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 2020 للسنة املالية
 

 

 

 

 



3 
 

  35.20رقم املعدل هرسة تقرير مشروع قانون املالية ف  

 2020للسنة املالية 

 

 الفهرسة  

 قنيةالورقة الت 

  35.20جدول إحصائي للتعديالت املقدمة حول مشروع قانون املالية املعدل رقم 

 2020للسنة املالية             

 الئحة التعديالت التي تم قبولها من طرف مجلس النواب  

 الـمقدمة العامة 

  وإصالح اإلدارة وزير االقتصاد واملاليةعرض السيد 

  املشروع كما أحيل 

 لعامةاملناقشة ا 

  وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على تساؤالت السادة النواب السيد جواب 

  مع التقديم وتفسير املواد  2020للسنة املالية املعدل منـاقشة مـواد مشروع قانون املالية 

 وجواب الحكومة عليها

  2020املالية  ةسنلل 35.20املعدل رقم مشروع قانون املالية التعديالت املقدمة بخصوص 

 35.20املعدل رقم مشروع قانون املالية املقدمة بخصوص  نتائج التصويت على التعديالت 

 2020املالية  سنةلل

  سنةلل 35.20املعدل رقم مشروع قانون املالية الجزء األول من مواد نتائج التصويت على 

 2020املالية 

 كما صادقت  ،2020للسنة املالية  35.20م الصيغة النهائية ملشروع قانون املالية املعدل رق

 عليها لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب
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 تقنيةورقة 

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

  مريم واحساةة السيد ةالنائب: ةرر مقالـ
  

 

  2020يوليوز  8األربعاء  :2020للسنة املالية   35.20م رقاملعدل تاريخ إحالة مشروع قانون املالية 

  :2020يوليوز  8األربعاء تاريخ الشروع في الدراسة 

   :اجتماعات 6عدد االجتماعات   

  :دقيقة 30ساعة و 24عدد ساعات العمل 

  :أيام 4عدد أيام العمل 

  75 : العامة حضور النسبة % 

  :25نسبة الغياب  % 

  13  ن: النسبة العامة للمعتذري % 

 : سؤاال 410  عدد األسئلة املطروحة خالل املناقشة العامة 

 :سؤاال 322  عدد األسئلة املطروحة خالل مناقشة املواد 

 تعديال  75تعديال من مجموع  69 :على الجزء األول  عدد التعديالت التي قدمت  

 تعديال 11 :عن الجزء األول  عدد التعديالت املقبولة    

 تعديال  46 :عن الجزء األول  رفوةةعدد التعديالت امل   

 تعديال  14 :عن الجزء األول  عدد التعديالت املسحوبة    

  2020املالية  سنةلل 35.20املعدل رقم مشروع قانون املالية الجزء األول من  علىنتيجة التصويت ،

 وكما تم تعديله:

افقون:    الأحداملمتنعون:     10  املعارةون:          22املو
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 جدول إحصائي للتعديالت 

 املقدمة حول 

  35.20مشروع قانون املالية املعدل رقم 

 2020للسنة املالية 
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 جدول إحصائي للتعديالت املقدمة حول 

 2020للسنة املالية  35.20قانون املالية املعدل رقم  مشروع

 

 

 
 فرق األغلبية

فريق األصالة 

 واملعاصرة

الفريق االستقاللي 

 لتعادليةللوحدة وا

املجموعة النيابية 

 للتقدم واالشتراكية

النائبين عمر بالفريج 

 ومصطفى شناوي 
 املجموع

 2    1 1 تعديالت جمركية

 38 6 7 8 12 5 تعديالت ةريبية

 35 2 15 4 8 6 تعديالت مختلفة

 75 8 22 12 21 12 املجموع
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 الئحة التعديالت 

 التي تم قبولها من طرف مجلس النواب

 املدونة العامة للضرائب - 3دة املا

 نوع الضريبة محتوى التعديل  مالحظات

يهم هذا التدبير 
 57المادة 

ع م االمتيازات والعالوات املمنوحة للمستخدمني على شكل شيكات سياحية إعفاء
 حتديد شروط هذا اإلعفاء بنص تنظيمي.

الضريبة على 
 الدخل

يهم هذا التدبير 
البند -247المادة 
XVI-8-مجي° 

منح أجل إضايف مدته سنة للمنعشني العقاريني الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل 
إجناز برامج مساكن اجتماعية حصلوا يف شأهنا على رخصة البناء قبل إعالن حالة 

 الطوارئ الصحية.
 مشترك

يهم هذا التدبير 
المكررة  247المادة 

 I البند

 يهدف التعديل املقرتح إىل:

نطاق تطبيق ختفيض واجبات التسجيل ليشمل اقتناء أراضي فضاء  توسيع -
 خمصصة لبناء حمالت للسكىن؛

درهم إىل  1.000.000الرفع من األساس الكلي اخلاضع لواجبات التسجيل من  -
 درهم 2.500.000

 واجبات التسجيل

يهم هذا التدبير 
المكررة  247المادة 
 IIالبند 

( مليون درهم، الراغبني يف 20ن )يامالهتا عن عشر ملقاوالت اليت يقل رقم معا متكني
الذاتيني اخلاضعني للضريبة على الدخل برسم دخوهلم املهنية  ألشخاصوكذا اذلك، 

واحملددة وفق نظام النتيجة الصافية احلقيقية او نظام النتيجة  2019املتعلقة بسنة 
والغرامات  الزايدات راء مناإلبمن  الصافية املبسطة أو برسم دخوهلم الفالحية أو مها معا

 :والذعائر املتعلقة

الذي مت اإلدالء به ، 2019ابإلقرار ابحلصيلة املفروضة عليها الضريبة برسم سنة  -
 2020 يونيو 30أبعد تقدير بتاريخ  على

سبتمرب  30ابألداء التلقائي للواجبات املستحقة والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ و  -
2020 . 

الضريبة على 
ركات والضريبة الش

 على الدخل

يهم هذا التدبير 
المكررة  247المادة 

إلجناز عمليات بناء مؤسسات فندقية فيما خيص األراضي  منح أجل إضايف مدته سنة  واجبات التسجيل
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 -129املقتناة هلذا الغرض قبل إعالن حالة الطوارئ الصحية واملشار إليها يف املادة  IIIالبند 
IV  24- من املدونة العامة للضرائب 

يهم هذا التدبير 
المكررة  247المادة 
 IIIالبند 

لالستفادة من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة  منح أجل إضايف مدته سنة
ب من املدونة العامة  – 22- 123و° I – 6-92املنصوص عليه يف املادتني 

ار اتفاقية مربمة مع ية يف إطللضرائب ابلنسبة للمنشآت اليت تقوم إبجناز مشاريع استثمار 
 شهرا، قبل اتريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية. 36الدولة واليت مل تستوف أجل 

الضريبة على 
 القيمة المضافة

يهم هذا التدبير 
المكررة  247المادة 
 Iالبند 

 بات أوشكل مسامهات أو هاملمنوحة على  نسخ املقرتح املتعلق إبمكانية خصم املبالغ
نيوية الثابتة  والتكالي  البائدة "الصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كوروانوصااي لف

 على مدى مخس سنوات

الضريبة على 
 الشركات

يهم هذا التدبير 
-247المادة 

XXVIII 

 اسبيةولون نشاطهم ابلنسبة للسنة أو السنوات احملاللضريبة الذين يز متكني اخلاضعني 
مبوجب   يتم يف شأهنا تبليغ تصحيح أسس الضريبةكانت موضوع الفحص وال زال ملاليت  

من املدونة العامة للضرائب،  221و  220إحدى املساطر املنصوص عليها يف املادتني 
لسنوات ا ر تصحيحي برسمائب إبقر امن خالل اإلدالء إلدارة الضر من تسوية وضعيتهم 
 .2018و  2017و 2016خالل  احملاسبية املختتمة

 مشترك

 

 من مشروع قانون املالية املعدل 6املادة 

 المواد التعديالت الفريق

 )بصيغة الحكومة(

وارض األداء املتعلقة بع املاليةاملسامهة اإلبرائية برسم الغرامات متديد سراين مفعول 
اىل غاية اتريخ نشر قانون املالية املعدل  2020فاتح يناير من ليصبح  على الشيكات

 .هذا ابجلريدة الرمسية
 6دة الما
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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،

املوقر، نص التقرير الذي أعدته لجنة  املجلسأتشرف اليوم بأن أعرض أمام 

لتنمية االقتصادية بمجلس النواب، بعد انتهائها من دراسة مشروع قانون املالية املالية وا

، وذلك بعد إحالته على مجلس النواب طبقا ألحكام 2020لسنة املالية ل 35.20رقم املعدل 

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

اتسم باستمرار  وطنيسياق  جاء في، أعالهع قانون وتجدر اإلشارة إلى أن مشرو 

 ،، وتفاقم أثرها على الظرفية االقتصادية واالجتماعية19األزمة الصحية املرتبطة بكوفيد 

، واعتماد قانون معدل 2020حتم معها مراجعة األولويات املعتمدة في قانون املالية لسنة 

 ألسباب نذكر منها: 2020لسنة 

من الدستور التي تنص على أن البرملان والحكومة  77لفصل تنفيذ أحكام ا -1-

 يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة.

 130.13الذي يمليه القانون التنظيمي رقم  ،االمتثال ملبدأ صدقية امليزانية -2-

التي تنص على أنه "تقدم قوانين املالية بشكل صادق منه و  10لقانون املالية والسيما املادة 
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عطيات على امل بناء ،مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويتم تقييم صدقية املوارد والتكاليف

 والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها". ،املوفرة اثناء إعدادها

، هو أول 2020للسنة املالية  35.20وعليه فإن مشروع قانون املالية املعدل رقم 

يأتي بحيث ، 130.13رقم للمالية  التنظيميالقانون اعتماد مشروع قانون مالية معدل منذ 

 افي سياق دولي عرف توقفا مفاجئا للنشاط االقتصادي على املستوى العاملي، وانخفاة

عن  وتزايد أعداد العاطلين ،في سالسل اإلنتاج والتوريد افي التجارة الدولية، وارتباك  احاد

 وثيرة النمو االقتصادي العاملي. تراجعوأخيرا ، ا في أسعار البترول والغازالعمل، واةطراب

، نيرة لصاحب الجاللة نصره هللات بالدنا تحت القيادة الاستطاع وللتذكير فقد

ن تقدم مثاال أشادت به جميع أقطار املعمور، والتي انبهرت لدقة االستباقية في اتخاذ أ

 .ياطات والتدابير، ملواجهة الوباءاالحت

 السيدات والسادة،

وبالرغم من التحكم في الوةع  ،نه على املستوى الوطنيال يخفى على أحد أ

 ،، سجلت العديد من القطاعات االقتصادية انخفاةا حادا في نشاطها19الوبائي لكوفيد 

 وارتفاعا في نسب توقف عدد من املقاوالت عن العمل.

اتخاذ تدابير وقائية، وإعالن  الرائدة فيفقد كان املغرب من الدول  ،ما سبقكو 

طوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، كما وةعت بالدنا وفق التعليمات حالة ال

صحة وسالمة املواطنات واملواطنين على رأس أولوياتها، مع  ،السامية لصاحب الجاللة
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 ،ةرورة دعم الفئات الهشة املتضررة من تداعيات هذه الجائحة، األخذ بعين االعتبار

 لبية على الوةع االقتصادي للبالد.والعمل على الحد من آثارها الس

الصندوق "خصوص ي للخزينة تحت اسم تم إحداث حساب  ،وعلى إثر ذلك

، وكانت مناقشة املرسوم الذي اتخذته "19الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 

نوه  مناسبة ،ديةالحكومة إلحداث الصندوق املذكور داخل لجنة املالية والتنمية االقتصا

 جماع الوطنيسيدات والسادة النواب املمثلين لكل مكونات مجلس النواب باإل الفيها 

، وفي إطار مساهمة منهم في إغناء االقتراحو  ،وبهذا الخصوص ملواجهة هذه الجائحة.

انصبت حول تأهيل منظومة  تاة، تقدم أعضاء اللجنة بمقترحالتشاركي الديمقراطية

عتا إلى مذكرتين رفب توجتقطاعات األكثر تأثيرا، المواكبة دعم املواطنين واألسر و ، الصحة

 السيد رئيس الحكومة.

لقد تجاوب نواب األمة بشكل إيجابي مع مشاريع القوانين واملراسيم التي تم 

، سواء قصد املصادقة أو عرةها على لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب

  اإلخبار.

ملبادرة امللكية في إحداث لجنة اليقظة با لتنويهلالفرصة  هناوال تفوتنا 

 ،ومواكبة القطاعات املتضررة ،االقتصادية لضمان التتبع الدقيق للوةع االقتصادي

 ،يات االجتماعية واالقتصادية املباشرة وغير املباشرة لألزمة الصحةواستشراف التداع

 وتيهيء إعادة تنشيط االقتصاد الوطني.
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 دات والسادة،يالس

 35.20بسط عليكم ما جاء به مشروع قانون املالية املعدل رقم ن أأسأحاول ب

أو  ،إن سياسيا ،، من تدابير وإجراءات لرفع التحديات املطروحة2020للسنة املالية 

 أو اجتماعيا. ،اقتصاديا

ة أمام لجنة املاليإن الحكومة، وفي مبادرتها عند تقديم مشروع القانون املذكور 

، في شخص السيد محمد 2020يوليوز  8يوم األربعاء  ،س النوابوالتنمية االقتصادية بمجل

دل أن مشروع قانون املالية املعالية وإصالح اإلدارة، أكدت على بنشعبون وزير االقتصاد وامل

 ، يرتكز على مايلي:2020للسنة املالية 

بحجم  اتنزيل تدابير تأخذ بعين االعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة ارتباط-

 لذي تكبده جراء األزمة، والفترة الالزمة الستعادة نشاطه؛الضرر ا

ماليير درهم ملواكبة تفعيل آليات الضمان لفائدة كل أصناف  5تخصيص -

 7، مدة سداد على % 3,5بما في ذلك املقاوالت العمومية بسعر فائدة ال يتجاوز  ،الشركات

والذي يصل  % 90و % 80بين  ةمان من الدولة يتراوحو مع فترة إعفاء ملدة سنتين،  ،سنوات

 بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا. %95إلى 

 ،باإلةافة إلى هذه التدابير املواكبة لالستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي

 إلى إطالق إصالحات مؤسساتية، 2020ملالية املعدل لسنة املالية يسعى مشروع قانون ا

ل ملالئمته مع أفض ،انون املؤطر للصندوق من خالل تعديل الق ،لصندوق الضمان املركزي 



14 
 

ي وتحديث التدبير املال ،مع تحسين حكامة هذا الصندوق  ،املمارسات على املستوى الدولي

 اللتزاماته وتكييف هيئاته اإلدارية التدبيرية والرقابية.

إلى إيالء اهتمام خاص لتشجيع استهالك  ،كما سيروم قانون املالية التعديلي

مع االستمرار في املواكبة االجتماعية واالقتصادية للقطاعات التي ستعرف  ،ياملنتوج املحل

صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي، وذلك تطبيقا للتوجيهات امللكية السامية، وكذلك 

تفعيل املواكبة الخاصة ملختلف القطاعات في إطار تعاقدي مع الفاعلين االقتصاديين 

الستئناف النشاط االقتصادي بالحفاظ  لدعم املخصصاملعنيين، مع ربط االستفادة من ا

 على مناصب الشغل.

 يقترح مشروع قانون املالية التعديلي ،ومن أجل تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية

افق العموميةتس عبر عدة إجراءات منها تقوية مناخ األعمال  عزيز تو  ،ريع ورش تبسيط املر

 ائل اإللكترونية.اإلدماج املالي بتعميم األداء عبر الوس

 ،ةالسيدات والساد

بفرةيات بناء على ، 2020الية املعدل للسنة املالية لقد جاء مشروع قانون امل

بعض املعطيات املرتبطة باسئناف و ، 2020يو يون 11من  اتخفيف الحجر الصحي انطالق

 النشاط السياحي والنقل الجوي:
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مشروع قانون املالية املعدل 

 2020لسنة 

 املاليةقانون 

 2020لسنة 

 % 3,7 % 5- نمو الناتج الداخلي الخام

 مليون قنطار 70 مليون قنطار 30 محصول الحبوب

 دوالر للطن 350 للطن ر دوال  290 سعر البوتان

الطلب الدولي املوجه للمغرب 

)دون احتساب منتوجات 

 الفوسفاط ومشتقاته(

-20 % 1,3 % 

 

وخالل املناقشة العامة ملشروع قانون كما هو معلوم لقد اشتغلت اللجنة، و 

وفقا  2020يوليوز  9، والتي انطلقت بتاريخ 2020للسنة املالية  35.20املالية املعدل رقم 

من النظام الداخلي ملجلس النواب، وذلك  213 و  212تان للمنهجية التي تقتضيها املاد

عامة تعميق املناقشة الالوثائق واملعطيات والبيانات لتعزيز و من بتمكين أعضاء اللجنة 

 ملشروع قانون املذكور.

 ،طالبت مختلف الفرق واملجموعة النيابية أغلبية ومعارةة ،وفي هذا اإلطار

 العديد من الوثائق والبيانات همت:ب أو شفهيا ،كتابة سواء

 -جائحة فيروس كورونا البيانات املتعلقة بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير  -

ة أو شريح ،املساهمين ونسبة استفادة كل قطاعحسب طبيعة  -19كوفيد 

 ؛ مستهدفة، من نفقات هذا الصندوق 

كات لحصيلة عملية املعالجة اإلبرائية املتعلقة بالتسوية التلقائية برسم املمت -

 واملوجودات املنشأة بالخارج؛
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عدد املستفيدين خالل الستة أشهر األخيرة من اإلقرار التصحيحي التلقائي  -

من املدونة العامة  247للخاةعين للضريبة املنصوص عليها في املادة بالنسبة 

 مداخيل التسجيل املتعلق بالعقار؛ للضرائب.

الضمان املركزي إلى شركة الخطوط العريضة ملشروع قانون تحويل صندوق  -

 مساهمة؛

 ؛2020قانون املالية  تبناهاحصيلة الحلول املبتكرة التي  -

 ؛2020سنة ريين ترتيب املالكين العقا -

ب قسمة املساهمات حس ،2019خيل الضريبة على الدخل لسنة توزيع مدا -

 وعدد املساهمين؛

حسب املساهمات وعدد ، 2019ل الضريبة على الشركات لسنة توزيع مداخي -

 ؛املساهمين

حسب قيمة ، 2019ريبة "إحصاء الشركات" السنة ة توزيع مداخيل -

 همين؛املساهمات وعدد املسا

 على القيمة املضافة حسب األسعار؛ توزيع مداخيل الضريبة -

لى إالئحة املنتجات التي تقترحها الحكومة لرفع رسوم االستيراد املطبقة عليها  -

 ؛% 40
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لقطاع التعليم، والتي  ،2020الئحة االستثمارات العمومية املبرمجة سابقا في  -

   مليار درهم؛  1,5يقترح تخفيض ميزانيتها بــ 

، والتي تم 2020الئحة النفقات املبرمجة سابقا لقطاع التعليم برسم سنة  -

 ا في مشروع قانون املالية املعدل؛إلغاؤه

من املقتضيات التي جاء بها القانون ، 2020يونيو  30قة إلى غاية املداخيل املحق -

 ياملتعلق بـاإلقرار التصحيحي التلقائي بالنسبة للملزمين الراغبين ف 70.19رقم 

تسوية وةعيتهم الجبائية، والتسوية الطوعية للوةعية الضريبية لألشخاص 

الذاتيين، والتسوية التلقائية للملزمين الذين لم يقوموا باإلدالء باإلقرار 

 املنصرمة التي لم السنوي برسم الدخول القارية املكتسبة برسم السنوات

 يطلها التقادم؛

املتعلق بتنفيذ  70.19من القانون  9ادة املعطيات الرقمية الخاصة بإعمال امل -

 األحكام النهائية ةد الدولة.

 السيدات والسادة،

 ت إثارة مدى دستورية الجلسةتم ،، وفي إطار نقط نظامفي بداية املناقشة العامة

والتي خصصت لتقديم مشروع قانون املالية املعدل لقانون  ،املشتركة بين غرفتي البرملان

وعدم كما لوحظ  .يشر صراحة لذلكلم  ،ر و من الدست 68ن الفصل أرغم ، 2020املالية 

 .داخل اللجان البرملانية ،املعدلة القطاعية مناقشة مشاريع امليزانيات
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القانون من  2ن مقتضيات املادة ألتوةيح  اللجنة تدخل السيد رئيس بعد ذلك

وانين املالية ق ،ن قانون املالية هو قانون املالية للسنةتعرف على أ ،التنظيمي لقانون املالية

تور سدمن ال 68ن الفصل أ  وأةاف ة املتعلق بتنفيذ قانون املالية.وقانون التصفي  ،ةاملعدل

 ركةن عقدا جلسة مشتأملجلس ي البرملان سبق نه أمذكرا  ،كةمكانية عقد جلسة مشتر إذكر ب

 حول القضية الوطنية والقضية الفلسطينية.

املناقشة التفصيلية ملشروع قانون املالية املعدل لقانون املالية وبخصوص 

ن أق بعد جماع بين مختلف الفر إمر وقع حوله األ ن هذا أالسيد رئيس اللجنة  برز أ ،2020

 .املوةوعذات ن أفتح السيد رئيس مجلس النواب مشاورات معهم بش

 57و 51لقانون املالية وفي مادتيه  130.13لى القانون التنظيمي رقم إوبالرجوع 

ية القوانين ال تتضمن ان هذه إف ،النظام الداخلي ملجلس النواب تالى مقتضيإةافة باإل 

شاريع قوانين املالية ومشاريع قوانين املالية طريقة التصويت على م ،مادة من موادها

 ملجلس النواب نظام الداخليمن ال 215املادة  ن هناك مقتض ى منأفضال على  ،املعدلة

يداع الوثائق قبل بدئ مناقشة مشاريع قوانين املالية الش يء الذي يام إل أ 5جال آحدد ي

والتي تحدد  ،ةي لقانون املاليمن القانون التنظيم 57يتعذر معه تطبيق مقتضيات املادة 

 لة.مشاريع قوانين املالية املعدجل املناقشة والتصويت على أملجلس النواب من  يامأثمانية 

من النظام الداخلي ملجلس النواب، وذلك بإعطاء  93تطبيق مقتضيات املادة تم 

يدة تلتها مداخلة الس ،ابية أغلبية ومعارةةباألسبقية للسادة رؤساء الفرق النيالكلمة 

اقفهم بشأن ما تضمنه مشروع املجموعة النيابيةرئيسة  ، حيث عبر هؤالء عن آرائهم ومو
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من مقتضيات ملواجهة الوةع االستثنائي الذي ، 2020الية املعدل للسنة املالية قانون امل

، كما سجلوا بأن هذه 19بفعل تفش ي فيروس كورونا املستجد كوفيد  ،تعيشه بلدان العالم

 ي وةعوالذاحب الجاللة امللك نصره هللا، مدى حنكة وتبصر ص عن األزمة الوبائية كشفت

املبادرة ب ، في الوقت ذاته،ات منوهينيصحة وسالمة املواطنات واملواطنين على رأس األولو 

لضمان التتبع الدقيق للوةع االقتصادي  ،السامية في إحداث لجنة اليقظة االقتصادية

االقتصادية املباشرة يات االجتماعية و لتداعومواكبة القطاعات املتضررة واستشراف ا

مع تيهيء إعادة تنشيط االقتصاد الوطني، والتي توجت  ،وغير املباشرة لألزمة الصحية

لتغطية النفقات  "19كوفيد "بإحداث صندوق خاص لتدبير جائحة فيروس كورونا املستجد 

والتخفيف من  ،ومواكبة النشاط االقتصادي ،املتعلقة بتأهيل املنظومة الصحية

 االجتماعية.التداعيات 

ن مدى عاب أن هذه األزمة الوبائية كشفت كما سجل السيدات والسادة النو 

روح التضامن والتالحم واملسؤولية التي عبرت عنها وأبدتها مختلف مكونات الشعب املغربي 

بقيادة جاللة امللك محمد السادس، حيث نوهوا بانفتاح الحكومة على مختلف الفاعلين 

يين الستجماع مقترحاتهم وآرائهم بشأن إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز السياسيين واالقتصاد

 تداعيات وباء كورونا.

 ،مقابل هذا االرتياح، فقد سجل جانب من السيدات والسادة النوابه و غير أن

أن هذه الجائحة كشفت بعمق محدودية األداء الحكومي، وةعف السياسات العمومية 

فة إلى عدم نجاعتها والسيما داخل قطاعات جد حيوية باإلةا ،املنتهجة في هذا املجال
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 وقف السيدات والسادة النواب عند مسألة وحساسة وبالخصوص القطاع االجتماعي، كما

في غياب خطط مدروسة تستجيب  ،االرتجالية التي طبعت بعض القرارات الحكومية

الذي وب الثقة و منس سيعمل على تبديدمما  ،جائحة كورونا الوةع املترتب عن طلباتتمل

 زمة الوبائية.أوج األ  ارتفع في

وفي سياق ذلك، فبينما أشاد عدد من السيدات والسادة النواب باملجهودات التي 

بذلت في اتجاه إجالء املغاربة العالقين بالخارج، أفاد آخرون بأن الحكومة لم تكن موفقة في 

 تدبير هذا امللف.

عن سبب تأخر تقديم مشروع  ،لنوابتساءل جانب آخر من السيدات والسادة او 

وملاذا اقتصرت الحكومة على دراسته داخل لجنة قانون مالية تعديلي في الوقت املناسب. 

 املالية والتنمية االقتصادية دون اللجان القطاعية األخرى.

، وبينما سجل جانب من السيدات والسادة النواب أن وفي السياق نفسه

يشها بالدنا كباقي بلدان العالم، تقتض ي اعتماد تدابير الظرفية االستثنائية التي تع

استثنائية، بعيدا عن سياسة االستراتيجيات، وعن اإلجراءات الهيكلية وأن ما حمله مشروع 

من مقتضيات، يندرج وفق هذا التصور، حيث  2020قانون املالية املعدل للسنة املالية 

ل تحفيزات حقيقية النعاش االقتصاد اعتبروه أكثر من تصحيح الختالالت مالية بل يحم

 الوطني النهوض بالجانب االجتماعي خالل هذه املرحلة التي تطبعها الضبابية.

يفتقد للبعد  لكونهمن هذا املشروع، عن خيبة أملهم  واعبر فإن آخرين

نظر في عادة النقاشات ترمي إلى إليؤسس  لم يحمل من اإلجراءات والتدابير ماو  االستراتيجي
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في التوجهات االقتصادية، كما دعا هؤالء إلى إعادة ، واسات التي أبانت عن محدوديتهاالسي

ور مخطط وتص في إطار  تا، وفق قرارات واختيار النظر في البناء االقتصادي واالجتماعي

األزمة والتي  إلى تبعات نفسه منبهين في الوقت ،ال يرتهن للحسابات العددية والتقنية ،واضح

 للسنوات القادمة. أن تستمر مكن يال قدر هللا 

معاناة العالم القروي من جراء الجفاف  إثارةولم ينس جانب من السادة النواب 

افقتهم سواءوقلة املياه، داعين الحكومة إلى العناية بسكان العالم القروي و  مستوى  على مر

وفيد كونا "الفالحة أو تربية املاشية، مع الدعوة إلى مدهم بالدعم وخصوصا في فترة كور 

19." 

على الدور االستراتيجي  ،شدد السيدات والسادة النواب ،نقاشوفي خضم هذا ال

 بما في ذلك الدول  ،لدولة، والذي اتضح بشكل قوي على مستوى دول العالمالذي تلعبه ا

كما دعوا إلى التسريع بإخراج السجل االجتماعي املوحد للمرور إلى إدماج فعلي  الليبرالية.

 ريضة من املجتمع في التنمية.لفئات ع

 السيدات والسادة،

ر في االستمرا لقد انصبت مطالب السيدات والسادة النواب على املحاور التالية:

م املساعدات االجتماعية املباشرة، الرفع من االستثمارات العمومية، عدم اإلفراط في تقدي

ة ، املطالباتليص النفقعلى التوازنات املاكرو اقتصادية، عدم تق الحرصاملديونية، 

 تماعية داخل مشروع قانون املذكور. ضرورة استحضار األولويات االجب
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، 2021ة برسم السنة املالية إلغاء إحداث مناصب مالي بشأنتم التساؤل كما 

أثر جائحة كورونا على ، وحول 9/2020ر السيد رئيس الحكومة رقم ثر إصدار منشو على إ

 .على قطاع السياحةاعياتها تد، وكذلك مديونية الخرينة

 السيدات والسادة،

اقف بشأن  تفاعال مع ما تمت إثارته من مالحظات، وما تم التعبير عنه من مو

القانون  مناقشة مشروع، أثناء 2020عدل للسنة املالية مضامين مشروع قانون املالية امل

دخلين تإلدارة، كل املالسيد محمد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اشكر ، املذكور 

دنا خالل هذه الفترة االستثنائية التي تمر منها بال  الفعالنخراط على تعبئتهم املستمرة واال 

تجاوب نواب ب ،ا في الوقت نفسهمشيد ."19نتيجة األزمة  املرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد 

صادية والتنمية االقتاألمة مع مشاريع القوانين واملراسيم التي تم عرةها على لجنة املالية 

 مةي  قأو اإلخبار، والتي كانت من مخرجاتها مقترحات  ،قصد املصادقة سواء ،بمجلس النواب

ساهمت في إغناء القرارات املتخذة لتدبير الجائحة، والتي كان من ورائها كذلك تكريس 

الظروف  علجأ إليها كلما اقتض ى األمر التكيف مالتمرين الديمقراطي وجعله ممارسة عادية ي  

عامل مع هذه الحاالت االستثنائية، منوها باملستوى الطارئة، بما يلزم من السرعة في الت

 املتميز للنقاش.

 ، أكد2020سبب التأخر في تقديم مشروع قانون املالية املعدل لسنة  وبخصوص

ي ف ،أن هذا راجع باألساس إلى ةرورة التريث في إعداد الفرةيات والتوقعات السيد الوزير 

 سياق تطبعه الضبابية والتقلبات االقتصادية العاملية والوطنية في هذه الفترة.
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وبخصوص التساؤل حول غياب البعد االستراتيجي داخل مشروع قانون املالية 

، هو مواجهة الظروف قوانين املالية التعديليةبأن طبيعة ، املعدل، ذكر السيد الوزير

ة وذلك باتخاذ تدابير استعجاليي الفترة الحالية، فبالدنا ارئة كالظرف الذي تعيشه الط

انب إلى جصحة املواطنين وقدرتهم الشرائية،  وحماية ،للحد من آثار األزمةوقصيرة األمد، 

ارا قر  املرحلة اتخذ صاحب الجاللة نصره هللا مبرزا أن داخل هذهدعم االقتصاد الوطني، 

هم، ر مليار د 33مكن من تعبئة حوالي  بإحداث  صندوق جائحة فيروس كورونا، والذي ساميا

العاملة في  مليار درهم لدعم األجراء واألسر  18درهم لقطاع الصحة و (2) خصص منها مليارا

ماليير درهم لصندوق الضمان املركزي، بهدف  5في حين تم تخصيص القطاع غير املهيكل. 

 يفامضلة، و طرف الد تغطية املخاطر املتعلق بعدم سداد املقاوالت للديون املضمونة من

تهدف إلى مواكبة املقاوالت خالل الستة اشهر املقبلة الستئناف سأن املرحلة الثانية 

 الحفاظ على مناصب الشغل. بغرضنشاطها، وذلك 

ع إلى تحقيق اإلقال  انن سترومين املواليتياملرحلتأن  ،أبرز السيد الوزيركما 

 االقتصادي واملالئمة مع عالم ما بعد األزمة.

وع أن مشر  ،وفيما يتعلق باستحضار األولويات االجتماعية، أكد السيد الوزير

ولويات االقتصادية ، يشكل استمرارية لأل 2020قانون املالية املعدل لقانون املالية لسنة 

واالجتماعية التي حددها قانون املالية السنوي، مع إعادة النظر في توقعات املوارد 

 ه مواجهة جائحة كورونا من تدابير.على ةوء ما تفرة ،والنفقات
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التساؤل حول صحة تقليص نفقات االستثمار بالقطاعات وبخصوص 

أفاد السيد الوزير أنه سيتم مواصلة االستثمار في هذه القطاعات بنفس  ،االجتماعية

 اخلديتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ، فاالستثمارات املبرمجة  مبرزا أنه لنالوتيرة، 

لتوسيع وتحسين العرض ستمكن من مواصلة الجهود املبذولة، التربية الوطنية قطاع 

 .2021-2020خول املدرس ي لسنة دبأكثر من مائة مؤسسة تعليمية جديدة خالل ال املدرس ي

فيما يتعلق بنفقات االستثمار للميزانية العامة، فقد تم إعطاء األولوية  أما

أمام  قيات موقعةاتلك التي تشكل موةوع اتفخاصة  ،لتوطيد املشاريع الجاري تنفيذها

 واملشاريع املستفيدة من تمويالت خارجية. ،جاللة امللك

على إثر إصدار  ،2021حداث مناصب مالية برسم السنة املالية وحول إلغاء إ

املتعلق بتحيين املقترحات املتعلقة بالبرمجة  9/2020منشور السيد رئيس الحكومة رقم 

نه قد تم توجيه أ، أشار السيد الوزير إلى 2023-2021ث سنوات للفترة امليزانياتية لثال 

ة تحيين بغي ،ارية واملؤسسات واملقاوالت العمومية املعنيةز و للقطاعات ال املنشور املذكور 

على ةوء املتغيرات التي فرةتها  2023-2021مقترحاتها املتعلقة بالبرمجة امليزانياتية 

 ورونا.الظرفية االستثنائية ألزمة ك

لصحة والتعليم قطاعات ا تستثنيبير االتد أن هذه ،السيد الوزير وأبرز 

من مجموع املناصب املحدثة من  % 90والتي تمثل وحدها أزيد من والقطاعات األمنية، 

 طرف مجموع القطاعات الوزارية.
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، فإن 2012من قانون املالية لسنة  32وأةاف السيد الوزير أنه وطبقا للمادة 

املحدث برسم قانون  ،منصب مالي 44.000سيكون بإمكانها توظيف  ،اعات الوزاريةكل القط

، تنضاف إليها املناصب املالية التي سيتم 2021يونيو  30، وذلك إلى غاية 2020املالية لسنة 

ي الوقت فية الجامعية، مؤكدا ئمثل املراكز االستشفا ،إحداثها لصالح املؤسسات العمومية

الل ، خحداث ةعف املناصب املالية املفتوحة سنويا من طرف الدولةنه سيتم إنفسه، أ

 ، وهو ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.2021سنة 

حاولت من خالل هذه املقدمة أن ألخص لحضراتكم ما راج داخل لجنة  لقد

ة املالية للسن 35.20لدراسة مشروع قانون املالية املعدل رقم  ،املالية والتنمية االقتصادية

د جواب السيلها ةمن هذا التقرير خصصت للمناقشة العامة، ، والتي تجدون أبوابا 2020

املناقشة التفصيلية ملواد مشروع قانون املذكور، قتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، وزير اال

 وجواب الحكومة، ثم مقترحات التعديالت املقدمة ونتائج التصويت عليها.

يد عبد للسالجزيل أن اغتنم الفرصة للتوجه بالشكر ، ناسبةاسمحوا لي بهذه امل

هللا بووانو رئيس اللجنة على حسن تدبيره وتسييره ألعمال اللجنة، وإلى جانبه األطر اإلدارية 

للجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، والتي عملت جاهدة من أجل تسهيل 

املنتسبين والغير املنتسبين للجنة، وتمكينهم من  ،عمل السيدات والسادة النواب األعضاء

 القيام بعملهم في أحسن الظروف.

التوجه بالشكر للسيد محمد بنشعبون وزير االقتصاد  ،وال يفوتني باملناسبة

أقسام ومصالح ذلوه على ما ب ،واملالية وإصالح اإلدارة، وإلى جانبه أطر وزارته من مديريات و
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 غنت مناقشة واستفسارات السيداتأوالوثائق والبيانات، والتي لتوفير الدراسات  ،من جهد

 .والسادة النواب

ما  على ،معارةة وأغلبية ،لكافة السيدات والسادة النوابكما أتوجه بالشكر، 

إلغناء مشروع قانون املالية تهم حاأبانوا عنه من جدية في النقاش املسؤول من خالل اقترا

 .2020التعديلي لقانون املالية 

 2020يوليوز  11وتتويجا ألشغال اللجنة، فقد خصصت هذه األخيرة يوم السبت 

تعديال من طرف  12حيث توصلت بــ تعديال،  75والتي بلغ عددها لتلقي مقترحات التعديالت، 

تعديال من الفريق االستقاللي  12و تعديال من فريق األصالة واملعاصرة، 21فرق األغلبية و

ت تعديال  8 تعديال من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، و  22 و  للوحدة والتعادلية

 للنائبين عن الحزب االشتراكي املوحد.

، تم البث في مختلف التعديالت 2020يوليوز  11وفي اجتماعها ليوم السبت 

للسنة  35.20املقترحة والتصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية املعدل رقم 

، وستجدون السيدات والسادة النواب نتائج كل ذلك في جدول ةمن هذا 2020املالية 

 التقرير.

وقد صادقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب على مواد  ،هذا

، وكما عدلته 2020لسنة املالية لاملعدل  35.20الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم 

 اللجنة بالنتيجة التالية:

افقون:   الأحد املمتنعون:   10  املعارةون:  22 املو



27 
 

 

 

 مقرر اللجنة

 
 ة مريم واحساةالسيد ةالنائب

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

 

 

 

 

 

 وإصالح اإلدارة االقتصاد واملاليةعرض السيد وزير 

  حول   

 2020 للسنة املالية 35.20رقم املعدل مشروع قانون املالية 

 لجنة املالية والتنمية االقتصاديةداخل 

 

2020ز يوليو  8بتاريخ 
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II – 19-التدابير التي تم اتخاذها ملواجهة أزمة جائحة كوفيد  
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 19-الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد
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III – 2020نون املالية املعدل للسنة املالية التوجهات العامة ملشروع قا 
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42 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

 

 

 

 
 



45 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



47 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



49 
 

 
 

  



50 
 

 

 

 

  35.20مشروع قانون املالية رقم 

 2020برسم سنة 

 كما أحيل على 
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 العامة ملخص املناقشة

 35.20رقم املعدل ملشروع قانون املالية 

 2020 للسنة املالية
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، 2020يوليوز  8بعد تقديمه في جلسة عامة مشتركة بين مجلس ي البرملان بتاريخ 

وداخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية بالتاريخ نفسه، خضع مشروع قانون املالية املعدل 

عبر فيها السيدات والسادة النواب ، 2020يوليوز  9يوم مة ، ملناقشة عا2020للسنة املالية 

اقفهم بشأن ما تضمنه  من مقتضيات ملواجهة الوةع هذا املشروع عن آرائهم ومو

ورونا املستجد ك االستثنائي الذي تعيشه بالدنا بمعية باقي بلدان العالم بفعل تفش ي فيروس

ن أثار سلبية على الصعيدين وتداعياته الصحية والنفسية وما خلفه م (،19)كوفيد 

 االقتصادي واالجتماعي.

 مالحظات ذات بعد منهجيالسيدات والسادة النواب  أبدى عدد منوفي البداية، 

دون ةمان التوازن الالزم في النقاش بين السلطتين التشريعية  على اعتبار أنها تحول 

ثارة إنب، وذلك من خالل املقاربة التشاركية في هذا الجاب ومن شأنها املساسوالتنفيذية، 

 .من القانون التنظيمي للمالية 57 املادةضمنها اب البيانات واملعطيات التي تغيإشكالية 

ة في من إمكاني من النظام الداخلي ملجلس النواب، 212وفي إطار ما تتيحه املادة 

 الحصول على معطيات وبيانات إةافية، طالب السيدات والسادة النواب بما يلي:

خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا لبيانات املتعلقة بمداخيل الصندوق الا -

ستفادة كل قطاع أو شريحة حسب طبيعة املساهمين ونسبة ا "19وفيد "ك

 مستهدفة، من نفقات هذا الصندوق؛

كات لحصيلة عملية املعالجة اإلبرائية املتعلقة بالتسوية التلقائية برسم املمت -

 لخارج؛واملوجودات املنشأة با
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عدد املستفيدين خالل الستة أشهر األخيرة من اإلقرار التصحيحي التلقائي  -

من املدونة العامة  247ة بالنسبة للخاةعين للضريبة املنصوص عليها في املاد

 للضرائب؛

 مداخيل التسجيل املتعلق بالعقار؛ -

 الضمان املركزي إلى شركة الخطوط العريضة ملشروع قانون تحويل صندوق  -

 مساهمة؛

 ؛2020قانون املالية  تبناهارة التي حصيلة الحلول املبتك -

 ؛2020سنة ترتيب املالكين العقاريين  -

، حسب قيمة املساهمات 2019ريبة على الدخل لسنة توزيع مداخيل الض -

 وعدد املساهمين؛

حسب املساهمات وعدد  2019توزيع مداخيل الضريبة على الشركات لسنة  -

 ؛ناملساهمي

ب قيمة املساهمات حس 2019ةريبة "إحصاء الشركات" السنة  توزيع مداخيل -

 وعدد املساهمين؛

 على القيمة املضافة حسب األسعار؛ توزيع مداخيل الضريبة -

الئحة املنتجات التي تقترحها الحكومة لرفع رسوم االستيراد املطبقة عليها إلى  -

 ؛% 40

لقطاع التعليم، والتي  2020ة سابقا في الئحة االستثمارات العمومية املبرمج -

 ؛مليار   1,5يقترح تخفيض ميزانيتها بــ 
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، والتي تم 2020الئحة النفقات املبرمجة سابقا لقطاع التعليم برسم سنة  -

 ا في مشروع قانون املالية املعدل؛إلغاؤه

من املقتضيات التي جاء بها  2020يونيو  30حقة إلى غاية ستاملداخيل امل -

املتعلق بـاإلقرار التصحيحي التلقائي بالنسبة للملزمين  70.19انون رقم الق

الراغبين في تسوية وةعيتهم الجبائية، والتسوية الطوعية للوةعية الضريبية 

لألشخاص الذاتيين، والتسوية التلقائية للملزمين الذين لم يقوموا باإلدالء 

رمة التي املنص سم السنواتباإلقرار السنوي برسم الدخول القارية املكتسبة بر 

 لم يطلها التقادم؛

املتعلق بتنفيذ  70.19من القانون  9املعطيات الرقمية الخاصة بإعمال املادة  -

 األحكام النهائية ةد الدولة.

وبعدها، تناول مختلف املتدخلين السياق الذي يندرج فيه مشروع قانون املالية 

يجة الظرفية الوطنية والدولية نتالتي عرفتها رات تغيعدل واملذكور أعاله، حيث المسوا الامل

أزمة فيروس كورونا املستجد، وتبعات ذلك على كل من النسيج االقتصادي واألوةاع 

أن هذه األزمة الوبائية كشفت عن مدى روح التضامن  ،االجتماعية. وسجلوا عالقة بذلك

اللة لشعب املغربي بقيادة جوالتالحم واملسؤولية التي عبرت عنها وأبدتها مختلف مكونات ا

ين يسانفتاح الحكومة على مختلف الفاعلين السياب نوهواامللك محمد السادس، حيث 

واالقتصاديين الستجماع مقترحاتهم وآرائهم بشأن إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز تداعيات 

باقة دنا سوباء كورونا. كما ثمنوا عاليا اإلجراءات االستباقية واالحترازية التي كانت بال 

التخاذها من أجل احتواء الوباء والحفاظ على أرواح املواطنين، والسيما املبادرة امللكية 

( لتغطية النفقات 19بإحداث صندوق خاص لتدبير جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
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ثار آلااملتعلقة بتأهيل املنظومة الصحية ومواكبة النشاط االقتصادي، والتخفيف من 

ومقابل هذا االرتياح، فقد سجل جانب من  غير أنه لهذه األزمة. ات االجتماعيةالتداعيو 

السيدات والسادة النواب أن وباء كورونا كشف بعمق عن محدودية األداء الحكومي 

يما فو  ،وةعف السياسات العمومية املنتهجة وعدم نجاعتها، والسيما في قطاعات حيوية

 .جاليةيخص التماسك االجتماعي والفوارق امل

االرتجالية في بعض بذب و أن التذ السيدات والسادة النواببعض  والحظ

القرارات الحكومية وغياب خطط مدروسة تزامنا مع جائحة كورونا سيعمل في اتجاه تبديد 

الثقة الذي ارتفع في أوج األزمة الوبائية، إذ استوقفت مسألة تأخر الحكومة في  منسوب

 ،في الوقت املناسب عددا من السيدات والسادة النواب تقديم مشروع قانون مالية تعديلي

. كما آخذوا الحكومة بشان تدبيرها لعملية عن استيائهم من هذا االرتباك الذين عبروا

الدعم املالي املقدم لحاملي بطاقة الراميد وغير املتوفرين عليها، إةافة إلى سوء تدبيرها مللف 

ه ا بشأن املعايير املعتمدة في توزيع الدعم ملستحقياملغاربة العالقين بالخارج، حيث تساءلو 

 اطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن والتكفل بهم.يير املستند إليها في إجالء املو وكذا املعا

وبينما سجل جانب من السيدات والسادة النواب أن الظرفية االستثنائية التي 

ة ا عن سياسائية بعيديعيشها املغرب كباقي البلدان، تقتض ي اعتماد تدابير استثن

جراءات الهيكلية، وأن مشروع القانون املالي املعدل للسنة املالية االستراتيجيات وعن اإل 

ع أكثر املشرو  ، واعتبروا ذات، يتضمن عددا من املقتضيات التي تندرج في هذا السياق2020

ي مرحلة فنعاش االقتصاد من مجرد تصحيح للوةعية املالية، بل يحمل تحفيزات حقيقية إل

تجاه مشروع قانون املالية التعديلي لقانون  معن خيبة أمله عبر آخرونتطبعها الضبابية، 

ما من شأنه ات والتدابير إياه متواةعا ولم يحمل من اإلجراءمعتبرين ، 2020املالية لسنة 
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 ،التأسيس لخطة إلنعاش االقتصاد الوطني، وإعادة البناء االقتصادي واالجتماعي للبالد

ما تنكب عليه العديد من املجتمعات من نقاشات ترمي إلى إعادة النظر في  تحضرينمس

 سياسات أبانت عن محدوديتها، وفي التوجهات واألنظمة االقتصادية.

ية وفق قرارات واالجتماع ةاالقتصادي املنظومةعادة النظر في ودعوا إلى إ

وةمن مخطط وتصور  جالي،العدالة االجتماعية والتوازن املواختيارات سياسية تضمن 

واضح ال يرتهن للحسابات العددية والتقنية، منبهين في اآلن ذاته إلى أن تبعات األزمة ستمتد 

 القادمة. سنواتلل

وفي خضم هذا النقاش، شدد السيدات والسادة النواب على الدور االستراتيجي 

 .الدول الليبراليةبما في ذلك على مستوى دول العالم، للدولة، والذي اتضح بشكل قوي 

حاجة البالد إلى عدد من املواثيق، منها ما هو اجتماعي عن كما أن منهم من عبر 

يتحمل فيه الكل مسؤوليته، وميثاق اقتصادي تتحمل فيه املقاوالت مسؤوليتها في الحفاظ 

على مناصب الشغل، وكذا ميثاق سياس ي يواكب ويساير املتغيرات وتبعات األزمة بكل 

 اتجاهاتها.أبعادها و 

مرتكزات وأولويات  اخالت السيدات والسادة النواب حول هذا، وقد انصبت مد

دة في مواكبة جس، والسيما املت2020مشروع قانون املالية املعدل لقانون املالية لسنة 

 االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص.

