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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 املال 
 الباب األول 

 األحكام املتعلقة ابملوارد العمومية 
I  .- الضرائب واملوارد املأذون يف استيفائها 

 الرسوم اجلمركية والضرائب غري املباشرة
 املادة األوىل

من قانون املالية رقم   I-2عمال أبحكام املـــادة  املتخذة من الدستور، يصادق على املراسيم التالية، 70طبقا ألحكام الفصل 
 : 2020للسنة املالية  70.19

( بوقف استيفاء رسم االسترياد  2019ديسمرب    27)  1441من ربيع اآلخر    30الصادر يف    2.19.1065املرسوم رقم    -
 املفروض على القمح اللني ومشتقاته؛

تيفاء رسم االسترياد املفروض ( بتمديد وقف اس2020مارس    27)  1441شعبان    2الصادر يف    2.20.295املرسوم رقم    -
 على القمح اللني ومشتقاته؛ 

( بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض على 2020مارس    27)  1441شعبان    2الصادر يف    2.20.296املرسوم رقم    -
 القمح الصلب؛

ملفروض على ( بوقف استيفاء رسم االسترياد ا2020مارس    27)  1441شعبان    2الصادر يف    2.20.297املرسوم رقم    -
 العدس؛ 

( بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض على 2020مارس    27)  1441شعبان    2الصادر يف    2.20.298املرسوم رقم    -
 احلمص؛

( بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض على 2020