ة للفرةيات التي بنت عليها الحكومة تصورها فيما بالنسبوفي سياق ذلك، و 

، فقد عبر بعض السيدات والسادة 2020يخص مشروع قانون املالية املعدل للسنة املالية 

اقعية وصالحة للستة أشهر املتبقية من السنة،  النواب عن أملهم في أن تكون فرةيات و

نمو التي تتوقع الحكومة أن . وفي ما يخص نسبة ال% 7,5حيث يتوقع أن تصل نسبة العجز 
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، فهذه الفرةية أثارت تساؤل جانب من السيدات والسادة النواب باستحضار % 5تتراجع بــ 

مليون قنطار من  30كل من تداعيات الجائحة، وانخفاض توقعات املوسم الفالحي إلى 

وذلك  م،لتضخلغياب أية إشارة بالنسبة  ، إلى جانبمن املتوسط الحبوب كمعدل أقل بكثير 

معطيات مفصلة ودقيقة حول صيرورة الدين العمومي، غياب على الرغم من أهميتها، وكذا 

بية لذهاوبين الظرفية االستثنائية التي تبرر عدم االرتهان للقواعد   هذه املعطياتوربطوا بين 

جاوز نسبة معينة من حيث مستوى العجز، ومن حيث للموازنة، والتي تتعلق بعدم ت

عتبر اكما قارنة بالناتج الداخلي الخام، وكذا نفس األمر بالنسبة للتضخم. املديونية م

 .جد متفائلةآخرون أن هذه الفرةيات 

أما بشأن ما حمله املشروع بخصوص االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي، 

انيات األمثل لإلمك  تدبير للا نواب يرون في ذلك تكريسوإذا كان بعض السيدات والسادة ال

ا ملنطق استئناف األنشطة االقتصادية سيرفية الوطنية، فإن آخرين وجدوا فيه تكر ظال

 دون تحقيق شروط إنعاش حقيقي.

 وفي ارتباط بذلك، تم التنبيه إلى ما يمكن أن يحدث من موجة إفالسات في

 باشر في شأنها مسطرة التسوية والتصفية القضائية.صفوف كثير من املقاوالت والتي ست

جيل عدد من املالحظات بشأن مختلف التدابير التي تعتزم الحكومة كما تم تس

تسخيرها من أجل مواكبة األنشطة االقتصادية، ولعل من أبرزها الدور الرئيس ي الذي يمكن 

لبنك املغرب أن يلعبه في اتجاه خدمة التنمية، إسوة بما قامت به األبناك املركزية في بلدان 

التجارية التي اعتبرت من القطاعات التي استفادت من ألبناك لمما يمكن أخرى. وكذا 

، وذلك في ظل توفر أن تساهم فيه من انخراط جدي في عملية اإلنعاش والتنمية الجائحة

 السيولة من بنك املغرب وفي ظل توفر الضمانات التي هي في حد ذاتها أموال عمومية.
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ما دعم للمقاوالت، وبينوفيما يتعلق بما جاء في مشروع القانون املتحدث عنه من 

 جانبا منهم شدد حكومية في هذا الصدد، فإنرحب السيدات والسادة النواب باملقاربة ال

  .على ةرورة استفادة جميع املقاوالت وجميع القطاعات بكل أصنافها

ن نادى طرف م ،وحول دعم االستثمار العمومي بصفته رافعة لالقتصاد الوطني

رورة خلق مساهمة تضامنية من طرف الشركات التي لم تتأثر السيدات والسادة النواب بض

 باألزمة وتفعيل الضريبة على الثروة وعلى اإلرث.

تمت مناشدة الحكومة بأن تكون طرفا ثالثا فاعال في  ،ودعما للمقاولة الوطنية

 اجية.اإلنت تاا في مواجهة األبناك لصالح الوحدا ةاغطيطعالقة األبناك باملقاوالت ووس

وص تشجيع املنتوج الوطني ومنح األفضلية للمواد ذات املنشأ املغربي، وبخص

لكن شريطة أن فإن توجه الحكومة قد قوبل باستحسان كبير من لدن السادة النواب، 

باستراتيجية شمولية واضحة تضمن التمويل السلس للمقاوالت الوطنية  امرتبط يكون 

ة علمي والرفع من اإلمكانيات املالية املرصودوتأهيل املوارد البشرية ودعم وتشجيع البحث ال

يات السوق املحلية، وكذلك الطلب جلالستجابة لحاوذلك ، حسب البعض منهم له

نحصر في بعض اإلجراءات الحمائية في هذا الصدد يالخارجي. وأةافوا أن ما جاء به املشروع 

  .ارج أي تصور شمولياليمكن أن تحقق النتائج املرجوة خ، والتي فقط

وفي سياق متصل، نبه طرف من السادة النواب إلى ةرورة النهوض بالبحث 

تي حسبا للجائحات واألوبئة التالعلمي في امليدان الزراعي والتكوين للرفع من اإلنتاجية 

 ةطراب سالسل اإلمداد.ال أصبحت تتهدد العالم و 
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وج املنتةرورة خلق جسر قوي ترعاه الدولة من خالل تحفيز  ودعم  إلىأيضا دعوا

الوطني بين القطاع الفال حي والصناعات الغذائية، بحيث يتم ةمان تحويل الفائض الذي 

 يصعب تسويقه إلى منتجات يسهل حفظها وزيادة قيمتها التصديرية.

وتفاعال مع ما جاءت به الحكومة في شأن الحفاظ على مناصب الشغل في 

ة الحكومية، غير أنه تم تسجيل القطاع الخاص، رحب السيدات والسادة النواب بالخطو 

من دعم  تبعض املالحظات فيما يخص التدابير ذات الصلة، والسيما ربط استفادة املقاوال 

رة باملحافظة على مناصب الشغل، حيث تساءلوا حول كيفية الدولة أو القروض امليس

في هذا من مناصب الشغل. و % 80أو االلتزام املتجسد في الحفاظ على  ،تحقيق هذا الشرط

تعلقة م أو إلى ما يمكن أن يقع من تسريح ألسباب اقتصادية، لفتوا أنظار الحكومة  ،اإلطار

 باإلحالة على التقاعد املبكر وكذا البطالة الجزئية.

ماذج حث في نبل، واالو أوفي سياق متصل، تمت الدعوة إلى توفير الدعم للمقاولة 

 أخرى للتشغيل.

 ظبرنامج استعجالي قادر على الحفا لحكومةوتساءلوا كذلك حول ما إن كان ل

على مناصب الشغل بالقطاع الخاص وتعزيز قاعدة التوظيف بالقطاع العام، في وقت ارتفع 

، خالل الفصل األول من السنة الجارية. واعتبروا أن ما % 10,5فيع معدل البطالة بنسة 

اقب.أقدمت عليه الحكومة من إلغاء للتوظيف في السنة املقبلة خطوة   غير محسوبة العو

وعالقة بمعطى الشغل الذي يعتبره الكل أحد ركائز الحماية االجتماعية، وةامنا 

عدد من السيدات والسادة النواب غياب أية إجراءات رامية  سجلللكرامة اإلنسانية، فقد 

في ظل ةعف وعدم  ،بالعالم القرويلدعم الشغل ومحاربة الفقر ودعم الطبقات الفقيرة 

املطرية، وكذا عدم اتخاذ أية تدابير إلدماج القطاع غير املهيكل في  تاالتساقط انتظام
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ي ف النسيج االقتصادي الوطني، على الرغم من أهمية األنشطة التي تندرج في هذا السياق

 .االقتصاد الوطني

وباملناسبة نفسها، أكد معظم املتدخلين على راهنية فتح ورش الحماية 

والكرامة التي من شانها ةمان الحماية  تايع اآلليات والقنو اعية ومأسسة جماالجتم

 .ةنيواملؤطر بخلفيات معع مع كل أشكال الدعم املناسباتي لجميع املواطنين. والقط

الذي سيعمل ل االجتماعي املوحد، سجعلى ةرورة اإلسراع بإخراج ال وشددوا

 ر من املواطنين في العملية التنموية.كأداة ودعامة لدمج عدد أكب بما اليدع مجاال للشك

 اد جانب من املتدخلين أن، وفيما يخص تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية، أفهذا

الزال يلقي بثقله على كل القطاعات، وأن الوةع اإلداري الراهن الزال  اإلداري الفساد 

امة ة دعتصبح فيه اإلدار  يمطبوعا بالبيروقراطية معبرين عن أملهم في إصالح حقيق

 أساسية لالستثمار بدل أن تظل عقبة حقيقية في هذا املجال.

إلى ذلك، وعالقة باألوةاع التي أزاحت عنها الستار جائحة كورونا، وخاصة 

القطاع الصحي وقطاع التربية والتعليم، حيث انكشف ةعف املنظومة الصحية الوطنية، 

ات ن والبحث العلمي، كان للسيدالتربية والتكوي واتضح بامللموس ةرورة تطوير منظومة

 والسادة النواب بعض املطالب.

السيدات والسادة النواب باستعجالية ففيما يخص القطاع الصحي، نادى 

ي اإلجراءات املتخذة لتطويق تفش تقوية ودعم املنظومة الصحية وتجويد حكامتها ومواصلة 

نهم صلة، والتي اقترح البعض ماء كورونا، فضال عن تحفيز وتعزيز املوارد البشرية ذات الوب

 اعتماد التوظيف الجهوي لسد الخصاص املسجل في هذا القطاع.
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كما نادوا بإطالق برنامج خاص بتدبير الوةع الصحي املترتب عن التركيز على 

األمراض املزمنة والخطيرة. وذلك فضال عن إتمام  ذوي مواجهة فيروس كورونا، وذلك لفائدة 

ن استكمال تعميم التغطية الصحية للفئات املستهدفة املتبقية ما تعهدت به الحكومة م

 لتشمل أصحاب املهن الحرة.

سجلوا بأن جائحة كورونا فرةت ةرورة فقد أما بالنسبة لقطاع التعليم، 

مراجعة العديد من املناهج التربوية، وإعادة النظر في الوسائل والتجهيزات املستعملة في 

حيث أصبح لزاما توفير قاعدة بيانات باملوارد الرقمية  الدراسة على وجه االستعجال،

 البيداغوجية وتأهيل املوارد البشرية في التكوين الرقمي.
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 جواب السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

 على تدخالت السيدات والسادة النواب 

 بلجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، 

 ل املناقشة العامة ملشروع قانون املالية املعدل خال

 2020للسنة املالية 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 والصالة والسالم على أشرف املرسلين

 السيدات والسادة النواب املحترمون 

أشكر السيدات والسادة النواب أعضاء هذه اللجنة املحترمة  البد لي أنبداية، 

وعلى انخراطهم الفاعل خالل هذه الفترة االستثنائية التي تمر منها على التعبئة املستمرة 

".وقد تجسد ذلك من خالل 19-بالدنا نتيجة األزمة املرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد

تجاوبكم السريع مع مشاريع القوانين واملراسيم التي تم عرةها على لجنتكم للمصادقة أو 

َد كذلك من خالل املن َجسَّ
َ
اقشات الغنية واملساهمات واملقترحات القيمة اإلخبار. وت

 للسيدات والسادة النواب أعضاء هذه اللجنة. 

كما أود أن أتوجه بالشكر لكافة األحزاب السياسية والفاعلين االجتماعيين على 

 مساهمتهم في املجهود الجماعي للتفكير من أجل بلورة الحلول الكفيلة بتجاوز األزمة.  

كم كذلك على تعبئتكم وتجاوبكم من أجل املناقشة و اليفوتني أن أشكر 

، بما يقتضيه ذلك من 2020والتصويت على مشروع قانون املالية املعدل للسنة املالية 

 حشد للطاقات في طريقة التعامل مع مثل هذا النوع من القوانين.

فالهدف هو أن نكرس هذا التمرين الديمقراطي، ونجعل منه ممارسة عادية نلجأ 

ا، كلما اقتض ى األمر التكيف مع الظروف الطارئة، بما يلزم من السرعة في التعامل مع إليه

 هذه الحاالت االستثنائية.
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والبد هنا أن نقدم بعض األمثلة، ففرنسا أعدت إلى حدود اآلن ثالث قوانين 

أيام.  8ساعة، والثاني في  48مالية معدلة، األول في شهر مارس صادق عليه البرملان في 

 4لثالث يوجد طور املصادقة. وهناك العديد من األمثلة، فنلندا أعدت إلى حدود اآلن وا

 قوانين مالية معدلة، واليابان قانوني مالية معدلين،.... 

وحتى في فرنسا، تتم املناقشة والتصويت على قانون املالية املعدل في لجنة 

عرف و قانون املالية التعديلي، كما ه املالية، مع أن القانون التنظيمي للمالية الفرنس ي ي 

الشأن عندنا، على أنه قانون للمالية. ومن املفروض أن يخضع لنفس مسطرة املناقشة 

 والتصويت.

  وزيادة على ذلك فالقانون التنظيمي الفرنس ي لم يحدد أجال محددا للبرملان

نوع من ذا الللمناقشة والتصويت على قوانين املالية املعدلة. ولكن الطابع املستعجل له

القوانين ملواجهة الحاالت الطارئة واألزمات، هو الذي يؤدي إلى التعامل بنوع من املرونة مع 

 هذه القوانين.

 السيدات والسادة،   

    لقد أنصت إلى كل التدخالت بإمعان واهتمام شديدين، وال يمكنني إال أن

ن أعرف ال سياقها وال املغزى مأنوه باملستوى املتميز للنقاش، باستثناء مداخلة واحدة لم 

 مضمونها ولن أجيب عنها. 

إشكال كبير أجد صعوبة في التعامل بداية اسمحوا لي أن أصارحكم بأني أمام 

 معه:  
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 فمن جهة أولى تطالبون الحكومة باالستمرار في تقديم املساعدات االجتماعية

 مليار درهم شهريا؛  7,5املباشرة، والتي ستكلف 

نية تطالبون بالرفع من االستثمارات العمومية؛ومن جهة ثا 

ومن جهة ثالثة تحثون الحكومة على عدم اللجوء للمديونية؛ 

مليار درهم؛ 40ومن جهة رابعة تصرحون وتعترفون بتراجع املوارد بـ 

 ومن جهة خامسة تنبهوننا إلى ةرورة الحرص على التوازنات املاكرو

 اقتصادية؛ 

ن تقليص النفقات ومن رفع الضرائب.ومن جهة سادسة تحذروننا م 

وهنا ال يسعني إال أن أطلب منكم، أغلبية ومعارةة، أن تساعدوني على حل هذه 

  !املعادلة املعقدة بستة مجاهيل

لكن، وفي خضم التفكير العميق في حل هذه املعادلة، حرصت على تدوين كل  

في إطار هذا الرد أن أقدم لكم املالحظات والتساؤالت واالنشغاالت املعبر عنها، وسأحاول 

 مجموعة من األجوبة واملعطيات التوةيحية:  

تجاوبا مع تساؤالتكم حول أسباب التأخر في تقديم مشروع قانون املالية  أوال،-

، فهو راجع باألساس إلى ةرورة التريث في إعداد الفرةيات والتوقعات 2020املعدل لسنة 

ت وأمام التطورات املتسارعة التي عرفتها الظرفية والتقلبا في سياق تطبعه الضبابية

االقتصادية العاملية والوطنية في هذه الفترة؛ فمثال فرنسا اةطرت إلى إعداد قانوني مالية 
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معدلين في ظرف أقل من شهر واحد، مع تغيير كبير في الفرةيات، حيث تمت مراجعة توقعات 

 .-10%إلى  %+1النمو من 

اتكم بخصوص غياب البعد االستراتيجي في مشروع قانون ثانيا، وعالقة بمالحظ-

املالية املعدل، فالبد هنا من التذكير بأن طبيعة القوانين التعديلية والهدف منها هو مواجهة 

الظروف االستثنائية والطارئة، كالظرف الحالي، بتدابير استعجالية وقصيرة األمد للحد من 

شروع في سياقه، حيث أنه يأتي في إطار املقاربة التي آثار األزمة. وهنا البد من وةع هذا امل

اعتمدتها الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية لجاللة امللك نصره هللا، والتي تقوم على تدبير 

هذه األزمة عبر عدة مراحل؛ حيث امتدت املرحلة األولى من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو، 

تهم الشرائية إلى جانب دعم صمود االقتصاد وتمحورت حول حماية صحة املواطنين وقدر 

الوطني. وهي املرحلة التي تمكنا خاللها بفضل القرار الحكيم لجاللة امللك حفظه هللا 

مليار درهم،  33بإحداث صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، والذي مكن من تعبئة حوالي 

جراء واألسر العاملة في مليار درهم لدعم األ  18خصص منها مليارا درهم لقطاع الصحة، و

ماليير درهم لصندوق الضمان املركزي، بهدف  5القطاع غير املهيكل، في حين تم تخصيص 

 تغطية املخاطر املتعلقة بعدم سداد املقاوالت للديون املضمونة من طرف الدولة. 

هذا، بينما تهدف املرحلة الثانية إلى مواكبة املقاوالت خالل الستة أشهر املقبلة 

تئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك بهدف الحفاظ على الس

 . 2020مناصب الشغل، وهو ما نهدف إليه من خالل مشروع قانون املالية املعدل 

وسيتم في هذا اإلطار تخصيص املوارد املتبقية في صندوق تدبير جائحة فيروس 

عات التي ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة كورونا، ملواصلة املواكبة االجتماعية للقطا



132 
 

هذه الجائحة ، تطبيقا للتوجيهات السامية لجاللة امللك حفظه هللا. ويتم تفعيل هذه 

املواكبة في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء مبني على الحفاظ على مناصب الشغل، 

 واالندماج في القطاع املهيكل.

ار درهم التي تمت تعبئتها عبر الرفع ملي 15وسيتم في نفس الوقت تخصيص مبلغ 

من نفقات االستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم املقاولة والتشغيل من خالل إطالق 

مشاريع تستند إلى آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

 وسيرتكز اختيار املشاريع أساسا على أثرها على التشغيل.

املرحلتان املواليتان تحقيق اإلقالع االقتصادي واملالئمة مع عالم ما بعد وتروم 

افية والبعد  األزمة، الذي يوجد في طور التشكل وهو ما يتطلب منا استحضار الرؤية االستشر

االستراتيجي في التدبير. وهنا البد لي من التأكيد على أن املقاربة التي انتهجتها بالدنا مطابقة 

الصمود،  :(les 4 R)لجيدة املعتمدة على املستوى الدولي، والتي تقوم على     للممارسات ا

 اسئتناف النشاط، اإلقالع ثم التكيف.

ثالثا، وفيما يتعلق باستحضار األولويات االجتماعية، فكما تعلمون فمشروع -

ة يالقانون الذي نناقشه اليوم هو مشروع قانون مالية معدل لقانون املالية للسنة املال

. وبالتالي فهو يشكل استمرارية لألولويات االقتصادية واالجتماعية التي حددها قانون 2020

املالية السنوي، مع إعادة النظر في توقعات املوارد والنفقات على ةوء ما تفرةه مواجهة 

 جائحة كورونا من تدابير.

لة صفلم يتم تقليص نفقات االستثمار بالقطاعات االجتماعية، بل ستتم موا

 االستثمار في هذه القطاعات بنفس الوتيرة.
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فبخصوص قطاع التربية الوطنية، أود أن أؤكد بأنه لم يتم التخلي عن أي مشروع 

جاهز للتنفيذ، فقد نتج عن إعادة برمجة نفقات االستثمار لقطاع التربية الوطنية وبتنسيق 

ضها كان مخصصا للمشاريع مليون درهم، بع 877مع القطاع املعني، تقليص لهذه النفقات بـ

التي سجلت تأخرا فيما يخص الدراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها اآلخر كان 

 برمجة.لكافي إلنجاز املشاريع املمبرمجا كمساهمة في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض ا

وبالتالي فاالستثمارات املبرمجة في قطاع التربية الوطنية، ستمكن من مواصلة 

ود املبذولة لتوسيع وتحسين العرض املدرس ي، ال سيما في إطار تعميم برنامج تعميم الجه

التعليم األولي وبناء مؤسسات تعليمية جديدة وخاصة املدارس الجماعاتية، وكذلك تأهيل 

سيساهم، على غرار السنتين املاةيتين، في تعزيز العرض املدرس ي  املؤسسات التعليمية. مما

 .2021-2020سة تعليمية جديدة خالل الدخول املدرس ي لسنة بأكثر من مائة مؤس

وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع التعليم العالي، فقد تم باقتراح من القطاع املعني 

مليون درهم بميزانية االستثمار نظرا للتأخر املسجل على مستوى انطالق  300تقليص 

، 2020ن املالية للسنة املالية األشغال ببعض املشاريع الجديدة املبرمجة على مستوى قانو 

علما أنه تم اإلبقاء على برمجة االعتمادات املتعلقة بالدراسات التقنية والجيوتقنية لهذه 

 .2020املشاريع برسم ميزانيات الجامعات لسنة 

وبالتالي ستمكن اعتمادات االستثمار املبرمجة من الوفاء بالتزامات القطاع، وال 

ذ املشاريع موةوع االتفاقيات املوقعة أمام أنظار جاللة امللك سيما تلك املتعلقة بتنفي

مشاريع ملؤسسات جامعية على مستوى مدن الحسيمة والقصر  6حفظه هللا، واملتمثلة في 

 عن استكمال أشغال ثالث كليات الطب والصيدلة بمدن 
ً
الكبير وتطوان والقنيطرة، فضال
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ريع املندمجة لتعزيز العرض الصحي على طنجة وأكادير والعيون والتي تندرج ةمن املشا

 .مستوى هذه الجهات

وبصفة عامة، فيما يتعلق بنفقات االستثمار للميزانية العامة، فقد تم إعطاء 

األولوية لتوطيد املشاريع الجاري تنفيذها خاصة تلك التي تشكل موةوع اتفاقيات موقعة 

 جية. أمام جاللة امللك واملشاريع املستفيدة من تمويالت خار 

وعلى هذا األساس، تم اعتماد برمجة جديدة مليزانية االستثمار للقطاعات 

الوزارية واملؤسسات تراعي اآلثار املترتبة عن األزمة الصحية املرتبطة بفيروس كورونا، 

ومراجعة الجدولة الزمنية إلنجاز بعض املشاريع بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل 

ملشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية. كما أنه، وهذا أمر أساس ي، مسطرة إطالق بعض ا

فقد تمت هذه البرمجة الجديدة العتمادات االستثمار، بتنيسق تام مع مختلف القطاعات 

 الوزارية.

 والبد هنا من طرح بعض األسئلة:

أال يقتض ي توقف أغلبية املشاريع، طيلة ثالثة أشهر من الحجر الصحي، إعادة 

 أغلفة االستثمار؟برمجة 

أال يتطلب توقف مختلف األنشطة املرتبطة بتنظيم الحفالت، والندوات 

 والتظاهرات والسفريات إلى الخارج، إعادة برمجة نفقات التسيير املرتبطة بهذه األنشطة؟

والبد بهذه املناسبة، وفي إطار ما اعتدنا عليه من شفافية في التعامل مع لجنتكم 

ألولويات التي اعتمدناها في إعادة برمجة اعتمادات االستثمار للميزانية املوقرة، أن نقدم ا

 العامة للدولة، والتي ستهم على الخصوص :
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إطالق برامج ذات أولوية ملواجهة الظرفية املتسمة بالجفاف؛  خصوصا  .1

 من خالل :

إنجاز تدابير استعجالية ذات أولوية لتأمين تزويد الساكنة املتواجدة على  -

ألحواض املائية، التي تعاني من اإلجهاد املائي، باملاء الصالح للشرب. و في هذا مستوى ا

مليون درهم بميزانية االستثمار لفائدة قطاع املاء. كما تم خالل  800االطار، تمت برمجة 

مليون درهم برسم تمويل مشروع تأمين تزويد ساكنة منطقة  250تسديد مبلغ  2020سنة 

 الصالح للشرب.أكادير الكبرى باملاء 

مليون درهم،  300إطالق برنامج ثالث ملواجهة آثار الجفاف، بمبلغ يناهز  -

ويشمل على الخصوص، الحماية والحفاظ على املاشية من خالل توزيع الشعير املدعم. 

ويأتي هذا البرنامج لتعزيز اإلجراءات املتخذة في إطار البرنامجين اللذين سبق إطالقهما في 

 .2020 سنة

مة اعتمادات األداء الالزمة لعمليات توطيد املشاريع قيد اإلنجاز مالء .2

 على ةوء تقدم إنجازها؛

إعادة توزيع االعتمادات املخصصة لبعض املشاريع بين اعتمادات  .3

بناء على مستويات اإلنجاز والقدرة على األداء دون التأثير على  األداء واعتمادات االلتزام

 املشاريع؛ الوتيرة العادية إلنجاز لهذه 

إلى  2020 تأجيل برمجة بعض املشاريع الجديدة املقرر إطالقها سنة .4

بالنظر إلى مستوى التقدم املحرز في الدراسات املتعلقة بها مثل بعض  2021سنة  غاية

 املركبات الجامعية و مشاريع البنيات التحتية؛ 
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 اإلبقاء على االعتمادات املخصصة لنزع ملكية العقارات بهدف توفير  .5

 الوعاء العقاري الالزم لبعض املشاريع وكذا لتنفيذ القرارات القضائية؛ 

ومن جهة أخرى، وبالرغم من مراجعة حجم استثمار املؤسسات العمومية 

" على الجدول الزمني إلنجاز 19-واملقاوالت العمومية لألخذ بعين االعتبار أثر جائحة "كوفيد

مومية واملقاوالت العمومية، فإن بعض املشاريع وكذا نشاط بعض املؤسسات الع

مخططات عملها تبقى مرتكزة، وفقا مقاربة مبتكرة، على توفير خدمات عمومية جيدة 

التهيئة  لفائدة املرتفقين واملقاوالت ومواصلة تنفيذ املشاريع الكبرى للبنية التحتية و

امج ني وبر واملساهمة في تشجيع االستثمار في مختلف قطاعات االقتصاد الوط  الترابية

 تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية.

وما دمنا نتحدث عن االستثمارات ودورها األساس ي في تحريك عجلة االقتصاد في 

هذه الفترة التي تعرف االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي، فإننا سنولي أهمية خاصة 

ة املنشأ في واملنتوجات مغربيلتفعيل األفضلية الوطنية بالنسبة للمقاوالت الوطنية واملواد 

 إطار الصفقات العمومية.

وفي هذا اإلطار، ومع مراعاة التزامات املغرب في مختلف االتفاقيات الدولية، 

من املرسوم املتعلق بالصفقات العمومية،  155سيتم العمل على تفعيل مقتضيات املادة 

في جميع نظم  %15دة في من خالل إلزام أصحاب املشاريع بتطبيق النسبة األعلى املحد

 االستشارة املتعلقة بمساطر إبرام صفقات األشغال والدراسات املرتبطة بها.
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كما سيتم إلزام أصحاب املشاريع بالتنصيص صراحة في بنود دفاتر الشروط 

الخاصة ودفاتر التحمالت املتعلقة بصفقات األشغال والتوريدات التي تبرمها الدولة 

 ملؤسسات واملقاوالت العمومية، على:والجماعات الترابية وا

 مواصفات قياسية أخرى مطبقة  تطبيق املواصفات القياسية املغربية أو

 باملغرب بموجب اتفاقيات دولية؛ 

  حصر اللجوء للمواد املستوردة في الحاالت التي ال يوجد فيها منتوج محلي

ت لكافة لنائلة للصفقايستجيب للمعايير التقنية املطلوبة، مع ةرورة تقديم املقاوالت ا

الوثائق اإلثباتية ملنشأ املنتوجات واملواد التي تعتزم استعمالها، بما فيها اإلدالء بالفاتورات، 

 وسندات التسليم، وشهادات املصدر.

وسيكون أصحاب املشاريع ملزمين بتقديم جميع التبريرات الضرورية في حالة 

ذه فقات التي يعتزمون إبرامها. وإذا تجاوز مبلغ هاللجوء إلى املنتوجات املستوردة في إطار الص

افقة القبلية للجنة خاصة  30الصفقات  مليون درهم، فإن إبرامها سيكون خاةعا للمو

 ترأسها وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة. 

رابعا: فيما يتعلق بالتساؤالت بخصوص اعتماد الحكومة لسياسة التقشف،  -

 ب املالية:  وتجميد أوحذف املناص

  أود أن أؤكد بأن املقاربة التي اعتمدناها في إعداد مشروع قانون املالية املعدل

، تقوم على تعبئة كل اإلمكانيات املالية لدعم استئناف النشاط 2020للسنة املالية 

االقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل. وبالتالي فبالرغم من التراجع املتوقع للموارد 

مليار درهم  7,5ليار درهم، فقد رفعنا من استثمارات امليزانية العامة للدولة بـ م 40بحوالي 
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من خالل إعادة ترتيب األولويات على مستوى النفقات. وكل هذا يندرج في إطار التدبير األمثل 

للنفقات من خالل ربطها بأهداف واضحة كالحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص 

 املحلي. شغل جديدة وتشجيع املنتوج

  وبالتالي، فاملقاربة املعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن  التقشف

 أو تدبير التوازنات التي تبقى ةرورية على أية حال. 

  ومن جهة أخرى، تطرقتم من خالل بعض مداخالتكم إللغاء إحداث مناصب

، 9/2020كومة رقم ؛ على إثر إصدار منشور السيد رئيس الح2021مالية برسم السنة املالية 

، 2023-2021املتعلق بتحيين املقترحات املتعلقة بالبرمجة امليزانياتية لثالث سنوات للفترة 

وهنا يتعين التوةيح بأنه قد تم توجيه املنشور املذكور للقطاعات الوزارية واملؤسسات 

-2021ياتية انواملقاوالت العمومية املعنية، بغية تحيين مقترحاتها املتعلقة بالبرمجة امليز 

 ، على ةوء املتغيرات التي فرةتها الظرفية االستثنائية ألزمة كورونا.  2023

  وهنا البد من التوةيح كذلك، بأن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية

، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات األمنية 2021جديدة يهم فقط سنة 

لتابعة لها وإدارة الدفاع الوطني(، التي تمثل لوحدها )الداخلية، ومختلف مصالح األمن ا

( من مجموع املناصب املحدثة من طرف 2019و 2016)في املتوسط بين سنتي  %90أزيد من 

من  %10مجموع القطاعات الوزارية. وهو ما يعني أن الحد من التوظيف هنا يهم فقط 

 املناصب املالية التي سيتم فتحها.

  فإن كل 2012من قانون املالية لسنة  32للمادة إلى جانب ذلك، وطبقا ،

منصب مالي املحدث برسم قانون  44.000القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 

. تنضاف إليها املناصب املالية التي سيتم 2021يونيو  30، وذلك إلى غاية 2020املالية لسنة 
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وبناء عليه، فإنه  .فائية الجامعيةإحداثها لصالح املؤسسات العمومية مثل املراكز االستش

، 2021سيتم إحداث ِةعف املناصب املالية املفتوحة سنويا من طرف الدولة خالل سنة 

 وهو ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب. 

ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما تم  2021وبالتالي فإن سنة 

 تداوله من طرف البعض.

 يتعلق بالفرةيات:خامسا، وفيما -

فعلى غرار أغلبية الدول، تأثر االقتصاد الوطني بتداعيات األزمة الصحية " 

" لكن بدرجة أقل بكثير مما عرفته االقتصادات املتقدمة، خاصة األوروبية حيث 19-كوفيد 

تراجعت نسب النمو املتوقعة في هذه البلدان إلى مستويات قياسية، في حين يتوقع أن يتراجع 

، وهي نسبة تعكس تداعيات األزمة 2020برسم سنة  %5النمو في بالدنا بنسبة  معدل

 باإلةافة إلى األثر السلبي للجفاف على املوسم الفالحي الحالي. 19-الصحية كوفيد 

وهنا ال بد من التأكيد على أنه بالنسبة لالقتصاد ككل، يجب أال نقع في التشاؤم 

. وذلك ألسباب رئيسية نذكر 2020روبا برسم سنة الذي يطبع توقعات نسب النمو بدول أو 

 منها أن :

األزمة الحالية غير مسبوقة بكل املقاييس في هذه البلدان، حيث كانت  .1

الصدمة النفسية أكثر وقعا في أوروبا )إيطاليا وفرنسا وإسبانيا...(، فالوفيات كانت تسجل 

على سلوك ومنسوب الثقة لدى حالة وفاة يوميا، الش يء الذي كان له تأثير كبير جدا  500

الفاعل االقتصادي سواء على مستوى االستهالك، أو االدخار أو اإلنتاج، وهو وةع يختلف 

 وفيات كمعدل أسبوعي(. وحسب 2تماما وهلل الحمد عما عرفته الوةعية الوبائية ببالدنا )
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ً
 %4,9بة ا بنسالتوقعات األخيرة لصندوق النقد الدولي، سيعرف االقتصادي العاملي انكماش

خالل هذه السنة، وعلى مستوى منطقة األورو، من املتوقع حدوث انكماش حاد للناتج 

-( وإيطاليا )%12,5-(. وسيكون الركود أكثر حدة في فرنسا )%10,2-الداخلي الخام )

 (.%7,8-( مقارنة بأملانيا )%12,8-( وإسبانيا )12,8%

زمة الصحية على األنشطة من املنتظر أن تتراجع تدريجيا حدة تأثير األ   .2

االقتصادية ببالدنا خالل الفصلين الثالث والرابع ارتباطا بالرفع التدريجي إلجراءات الحجر 

الصحي على املستويين الدولي والوطني، باإلةافة إلى اإلجراءات املتخذة ملواكبة تعافي 

 االقتصاد الوطني.

لكل  عية للنسيج اإلنتاجيترتبط قوة الصدمة الناتجة عن األزمة بالبنية القطا .3

بلد، حيث تلعب الصناعة واملبادالت الخارجية مع باقي دول العالم دورا مهما في اقتصاديات 

أوروبا التي تأثرت بحدة على مستوى العرض نتيجة اإلغالق الكبير لالقتصاد العاملي وتأثير 

اد النسبة لالقتصذلك على إمدادات السالسل العاملية، بدرجة أكبر مما هو عليه الوةع ب

 الوطني. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل فترة الحجر الصحي، لم يعرف النشاط االقتصادي 

الوطني توقفا تاما حيث ظلت بعض الفروع تزاول أنشطتها، مع إمكانية التدارك املتاحة 

لبعض القطاعات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي. وهكذا، واصلت مجموعة من األنشطة 

عليا أو افتراةيا )اإلدارات العمومية والضمان االجتماعي والتعليم والصحة نشاطها ف

والعمل االجتماعي(. باإلةافة إلى ذلك، فإن بعض الفروع التجارية، نظرا لطبيعتها وطرق 

تخزينها أو طبيعتها الحيوية من أجل السير العادي للحياة الطبيعية، لم تعرف أنشطتها أي 

الخصوص بالفالحة والصناعات الغذائية والكهرباء واملاء  توقف. ويتعلق األمر على
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واألنشطة املالية وأنشطة البريد واالتصاالت والخدمات العقارية. وعلى العموم، هناك ثالث 

 تطورات قطاعية متباينة :

  من القيمة املضافة( باألزمة  %15قطاعات تأثرت بشدة )تمثل حوالي

أثير املزدوج النخفاض الطلب من شركائنا الرئيسيين الصحية مما أدى إلى تراجعات تحت الت

وتأثيرات التدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات والدول الشريكة : ويتعلق األمر بقطاع 

السياحة واألنشطة املرتبطة بها، واملطاعم ، وصناعة النسيج واملالبس، والصناعة 

 امليكانيكية، واملعدنية والكهربائية ، إلخ.

 من القيمة املضافة(، التي تضم  %47عرةت لصدمة أقل حدة )قطاعات ت

األنشطة القطاعية التي ترتكز بقوة على الطلب الداخلي ويتعلق األمر بقطاعات التجارة 

 والنقل والبناء والفالحة.

 ( على الرغم من  %38قطاعات تحافظ على نمو إيجابي )من القيمة املضافة

راجية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية األزمة الصحية مثل الصناعات االستخ

وقطاع الصناعات الغذائية واالتصاالت والخدمات التعليمية والصحة والعمل االجتماعي 

 واألنشطة املالية واإلدارات العمومية والضمان االجتماعي.

يمكن كذلك اعتبار حجم املوارد املعبأة باملقارنة مع حجم االقتصاد ملواجهة  .4

عامال أساسيا في التخفيف من آثار األزمة، حيث بلغت هذه املوارد   COVID-19تداعيات

جد مهمة  "، واالستثمارات اإلةافية املعبأة، مستوياتCovid-19ببالدنا في إطار "صندوق 

من الناتج % 4,5إذا ما قورنت بحجم الناتج الداخلي الخام السنوي لبالدنا، لتناهز نسبة 
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وهي نسبة تقارب تلك التي عبأتها بعض الدول املتقدمة كفرنسا ، 2020الداخلي الخام سنة 

 .COVID-19( ملواجهة %4,6( وإيطاليا )%4,9( وأملانيا )5%)

استخدام املغرب لخط الوقاية والسيولة للتخفيف من تأثير هذه الصدمات  .5

 الخارجية على ميزان األداءات والحفاظ على احتياطيات الصرف عند مستوى مناسب. 

 38ض أسعار واردات املواد الطاقية، حيث تراجع سعر النفط بنسبة %انخفا .6

، وذلك نتيجة الركود الذي عرفه 2020دوالًرا للبرميل في املتوسط عند متم يونيو  41ليسجل 

االقتصاد العاملي بفعل تداعيات فيروس كورونا. وسيكون لهذا التراجع تأثير إيجابي على 

 .مما سيعوض جزئيا األداء السلبي املتوقع لقطاع السياحةميزان السلع والخدمات باملغرب، 

كما يظل الطلب الداخلي أحد الدعامات األساسية لالقتصاد الوطني. وقد  .7

ساهمت سلسلة من اإلجراءات االستباقية املتمثلة في تقديم دعم مالي مباشر لفائدة األسر 

كل ن تحفيز الطلب املحلي بشاملتضررة، سواء العاملة بالقطاع املهيكل أو غير املهيكل، م

من إجمالي  %70فعال، خاصة إذا علمنا أن هذا الدعم هم أكثر من ستة ماليين أسرة أي 

األسر املغربية. كما أن العامل الزمني واملجالي واللوجيستيكي في تدبير هذا الدعم كان حاسما 

 في مدى فعالية هذا اإلجراء في الحفاظ على القدرة الشرائية لألسر.

  سادسا: بخصوص أثر جائحة كورونا على مديونية الخزينة-

فبالنظر للسياق الصعب، من املنتظر أن يسجل االقتصاد الوطني انكماشا في 

من الناتج  %7.5وتفاقما في عجز امليزانية سيصل عجز ملا يناهز  %5-معدل النمو بنسبة 

سيؤدي إلى تضاعف حجم  ، مما%3.5الداخلي الخام مقارنة مع املستوى املقدر أوليا في 

، 2020مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون املالية لسنة  82.4حاجيات الخزينة الذي قدر ب 

دته في   مليار درهم. 42.3والتي حد 
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ونتيجة لتزامن هذين العاملين، أي انكماش معدل النمو وتفاقم عجز امليزانية، 

 تج الداخلي الخام إلى مستوى يقاربمن املرتقب أن يقفز مؤشر دين الخزينة بالنسبة للنا

ألول مرة منذ  2019بعد أن كان قد سجل هذا املؤشر انخفاةا سنة  2020بمتم سنة  75%

 . %64.9عشرة أعوام ليستقر في 

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أنه بالرغم من هذا االرتفاع الكبير والذي يعتبر نتيجة 

 املسبوقة، شأننا في ذلك شأن معظم الدول فيحتمية للظرفية الصحية واالقتصادية الغير 

العالم، فإنه لن يؤثر على قدرة بالدنا على تعبئة املوارد الضرورية، أكانت في السوق الداخلي 

أو السوق املالي الخارجي أو لدى املقرةين الثنائيين أو املتعددي األطراف، لتمويل حاجيات 

دنا تتمتع بثقة شركائنا االقتصاديين الدولة واالقتصاد الوطني ككل حيث مازالت بال 

 واملاليين.

من جهة أخرى، ستعمل الحكومة على اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات 

إلى منحى تنازلي من أجل الحفاظ على استمرارية  الضرورية إلعادة مسار مؤشر املديونية

لك من خالل وذ  Covid-19الدين والرجوع، على املدى املتوسط، إلى مستوى ما قبل أزمة 

التحكم في عجز امليزانية وتسريع وتيرة النمو عبر دعم ومواكبة االقتصاد الوطني السيما 

القطاعات األكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا. كما أن من شأن التعافي املرتقب 

 لالقتصاد العاملي أن يساهم في تسريع وتيرة نمو االقتصاد الوطني.

املؤسساتي الذي يهم صندوق الضمان املركزي، ينبغي  سابعا، وعالقة باإلصالح-

اإلشارة إلى أن مشروع القانون القاض ي بتحويله إلى شركة مساهمة يهدف باألساس إلى 
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إصالح اإلطار القانوني املنظم له، وتمكينه من مواكبة االستراتيجيات والسياسات 

 العمومية الرامية لتسهيل الولوج للتمويل. 

هداف، يقوم إصالح صندوق الضمان املركزي على املرتكزات ولتحقيق هذه األ 

 التالية: 

أوال: تحويل الصفة القانونية للصندوق من مؤسسة عمومية إلى شركة  -

مساهمة . و يهدف هذا التحويل إلى وةع إطار قانوني يسمح بإدخال املمارسات الجيدة من 

ل، على املدى املتوسط، لجيل حيث الشفافية وقواعد الحكامـة واملسؤولية، مع فتح املجا

جديد من اإلصالحات. وكما تعلمون، تفرض شركة املساهمة نفسها كأفضل املمارسات في 

 القطاع املالي، وفي مؤسسات الضمان على وجه الخصوص.

  

ثانيا: تعزيز واستدامة السالمة املالية لنظام الضمان، وذلك يهدف دمج  -

زانية صندوق الضمان املركزي، واملتعلقة مختلف العناصر، التي هي حاليا خارج مي

بالصناديق التي كان يديرها لحساب الدولة، في ميزانية الشركة املساهمة، على أن تتم 

مزاولة أنشطتها، بعد إنشائها، بناء على مواردها الذاتية. باإلةافة الى ذلك، سيتم وةع 

ر وق، أخذا بعين االعتبانظام متكامل من أجل تغطية املخاطر املرتبطة بالتزامات الصند

 أفضل املمارسات الدولية؛

تعزيز نظام حكامة الصندوق، وذلك اعتبارا لتوسع مجال تدخله  ثالثا: -

والزيادة املتوقعة في التزاماته. و بذلك، ستتم إدارته، من طرف مجلس إدارة، مكون من 

اء مختلف أعضاء من القطاع الخاص، والقطاع العام، وأعضاء مستقلين. كما سيتم إنش
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لجن الحكامة املعمول بها في املؤسسات املماثلة )كلجنة اإلدارة، ولجنة التدقيق، ولجنة 

 املخاطر...(؛

رابعا: توسيع مهام الصندوق وإعادة تحديد وتعريف أهدافه، والتي تتمثل   -

أساسا في تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل 

ة املقاوالت وال سيما الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة، واملقاوالت والهيئات لفائد

العمومية أو الخاصة، والفئات األخرى املستهدفة من طرف الدولة، وذلك من خالل 

 .الخدمات التي يقدمها الصندوق 

يتعلق بقطاع السياحة، فهو يساهم بشكل كبير في التنمية  ثامنا: فيما-

  550.000تماعية و املجالية لبالدنا، حيث يوظف بطريقة مباشرة االقتصادية و االج

باحتساب الفاعلين الغير  % 12في الناتج الداخلي الخام ) %7شخص، ويساهم بما يقارب 

مليار درهم في السنة  80املباشرين(، وهو قطاع حيوي مليزان األداءات حيث يدر ما يقرب من 

ما أبان قطاع السياحة باملغرب إلى يومنا هذا عن من مداخيل األسفار بالعملة الصعبة. ك

قدرته على الصمود وعلى تجديد عرةه أمام مختلف األزمات العاملية، والتي تعرض لها 

 سنة األخيرة. 20خالل 

غير أن أزمة جائحة كوفيد، أثرت بشكل عميق على قطاع السياحة وجعلت من  

أمرا يتطلب وقتا أطول.   2019طاع  سنة الوصول إلى مستويات األداء التي كان يعرفها الق

 من سنة األولى أشهر األربع خالل تراجعا ملحوظا السياحة قطاع مؤشرات عرفت فقد

افدين عدد السياح انخفض حيث ،2020  السنة في املدة نفس مع مقارنة %45بنسبة  الو

 .43%  بحوالي الوجهة سجلتها التي املبيت ليالي عدد تراجع كذلك، .الفارطة
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 يناير وفبراير شهري  خالل املسجل السياحية لعائدات الجيد األداء ساعد وقد

 بنسبة السياحية انخفضت العائدات حيث االنخفاض، من نسبيا التخفيف على 2020

 .2020 سنة من األولى األربع األشهر خالل15%

تم اتخادها ملواجهة التداعيات  التي اإلجراءات من السياحة قطاع استفاد وقد

استفاد  حيث الذي أحدث بتعليمات ملكية سامية، 19-ولية لألزمة عبر صندوق كوفيداأل 

 من للضمان االجتماعي الوطني بالصندوق  واملسجلين بالقطاع العاملين من % 70 حوالي

 في العاملة واملقاوالت الغير املهيكل، القطاع في العاملون  استفاد كما ، الشهرية التعويضات

 .األخرى  اتاإلجراء من القطاع

املقاوالت  إفالس لتجنب أيضا التشريعي املستوى  الحكومة على تدخلت كما

 خاصة بسن أحكام 30.20 رقم إصدار قانون  خالل من املستهلكين حقوق  وةمان السياحية

 الجوي للمسافرين الذي يسمح النقل وعقود السياحية واملقامات األسفار بعقود تتعلق

 على وذلك بالدين، وصل طريق عن لزبنائهم املستحقة الغاملب الخدمات بتعويض ملقدمي

 .السعر في زيادة أي دون  معادلة أو مماثلة خدمة شكل اقتراح

جوانب، ترتكز  على عدة العمل تم السياحي، للنشاط االنطالقة إعطاء وإلعادة

 أثمنة من ، واستفادتهم املغاربة للسياح مشجعة عروض ووةع باألساس على الترويج

 في املغربي السياحي املنتوج االجتماعية، ليكون  الشرائح مختلف دخل تناسب يةتفضيل

 الجميع. متناول 

 السيدات والسادة النواب املحترمون،
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م أهمُّ التوةيحات واإلجابات التي ارتأيت تقديمها لكم في إطار التفاعل 
 
كانت ِتلك

 مع تدخالتكم القيمة.

توةيحات في إطار املناقشة وسأبقى رهن إشارتكم، لتقديم مزيد من ال

 التفصيلية.

كما أننا سنحرص على إيفائكم بكافة املعطيات التي تم تقديم طلبات بشأنها من 

 طرف السيدات والسادة النواب. 

 أشكركم مجددا على تعبئتكم وتفهمكم وانخراطكم الجدي في النقاش.

      والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.              
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 ــوادالتفصيلية ملنـــاقشة امل

 35.20رقم املعدل مشروع قانون املالية 

 2020لسنة املالية ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجـزء األول 

 املعطيات العامة للتوازن املالي

 الباب األول 

 األحكام املتعلقة باملوارد العمومية
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I  .- الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها 

 ركية و الضرائب غير املباشرةالرسوم الجم

 املادة االولى

 التقديم:

 70.19من قانون املالية رقم  2من املادة  Iإن املراسيم املتخذة بموجب التأهيل املنصوص عليه في البند 

، يجب أن تخضع للمصادقة البرملانية عند انتهاء األجل املنصوص عليه في قانون 2020للسنة املالية 

 من الدستور. 70ألحكام الفصل  التأهيل وذلك طبقا

، ترمي إلى املصادقة على 2020للسنة املالية  35.20لذا، فإن املادة االولى من قانون املالية املعدل رقم 

 :2020املراسيم املتخذة سنة 

( بوقف استيفاء رسم 2019ديسمبر  27) 1441من ربيع اآلخر  30الصادر في  2.19.1065املرسوم رقم  .1

 فروض على القمح اللين و مشتقاته:االستيراد امل

، بلغ حجم مخزون القمح اللين املتوفر لدى الفاعلين االقتصاديين على الصعيد 2019في نهاية ديسمبر

 .شهرا من احتياجات املطاحن الصناعية 2,5مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي  9الوطني، 

املخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق و تجدر اإلشارة  إلى أنه من أجل الحفاظ على حد أدني من 

الصادر  810-19-2الوطني بهذا املنتوج و كذلك لالستفادة من الظرفية العاملية، تم بموجب املرسوم رقم 

و ذلك ابتداًء  ٪135عوض  ٪35، تطبيق رسم االستيراد على القمح اللين في حدود 2019سبتمبر   23في  

 .2019من فاتح أكتوبر 

من رسم  ٪35إلى مستويات أسعار القمح اللين املسجلة على مستوى السوق العاملي وإلى نسبة و استنادا 

و  12االستيراد املطبقة، سجلت أسعار القمح اللين عند الخروج من امليناء، ارتفاعا بمقدار يتراوح بين 

  . دوالًرا / طن 15
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ة مناسبة، تم وقف استيفاء رسم لذا و قصد توفير الظروف املالئمة لتزويد السوق الوطنية بأثمن

 .2020أبريل  30يناير إلى غاية  2االستيراد املطبق على القمح اللين خالل الفترة املمتدة من 

( بتمديد وقف استيفاء رسم  2020مارس  27)  1441شعبان  2الصادر في  2.20.295املرسوم رقم  .2

 :االستيراد املفروض على القمح اللين ومشتقاته

مليون  20ما يناهز  2020مارس  15إلى غاية  2019ات من القمح اللين منذ فاتح أكتوبر بلغت الوارد

من البرنامج التوقعي لنهاية شهر ماي و ذلك بسبب بعض االختالالت اللوجستية  ٪60قنطار أي ما يعادل 

 التي عرفتها بعض موانئ الشحن ألهم املصدرين لبالدنا.

أجل الحفاظ على الحد األدنى من املخزون الذي يمكن من  و بهذا الخصوص وجب التذكير بأنه من

تزويد عادي للسوق الوطني بهذا املنتج وكذلك نظرا للظرفية املميزة لألسعار العاملية، تم بموجب 

،  وقف استيفاء رسم االستيراد املطبق على القمح 2019دسمبر 27الصادر في  2-19-1065املرسوم رقم 

. و ابتداء من فاتح ماي 2020ابريل  30يناير إلى غاية  2الل الفترة املمتدة من اللين و مشتقاته  و ذلك خ

 .٪35سيتم إعادة استيفاء رسم االستيراد بنسبة  2020

ومن جهة أخرى، أدى انخفاض إنتاج الحبوب على الصعيد الوطني وبدء برنامج توزيع الشعير املدعم، 

لضغط على البنية التحتية للموانئ. وموازاة مع ذلك، إلى نشاط مكثف الستيراد الحبوب و ارتفاع في ا

أدى اإلنتاج العاملي الذي حافظ على مستويات كافية إلى انخفاض األسعار العاملية منذ منتصف يناير 

2020. 

لذا و قصد تمكين تزويد السوق الوطني بهذا املنتوج في افضل الظروف، من خالل خفض سعر القمح 

درهم/قنطار، تم تمديد وقف استيفاء رسم االستيراد  إلى  240-230نطار إلى درهم/ق 276-266اللين من 

 .2020يونيو  15غاية 

( بوقف استيفاء رسم االستيراد 2020مارس  27) 1441شعبان  2الصادر في  2.20.296املرسوم رقم  - .3

 :املفروض على القمح الصلب
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مليون قنطار، أي ما  1,66ما يقارب  2020مارس  15بلغ حجم مخزون القمح الصلب لذا الفاعلين في 

شهر من تغطية احتياجات املطاحن الصناعية. ويتكون هذا املخزون بشكل أساس ي من  2,8يعادل 

، 2020مارس  15و 2019مليون قنطار خالل الفترة املمتدة بين فاتح غشت  6,3الواردات التي بلغت 

، وذلك بسبب انخفاض 2016/2017لفالحية مليون قنطار خالل السنة ا 8,8مقارنة بحجم إجمالي بلغ 

 .2018مقارنة بسنة  ٪45اإلنتاج الوطني بنسبة 

ولهذا،  سجل سعر القمح الصلب في السوق الوطنية مستويات مرتفعة في كل من املطاحن واألسواق 

 للقنطار و  360ورحبة الحبوب، حيث بلغ 
ً
 للقنطار، على التوالي 450-400درهما

ً
 .درهما

ى، و استنادا إلى املستويات املسجلة للقمح الصلب على مستوى السوق العــــــاملي ونسبة ومن جهة أخر 

ماي،أظهرت املحاكاة أن تكلفة استيراد  31املطبق خالل الفترة املمتدة من فاتح غشت إلى  % 2,5رســـــــــــــــم 

بينما أظهرت التوقعات  .نطاردرهم للق 360و  345القمح الصلب عند الخروج من امليناء تتراوح ما بين 

 535و  508،املطبقة خالل شهر يونيو و يوليوز، سعر يتراوح بين  ٪ 170على أساس رسم االستيراد بنسبة 

  .درهم للقنطار

لذا، وبهدف ةمان تزويد منتظم للسوق الوطني من القمح الصلب، تم وقف استيفاء رسم االستيراد 

. وقد أدى هذا إلى خفض سعر القمح الصلب  2020فاتح أبريل املطبق على القمح الصلب ابتداءا من 

 .درهم للقنطار 354-339عند الخروج من امليناء  إلى 

( بوقف استيفاء رسم  2020مارس  27)  1441شعبان  2الصادر في  2.20.297املرسوم رقم  - .4

 :االستيراد املفروض على العدس

ي بحوزة الفاعلين االقتصاديين في الفاتح من شهر بلغ حجم مخزون العدس املتوفر على الصعيد الوطن

الف قنطار، أي ما يعادل شهرين من االستهالك الوطني. و يتكون هذا املخزون  86ما يقارب 2020مارس 

 320، 2020مارس  15إلى  2019في األساس من الواردات التي بلغت، خالل الفترة املمتدة من فاتح غشت 

 .ألف قنطار 370 2019نسبة اإلنتاج الوطني برسم املوسم الفالحي ألف قنطار، في حين لم تتجاوز 
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بانخفاض األسعار منذ نهاية يناير و يرجع ذلك باألساس  2020- 2019على الصعيد العاملي، تميز املوسم 

 .و ارتفاع قيمة الدوالر الكندي 19-إلى تفش ي وباء كوفيد

و قصد  19-العاملية املرتبطة بوباء موفيد و كذا الظرفية 2020اعتبارا للمستوى املنخفض ملحصول 

ةمان تزويد عادي و منتظم للسوق الوطني، تم وقف استيفاء رسم االستيراد املطبق على العدس و ذلك 

. و قدمكنهذا القرار من خفض سعر العدس عند الخروج من امليناء من 2020ابتداء من فاتح ابريل 

 .درهم للقنطار 720درهم للقنطار الى 1000

( بوقف استيفاء رسم االستيراد 2020مارس  27) 1441شعبان  2الصادر في  2.20.298املرسوم رقم  - .5

 :املفروض على الحمص

بلغ حجم مخزون الحمص املتوفر على الصعيد الوطني بحوزة الفاعلين االقتصاديين في الفاتح من شهر 

الوطني.حيث بلغ حجم الواردات ألف قنطار، مكونا باألساس من اإلنتاج  246ما يقارب  2020مارس 

 .من واردات املوسم املاض ي %3ألف قنطار، أي ما يعادل  6,5حوالي 2020مارس  15إلى غاية 

من جهة أخرى، عرفت أسعار الحمص على مستوى األسواق ورحبة الحبوب بعض االرتفاع، منذ يناير 

 1300ة للمنتجات املحلية و ما بين درهم للقنطار بالنسب 1400و 1150، ليبلغ سعرا يتراوح ما بين 2020

 .درهم للقنطار من للمنتجات املستوردة 1500و 

و كذا  2020باستقرار األسعار مع ارتفاع طفيف منذ يناير  2020-2019على الصعيد العاملي،تميز موسم 

 .و خاصة في الهند 2020بتوقع موسم حصاد جيد لسنة 

يراد املطبق على الحمص ابتداء من فاتح أبريل و ذلك لهذا كان من املناسب وقف استيفاء رسم االست

من اجل ةمان تزويد عادي و منتظم للسوق الوطني من هذه املادة في ظرفية تتسم بضعف اإلنتاج 

 .19-الوطني و تفش ي وباء كوفيد

( بوقف استيفاء رسم االستيراد 2020مارس  27) 1441شعبان  2الصادر في  2.20.299املرسوم رقم  - .6

 :وض على الفول املفر 
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ألف  278، بلغ حجم املخزون من الفول على الصعيد الوطني 2020إلى غاية الفاتح من شهر مارس 

ألف قنطار  5,4قنطار، يتكون باألساس من اإلنتاج الوطني، بينما لم تتجاوز الواردات من هدا املنتوج 

 .2020مارس  15و  2010ما بين فاتح غشت 

ملموس في مستوى مخزون الفول و كذا أسعاره على مستوى واألسواق لوحظ ارتفاع   من جهة أخرى،

 .2020درهم للقنطار في  700إلى  2016درهم للقنطار في  530ورحبة الحبوب التي ارتفعت من 

كان من املناسب وقف استيفاء  19 -اعتبارا للمستوى املنخفض للمحصول الوطني و النتشار وباء كوفيد

ى الفول منذ فاتح ابريل و ذلك من أجل ةمان تزويد عادي و منتظم للسوق رسم االستيراد املطبق عل

 .الوطني من هذه املادة

( بوقف استيفاء رسم االستيراد 2020مارس  27) 1441شعبان  2الصادر في  2.20.300املرسوم رقم  - .7

 :املفروض على الفاصولياء العادية

ألف  65، 2020مارس  15و  2019فاتح أغسطس  بلغت الواردات الوطنية من الفاصولیاء العادیة، بين

 مقارنة بالسنة السابقة. ٪55قنطار أي بانخفاض بنسبة 

على الرغم من االتجاه املستقر  2019على الصعيد العاملي ، لوحظ زيادة طفيفة في األسعار منذ أكتوبر 

ى ارتفاع أسعار بشكل عام. كما أدى انخفاض توفر الحبوب في مصر ، املورد الرئيس ي للمغرب ، إل

 االستيراد.

درهم للقنطار  1450-1200موازاة مع ذلك، بلغ سعر بيع الفاصولیاء العادیة في األسواق ورحبة الحبوب 

درهم للقنطار للمنتجات املستوردة، مسجال بذلك تصاعدا  1650-1500بالنسبة للمنتجات املحلية و 

 .2019منذ أغسطس 

كان من املناسب وقف استيفاء  19 -لوطني و النتشار وباء كوفيداعتبارا للمستوى املنخفض للمحصول ا

رسم االستيراد املطبق على الفاصولیاء العادیة منذ فاتح ابريل و ذلك من أجل ةمان تزويد عادي و 
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العادیة عند   و قدمكن هذا القرار من خفض سعر الفاصولیاء.منتظم للسوق الوطني من هذه املادة

 من  1528 الخروج من امليناء إلى
ً
 درهم للقنطار. 2130درهم للقنطار بدال

( يتعلق بتمديد وقف 2020ماي  13) 1441من رمضان  19الصادر في  2.20.345املرسوم رقم  - .8

 .استيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح اللين و مشتقاته

ات، تم بموجب من أجل الحفاظ على الحد األدنى من املخزون الذي يسمح بإمداد السوق باملنتج

،وقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح 2019دسمبر 27الصادر في  1065-19-2املرســوم رقم 

 .2020ابريل 30يناير إلى غاية  2اللين و مشتقاته خالل الفترة املمتدة من 

رفقة م من جهة أخرى ونظرا للظرفية الوطنية، التي اتسمت أساسا بانخفاض اإلنتاج الوطني للحبوب،

 295-20-2، تم بموجب املرسوم رقم 2020بتراجع األسعار العاملية للقمح اللين منذ منتصف يناير 

. 2020يونيو  15تمديد وقف استيفاء رسم االستيراد املذكور أعاله إلى غاية  2020مارس  27الصادر في

 يه قبل الوقف، أي نسبـــةسيطبق رسم االستيراد باملستوى الذي كان عل 2020يونيو  16وعليه، وابتداء 

35٪ . 

، و إلى املستويات الحالية ألسعار القمح اللين املسجلة 2020من رسم االستيراد  ٪ 35استنادا إلى نسبة 

في أسواق التموين الرئيسية، وكذلك سعر الصرف الحالي اإلجمالي درهم/دوالر أمريكي، أظهرت املحاكاة 

درهم للقنطار. 310و  305ته عند الخروج من امليناء تتراوح ما بينأن تكلفة استيراد القمح اللين و مشتقا

 مقارنة مع السعر املستهدف املحدد في 
ً
 .درهم للقنطار 260ويعتبر هذا املستوى مرتفعا

ولذا وقصد منح الفاعلين املغاربة إمكانية التزود من السوق العاملي واالستفادة من الفرص التي 

املي القادم من حيث األسعار وحجم العرض، وبالتالي ةمان تزويد السوق سيتيحها الحصاد الزراعي الع

الوطني بهذا املنتوج في أفضل الظروف، تم تمديد وقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح 

. و سيمكن هذا اإلجراء من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من 2020ديسمبر  31اللين إلى غاية 

 .درهم للقنطار 260درهم للقنطار إلى  310-305امليناء من 
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 :  ملخص املناقشة

سجل بعض املتدخلين خالل مناقشة هذه املادة، أن املغرب بلد فالحي وال يجدر أن يلجأ الستيراد 

حاجياته من املواد األساسية خاصة الحبوب والقطاني. كما تطرق البعض إلى أن مواجهة الكوارث 

ع استراتيجية واضحة لتحقيق االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية، كيف ما كان نوعها يقتض ي وة

 ولتحقيق األمن الغذائي وتقوية وتشجيع املنتوج الوطني.

 : جواب الحكومة

، ال يعرف 2أكد السيد الوزير أن املنتوج الوطني السنوي من املواد املعنية باإلجراءات الواردة في املادة 

لى أخرى حسب املوسم الفالحي والتساقطات املطرية، لذا فحاجيات استقرارا، إذ يتغير من سنة إ

السوق من هذه املواد تتغير أيضا، فكلما تحقق االكتفاء الذاتي يتم رفع هذه الرسوم، وكلما كان أقل 

 يتم اللجوء لتغيير هذه التعريفات عند االستيراد للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
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 ية:تعريفة الرسوم الجمرك

 :2املادة 

 التقديم:

من أجل تحسين املداخيل الجمركية التي يتم تحصيلها من رسوم االستيراد و تشجيع اإلنتاج املحلي و 

، الرفع من نسبة رسم االستيراد 2020خفض عجز امليزان التجاري، تم في إطار قانون املالية للسنة املالية 

 .  % 30إلى   % 25املطبق على بعض املنتجات التامة الصنع من 

حاليا، و في إطار بيئة دولية تتميز بأزمة صحية كبيرة متسببة في تباطؤ االقتصاد العاملي، يبدو أن حماية 

اإلنتاج الوطني أصبح ةروريا ملواكبة الجهود املبذولة من أجل دعم املقاوالت في وةعية صعبة. كما 

ترمي إلى تشجيع  صعبة تفرض اتخاذ تدابيرأن الضغط املمارس على االحتياطات الوطنية من العملة ال

 تعويض الواردات باإلنتاج الوطني. 

في هذا اإلطار، يقترح الرفع من رسوم االستيراد املطبقة على بعض املنتجات التامة الصنع املوجهة 

 لالستهالك و ذلك في حدود النسب املكرسة من طرف املغرب على مستوى منظمة التجارة العاملية.

 : ناقشةملخص امل

تساءل السيدات والسادة النواب عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذا اإلجراء، ومدى مساهمته في 

فع ر . وتم التنبيه لضرورة أخذ االحتياطات لتجنب ة املحلية وحماية املنتوج الوطنيالنهوض بالصناع

د مليات التهريب. كما أكأثمنة بعض املنتجات مما قد يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع ع

 بعض املتدخلين على ةرورة عدم جعل هذا اإلجراء ريعا لبعض الفاعلين في امليدان الصناعي.

وإذ نوهت جل التدخالت بإيجابيات هذا التدبير، وبمجهودات إدارة الجمارك في حماية االقتصاد 

، شجيع الصناعة املحليةالوطني، فقد أكدت أيضا على ةرورة مصاحبته بإجراءات أخرى تساهم في ت

 والرفع من جودة املنتوج الوطني ليرقى إلى تنافسية املواد املستوردة.
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مناسبة أيضا لطرح العديد من التساؤالت حول اتفاقيات التبادل الحر مع  2وكانت مناقشة املادة 

لى على الحفاظ عالعديد من البلدان، والتي لن يطال هذا اإلجراء املواد املستوردة منها، وتم التأكيد 

 مبدأ "رابح رابح" في هذه االتفاقيات.

 جواب الحكومة :

أكد السيد الوزير أن املغرب انخرط في سياسية صناعية مهمة، تركزت على مواكبة الفاعلين في امليدان 

يدخل ةمن  الصناعي وكذا حماية الصناعة املحلية واملنتوج الوطني، وأةاف أن هذا اإلجراء هو 

ولة لدعم املقاوالت في وةعية صعبة، والحفاظ على االحتياطات الوطنية من العملة الجهود املبذ

 الصعبة وتشجيع تعويض الواردات باإلنتاج الوطني.

  3املادة 

 Iالبند 

 يتعلق بتغيير وتتميم أحكام بعض مواد

  املدونة العامة للضرائب 

 :التقديم

 للضرائب.من املدونة العامة  247تغيير وتتميم أحكام املادة 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية -247املادة 

 التقديم:

 *تمديد آجال االتفاقيات املتعلقة بإنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية

 

في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل مواكبة القطاعات املتضررة من جائحة 

وا ات املبرمة بين الدولة واملنعشين العقاريين الذين لم يتمكنفيروس كورونا، يقترح تمديد آجال االتفاقي
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من إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية التي توجد في مراحلها األخيرة داخل أجل خمس سنوات، وذلك 

 .أجل إةافي مدته ستة أشهربمنح 

ة الطوارئ ترة حالويرمي التدبير املقترح إلى األخد بعين االعتبار توقف أنشطة مقاوالت البناء خالل ف

 الصحية واالنعكاسات املالية الناجمة عن هذه األزمة على انتعاش أنشطة هذه املقاوالت.

ويطبق هذا التدبير على اتفاقيات برامج بناء مساكن اجتماعية التي ينتهي األجل املحدد إلنجازها خالل 

 .2020يسمبر د 31غاية  الفترة املمتدة من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى

*تأجيل مواعيد التدابير االستثنائية املتعلقة بالتسوية التلقائية للوةعية الجبائية للخاةعين 

 للضريبة

: للتذكير يخص هذا التدبير التسوية التلقائية للوةعية الجبائية للخاةعين  اإلقرار التصحيحي -1

 امة للضرائب.من املدونة الع XXVIII-247للضريبة املنصوص عليها في املادة 

في إطار التسوية التلقائية للوةعية الجبائية على أنه يمكن  2020لقد نص قانون املالية للسنة املالية 

وأن يقوموا  2020قبل فاتح أكتوبر للخاةعين للضريبة أن يدلوا بإقرار تصحيحي لدى إدارة الضرائب 

هري سبتمبر شعلى التوالي قبل انصرام باألداء التلقائي للواجبات التكميلية على دفعتين متساويتين 

 .2020ونوفمبر من سنة 

 2020ديسمبر  15لكن وبفعل فترة حالة الطوارئ الصحية، يقترح تأجيل اآلجال السالفة الذكر إلى غاية 

ليتمكن الخاةعون للضريبة املعنيون من اإلدالء باإلقرار التصحيحي املذكور مع األداء التلقائي 

 .داخل نفس األجل للواجبات التكميلية

للتذكير يخص هذا التدبير مسطرة التسوية  اإلقرار الخاص بالدخل املتعلق بالدخول العقارية -2

التلقائية للوةعية الجبائية للملزمين الذين لم يدلو بإقرارهم السنوي بمجموع الدخل برسم الدخول 

 .العقارية برسم السنوات السابقة غير املتقادمة
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للملزمين الذين لم يدلوا باإلقرار السنوي بمجموع الدخل املتعلق  2020ة للسنة املالية منح قانون املالي

وغير املتقادمة، إمكانية تسوية وةعيتهم  2019بالدخول العقارية برسم السنوات السابقة لسنة 

 .2020قبل فاتح يوليو الجبائية من خالل إيداع إقرار في هذا الشأن 

ديسمبر  31عالن حالة الطوارئ الصحية، يقترح تمديد هذا األجل إلى غاية ونظرا للوةعية املرتبطة بإ

2020. 

  3املادة 

 IIالبند 

 املتعلق بتتميم املدونة العامة للضرائب

 بمواد جديدة

 :التقديم

 تتميم املدونة العامة للضرائب بمواد جديدة.

 املكررة  247املادة -املدونة العامة للضرائب 

 :التقديم

 ( سنوات محاسبية5" على خمس )19 -التكاليف املرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد توزيع بعض-

"، تم وةع 19 -في إطار التدابير االستعجالية املتخذة ملواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد

ندوق صباملبالغ املدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة النظام خاص بالتكاليف املرتبطة 

و بباقي  2020مارس  16الصادر في  2.20.269املحدث بموجب املرسوم رقم   الخاص بتدبير هذه الجائحة

أو التسيير  مقارنة مع القدرة العادية لإلنتاج التكاليف البنيوية الثابتة املرتبطة بتقلص نشاط املقاوالت

 .2020املحددة لسنة 
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بالغ املدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لقد تم على مستوى قواعد املحاسبة بخصوص امل

لصندوق الذي يهدف خصوصا إلى دعم االقتصاد الوطني والحفاظ على املقاوالت لفائدة هذا امن قبل 

مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات االجتماعية لجائحة فيروس كورونا، تحديد النظام 

و  2020أبريل  29الصادر بتاريخ  13طني للمحاسبة رقم املحاسبي املطبق عليها بموجب رأي املجلس الو 

"، وذلك من أجل منح إمكانية 19 -الذي يوضح االنعكاسات املحاسبية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد

 توزيع هذه الهبات على عدة سنوات محاسبية.

الجائحة، فقد  هأما بالنسبة لباقي التكاليف البنيوية الثابتة املرتبطة بتقلص النشاط خالل فترة هذ

نص كذلك رأي املجلس الوطني للمحاسبة السالف الذكر على إمكانية توزيعها على عدة سنوات 

 محاسبية.

قترح اعتبارها تكاليف قابلة للخصم من الحصيلة الخاةعة للضريبة، توزع على خمس سنوات ي  و 

 محاسبية.

 معدة للسكنالتخفيض من واجبات التسجيل املطبقة على عقود اقتناء عقارات -

إطار التدابير املتخذة من أجل إنعاش القطاعات املتضررة من جائحة فيروس كورونا ودعم الطلب  في

لدى املقاوالت واألسر فيما يتعلق باقتناء العقارات املخصصة للسكن، يقترح التنصيص على تدبير 

لعقارات معدة  من واجبات التسجيل على عقود االقتناء بعوض 50%مؤقت يروم التخفيض بنسبة 

 للسكن.

 (ويمنح هذا التخفيض عندما ال يتجاوز مبلغ األساس الخاةع للضريبة لالقتناءات املذكورة مليون 

 ( درهم. 1.000.000

املعدل بالجريدة  يطبق هذ التدبير على العقود املنجزة خالل الفترة املمتدة من تاريخ نشر قانون املالية

 .2020ديسمبر  31الرسمية إلى غاية

 املكررة مرتين: 247املادة -املدونة العامة للضرائب
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 التقديم:

 .تشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال

من أجل عصرنة األداءات خصوصا عبر تقليص وثيرة املشتريات املدفوعة نقدا وتشجيع األشخاص 

افي، على الجز  الذاتيين، املحددة دخولهم املهنية وفق نظام النتيجة الصافية املبسطة أو نظام الربح

على تخفيض   2020النقال، نصت مقتضيات قانون املالية لسنة  الهاتف بواسطة استعمال األداء

املعامالت املحقق من طرف الخاةعين  لرقم عليه الضريبة املطابق املفروةة األساس من %25 نسبته

 نقال.ال الهاتف بواسطة األداء عبر تحقيقه تم للضريبة املنصوص عليهم أعاله الذي

وتحقيقا لهذه الغاية التي ستعود على التجارة وعلى االقتصاد عموما بالنفع الكبير، يروم هذا التدبير 

 إرساء تحفيزات جبائية أكثر مالءمة لهذه الفئة من املهنيين.

وفي هذا السياق، يقترح عدم األخذ بعين االعتبار رقم املعامالت املحقق بواسطة األداء عبر الهاتف 

 خالل خمس سنوات، عند احتساب: النقال

ة برسم الدخول املهنية للخاةعين للضريباألساس املفروةة عليه الضريبة على الدخل املستحقة  -

 ؛من املدونة العانة للضرائب 40و 38املشار إليه في املادتين 

يمة قوكذا حدود تطبيق الضريبة على الدخل بالنسبة للنظامين السالفي الذكر وكذا الضريبة على ال -

 املضافة.

  3املادة 

 IIIالبند 

 مواد املدونة العامة للضرائب نسخ بعضاملتعلق ب

 التقديم:

 نسخ بعض أحكام مواد املدونة العامة للضرائب.
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 IV-38املادة -املدونة العامة للضرائب

 التقديم:

 املالءمة مع التدبير املتعلق بتشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال.

 III-40املادة -لضرائباملدونة العامة ل

 : التقديم

 املالءمة مع التدبير املتعلق بتشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال.

 ملخص املناقشة :

 تركزت تدخالت السيدات والسادة النواب على النقاط التالية :

بخصوص تخفيض واجبات التسجيل تم اقتراح رفع مبلغ السكن إلى مليون ونصف املليون أو مليوني  -

م، حتى تستفيد الطبقة املتوسطة من هذا اإلجراء. وإدراج البقع األرةية املعدة لبناء السكن دره

لالستفادة منه. كما تم التنبيه إلى ةبط التجاوزات التي قد يلجأ إليها البعض في التصريح باملبلغ 

 ظرا لتداعياتفي حين ارتأى بعض املتدخلين أن قطاع السياحة أولى بهذا اإلجراء ن  الحقيقي للسكن.

 الجائحة على القطاع وكذا ألهميته في تشغيل اليد العاملة.

املكررة )من املدونة العامة للضرائب( فقد أجمع املتدخلون  247وحول اإلجراء الذي حملته املادة  -

على أنه مناف ملبدأ التضامن املنصوص عليه في دستور اململكة، خاصة وأن املساهمة في الصندوق 

هي عمل تطوعي ومن غير املقبول اعتباره ةمن  19ر جائحة فيروس كورونا "كوفيد "الخاص بتدبي

 الهبات والوصايا القابلة للخصم، كما أنه مناف ملبدأ املساواة بين املواطنين.

وعن األداء بالهاتف النقال، اقترح املتدخلون مواكبة اإلجراء بحملة توعية وتحسيس للتعريف أكثر  -

لبعض إلى أنه قرار تحفيزي وليس إلزاميا، ويندرج ةمن اآلليات التي تساهم في تطوير بأهميته، كما أشار ا

 االقتصاد الرقمي.

 جواب الحكومة :
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خصوص تخفيض واجبات التسجيل، أوضح السيد الوزير أن اإلجراء هو مؤقت ويدخل ةمن التدابير ب

 طاع العقار وتشجيع الطلب.املتخذة في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، والهدف هو إنعاش ق

مكررة من املدونة العامة للضرائب أوضح السيد الوزير أنه تم على  247وعن اإلجراء الوارد في املادة 

مستوى قواعد املحاسبة بخصوص املبالغ املدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل 

القتصاد الوطني والحفاظ على مناصب لصندوق الذي يهدف خصوصا إلى دعم ااملقاوالت لفائدة هذا ا

الشغل والتخفيف من التداعيات االجتماعية لجائحة فيروس كورونا، تحديد النظام املحاسبي املطبق 

و الذي يوضح  2020أبريل  29الصادر بتاريخ  13عليها بموجب رأي املجلس الوطني للمحاسبة رقم 

"، وذلك من أجل منح إمكانية توزيع هذه 19 -االنعكاسات املحاسبية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد

 الهبات على عدة سنوات محاسبية.

أما بالنسبة لباقي التكاليف البنيوية الثابتة املرتبطة بتقلص النشاط خالل فترة هذه الجائحة، فقد 

نص كذلك رأي املجلس الوطني للمحاسبة السالف الذكر على إمكانية توزيعها على عدة سنوات 

 محاسبية.

 -الناحية الجبائية، ونظرا لألهمية الكبيرة لهذه التكاليف املرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد من

" وآلثارها التي تمتد لعدة سنوات ، يقترح اعتبارها تكاليف قابلة للخصم من الحصيلة الخاةعة 19

 للضريبة، توزع على خمس سنوات محاسبية.

أوضح أن تدابير مواجهة الجائحة، أبرزت أن هناك تقدما  وعن تشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال،

كبيرا لدى املغاربة في التعامل مع الوسائل اإللكترونية خاصة الهاتف النقال، وذلك بالنظر للعدد الكبير 

 للتصاريح املقدمة عبر الهاتف.

ثر تعامال ألنهم األك ولتعميم األداء عبر الهاتف تم اقتراح تشجيع األداء اإللكتروني على أصحاب البقالة

 مع املواطنين.

  4املادة 
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 التسوية الطوعية للوةعية الجبائية

 للخاةع للضريبة 

 2020من مشروع قانون املالية املعدل لسنة  4املادة 

 التقديم:

 .2020للسنة املالية  70.19 رقم من قانون املالية 7من املادة  Vتغيير أحكام البند -

الستثنائية املتعلقة بالتسوية الطوعية التلقائية للوةعية الجبائية للخاةع تأجيل مواعيد التدابير ا-

للضريبة فيما يخص املساهمة برسم املوجودات املودعة لدى األبناك أو املحتفظ بها في شكل أوراق 

بنكية أو املنقوالت أو العقارات غير املخصصة لغرض منهي التي تم اقتناؤها بواسطة هذه املوجودات أو 

  سم السلفات املدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب املستغل والقروض املمنوحة للغيربر 

 وبصفة استثنائية، إحداث مساهمة 2020من قانون املالية للسنة املالية  7تم بموجب أحكام املادة 

قارات غير قوالت أو العبرسم املوجودات املودعة لدى األبناك أو املحتفظ بها في شكل أوراق بنكية أو املن

املخصصة لغرض منهي التي تم اقتناؤها بواسطة هذه املوجودات أو برسم السلفات املدرجة في 

الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير بالنسبة لألشخاص الذاتيين 

ة العامة ة املنصوص عليها في املدوناملتواجدين في وةعية غير قانونية بالنسبة اللتزاماتهم الضريبي

 للضرائب.

لإلدالء باإلقرار  2020يونيو  30وبهذا الخصوص، تم منح امللزمين املعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى 

وأداء املساهمة املذكورة مع إمكانية تمديد هذا األجل ملدة شهرين، قابلة للتجديد مرة واحدة فيما بعد 

 .2020يونيو  30

را للوةعية املرتبطة بإعالن حالة الطوارئ الصحية ومن أجل تمكين امللزمين املعنيين من تسوية ونظ

 .2020ديسمبر  15السالف الذكر إلى غاية  وةعيتهم الضريبية في أحسن الظروف، يقترح تمديد األجل

 التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج-
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على الصحة  19-، ملواجهة أثار جائحة كوفيد2020تخذها املغرب، منذ مارس إن التدابير التي ا

العمومية، والتي تجسدت في إغالق الحدود وسن الحجر الصحي، جعلت العديد من املواطنين في 

وةعية ال تمكنهم من استيفاء الشروط املطلوبة اليداع اإلقرارات املتعلقة بالتسوية التلقائية برسم 

وجودات املنشأة بالخارج، وال سيما إعادة االموال إلى الوطن، واالدالء بالوثائق الالزمة املمتلكات وامل

 لذلك.

كين ولتم –وال سيما التصريحات الضريبية  -وعليه وعلى غرار إرجاء اآلجال املقررة في مجاالت أخرى 

ادة ة اإلبرائية وإعأصحاب املمتلكات بالخارج من اكتتاب اقراراتهم في أفضل الظروف، وأداء املساهم

السيولة املوجودة في الخارج إلى الوطن، يقترح تمديد أجل وةع اإلقرار وأداء املساهمة اإلبرائية 

من قانون املالية  8املحددة بموجب املادة  2020أكتوبر 31، عوض 2020ديسمبر  31املذكورة الى تاريخ 

 .2020للسنة املالية  70.19رقم 

 لكة من تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة وكذا زيادة اإليرادات الضريبية.وسيمكن هذا التدبير املم

 التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج

 5املادة 

 التقديم:

على الصحة  19-، ملواجهة أثار جائحة كوفيد2020إن التدابير التي اتخذها املغرب، منذ مارس 

في إغالق الحدود وسن الحجر الصحي، جعلت العديد من املواطنين في  العمومية، والتي تجسدت

وةعية ال تمكنهم من استيفاء الشروط املطلوبة اليداع اإلقرارات املتعلقة بالتسوية التلقائية برسم 

املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج، وال سيما إعادة االموال إلى الوطن، واالدالء بالوثائق الالزمة 

 ك.لذل

كين ولتم –وال سيما التصريحات الضريبية  -وعليه وعلى غرار إرجاء اآلجال املقررة في مجاالت أخرى 

أصحاب املمتلكات بالخارج من اكتتاب اقراراتهم في أفضل الظروف، وأداء املساهمة اإلبرائية وإعادة 
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اء املساهمة اإلبرائية السيولة املوجودة في الخارج إلى الوطن، يقترح تمديد أجل وةع اإلقرار وأد

من قانون املالية  8املحددة بموجب املادة  2020أكتوبر 31، عوض 2020ديسمبر  31املذكورة الى تاريخ 

 .2020للسنة املالية  70.19رقم 

 وسيمكن هذا التدبير اململكة من تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة وكذا زيادة اإليرادات الضريبية.

 ية برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء على الشيكاتاملساهمة اإلبرائ

 6املادة 

 التقديم:

من املواطنين على تسوية  إجراء يروم تشجيع شريحة عريضة 2020تضمن قانون املالية لسنة 

، و ذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بعوارض األداء على الشيكات بالنسبة للشيكات وةعيتهم

 كحد أقص ى.2019 ديسمبر  31اء بتاريخ املقدمة لألد

غير أنه منذ بداية الحجر الصحي، لوحظ أن عدد عوارض األداء في ارتفاع مستمر، حيث بلغ 

 .2020من عدد عوارض األداء املعلن عنها منذ بداية سنة  %52حالة ، وهو ما يمثل 117.096

، إلى التأثير االقتصادي واالجتماعي ويرجع هذا املنحى التصاعدي في عدد عوارض األداء، إلى حد كبير

 .لألزمة الصحية لوباء فيروس كورونا وإلى الصعوبات املالية الناتجة عنها

ومن أجل مواجهة هذا الوةع الذي قد يتفاقم مستقبال ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة لألداء 

في  ية على تسوية هذه العوارضفي املعامالت التجارية، فقد أصبح من الضروري تشجيع الشرائح املعن

هاته األوقات الصعبة  وذلك لتمكين بعض الفاعلين املمنوعين من إصدار شيكات من االستفادة من 

( ومن مصادر التمويل Damane Oxygèneمختلف القروض املصرفية، من "ةمان أوكسيجين"  )

 األخرى.

درج في مشروع قانون املالية املعدل لس قترح أن ي  نفس املقتض ى املتعلق باملساهمة  2020نة وعليه، ي 

، برسم الغرامات املالية املتعلقة 2020املكررة من قانون املالية لسنة  7اإلبرائية موةوع املادة 
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مارس  20مهما كان ترتيبها والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء بين   بعوارض األداء

 .2020يونيو  30و 2020

 10.000من مبلغ الشيك أو الشيكات غير املؤداة، وفي  %1,5املساهمة اإلبرائية املقترحة في  ويحدد سعر 

درهم بالنسبة لألشخاص االعتباريين بغض  50.000درهم كحد أقص ى بالنسبة لألشخاص الذاتيين و 

خالل  حدةالنظر عن عدد عوارض األداء التي لم تتم تسويتها، شريطة أن يتم أداء هذه املساهمة دفعة وا

 .2020سنة 

 :مذكرة بخصوص املساهمة اإلبرائية برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء بالشيكات

من مدونة التجارة على أنه "يجب على املؤسسة البنكية املسحوب عليها التي  313كام املادة تنص أح

 يغ التي في حوزته والتي فيرفضت وفاء شيك لعدم مؤونة كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الص

حوزة وكالئه إلى جميع املؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، وأال يصدر خالل مدة عشر سنوات 

شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى املسحوب عليه أو التي يتم 

 وقت وكالء زبونها وكذا أصحاب الحساباعتمادها، تخبر املؤسسة البنكية املسحوب عليها في نفس ال

 اآلخرين".

وتضيف املادة املذكورة أنه "غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة 

 إذا ثبت أنه: 317تطبيق الفقرة األولى من املادة 

 ؛املسحوب عليهأدى مبلغ الشيك غير املوفى أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة ألدائه من طرف -

 ."314أدى الذعيرة املالية املنصوص عليها في املادة -

عل أنه : "تحدد الغرامة املالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها السترجاع  314كما تنص املادة 

 إمكانية إصدار الشيكات كما يلي:
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 ؛313صوص عليه في املادة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير املؤداة موةوع اإلنذار األول املن % 5*

 من مبلغ الشيك أو الشيكات موةوع اإلذار الثاني؛ % 10*

 من مبلغ الشيك أو الشيكات موةوع اإلنذار الثالث وكذا اإلنذارات الالحقة. % 20*

ويتم تحصيل هذه الغرامات املالية حاليا من قبل القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة الذين 

للمدنيين الذين يتوجهون إلى القباةات باإلنذارتا البنكية التي تبين ترتيب عوارض  يصدرون إيصاالت

األداء. وهكذا يتم تسليم هذه اإليصالتا من قبل األطراف املعنية إلى املؤسسات البنكية التي تسير 

 حساباتهم، مدعومة على النحو الواجب بإثبات أداء الشيكات موةوع عوارض األداء.

 3.077.787ما مجموعه  2019دجنبر  31د عوارض األداء التي لم تتم تسويتها إلى حدود وقد تجاوز عد

شخصا  731.355شخصا ذاتيا و 2.346.432مليار درهم. وتهم هاته العوارض  92بمبلغ إجمالي يناهز 

اعتباريا. ويعزى هذا الحجم الكبير من عوارض األداء إلى عدة عوامل، من بينها األسعار الباهظة 

 غرامات املالية السالفة الذكر واملرتبطة بهذه العوارض.لل

لذا ومن أجل تقليص حجم عوارض األداء وتطبيقا للتوجيهات امللكية السامية من أجل إدماج 

تدبيرا يشجع شريحة عريضة من  2020املواطنين في الدائرة املصرفية، أدخل قانون املالية لسنة 

 الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء. املواطنين على تسوية وةعيتهم بتأدية

على مساهمة إبرائية برسم الغرامات املالية  2020مكرر من قانون املالية لسنة  7فقد نتصت املادة 

 2019دجنبر  31املتعلقة بعوارض األداء مهما كان ترتيبها والتي لم تتم تسويتها واملقدمة لألداء بتاريخ 

 كحد أقص ى.

من مبلغ الشيك أو الشيكات غير املؤداة وحدد مبلغها  % 1,5اته املساهمة اإلبرائية في وتم تحديد سعر ه

درهم بالنسبة لألشخاص  50.000درهم كحد أقص ى بالنسبة لألشخاص الذاتيين وفي  10.000في 

االعتباريين بغض النظر عن عدد عوارض األداء التي لم تتم تسويتها، شريطة أن يتم أداء هذه املساهمة 

 .2020خالل سنة 
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من تسوية  2020مارس  20وقد اثمرت هذه املساهمة اإلبرائية نتائج مهمة، حيث مكنت إلى حدود 

من العدد اإلجمالي لعوارض األداء التي لم تتم تسويتها بعد، منها  % 4عارض أداء، أي ما يناهز  116274

 بأشخاص اعتباريين. 24389عارض أداء يتعلق بأشخاص ذاتيين و 91885

، فقد لوحظ ان عدد عوارض تاريخ بداية الحجر الصحي 2020مارس  20وبالرغم من ذلك، وابتداء من 

، 2020يونيو  2و 2020مارس  20في الفترة املمتدة ما بين  117.096األداء في ارتباع مستمر، حيث بلغ 

 .2020من عدد عوارض األداء املعلن عنها منذ بداية سنة  % 50وهو ما يمثل 

هذا املنحى التصاعدي في عدد عوارض األداء، إلى حد كبير، إلى التأثير االقتصادي واالجتماعي ويرجع 

 لالزمة الصحية لوباء فيروس كورونا وإلى الصعوبات املالية الناتجة عنها.

الذي قد يتفاقم مستقبال ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة لالداء، ومن أجل مواجهة هذا الوةع 

من الضروري تشجيع الشرائح املعنية على تسوية هذه العوارض في هاته الظرفية الصعية فقد أصبح 

السيما من خالل بعض الفاعلين املنوعين من إصدار شيكات من االستفادة من مختلف القروص 

 " ومن مصادر التمويل األخرى.Damanae Oxygèneاملصرفية، من "

مكرر من قانون املالية  7ساهمة اإلبرائية موةوع املادة لذا يقترح إدراج نفس املقتض ى املتعلق بامل

برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء مهما كان ترتيبها والتي لم تتم تستويتها واملقدمة  2020

 .2020يونيو  30و 2020مارس  20لألداء بين 

الشيكات غير املؤداة، ويحدد من مبلغ الشيك أو  %  1,5ويحدد سعر املساهمة اإلبرائية املقترحة في 

درهم بالنسبة لألشخاص  50.000درهم كحد أقص ى بالنسبة لألشخاص الذاتيين وفي  10.000مبلغها في 

االعتباريين بغض النظر عن عدد عوارض األداء التي لم تتم تسويتها، شريطة أن يتم أداء هذه املساهمة 

 .  2020خالل سنة 

 :  ملخص املناقشة
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ن إلى أن هذا اإلجراء ينم على دراية كبيرة بالسوق التجاري،  وتم اقتراح اإلعفاء من الغرامة أشار املتدخلو 

 مراعاة للظرفية االستثنائية التي يمر منها معظم التجار.

 : جواب الحكومة

أكد السيد الوزير أن الغرض من اإلجراء ليس هو املداخيل، وإنما تسوية وةعية املعامالت التجارية، 

 نه يمكن تمديد اآلجال مستقبال حسب املعطيات والظروف.وأةاف أ

II .- املوارد املرصدة 

 الحسابات الخصوصية للخزينة 

 املصادقة

 7املادة 

 التقديم:

تنفيذا للتعليمات السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، الرامية إلى توفير تمويل إجراءات 

 2020" والحد من آثارها، تم إحداث خالل سنة 19-"كوفيد  الوقاية و مكافحة جائحة  فيروس كورونا

"" 19-حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد

وذلك وفق أحكام املادة (؛2020مارس  16) 1441من رجب  21الصادر في  2.20.269بموجب املرسوم رقم 

من  29لقانون املالية ،وكذا التأهيل املنصوص عليه في املادة  130.13من القانون التنظيمي رقم  26

 .2020للسنة املالية  70.19قانون املالية رقم 

 :  ويخصص هذا الحساب باألساس لتغطية النفقات التالية

 تأهيل اآلليات والوسائل الصحية؛

-يد روس كورونا "كوفدعم االقتصاد الوطني ملواكبة القطاعات األكثر تأثرا بفعل انتشار جائحة في 

 "؛19
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-الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات االجتماعية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد 

19." 

مذكرة بخصوص إحداث الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص بتدبير جائحة 

 "19فيروس كورونا كوفيد 

إحداث حساب خصوص ي للخزينة تحت اسم "الصندوق  وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة، تم

""، لتغطية النفقات االستثنائية ودعم القطاعات 19الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 

املتضررية من األزمة، خاصة تغطية تكاليف تحديث وتأهيل املنظومة الصحية ودعم االقتصاد الوطني 

والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من اآلثار  ملواجهة الصدمات الناتجة عن هذه الجائحة

االجتماعية لالزمة الصحية. كما تم إحداث لجنة اليقظة االقتصادية، لضمان التتبع الدقيق للوةع 

االقتصادي ومواكبة القطاعات املتضررة واستشراف التداعيات االجتماعية واالقتصادية املباشرة 

 عادة تنشيط االقتصاد الوطني.وغير املباشرة لألزمة الصحية وتيهيء إ

 مليار درهم. 33، ما يفوق 2020يونيو  30وقد بلغت مداخيل هذا الصندوق، بتاريخ 

ويهدف هذا الصندوق إلى تغطية النفقات املتعلقة بتأهيل املنظومة الصحية ملواجهة الجائحة. ولهذه 

 لــ: مليار درهم لفائدة قطاع الصحة يوجه خصوصا 2الغاية، تم تخصيص مبلغ 
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جهاز للتنفس، ما يفوق  550سرير إلنعاش،  1.000اقتناء املعدات الطبية ومعدات املستشفيات )-

 " عدد من أجهزة األشعة...(؛Kits de testعدة للكشف " 800.000

 اقتناء األدوية )املواد الصيدالنية واملواد االستهالكية الطبية والغازات الطبية...(؛-

 .(التعقيم والتنظيف والوقود... ة )تعويضات ملهنيي الصحة،تعزيز قدرات وزارة الصح-

 دعم الصندوق للمقاوالت التي عرف نشاطها انخفاةا أو توقفا، من خالل:-1

، 2020يونيو  30مارس إلى  15درهم خالل الفترة املمتدة من  2.000منح تعويض مالي جزافي صافي قدره -

ماج التابعين للمشغلين املنخرطين في الصندوق الوطني لفائدة األجراء واملتدربين بموجب عقود الغد

"، واملصرح بهم 19للضمان االجتماعي، والذين تضرر نشاطهم بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 

، باإلةافة إلى التكفل بالنفقات املرتبطة بنظام التغطية الصحية اإلجبارية 2020برسم شهر فبراير 

 والتعويضات العائلية.

يلة هذه العملية، فقد بلغ عدد االجراء املستفيدين من هذه التدابيير برسم الفترة وبخصوص حص

 132.000أجير تم التصريح بهم من طرف حوالي  716.000حوالي  2020مارس  31إلى  15املمتدة من 

مشغل.  125.000أجير، برسم شهر أبريل، ينتمون إلى حوالي  894.000مشغل. في حين استفاد حوالي 

مشغل  124.650ينتمون إلى  902.525بلغ عدد األجراء املستفيدين حوالي  2020ة لشهر ماي بالنسب

 بتكلفة تقدر بملياري درهم.

مليار درهم لفائدة الصندوق للضمان الوطني للضمان االجتماعي  5وبهذا الصدد، فقد تم دفع مبلغ 

متوسطة تناهز ملياري درهم. ، تبكلفة شهرية 2020ماي  31مارس إلى  15برسم الفترة املمتدة من 

وسيبلغ الغالف اإلجمالي املرصد لفائدة هذه املخصصات، في إطار "الصندوق الخاص بتدبير جائحة 

 .2020مليار درهم عند متم يونيو  7""، ما يناهز 19فيروس كورونا "كوفيد 

 دعم الصندوق لألسر من خالل:  -2
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دة األس املستفيدة وغير املستفيدة من خدمة راميد ، لفائ2020صرف دعم مالي، ابتداء من شهر أبريل 

والتي تعمل في القطاع غير املهيكل والتي أصبحت ال تتوفر على دخل يومي إثر الحجر الصحي، وذلك وفقا 

 للتعليمات امللكية السامية الرامية إلى غيالء اهتمام خاص بالفئات في وةعية هشاشة واملعوزة.

 5,5ات فيإطار هذه العملية التي اطلق عليها اسم "تضامن"، حوالي وفد استفادت، من هذه املساعد

مليار درهم من  11منها بالوسط القروي. وقد تم في هذا الصدد، رصد مبلغ يناهز  % 45مليون أسرة، 

     "". 19"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 

 :19-ئحة فيروس كورونا كوفيدمعطيات حول موارد ونفقات الحساب الخاص بتدبير جا

I. 19-موارد الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 

مليار درهم  1,5ماليير درهم من امليزانية العامة للدولة، و  10مليار درهم، منها  33تم تعبئة ما يفوق 

سساتيين مليار درهم كمساهمات تضامنية من الفاعلين املؤ  21,5كمساهمة من ميزانيات الجهات، و

 والقطاع الخاص واملواطنين.

II. 19-نفقات الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 

 18 منها درهم، مليار 25 مجموعه ما الصندوق  هذا إطار في بها امللتزم النفقات مجموع بلغ املقابل، في

 الضرورية الطبية واملستلزمات املعدات القتناء درهم مليار 2 ( اآلن لحدود صرفها تم درهم مليار

 لجنة إطار في الحكومة طرف من املتخذة الدعم تدابير لتمويل درهم مليار 16 و الجائحة، ملواجهة

 في االجتماعي للضمان الوطني للصندوق  كمخصصات درهم ماليير 7 رصد وتم ،)االقتصادية اليقظة

 الضمان لصندوق  درهم الييرم 5 و بهم، املصرح األجراء لفائدة يونيو منحة برسم درهم ملياري  حدود

 .املقاوالت لفائدة الضمان آليات ملواكبة املركزي 

 

مليار درهم لفائدة قطاع الصحة من الصنـدوق  2من خالل تخصيص مبلغ دعم قطاع الصحة  .1

 ، يوجه خصوصا لـ :19-الخـاص بتدبيـر جائحـة فـيروس كورونـا كوفيد
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 ( جهاز للتنفس، ما يفوق  550سرير لإلنعاش،  1.000اقتناء املعدات الطبية ومعدات املستشفيات

 ، عدد من أجهزة األشعة...( ؛ "kits de test"عدة للكشف 800.000

 ؛ (...اقتناء األدوية )املواد الصيدالنية واملواد االستهالكية الطبية والغازات الطبية 

  د...(.تعزيز قدرات وزارة الصحة )تعويضات ملهنيي الصحة، التعقيم والتنظيف والوقو 

 دعم االقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل. .2

وبخصوص حصيلة هذه العملية، فقد بلغ عدد األجراء املستفيدين من هذه التدابير برسم الفترة 

 132.000أجير تم التصريح بهم من طرف حوالي  716.000حوالي  2020مارس  31إلى  15املمتدة من 

مقاولة.  125.000أجير، برسم شهر أبريل، ينتمون إلى حوالي  894.000مقاولة. في حين استفاد حوالي 

 مقاولة. 124.650ينتمون إلى  902.500بلغ عدد األجراء املستفيدين حوالي  2020بالنسبة لشهر ماي 

مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم الفترة  5و بهذا الصدد، فقد تم دفع مبلغ 

 ، بتكلفة شهرية متوسطة تناهز ملياري درهم..2020ماي  31مارس إلى  15املمتدة من 

، لفائدة األسر املستفيدة وغير 2020دعم األسر: وذلك من خالل صرف دعم ، ابتداء من شهر أبريل 

املستفيدة من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير املهيكل وأصبحت ال تتوفر على دخل يومي إثر 

استفادت، من هذه املساعدات في إطار هذه العملية التي أطلق عليها اسم الحجر الصحي حيث 

مليار  11منها بالوسط القروي. حيث تم رصد مبلغ يناهز %45مليون أسرة،  5,5"تضامن"، ما يقارب 

                                                          درهم.
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 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 ""19-" الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد املسمى

 8املادة 

 : التقديم

يقترح تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية  املسمى "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 

" على مستوى الجانب الدائن من أجل تمكينه من تلقي املبالغ املرجعة من نفقات الحساب 19-"كوفيد

مستوى الجانب املدين لتمكينه من تحمل املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بغير  و على

 حق.

 :8و 7املادتين 

 : ملخص املناقشة

أثيرت تساؤالت حول اإلطار القانوني املعمول به مع من استفادوا من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا 

 بغير وجه حق ، وكيف سيتم ترتيب الجزاءات.

ا أثار البعض مسألة عدم استفادة بعض سكان البوادي من هذه املساعدات. وأثيرت أيضا وةعية كم

العاملين في قطاع النقل العمومي )سيارات األجرة من الصنف األول والثاني( والذين يعانون أزمة 

 حقيقية، وتمت املطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشاكل هذا القطاع.

 ن سبب عدم ضخ أي مبلغ في صندوق البحث العلمي.وتم التساؤل أيضا ع

 : جواب الحكومة

أبرز السيد الوزير أن هناك خلطا كبيرا فيما يتعلق بالدعم املقدم من الصندوق ملواجهة آثار الجائحة، 

حيث أوضح أن املساعدات املالية هي موجهة لألشخاص الذين توقفت أنشطهتم خالل تدبير تداعيات 

م الفقراء، وأةاف أن هناك صعوبات لتحديد من يستحقون هذه املساعدات، الجائحة، وليس دع
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لذلك تم تكليف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ألن لديه معطيات حول املسجلين الذي توقفت 

أنشطتهم، وبالنسبة للقطاع غير املهيكل هناك الئحة مبنية على أساس التصريحات املقدمة وقد تم 

 هذا الشأن وسيتم ةبطها من طرف لجنة اليقظة.تسجيل تجاوزات في 

 الباب الثـانـي

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 9املادة 

 التقديم:

" على مختلف القطاعات، إةافة إلى آثار الجفاف،  إلى 19-أدت التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد

بتوازن موارد وتكاليف الدولة مجموعة من  تفاقم في توازن املالية العمومية. ويبرز الجدول املتعلق

 همها :أاملؤشرات 

 ؛تراجع املوارد العادية للميزانية العامة بكل أصنافها-

تراجع النفقات العادية للميزانية العامة نتيجة ملجموعة من التدابير التي تم اتخاذها بهدف التدبير -

اجيات الضرورية وامللحة ،على ةوء ما األمثل للنفقات العمومية واعادة تقييمها وحصرها في الح

 ؛19-تفرةه الوةعية املرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة بسبب تراجع املوارد الذاتية أو اإلعانات - انخفاض موارد و نفقات مر

افق؛  -املتأتية من امليزانية العامة لفائدة هذه املر

املرصدة ألمور خصوصية، باستثناء: "الصندوق الخاص بتدبير جائحة  تراجع موارد و نفقات الحسابات

 "" و"الحساب الخاص بالصيدلية املركزية " اللذان عرفت مواردهما19-فيروس كورونا"كوفيد

 ارتفاعا؛  نفقاتهماو 

 ؛ ارتفاع نفقات االستثمار للميزانية العامة، نتيجة للجهود املتعلقة بتسريع دينامية االقتصاد الوطني-
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انخفاض في نفقات خدمة الدين ،مقابل ارتفاع في موارد االقتراةات املتوسطة والطويلة األجل سواء -

 الداخلية أو الخارجية، وذلك نتيجة لتزايد الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة.

 مذكرة حول موارد ميزانية الدولة:

 :9املادة 

 14.855.458.000درهم أي بزيادة قدرها  461.589.633.000دولة بــ يقدر املبلغ اإلجمالي ملوارد ميزانية ال

 (، تتوزع على النحو التالي:%  3,33درهم )

 212.363.734.000   العامة )دون احتساب موارد االقتراةات املتوسطة والطويلة درهم للميزانية

 (؛% - 17,38درهم ) 44.679.267.000األجل(، بانخفاض قدره 

 2.100.968.000 افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة، أي بانخفاض قدره د  135.946.000رهم ملر

 (؛% - 6,08درهم )

 110.924.931.000  20.670.671.000درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، أي بارتفاع قدره 

 (؛% 22,90درهم )

 136.200.000.000 ا بــ درهم ملوارد االقتراةات املتوسطة والطويلة األجل، مسجلة ارتفاع

 (.% 40,12درهم ) 39.000.000.000

I. موارد امليزانية العامة 

يتوقع أن يبغ مجموع موارد امليزانية العامة، باحتساب موارد االقتراةات املتوسطة والطويلة األجل، 

درهم مسجال بذلك  348.563.734.000ماقدره  2020برسم مشروع قانون املالية املعدل لسنة 

 .(% - 1,60درهم ) 5.679.267.000انخفاةا قدره 

، ما قدره 2020تبلغ توقعات املوارد العادية برسم مشروع قانون املالية املعدل لسنة  .1

(، وذلك بسبب التأثير % - 17,38درهم ) 44.679.267.000درهم مسجلة انخفاةا بــ  212.363.734.000
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على مختلف مكونات  19 -السلبي لالزمة الصحية واالقتصادية الناحجمة عن تفش ي جائحة كوفيد

 املوارد.

ويلخص الجدول التالي املوارد العادية للميزانية العامة حسب األصناف الرئيسية املتوقعة برسم 

 :2020مشروع قانون املالية املعدل مقارنة بتلك املنصوص عليها في قانون املالية لسنة 

 

 موارد القروض املتوسطة والطويلة األجل .2

بــ  2020ض املتوسطة والطويلة االجل برسم مشروع قانون املالية املعدل لسنة موارد القرو  يقدر مبلغ

 (.% 40,12درهم ) 39.000.000.000درهم، مسجال ارتفاعا بــ  136.200.000.000

درهم،  76.200.000.000ويتوقع أن تبلغ موارد القروض الداخلية املتوسطة والطويلة األجل ما يناهز 

(، في حين ستصل املوارد املتأتية من االقتراض % 15,11درهم ) 10.000.000.000أي بزيادة قدرها 

( مقارنة بتوقعات % 93,55درهم )  29.000.000.000درهم، أي بزيادة  60.000.000.000الخارجي إلى 

 .2020قانون املالية لسنة 

م، عبر تمويالت دره 39.000.000.000وستتم تغطية الزيادة في الحاجيات التمويلية للدولة والبالغة 

( وتمويالت داخلية إةافية متوسطة % 74,36درهم ) 29.000.000.000خارجية إةافية في حدود 

 (.% 25,64درهم ) 10.000.000.000وطويلة االجل في حدود 
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II. افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة  موارد مر

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة برسم قانون امل ما  2020الية املعدل لسنة يتوقع أن تبلغ موارد مر

(. ويعزى هذا % 6,08 -درهم ) 135.946.000درهم مسجلة انخفاةا بـ  2.100.968.000مجموعه 

االنخفاض باألساس إلى تراجع املوارد الذاتية أو اإلعانات املتاتية من امليزانية العامة لفائدة بعض 

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.  مر

III.  خصوصية للخزينةموارد الحسابات ال 

درهم، أي بارتفاع  99.956.234.000تبلغ توقعات موارد الحسابتا املرصدة ألمور خصوصية ما يناهز 

(، ناتج عن موارد الحساب املرصد ألمور خصوصية: "الصندوق % 26,07درهم ) 20.670.671.000

يادة في موارد درهم( والز  33.000.000.000"" )19الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 

+ درهم(، مقرونة بتخفيض موارد بعض  800.000.000"الحساب الخاص بالصيدلة املركزية" )

درهم(، والذي يفسر أساسا بتراجع بعض  13.129.329.000الحسابات املرصدة ألمور خصوصية )

 مواردها الذاتية أو التحويالت املتاتية من امليزانية العامة لفائدتها.

 باقي أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، فلم يطرأ عليها أي تغيير. بالنسبة ملوارد

 الجزء الثاني 

 وسائل املصالح 

افق الدولة   النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مر

 املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة 

I.-  امليزانية العامة 

 10املادة 

 التقديم:
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وحة فيما يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة انخفاةا قدره  سجلت االعتمادات املفت

 2020برسم قانون املالية لسنة   درهم 221.585.343.000درهم، حيث انتقلت من   6.116.683.000

 .%-2,76، أي بنسبة 2020درهم، برسم  مشروع  قانون املالية املعدل   215.468.660.000 الى 

 سيير مذكرة بخصوص نفقات الت

 10املادة 

درهم، مسجلة انخفاةا  215.468.660.000تبلغ نفقات التسيير املتوقعة ما مجموعه 

 ( ويفسر هذا التراجع بما يلي:% – 2,76درهم )  6.116.683.000بــ

 نفقات املوظفين: -1

فيما يخص فصل  2020يبلغ مجموع االعتمادات املتوقعة برسم مشروع قانون املالية املعدل لسنة 

درهم  2.151.177.000درهم، مسجال انخفاةا قدره  135.933.004.000ات املوظفين ما مجموعه نفق

 .2020( مقارنة مع االعتمادات املتوقعة سابقا برسم قانون املالية لسنة % - 1,56)

ويعزى انخفاض االعتمادات املذكور إلى بعض التدابير االستثنائية املتخذة والقاةية بتأجيل الترقيات، 

ذا مباريات التوظيف على مستوى اإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، وك

 باستثناء املوظفين التابعين لإلدارات املكلفة باالمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة.

  نفقات املعدات والنفقات املختلفة: -2

       برسم مشروع قانون املالية املعدلتبلغ االعتمادات املفتوحة لنفقات املعدات والنفقتا املختلفة 

 درهم                2.121.259.000درهم، أي بانخفاض قدره  46.170.372.000ما مجموعه  2020لسنة 

(4,39 - %. ) 

ويعزى هذا التخفيض إلى املجهودات اإلةافية لترشيد نفقات سير اإلدارة العمومية من خالل تخفيض 

أهمية في ظل الظرفية االقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا  أو إلغاء االعتمادات األقل

 "، حيث يهم على الخصوص النفقات التالية:19"كوفيد 
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 درهم؛ 1.744.153.000التحويالت، بمبلغ تخفيض قدره -

املصاريف املتعلقة بالنقل واملتنقل وبتدبير حظيرة سيارات الدولة وباقتناء لوازم الكمتب وباالستقبال -

درهم( ، علما أنه تم  - 143.780.000واإليواء واإلطعام والدراسات واالستشارات والخدمات املماثلة )

 درهم من هذا الصنف من النفقات. 1.127.328.000تقليص مبلغ  2020بموجب قانون املالية لسنة 

 التسيير: –التكاليف املشتركة  -3

، 2020مشروع قانون املالية املعدل لسنة بقيت اعتمادات فصل التسيير للتكاليف املشتركة برسم 

بغالف مالي قدره  2020مستقرة إجماال في نقس املستوى املبرمج في قانون املالية لسنة 

درهم، في حين ستتم إعادة برمجة االعتمادات داخل هذا الفصل على غثر خفض  24.651.211.000

 نفقات املقاصة والزيادة في باقي نفقات التكاليف املشتركة.

 النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية: -4

تبلغ النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية املتوقعة بموجب قانون املالية 

درهم  1.844.247.000درهم، مسجلة بذلك انخفاةا بــ  6.314.073.000ما قدره  2020املعدل لسنة 

 بب تراجع املوارد الضريبية والجمركية.، بس(% - 22,61)

 ويتوزع مبلغ التخفيض املذكور كما يلي:

 1.547.909.000 –  درهم برسم التسديدات والتخفيضات واإلرداعات الضريبية التي تشرف على

تدبيرها املديرية العامة للضرائب )الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة 

 رسوم التسجيل والتمبر والرسوم املماثلة،...(؛املضافة، 

 296.338.000 –  درهم برسم التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية التي تشرف على

تدبيرها إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة )الرسوم الجمركية والزيادات املترتبة عن التأخير، 

مركية، الرسوم الداخلية على االستهالك، الشريبة على الرسوم املترتبة عن األنظمة االقتصادية الج

 القيمة املضافة لالستيراد وبالداخل.....(
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 النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية: -5

بقيت اعتمادات فصل النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية برسم مشروع قانون املالية املعدل 

بغالف مالي قدره  2020ملبرمج في قانون املالية لسنة ، مستقرة إجماال في نفس املستوى ا2020لسنة 

 درهم. 2.400.000.000

 11املادة 

 التقديم:

برسم قانون املالية درهم  78.210.295.000سجلت اعتمادات األداء املفتوحة ارتفاعا حيث انتقلت من  

تفاع قدره ، اي بار  2020درهم برسم مشروع قانون املالية املعدل  85.732.676.000الى   2020

 (. %9,62درهم ) 7.522.381.000

فيما سجلت اعتمادات االلتزام املفتوحة فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة انخفاةا 

درهم برسم قانون املالية  64.414.890.000درهم، حيث انتقلت من    17.782.380.000بمبلغ قدره 

                           . أي بنسبة 2020روع قانون املالية املعدل لسنة درهم برسم مش 46.632.510.000الى  2020

 (27,61- %.) 

 مذكرة بخصوص نفقات االستثمار

 11املادة 

درهم، مسجلة بذلك  85.732.676.000تبلغ توقعات نفقات االستثمار للميزانية العامة ما يناهز 

. ناتج عن زيادة تقدر بـ 2020بقانون املالية لسنة  ( مقارنة% 9,62درهم ) 7.522.381.000ارتفاعا قدره 

درهم برسم فصل االستثمار للتكاليف املشتركة مقرونة بانخفاض يقدر بــ  16.401.887.000

درهم في ميزانيات االستثمار للقطاعات الوزارية واملؤسسات. ويفسر ارتفاع نفقات  8.879.506.000

 االستثمار بما يلي:

 الوزارية واملؤسسات:ميزانيات القطاعات  .1
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 الترتيب الجديد ألولويات تنفيذ وبرمجة مشاريع االستثمار: -أ

فيما يتعلق بنفقات االستثمار للميزانية العامة، تم إعطاء األولوية لتوطيد املشاريع الجاري تنفيذها 

 تخاصة تلك التي تشكل موةوع اتفاقيات موقعة أمام جاللة امللك واملشاريع املستفيدة من تمويال 

 خارجية.

وعلى هذا األساس، تم اعتماد برمجة جديدة مليزنية االستثمار للقطاعات الوزارية واملؤسسات تراعي 

اآلثار املترتبة على األزمة الصحية املرتبطة بفيروس كورونا، ومراجعة الجدولة الزمنية إلنجاز بعض 

اب عض املشاريع نتيجة لغياملشاريع بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطالق ب

 الشروط الضرورية.

 وبالتالي ستهم هذه البرمجة، على الخصوص:

  أولوية ملواجهة الظرفية املتسمة بالجفاف، خصوصا من خالل:إطالق برامج ذات 

  ،إنجاز تدابير استعجالية ذات أولوية لتأمين تزويد الساكنة املتواجدة على مستوى األحواض املائية

 اإلجهاد املائي، باملاء الصالح للشرب. التي تعاني من

ميون درهم بميزانية االستثمار لفائدة قطاع املاء، كما تمت برمجة  800وفي هذا اإلطار، تمت برمجة 

مليون متر مكعب، بكلفة إجمالية تناهز  45بناء سد كبير جديد في جهة الشرق بسعة إشافية تبلغ حوالي 

 مليون درهم. 800

مليون درهم برسم تمويل مشروع تأمين  250تسديد ملبغ  2020ه قد تم خالل سنة وجدير باإلشارة أن

 تزويد ساكنة منطقة أكادير الكبرى باملاء الصالح للشرب.

  مليون درهم، ويشمل على الخصوص،  300إطالق برنامج ثالث ملواجهة آثار الجفاف، بمبلغ يناهز

املدعم، ويأتي هذا البرنامج لتعزيز اإلجراءات  الحماية والحفاظ على القطيع من خالل توزيع الشعير 

 .2020املتخذة في إطار البرنامجين اللذين سبق إطالقهما في سنة 
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 مالءمة اعتمادات األداء الالزمة لعمليات توطيد املشاريع قيد اإلنجاز على ةوء تقدم إنجازها؛ 

 لى ء واعتمادات االلتزام بناء عإعادة توزيع االعتمادات املخصصة لبعض املشاريع بين اعتمادات األدا

 مستويات اإلنجاز  والقدرة على األداء دون التأثير على الوتيرة العادية إلنجاز هذه املشاريع؛

  بالنظر إلى  2021إلى غاية سنة  2020تأجيل برمجة بعض املشاريع الجديدة املقرر إطالقها سنة

 ت مستوى التقدم املحرز في الدراسات بها مثل بعض املركبا

  اإلبقاء على االعتمادات املخصصة لنزع ملكية العقارات بهدف توفير الوعاء العقاري الالزم لبعض

 املشاريع وكذا لتنفيذ القرارات القضائية؛

  تقليص اإلعانات املقررة لفائدة املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية بالنظر إلى تعديل

كذا التحويالت املرصودة لحسابتا الخصوصية للخزينة من ميزانياتها على ةوء قدرتها على األداء، و 

 امليزانية العامة، بناء على فائض خزينة هذه الحسابتا.

  وبالرغم من مراجعة حجم استثمار املؤسسات العمومية واملقاوالت لالخذ بعين االعتبار أثر جائحة

املؤسسات العمومية " على الجدول الزمني إلنجاز  بعض املشاريع وكذا نشاط بعض 19"كوفيد 

واملقاوالت العمومية، فإن مخططات عمل املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية تبقى مرتكزة، 

وفقا مقاربة مبتكرة، على توفير خدمات عمومية جيدة لفائدة املرتفقين واملقاوالت ومواصلة تنفيذ 

لف قطاعات ي تشجيع االستثمار في مختاملشاريع الكبرى للبنية التحتية والتهيئة الترابية  واملساهمة ف

 االقتصاد الوطني وبرامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية.

 تفاصيل تقليص اعتمادات االستثمار في إطار الترتيب الجديد لالولويات: -ب

، بميزانية استثار 2020لينة سجلت االعتمادات املفتوحة، برسم مشروع قانون املالية املعدل 

درهم  8.879.506.000زارية واملؤسسات انخفاةا على مستوى اعتمادات األداء بــ القطاعات الو 

( بالنسبة العتمادات االلتزام، لتستقر على التوالي %  - 27,61درهم ) 17.782.380.000( و% - 16,14)

 درهم. 46.632.510.000درهم و 46.130.034.000في 
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املشاريع قيد اإلنجاز، بما فيها تلك موةوع اتفاقيات كما أن انخفاض اعتمادات االستثمار لن تؤثر على 

موقعة أمام جاللة امللك أو املمولة من طرف املانحين الدوليين، مع األخذ بعين االعتبار تقدم أشغالها 

امليزانية العامة سيعزز إجماال وفق ترتيب األولويات الجديد  ووتيرة إنجازها، مع العلم أن استثمار 

 ر.ملشاريع االستثما

 وتهم التخفيضات املتوقعة األداء باألساس:

افق الدولة - اعتمادات التحويالت لفائدة املؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومر

 درهم؛ 4.573.415.000املسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 

 درهم. 2.745.131.000النفقات املرتبطة بتنفيذ مجموعة من املشاريع والتي سيتم خفضها بمبلغ -

درهم من االعتمادات املخصصة لبرنامج الري وتهيئة املجال الفالحي، باإلةافة إلى  970.000.000-

إعادة انتشار االعتمادات املخصصة لبعض مشاريع توسيع الري مع مراعاة تقدم مستوى األشغال 

 وقدرات األداء بالنسبة ملختلف املتدخلين.

 االستثمار: –. التكاليف املشتركة 2

االعتمادات املبرمجة برسم فصل االستثمار للتكاليف املشتركة ارتفاعا قدره املتوقع أن يسجل مبلغ  من

، ليستقر في 2020درهم(، مقارنة مع قانون املالية لسنة  70,70درهم ) 16.401.887.000

 درهم. 39.602.642.000

االقتصاد الوطني على غثر  ويعزى هذا االرتفاع باألساس إلى االعتمادات املرصدة لتسريع دينامية

مليار درهم( وبرمجة مبلغ يناهز  15" على أغلب األنشطة االقتصادية )19تداعيات أزمة جائحة "كوفيد 

  مليار درهم لفائدة برنامج دعم نجاعة تدبير الجماعات.

 12املادة 

 :التقديم
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لعامة انخفاةا قدره     سجل مجموع  االعتمادات فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من امليزانية ا

الى  2020درهم برسم قانون املالية لسنة   96.535.223.000درهم حيث انتقلت من  3.034.886.000

 .%-3,14، أي بنسبة 2020درهم برسم مشروع قانون املالية املعدل لسنة  93.500.337.000

 مذكرة بخصوص نفقتا خدمة الدين العمومي:

 :12املادة 

تحمالت الدين انخفاةا في تحمالت أصل الدين على املدى املتوسط والطويل يقدر  يظهر تحيين توقعات

درهم برسم مشروع قانون املالية املعدل  64.161.323.000(، ليبلغ % - 4,96درهم ) 3.350.881.000بــ 

ذلك درهم، مسجلة ب 29.339.014.000هذا. كما ستصل تحمالت الدين من فوائد وعموالت إلى 

 (.% 1,09درهم ) 325.995.000ـ ارتفاعا بـ

 * فيما يتعلق بنفقات تحمل أصل الدين:

ستبلغ تحمالت أصل الدين الداخلي املتوسط والطويل األجل، برسم مشروع قانون املالية املعدل -

 (؛% - 6,53درهم ) 3.340.800.000درهم، بانخفاض قدره  47.790.700.000، ما يناهز 2020لسنة 

لك انخفاةا ذدرهم، مسجلة ب 16.370.623.000صل الدين الخارجي فيما تناهز تحمالت ا

 (.%  - 0,06)درهم  10.081.000بــ

 * فيما يتعلق بتحمالت الفوائد:

درهم، أي بارتفاع  24.420.600.000، ما يناهز 2020ستبلغ تحمالت فوائد الدين الداخلي متم سنة -

 .2020نون املالية لسنة ( مقارنة بتوقعات قا% 0,53درهم ) 128.789.000قدره 

(، لتستقر % 3,96درهم ) 178.206.000يتوقع أن تسجل تحمالت فوائد الدين الخارجي زيادة قدرها -

ا التطور إلى زيادة تحمالت الفوائد بمبلغ إجمالي يقدر درهم. ويعزى هذ 4.918.414.000حدود في 

لقروض ذات  درهم بالنسبة 427.610.000درهم  مقرونة بتراجع تحمالت الفوائد بـ  614.816.000بــ

مستوى سعر الفائدة العائم املرجعي املتغير املقيم لك نتيجة تحيين مستوى سعر الفائدة املتغير وذ
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بالدوالر األمريكي واألورو واللذات سجال انخفاةا في األسواق املالية مقارنة بالفرةيات األولية التي تم 

 .2020تبنيها في قانون املالية لسنة 

 تعبئة التمويالت الخارجية:

بهدف االستجابة االستباقية للحاجيات املستقبلية من التمويل، صادقت الحكومة على املرسوم 

من قانون  43يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية املحدد بموجب املادة  2.20.320بقانون رقم 

حكومة من الرفع من سقف التمويالت . ويمكن هذا الترخيص ال2020للسنة املالية  70.19املالية رقم 

الخارجية بشكل عاجل واستثنائي، خاصة عبر اللجوء إلى املؤسسات واألسواق واألسواق الدولية 

لالقتراض من أجل توفير العمل الالزمة لتمويل الواردات من السلع والخدمات ولتمويل عجز الحساب 

لقطاعات بتداعيات جائحة "كوفيد "، كقطاع الجاري مليزان األداءات، خصوصا بعد تأثر مجموعة من ا

السياحة والقطاعات املصدرة باإلةافة إلى االستثمارات األجنبية املباشرة، وتحويالت املغاربة املقيمين 

 بالخارج.

املغرب سحبا من لك، وملواجهة انعكاسات الجائحة على االحتياطات من العملة الصعبة، أجرى \ك

والذي تم تجديده للمرة  2012م بين املغرب وصندوق النق الدولي سنة خط اإلئتمان والسيولة املبر 

مليار دوالر، قابلة للسداد على  3,2ملدة سنتين. ويبلغ هذا السحب حوالي  2018الثالثة في شهر دجنبر 

سنوات. وسيسمح هذا السحب بالتخفيف من آثار هذه األزمة  3سنوات، مع فترة سماح ملدة  5مدى 

لوطني ومن الحفاظ على االحتياطات من العمالت األجنبية في مستويات مناسبة تمكن على االقتصاد ا

من تعزيز ثقة املستثمرين األجانب والشركاء الثنائيين واملتعددي األطراف للمغرب. وقد تم وةع املبلغ 

 املسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك املغرب قصد تخصيصه بشكل رئيس ي لتمويل ميزان األداءات، 

 ولن يكون له أي تأثير على الدين العمومي.

باإلةافة إلى هذا السحب، تمت تعبئة غالف مالي إةافي يناهز مليار دوالر أمريكي لدى أهم شركائنا 

 التقينيين واملاليين، مما يساهم في تخفيف الضغط على ميزان األداءات.
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.II -افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة  ميزانيات مر

 13املادة 

 التقديم:

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة، انخفاةا قدره  درهم،  74.761.000سجلت نفقات االستغالل ملر

 درهم برسم 1.864.793.000الى    2020درهم برسم قانون املالية   1.939.554.000حيث انتقلت من 

 .%-3,85.أي بنسبة 2020مشروع قانون املالية املعدل لسنة 

 14املادة 

 التقديم:

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة  سجلت اعتمادات األداء املفتوحة فيما يتعلق بنفقات االستثمار ملر

درهم برسم قانون املالية لسنة  297.360.000درهم ، حيث انتقلت من  61.185.000انخفاةا قدره 

 .%-20,58ة . أي بنسب2020درهم برسم مشروع قانون املالية املعدل لسنة  236.175.000إلى  2020

افق إي تغيير.  فيما لم تعرف اعتمادات االلتزام فيما يتعلق بنفقات االستثمار لهذه املر

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :  مذكرة بخصوص نفقات مر

 :14و 13املادتين 

افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة برسم مشروع قانون املالية املعدل لسنة  يتوقع أن تبلغ نفقات مر

درهم برسم نفقات االستغالل  1.864.793.000درهم، بما فيها  2.100.968.000، ما مجموعه 2020

 ( يتوزع بين:% - 6,08درهم ) 135.946.000درهم، مسجلة انخفاةا قدره  236.175.000و

 (.% - 20,58درهم ) 74.761.000نفقات االستغالل بتراجع قدره -

املوارد الذاتية أو اإلعانات املتأتية من امليزانية العامة لفائدة ويعزى هذا االنخفاض باألساس إلى تراجع 

افق الدولة املسية بصورة مستقلة.  بعض مر
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افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة لم  وجدير باإلشارة بأن موارد ونفقات مر

 تعرف أي تخفيض.
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.III  - الحسابات الخصوصية للخزينة 

 15املادة 

 يم:التقد

سجلت االعتمادات املفتوحة فيما يتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ارتفاعا حيث 

درهم، برسم    110.690.342.000  الى  2020درهم برسم قانون املالية  90.019.671.000انتقلت من 

 .) 22%96,)  درهم، اي 20.670.671.000وذلك بزيادة  ،2020مشروع قانون املالية املعدل لسنة 

 :مذكرة بخصوص نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

 :15املادة 

درهم،  98.025.051.000توقعات نفقات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية ما مجموعه  تبلغ

، ويرجع هذا االرتفاع أساسا إلى الزيادة املتوقعة (26.72درهم ) 20.670.671.000مسجلة ارتفاعا قدره 

املرصدة ألمور خصوصية: "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس في سقف تحمالت الحسابات 

درهم، و"الحساب الخاص بالصيدلية املركزية"، بمبلغ  33.000.000.000"" ، بمبلغ 19-كورونا "كوفيد

 املرصدة المور درهم، مع األخذ بعين ا اعتبار انخفاةا سقف تحمالت بعض الحسابات  800.000.000

درهم، والذي يفسر أساسا بتراجع بعض مواردها الذاتية من  13.129.329.000خصوصية بمبلغ 

ةرائب ورسوم )الضريبة على القيمة املضافة ، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، 

الضريبة الداخلية على االستهالك، الرسم املفروض على عقود التأمين، الرسم الخاص على اإلسمنت، 

الرسم الخاص على الرمال...( أو التحويالت املتأتتية من امليزانية  الرسم الخاص على حديد البناء

 ."19كوفيد العامة لفائدتها، نتيجة للتدابير املتخذة ملواجهة تداعيات أزمة "

ونظرا ألرصدة هذه الحسابات ووتيرة إنجاز املشاريع والعمليات املمولة من طرفها، فإن تنفيذ هذه 

 تأثير . املشاريع والعمليات لن يعرف أي

 الحسابات الخصوصية للخزينة، فلم يطرأ عليها أي تغيير.بالنسبة لنفقات باقي أصناف 
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 الجزء الثاني:

 : ملخص املناقشة 

 خالل مناقشة الجزء الثاني، أثيرت املالحظات التالية :

 رفع سقف الدين هو من اختصاص قانون املالية السنوي وليس قانون املالية املعدل. -

 عن سبب تراجع االعتمادات املخصصة لوزارة التربية الوطنية.تم التساؤل  -

 االستثمار العمومي يجب أن يكون منتجا للثروة وموجها لخلق مناصب الشغل. -

 ةرورة تشجيع البحث العملي. -

 وةع آليات محلية الستقبال طلبات الشباب بشأن خلق املقاوالت. -

 : جواب الحكومة

ات انصب العمل على تعديل الوةعية املالية لبعض أوضح السيد الوزير أنه بخصوص النفق

افق الدولة  القطاعات، وبخصوص قطاع التربية الوطنية أشار أن االعتمادات املخصصة لبعض مر

املسيرة بصورة مستقلة )كاملطاعم واألحياء الجامعية...( تراجعت نفقاتها خالل فترة الحجر الصحي 

 وهذا التراجع ما هو إال تحسين للوةعية.لذلك تم تخفيضها، حسب املعطيات املسجلة 
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 التعديالت املقدمة 

 من فرق األغلبية
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 01التعديل رقم 

I- املباشرة غير بوالضرائ الجمركية الرسوم، استيفائها في املأذون  واملوارد الضرائب 

 تعريفة الرسوم الجمركية

  02املادة  

 

 املالحظات التعديل املادة

ابتداء من تاريخ نشر قانون املالية املعدل  %40يرفع إلى 

من تعريفة  %30هذا بالجريدة الرسمية، مقدار 

( I)البند  4الرسوم الجمركية املنصوص عليها في املادة 

رة املمتدة من فاتح للفت 25.00من قانون املالية رقم 

، الصادر بتنفيذه الظهير 2000ديسمبر  31يوليو إلى 

 1421من ربيع األول  25بتاريخ  1.00.241الشريف رقم 

 ( كما تم تغييرها وتتميمها.2000يونيو 28)

 

ابتداء من تاريخ نشر قانون املالية املعدل  %40يرفع إلى 

سوم من تعريفة الر  %30هذا بالجريدة الرسمية، مقدار 

( من قانون I)البند  4الجمركية املنصوص عليها في املادة 

 31للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى  25.00املالية رقم 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2000ديسمبر 

 28) 1421من ربيع األول  25بتاريخ  1.00.241

واد باستثناء امل( كما تم تغييرها وتتميمها، 2000يونيو

نتوجات األساسية غير املصنعة محليا وتحدد وامل

 الئحتها بنص تنظيمي.

تشجيع الصناعة املحلية مع الحفاظ على القدرة 

الشرائية للمواطن بالنسبة للمنتوجات غير 

 .املصنعة باملغرب
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  02التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب

 3املادة 

 لية دخول حيز التطبيق وأحكام انتقا -      247املادة 

 املادة بمشروع قانون املالية املعدل التعديل التعليل

تمديد أجل التصريح بالنسبة للعاملين في 

القطاع غير املهيكل ألجل إةافي لتمكينهم 

من مدة إةافية لتعويض مدة التوقف 

 . في فترة الحجر الصحي

 
 
 
 
 
 
 
 

 انتقالية وأحكام التطبيق حيز دخول - 247 املادة

I........................................................................... 

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

XVI-االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين-ألف 

يعفى املنعشون 

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

 .................................. والذعائر والزيادات املتعلقة بها

 ......................................................................................... -باء

يمة باء مكررة: االمتيازات املمنوحة ملؤجري السكن ذي الق

 العقارية املخفضة

يستفيد املؤجرون، أشخاصا معنويين أو ذاتيين، املشار إليهم في 

ألف" أعاله الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة "الفقرة الخامسة من 

 انتقالية وأحكام التطبيق حيز دخول - 247 املادة

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

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

XVI-االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين-ألف 

 ................................................................يعفى املنعشون ........................

 .................................. والذعائر والزيادات املتعلقة بها

 -باء

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

مكررة: االمتيازات املمنوحة ملؤجري السكن ذي القيمة العقارية باء 

 املخفضة

يستفيد املؤجرون، أشخاصا معنويين أو ذاتيين، املشار إليهم في الفقرة 

ألف" أعاله الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض "الخامسة من 
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في نظرنا أن هذه السنة املقترحة تعادل 

االقتصادي خالل  مدة توقف النشاط

أزمة كورونا التي لم تنته بعد، كما أن 

استئناف نشاط املقاوالت املتضررة من 

 كورونا سيتطلب وقتا طويال.

 31بارة "إلى غاية كما نهدف من حذف ع

ستفادة جميع األنشطة ا " 2020ديسمبر 

 املتضررة
 

 

وحدات  ( 5) خمس   )20) عشرين يكون الغرض منها اقتناء

القيمة العقارية املخفضة على األقل قصد  ات سكنية ذ

 الجل على األقل ) 8 (ملدة ثمان سنواتتخصيصها للكراء 

)سنوات على  8استعمالها للسكن الرئيس ي، من اإلعفاء ملدة ثمان )

 :األكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد لإليجار من

 الباقي بدون تغيير

 دخول حيز التطبيق-جيم

1( .................................................................................... 

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

 ........................ من طرف إدارة الضرائب.......)7

 6بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة، يمنح أجل إضافي مدته -)8

 سنة:  أشهر

ين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل إنجاز برامج للمنعشين العقاريين الذ -

بناء مساكن اجتماعية والتي تنصرم آجالها خالل الفترة املمتدة من تاريخ 

بداية حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة 

الصادر  2.20.293" بموجب املرسوم رقم  19تفش ي فيروس كورونا "كوفيد 

ديسمبر  31إلى غاية (.  2020مارس  24) 1441من رجب  92في 

2020. 

للمستثمرين الذين التزموا مع الدولة بإنجاز  -

 برامج استثمارية وفق برنامج زمني محدد.

 األقلسكنا ذي القيمة العقارية املخفضة على )20منها اقتناء عشرين )

ألجل على األقل ) 8 (قصد تخصيصها للكراء ملدة ثمان سنوات

)سنوات على  8استعمالها للسكن الرئيس ي، من اإلعفاء ملدة ثمان )

 :األكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد لإليجار من

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

 دخول حيز التطبيق-جيم

1( .................................................................................... 

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

 ....................................... من طرف إدارة الضرائب...)7

 إضافي مدته أجل يمنح املخالفة، األحكام جميع عن النظر بصرف)8

 الدولة اتفاقيات مع أبرموا الذين العقاريين للمنعشين أشهر (6) ستة

 خالل تنصرم آجالها والتي اجتماعية مساكن بناء برامج إنجاز أجل من

 عنها الصحية املعلن الطوارئ  حالة بداية تاريخ من املمتدة الفترة

  أرجاء بسائر

 بموجب " 19- كوفيد»فيروس كورونا  فش يت ملواجهة الوطني التراب

مارس  24( 1441 رجب من 29في  الصادر 2.20.293 رقم املرسوم

 .2020ديسمبر  31إلى غاية  )2020

 :ابتداء املذكور  اإلضافي األجل ويحتسب

 أجل االتفاقيات انصرم إذا الصحية، الطوارئ  حالة رفع تاريخ من

 لصحية؛ا الطوارئ  حالة فترة خالل الذكر السالفة

 األجل بعد هذا انصرم إذا املذكورة، االتفاقيات أجل نهاية تاريخ من

 الصحية. الطوارئ  حالة رفع
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للمستثمرين الذين التزموا بعمليات بناء  -

مؤسسات فندقية داخل آجال أقصاه ست 

 سنوات ابتداءا من تاريخ تملك األرض.
XVIII- - تفرض الضريبة على امللزمين املزاولين لنشاط خاضعال  

عن  بالكشفللضريبة على الدخل والذين يقومون ألول مرة 

لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم املنهي »هويتهم 

 ملكتسبةإال على أساس الدخول ا 2020فاتح يناير »ابتداء من 

 ابتداء من هذا التاريخ . والعمليات املنجزة

«……… 

………… 

من فاتح يناير    ابتداءتطبق مقتضيات هذا البند »

 2021يونيو  30  إلى غاية 2020
........................................................... 

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

XVIII- -  ال تفرض الضريبة على امللزمين املزاولين لنشاط

عن  بالكشفللضريبة على الدخل والذين يقومون ألول مرة  خاضع

تداء املنهي ابلدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم »هويتهم 

والعمليات  ملكتسبةإال على أساس الدخول ا 2020فاتح يناير »من 

 ابتداء من هذا التاريخ . املنجزة

«……… 

………… 

 2020تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير »

 2020ديسمبر  31إلى غاية 

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

  

 )الباقي ال تغيير فيه(                       
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  03التعديل رقم 

 املدونة العامة للضرائب 

 3املادة 

 

 

 :»19- كوفيد كورونا فيروس» جائحة تداعيات ملواجهة انتقالية أحكام - .املكررة 247 املادة

 

املعدل املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل  
 

ادة بشكل تتيحها مقتضيات هذه امل

منصف وعادل بالنسبة ملختلف 

 املساهمين في الصندوق.

ذلك أن األشخاص الذاتين والجماعات 

الترابية واملؤسسات التي ال تدخل في 

نطاق التعريف املنصوص عليه في املادة 

املكررة، لن يتمكنوا من االستفادة  247

على نفس املنحى من هذا االجراء، رغم 

خيل مساهماتهم القيمة في مدا

الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس 

 كورونا.

- I- سنوات عدة على توزع للخصم، قابلة تكاليف بمثابة تعتبر 

 : محاسبية

قبل  من وصايا أو هبات أو مساهمات شكل في املدفوعة املبالغ- 

الدخل  على الضريبة أو الشركات على ريبةللض الخاضعة املنشآت

نظام  وفق املحددة معا، هما أو الفالحية أو املهنية الدخول  برسم

 املبسطة، الصافية النتيجة نظام أو الحقيقية الصافية النتيجة

 كوفيد "كورونا فيروس جائحة بتدبير الخاص لفائدة الصندوق 

من   21يف الصادر  2.20.269رقم املرسوم بموجب املحدث19"

 .)2020مارس  16( 1441رجب 

 من قبل تحملها أو بها االلتزام وقع التي الثابتة البنيوية التكاليف- 

 الصحية املعلن الطوارئ  حالة فترة خالل الذكر السالفة املنشآت

 جائحة فيروس تفش ي ملواجهة الوطني التراب أرجاء بسائر عنها

I- سنوات عدة على توزع للخصم، قابلة تكاليف بمثابة تعتبر 

 : محاسبية

 قبل من وصايا أو هبات أو مساهمات شكل في املدفوعة املبالغ -

 الدخل على الضريبة أو الشركات على للضريبة الخاضعة نشآتامل

 نظام وفق املحددة معا، هما أو الفالحية أو املهنية الدخول  برسم

 املبسطة، الصافية النتيجة نظام أو الحقيقية الصافية النتيجة

 كوفيد" كورونا فيروس جائحة بتدبير الخاص الصندوق  لفائدة

 رجب من 21 في الصادر 2.20.269 رقم املرسوم بموجب املحدث19"

 .)2020مارس  16( 1441

 قبل من تحملها أو بها االلتزام وقع التي الثابتة البنيوية التكاليف -

 عنها املعلن الصحية الطوارئ  حالة فترة خالل الذكر السالفة املنشآت

 كورونا فيروس جائحة تفش ي  ملواجهة الوطني التراب أرجاء بسائر



 2020للسنة املالية  35.20رقم املعدل مشروع قانون املالية حول تقرير               والتنمية االقتصادية لجنة املالية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القدرة مقارنة مع طالنشا بتقلص واملرتبطة -  19«كوفيد »كورونا

 .2020 لسنة املحددة التسيير أو لإلنتاج العادية

 املوزعة على التكاليف "حساب إلى التكاليف هذه تحول  أن ويجب

مدى  على ثابتة بنسبة اهتالكها ويجب "محاسبية سنوات عدة

 األولى املحاسبية السنة من ابتداء محاسبية سنوات  (5)خمس

 .املحاسبة في املثبتة خاللها

 

 

II- 133املادة  أحكام من استثناء-I ) أعاله،   1 ° )واو و -  7 °باء 

من واجبات  100%تستفيد من تخفيض بنسبة 

التسجيل، العقود املتعلقة باإلقتناء بعوض 

للسكن منخفض  ملحالت مبنية مخصصة

من  %50بنسبة و، التكلفة أو السكن االقتصادي

ت ملحال تناء بعوض واجبات التسجيل العقود املتعلقة باإلق

ولألراض ي  مبنية مخصصة للسكن الرئيس ي

املخصصة لبناء السكن الرئيس ي واملحالت 

املخصصة لالستعمال املنهي أو 

 ................."مشاركة متناقصة". التجاري 

 العادية القدرة مع مقارنة النشاط بتقلص رتبطةوامل 19« - كوفيد»

 .2020 لسنة املحددة التسيير أو لإلنتاج

 عدة على املوزعة التكاليف" حساب إلى التكاليف هذه تحول  أن ويجب

 (5) خمس مدى على ثابتة بنسبة اهتالكها ويجب "محاسبية سنوات

 في خاللها املثبتة األولى املحاسبية السنة من ابتداء محاسبية سنوات

 .املحاسبة
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لعقود اإلقتناءات بعوض املخصصة للسكن   %50يمنح تخفيض 

النسبة بضريبة الرئيس ي التي ال يتجاوز مبلغ أساسها الخاضع لل

للعقارات املخصصة للسكن والتي ال تتعدى 

مليون درهم تطبق عليها نسبة تخفيض  4قيمتها 

مليون درهم وتطبق على الباقي  2.5الى حدود  50%

 السعر العادي

وكذلك للمحالت املخصصة لالستعمال املنهي أو   

مليون درهم  2.5التجاري التي ال تتعدى قيمتها 

 1.5، الى حدود %50تخفيض تطبق عليها نسبة 

 ..مليون درهم وتطبق على الباقي السعر العادي

ويمنح التخفيض لعقود االقتناءات السالفة الذكر  املنجزة خالل 

الفترة املمتدة من تاريخ نشر قانون املالية املعدل هذا  بالجريدة 

 . 2020دسمبر  31الرسمية إلى غاية 

بلة ويمكن تمديد هذا األجل مدة شهرين قا

 مرة واحدة للتجديد

III -  األحكام املخالفة، جميع عن النظر وبصرف انتقالية بصفة 

 إقراراتهم اختالالت في الحظوا الذين للضريبة للخاضعين يمكن

 

 

II- 133 املادة أحكام من استثناء-I  )تستفيد أعاله، 1 ° ) واو و 7 ° - باء 

 املتعلقة العقود التسجيل، واجبات من  %50 بنسبة تخفيض من

 املحالت باقتناء وكذا للسكنى مخصصة مبنية ملحالت بعوض باالقتناء

 والتي حكمها في املعتبرة والهيئات ماناالئت مؤسسات طرف من املذكورة

 أو « مرابحة» عقد إطار في مالية أو تجارية عمليات موضوع تكون 

 متناقصة مشاركة» أو « بالتمليك منتهية إجارة»

 يتجاوز  ال التي الذكر السالفة االقتناءات لعقود التخفيض هذا يمنح

 نجزةوامل درهم (1.000.000) مليون  للضريبة الخاضع أساسها مبلغ

 بالجريدة هذا املعدل املالية قانون  نشر تاريخ من املمتدة الفترة خالل

 .2020  ديسمبر 31 غاية إلى الرسمية
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نقترح من خالل هذا التعديل عدم استثناء 

املقاوالت التي وضعت تصاريحها الضريبية 

من اإلدالء إلدارة  2019برسم سنة 

الضرائب بإقرارها التصحيحي برسم نفس 

ى تبسيط مسطرة السنة، مع العمل عل

اإلقرار التصحيحي من خالل إبرام 

اتفاقيات بين إدارة الضرائب والقطاعات 

 االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الحصيلة أو األعمال رقم في نقصان عنها ترتب الضريبية

اقبة للضريبة،  الخاضعة واملقاوالت الخاةعة للمر

 فيما بتسوية وضعيتهم تلقائي بشكل ايقومو  أن  ،الجبائية

 برسم على الدخل والضريبة الشركات على الضريبة يخص

 الصافية الحقيقية النتيجة نظام حسب املحددة املهنية دخولهم

القيمة  على والضريبة املبسطة الصافية النتيجة نظام أو

تصحيحي  بإقرار الضرائب إلدارة اإلدالء خالل من وذلك املضافة،

 .2019 و  2018و  2017و  2016املحاسبية لسنواتا برسم

 

IV  إعفاء استثنائي لفائدة التشغيل في القطاعات املرتبطة

 :19بمواجهة جائحة كوفيد 

تعفى املقاوالت من التحمالت االجتماعية ملدة ثالث سنوات عن 

كل تشغيل جديد إةافي  مع الحفاظ على مناصب الشغل 

 املوجودة ؛

 

V .ألجل إيداع اإلقرارات الضريبية وأداء مبلغ  تأجيل استثنائي

 الضريبة بسبب الحجر الصحي:

 

استثناء من مقتضيات املدونة العامة للضرائب، يمكن بصفة 

استثنائية للملزمين بالتصريح الضريبي الذين يقل رقم أعمالهم 
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مليون درهم، والخاةعين للضريبة على  20السنوية عن 

أن  يؤدوا مبلغ الضريبة  الشركات والضريبة على الدخل، 

، شريطة أن 2020ستنبر  30املفروةة عليهم في أجل أقصاه 

 ، 2020يكونوا قد أودعواإقراراتهم الضريبية نهاية يونيو 
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  04التعديل رقم 

 التسوية الطوعية للوةعية الجبائية للخاةع للضريبة

 4املادة 
 

املعدل املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل  

  7املادة من V و    Iينالبند أحكام ليالتا النحو على تغير 

 الصادر ، 2020 املالية للسنة 70.19 رقم املالية قانون  من

  اآلخر ربيع من 16 بتاريخ 1.19.125 رقم الشريف الظهير بتنفيذه

 :)2019ديسمبر  13( 1441

 

 : نطاق التطبيقI -.7 املادة

 تعريف: .1

أوراق  لشك في بها املحتفظ املوجودات برسم مساهمة تحدث .

 قبل من والقسيمات النقدية املجهولة،بنكية، 

أخلوا  أدناه، والذين 2 في إليهم املشار الذاتيين األشخاص

للضرائب،  العامة املدونة في عليها املنصوص الجبائية بالتزاماتهم

بينما تعفى  %5وتؤدى عن األوراق النقدية رسم إبرائي ب 

 ...........القسيمات النقدية املجهولة.

 .نطاق التطبيق: 2

 رقم املالية قانون  من 7 املادة من V البند أحكام التالي النحو على تغير

 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر ، 2020 املالية للسنة 70.19

 :)2019ديسمبر  13( 1441  اآلخر ربيع من 16 بتاريخ 1.19.125

 : نطاق التطبيقI -.7 املادة

 تعريف: .1

أوراق بنكية،  شكل في بها املحتفظ املوجودات برسم مساهمة تحدث .

أخلوا  أدناه، والذين 2 في إليهم املشار الذاتيين األشخاص قبل من

ؤدى للضرائب، وت العامة املدونة في عليها املنصوص الجبائية بالتزاماتهم

بينما تعفى القسيمات النقدية  %5عن األوراق النقدية رسم إبرائي ب 

 ...........املجهولة.

 .نطاق التطبيق: 2

 .………تهم هذه املساهمة األشخاص الذاتيين 

 طبقا للمدونة العامة للضرائب.…............................................
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 .………تهم هذه املساهمة األشخاص الذاتيين 

طبقا للمدونة العامة …............................................

 للضرائب.

كما تهم أيضا االشخاص الذاتيون الذين ليست 

 لهم انشطة بهذه الصفة واملتوفرين على

تية من رقم معامالت لم تصرح بها أموجودات مت

 يملكون اسهما بها.شركات 
 

 

 املساهمة تطبيق مدة - .V -.7 املادة

 

تبتدئ من فاتح  .............................................……لألشخاص تمنح

  أعاله إليه املشار باإلقرار للقيام 2020  ديسمبر15  غاية إلى يناير

مبلغ املساهمة اإلبرائية على شطرين،  وأداء

 2020أقصاه نهاية دجنبر  الشطر األول في أجل 

 ، وذلك2021والشطر الثاني قبل نهاية أبريل 

 للغير.……  .....املعنية املوجودات برسم

 

 

 املساهمة تطبيق مدة - .V -.7 املادة

 يناير فاتح من تبتدئ ....................................................لألشخاص منحت

 وأداء أعاله إليه املشار باإلقرار للقيام 2020 ديسمبر 15 غاية إلى

 للغير ....................................... املعنية املوجودات برسم املساهمة
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  05التعديل رقم 

 تلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارجالتسوية ال

 5املادة 
 التطبيق مدة - .1ا - .V -.8املادة

املعدل املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل  

 التطبيق مدة - .1ا - .V -.8املادة 

 31 غاية إلى ............................................. لألشخاص تمنح

 2020 ديسمبر

 بالخارج ................................................................ باإلقرار للقيام

يتعين على املعنيين بالتسوية التلقائية إيداع 

، ويتم 2020التصريحات وجوبا قبل نهاية دجنبر  

أداء مبلغ املساهمة اإلبرائية على شطرين، 

 2020بر  الشطر األول في أجل أقصاه نهاية دجن

 .2021والشطر الثاني قبل نهاية أبريل 

 

 التطبيق مدة - .1ا - .V -.8املادة

 غاية إلى ........................................................................ لألشخاص تمنح

 2020 ديسمبر 31

 .بالخارج ................................................................ باإلقرار للقيام
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  06التعديل رقم

 املتعلقة املالية الغرامات برسم اإلبرائية املساهمة

 الشيكات على األداء بعوارض

  6املادة 

 

املعدل املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل  

 تعريف: .1 

 ارضبعو  املتعلقة املالية الغرامات برسم إبرائية مساهمة تحدث 

 للشيكات بةبالنس تسويتها تتم لم والتي ترتيبها، كان يفماك األداء

 إلى  في الفترة املمتدة من فاتح يناير   لألداء املقدمة

 غاية صدور هذا القانون بالحريدة الرسمية 
 :سعر وأداء املساهمة اإلبرائية .2

 أو الشيك مبلغ من % 0.5 في اإلبرائية املساهمة سعر يحدد

 يتهاتسو  تتم لم التي األداء عوارض وعموض املؤداة غير الشيكات

 أقص ى، كحد  2020 يونيو  30 بتاريخ  لألداء واملقدمة

 في أجل املساهمة أداء نصف هذه يتم أن شريطة

والنصف الثاني قبل  2020 أقصاه نهاية دجنبر 

 : تعريف -1

 األداء بعوارض املتعلقة املالية الغرامات برسم إبرائية مساهمة تحدث

 لألداء املقدمة للشيكات بالنسبة تسويتها تتم لم والتي ترتيبها، كان كيفما

 .2020 يونيو 30 إلى مارس 20 من املمتدة الفترة في

 :اإلبرائية املساهمة وأداء سعر -2

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

 لألداء واملقدمة تسويتها تتم لم التي األداء عوارض موضوع املؤداة غير

 أداء يتم أن ،شريطة2020 يونيو 30 إلى مارس 20 من املمتدة الفترة في

 .2020 سنة خالل املساهمة هذه

 درهم (10.000)ف آال  شرةع في الذكر السالفة املساهمة مبلغ يحدد 

 (50.000) ألف خمسين وفي الذاتيين، لألشخاص بالنسبة أقص ى كحد

 األداء عوارض عدد كان كيفما االعتباريين، لألشخاص بالنسبة درهم

 املمتدة الفترة في لألداء املقدمة للشيكات بالنسبة تسويتها تتم لم التي

 .2020 يونيو 30 إلى مارس 20 من
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 .2021نهاية شهر أبريل 

 
 ................................................... …يحدد مبلغ املساهمة

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

 

 .واحدة دفعة املذكورة اإلبرائية مةاملساه أداء يتم

 :اإلبرائية املساهمة أداء عن املترتبة اآلثار -3

 األشخاص ذمة تبرئة أعاله إليها املشار اإلبرائية املساهمة أداء عن يترتب

 تتم لم التي األداء بعوارض املتعلقة املالية الغرامات بأداء املعنيين

 مارس 20 من املمتدة الفترة في لألداء املقدمة للشيكات بالنسبة تسويتها

 .2020 يونيو 30 إلى
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  07التعديل رقم 

 املسمى خصوصية ألمور  املرصد الحساب تغيير

 -19  كوفيد- كورونا فيروس جائحة بتدبير الخاص الصندوق  »

 8 املادة

مارس  16( 1441 رجب من 21 في الصادر 2.20.269 رقم املرسوم من األولى املادة حكامأ ،الرسمية بالجريدة هذا املعدل املالية قانون  نشر تاريخ من ابتداء التالي، النحو على تتمم

 قانون  من 7 املادة بموجب عليه املصادقة تمت كما"    19 كوفيد" كورونا فيروس جائحة بتدبير الخاص الصندوق » اسم يحمل خصوصية ألمور  مرصد حساب بإحداث)2020

 :2020  اليةامل للسنة 35.20 رقم املعدل املالية

 

املعدل املادة بمشروع قانون املالية التعديل التعليل  

 ................................................... أجل من -.I -.األولى املادة 

 .نفقاته وصرف.................................................................................

II- سابالح هذا يتضمن : 

 : الدائن الجانب في

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

......... 

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

......... 

 ؛ الدولية والهيئات ..........................................................................

 ................................................... أجل من -.I -.األولى املادة

 .نفقاته وصرف.................................................................................

II- الحساب هذا يتضمن : 

 : الدائن الجانب في

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

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

 ؛ الدولية والهيئات ..........................................................................

 ؛الحساب في املقيدة النفقات من املرجعة املبالغ-

 الهبات-

................................................................................................................... 
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الغرامات الناتجة عن عدم احترام املنافسة وتلك 

املقررة من مختلف املؤسسات والهيئات  

 الدستورية
 ؛الحساب في املقيدة النفقات من املرجعة املبالغ-

 الهبات-

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

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

 .املختلفة ..................

 : املدين الجانب في

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

 ؛العامة امليزانية إلى  ..............................................................

للحرفيين والصناع التقليديين  الدعم املالي  -

ن جراء املمارسيوللمهنيين الصغار والعمال غير األ 

للمهن املتوقفة كليا، والتي تحدد الئحتها بنص 

 .تنظيمي

الدعم املخصص  لألسر العاملة بالقطاع غير 

  ؛يونيو 30مارس و  20املهيكل في الفترة ما بين 
 

 حق؛ بغير الحساب في املقيدة األموال من املرجعة املبالغ-

 املختلفة  ..................................................................…

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

 .املختلفة .........

 : املدين الجانب في

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

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

 إلى  ...........................................................................................................

 ؛العامة امليزانية

 حق؛ بغير الحساب في املقيدة األموال من املرجعة املبالغ-

 .املختلفة  ........................................................................................…
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خالفا لكل املقتضيات القانونية والتنظيمية 

املعمول بها في تحديد أوجه صرف ميزانيات 

املؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات 

الترابية، يجوز لهذه املؤسسات تحويل كل او جزء 

من االعتمادات املرصودة للتسيير أو التجهيز 

اتها، كمساهمة في الحساب املفتوحة في ميزاني

املرصد ألمور خصوصية املسمى: الصندوق الخاص 

 19كوفيد  –بتدبير جائحة فيروس كورونا 
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  08التعديل رقم 

 مادة إةافية

 .............. مكرر ة املادة

 

املحدد لنظام  30.89املتعلق بجبايات الجماعات املحلية ومجموعاتها، والقانون رقم  47.06ام ومقتضيات القانون رقم استثناء من أحك 

، 2020نبر جللضرائب املستحقة للجماعات املحلية وهيئاتها؛ تعفى بصفة مؤقتة، من الضرائب والرسوم املحلية خالل الفترة من قاتح أبريل إلى نهاية د

بسن أحكام  2.20.292هنيين املتوقفين كليا أو جزئيا عن مزاولة النشاط املنهي خالل فترة الطوارئ الصحية املنظمة باملرسوم بقانون رقم املؤسسات وامل

 .23.20خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها واملصادق عليه بمقتض ى القانون رقم 
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  09التعديل رقم 

 مادة إةافية

 مكررة  ........... ..... املادة

 

لدولة اتلغى الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة 

فاتح  ت واألتاوى قبلشريطة أن يقوم الخاةعون وامللزمون املعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق واملساهما الترابية، والجماعات

 .2021يناير 

تطبق تلقائيا اإللغاءات املشار إليها أعاله من طرف املكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى 

 املشار إليها أعاله دون تقديم طلب مسبق من طرف امللزم أو الخاةع املعني.

باملائة املتبقية قبل فاتح  50باملائة منها شريطة أداء  50ء والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل من إلغا ويستفيد املدينون فقط بالغرامات 

 .2021يناير 
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  10التعديل رقم 

 مادة إةافية

 املادة .............. مكررة 

 

 إلزام اإلدارات باقتناء املنتوج الوطني تطبيقا ملبدأ األفضلية الوطنية

 

اقتناء املنتجات والتجهيزات تلزم اإلدارات  العمومية والجماعات الترابية واملنشآت واملؤسسات  العمومية بتطبيق مبدأ األفضلية الوطنية، و

 ومختلف منتجات الصناعة التقليدية، واملصنوعة محليا باألولوية، وذلك في جميع مقتنياتها وطلبياتها العمومية.

اقبو الدو  اقبة احترام املقتض ى الوارد في الفقرة األولى ويلزم املحاسبون العموميون ومر لة والخزنة املكلفون باألداء واألعوان املحاسبون بمر

 أعاله قبل التأشير على الصفقات العمومية وسندات الطلب. 
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  11التعديل رقم

 مادة إةافية

 املادة ........................مكررة

 

 

 –ومقاوالت النقل السياحي وقطاع الصناعة التقليدية ملواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع السياحي 

 19كوفيد 

 

اء  ر استثناء من األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعفى املقاوالت املشتغلة في القطاع السياحي ومقاوالت النقل السياحي وك

شتغلين في قطاع الصناعة التقليدية، من التكاليف االجتماعية للعاملين بهذه القطاعات واملنخرطين في الصندوق السيارات بدون سائق، واملهنيين امل

 ،  وتتحمل الدولة حصة األجراء واملشغلين في هذا الصندوق. 2021الوطني للضمان االجتماعي، لغاية متم دجنبر 

رة األولى أعاله من اإلعفاء املؤقت من الضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية، ومن كما يستفيد العاملون في هاته القطاعات املحددة في الفق

 . 2021ولغاية نهاية شهر دجنبر  2020الحد األدنى للضريبة بالنسبة للضريبة على الشركات بالنسبة لرقم املعامالت املحققة عن سنة 

، وتتحمل الدولة الفرق املتعلق بنسبة الفائدة برسم القروض املضمونة من %2 ويستفيد العاملون بهاته القطاعات من سعر الفائدة ال تتعدى

 طرف الدولة واملوجهة لهم  لتمكينهم من استئناف نشاطهم االقتصادي. 
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  12التعديل رقم 

 مادة إةافية

 املادة........................مكررة

 

 ترشيد املحفظة املالية للدولة

 

شريعية والتنظيمية، وترشيدا لتدبير املحفظة املالية للدولة وتجميعها في إطار شركات قابضة، تلزم املؤسسات واملنشآت استثناء من املقتضيات الت

 . 2021ه نهاية دجنبر اواملقاوالت العمومية تجميع فروعها والشركات واملنشآت التابعة لها واملساهمات التي تملكها في املنشآت واملقاوالت األخرى في أجل أقص

، يسطر برامج االستثمار في طور اإلنجاز والبرمجة متعددة 2021ويتعين على املنشآت واملقاوالت العمومية وضع برامج التجميع ضمن ميزانياتها لسنة 

 البشرية. السنوات، وبرنامج اإلدماج والفترة الزمنية لتجميع املوارد املالية واململتلكات واملوارد
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 فريق األصالة واملعاصرة 
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 التعديل األول

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

 المكررة 2إحداث المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 

 

 

 

تعفى من أداء  - 1 –المكرر  116الفصل 

الرسوم والمكوس، البضائع الجاري عليها 

ة الموقفة، والتي أتلفت قبل أحد األنظم

انصرام أجل البقاء المسموح به تحت هذا 

النظام، على إثر حالة قوة قاهرة تعود 

 ألسباب طبيعية يتم تبريرها.

تتمم على النحو التالي، ابتداء من نشر قانون 

 116ذا، أحكام الفصل المالية المعدل ه

المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير 

المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف 

بتاريخ  1.77.339المعتبر بمثابة قانون رقم 

 ( :1977أكتوبر  9) 1397شوال  25

 

تعفى من أداء  - 1 –المكرر  116الفصل 

الرسوم والمكوس، البضائع الجاري عليها 

وقفة، والتي أتلفت قبل أحد األنظمة الم

انصرام أجل البقاء المسموح به تحت هذا 

تعود  النظام، على إثر حالة قوة قاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقترح إدراج هذا المقتضى نظرا لتضرر  -
العديد من المقاوالت بسبب اإلغالق والتوقف 

 الناتج عن حالة الطوارئ الصحية.
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تستفيد من  -2

قيمتها .......................................

 درهم. 500

 

ترة و خالل فأ، ألسباب طبيعية يتم تبريرها

سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها 

بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي 

" بموجب 19"كوفيد  -فيروس كورونا

 29الصادر في  293.202.المرسوم رقم 

 (.2020مارس  24) 1441من رجب 

تستفيد من  -2

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

 درهم. 500قيمتها 
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 2التعديل 

 مدونة العامة للضرائبال

 Iالبند  – 3المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة  

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 

I-:تكاليف االستغالل المتكونة من 

 مشتريات البضائع ...................... ولوازم؛ -ألف

 ................................ -باء

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

تكاليف المستخدمين واليد العاملة والتكاليف االجتماعية المرتبطة بذلك  -دال

بما فيها المساعدة على السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من 

 ركة؛االمتيازات النقدية أو العينية الممنوحة لمستخدمي الش

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

 التكاليف القابلة للخصم -10المادة 

 أعاله: 8تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 

I-:تكاليف االستغالل المتكونة من 

 مشتريات البضائع ...................... ولوازم؛ -ألف

 ................................ -باء

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

تكاليف المستخدمين واليد العاملة والتكاليف االجتماعية المرتبطة بذلك  -دال

بما فيها المساعدة على السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من 

االمتيازات النقدية أو العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة وتلك الممنوحة 

لهم في شكل شيكات ، وتلك الممنوحة لهم

 ؛تصرف داخل المغرب سياحية

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

 

 

 

 

 

 

 

 

في إطار معالجة األزمة التي يعرفها القطاع السياحي، نقترح 

 إدراج هذا التدبير لتحريك وتشجيع السياحة الداخلية.
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 3التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 Iالبند  – 3المادة 

 التعليل التعديل المقترح األصليص الن

 سعر الضريبة -19المادة  

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

-ألف

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

... 

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

.. 

يها علللمستغالت الفالحية المنصوص  -8°

 أعاله.°( 5-جيم-II) 6في المادة 

 سعر الضريبة -19المادة 

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

-ألف

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

... 

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

.. 

للمستغالت الفالحية المنصوص عليها  -8°

 أعاله.°( 5-جيم-II) 6في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

هم هذه الشركات التي تستفيد من يجب أن تسا -
استغالل بنيات تحتية أقامتها الدولة في مجال 

شبكات التواصل بالهاتف واإلنترنيت أن 
تساهم في دعم موارد الخزينة العامة بشكل 

 عادل
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فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة  %37بسعر -باء -باء

في حكمها وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة 

 التأمين

II.- األسعار النوعية للضريبة 

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

فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة  %37بسعر -ءبا -باء

في حكمها وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة 

والمقاوالت العاملة في مجال  التأمين

 االتصاالت.

II.- األسعار النوعية للضريبة 

........................................ 
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 4التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 Iالبند  – 3المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

 الضريبة سعر -19المادة  

I.- السعر  العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

-ألف

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

... 

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

.. 

للمستغالت الفالحية المنصوص عليها  -8°

 أعاله.°( 5-جيم-II) 6في المادة 

 سعر الضريبة -19المادة 

I.- يبةالسعر  العادي للضر 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي: 

-ألف

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

... 

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

.. 

للمستغالت الفالحية المنصوص عليها  -8°

 أعاله.°( 5-جيم-II) 6في المادة 

 

 

نظرا الستفادة هذه الشركات من تحرير قطاع 

 اع هامش األرباح.. وارتف المحروقات

ونظرا لتردد الحكومة في تسقيف االسعار مما 

يجعل هذه الشركات هي أكبر رابح من عملية 

التحرير على حساب االقتصاد الوطني والقدرة 

 الشرائية للمواطن..

لذا، نقترح إدراج هذه الشركات ضمن سعر 

 من أجل دعم موارد الدولة. 37%
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فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في  %37بسعر  -باء

حكمها وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة 

 التأمين

II.- األسعار النوعية للضريبة 

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

لهيئات المعتبرة في فيما يخص مؤسسات االئتمان وا %37بسعر  -باء

حكمها وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة 

ومقاوالت استيراد وتوزيع  التأمين

 المحروقات.

 

II.- األسعار النوعية للضريبة 

........................................ 
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 5التعديل رقم 

 لعامة للضرائبالمدونة ا

 Iالبند  -3المادة 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

.....................................من -21°

 اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة؛

من شوال  ................رصيد الوفاة  -22°

 (؛1999)فاتح فبراير 1419

األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين  -23°

في الخدمة العسكرية، طبقا للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

.....................................من اإلعفاء المذكور -21°

 إال مرة واحدة؛

 1419من شوال  ........................رصيد الوفاة  -22°

 (؛1999)فاتح فبراير

األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة  -23°

ها لتشريعية والتنظيمية الجاري بالعسكرية، طبقا للنصوص ا

 العمل.

 

 

 

 

 

 

اعتبارا للظروف االجتماعية الناتجة عن  -
تداعيات أزمة كورونا، نقترح هذا المقتضى 

 للتشجيع على التشغيل. 
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( درهم والمدفوع من 6.000األجر اإلجمالي الشهري في حدود ستة آالف )  .-24° 

طرف المقاولة لكل أجير تم تشغيله ابتداء من تاريخ سريان حالة الطوارئ الصحية 

يد فبسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا "كوالمعلن عنها 

 .2021دجنبر  31إلى غاية  " 19
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 6التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 Iالبند  -3المادة 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي

 فاءاتاإلع -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

.....................................من -21°

 اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة؛

من شوال  ................رصيد الوفاة  -22°

 (؛1999)فاتح فبراير 1419

ات المدفوعة للمجندين األجر والتعويض -23°

في الخدمة العسكرية، طبقا للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

 اإلعفاءات -.57 المادة

 تعفى من الضريبة على الدخل:

1°-............................ 

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

المذكور  .....................................من اإلعفاء-21°

 إال مرة واحدة؛

 1419من شوال  ........................رصيد الوفاة  -22°

 (؛1999)فاتح فبراير

األجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة  -23°

العسكرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 العمل.

 

 

 

 

 

في إطار معالجة األزمة التي يعرفها القطاع  -
السياحي، نقترح إدراج هذا التدبير لتحريك 

 وتشجيع السياحة الداخلية.
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 لى شكل شيكات سياحية.االمتيازات والعالوات الممنوحة للمستخدمين ع -25° 
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 7التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 Iالبند  -3المادة 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي

 مع الحق في الخصم اإلعفاء -.92المادة 

I.-  تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع

االستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه 

 أدناه : 101في المادة 

المنتجات المسلمة  -°1

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

.. 

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

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

......................................في حالة عدم 

 تصدير البضاعة؛

 اإلعفاء مع الحق في الخصم -.92المادة 

I.- يمة المضافة مع االستفادةتعفى من الضريبة على الق 

أدناه  101من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 

: 

المنتجات المسلمة  -°1

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

......................................في حالة عدم تصدير 

 البضاعة؛

°2- ......................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمالءمة مع اإلجراء المتخذ لفائدة المنعشين  -
 العقاريين.
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°2- ......................................... 

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

. 

أموال االستثمار التي  -°6

ة ................................... مزاول

نشاطها، باستثناء العربات المقتناة  من قبل 

 وكاالت تأجير السيارات.

ويراد بالشروع  في مزاولة 

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

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

أموال االستثمار التي  -°6

.....................................مزاولة نشاطها، 

باستثناء العربات المقتناة  من قبل وكاالت تأجير 

 السيارات.

ويراد بالشروع  في مزاولة 

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

..........................................................في 

 ستة وثالثين شهرا؛

ويمنح أجل إضافي يساوي مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر 

بموجب المرسوم  19 -أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كورونا كوفيد

(، بالنسبة 2020مارس  24) 1441رجب  29في الصادر  2.20.293رقم 

للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها االستثمارية أو التي تنجز مشاريع استثمارية 

 في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة. 

7°-................................ 
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 8التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 Iالبند  -3المادة 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي

 اإلعفاء مع الحق في الخصم -.92المادة 

I.-  تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع

االستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه 

 أدناه : 101في المادة 

المنتجات المسلمة  -°1

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

.. 

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

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

 اإلعفاء مع الحق في الخصم -.92المادة 

I.-  تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع االستفادة

أدناه  101من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 

: 

المنتجات المسلمة  -°1

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

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

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

......................................في حالة عدم تصدير 

 البضاعة؛

 

 

 

 

 

 

 

 دعم المقاوالت المتضررة من جائحة كورونا. -
تشجيع االستثمار للنهوض بالقطاعات  -

 المتضررة.
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......................................في حالة عدم 

 تصدير البضاعة؛

°2- ......................................... 

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

. 

أموال االستثمار التي  -°6

................................... مزاولة 

نشاطها، باستثناء العربات المقتناة  من قبل 

 وكاالت تأجير السيارات.

ويراد بالشروع  في مزاولة 

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

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

°2- ......................................... 

أموال االستثمار التي  -°6

..........مزاولة نشاطها، ...........................

باستثناء العربات المقتناة  من قبل وكاالت تأجير 

 السيارات.

ويراد بالشروع  في مزاولة 

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

..... 

........................................................في 

 ستة وثالثين شهرا؛

أموال االستثمار التي يجب أن تقيد في حساب   -كررةم °6

األصول الثابتة وتخول الحق في الخصم المنصوص عليه 

أدناه، إذا اشترتها المنشآت الخاضعة  101في المادة 

خالل فترة حالة الطوارئ  للضريبة على القيمة المضافة

الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني 

" إلى  19حة فيروس كورونا "كوفيد لمواجهة تفشي جائ

 .2020دجنبر  31غاية 
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 9التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 Iالبند  -3المادة 

 التعليل التعديل المقترح النص كما جاء في المشروع

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية -. 247دة الما

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

XVI.-  الامتيازات املمنوحة للمنعشني العقاريني يعفى املنعشون  -أ لف

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

 حزي التطبيق دخول-جمي 

................................................................. (1  

............ (7 

ضايف مدته 8 ( برصف النظر عن مجيع ال حاكم اخملالفة، مينح أ جل ا 

من  فاقياتادلوةل ات( أ شهر للمنعشني العقاريني اذلين أ برموا مع 6س تة )

جناز برامج بناء مساكن اجامتعية واليت تنرصم الل الفرتة خ أ جالها أ جل ا 

تدة من اترخي بداية حاةل الطوارئ الصحية املعلن عهنا بسائر أ رجاء املم 

" مبوجب 19-كوروان "كوفيد »الرتاب الوطين ملواهجة تفيش فريوس 

 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية -. 247المادة 

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

XVI.-  الامتيازات املمنوحة للمنعشني العقاريني يعفى املنعشون  -أ لف

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

 حزي التطبيق دخول-جمي 

................................................................. (1  

............ (7 

ضايف 8 س تة  دتهم( برصف النظر عن مجيع ال حاكم اخملالفة، مينح أ جل ا 

يني للمنعشني العقار  يساوي مدة رساين حاةل الطوارئ الصحية ( أ شهر6)

جناز برامج بناء مساكن اجامت ادلوةل اتفاقياتاذلين أ برموا مع  عية من أ جل ا 

خالل الفرتة املمتدة من اترخي بداية حاةل الطوارئ  أ جالها واليت تنرصم

الصحية املعلن عهنا بسائر أ رجاء الرتاب الوطين ملواهجة تفيش فريوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

األجل اإلضافي يجب أن ال يقل عن مدة  -
  حالة الطوارئ الصحية.سريان 
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مارس  24) 1441من رجب  29الصادر يف 2.20.293املرسوم رمق 

ىل غاية 2020  .2020ديسمرب  31( ا 

 ابتداء:وحيتسب ال جل ال ضايف املذكور 

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

من  29الصادر يف 2.20.293" مبوجب املرسوم رمق 19-كوروان "كوفيد »

ىل غاية 2020مارس  24) 1441رجب   .2020ديسمرب  31( ا 

 ابتداء:ل جل ال ضايف املذكور وحيتسب ا
............ 
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 10التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -II-: البند  3المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

أ حاكم انتقالية ملواهجة تداعيات جاحئة  -املكررة.  247املادة »

 «19 -كوفيد»فريوس كوروان »

«I .-  تعترب مبثابة تاكليف قابةل للخصم، توزع عىل عدة س نوات

 حماسبية : 

املبالغ املدفوعة يف شلك مساهامت أ و هبات أ و وصااي من قبل  -» 

 املنشآ ت اخلاضعة للرضيبة عىل الرشاكت أ والرضيبة عىل ادلخل»

دلخول املهنية أ و الفالحية أ وهام معا، احملددة وفق نظام برمس ا

طة، لفائدة نظام النتيجة الصافية املبس النتيجة الصافية احلقيقية أ و»

"« 19 -الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوروان "كوفيد »

من رجب  21الصادر يف  2.20.269احملدث مبوجب املرسوم رمق »

 (؛ 2020مارس  16) 1441

بل ق  البنيوية الثابتة اليت وقع الالزتام هبا أ و حتملها من تاكليفال -»

املنشآ ت السالفة اذلكر خالل فرتة حاةل الطوارئ الصحية املعلن عهنا 

فريوس »أ حاكم انتقالية ملواهجة تداعيات جاحئة  -املكررة.  247املادة »

 «19 -كوفيد»كوروان 

«I .- ة تعترب مبثابة تاكليف قابةل للخصم، توزع عىل عدة س نوات حماسبي

 : 

ل وصااي من قب املبالغ املدفوعة يف شلك مساهامت أ و هبات أ و -» 

رمس ب املنشآ ت اخلاضعة للرضيبة عىل الرشاكت أ والرضيبة عىل ادلخل»

جة النتي»ادلخول املهنية أ و الفالحية أ وهام معا، احملددة وفق نظام 

الصندوق »نظام النتيجة الصافية املبسطة، لفائدة  الصافية احلقيقية أ و

دث مبوجب احمل"« »19 -اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوروان "كوفيد 

مارس  16) 1441من رجب  21الصادر يف  2.20.269املرسوم رمق 

 (؛ 2020

بل ق  البنيوية الثابتة اليت وقع الالزتام هبا أ و حتملها من التاكليف-»

املنشآ ت السالفة اذلكر خالل فرتة حاةل الطوارئ الصحية املعلن عهنا 

 

 

 

 

 

 

من أجل عدالة جبائية بين كافة المساهمين في  -

 ؛19 –صندوق تدبير جائحة كورونا كوفيد 
ة فيها كاف التي انخرطعدم إفساد الملحمة الوطنية  -

 المواطنات والمواطنين بتلقائية.
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بسائر أ رجاء الرتاب الوطين ملواهجة تفيش جاحئة فريوس كوروان 

واملرتبطة بتقلص النشاط مقارنة مع القدرة العادية « 19 -كوفيد »

نتاج أ و  .2020التس يري احملددة لس نة  لال 

عىل  وجيب أ ن حتول هذه التاكليف ا ىل حساب "التاكليف املوزعة

مخس » عدة س نوات حماسبية" وجيب اهتالكها بنس بة اثبتة عىل مدى

خاللها  ( س نوات حماسبية ابتداء من الس نة احملاسبية ال وىل املثبتة5)

 يف احملاس بة.

«II .-  133اس تثناء من أ حاكم املادة-I  و واو  7° -)ابء- 

 ( أ عاله،°1
…………………………… 

………………………… 

كوفيد »روان و بسائر أ رجاء الرتاب الوطين ملواهجة تفيش جاحئة فريوس ك

نتاج أ و « 19 - واملرتبطة بتقلص النشاط مقارنة مع القدرة العادية لال 

 .2020التس يري احملددة لس نة 

عىل عدة  وجيب أ ن حتول هذه التاكليف ا ىل حساب "التاكليف املوزعة

( 5مخس )» س نوات حماسبية" وجيب اهتالكها بنس بة اثبتة عىل مدى

خاللها يف  اسبية ال وىل املثبتةس نوات حماسبية ابتداء من الس نة احمل

 احملاس بة.

«II .-  133اس تثناء من أ حاكم املادة-I  و واو  7° -)ابء- 

 ( أ عاله،°1
…………………………… 

…………………………….. 
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 11 التعديل رقم

 المدونة العامة للضرائب

 -II-: البند  3المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

أ حاكم انتقالية ملواهجة تداعيات جاحئة  -املكررة.  247املادة »

 19 -كوفيد»فريوس كوروان »

«I .- ………………………….. 

………………………….………... 

«II .-  133اس تثناء من أ حاكم املادة-I  ( 1° -و واو  7° -)ابء

 أ عاله،

 من واجبات التسجيل، العقود 50تس تفيد من ختفيض بنس بة %»

 املتعلقة ابلقتناء بعوض احملالت مبنية خمصصة للسكىن وكذا

 ئاتن والهي ابقتناء احملالت املذكورة من طرف مؤسسات الئامت»

 املعتربة يف حمكها واليت تكون موضوع معليات جتارية أ و مالية يف»

طار عقد » جارة منهتية ابلمتليك»أ و « مراحبة»ا   مشاركة»أ و « ا 

 «.متناقصة»

فريوس »أ حاكم انتقالية ملواهجة تداعيات جاحئة  -املكررة.  247املادة »

 19 -كوفيد»كوروان 

«I .- ………………………….. 

………………………….………... 

«II .- 133م املادة اس تثناء من أ حاك-I  ( أ عاله1° -و واو  7° -)ابء 

 : تس تفيد من ختفيض من واجبات التسجيل

العقود املتعلقة ابقتناء بعوض لشقق السكن  %100بنس بة  -

 الاجامتعي املنخفض التلكفة؛

العقود املتعلقة ابقتناء بعوض لشقق السكن  %75وبنس بة  -

 ه؛أ عال I- °28– 92الاجامتعي املنصوص علهيا يف املادة 

العقود املتعلقة ابقتناء بعوض حملالت مبنية  %50وبنس بة  -

لهيا أ عاله وال رايض الفناء  خمصصة للسكىن غري تكل املشار ا 

 

 

 

 

 

 

إدراج السكن المنخفض التكلفة والسكن   -
االجتماعي واألراضي الفناء المخصصة للسكن 
لتستفيد من تخفيضات استثنائية خالل فترة ازمة 

 جائحة فيروس كورونا  ؛
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ل يتجاوز  مينح هذا التخفيض لعقود الاقتناءات السالفة اذلكر اليت»

واملنجزة  درمه (1.000.000مبلغ أ ساسها اخلاضع للرضيبة مليون ) 

 خالل الفرتة املمتدة من اترخي نرش قانون املالية املعدل هذا 

 .2020ديسمبر  31بالجريدة الرسمية إلى غاية »

اخملصصة للسكن اليت ل تتجاوز قميهتا ال جاملية مبلغ مليوين 

 ( درمه.2000.000)

تس تفيد من نفس التخفيضات املذكورة أ عاله العقود املتعلقة ابقتناء 

 املعتربة يف والهيئاترات أ عاله من طرف مؤسسات الئامتن العقا

عقد  ا طار» موضوع معليات جتارية أ و مالية يف حمكها واليت تكون

 .«متناقصة مشاركة»أ و « ا جارة منهتية ابلمتليك»أ و « مراحبة»

ومينح هذا التخفيض لعقود الاقتناء السالفة اذلكر خالل الفرتة املمتدة 

 31املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسية ا ىل غاية من اترخي نرش قانون 

 .2020ديسمرب 
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  12التعديل رقم 

 للضرائبالمدونة العامة 

 -II-: البند  3المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

أ حاكم انتقالية ملواهجة تداعيات جاحئة  -املكررة.  247املادة »

 19 -كوفيد»فريوس كوروان »

«I .- ………………………….. 

………………………….………... 

«II .-  133اس تثناء من أ حاكم املادة-I  ( 1° -و واو  7° -)ابء

 .......................................................أ عاله،تس تفيد من 

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

ىل ...........................................مينح هذا » ابجلريدة الرمسية ا 

 .2020ديسمرب  31غاية 

ريوس ف»ة أ حاكم انتقالية ملواهجة تداعيات جاحئ -املكررة.  247املادة 

 19 -كوفيد»كوروان 

«I .- ………………………….. 

………………………….………... 

«II .-  133اس تثناء من أ حاكم املادة-I  ( 1° -و واو  7° -)ابء

 .......................................................أ عاله،تس تفيد من 

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

بالجريدة الرسمية إلى غاية ...........................................يمنح هذا »

 .2020ديسمبر  31

III.- والضريبة على الدخل برسم السنة  الشركات تعفى من الضريبة على

المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي ومقاوالت  2020المحاسبية 
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وكاالت األسفار و النقل السياحي وتأجير السيارات مع أو بدون سائق 

 لمرشدين السياحيين والمطاعم والمقاهي.وا

في إطار معالجة األزمة التي يعرفها القطاع يقترح هذا التدبير 

 .السياحي

 

 13التعديل رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 -II-: البند  3المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

تقالية ملواهجة تداعيات جاحئة أ حاكم ان  -املكررة.  247املادة »

 19 -كوفيد»فريوس كوروان »

«I .- ………………………….. 

………………………….………... 

«II .-  133اس تثناء من أ حاكم املادة-I  ( 1° -و واو  7° -)ابء

 .......................................................أ عاله،تس تفيد من 

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

ىل ...........................................هذا مينح » ابجلريدة الرمسية ا 

 .2020ديسمرب  31غاية 

ريوس ف»أ حاكم انتقالية ملواهجة تداعيات جاحئة  -املكررة.  247املادة 

 19 -كوفيد»كوروان 

«I .- ………………………….. 

………………………….………... 

«II .-  133اس تثناء من أ حاكم املادة-I  ( 1° -و واو  7° -)ابء

 .......................................................أ عاله،تس تفيد من 

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

بالجريدة الرسمية إلى غاية ...........................................يمنح هذا »

 .2020ديسمبر  31

IV.- لضريبة على الدخل، من الحد األدنى للضريبة على الشركات وا  تعفى

ألف أعاله، المنشآت  التي تحقق عجزا  -I-144المنصوص عليه في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

لتخفيف العبء عن العديد من الشركات التي  -
 تواجه صعوبات كبيرة من جراء الجائحة.
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، شريطة حفاظها على مناصب الشغل المتوفرة 2020برسم السنة المحاسبية 

قبل تاريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب 

 .19كوفيد  –الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا 

 

  14التعديل رقم 

 المساهمة اإلبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة

 بعوارض األداء على الشيكات

 6المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

 :تعريف -1
برائية حتدث  ىل  20من ..............................مسامهة ا   30مارس ا 

 .2020يونيو 

برائية: سعر- 2  وأ داء املسامهة ال 
برائية يف   من مبلغ الش يك أ و  % 1.5حيدد سعر املسامهة ال 

الش ياكت غري املؤداة موضوع عوارض ال داء اليت مل تمت تسويهتا 

ىل  20من واملقدمة لل داء يف الفرتة املمتدة  ، 2020يونيو  30مارس ا 

 . 2020رشيطة أ ن يمت أ داء هذه املسامهة خالل س نة 

 :تعريف -1
برائية حتدث  ىل  20من ..............................مسامهة ا   30مارس ا 

 .2020يونيو 

برائية: سعر- 2  وأ داء املسامهة ال 
برائية يف   من مبلغ الش يك أ و الش ياكت  %0,5حيدد سعر املسامهة ال 

غري املؤداة موضوع عوارض ال داء اليت مل تمت تسويهتا واملقدمة لل داء 

، رشيطة أ ن يمت 2020يونيو  30مارس ا ىل  20ن يف الفرتة املمتدة م

 .2020أ داء هذه املسامهة خالل س نة 

 

 

 

 

 

 

 وف االستثنائية لجائحة كورونا يقترح: نظرا للظر
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( درمه 10.000حيدد مبلغ املسامهة السالفة اذلكر يف عرشة أ لف ) 

كحد أ قىص ابلنس بة لل شخاص اذلاتيني، ويف مخسني أ لف 

درمه ابلنس بة لل شخاص الاعتباريني، كيفام اكن عدد ( 50.000)

 اليت مل تمت تسويهتا ابلنس بة للش ياكت املقدمة لل داء عوارض ال داء

ىل  20يف الفرتة املمتدة من   .2020يونيو  30مارس ا 

 ......................................................يمت أ داء املسامهة 

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

كحد  درمه( 5.000) مخسة أ لف حيدد مبلغ املسامهة السالفة اذلكر يف 

 (50.000أ قىص ابلنس بة لل شخاص اذلاتيني، ويف مخسني أ لف )

درمه ابلنس بة لل شخاص الاعتباريني، كيفام اكن عدد عوارض ال داء 

تدة يت مل تمت تسويهتا ابلنس بة للش ياكت املقدمة لل داء يف الفرتة املم ال

ىل  20من   .2020يونيو  30مارس ا 

 ......................................................يمت أ داء املسامهة 

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

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

 ؛%0,5تخفيض سعر المساهمة اإلبرائية إلى  -
تخفيض الحد األقصى بالنسبة لألشخاص الذاتيين  -

 درهم. 5000إلى 
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 15التعديل رقم 

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى

 "صندوق محاربة آثار الجفاف"

 المكررة 7إحداث المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

رغبة في التمكن من ضبط العمليات المتعلقة بمحاربة آثار الجفاف، يحدث حساب مرصد  -.I -المكررة. 7المادة  

ألمور خصوصية يسمى"صندوق محاربة آثار الجفاف"، ويكون الوزير المكلف بالفالحة هو اآلمر بقبض موارده 

العمال وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارة المعنية، آمرين وصرف نفقاته. ويمكنه أن يعين الوالة و

 مساعدين بقبض موارده وصرف نفقات هذا الحساب طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة.

II.- :يتضمن هذا الحساب 

 في الجانب الدائن : 

 المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة؛ -
 ة؛مساهمات الجماعات الترابي -
 الدخول المتفرقة. -
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 المدين :في الجانب 

 النفقات المتعلقة ببرامج محاربة الجفاف؛ -
 النفقات المتعلقة بعمليات التنشيط االقتصادي بالعالم القروي؛ -
 المبالغ المدفوعة للميزانية العامة. -

اقتراح إحداث صندوق محاربة آثار الجفاف نظرا  -
اف الجف للحاجة الماسة إلية بسبب توالي سنوات

والتي تعمقت بشكل كبير خالل الموسم الفالحي 
 الحالي.

 

 16التعديل رقم 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 ""19"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا " كوفيد 

 8المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

وجب املادة مب ...............................من اترخي  تمتم عىل النحو التايل، ابتداء

 :2020للس نة املالية  35.20من قانون املالية املعدل رمق  7

 من أ جل ..............................ورصف نفقاته. -.I -املادة ال وىل»

«II - : يتضمن هذا احلساب 

 يف اجلانب ادلائن:
...«......................................  

 ............................................... اخملتلفة. -» 

 ويف اجلانب املدين:

ة املعدل قانون املالي ......................تمتم عىل النحو التايل، ابتداء من اترخي 

 :2020للس نة املالية  35.20رمق 

 من أ جل ..............................ورصف نفقاته. -.I -املادة ال وىل»

«II - : يتضمن هذا احلساب 

 يف اجلانب ادلائن:
...«......................................  
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-.............................. 

ىل املزيانية .................................... -  العامة؛... ا 

 املبالغ املرجعة من ال موال املقيدة يف احلساب بغري حق؛ -

 «. اخملتلفة..……………………………« -

من تعويضات أ عضاء احلكومة والربملانيني ومدراء  20% -

ديسمرب  31املؤسسات العمومية واملدراء املركزيني ا ىل غاية 

2021. 
 اخملتلفة.املوارد  -» 

 ويف اجلانب املدين:
-.............................. 

ىل املزيانية  ....................................... -  العامة؛ا 

 املبالغ املرجعة من ال موال املقيدة يف احلساب بغري حق؛ -

 «. المختلفة..……………………………« -

دعم موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة  -

 .19كورونا كوفيد 
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 17التعديل رقم 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 ""19جائحة فيروس كورونا " كوفيد "الصندوق الخاص بتدبير 

 8المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

وجب املادة مب ...............................تمتم عىل النحو التايل، ابتداء من اترخي 

 :2020للس نة املالية  35.20من قانون املالية املعدل رمق  7

 ..............................ورصف نفقاته. من أ جل -.I -املادة ال وىل»

«II - : يتضمن هذا احلساب 

 يف اجلانب ادلائن:
...«......................................  

ة املعدل قانون املالي ......................تمتم عىل النحو التايل، ابتداء من اترخي 

 :2020للس نة املالية  35.20رمق 

 من أ جل ..............................ورصف نفقاته. -.I -ال وىل املادة»

«II - : يتضمن هذا احلساب 

 يف اجلانب ادلائن:
...«......................................  
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 ............................................... اخملتلفة. -» 

 ويف اجلانب املدين:
-.............................. 

ىل املزيانية .................................... -  العامة؛... ا 

 املبالغ املرجعة من ال موال املقيدة يف احلساب بغري حق؛ -

 «. اخملتلفة..……………………………« -

 ............................................... اخملتلفة. -» 

 ويف اجلانب املدين:
-.............................. 

دمع ال رس املس تفيدة وغري املس تفيدة من راميد واليت تعمل يف القطاع  -

د هذا ادلمع ، وميتغري املهيلك يف ا طار الشطر الثالث من معلية تضامن

 .2020ديسمرب  31ا ىل غاية 
ىل املزيانية .................................... -  العامة؛... ا 

 املقيدة يف احلساب بغري حق؛ املبالغ املرجعة من ال موال -

 «. المختلفة..……………………………« -

 

صرف اعتمادات المرحلة الثالثة من الدعم  -
المخصص لألسر المسجلة وغير المسجلة في 

 املة في القطاع غير المهيكل،نظام الرميد والع
الشطر الثالث حسب الحكومة سيقتصر فقط على  -

 .المسجلين في نظام الضمان االجتماعي
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 18التعديل رقم 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 ""19"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا " كوفيد 

 8المادة 

 التعليل التعديل المقترح ص كما جاء في المشروعالن

املادة وجب مب ...............................تمتم عىل النحو التايل، ابتداء من اترخي 

 :2020للس نة املالية  35.20من قانون املالية املعدل رمق  7

 من أ جل ..............................ورصف نفقاته. -.I -املادة ال وىل»

«II - : يتضمن هذا احلساب 

 يف اجلانب ادلائن:
...«......................................  

ة املعدل قانون املالي ......................ن اترخي تمتم عىل النحو التايل، ابتداء م

 :2020للس نة املالية  35.20رمق 

 من أ جل ..............................ورصف نفقاته. -.I -املادة ال وىل»

«II - : يتضمن هذا احلساب 

 يف اجلانب ادلائن:
...«......................................  
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 ............... اخملتلفة................................. -» 

 ويف اجلانب املدين:
-.............................. 

ىل املزيانية .................................... -  العامة؛... ا 

 املبالغ املرجعة من ال موال املقيدة يف احلساب بغري حق؛ -

 «. اخملتلفة..……………………………« -

 .................................. اخملتلفة.............. -» 

 ويف اجلانب املدين:
-.............................. 

ىل املزيانية .................................... -  العامة؛... ا 

خديم ت املدفوعة ملوظفي ومس تفقات املتعلقة ابلعالوات واملاكفآ  الن-

 يك والقوات املساعدة.قطاعي الصحة وادلاخلية وادلرك املل

 املبالغ املرجعة من ال موال املقيدة يف احلساب بغري حق؛ -

 «. المختلفة..……………………………« -

 

يتعلق األمر بصرف تحفيزات ومكافآت لفائدة  -
الموظفين والمستخدمين الذين كانوا في الصفوف 
األمامية في مواجهة جائحة كورونا في قطاعي 

ك الملكي والقوات الصحة والداخلية والدر
 المساعدة.
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 19التعديل رقم 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 لرابط بين المدن""صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري وا

 المكررة 8المادة إحداث 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

للسنة المالية  43.06من قانون المالية رقم  19ون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة ، ابتداء من نشر قانتغير على النحو التالي 

 (، كما تم تغييرها وتتميمها :2006ديسمبر  31) 1427ذي الحجة  10بتاريخ  1.06.232، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2007

 الحساب الخصوصي المرصد ألمور خصوصية يسمى

 والرابط بين المدن"الحضري دوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي "صن

 في التمكن من ضبط حسابات ...........................رغبة  -I–. 19المادة 

 ..................................ويكون : 
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 ....................................... 

II.- : يتضمن هذا الحساب 

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

 في الجانب المدين

 المتعلقة بمواكبة ......................................النفقات  -
- ................................ 
.والوزير المبالغ المدفوعة والمتعلقة بإنجاز الدراسات........................................ -

 المكلف بالمالية
النفقات المتعلقة بالتعويضات لفائدة سيارات األجرة من الصنفين األول والثاني عن األضرار  -

التي لحقت بهم خالل فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب لمواجهة 

 .19كوفيد  –تفشي جائحة فيروس كورونا 
III-................. . 

التخفيف من معاناة أصحاب  -
سيارات األجرة من الصنف 
األول والثاني جراء جائحة 

 كورونا.
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 20التعديل رقم 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 "الخدمة األساسية"صندوق 

 مرتين المكررة 8المادة إحداث 

 التعليل التعديل المقترح ص األصليالن

للسنة المالية  26.04من قانون المالية رقم  35، ابتداء من نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة و التاليتغير على النح 

(، كما تم تغييرها وتتميمها 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16الصادر بتاريخ  1.04.255، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2005

: 

 ب الخصوصي المرصد ألمور خصوصية يسمىالحسا

 والرابط بين المدن"الحضري "صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي 

 

 

 

 

 

 



 2020للسنة املالية  35.20رقم املعدل مشروع قانون املالية حول تقرير               والتنمية االقتصادية لجنة املالية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

252 
 

في التمكن من ضبط حسابات ...........................  موارده وصرف رغبة  -I–. 19المادة 

 نفقاته.

II.- : يتضمن هذا الحساب 

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

 في الجانب المدين

 المرتبطة......................................النفقات  -
 المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة -

 .. النفقات المتعلقة بالبحث العلمي في مجال التكنولوجيا الرقمية -
 

تشجيع البحث العلمي في مجال  -
قمية، ألن الجائحة التكنولوجيا الر

الحالية أظهرت ضرورة 
االعتماد على هذه التقنية في 

 الحياة اإلدارية والتواصلية.
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 21التعديل رقم 

 أحكام تتعلق بالتكاليف

 إحداث مناصب مالية

  المكررة 24المادة إحداث 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص األصلي

 

 إحداث مناصب مالية

 26لمادة ا

منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية  23.312يتم إحداث 

2020. 

من  1تغير على النحو التالي المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 

، الصادر بتنفيذه الظهير 2020للسنة المالية  70.19من قانون المالية رقم  26ادة الم

 ( :2019ديسمبر  13) 1441من ربيع اآلخر  16بتاريخ  1.19.125الشريف رقم 

 : 26المادة 

 .2020منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية  24.326يتم إحداث  
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منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية  23.062 -1

: 
................................. 

عدد المناصب  الوزارات والمؤسسات
 المالية

 ............. وزارة الداخلية

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

 4000 وزارة الصحة

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم 

 العالي والبحث العلمي

1069 

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

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

 والمؤسسات التالية : منصبا لفائدة الوزارات 24.078 -1

عدد المناصب  الوزارات والمؤسسات
 المالية

 ............. وزارة الداخلية

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

 4800 وزارة الصحة

وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث 

 العلمي

1282 

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

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

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

 

 

 

منصب مالي لقطاع  800إضافة  -

 الصحة؛
منصب مالي لقطاع  213إضافة  -

 التعليم.
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
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 1التعديل رقم: 

   3لمادة ا

 نة العامة للضرائبوالمد

 تبرير التعديل   التعديل المقترح   النص الحالي
 

I-  59، 57المواد تغير وتتمم على النحو التالي أحكام، 
من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب  74و

المالية  للسنة 06.43من قانون المالية رقم  5المادة 
لشريف رقم بتنفيذه الظهير ا ، الصادر2007

ديسمبر  31)1427ذي الحجة  10بتاريخ  232.06.1
 : وتتميمهاتم تغييرها  ( كما2006

 
ارتباطا بالتعديالت التي نقترحها على 

من المدونة  74و، 59، 57المواد 
العامة للضرائب، نقترح إضافة هذه 

من  3من المادة  Iالفقرة في البند 
مشروع قانون المالية المعدل، على 

 األخرى بنودإعادة ترتيب الأن يتم 
 من هذه المادة.
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 2التعديل رقم: 

     3المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 قـــواعد الوعـــاء األول:الــــجزء 

 الدخلالضريبـــة علـــى  الثاني:القســـم 

 : اإلعفاءات57المادة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 فاءات: اإلع57المادة 

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

 عشرة حدود في الشهري اإلجمالي األجر - 20°
 (24) وعشرين أربعة درهم لمدة (10.000)آالف 
 نم األجير والمدفوع تشغيل تاريخ من تبتدئ شهرا
 متدةالم الفترة خالل إحداثها يتم التي والمقاولة طرف

 في 2022 ديسمبر 31 إلى 2018 يناير من فاتح
 أجراء. (10عشرة ) حدود

يمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله وفق الشرطين 
 :التاليين

جير في إطار عقد شغل يير أن يتم تشغيل األ –
 محدد المدة؛

 : اإلعفاءات57المادة 

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

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

...................................................... 
آالف  عشرة حدود في الشهري اإلجمالي األجر - 20°

 تبتدئ شهرا (24) وعشرين أربعة درهم لمدة (10.000)

 تيال المقاولة طرف من األجير والمدفوع تشغيل تاريخ من
 2018 يناير من فاتح الممتدة الفترة خالل إحداثها يتم
 أجراء. (10عشرة ) حدود في 2022 ديسمبر 31 إلى

 
 أن يتم تشغيلعلى أساس يمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله 

 األجير في إطار عقد شغل يير محدد المدة؛
 

 
في إطار التدابير التي يجب اتخاذها من 
أجل التشجيع على خلق مناصب الشغل 

، 19خالل مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 
نقترح تعميم التدابير المتخذة لفائدة 
المقاوالت التي يتم إحداثها خالل السنتين 
األخيرتين على باقي المقاوالت األخرى 

كبيرة لخلق مناصب التي لها طاقات 
للشغل عديدة. ومن أجل ذلك، يقترح 

تلتزم  التيالمقاوالت جميع تمكين التعديل 
أجراء في إطار عقد شغل  10بتشغيل 

يير محدد من االستفادة من اإلعفاء من 
 10.000الضريبة على الدخل في حدود 

 .درهم من األجر اإلجمالي
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بتداء ا السنتين األوليتينأن يتم التشغيل خالل  –
 .من تاريخ شروع المنشأة في االستغالل

.......................................... - 21° 

 
 
 

.......................................... - 21° 
 ) .الباقي ال تغيير فيه (
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 3التعديل رقم: 

         3المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 قـــواعد الوعـــاء األول:الــــجزء 

 الدخلالضريبـــة علـــى  الثاني:القســـم 

 : الخصوم59المادة 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص عليها 
 أعاله: 57..................... المادة 

I - ف المرتبطة بالوظيفة أو ....المصاري...... 
 ..................المبالغ المحجوزة ..... -

V-  المدفوعةالمبالغ ........................... 
 II -65المنصوص عليه في المادة ........ 

 أدناه؛
 
 

 
 

تخصم من المبالغ اإلجمالية المنصوص 
 أعاله: 57عليها .................... المادة 

I - المرتبطة بالوظيفة أو المصاريف 
....... 
 ...................المبالغ المحجوزة ...... -

V-  ....................... المبالغ المدفوعة
 أدناه؛ II-65المنصوص عليه في المادة 

VI- ة ست نفقات تمدرس األطفال في حدود
 درهم لكل طفل سنويا. (6.000) آالف

مرتبطة بتمدرس يير أن مجموع المبالغ ال
 األطفال المخصومة ال يمكن أن تتجاوز

 .سنويا درهم (20.000)عشرين ألف 
 )الباقي بدون تغيير( 

 
سعيا إلى الحد من التشنجات التي أحدثتها جائحة كورونا 
بين أسر وأولياء التالميذ ومؤسسات التعليم 

تنمية وتوسيع الطبقات  الخصوصي، ومن أجل
إقرار الحق في خصم مبالغ  المتوسطة، يتوخى التعديل

تمويل الدراسة، إذ أن إعفاء جزء من المبالغ المرتبطة 
بتمدرس األطفال من الضريبة على الدخل فيه نوع من 

ومن شأنه أن يخفف من العبء  العدالة االجتماعية
 تالي يشجعهم على تمدرس أبنائهمالمادي لآلباء، وبال

عاني أصال وعدم مغادرتهم نحو القطاع العمومي الذي ي
 مشاكل بنيوية.

هذا باإلضافة إلى أن هذا التعديل بنسجم مع مقتضيات 
المتعلق بتنظيم  01.00من القانون رقم  88المادة 

: يمكن أن تمنح خصوم من 88التعليم العالي )المادة 
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األساس الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن حقوق 
 وفيومصاريف الدراسة أو التكوين في إطار الشروط 

 نطاق الحدود المقررة في قانون المالية(. 
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 4التعديل رقم: 

 3المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 قـــواعد الوعـــاء األول:الــــجزء 

 الدخلالضريبـــة علـــى  الثاني:القســـم 

 الخصم عن األعباء العائلية 74.-المادة 

 لتعديلتبرير ا التعديل المقترح النص الحالي

I - درهما  (360)ن يخصم ما قدره ثالثمائة وستو
 لعائليةا اعتبارا لألعباءمن المبلغ السنوي للضريبة 

التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص 
 .المادةهذه  من- II-ل يعوله حسب مدلو

يير أن مجموع المبالغ المخصومة عن األعباء 
 وستينالعائلية ال يمكن أن يتجاوز ألفين ومائة 

 درهما.( 2160)

- II ................................. األشخاص 

 

I -  ( درهما1080) ألف وثمانونيخصم ما قدره 
 اعتبارا لألعباءمن المبلغ السنوي للضريبة 

التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل  العائلية
 .المادةمن هذه  - II -ل شخص يعوله حسب مدلو

المخصومة عن األعباء  يير أن مجموع المبالغ
ائة أربع مو آالفستة  العائلية ال يمكن أن يتجاوز

 .درهما( 0648) وثمانون

- II ................................. األشخاص 

 

 

 

دعم الطبقات  الغاية من التعديل

الرفع من القدرة و الوسطى

الشرائية للمواطنين التي عرفت 

د جائحة كوفي تدهورا كبيرا بسبب

الارتفاعات المتتالية لمختلف و 19

الأسعار، وبالتالي للتحملات 

 العائلية للأسر.

للإشارة عرف هذا الخصم تغييرا 

واحدا خلال ثلاثين عاما لينتقل من 
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 30درهما شهريا لكل فرد إلى  15

 درهما شهريا.
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 5التعديل رقم: 

   3المادة 

 نة العامة للضرائبوالمد

 تبرير التعديل التعديل المقترح حاليالنص ال

I- . من  247تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة

من  5المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 
 ، الصادر2007المالية  للسنة 06.43قانون المالية رقم 

ذي  10بتاريخ  232.06.1بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
تم تغييرها  ( كما2006 ديسمبر 31)1427الحجة 

 وتتميمها:

 حيز التطبيق وأحكام انتقالية دخول- 247دة امال
I- ................................................. 

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

 

II-  . 247تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 

 5لضرائب المحدثة بموجب المادة من المدونة العامة ل
، 2007المالية  للسنة 06.43من قانون المالية رقم 

بتاريخ  232.06.1بتنفيذه الظهير الشريف رقم  الصادر
تم  ( كما2006ديسمبر  31)1427ذي الحجة  10

 وتتميمها:تغييرها 

 حيز التطبيق وأحكام انتقالية دخول- 247دة امال
I- ................................................. 

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

 

مالئمة مع التعديالت التي 
، 59، 57اقترحناها على المواد 

من المدونة العامة  74و
 3من المادة  Iللضرائب في البند 

من مشروع قانون المالية 
ذا ه المعدل، نقترح إعادة ترتيب

 .IIإلى البند  Iالبند من البند 
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 6التعديل رقم: 

   3المادة 

 نة العامة للضرائبوالمد

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

II - تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.
المكررة مرتين كما يلي  247المكررة و  247بالمادتين 

: 
 

واجهة تداعيات ملأحكام انتقالية -كررة. لما 247ادة مال
 "19-"كوفيد انروس كورويجائحة ف

I -ثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة مبر ب.تعت
 حاسبية :مسنوات 

ات أو هبات أو مشكل مساه فيمدفوعة لمبالغ الا ~
خاضعة للضريبة على لمنشآت الا من قبل ايوصا

الدخول  الشركات أو الضريبة على الدخل برسم
حددة وفق نظام لمما معا، اهحية أو نية أو الفالمهلا

 حقيقية أو نظام النتيجة الصافيةلالنتيجة الصافية ا
حة ر جائيخلص بتدبلا مبسطة، لفائدة "الصندوقلا
موجب بحدث لم""ا 19-ا "كوفيدنروس كورويف
من رجب  21 فيالصادر  269.20.2مرسوم رقم لا

 (؛2020مارس  16)1441

III-  . تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر

 يلي:مرتين كما  المكررة 247والمكررة  247بالمادتين 
 
واجهة تداعيات ملأحكام انتقالية -كررة. لما 247ادة مال

 "19-"كوفيد انروس كورويجائحة ف
I -ثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة مبر ب.تعت

 حاسبية :مسنوات 

ات أو هبات أو مشكل مساه فيمدفوعة لمبالغ الا ~
خاضعة للضريبة على لمنشآت الا من قبل ايوصا

الدخول  الشركات أو الضريبة على الدخل برسم
حددة وفق نظام لمما معا، اهحية أو مهنية أو الفاللا

حقيقية أو نظام النتيجة الصافية لالنتيجة الصافية ا
حة ر جائيدبخلص بتلا مبسطة، لفائدة "الصندوقلا
موجب بحدث لم""ا 19-ا "كوفيدنروس كورويف
من رجب  21 فيالصادر  269.20.2مرسوم رقم لا

 (؛2020مارس  16)1441
 

 نقترح تعديالن:

 التعديل األول: 
مالئمة مع التعديالت التي 

، 57، 10اقترحناها على المواد 
من المدونة  91و 74، 73، 59

من  Iالعامة للضرائب في البند 
من مشروع قانون  3المادة 

المالية المعدل، نقترح إعادة 
إلى  IIترتيب هذا البند من البند 

 .IIIالبند 
 التعديل الثاني:

إن مساهمات وهبات والوصايا 
التي قامت بها بعض المنشآت 

 ريص بتدباخلا لفائدة "الصندوق
-يد"كوف انوس كوروريجائحة ف

" هي مساهمات تطوعية 19
إنسانية وواجب وطني تم أداؤها 

 كمبالغ صافية.
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ها أو بم تزاااللوقع  تيلثابتة الالتكاليف البنيوية ا ~
رة تل فالمنشآت السالفة الذكر خلحملها من قبل ات

أرجاء  معلن عنها بسائرلحالة الطوارئ الصحية ا
روس يمواجهة تفشي جائحة فل يراب الوطنتال

مرتبطة بتقلص النشاط ل"وا 19-"كوفيد اكورون
ددة حلما ريوالتسيلإلنتاج مقارنة مع القدرة العادية 

 .2020 لسنة

 

ها أو ب تزامااللوقع  تيالتكاليف البنيوية الثابتة ال ~
ة رتل فالمنشآت السالفة الذكر خلحملها من قبل ات

أرجاء  معلن عنها بسائرلحالة الطوارئ الصحية ا
روس يمواجهة تفشي جائحة فل ياب الوطنرتال

مرتبطة بتقلص النشاط ل"وا 19-"كوفيد اكورون
ددة حلما ريوالتسيلإلنتاج مقارنة مع القدرة العادية 

 .2020لسنة 

 )الباقي بدون تغيير(

وحتى ال يكون هناك تمييز بين 
هذه المنشآت والمساهمين 
اآلخرين )موظفين، أجراء، باقي 
المساهمين( الذين أدوا مبالغ 
صافية، فال يمكن إرجاع جزء 
من هذه المساهمات لهذه 
المنشآت من ميزانية الدولة عن 

ق تطبيق الخصم عند طري
 احتساب الضرائب.
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 7التعديل رقم: 

   3المادة 

 نة العامة للضرائبوالمد

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

II - تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة.
 247المكررة و  247الذكر بالمادتين 

 المكررة مرتين كما يلي :
 

أحكام انتقالية -ة. كررلما 247ادة مال
 انروس كورويواجهة تداعيات جائحة فمل

 "19-"كوفيد

I -ثابةمبر ب.تعت .......................................... 

II - 133مادة لاستثناء من أحكام ا-I (ءاب-
خفيض ته، تستفيد من الأع (1°–و واو  °7

من واجبات التسجيل، العقود  % 50بنسبة 
حالت مبنية مء بعوض قتناباال متعلقةلا
حالت الماقتناء بوكذا  ى،خصصة للسكنم
ئتمان مذكورة من طرف مؤسسات االلا

 نتكو يوالت ،حكمها يرة فبمعتلهيئات الوا
إطار  يجارية أو مالية فتموضوع عمليات 

III-  . تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر

 يلي:مرتين كما  المكررة 247وررة المك 247بالمادتين 

 
واجهة تداعيات ملأحكام انتقالية -كررة. لما 247ادة مال

 "19-"كوفيد انروس كورويجائحة ف

I -ثابةمبر ب.تعت ....................................... 
II - 133مادة لاستثناء من أحكام ا-I (1°–و واو  7°-ءاب) 
حالت ملقتناء بعوض باال متعلقةلالعقود اه، تستفيد الأع

ورة مذكلحالت االماقتناء بوكذا  ى،خصصة للسكنممبنية 
 يرة فبمعتلهيئات الئتمان وامن طرف مؤسسات اال

 يجارية أو مالية فتموضوع عمليات  تكون يوالت ،حكمها
مليك" أو لتابحة" أو "إجارة منتهية بإطار عقد "مرا

متدة من ملا رةتل الفالمنجزة خلوا، "مشاركة متناقصة"
 ىة إليمجريدة الرسالمعدل هذا بلمالية الاريخ نشر قانون ات

 : 1202 يونيو 30ياية 

من طرف الحكومة ر المتخذة يالتداب تماشيا مع
من أجل مواكبة القطاعات المتضررة من جائحة 

المقاوالت  روس كورونا ودعم الطلب لدىيف
شيا وتماا يتعلق باقتناء العقارات، مواألسر في
 ر مؤقتيعلى تدبها الذي ينص قترحكذلك مع م

التسجيل لفائدة  يروم التخفيض من واجبات
العقود المنجزة خالل الفترة الممتدة من تاريخ 

 بالجريدة 2020نشر قانون المالية المعدل لسنة 
علقة والمت 2020ديسمبر  31الرسمية إلى ياية

باالقتناء بعوض لمحالت مبنية معدة للسكنى وكذا 
المذكورة من طرف مؤسسات  باقتناء المحالت

ان والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار ماالئت
بالتمليك" أو  عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية

م ، فإننا نقترح تطبيق إعفاء تا"مشاركة متناقصة"
ات من واجبات التسجيل بالنسبة لالقتناء

مبلغ األساس الخاضع  المذكورة التي ال يتجاوز
من  %50مليون درهم وتخفيض بنسبة  للضريبة

واجبات التسجيل بالنسبة لالقتناءات التي يتعدى 
مليون درهم  مبلغ األساس الخاضع للضريبة

 ألف درهم. 500ويقل عن مليون و



 2020للسنة املالية  35.20رقم املعدل مشروع قانون املالية حول تقرير               والتنمية االقتصادية لجنة املالية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

267 
 

 مليك" أولتابحة" أو "إجارة منتهية بعقد "مرا
 "مشاركة متناقصة".

الفة الس اإلقتناءاتمنح هذا التخفيض لعقود ي
ع خاضليتجاوز مبلغ أساسها ا الي الذكر الت

درهم ( 1.000.000مليون )للضريبة 
ر اريخ نشتممتدة من لا رةتل الفالمنجزة خلوا

ة يمجريدة الرسالمعدل هذا بلمالية القانون ا
 .2020ر بديسم 31ياية  ىإل

لعقود  من إعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة ~
ها يتجاوز مبلغ أساس الي السالفة الذكر الت اإلقتناءات

 ؛درهم( 1.000.000)خاضع للضريبة مليون لا

 من واجبات التسجيل % 50خفيض بنسبة تمن  ~
تجاوز يي السالفة الذكر الت اإلقتناءاتلعقود  النسبةب

( 1.000.000)خاضع للضريبة مليون لمبلغ أساسها ا
( 1.500.000ويقل عن مليون وخمسمائة ألف )درهم 
 درهم.

ونظرا للتخوف السائد بين المواطنين من اجتياح 
باء كورونا، فإن عملية اقتناء موجة ثانية من و

المساكن خالل الفترة الممتدة إلى ياية متم هذه 
السنة سوف تكون بطيئة جدا، ولن تفي بغرض 
تطبيق هذا التدبير، لذلك نقترح تمديد هذه الفترة 

 .2021يونيو  30بشكل استثنائي إلى ياية 
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 8التعديل رقم: 

   3المادة 

 رائبنة العامة للضوالمد

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

II - تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة.
 247المكررة و  247الذكر بالمادتين 

 المكررة مرتين كما يلي :
 

أحكام انتقالية -كررة. لما 247ادة مال
 انروس كورويواجهة تداعيات جائحة فمل

 "19-"كوفيد

I -ثابةمبر ب.تعت .......................................... 

II - 133مادة لاستثناء من أحكام ا-I (ءاب-
 .................ه، الأع (1°–و واو  °7

ديسمبر  31...................... إلى ياية 
2020. 

 
 

III-  . تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر

 يلي: مرتين كما المكررة 247والمكررة  247بالمادتين 

 
واجهة تداعيات ملأحكام انتقالية -كررة. لما 247ادة مال

 "19-"كوفيد انروس كورويجائحة ف

I -ثابةمبر ب.تعت ....................................... 
II - 133مادة لاستثناء من أحكام ا-I (1°–و واو  7°-ءاب) 
 .................ه، الأع

ديسمبر  31.. إلى ياية ...............................
2020. 

III - 441مادة لاستثناء من أحكام ا-I تعفى  ه،الأع ()دال
الشركات والمقاوالت التي تضررت بشكل كبير من جائحة 

من أداء الحد األدنى للضريبة برسم سنتي  19كوفيد 
 .2021و 2020

 

 

في إطار الجهود المبذولة للحد من آثار 
ت، خاصة على المقاوال 19جائحة كوفيد 

الصغيرة منها والمتوسطة، نقترح في هذا 
التعديل، وبصفة استثنائية، إعفاء 
المقاوالت التي تضررت بشكل كبير من 

أداء الحد األدنى للضريبة الجائحة من 
 .2021و 2020برسم سنتي 
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 9التعديل رقم: 

   8المادة 

II-  الموارد المرصدة 

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 ب المرصد ألمور خصوصية المسمىتغيير الحسا

 "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد""

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 تتمم على النحو التالي، ابتداء من تاريخ ......
 .2020................... للسنة المالية 

 . من أجل ....................-I-المادة األولى
 .............................. وصرف نفقاته...
II-:يتضمن هذا الحساب . 

 في الجانب الدائن:
- ........................................ 
- ....................................... 
 ................. المختلفة. -

 في الجانب المدين:
- ........................................ 
- ........................................ 
 النفقات المتعلقة بدعم االقتصاد .... -

 "؛19.................. "كوفيد 

 تتمم على النحو التالي، ابتداء من تاريخ ......
 .2020................... للسنة المالية 

 . من أجل ....................-I-المادة األولى
 نفقاته................................. وصرف 

II-:يتضمن هذا الحساب . 
 في الجانب الدائن:

- ........................................ 
- ....................................... 
 ................. المختلفة. -

 في الجانب المدين:
- ........................................ 
- ........................................ 
 النفقات المتعلقة بدعم االقتصاد .... -

 "؛19.................. "كوفيد 

 
يهدف التعديل إلى الحد من 
تداعيات جائحة كورونا 

 األسر.على 
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النفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من  -
 "؛19التداعيات االجتماعية لجائحة فيروس "كوفيد 

 المبالغ المدفوعة ........................ -
- ......................................... 
 المبالغ المرجعة ......... بغير حق؛ -
 النفقات المختلفة. -
 

م وبدعالنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل،  -
األسر العاملة بالقطاع يير المهيكل الحاملة لبطاقة راميد 
 ويير الحاملة له إلى ياية رفع حالة الطوارئ الصحية،

يد جائحة فيروس "كوفوالتخفيف من التداعيات االجتماعية ل
 "؛19

 المبالغ المدفوعة ........................ -
- ......................................... 
 المبالغ المرجعة ......... بغير حق؛ -
 النفقات المختلفة. -

 )الباقي بدون تغيير(
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 10تعديل رقم: ال

   6المادة 

 المساهمة االبرائية برسم الغرامات المالية بعوارض األداء على الشيكات.

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 تعريف-1

تحدث مساهمة إبرائية .................................. 
يونيو  30مارس إلى  20المقدمة لألداء في الفترة الممتدة من 

2020. 

 سعر وأداء المساهمة اإلبرائية-2

 1.5يحدد سعر المساهمة اإلبرائية في 
..................... المقدمة لألداء في الفترة الممتدة من %
، شريطة أن يتم أداء هذه 2020يونيو  30مارس إلى  20

 .2020المساهمة خالل سنة 

........ يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في ................
يونيو  30مارس إلى  20المقدمة لألداء في الفترة الممتدة من 

2020. 

 يتم أداء المساهمة اإلبرائية المذكورة دفعة واحدة.

 اآلثار المترتبة عن أداء المساهمة اإلبرائية -3

 تعريف-1

تحدث مساهمة إبرائية .................................. 
 .2020يونيو  30المقدمة لألداء إلى ياية 

 سعر وأداء المساهمة اإلبرائية-2

 1.5يحدد سعر المساهمة اإلبرائية في 
يونيو  30المقدمة لألداء إلى ياية ..................... %
، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خالل سنة 2020

2020. 

يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في ........................ 
 .2020يونيو  30المقدمة لألداء إلى ياية 

 يتم أداء المساهمة اإلبرائية المذكورة دفعة واحدة.

 اآلثار المترتبة عن أداء المساهمة اإلبرائية -3

اء المساهمة اإلبرائية ...................... يترتب عن أد
 .2020يونيو  30المقدمة لألداء إلى ياية 

 
مكررة من  7ة ما مع الماداانسج

، 2020قانون المالية لسنة 
وحتى ال يفهم من مقتضيات هذه 

من قانون المالية المعدل  6المادة 
التراجع عن االجراء المماثل 

 7الذي تم إدراجه في المادة 
ررة السالفة الذكر، نقترح مك

إدراج كل عوارض األداء التي 
لم يتم تسويتها بالنسبة للشيكات 

مارس  20المقدمة لألداء قبل 
 30وبعده حتى ياية  2020
 .2020يونيو 
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يترتب عن أداء المساهمة اإلبرائية ...................... 
يونيو  30مارس إلى  20من المقدمة لألداء في الفترة الممتدة 

2020. 

 

 11التعديل رقم: 

   9المادة 

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I- ................ تنسخ وتعوض.................... 
 .2020للسنة المالية  70.19من قانون المالية رقم 

بالمبالغ  2020تحدد خالل السنة المالية  –. 42المادة 
المثبتة في الجدول التالي، الموارد المرصدة في الميزانية 
العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة 

لة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي مستق
مقدرة في الجدول "أ" الملحق بقانون المالية هذا، وكذا 
المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك 

 )بالدرهم(.
 (1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 المداخيل الضريبية ...................... ~
 والرسوم المماثلة .... الضرائب المباشرة -  
 الضرائب يير المباشرة .................. -  
 الرسوم الجمركية ......................... -  
 رسوم التسجيل والتمبر .................. -  

 المداخيل يير الضريبية ................. ~
 حصيلة تفويت مساهمات الدولة ......... -  

212.363.734.000 
189.994.603.000 

85.957.933.000 
83.424.648.000 

7.840.607.000 
12.771.415.000 

22.369.131.000 
 للتذكرة

 

I- ................ تنسخ وتعوض.................... 
 .2020للسنة المالية  70.19من قانون المالية رقم 

بالمبالغ  2020تحدد خالل السنة المالية  –. 42المادة 
المثبتة في الجدول التالي، الموارد المرصدة في الميزانية 
العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي 

المالية هذا، وكذا  مقدرة في الجدول "أ" الملحق بقانون
المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك 

 )بالدرهم(.
 (1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 المداخيل الضريبية ...................... ~
 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .... -  
 الضرائب يير المباشرة .................. -  
 سوم الجمركية .........................الر -  
 رسوم التسجيل والتمبر .................. -  

 المداخيل يير الضريبية ................. ~
 حصيلة تفويت مساهمات الدولة ......... -  

212.363.734.000 
189.994.603.000 

85.957.933.000 
83.424.648.000 

7.840.607.000 
12.771.415.000 

22.369.131.000 
 للتذكرة

 

 
جل المقاوالت المغربية تعاني 
من أزمة سيولة قبل جائحة 

، وبالطبع تفاقمت 19كوفيد 
هذه األزمة مع الجائحة، وللحد 

عناة من آثاراها ومن م
المقاوالت لتتمكن من الحفاظ 
على مناصب الشغل، نقترح 
أن تحتفظ الحكومة بنفس 
النفقات المتوقعة برسم قانون 

فيما يتعلق  2020المالية 
بالتسديدات والتخفيضات 
واالرجاعات الضريبية لتتمكن 
من استرجاع الضريبة على 
القيمة المضافة المستحقة 
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الحتكار واالستغالالت حصيلة مؤسسات ا -  
 والمساهمات المالية للدولة ...

 عائدات أمالك الدولة ..................... -  
 موارد مختلفة ............................. -  
 موارد الهبات والوصايا .................. -  

14.697.000.000 
199.500.000 

6.072.631.000 
1.400.000.000 

 (2النفقات العادية للميزانية العامة )

 ........................... نفقات التسيير ~
 نفقات الموظفين .......................... -  
 المختلفة .......نفقات المعدات والنفقات  -  
 التكاليف المشتركة ....................... -  
النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات  -  

 واإلرجاعات الضريبية .......................
 النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية  -  

نفقات الموارد والعموالت المتعلقة  ~
 ..........بالدين العمومي ................

244.807.674.000 
215.468.660.000 

135.933.004.000 
46.170.372.000 
24.651.211.000 

 
6.314.073.000 

2.400.000.000 
 

29.339.014.000 

 -32.443.940.000 ( ..........2) -( 1( = )3الرصيد العادي )
 85.732.676.000 ( .......4نفقات االستثمار للميزانية العامة )

يد الميزانية العامة )دون حصيلة رص
االقتراضات واستهالكات الدين العمومي 

 (4)-(3(=)5المتوسط والطويل االجل ( )

 
 

118.176.616.000- 
 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:

موارد ميزانيات مرافق الدولة  -
المسيرة بصورة مستقلة 

........................... 
ة الدولة المسيرنفقات ميزانيات مرافق  -

بصورة مستقلة 
........................... 

 ................نفقات االستغالل ........... -    
 .................نفقات االستثمار .......... -    

 
 

2.100.968.000 
 

2.100.968.000 
1.864.793.000 

236.175.000 

رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
(6) 

 
- 

 الحسابات الخصوصية للخزينة:

 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة -
 نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة -

 
110.924.931.000 
110.690.342.000 

حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت  -  
 والمساهمات المالية للدولة ...

 ..................... عائدات أمالك الدولة -  
 موارد مختلفة ............................. -  
 موارد الهبات والوصايا .................. -  

14.697.000.000 
199.500.000 

6.072.631.000 
1.400.000.000 

 (2النفقات العادية للميزانية العامة )

 ........................... نفقات التسيير ~
 نفقات الموظفين .......................... -  
 نفقات المعدات والنفقات المختلفة ....... -  
 التكاليف المشتركة ....................... -  
ت المتعلقة بالتسديدات والتخفيضا النفقات -  

 واإلرجاعات الضريبية .......................
 النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية  -  

نفقات الموارد والعموالت المتعلقة  ~
 بالدين العمومي ..........................

246.651.921.000 
217.312.907.000 

135.933.004.000 
46.170.372.000 
24.651.211.000 

 
8.158.320.000 

2.400.000.000 
 

29.339.014.000 

 -8.187.000834.2 ( ..........2) +( 1( = )3الرصيد العادي )
 85.732.676.000 ( .......4نفقات االستثمار للميزانية العامة )

رصيد الميزانية العامة )دون حصيلة 
االقتراضات واستهالكات الدين العمومي 

 (4)-(3(=)5والطويل االجل ( ) المتوسط

 
 

120.020.863.000- 
 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:

موارد ميزانيات مرافق الدولة  -
المسيرة بصورة مستقلة 

........................... 
نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة  -

بصورة مستقلة 
............................ 

 ...................غالل .........نفقات االست -    
 ...................نفقات االستثمار .......... -    

 
 

2.100.968.000 
 

2.100.968.000 
1.864.793.000 

236.175.000 

رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
(6) 

 
- 

 الحسابات الخصوصية للخزينة:

 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة -
 الحسابات الخصوصية للخزينةنفقات  -

 
110.924.931.000 
110.690.342.000 

للمقاوالت في الوقت المناسب 
ال تتم تراكم هذه لكي 

االرجاعات والتسديدات 
ونضطر مرة أخرى إلى 
البحث عن حلول بديلة مع 

، 2014األبناك كما وقع سنة 
ناهيك عن أن هذه االعتمادات 
من شأنها أن تخفف بعضا من 
آثار الجائحة وتساهم في 
الحفاظ على مناصب الشغل 
الذي اعتبرته الحكومة من 
التوجهات األساسية للمشروع 

 ذي بين أيدينا.ال
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 234.589.000 (7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة 
االقتراضات واستهالكات الدين العمومي 

طويل األجل( المتوسط وال
(8(=)5(+)6(+)7........................ ) 

 
 
 

117.942.027.000- 
استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل 

 ( .........................9األجل )

 الداخلي ................................ -
 الخارجي .............................. -

 
64.161.323.000 
47.790.700.000 
16.370.623.000 

الحاجيات االجمالية لتمويل ميزانية الدولة 
(10((=)8)-(9........................... ) 

 
182.103.350.000- 

موارد االقتراضات المتوسطة والطويلة األجل  
(11................................. ) 

 الداخلية ................................ -
 ..............................الخارجية . -

 
136.200.000.000 

76.200.000.000 
60.000.000.000 

الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة 
(10(+)11................................. ) 

 
45.903.350.000 -  

 234.589.000 (7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة 
االقتراضات واستهالكات الدين العمومي 
المتوسط والطويل األجل( 

(8(=)5(+)6(+)7........................ ) 

 
 
 

0119.786.274.00- 
استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل 

 ( .........................9األجل )

 الداخلي ................................ -
 الخارجي .............................. -

 
64.161.323.000 
47.790.700.000 
16.370.623.000 

الحاجيات االجمالية لتمويل ميزانية الدولة 
(10((=)8)-(9........................... ) 

 
47.597.0009.183- 

موارد االقتراضات المتوسطة والطويلة األجل  
(11................................. ) 

 الداخلية ................................ -
 الخارجية ............................... -

 
136.200.000.000 

76.200.000.000 
60.000.000.000 

الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة 
(10(+)11................................. ) 

 
47.747.597.000 - 

 )الباقي بدون تغيير( 
 

 

 

 

 

 

 

 12التعديل رقم: 
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   10المادة 

 الجزء الثاني: وسائل المصالح

 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

I-الميزانية العامة . 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

I-على النحو التالي، ابتداء من تاريخ  . تنسخ وتعوض
نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام 

للسنة المالية  70.19من قانون المالية رقم  47المادة 
2020. 
. يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم السنة - 47المادة 

، فيما يتعلق لنفقات التسيير من الميزانية 2020المالية 
 مة بمائتين وخمسة عشرة مليارا وأربعمائةالعا

وثمانية وستين مليونا وستمائة وستون ألف 
 ( درهم.215.468.660.000)
II - ابتداء من نفس التاريخ ...................... للسنة .

 .2020المالية 

I- تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ .
يدة الرسمية، أحكام نشر قانون المالية المعدل هذا بالجر

للسنة المالية  70.19من قانون المالية رقم  47المادة 
2020. 
. يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم - 47المادة 

، فيما يتعلق لنفقات التسيير من 2020السنة المالية 

بمائتين وسبعة عشرة مليارا الميزانية العامة 
ة عواثنا عشرة مليونا وتسعمائة وسب وثالثمائة

 ( درهم.217.312.907.000آالف )

II - ابتداء من نفس التاريخ ...................... للسنة .
 .2020المالية 

 )الباقي بدون تغيير(

 

مالئمة مع التعديالت التي ال
 أعاله 9 ادةاقترحناها على الم
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية
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 1ل رقم : التعدي

 3المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

 

 سعر الضريبة -.19لمادة ا

I.- السعر العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي:

 :باألسعار التصاعدية التالية  -ألف

 السعر مبلغ الربح الصافي )بالدرهم(

 10% 300.000و يقل عن يساوي أ -

  20% 1.000.000إلى  300.001من  -

 31% 1.000.000يفوق 

 1.000.000غير أن السعر المطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصافي 

 بالنسبة :  20  %درهم يحدد في 

 أعاله؛ ° ( 3 –دال  - -I)  6المنشآت المصدرة المنصوص عليها في المادة  -° 1

 للمنشآت............................................................................ -2°

 

 سعر الضريبة -.19لمادة ا

I.- السعر العادي للضريبة 

 تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي:

 : باألسعار التصاعدية التالية -ألف

 السعر مبلغ الربح الصافي )بالدرهم(

 10% 300.000يساوي أو يقل عن  -

  20% 1.000.000إلى  300.001من  -

 31% 1.000.000يفوق 

 1.000.000المطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ الربح الصافي  غير أن السعر

 بالنسبة :  20  %درهم يحدد في 

 أعاله؛ ° ( 3 –دال  - -I)  6المنشآت المصدرة المنصوص عليها في المادة  -° 1

 للمنشآت............................................................................ -2°

 يهدف هذا التعديل إلى:

 

إدراج الفاعلين في مجال   .1

 التي تخصاالتصاالت في هذه الفئة 
مؤسسات االئتمان والهيئات 
المعتبرة في حكمها وبنك 

وصندوق اإليداع  المغرب
والتدبير وشركات التأمين 

ودلك ألنهم  وإعادة التأمين،

)الفاعلون في مجال االتصاالت( 
 يستفيدون من احتكار توفره لهم الدولة.

إشراك الفاعلين في مجال  .2
االتصاالت للمساهمة في تمويل 

 االقتصاد الوطني؛
 



 2020للسنة املالية  35.20رقم املعدل مشروع قانون املالية حول تقرير               والتنمية االقتصادية لجنة املالية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

278 
 

 

 

 

 

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

د (  -° 5  –"باء"  – I)  6للشركات ................ المنصوص عليها في المادة  -° 6

 أعاله

7 °- .................................................................... 

 ° (4 –"جيم"  – II)  6............................................المادة  -° 8

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

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

والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك  فيما يخص مؤسسات االئتمان 37%بسعر -باء

عادة إو اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمينالمغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت 

 التأمين.

لتامين واعادة  التامين في مدلول هذه المدونة مقاوالت التامين و اعادة يراد بمقاوالت ا

التامين و مقاوالت التامين و اعادة التامين التكافلي و كذا صناديق التامين التكافلي و 

 صناديق اعادة التامين التكافلي

 

 

 

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

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

د (  -° 5  –"باء"  – I)  6للشركات ................ المنصوص عليها في المادة  -° 6

 أعاله

7 °- .................................................................... 

 ° (4 –"جيم"  – II)  6............................................المادة  -° 8

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

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

 فيما يخص:  37%بسعر -باء

 ت السلكية والالسلكية.شركات االتصاال -
والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق  مؤسسات االئتمان    -

 اإليداع والتدبير ومقاوالت اإليداع والتدبير ومقاوالت  التأمين وإعادة التأمين، 
يراد بمقاوالت التامين واعادة التامين في مدلول هذه المدونة مقاوالت التامين و اعادة 

مقاوالت التامين و اعادة التامين التكافلي و كذا صناديق التامين التكافلي و  التامين و

 صناديق اعادة التامين التكافلي

…………………………………….. 
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 2التعديل رقم :  

 3المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

 سعر الضريبة -.73لمادة ا

I.- :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  60001ريحة الدخل من . بالنسبة لش30% -

 درهم؛ 180000إلى  80001. بالنسبة لشريحة الدخل من 34% -

 د عن ذلك.بالنسبة لما زا  % 38-

 

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

 )الباقي دون تغيير(

 سعر الضريبة -.73لمادة ا

I.- لنحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل:يحدد على ا 

 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 لما زاد عن ذلك.  % 44-

 

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

 )الباقي دون تغيير(

 

يرمي هذا التعديل إلى الرفع من سقف 

االعفاء من الضريبة على الدخل في إطار 

دعم الطبقات الدنيا ودعم قدرتها الشرائية، 

ضافة إلى إقرار شطر تضامني جديد باإل

في الضريبة على الدخل بالنسبة لألجور 

 العليا جدا 
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 3التعديل رقم :  

 3المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

 

 اإلعفاء دون الحق في الخصم .  91المادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :-

 البيوع الواقعة ............................... -أ  -1

 

البيوع والخدمات التي ينجزها األشخاص الذاتيون من الصناع   - 3

مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 

درهم باستثناء األشخاص المشار إليهم في المادة  500.000.00

 أعاله  12-ا  - 89

 

 

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

 )الباقي دون تغيير(

 

 اإلعفاء دون الحق في الخصم .  91المادة 

 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :-

 البيوع الواقعة ............................... -أ  -1

 

ذاتيون واألشخاص الالبيوع والخدمات التي ينجزها األشخاص  -3 

من الصناع و مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم المعنويون 

درهم باستثناء األشخاص المشار  500.000.00السنوي أو يقل عن 

 أعاله  12-ا  - 89إليهم في المادة 

 

 

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

 ن تغيير()الباقي دو

 

بناء على القسم الثالث الخاص بالضريبة على القيمة المضافة 

التي تعرف الضريبة على القيمة المضافة  87في مادتها 

كضريبة على رقم األعمال الذي ينجزها أشخاص مهما كان 

 .مركزهم القانوني وشكل أو طبيعة العمل الذي يقومون به

وضعهم  ا كانتحقيق العدالة الجبائية بين شخصين مهم -

القانوني بحيث يزاولون نفس المهنة ويقدمون نفس الخدمات   

 لهم بنفس الشروط.وويبيعون نفس المنتجات 
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 4التعديل رقم :  

 3المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

أحكام انتقالية لمواجهة تداعيات   -المكررة .  247المادة 

 ° 19 –ة فيروس كورونا جائح

  I  .–  تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات

 محاسبية:  ..................................................

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

المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل -

لمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل ا

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

.............ابتداء من السنة المحاسبية األولى المثبتة خاللها في 

 المحاسبة 

 

أحكام انتقالية لمواجهة تداعيات   -المكررة .  247المادة 

 ) تنسخ (° 19 –جائحة فيروس كورونا 

  I  .– بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات  تعتبر

 محاسبية:  ..................................................

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

المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت -

أو الضريبة على الدخل الخاضعة للضريبة على الشركات 

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

.............ابتداء من السنة المحاسبية األولى المثبتة خاللها في 

 المحاسبة 

 

 

تنسخ هذه المادة ألنها تشكل ضربا لمبدأ 

المساواة بين كل الفئات التي ساهمت 

بطواعية في الصندوق الخاص بتدبير 

لذي جائحة كورونا، ومثل هذا االجراء ا

سيستثني المنشآت الخاضعة للضريبة 

على الشركات أو الضريبة على الدخل، 

سيشكل ال محالة المس بالتضامن الوطني 

الذي جسده كل المغاربة، الذين لهم 

 التزامات جبائية أيضا.  
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 5رقم :  التعديل

 3المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 

 

 

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

  

أحكام انتقالية لمواجهة تداعيات جائحة   -المكررة .  247المادة 

 ° 19 –فيروس كورونا 

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

II  .–  أعاله، °(1 –و واو ° 7 –) باء  1 – 133استثناء من أحكام المادة

من واجبات التسجيل العقود المتعلقة باالقتناء  %50تستفيد من تخفيض بنسبة 

بعوض لمحالت المذكورة من طرف مؤسسات االئتمان و الهيئات المعتبرة في 

حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد "مرابحة" 

 أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو " مشاركة متناقصة".

ناءات السالفة الذكر التي ال يتجاوز مبلغ أساسها يمنح هذا التخفيض لعقود االقت

( درهم والمنجزة خالل الفترة  1.000.000الخاضع للضريبة مليون ) 

الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 

 . 2020ديسمبر  31

ة فيروس أحكام انتقالية لمواجهة تداعيات جائح  -المكررة .  247المادة 

 ° 19 –كورونا 

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

II  .–  أعاله، تستفيد من °(1 –و واو ° 7 –) باء  1 – 133استثناء من أحكام المادة

ناء بعوض لمحالت المذكورة من واجبات التسجيل العقود المتعلقة باالقت %50تخفيض بنسبة 

من طرف مؤسسات االئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات 

 تجارية أو مالية في إطار عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو " مشاركة متناقصة".

بلغ أساسها يتجاوز مال  بالنسبة للشطر الذييمنح هذا التخفيض لعقود االقتناءات السالفة الذكر 

مع االحتفاظ بواجبات التسجيل المشار ( درهم،  1.000.000الخاضع للضريبة مليون ) 

أعاله، للشطر الذي يفوق   مليون °(1 –و واو ° 7 –) باء  1 – 133إليها في أحكام المادة 

 والمنجزة خالل الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية( درهم،     1.000.000) 

 . 2020ديسمبر  31المعدل هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 

 

يهدف هذا التعديل إلى 

تشجيع عملية اقتناء 

العقارات والمساكن 

خاصة بالمدن الكبرى 

 د العقاريلتجاوز الركو

التي خلفته جائحة 

كورونا، باإلضافة إلى 

المساواة بين جميع فئات 

المجتمع في االستفادة 

  من هذا االستثناء   
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 6رقم : التعديل

 3المادة 

 المدونة العامة للضرائب

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

 القسم الثاني

 الباب الرابع

 مقتضيات مختلفة

 

 

 

 القسم الثاني

 الباب الرابع

 مقتضيات مختلفة 

 مكررة 266المادة 

 إحداث الضريبة على الثروة

بة سنوية على ضري 2020تحدث ابتداء من فاتح يناير 

الثروة، يؤديها األشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة 

بناء على تصريح إرادي يقدم إلدارة الضرائب التي 

 يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

 مكررة مرتين266المادة 

 مفهوم الضريبة على الثروة

يقصد بالضريبة على الثروة في مفهوم هذا القانون ما 

اجبات مالية سنوية على مجموع تفرضه الدولة من و

في إطار البحث عن موارد جديدة لتمويل 

كاليف العمومية وتوسيع الوعاء الجبائي والسعي الت

نحو تحقيق العدالة الجبائية، فإن المجموعة النيابية 

للتقدم واالشتراكية تتقدم بتعديل جوهري في مشروع 

يقضي بإحداث ضريبة  2020قانون المالية لسنة 

 .2020سنوية على الثروة وذلك ابتداء من فاتح يناير 

 نحو الحد من الفوارق ونعتبر هذا التعديل سبيال

االجتماعية الواسعة في بلدنا، وانطالقة جديدة من أجل 

تحقيق األشخاص الذين استفادوا من خيرات الوطن 

لمصالحة جبائية مع الدولة ومع فئات عريضة من 

المواطنات والمواطنين الذي يشاهدون يوميا مظاهر 

 ثراء فاحش، في الوقت الذي يئنون فيه من الفقر والفاقة

والحاجة لتحقيق أبسط حاجياتهم اليومية، وعلى فئة 

األثرياء أداء واجب مالي بسيط لفائدة الدولة ينطلق من 

درهم سنويا، وهو مبلغ ال يساوي شيئا  50.000

ضمن حجم ما يملكه هؤالء االشخاص مقابل ما 
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القيمة اإلجمالية للممتلكات التي توجد في ملكية 

األشخاص الطبيعيين عند دخول هذه الضريبة حيز 

 التنفيذ.

 وتشمل هذه الممتلكات:

 .العقارات 

 .األموال والقيم المنقولة 

 .األصول التجارية 

 .الودائع في الحسابات البنكية 

 .السندات 

 .الحصص 

 شركات.األسهم في ال 

  .الممتلكات المتحصل عليها عن طريق اإلرث 

  .التحف الفنية واألثرية 
 الحلي والمجوهرات.

 مكررة ثالث مرات 266المادة 

 سعر الضريبة على الثروة

يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على 

الثروة المفروضة على مجموع القيمة اإلجمالية 

 لملزم:للممتلكات التي توجد في ملكية ا

بالنسبة للقيمة اإلجمالية للممتلكات التي  0.5% -
درهم  10.000.000تتراوح بين 

 درهم؛ 10.500.000و

راكموه من ثروة من باب التضامن في تحمل التكاليف 

 العمومية المختلفة.

هذه الضريبة، فإننا نقترح أن يتم توجيه جزء وعالقة ب

من عائداتها لتمويل "صندوق دعم منظومة التربية 

 أدناه.مكررة   15المادة والتكوين" الذي نقترح إحداثه في

. 

ويخضع لهذه الضريبة األشخاص الطبيعيون 

الذين تتجاوز القيمة اإلجمالية لممتلكاتهم سقف عشرة 

بشكل معقول تؤدى  ماليين درهم، وفق نسب محددة

سنويا إلى خزينة الدولة عن العقارات واألموال والقيم 

المنقولة واألصول التجارية والودائع في الحسابات 

البنكية والسندات والحصص واألسهم في الشركات 

والممتلكات المتحصل عليها عن طريق اإلرث 

والتحف الفنية واألثرية والحلي والمجوهرات، وذلك 

يح إرادي يقدم إلدارة الضرائب التي بناء على تصر

 يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

وفي حالة إحجام الملزم عن التقدم بهذا التصريح 

السنوي بالقيمة اإلجمالية لثروته، فإننا نقترح 

التنصيص على حق اإلدارة العامة للضرائب في سلك 

كل السبل القانونية للتحري حول ممتلكات األشخاص 
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بالنسبة للقيمة اإلجمالية للممتلكات التي  1% -
درهم  10.500.001تتراوح بين 

 درهم؛ 30.000.000و
بالنسبة للقيمة اإلجمالية للممتلكات التي  1.25% -

م دره 30.000.001تتراوح بين 
 درهم؛  60.000.000و

بالنسبة للقيمة اإلجمالية للممتلكات التي  1.50% -
 درهم. 60.000.000تزيد قيمتها عن درهم 

 مكررة أربع مرات266المادة

 التصريح بالممتلكات

يقدم الملزم تصريحا سنويا إراديا بمجموع قيمة 

 ممتلكاته قبل نهاية شهر يونيو من كل سنة مالية.

ة للضرائب سلك كل السبل ويحق لإلدارة العام

القانونية للتحري حول ممتلكات األشخاص الذين لم 

يقدموا بملء إرادتهم بالتصريح المشار إليه في الفقرة 

أعاله، ويحق للملزمين التعرض عليها وفق الشكليات 

والمساطر المنصوص عليها في المدونة العامة 

 للضرائب.

م يقدموا بملء إرادتهم بالتصريح المشار إليه الذين ل

 في الفقرة أعاله.

وفي المقابل، ومن باب إعمال دولة الحق 

والقانون، فإننا نقترح التنصيص على حق الملزمين 

في التعرض على التحريات التي يتعرضون إليها وفق 

الشكليات والمساطر المنصوص عليها في المدونة 

 العامة للضرائب.
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 7رقم : ديلالتع

 القسم الثالث

 األرباح على المترتبة للتضامن االجتماعية المساهمة

 التعليل التعديل  المادة  األصلية 

 القسم الثالث

 األرباح على المترتبة للتضامن االجتماعية المساهمة

 الـثاني البـاب

 وأسعارها المساهمة تصفية

 األسعار269 - المادة 

من الربح الصافي المشار إليه  %2.5يحدد سعر المساهمة في 

 أعاله. 268في المادة 

 

 القسم الثالث

 األرباح على المترتبة للتضامن االجتماعية المساهمة

 الـثاني البـاب

 وأسعارها المساهمة تصفية

 األسعار 269 - المادة 

من الربح الصافي المشار إليه  %3.5 يحدد سعر المساهمة في
 أعاله. 268في المادة 

التعديل إلى الرفع  يهدف هذا

من مداخيل المساهمة االجتماعية 

للتضامن للرفع من اإلمكانيات 

المالية التضامنية للتصدي آثار 

 وانعكاسات جائحة كورونا 
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 8رقم :  التعديل

 الموارد المرصدة 

 الحسابات الخصوصية

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

 2020لسنة  من قانون المالية 15المادة 

 حساب مرصد ألمور خصوصية

 "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية"

 

I  .–  رغبة في التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم و

تمويل المبادرة المقاوالتية من خالل آليات الضمان و التمويل 

ورأسمال االستثمار و المساعدة التقنية التي وضعتها الدولة 

غيرة جدا و المقاوالت الصغرى و لفائدة المقاوالت الص

المتوسطة و الشباب حاملي المشاريع و المقاوالت الناشئة 

المبتكرة و المقاولين الذاتيين، يحدث ابتداء من فاتح يناير 

، حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى " صندوق 2020

دعم تمويل المبادرة المقاوالتية" ويكون المكلف بالمالية آمرا 

 ف نفقاته.بقبض موارده وصر

II  .–  :يتضمن هذا الحساب 

 2020من قانون المالية لسنة  15المادة 

 حساب مرصد ألمور خصوصية

 "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية"

 المكررة 8المادة 

I  .– رغبة في التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم و 

تمويل المبادرة المقاوالتية من خالل آليات الضمان و التمويل 

ورأسمال االستثمار و المساعدة التقنية التي وضعتها الدولة 

لفائدة المقاوالت الصغيرة جدا و المقاوالت الصغرى و 

المتوسطة و الشباب حاملي المشاريع و المقاوالت الناشئة 

ر تداء من فاتح ينايالمبتكرة و المقاولين الذاتيين، يحدث اب

، حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى " صندوق 2020

دعم تمويل المبادرة المقاوالتية" ويكون المكلف بالمالية آمرا 

 بقبض موارده وصرف نفقاته.

II  .–  :يتضمن هذا الحساب 

يهدف هذا التعديل إلى دعم وتشجيع 

االقتصاد االجتماعي والتعاونيات في 

جاتها وتحمل جزء من تكاليف نقل منت

، ألن االشكال الحقيقي قهاقصد تسوي

الذي يعاني منه هذا القطاع يتصل 

بالترويج وإيصال المنتوج إلى المستهلك 

 في مختلف المناطق. 

وال يخفى الدور الذي يلعبه هذا 

النوع من مؤسسات االقتصاد االجتماعي 

والتضامني في توفير الدخل وفرص 

الشغل، السيما في المناطق القروية 

 وهوامش المدن.
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 في الجانب الدائن :            

 المبالغ المدفوعة من الميزانية؛ -
- ................... 

 

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

 في الجانب المدين: 

 المبالغ المدفوعة ........................................ -
- ................................... 
- .................................... 
 المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة. -
- . 

 في الجانب الدائن :            

 المبالغ المدفوعة من الميزانية؛ -
- ................... 

 

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

 في الجانب المدين: 

 المبالغ المدفوعة ........................................ -
- ................................... 
- .................................... 
 المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة؛ -

االقتصاد االجتماعي النفقات المتعلقة بدعم مقاوالت  -
 جاتهم.وفي نقل منت %30والتضامني بنسبة 

المساهمة المؤقتة للتمويل المباشر للمقاوالت  -
المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا المهددة 

 باإلفالس.
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 9رقم :  التعديل

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

 

 الحسابات المرصدة ألمور خاصة

 إحداث حساب مرصد ألمور خاصة 

 يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب1

 

I.  رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالنهوض بتشغيل
اب مرصد ألمور خاصة يسمى "صندوق النهوض الشباب، يحدث حس

بتشغيل الشباب"، يكون الوزير األول هو اآلمر بقبض موارده وصرف 
 نفقاته.

ويباشر االلتزام بالنفقات وفقا لبرنامج أو لبرامج استعمال يقترحها على 

الوزير األول وزير المالية والوزير او الوزراء المعنيون بالنفقات 

 المذكورة.

II. الحساب: يتضمن هذا 
 في الجانب الدائن:

 المخصصات .......؛ 
 الدخول المتفرقة؛ 

 الحسابات الخصوصية للخزينة

مكررة مرة واحدة 8إحداث المادة   

 

 تغيير حساب مرصد ألمور خصوصية للخزينة

يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب في إطار الخدمة 

 الوطنية لمدة سنة "

 

I.  رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالنهوض بتشغيل
الشباب ومساعدته على البحث عن شغل، يحدث حساب مرصد ألمور 
خصوصية يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب والمساعدة على 

البحث عن شغل"، يكون رئيس الحكومة هو اآلمر بقبض موارده 
 وصرف نفقاته.

باشر االلتزام بالنفقات وفقا لبرنامج أو لبرامج استعمال يقترحها على وي

رئيس الحكومة وزير المالية والوزير او الوزراء المعنيون بالنفقات 

 المذكورة.

II. :يتضمن هذا الحساب 

 

يأتي هذا المقترح انطالقا من تقديرنا لآلثار 

 االقتصادية واالجتماعية والنفسية لبطالة

خريجي الجامعات والمعاهد العليا 

ما السيومؤسسات التكوين المهني الوطنية، 

لتي وافي العالم القروية والمناطق الجبلية، 

تمتد لتتخذ أبعادا سياسية وأمنية، وهو ما ال 

يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، ويفرض 

علينا كمشرعين البحث عن سبل إليجاد حل 

رد بشرية له، للحد من إهدار طاقات وموا

 .مكونة، وال تساهم في إنتاج التنمية الوطنية

وأمام انسداد هذا األفق، فإن مبادرة 

 التشغيل لمدة سنة في إطار الخدمة الوطنية

بالمناطق القروية والنائية، لفائدة الفئة التي 

هي في طور البحث عن شغل، 

مصالحة للشباب مع سوق الشغل،  ستعتبر

المهنية وتمهيد ادماجهم في الحياة 

 .واالجتماعية
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 في الجانب المدين:

 النفقات ....... بموجب قانون؛ 

 في الجانب الدائن:

 المخصصات .......؛ 
 .الدخول المتفرقة 

 في الجانب المدين:

 النفقات ....... بموجب قانون؛ 
  الخدمة الوطنية لمدة سنة يضطلع بها النفقات المترتبة عن

الخريجيون الجدد من المعاهد والجامعات في مختلف المناطق 
في حدود الحد األدنى  القروية والجبلية، يحدددها نص تنظيمي

  لألجور.
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10التعديل رقم:   

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

 

 التبرير التعديل النص األصلي

 الحساب المرصد ألمور خصوصية 

 المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

 

 المادة ....... مكررة

، أحكام 2020تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير تغير و

، 2006للسنة المالية  40.08المكررة من قانون المالية  16المادة 

محرم  2بتاريه  1.08.147الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (، كما وقع تغييرها وتتميمها:2008ديسمبر  30) 11430

 المكررة 16المادة 

I.- مكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمكافحة رغبة في الت

، حساب 2006آثار الكوارث الطبيعية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 

مرصد ألمور خصوصية يسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث 

 الطبيعية" يكون وزير...... نفقاته.

 

"II .– :يتضمن هذا الحساب 

 "في الجانب الدائن:

 الحساب المرصد ألمور خصوصية 

 "والجفاف رث الطبيعيةالمسمى "صندوق مكافحة آثار الكوا

 

 مكررة مرتان 8المادة 

يدة تاريخ نشر هذا القانون في الجرتغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من 

للسنة المالية  40.08المكررة من قانون المالية  16، أحكام المادة الرسمية

محرم  2بتاريه  1.08.147، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2006

 (، كما وقع تغييرها وتتميمها:2008ديسمبر  30) 11430

 المكررة 16المادة 

I.-  رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمكافحة آثار

، حساب 2006، يحدث ابتداء من فاتح يناير والجفاف الكوارث الطبيعية

 مرصد ألمور خصوصية يسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

 ون وزير...... نفقاته." يكوالجفاف

 

"II .– :يتضمن هذا الحساب 

الهدف من هذا االقتراح هو التوفر على آلية مالية للتدخل 

من أجل معالجة آثار الجفاف التي خلفت، مع األسف، 

أضرارا بليغة في القطاع الفالحي، جعلت الكثير من 

 خطيرة.الفالحين يعانون اليوم من تداعياتها ال

وقد انعكست هذه الظاهرة على األوضاع في العالم 

القروي، وعلى المعيش اليومي المواطنات والمواطنين 

القاطنين فيه، وعلى قدرتهم على الصمود أمام ظاهرة 

أضحت اليوم معطى هيكليا وطبيعيا يجب التعامل معه 

بكثير من الجدية، حتى ال نكون أمام موجة جديدة من 

احي المدن، وما يتبعها من مظاهر الفقر الهجرة نحو ضو

 والهشاشة...

ومن منطلق تقاطع اختصاص صندوق مكافحة آثار 

الكوارث الطبيعية المحدث برسم قانون المالية لسنة 

مع ما نصبو إليه، فإننا نقترح إدراج النفقات  2009

الموجهة لمكافحة الجفاف ضمن الجانب المدين لهذا 

إحداث صندوق جديد، مع الصندوق حتى ال نضطر إلى 

 ما يثار بشأنها من نقاش حول أهميتها وجدواها.

وقد الحظنا أن موارد صندوق مكافحة آثار الكوارث 

 850الطبيعية، تتجاوز في السنوات األخيرة أزيد من 
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.......... 

.......... 

.......... 

 

 "في الجانب المدين:

 النفقات .........-

 النفقات .........-

 النفقات المتعلقة .... في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية؛ -

-.......... 

 النفقات المتعلقة .... في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية؛ -

 النفقات المتعلقة .... في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية؛ -

 ة ........ بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، تدفع ......الخاص

 

"III. –  باستثناء النفقات الخاصة .......... المتعلقة بمكافحة آثار

 الكوارث الطبيعية، تدفع......... الكوارث الطبيعية.

"IV .– .يتم ....... تنظيمي 

 "في الجانب الدائن:

.......... 

.......... 

.......... 

 

 "في الجانب المدين:

 النفقات .........-

 النفقات .........-

 ؛والجفاف النفقات المتعلقة .... في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية -

-.......... 

 ؛والجفاف .. في مكافحة آثار الكوارث الطبيعيةالنفقات المتعلقة .. -

 ؛والجفاف النفقات المتعلقة .... في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية -

 ، تدفع ......والجفاف الخاصة ........ بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية

 

"III. –  باستثناء النفقات الخاصة .......... المتعلقة بمكافحة آثار الكوارث

 ، تدفع......... الكوارث الطبيعية.والجفاف يةالطبيع

"IV .– .يتم ....... تنظيمي 

مليون درهم  134مليون درهم، في حين ال تتجاوز نفقاته 

، مع نسبة انجاز ضعيفة، مما يطرح سؤال 2017سنة 

 عاليته.ف

لهذا تقترح المجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية توجيه 

فائض موارد هذا الصندوق لتمويل نفقات مكافحة آثار 

الجفاف في القطاع الفالحي، والتي يحتمل أن تمتد آثارها 

   إلى السنة المقبلة.
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11التعديل رقم:   

ة آثار الكوارث الطبيعية"تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "صندوق مكافح  

 

 التبرير التعديل النص األصلي

 الحساب المرصد ألمور خصوصية

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى

 "الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية "

 25المادة 

 

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتمويل البحث   1

حساب  2001التنمية التكنولوجية، يحدث ابتداء من فاتح يناير  العلمي و

مرصد ألمور خصوصية يسمى "الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي 

و التنمية التكنولوجية " وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي 

 هي اآمر بقبض موارده و صرف نفقاته.

 

"II .– :يتضمن هذا الحساب 

 دائن:"في الجانب ال

 الدفعات من الميزانية العامة؛ – 1

 إعانات المؤسسات العمومية و الخاصة؛ – 2

 الحساب المرصد ألمور خصوصية

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 "الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية "

 المكرر ثالث مرات 8المادة 

 

تتمم و تغير على النحو التالي ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا 

 55.00رقم  2001من قانون المالية لسنة  25مية، أحكام المادة بالجريدة الرس

من رمضان  29الصادر في  1.00.351الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (2000ديسمبر  26) 1421

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتمويل البحث العلمي   1

حساب مرصد  2001ء من فاتح يناير التنمية التكنولوجية، يحدث ابتداو واالبتكار

 واالبتكار"الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي ألمور خصوصية يسمى 

والتنمية التكنولوجية" وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي هي 

 صرف نفقاته.مر بقبض موارده واآل

 

"II .– :يتضمن هذا الحساب 

الهدف من هذا االقتراح هو التوفر على آلية مالية 

للتدخل من أجل دعم االبتكار والبحث العلمي في 

المجاالت التكنولوجية والذكاء الصناعي 

ات قعتماد على الطاوالرقمي، وذلك باال

لحد من هجرة األدمغة لوالكفاءات الوطنية 

اعات صنإرساء أسس  في أفقالوطنية، والتحفيز 

واختراعات وطنية وتحقيق تنمية وتوازن 

، خاصة بعدم اقتصادي بين الواردات والصادرات

ما أبانت عنه الطاقات المغربية من قدرة خالقة 

 على التكيف السريع مع متطلبات االبتكار.
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الهبات و الوصايا من طرف الشخصيات المعنوية أو الذاتية  – 3

 الوطنية أو األجنبية، ال سيما المخصصات المتأتية من التعاون الدولي؛

 جميع المداخيل األخرى التي يمكن أن ترصد له؛ – 4

 ارد المختلفة.المو – 5

 

 "في الجانب المدين:

اإلعانات الممنوحة في إطار تعاقدي إلى المؤسسات العمومية  -1
و الخاصة لتدعيم أنشطتهم في ميدان البحث و التنمية 

 التكنولوجية؛
عمليات التشجيع و النهوض ببرامج دعم البحث العلمي و  -2

 التنمية التكنولوجية؛
 تقييم أنشطة البحث العلمي؛ -3
 تظاهرات العلمية.تنظيم ال -4

 

 "في الجانب الدائن:

 يزانية العامة؛الدفعات من الم – 1

 إعانات المؤسسات العمومية و الخاصة؛ – 2

الهبات والوصايا من طرف الشخصيات المعنوية أو الذاتية الوطنية أو  – 3

 األجنبية، ال سيما المخصصات المتأتية من التعاون الدولي؛

 جميع المداخيل األخرى التي يمكن أن ترصد له؛ – 4

 الموارد المختلفة. – 5

 

 المدين: "في الجانب

اإلعانات الممنوحة في إطار تعاقدي إلى المؤسسات العمومية  -1
التنمية وواالبتكار والخاصة لتدعيم أنشطتهم في ميدان البحث 

 التكنولوجية؛
 واالبتكارعمليات التشجيع والنهوض ببرامج دعم البحث العلمي  -2

 والتنمية التكنولوجية؛
 واالبتكار؛تقييم أنشطة البحث العلمي  -3
 لتظاهرات العلمية.تنظيم ا -4
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 12رقم :  التعديل

 الباب الثاني

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 

 التعليل  التعديل المقترح صليةالمادة األ

 9المادة 

I -  تنسخ وتعوض على النحو التالي ، ابتداء من تاريخ نشر .

 42قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام المادة 

للسنة المالية  70.19من الباب الثالث من قانون المالية رقم 

2020: 

بالمبالغ المبينة  2020تحدد خالل السنة المالية  – 42المادة 

في الجدول التالي، الموارد المرصدة في الميزانية العامة وفي 

ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و في 

الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" 

الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف و 

 ج عن ذلك ) بالدرهم ( : التوازن العام النات

 (: 1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 المداخيل الضريبية : -

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

 

 9المادة 

I -  تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من تاريخ نشر .

 42ادة قانون المالية المعدل هذا بالجريدة الرسمية، أحكام الم

للسنة المالية  70.19من الباب الثالث من قانون المالية رقم 

2020: 

بالمبالغ المبينة  2020تحدد خالل السنة المالية  – 42المادة 

في الجدول التالي، الموارد المرصدة في الميزانية العامة وفي 

ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و في 

ينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" الحسابات الخصوصية للخز

الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف و 

 التوازن العام الناتج عن ذلك ) بالدرهم ( : 

 (: 1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 المداخيل الضريبية : -

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

 

التعديل من جهة إلى يهدف هذا 

الحفاظ على حقوق الموظفين، نظرا 

للمجهودات التي يقومون بها في آداء 

مهامهم، ومن جهة ثانية إلى الحفاظ على 

قدرتهم الشرائية، السيما وأنهم يشكلون 

الفئة األوسع من الطبقات الوسطى التي 

نراهن عليها في توسيع الطلب الداخلي 

 .واستهالك المنتوج الوطني
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-............. 

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

-......... 

 المداخيل غير الضريبية 

 (2النفقات العادية للميزانية العامة )

 نفقات التسيير -
 نفقات الموظفين ............. -

نفقات المعدات و النفقات  -
 المختلفة.....

التكاليف  -
 المشتركة ......................

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

 

 

135.933.004.000 

  
 

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

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

-......... 

 المداخيل غير الضريبية 

 (2النفقات العادية للميزانية العامة )

 نفقات التسيير -
 نفقات الموظفين ............. -

نفقات المعدات و النفقات  -
 المختلفة.....

التكاليف  -
 المشتركة ......................

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

 

 

138.084.181.000 
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 13رقم:  التعديل

  9المادة 

 الجدول )أ(

 ) بالدرهم ( 2020للسنة المالية  جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

III  

 لخصوصيةالحسابات ا – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

 000 000 485 صندوق النهوض بتشغيل الشباب  3.1.0.0.1.00.005

…………. …………………. ……………. 

 

 

 

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 صيةالحسابات الخصو – 3.1

…………. ………………. ……………. 

3.1.0.0.1.00.005 
صندوق النهوض بتشغيل الشباب 

والخدمة  الوطنية في العالم 

 القروي

000 000 710 

…………. …………………. ……………. 

 

نظرا لطبيعة الوظائف المسندة إلى 

صندوق النهوض بتشغيل الشباب، ومن 

أجل تمكنيه من القيام بوظائفه االصلية 

نقترح ان تشمل أيضا  والجديدة التي

تمويل نفقات الخدمة الوطنية في العالم 

القروي، فإننا نقترح االحتفاظ على 

وفق  2020توقعات موارده للسنة المالية 

ما صادقنا عليه برسم قانون المالية لهذه 

 درهم. 000 000 710السنة في حدود 
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 14رقم :  التعديل

  9المادة 

 الجدول )أ(

 ) بالدرهم ( 2020الي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية جدول التقييم اإلجم

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

III  

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 ات الخصوصيةالحساب – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

3.1.0.0.1.00.008 
صندوق التنمية الصناعية 

 واالستثمارات  
655 000 000 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

 

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

3.1.0.0.1.00.008 
صندوق التنمية الصناعية 

 واالستثمارات  
1 700 000 000 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

نظرا لطبيعة الوظائف المسندة إلى صندوق 

الصناعية واالستثمارات، ومن أجل تمكنيه التنمية 

من القيام بوظائفه االصلية، فإننا نقترح االحتفاظ 

وفق ما  2020على توقعات موارده للسنة المالية 

صادقنا عليه برسم قانون المالية لهذه السنة في حدود 

درهم، السيما وأن األمر يتعلق  000 000 700 1

ذي يجب أن بالتنمية الصناعية واالستثمارات ال

توليها الحكومة أهمية أكبر، لخلق الثروة ومزيد من 

 فرص الشغل للشباب.
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 15رقم :  التعديل

  9المادة 

 الجدول )أ(

 ) بالدرهم ( 2020للسنة المالية  جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

III  

 الحسابات الخصوصية – 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

3.1.0.01.08.004 

حصة الجماعات الترابية من 

حصيلة الضريبة عن القيمة 

 لمضافة ا

23 879 633 000 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

 

 الحسابات الخصوصية – 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

3.1.0.01.08.004 

ابية من حصة الجماعات التر

حصيلة الضريبة عن القيمة 

 المضافة 

908 953 000 30 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

نتقدم بهذا التعديل تقديرا منا للوظائف المسندة إلى 

 الجماعات الترابية.

ففي الوقت الذي تتطلع فيه هذه األخيرة أن يتم دعم 

الضريبة على القيمة المضافة مخصصاتها من 

للنهوض بالتنمية المحلية، فإذا بها تفاجأ بتوجه 

ماليير درهم من  7الحكومة نحو تقليص ازيد من 

حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وهو رقم 

سنعكس من دون شك على االستثمار المحلي، وعلى 

، وخدمات القرب لفائدة المواطنات التشغيل

 .والمواطنين

هذا نقترح االحتفاظ على توقعات موارد هذا ل

الصندوق االحتفاظ على توقعات موارده للسنة 

وفق ما صادقنا عليه برسم قانون  2020المالية 

 00 953 908 30المالية لهذه السنة في حدود 

درهم، السيما وأن األمر يتعلق بالتنمية الصناعية 

 ةواالستثمارات الذي يجب أن توليها الحكومة أهمي

 أكبر، لخلق الثروة ومزيد من فرص الشغل للشباب.
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 16رقم :  التعديل

  9المادة 

 الجدول )أ(

 ) بالدرهم ( 2020للسنة المالية  جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة

 التعليل  التعديل المقترح يةالمادة األصل

III  

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 000 499 860 صندوق التضامن بين الجهات  3.1.0.0.1.08.013

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

 

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 959 000 800 صندوق التضامن بين الجهات  3.1.0.0.1.08.013

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

نتقدم بهذا التعديل تقديرا منا ألهمية 

الوظائف المسندة إلى صندوق التضامن بين 

الجهات، ونقترح االحتفاظ على توقعات موارده 

وفق ما صادقنا عليه برسم  2020للسنة المالية 

  000 800 959قانون المالية لهذه السنة في حدود 

األمر يتعلق بمعالجة إشكاليات درهم، السيما وأن 

التفاوتات المجالية بين الجهات التي تحتاج اليوم إلى 

مزيد من الجهد المالي عوض تقليصه كما ذهبت 

 الحكومة إلى ذلك.

كما يتصل هذا التعديل بالرهان على مجلس 

الجهات لوضع وتنفيذ المخططات المرتبطة بالتنمية 

 المجالي في كل أبعادها
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 17م : رق التعديل

  9المادة 

 الجدول )أ(

 ) بالدرهم ( 2020للسنة المالية  جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

III  

 الحسابات الخصوصية – 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات قمالر 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

3.1.0.0.1.11.001 

الوطني لدعم البحث  صندوقال

العلمي و التنمية التكنولوجبة و 

  االبتكار

22 500 000 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

 

 الحسابات الخصوصية – 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

3.1.0.0.1.11.001 

الوطني لدعم البحث  صندوقال

العلمي و التنمية التكنولوجبة و 

  االبتكار

000 000 45 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

نتقدم بهذا التعديل تقديرا منا ألهمية 

الوطني لدعم البحث العلمي  صندوقلالوظائف المسندة إلى 

ى ، ونقترح االحتفاظ علو التنمية التكنولوجبة و االبتكار

وفق ما صادقنا  2020توقعات موارده للسنة المالية 

ن المالية لهذه السنة في حدود عليه برسم قانو

درهم، السيما وأن األمر يتعلق   000 000 45

التوفر على آلية مالية للتدخل من أجل دعم االبتكار ب

والبحث العلمي في المجاالت التكنولوجية والذكاء 

كما يتصل هذا التعديل بالرهان الصناعي والرقمي، 

لحد لات والكفاءات الوطنية قاالعتماد على الطاعلى 

 .هاوتحفيز من هجرة األدمغة الوطنية
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 18رقم :  التعديل

  9المادة 

 الجدول )أ(

 ) بالدرهم ( 2020للسنة المالية  جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة

 التعليل  ديل المقترحالتع المادة األصلية

III  

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 000 000 700 2 صندوق دعم التماسك االجتماعي  3.1.0.0.1.13.024

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

 

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 000 3 000 000 صندوق دعم التماسك االجتماعي  3.1.0.0.1.13.024

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

امج برنتقدم بهذا التعديل تقديرا منا ألهمية 

التي تهم البرامج صندوق دعم التماسك االجتماعي، 

االجتماعية )نظام المساعدة الطبية 

« RAMED » برامج التمدرس، تيسير، دعم ،

 األرامل...(.

ونقترح االحتفاظ على توقعات موارده للسنة 

وفق ما صادقنا عليه برسم قانون  2020المالية 

 3000000000المالية لهذه السنة في حدود 

درهم، السيما وأن األمر يتعلق بمعالجة إشكاليات 

إشكالية اجتماعية خطيرة كشفت عن خباياها جائحة 

، التي أظهرت حجم الخصاص االجتماعي 19كوفيد 

 في المجتمع المغربي.
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 19رقم :  التعديل

  9المادة 

 جدول )أ(ال

 ) بالدرهم ( 2020للسنة المالية  جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

III  

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020وارد سنة م بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 000 000 400 2 الصندوق الخاص بالطرق 3.1.0.0.1.17.003

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

 

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020د سنة موار بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 2 700 000 000 الصندوق الخاص بالطرق 3.1.0.0.1.17.003

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

 ةنتقدم بهذا التعديل تقديرا منا ألهمية الوظائف المسند

بالعالم القروي  إلى الصندوق الخاص بالطرق

 والمناطق الجبلية لفك العزلة عنها.

ونقترح االحتفاظ على توقعات موارده للسنة المالية 

وفق ما صادقنا عليه برسم قانون المالية لهذه  2020

درهم، السيما وأن  2700000000السنة في حدود 

 ةاألمر يتعلق بصندوق مهمته هي النهوض بالتنمي

الطرقية في بالدنا، وتجويد الشبكة الطرقية الوطنية 

 وتسيعها وترميمها وإصالحها.

ونعتبر تقليص موارد هذا الصندوق ضربة 

موجعة لالستثمارات الطرقية في بالدنا، وهو ما 

 يجب التراجع عنه.
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 20رقم :  التعديل

  9المادة 

 الجدول )أ(

 ) بالدرهم ( 2020عامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية ال

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

III  

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

3.1.0.0.1.20.007 
صندوق التنمية القروية والمناطق 

 الجبلية
1 531 000 000 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

 

 الحسابات الخصوصية – 

 

 2020موارد سنة  بيان الحسابات الرقم 

 الحسابات الخصوصية – 3.1

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

3.1.0.0.1.20.007 
صندوق التنمية القروية والمناطق 

 الجبلية
492 000 000 3 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

نتقدم بهذا التعديل تقديرا منا ألهمية 

الوظائف المسندة إلى صندوق التنمية القروية 

 امني من خصاصالتي تع الجبليةالقروية ووالمناطق 

وتفاوتات جراء تركم سنوات من الهشاشة على 

 جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية والمجالية.

ونقترح االحتفاظ على توقعات موارده للسنة 

وفق ما صادقنا عليه برسم قانون  2020المالية 

 3492000000المالية لهذه السنة في حدود 

وق مهمته درهم، السيما وأن األمر يتعلق بصند

 تتصل بالمناطق الجبلية المهمشة والنائية.

 

 

 



 2020للسنة املالية  35.20رقم املعدل مشروع قانون املالية حول تقرير               والتنمية االقتصادية لجنة املالية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

305 
 

 21رقم :  التعديل

 الجدول )ب(

 ( 10)المادة 

 الباب األول

 هم () بالدر 2020للسنة المالية  التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول لالعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

 

 

 

القطاعات الوزارية أو  الفصول

 المؤسسات

 2020االعتمادات لسنة 

 

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

1.2.1.1.0.11.000 

وزارة التربية الوطنية والتكوين 

المهني والتعليم العالي و البحث 

 العلمي

الموظفون  -
 ان .واألعو

المعدات والنفقات  -

 

 

 

 

 

 

القطاعات الوزارية أو  الفصول

 المؤسسات

 2020االعتمادات لسنة 

 

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

1.2.1.1.0.11.000 

لوطنية والتكوين وزارة التربية ا

المهني والتعليم العالي و البحث 

 العلمي

الموظفون  -
 واألعوان 

المعدات والنفقات  -

 

 

 

يهدف هذا التعديل إلى اإلبقاء على الغالف 

ين والتكو تربية الوطنيةالمالي المخصص لقطاع ال

البحث العلمي بالنظر المهني والتعليم العالي و

 لمعلقة عليه في سياق تنزيل قانونلالنتظارات ا

 البحث العلميطار بمنظومة التربية والتكوين واال

 الذي صودق عليه قبل سنة.

كما يأتي هذا التعديل نظرا ألهمية هذا 

القطاع الحيوي الذي يساهم في تكوين المواطن 

والذي نراهن عليه في المستقبل، المغربي، 

خصوصا وأن تجربة التعليم عن بعد ابانت عن حجم 

 الخصاص في هذا القطاع. 
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 000 110 483 47 المختلفة...

14 550 520 000 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

 49 350 000 049 المختلفة

583 000 957 15 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 
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 22رقم :  التعديل

 الجدول )ب(

  11المادة 

 الثانيالباب 

 ) بالدرهم ( 2020بالميزانية العامة للسنة المالية  تثمار الخاصةاالسالتوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول لالعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات 

 التعليل  التعديل المقترح المادة األصلية

 

 

 

القطاعات الوزارية أو  الفصول

 المؤسسات

 2020االعتمادات لسنة 

 

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

1.2.2.2.0.08.000 

ين ووزارة التربية الوطنية والتك

المهني والتعليم العالي و البحث 

 العلمي

 

 

3 601 690 000 

 

 

 

القطاعات الوزارية أو  الفصول

 المؤسسات

 2020االعتمادات لسنة 

 

…………. ………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

1.2.2.2.0.08.000 

ن لتكويوزارة التربية الوطنية وا

المهني والتعليم العالي و البحث 

 العلمي

 

 

000 000 467 4 

يهدف هذا التعديل إلى اإلبقاء على الغالف 

 ةالمخصصالمرتبط باالستثمارات الخاصة المالي 

تربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم لقطاع ال

لقة لمععلمي بالنظر لالنتظارات االبحث الالعالي و

 .عليه

كما يأتي هذا التعديل نظرا ألهمية هذا 

القطاع الحيوي الذي يساهم في تكوين المواطن 

المغربي، والذي نراهن عليه في المستقبل، 

خصوصا وأن تجربة التعليم عن بعد ابانت عن حجم 

 الخصاص في هذا القطاع. 
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…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 

 

…………. …………………. ……………. 

…………. …………………. ……………. 
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 طرف التعديالت املقدمة من 

 النائبين السيدين 

 شناوي وعمر بالفريجالمصطفى 

  عن الحزب االشتراكي املوحد
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 على الشركات بالنسبة للقطاع الفالحيي : حذف اإلعفاء الضريب 1# التعديل:

 
 

  2020للسنـــــــــــــــــة المالية  35.20رقم:  المعدلمن مشروع قانون المالية  3المادة 
 2020للضرائب المدونة العامة 

 اإلعفاءات 6 - المادة
 
 " -.Iدائمة بصفة 1 المخفضة باألسعار وفرضها الضريبة من الدائمة اإلعفاءات 

 الدائمة اإلعفاءات - لفأ
 : الشركات على الضريبة من كليا تعفى

............................................................. 
 ينسخ -29

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

 )الباقي ال تغيير فيه(
 

 

 تعليل التعديل: 
 
و يطبق عليها نفس النظام الضريبي على  اإلعفاءات من الضريبة على الشركات بالنسبة للقطاع الفالحي تحذف -

 درهم،...( 300.000الى حدود  %10) الشركات

 تكريس دولة القانون والمساواة والعدالة الضريبية -
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 :2# التعديل
 

 2020للسنـــــــــــــــــة المالية  35.20رقم:  المعدلمن مشروع قانون المالية  3المادة 
 2020المدونة العامة للضرائب 

 اإلعفاءات –. 6المادة 
 

. II » – اإلعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بأسعار مخفضة بصفة مؤقتة 
 
 ر مخفضة الفرض المؤقت للضريبة بأسعا –جيم  «
 
 تستفيد...............................................................استغاللها – °1
 

 ...................................................................................(أ «

 

 ...................................................................................ب( «

 

 تنسخ : ج(   «

 " " المؤسسات الخاصة للتعليم الخاص أو التكوين المهني ؛                    
 
 

 تعليل التعديل: 

 

للتعليم العمومي والجامعة العمومية وكذا الحد من االمتيازات الممنوحة  تقديمه انطالقا من الدعم الواجب
خاص ، وتعامال بالمثل مع باقي الشركات ألن هذه المؤسسات تسعى لمؤسسات التعليم والتكوين المهني ال

 إلى الربح،  ال يجب تخفيض قيمة الضريبة بالنسبة لهذه المؤسسات الخاصة .
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 العدالة الجبائية من خالل تعديل الضريبة على الدخل :3#التعديل 
 

 2020للسنـــــــــــــــــة المالية  35.20رقم:  المعدلمن مشروع قانون المالية  3المادة 
 2020المدونة العامة للضرائب 

 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 :

 

  هم معفاة من الضريبة؛در 40.000شريحة الدخل إلى غاية 

 

 10  % درهم؛ 60.000إلى  40.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 15%  درهم؛ 80.000إلى  60.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 20%  درهم؛ 100.000إلى  80.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 25%  درهم؛ 150.000إلى  100.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 30% درهم؛ 180.000إلى  150.001الدخل من  بالنسبة لشريحة 

 

 35%  درهم؛ 240.000إلى  180.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 38%  درهم؛ 400.000إلى  240.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 40%  درهم؛ 600.000إلى  400.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 45 %  م؛دره 1.000.000إلى  600.001بالنسبة لشريحة الدخل من 

 

 50 % ؛بالنسبة لشريحة الدخل لما زاد على ذلك 

 

 

.II ينسخ  اسعار خاصة 
 

III يخضع األشخاص الذاتيون...... 
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 تعليل التعديل: 

 
 

 أشطر وتغيير األسعار مع جعلها أسعار تصاعدية حقا 11أشطر الى  6االنتقال من : الجزء األول من التعديل. 
ة الجبائية عبر تخفيف مهم للضغط الجبائي على المأجورين من الطبقة الوسطى تحقيق العدال الىهذا الجزء  يهدف

، 400.000، المطبقة على شريحة الدخل التي تتجاوز %50و  %45,%40يعوضه )ماليا( األسعار الجديدة ،
 درهم في السنة. 1.000.000و  600.000

 

 المطبقة على مداخيل كراء العقارات و عوائد ،...( %20، %15الخاصة ) : نسخ أو حذف االسعاراما الجزء الثاني
تحقيق العدالة الجبائية بتطبيق نفس األسعار التصاعدية بالنسبة األسهم، فهو يهدف  الى الخروج من الال مساواة و 

 ..( . .شركاتل عقارية )كراء( وعوائد األسهم و حصص المشاركة في اليمداخ)للمداخيل الفردية الغير االجرية ، 
 

بأن هذا التعديل سيساعد في توسيع الوعاء الضريبي بشكل عام و في توفير الدولة مداخيل جبائية إضافية و كذلك في نعتقد 
  خلق الثقة للمواطنين في نظام ضريبي منصف و عادل.
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 التضامن العادل بين االجيال :4#التعديل 
 

 2020ـــــــــــــة المالية للسنــــ 35.20رقم:  المعدلمن مشروع قانون المالية  3المادة 
 2020المدونة العامة للضرائب 

  الباب الثالث
 تعريفة الواجبات

 الواجبات النسبية – 133المادة 
I-النسبة المطبقة 

........ 
 :%1تخضع لنسبة  -دال

...... 
 )تنسخ( -9

....... 
 زاي  مككر : تخضع لنسب متصاعدة 

 
 . إحصاء التركات1

 ي جدول حساب احصاء التركات:يحدد على النحو التال

 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: 

هذا التعديل إضافة معدل  يشملفي ما يخص هذه الضريبة،  االعفاء على المنزل الرئيسيبعد أن أقحمنا السنة الماضية 

الحالية  مهما كانت قيمة التركة، من أجل ضمان  %1تصاعدي وفقا للمبالغ الموروثة حسب الجدول أعاله بدال من نسبة 

وتضامني )على غرار جميع الدول المتطورة اجتماعيا(. تقدر المداخيل اإلضافية لميزانية الدولة نظام جبائي عادل 

سنويا. نقترح أن تدفع هذه المداخيل اإلضافية في الصندوق الخاص "صندوق دعم عمليات درهم  3.000.000.000ب

 .تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته"

 طفل.  600.000ن يوفر تعليم اولي )تربية قبل المدرسة( لحوالي بفضل هذه المداخيل يمكن للصندوق ا
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 من اجل حواسيب لوحية لجميع التالميذ  :  5# التعديل
 

 2020للسنـــــــــــــــــة المالية  35.20رقم:  المعدلمن مشروع قانون المالية  3المادة 
 2020المدونة العامة للضرائب 

 الكتاب الثالث

 سادسالقسم ال
 

 المساهمة التضامنية من اجل النهوض بالتعليم
 الباب األول :

 
 نطاق التطبيق

 
 ـ األشخاص الخاضعون للمساهمة 288المادة 

 
يتوفرون على ممتلكات تفوق   الذين  تحدث مساهمة تضامنية من اجل النهوض بالتعليم من طرف األشخاص الذاتيين 

 درهم 5.000.000قيمتها 
 

 ية و السعرالباب الثاني : التصف
 

 ـ األشخاص الخاضعون للمساهمة 289المادة 
 

 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% هم در 20.000.000 ما فوق 

 

 تعليل التعديل: 

 
)على غرار جميع الدول المتطورة اجتماعيا(، نقدر المداخيل اإلضافية لميزانية  وتضامنيمن أجل ضمان نظام جبائي عادل 

، بعد ادخال هذا التعديل على النظام الجبائي. نقترح أن تدفع هذه المداخيل اإلضافية درهم سنويا 4.000.000.000الدولة ب

 .دوق الخاص "صندوق دعم عمليات تعميم التعليم االلزامي وتحسين جودته"في الصن

 حواسيب لوحية لجميع التالميذللصندوق ان يوفر بفضل هذه المداخيل يمكن  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

316 
 

 الضريبي الشفافية واالنصاف :6#التعديل 
 

 2020مالية للسنـــــــــــــــــة ال 35.20رقم:  المعدل مشروع قانون الماليةمن  4 المادة
 

 تنسخ
 

 
 تعليل التعديل: 

 

نقترح حذف هذه المادة ألنها ال تحد من التهرب الضريبي ومن الممكن ان تشجع البعض على المزيد من 
 التملص الضريبي. كما نعتبر ان هذا االجراء ال يساهم في قانون مالي عادل ومنصف للجميع.

اقد االجتماعي و ضرورة أداء الضريبة من و عوض ذلك نقترح ان يتم فتح نقاش حقيقي حول التع
 أشهر. 6الجميع، يليه اجراء معروف دوليا و هو تغيير الوان األوراق البنكية بعد 

بالموازاة مع هذا االجراء، نقترح انشاء وحدة على مستوى مديرية الضرائب لتسوية وضعية األشخاص 
 نة في هذا المشروع قانون.المتضم %5الخاضعين للضريبة بطريقة اكثر عدال و ليست ال 
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 : 7# التعديل
 

  2020المالية.  للسنـــــــــــــــــة  35.20رقم:  المعدلمن مشروع قانون المالية  9المادة 

 

I- .......،تنسخ و تعوض على النحو التالي 

 42المادة 

رصدة في الميزانية العامة وفي بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي، الموارد الم 2020تحدد خالل السنة المالية 

ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول 

 :)بالدرهم( "أ" الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك

 

 ( :1ة للميزانية العامة )المداخيل العادي 000 734 363 224

 المداخيل الضريبية : - 000 603 994 201

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  - 000 933 957 97

 الضرائب غير المباشرة  - 000 648 424 83

 -الجمركية الرسوم  000 607 840 7

 رسوم التسجيل والتمبر - 000 415 771 12

 غير الضريبية :المداخيل  - 000 131 369 22

 حصيلة تفويت مساهمات الدولة   - -

 حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالل والمساهمات المالية للدولة 000 000 697 14

 عائدات أمالك الدولة  - 000 500 199

 موارد مختلفة  000 631 072 6

 موارد الهبات والوصايا . - 000 000 40 1

 ( :2عادية للميزانية العامة )النفقات ال 000 674 807 244

 نفقات التسيير: - 000 343 585 221

 نفقات الموظفين    000 740 499 140

 نفقات المعدات والنفقات المختلفة  - 000 637 003 44

 التكاليف المشتركة   000 211 651 24

 ية.يبالنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضر - 000 073 314 6

0    
النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية                                                          -
. 

 نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي  - 000 014 339 29

 (2)-(1(=)3الرصيد العادي )  000 940 443 20-
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 (4ميزانية العامة )نفقات االستثمار  لل- 000 676 732 85

-106 176 616 000 
رصيد الميزانية العامة  )دون حصيلة  االقتراضات واستهالكات الدين 

 (  4)-(3(=)5العمومي المتوسط والطويل األجل)

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :  

 موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  000 914 236 2

 نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : - 000 914 236 2

 . نفقات االستغالل  000 554 939 1

 . نفقات االستثمار  000 360 297

 (6رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )  

 الحسابات الخصوصية للخزينة :  

 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة  - 000 931 924 117

 نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة  - 000 343 690 117

 (7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة ) 000 589 234

-105 942 027 000 
رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة االفتراضات واستهالكات الدين 

 (7(+)6(+)5(=)8العمومي المتوسط والطويل األجل )

 ( :9مومي المتوسط والطويل األجل )استهالكات الدين الع 000 323 161 64

 -الداخلي  000 700 790 47

 -الخارجي  000 623 370 16

 (9)-(8(=)10الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة ) 000 350 103 170-

 ( :11موارد االقتراضات المتوسطة والطويلة األجل ) 000 000 200 136

 الداخلية    000 000 200 105

 الخارجية  000 000 000 31

 (                             10(+)11الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة ) 000 350 903 33-

 
  تعليل التعديل: 

 
 3مليار من الضريبة على الدخل بفضل توسيع الوعاء الضريبي و توحيد النظام +  5مليار كمداخيل جبائية إضافية:  12 -

 مليار بفضل مداخيل الضريبة التصاعدية على الثروة 4"الضريبة على اإلرث" +  ديل أسعارتع مليار بفضل
 النقص في االفتراضات الخارجية  -
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 :8# التعديل
 

  2020المالية.  للسنـــــــــــــــــة  35.20رقم:  المعدلمن مشروع قانون المالية  10المادة 

 

 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة  ب.....( درهم. 2020ة المالية يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم السن

 الملحق بقانون المالية هذا. الجدول "ب"وتوزع االعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في 

 الجدول "ب"

(47)المادة  

,,,,,,,, 

 )بالدرهم(

 

 2020إلعتمادات لسنة ا القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

   

  جاللة الملك 

 000 292 26 القوائم المدنية .......................................................... - 1.2.1.1.0.01.000

 000 164 517 مخصصات السيادة ................................................... - 1.2.1.2.0.01.000

  البالط الملكي 

 000 106 538 الموظفون و األعوان ................................................ -    1.2.1.1.0.02.000

 000 016 444 1 المعدات و النفقات المختلفة ............................................. - 1.2.1.2.0.02.000

  مجلس النواب 

 000 400 392 األعوان ................................................... الموظفون و - 1.2.1.1.0.03.000

 000 432 66 المعدات و النفقات المختلفة ............................................ - 1.2.1.2.0.03.000

  مجلس المستشارين 

 000 040 249 ..........................الموظفون و األعوان ........................ - 1.2.1.1.0.43.000

 000 200  43 المعدات و النفقات المختلفة ............................................ - 1.2.1.2.0.43.000

  رئيس الحكومة 

 000 306 116 الموظفون و األعوان ........................................ - 1.2.1.1.0.04.000

 000 905 573 المعدات و النفقات المختلفة ................................. - 1.2.1.2.0.04.000

  وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرلمان 

 000 996 57 الموظفون و األعوان ........................................ - 1.2.1.1.0.40.000

 000 425 30 لمعدات و النفقات المختلفة ...................................ا - 1.2.1.2.0.40.000
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  المحاكم المالية 

 000 130 320 الموظفون و األعوان ....................................... - 1.2.1.1.0.05.000

 000 000 48 ......المعدات و النفقات المختلفة ........................... - 1.2.1.2.0.05.000

  وزارة العدل 

 000 089 748 4 الموظفون و األعوان ...................................... - 1.2.1.1.0.06.000

 000 351 317 المعدات و النفقات المختلفة ............................... - 1.2.1.2.0.06.000

  والمغاربة المقيمين بالخارجوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي  

 000 009 439 2 الموظفون و األعوان ................................... - 1.2.1.1.0.07.000

 000 007 321 1 المعدات و النفقات المختلفة ............................ - 1.2.1.2.0.07.000

   وزارة الداخلية  

 000 672 412  22 األعوان ........................................... الموظفون و - 1.2.1.1.0.08.000

 000 069 677 3 المعدات و النفقات المختلفة .................................... - 1.2.1.2.0.08.000

   وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  

 000 049 350 56 الموظفون و األعوان .......................................... - 1.2.1.1.0.11.000

 000 583 957 12 المعدات و النفقات المختلفة .................................... - 1.2.1.2.0.11.000

   وزارة الصحة  

 000 500 908 13 ..................الموظفون و األعوان ....................... - 1.2.1.1.0.12.000

 000 070 426 5 المعدات و النفقات المختلفة .................................. - 1.2.1.2.0.12.000

   وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة  

 000 363 012 3 الموظفون و األعوان ........................................ - 1.2.1.1.0.13.000

 000 131 424 المعدات و النفقات المختلفة ................................ - 1.2.1.2.0.13.000

 000 211 651 24 . المشتركة التكاليف..........................................  1.2.1.3.0.13.000

 000 073 314 6 ........................................... الضريبية واإلرجاعات والتخفيضات التسديدات... 1.2.1.5.0.13.000

   وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي  

 000 460 389 الموظفون و األعوان ................................... - 1.2.1.1.0.14.000

 000 620 280 تلفة ..............................المعدات و النفقات المخ - 1.2.1.2.0.14.000

   األمانة العامة للحكومة  

 000 537 78 الموظفون و األعوان ...................................... - 1.2.1.1.0.16.000

 000 971 17 المعدات و النفقات المختلفة ................................ - 1.2.1.2.0.16.000

   وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء  

 000 784 127 1 الموظفون و األعوان ........................................ - 1.2.1.1.0.17.000
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 000 829 751 المعدات و النفقات المختلفة ................................. - 1.2.1.2.0.17.000

   ري والتنمية القروية والمياه والغاباتوزارة الفالحة والصيد البح  

 000 840 532 1 الموظفون و األعوان ........................................ - 1.2.1.1.0.20.000

 000 211 622 2 المعدات و النفقات المختلفة ................................. - 1.2.1.2.0.20.000

   يةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالم  

 000 636 833 الموظفون و األعوان ...................................... - 1.2.1.1.0.23.000

 000 207 860 2 المعدات و النفقات المختلفة ............................... - 1.2.1.2.0.23.000

 
 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

 

239 352 000 
1.2.1.1.0.27.00 ................................................................األعوان و الموظفون ....

0 
333 151 000 

1.2.1.2.0.27.00 .. المختلفة النفقات و المعدات ..........................................................
0 

 
 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

 

260 268 000 
1.2.1.1.0.28.00 األعوان و الموظفون .................................................................

0 
328 421 000 

1.2.1.2.0.28.00 . المختلفة النفقات و المعدات ........................................................
0 

 
 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

 

932 130 000 
1.2.1.1.0.29.00 األعوان و الموظفون ..............................................................

0 
1 853 287 000 

1.2.1.2.0.29.00 .. المختلفة النفقات و المعدات...................................................... 
0 

 
 هنيوزارة الشغل و اإلدماج الم

 

219 040 000 
1.2.1.1.0.31.00 األعوان و الموظفون .............................................................

0 
309 675 000 

1.2.1.2.0.31.00 المختلفة النفقات و المعدات .......................................................
0 

 
 إدارة الدفاع الوطني

 

27 748 542 000 
1.2.1.1.0.34.00 األعوان و الموظفون..................................................... 

0 
5 809 450 000 

1.2.1.2.0.34.00 المختلفة النفقات و المعدات ..........................................
0 

 
 رالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحري

 

68 780 000 
1.2.1.1.0.35.00 األعوان و الموظفون................................................... 

0 
72 613 000 

1.2.1.2.0.35.00 . المختلفة النفقات و المعدات ..............................................
0 

 
 النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

 

   
1.2.1.4.0.36.00 قات الطارئة و المخصصات االحتياطيةالنف -

0 
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 المندوبية السامية للتخطيط

 

339 118 000 
1.2.1.1.0.42.00 . األعوان و الموظفون ...........................................................

0 
147 386 000 

1.2.1.2.0.42.00 ............................ المختلفة النفقات و المعدات .........................
0 

 
 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

 

374 819 000 
1.2.1.1.0.46.00 األعوان و الموظفون.............................................................. 

0 
709 671 000 

1.2.1.2.0.46.00 ات...................................................... . المختلفة النفقات و المعد
0 

 
 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

 

71 290 000 
1.2.1.1.0.48.00 . األعوان و الموظفون ..............................................................

0 
528 002 000 

1.2.1.2.0.48.00 لمختلفة النفقات و المعدات ...................................................... ا
0 

 
 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 

1 480 151 000 
1.2.1.1.0.51.00 األعوان و الموظفون............................................. 

0 
805 933 000 

1.2.1.2.0.51.00 ختلفة النفقات و المعدات ................................................... الم
0 

 
 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

 

66 790 000 
1.2.1.1.0.52.00 األعوان و الموظفون ......................................................

0 
33 489 000 

1.2.1.2.0.52.00 النفقات و المعدات...................................................... المختلفة 
0 

 
 المجلس األعلى للسلطة القضائية

 

89 751 000 
1.2.1.1.0.53.00 األعوان و الموظفون ...................................................

0 
237 630 000 

1.2.1.2.0.53.00 ا.ت..................................................المختلفة النفقات و المعد
0 

 
 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 

76 500 000 
1.2.1.1.0.54.00 . األعوان و الموظفون ...................................................

0 
64 753 000 

1.2.1.2.0.54.00 ................................. المختلفة النفقات و المعدات................
0 

 
 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 

1.2.1.1.0.55.00 . األعوان و الموظفون............................................... للتذكرة
0 

1.2.1.2.0.55.00 ..................................... المختلفة النفقات و المعدات................... للتذكرة
0 

215 468 660 000 
 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
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 تعليل التعديل: 
 

و بناء على مبدأ تضامني بين القطاعات  و الصحة التعليم ينمن أجل تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بقطاع

 الخاصة بالميزانية العامة. بدون أي تأثير على مجموع نفقات التسييرتعديل فصول نفقات التسيير  نقترح الوزارية،

 

 في القطاعات التالية: واألعوانن يالموظفميزانيات التعديل  ويمس

  مليار درهم المقترحة 4عوض ال 2019مليار درهم  مقارنة مع   1,5الداخلية بزيادة 

  مليار درهم المقترحة 9عوض ال  2019درهم مقارنة مع   مليار 3الدفاع الوطني بزيادة 

و  2019ميزانيات المعدات و النفقات المختلفة في جميع القطاعات التي ال تنقص من ميزانيتها بين  كذلك التعديل يمس

( لفائدة الدفاع. فنقترح نقص معقول من ميزانياتها )البالط، مجلسي النواب و المستشرين، الداخلية، المالية، إدارة  2020

 التعليم والصحة. 

مليار درهم( والصحة  4مليار درهم( الى قطاعي التعليم ) 8مكنتنا كل هذه المجهودات من تحويل ميزانية إضافية محترمة )

 مليار درهم(. 4)

 

 في قطاع التعليم العمومي:

 

 تسابهم ضمن الموارد مليار درهم من اجل ادماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية واح 7 أوال زيادة

 البشرية عوض المعدات. 

( في وخدماتيسيمكن هذا التعديل التضامني معالجة اشكال الخصاص المهول في الموارد البشرية )مدرسين، طاقم اداري 

:واألهداف هي المؤسسات التعليمية العمومية.  

  تلميذ وتلميذة  25جعل عدد التالميذ في القسم اقل من 

    أعوان في مجال الخدمات )الحراسة و النظافة(  3من مدير وموظف اداري على االقل وتمكين كل مؤسسة

في ما يخص االعوان بالمدارس  0.47بالنسبة للطاقم اإلداري و  1.04حيث ان المعدل الحالي ال يتجاوز 

  .االبتدائية

 على مستوى النفقات المختلفة، سيمكن هذا التعديل من:

 صوت و الصورة لجميع المواد و المستويات و نشرها عبر التلفزة و االنترنات انتاج "كبسوالت متميزة بال

 مليون درهم( 500)

 ( عوض ال 310.000تكوين مستمر في المستوى لجميع المدرسين )المبرمجة بميزانية إضافية تقدر  65.000

 مليون درهم 360ب

 

 ل بلورة مشروع مؤسسة )الدعم مؤسسة تعليمية عمومية، من اج 10.000( ل 100.000دعم مالي ) درهم

، األنشطة الفصلية( أي ميزانية اجمالية تقدر ةالتربوي، الحياة المدرسية، األندية التربوية، المعدات البيداغوجي

 درهم سنويا( 25.000مؤسسة ) 4.000مليون حاليا لدعم  100عوض  بمليار درهم

 ( و رفع مبلغ المنحة. يقدر هذا 374.000 عوض 500.000الرفع من عدد المستفدين من المنحة الجامعية )

 مليار درهم.  كميزانية إجمالية.   3.8مليار درهم في ميزانية المنح الجامعية. أي  2االجراء بزيادة 
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 :  يةقطاع الصحة العموم في
 
 

 مليار درهم  : 4نقترح تخصيص مبلغ 

 

  باإلضافة إلى مليار درهم 1لب حوالي وهو ما سيتط منصب جديد 10.000لتوظيف المزيد من مهنيي الصحة أي ،

 منصب. 14.000منصب المقترحة في المشروع الحالي ليصبح العدد اإلجمالي  4.000

  والتي عرفت الميزانية  برامج الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصةلدعم

وهذا غير مقبول  2019مقارنة مع سنة  %10،04الي ناقص المخصصة لها بشكل غير مفهوم انخفاضا ملموسا بحو

نظرا الخصاص الكبير في توفير هذه الخدمات. لذى نقترح أن يتم عكس ذلك الرفع من قيمتها إلى الضعف أي بزيادة 

 مليون درهم. 500حوالي 

 دمات للصحة والتي تقدم خ لفائدة العاملين بالقطاع العمومي لدعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال االجتماعية

 مليون درهم. 500اجتماعية مهمة للموظفين النشيطين والمتقاعدين وعائالتهم ب 

 : وفي اتجاه االعتراف الفعلي بخصوصية قطاع الصحة نقترح 

 درهم. مليون 500العاملين بالمناطق النائية والصعبة الولوج والعالم القروي بتحفيز موظفي الصحة  -

ع الرفمن أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ، وكذلك  مادية لمهنيي الصحةتحسين األوضاع ال -

من القيمة الهزيلة للتعويض عن الحراسة واإللزامية والمداومة والتعويض عن األخطار 

  .مليون درهم  500مليار و 2بشكل متكافئ وعادل بحوالي  المهنية
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 لتعديالت نتائج التصويت على ا

 املقدمة بخصوص

  35.20رقم املعدل  مشروع القانون املالي

   2020للسنة املالية 
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 فرق األغلبيةمن طرف نتيجة التصويت على التعديالت املقدمة 

 )فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الدستوري، الفريق الحركي، الفريق االشتراكي (

 2020لسنة املالية ل 35.20رقم املعدل ن املالية بخصوص مشروع قانو 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 مالحظات نتيجة التصويت

افقون    املمتنعون  املعارةون  املو

1 
 2املادة 

 تعريفة الرسوم الجمركية
 سحـــــــــــــــــــــــــــــــب

 

2 

 274املادة 

دخول حيز التطبيق وأحكام 

 انتقالية

 ــــــــــــب  سحــــــــــــــ

سحب تعديل هم فقرتين "باء 

مكرر" و"الفقرة املتعلقة 

بتطبيق مقتضيات البند 

املتعلق بآجال من فاتح يناير 

 "2020يونيو  30إلى غاية  2020

قبل التعديل الذي يهم رخص  1 الأحد 31

 البناء .

 ةاملكرر  247املادة  3
تعديل مقبول  بصيغة  1 9 22

 الحكومة

 4  املادة 4
 سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

5 

 5املادة 

التسوية التلقائية برسم املمتلكات 

 واملوجودات املنشأة بالخارج

 سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 6املادة  6
تعديل مقبول  بصيغة  1 الأحد 31

 الحكومة

 8املادة  7
 ــــــــــــــبسحــــــــــــــــــــــــــ

 

8 
 إحداث مادة جديدة

 مكررة
 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

9 
 إحداث مادة جديدة

 مكررة
 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

10 
 إحداث مادة جديدة

 مكررة

 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

11 
 إحداث مادة جديدة

 مكررة

 ــــــــــــــــبسحـــــــــــــــــ
 

12 
 إحداث مادة جديدة

 مكررة

 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــب
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 من طرف فريق األصالة واملعاصرةنتيجة التصويت على التعديالت املقدمة 

 2020لسنة املالية ل 35.20رقم املعدل بخصوص مشروع قانون املالية 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 ظاتمالح نتيجة التصويت

افقون    املمتنعون  املعارةون  املو

1 

مدونة الجمارك والضرائب غير 

 املباشرة 

 املكررة 2إحداث املادة 

 سحـــــــــــــــــــــــــــــــب
 

2 
 10املادة 

 التكاليف القابلة للخصم
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

3 
 19املادة 

 سعر الضريبة
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

4 
 19املادة 

 سعر الضريبة
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

5 

 57املادة 

اإلعفاءات من الضريبة على 

 الدخل

 الأحد 22 10
 تعديل غير مقبول 

6 

 57املادة 

االمتيازات والعالوات ° 25

املممنوحة على شكل شيكات 

 سياحسة

 إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
 تعديل مقبول 

7 
 92املادة 

 اإلعفاء مع الحق في الخصم
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

8 
 92املادة 

 اإلعفاء مع الحق في الخصم
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

9 

 247املادة 

دخول حيز التطبيق وأحكام 

 انتقالية 

ـــــاع  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعديل مقبول بصيغة اللجنة

10 

 املكررة 247املادة 

انتقالية ملواجهة أحكام 

تداعيات جائحة "فيروس 

 ""19كورونا "كوفيد 

 1 الأحد 31
 تعديل مقبول 

11 

 املكررة 274املادة 

أحكام انتقالية ملواجهة 

تداعيات جائحة "فيروس 

 ""19كورونا "كوفيد 

 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع
 تعديل مقبول 

12 

 املكررة 274املادة 

واجهة أحكام انتقالية مل

تداعيات جائحة "فيروس 

 ""19كورونا "كوفيد 

9 22 1 
 تعديل غير مقبول 
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13 

 املكررة 274املادة 

أحكام انتقالية ملواجهة 

تداعيات جائحة "فيروس 

 ""19كورونا "كوفيد 

 الأحد 22 10
 تعديل غير مقبول 

 6املادة  14
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

 املكررة مادة جديدة 7املادة  15
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 8املادة  16
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

 8املادة  17
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

  8املادة  18
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

 املكررة مادة جديدة 8املادة  19
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

20 
املكررة مرتين مادة  8املادة 

 جديدة
 الأحد 22 10

 ول تعديل غير مقب

 املكررة مادة جديدة 24املادة 21
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 
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 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادليةمن طرف نتيجة التصويت على التعديالت املقدمة 

 2020لسنة املالية ل 35.20رقم املعدل بخصوص مشروع قانون املالية 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 مالحظات لتصويتنتيجة ا

افقون    املمتنعون  املعارةون  املو

1 
 3املادة 

 البند األول 
 الأحد 22 11

 تعديل غير مقبول 

2 

 57املادة 

 اإلعفاءات

 الضريبة على الدخل

 الأحد 22 10
 تعديل غير مقبول 

3 

 59املادة 

الخصم من املبالغ اإلجمالية 

 57املنصوص عليها في املادة 

 أعاله

 الأحد 23 9
 ديل غير مقبول تع

 74املادة  4
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 247املادة  5
 سحــــــــــــــــــــــــــــب

 

 املكررة 247املادة  6
تعديل مقبول  بصيغة  1 9 22

 الحكومة

 املكررة 247املادة  7
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

 املكررة 247املادة  8
9 22 1 

 غير مقبول  تعديل

 8ة املاد 9
9 22 1 

 غير مقبول  تعديل

 6املادة  10
تعديل مقبول  بصيغة  1 الأحد 31

 الحكومة

 9املادة  11
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 
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 من طرف املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكيةنتيجة التصويت على التعديالت املقدمة 

 2020ملالية لسنة ال 35.20رقم املعدل بخصوص مشروع قانون املالية 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 مالحظات نتيجة التصويت

افقون    املمتنعون  املعارةون  املو

1 
 19املادة 

 الضريبة على الشركات
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

2 
 73املادة 

 سعر الضريبة
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

3 
 91املادة 

 اإلعفاء دون الحق في الخصم
9 22 1 

 ول تعديل غير مقب

4 

 املكررة 247املادة 

أحكام انتقالية ملواجهة 

تداعيات فيروس كورونا 

 "19"كوفيد 

 1 الاحد 31
 تعديل مقبول 

5 

 املكررة 247املادة  

أحكام انتقالية ملواجهة 

تداعيات فيروس كورونا 

 "19"كوفيد 

 1 الأحد 31
 تعديل مقبول 

6 

 266مكررة و 266املادة 

مكررة  266مكررة مرتين و

مكررة أربع  266مرات و ثالث

 مرات

 الأحد 22 10
 تعديل غير مقبول 

7 

 األسعار - 269املادة 

املساهمات االجتماع 

 للتضامن املترتبة على األرباح

الباب الثاني تصفية 

 املساهمة وأسعارها

 سحـــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 15املادة  8
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

9 
 مرة واحدةمكررة  8املادة 

 مادة جديدة
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

10 
 مكررة مرتين 8املادة 

 مادة جديدة
 سحــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

11 
 مكررة ثالث مرات 8املادة 

 مادة جديدة
9 22 1 

 تعديل غير مقبول 

 9املادة  12
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 9املادة  13
10 22 1 

 ير مقبول تعديل غ
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 9املادة  14
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 9املادة  15
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 9املادة  16
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 9املادة  17
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 9املادة  18
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 9املادة  19
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 
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 نائبين من الحزب االشتراكي املوحد عننتيجة التصويت على التعديالت املقدمة 

 2020لسنة املالية ل 35.20رقم املعدل بخصوص مشروع قانون املالية 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 مالحظات نتيجة التصويت

افقون    املمتنعون  املعارةون  املو

1 
 6املادة 

 اإلعفاءات
 الأحد 31 1

 تعديل غير مقبول 

2 
 6املادة 

 اإلعفاءات
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

3 
 73املادة 

 سعر الضريبة
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

4 
 133املادة 

 الواجبات النسبية
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 289و 288املادتين  5
 الأحد 22 10

 تعديل غير مقبول 

 4دة املا 6
 الأحد 31 1

 تعديل غير مقبول 

 9املادة  7
1 22 9 

 تعديل غير مقبول 
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 الجزء األول مواد نتائج التصويت على 

 35.20رقم املعدل من مشروع القانون املالي 

 2020املالية  للسنة

 

 كما عدلتها 

 لجنة املالية والتنمية االقتصادية
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 ج التصويت نتائ

 2020املالية  للسنة 35.20رقم املعدل مشروع قانون املالية الجزء األول من على مواد 

 

 
  

 املادة
 نتيجة التصويت

 مالحظات
افقون   املمتنعون  املعارةون  املو

ـــــاع املادة األولى  كما جاءت إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاءتكما  5 الأحد 25 2املادة 

 كما عدلت 1 الأحد 31 3ادة امل

 كما جاءت 9 1 22 4املادة 

 كما جاءت 4 6 22 5املادة 

 كما عدلت 6 الأحد 26 6املادة 

ـــــــــاع 7املادة   كما جاءت إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما جاءت الأحد 9 23 8املادة 

 كما جاءت الأحد 10 22 9املادة 

ع قانون املالية الجزء األول من مشرو 

للسنة املالية  35.20املعدل رقم 

2020  

 كما عدل الأحد 10 22
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 35.20الصيغة النهائية ملشروع قانون املالية املعدل رقم 

  2020للسنة املالية 

 

كما صادقت عليها لجنة املالية والتنمية االقتصادية 

 بمجلس النواب
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 2020للسنة  املالية  35.20 مشروع قانون املالية املعدل رقم
 اجلـزء األول

 املعطيات العامة للتوازن املايل
 الباب األول

 األحكام املتعلقة ابملوارد العمومية
I  .- الضرائب واملوارد املأذون يف استيفائها 

 الرسوم اجلمركية والضرائب غري املباشرة
 املادة األوىل

من قانون املالم، رق   I-2عمال أبحكام املـــادة  املتخذة اراسم  التالم،،من الدستور، يصادق على امل 70طبقا ألحكام الفصل 
 :2020للسن، املالم،  70.19

( بوقف استمفاء رس  االسترياد 2019ديسمرب  27) 1441من ربمع اآلخار  30الصادر يف  2.19.1065املارسوم رق   -
 املفاروض على القمح اللني ومشتقاته؛

( بتمديد وقف استمفاء رس  االسترياد املفاروض 2020مارس  27) 1441شعبان  2صادر يف ال 2.20.295املارسوم رق   -
 على القمح اللني ومشتقاته؛

( بوقف استمفاء رس  االسترياد املفاروض على 2020مارس  27) 1441شعبان  2الصادر يف  2.20.296املارسوم رق   -
 القمح الصلب؛

( بوقف استمفاء رس  االسترياد املفاروض على 2020مارس  27) 1441 شعبان 2الصادر يف  2.20.297املارسوم رق   -
 العدس؛

( بوقف استمفاء رس  االسترياد املفاروض على 2020مارس  27) 1441شعبان  2الصادر يف  2.20.298املارسوم رق   -
 احلمص؛

ترياد املفاروض على ( بوقف استمفاء رس  االس2020مارس  27) 1441شعبان  2الصادر يف  2.20.299املارسوم رق   -
 الفول؛

( بوقف استمفاء رس  االسترياد املفاروض على 2020مارس  27) 1441شعبان  2الصادر يف  2.20.300املارسوم رق   -
 الفاصولماء العادي،؛

( بتمديد وقف استمفاء رس  االسترياد 2020ماي  13) 1441من رمضان  19الصادر يف  2.20.345املارسوم رق   -
 قمح اللني ومشتقاته.املفاروض على ال
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 تعريفة الرسوم اجلمركية
 2املادة 

من تعاريف، الارسوم  % 30ار من اتريخ نشار قانون املالم، املعدل هذا ابجلاريدة الارمسم،، مقد ابتداء % 40 يارفع إىل
ديسمرب  31و إىل للفرتة املمتدة من فاتح يولم 25.00( من قانون املالم، رق  I)البند  4يف املادة  اجلماركم، املنصوص علمها

(  2000يونمو  28) 1421من ربمع األول  25بتاريخ  1.00.241، الصادر بتنفمذه الظهري الشاريف رق  2000
 .او تتمممه اكما مت تغمريه

 املدونة العامة للضرائب
 3ةاملاد

 
I.- من  5بموجب المادة المحدثة  من المدونة العامة للضرائب 247و 57التالي أحكام المواد  النحو على تغير وتتمم

 جةذي الح 10بتاريخ  1.06.232الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ، 2007للسنة المالية  43.06قانون المالية رقم 
 : كما تم تغييرها وتتميمها (2006ديسمبر  31) 1427

 

 اإلعفاءات-. 57المادة 

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

.................................................................................................................... 
سياحية. وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق  االمتيازات والعالوات الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات-24°

 هذا اإلعفاء.
 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية -247المادة 

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

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

...... 
 

XVI-االمتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين-ألف 
فى المنعشون يع

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

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

. 
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 .والذعائر والزيادات المتعلقة بها.................................................................................... 
 ..............................................................................................................-باء

 ...................................................................................................-باء المكررة
....................................................................................................................

. 
 

 دخول حيز التطبيق -جيم
1..)................................................................................................................

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

7.).................................................................................................................
 .من طرف إدارة الضرائب......................................................................

للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة  سنةجل إضافي مدته بصرف النظر عن جميع األحكام المخالفة، يمنح أ( 8

تاريخ بداية حالة الطوارئ  والذين حصلوا على رخصة بناء قبل ةاتفاقيات من أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعي

رسوم رقم بموجب الم " 19-كوفيد"مواجهة تفشي فيروس كورونا ل الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني

 . (2020مارس  24) 1441من رجب  29 فيالصادر  2.20.293

 

 XVIII.-
.............................................................................................................. 

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

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

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

XXVII.-
............................................................................................................ 

 .2018يونيو  30وذلك قبل ..................................................................................
XXVIII.-بصفة انتقالية 

............................................................................................... 
 .بتسوية وضعيتهم......... .................................................................

ويمكن أن تتم هذه 

 ..............................................................................................التسوية
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عقود ......... ...............................................................................................

 .التأمين
 

ناه وفق أوعلى مطبوع نموذجي تعده يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بهذا اإلقرار حسب الحاالت المذكورة أد

 :2020ديسمبر 15 غايةاإلدارة وأن يقوموا باألداء التلقائي للواجبات التكميلية إلى 

 

 في هذه المدونة..………………………………………………………في يستفيد الخاضعون )ألف
-باء.

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

............................................................................................................... 
 يستثنى من النظام االنتقالي المشار إليه أعاله: -دال.
 لة نشاطهم؛و االخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مز  -
مساطر  كانت موضوع إحدىالتي  ولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبيةاالخاضعون للضريبة الذين يز  -

 أعاله. 221و 220تصحيح أسس الضريبة المنصوص عليها في المادتين 
XXIX.- عليها المنصوص والذعائر……………………………………………………………انتقالية  بصفة 

 .تعده اإلدارة نموذجي مطبوع على أو وفق ،إقرارا 2020ديسمبرشهر قبل انصرام يودعوا  أن لىالمدونة ع هذه في
 الخاضعين على يتعين

................................................................................................ 
 .للقواعد العامة .......................................................

XXX.-............................................................................................................ 
 

 (فيه رالباقي ال تغيي)

 

 

II.-  كما يلي المكررة مرتين 247المكررة و  247تتمم المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمادتين : 

 "19-كوفيد "جائحة فيروس كورونا  تداعيات لمواجهة انتقالية أحكام-.المكررة 247لمادة ا

 

I.- 133املادة  أحكام من استثناء-I ) واجبات من  %50بنسبة تخفيض من أعاله، تستفيد ( زاي و 1°-واو و °7- باء 

 للسكنى مخصصة مبنية ملحالت وأ بعوض ألراض فضاء مخصصة لبناء مساكن باالقتناء املتعلقة العقود التسجيل،

 موضوع تكون  والتي حكمها في والهيئات املعتبرة االئتمان مؤسسات طرف من املذكورة املحالت و األراض يوكذا باقتناء 

 .»مشاركة متناقصة « أو » بالتمليك منتهية إجارة«أو » مرابحة« عقد في إطار مالية أو تجارية عمليات
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مليونين  للضريبة الخاضع الكليأساسها  مبلغ يتجاوز  التي ال الذكر السالفة تناءاتاالق لعقود التخفيض هذا يمنح

 هذا بالجريدة املعدل املالية قانون  نشر تاريخ من املمتدة الفترة خالل درهم واملنجزة  (2.500.000) وخمسمائة ألف

 .2020 ديسمبر 31 غاية إلى الرسمية

II - ن مليون يالتي يقل رقم معامالتها عن عشر  الشركات تسفيدة، بصرف النظر عن جميع األحكام املخالف

 :الزيادات والغرامات والذعائر املتعلقة اإلبراء منمن  ( درهم20.000.000)

، املنصوص عليه في 2019باإلقرار بالحصيلة املفروةة عليها الضريبة على الشركات برسم سنة  -

 ؛2020 يونيو  30قدير بتاريخ على أبعد تأعاله الذي تم اإلدالء به  I-20املادة 
 

 . 2020سبتمبر  30يتم على أبعد تقدير بتاريخ  والذيباألداء التلقائي للواجبات املستحقة   -
 

االستفادة من اإلبراء السالف الذكر وفق نفس الشروط بالنسبة للخاةعين  الذاتيين ألشخاصويمكن كذلك ل

واملحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو  2019سنة للضريبة على الدخل برسم دخولهم املهنية املتعلقة ب

 نظام النتيجة الصافية املبسطة أو برسم دخولهم الفالحية أو هما معا.

III - يمنح أجل إةافي مدته سنة:بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة ، 

-123و    I -6-92ملادتين لالستفادة من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة املنصوص عليه في ا -

ب( أعاله بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة والتي – 22

 ؛شهرا قبل تاريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية 36لم تستوف أجل 

 

ة بل إعالن حالإلنجاز عمليات بناء مؤسسات فندقية فيما يخص األراض ي املقتناة لهذا الغرض ق  -

 أعاله. IV -24° -129الطوارئ الصحية واملشار إليها في املادة 

 

 تشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال -مرتين المكررة 247المادة 
 

-I  عند احتساب: انتقالية،ال يؤخذ بعين االعتبار مبلغ رقم المعامالت المحقق بواسطة األداء عبر الهاتف النقال  بصفة 

 

 40و 38برسم الدخول المهنية، المشار إليه في المادتين  المفروضة عليه الضريبة على الدخل المستحقةاألساس  -

 أعاله؛
 أعاله. II- °3-91ب (  و  -I--°2 89و  41و  39المنصوص عليها في المواد  والحدود -

 

II – تطبق األحكام المشار إليها فيI 2024 ى لإ  2020سنوات سمأعاله على اإلقرارات المودعة بر". 

 

III-38تنسخ ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية المعدل هذا في الجريدة الرسمية، األحكام المتعلقة بالمادتين–IV  و
40–III .من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر 
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 التسوية الطوعية للوضعية اجلبائية للخاضع للضريبة

  4املادة

الصادر بتنفيذه  2020للسنة المالية 19-70 رقم من قانون المالية 7من المادة  Vالبند أحكام  على النحو التالي تغير

 (: 2019ديسمبر  13) 1441من ربيع االخر  16بتاريخ  125-19-1الظهير الشريف رقم 

 مدة تطبيق المساهمة V-.7المادة 
 15غاية  إلىتبتدئ من فاتح يناير  ….............................................................…لألشخاصتمنح 
ه وأداء المساهمة برسم الموجودات المعنية الالمشار إليه أع باإلقرارللقيام  2020 ديسمبر

 ".للغير ...............................................

 
 التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة ابخلارج

  5املادة 
، الصادر بتنفمذه 2020للسن، املالم،  70.19من قانون املالم، رق   8من املادة  V-1البند  ى النحو التايل، أحكامتغري عل

 :(2019ديسمرب  13) 1441من ربمع اآلخار  16بتاريخ  1.19.125الظهري الشاريف رق  
 مدة التطبمق V.-1. - -. 8 "املادة

  ".ار .............................. ابخلارجللقمام ابإلقار  2020ديسمرب  31إىل غاي، "متنح لألشخاص ........ 
 

 
 املتعلقة بعوارض األداء على الشيكات املاليةاملسامهة اإلبرائية برسم الغرامات 

 6املادة 
 تعاريف: -1

ها ابلنسب، للشمكات املقدم، تمسامه، إبارائم، بارس  الغارامات املالم، املتعلق، بعوارض األداء كمفما كان تارتمبها، واليت مل تت  تسوي حتدث
 .اتريخ نشر قانون املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسيةاىل غاية  2020فاتح يناير من لألداء يف الفرتة املمتدة 

 
 و أداء املسامه، اإلبارائم،: سعار -2

ء اليت مل تت  تسويتها من مبلغ الشمك أو الشمكات غري املؤداة موضوع عوارض األدا %1,5حيدد سعار املسامه، اإلبارائم، يف 
اريط، أن ، شاتريخ نشر قانون املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسيةاىل غاية  2020فاتح يناير من واملقدم، لألداء يف الفرتة املمتدة 

 .2020يت  أداء هذه املسامه، خالل سن، 
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سب، لألشخاص الذاتمني، ويف مخسني ألف ( دره  كحد أقصى ابلن10.000حيدد مبلغ املسامه، السالف، الذكار يف عشارة أالف )
( دره  ابلنسب، لألشخاص االعتباريني، كمفما كان عدد عوارض األداء اليت مل تت  تسويتها ابلنسب، للشمكات املقدم، 50.000)

 .اتريخ نشر قانون املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسيةاىل غاية  2020فاتح يناير من  لألداء يف الفرتة املمتدة

 .يت  أداء املسامه، اإلبارائم، املذكورة دفع، واحدة

 اآلاثر املرتتب، عن أداء املسامه، اإلبارائم،: -3

ليت ايرتتب عن أداء املسامه، اإلبارائم، املشار إلمها أعاله تربئ، ذم، األشخاص املعنمني أبداء الغارامات املالم، املتعلق، بعوارض األداء 
اتريخ نشر قانون املالية املعدل اىل غاية  2020فاتح يناير من قدم، لألداء يف الفرتة املمتدة مل تت  تسويتها ابلنسب، للشمكات امل

 .هذا ابجلريدة الرمسية

 

II. - املوارد املرصدة 

 احلساابت اخلصوصية للخزينة
 املصادقة
 7املادة 

حكام أبعمال  ى املارسوم التايل املتخذيصادق عل لقانون املالم،، 130.13رق  من القانون التنظممي  26بقا ألحكام املادة ط
 : 2020للسن، املالم،  70.19من قانون املالم، رق   29املادة 

( إبحداث حساب مارصد ألمور خصوصم،  2020مارس  16) 1441من رجب  21الصادر يف  2.20.269املارسوم رق  
 "".19-حيمل اس  "الصندوق اخلاص بتدبري جائح، فريوس كوروان "كوفمد

 

 
 احلساب املرصد ألمور خصوصيةتغيري 

 ""19-" الصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كوروان "كوفيد املسمى
 8املادة 

 ارسوم رق أحكام املادة األوىل من امل ،ابتداء من اتريخ نشار قانون املالم، املعدل هذا ابجلاريدة الارمسم، ،تتم  على النحو التايل
 حيمل اس ارصد ألمور خصوصم، م( إبحداث حساب 2020مارس  16)  1441من رجب  21الصادر يف  2.20.269

من قانون املالم، املعدل رق  7 " كما متت املصادق، علمه مبوجب املادة"19-"الصندوق اخلاص بتدبري جائح، فريوس كوروان "كوفمد
 :2020للسن، املالم،  35.20

 .......................من أجل .................................. -.I-."املادة األوىل 
 .وصارف نفقاته..................................................................................."
"-.IIيتضمن هذا احلساب : 
 : يف اجلانب الدائن"
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...................................................................................." 
...."................................................................................ 

 الدولم، ؛ تواهلمئا .............."
  ؛املبالغ املارجع، من النفقات املقمدة يف احلساب  -"
  اهلبات...... -"
 ...... املختلف، -"

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

..................................................................." 
 ؛العام، املمزانم، اىل".............................

 ؛املبالغ املارجع، من األموال املقمدة يف احلساب بغري حق -"
 املختلف،." ...... -"

 
 الثـانـياب الب

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكالي  الدولة 

 9املادة 
 I.-  ،ابتداء من اتريخ نشار قانون املالم، املعدل هذا ابجلاريدة الارمسم،، أحكام املادةتنسخ و تعوض على النحو التايل 
 :2020للسن، املالم،  70.19ن قانون املالم، رق  من الباب الثالث م 42

ابملبالغ املثبت، يف اجلدول التايل ، املوارد املارصدة يف املمزانم، العام، ويف ممزانمات  2020د خالل السن، املالم، حتد -.42"املادة 
  وذا همارافق الدول، "املسرية بصورة مستقل، ويف احلساابت اخلصوصم، للخزين، كما هي مقدرة يف اجلدول "أ" امللحق بقانون املالم، 

 : مف "والتوازن العام الناتج عن ذلك )ابلدره (كذا املبالغ القصوى للتكال
 

 212.363.734.000 ( :1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 189.994.603.000 ـ المداخيل الضريبية :

 85.957.933.000 ………………………………….……….ـ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

 83.424.648.000 ………………..………………………………....ـ الضرائب غير المباشرة.... 

 7.840.607.000 ………..……………………………..…………………..ـ الرسوم الجمركية 

 12.771.415.000 ………………………………....…………………..ـ رسوم التسجيل والتمبر 

 22.369.131.000 ـ المداخيل غير الضريبية :

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

 14.697.000.000 …….……………ـ حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة. 

 199.500.000 ……………………………...……….………………..ـ عائدات أمالك الدولة 

 6.072.631.000 ……………………………………………....……………...ـ موارد مختلفة 
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 1.400.000.000 …….…………………………………………..……ـ موارد الهبات و الوصايا 

 244.807.674.000 ( :2النفقات العادية للميزانية العامة )

 215.468.660.000 ـ نفقات التسيير:

 135.933.004.000 ……….…….……………………………...……………ـ نفقات الموظفين 

 46.170.372.000 ………………………………....…………ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة 

 24.651.211.000 …….……………………….شتركةـ التكاليف الم 

 6.314.073.000 ………….………ـ النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات واإلرجاعات الضريبية 

 2.400.000.000 والمخصصات اإلحتياطية..................................................... ـ النفقات الطارئة 

 29.339.014.000 ………………………………...…المتعلقة بالدين العموميـ نفقات الفوائد والعموالت  

 32.443.940.000- (…….…………………………….………………...2)-(1(=)3الرصيد العادي )

 85.732.676.000 (……….……………………………..……...4ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة ) 

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

-118.176.616.000 

   مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :

ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  
.....…………………………… 

2.100.968.000 

 2.100.968.000 رة مستقلة : ـ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصو 

 1.864.793.000 …………………..…..…………...………………...…….ـ نفقات اإلستغالل 

 236.175.000 …………………………………………....…………..…..ـ نفقات اإلستثمار 

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

   الحسابات الخصوصية للخزينة : 

 110.924.931.000 ………………………………..………...د الحسابات الخصوصية للخزينةـ موار 

 110.690.342.000 …………………………………...……..ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة 

 234.589.000 (………...…………………………….…..7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )

ات الدين العمومي المتوسط والطويل رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة اإلقتراضات واستهالك
 (………..……………………..7(+)6(+)5(=)8) األجل(

-117.942.027.000 

 64.161.323.000 ( :9استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل )

 47.790.700.000 ……………………..…………..………….…..….……..……… ـ الداخلي 

 16.370.623.000 ...………………………………………………..………...……ـ الخارجي 

 182.103.350.000- (………………………….....9)-(8(=)10الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة )

 136.200.000.000 ( :11والطويلة األجل ) موارد اإلقتراضات المتوسطة

 76.200.000.000 …………...……………..................................................……. ـ الداخلية 

 60.000.000.000 ………………………………………...…..……...........……...ـ الخارجية 

 45.903.350.000- (................................................11(+)10الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة )

-. II املذكورة أعاله وفقا للجدول "أ" من قانون املالم،  42 ادةملوارد املنصوص علمها يف املابتداء من نفس التاريخ، توزع ا
  .2020للسن، املالم،  70.19املالم، رق  اجلدول "أ" امللحق بقانون املعدل هذا ، والذي ينسخ ويعوض 


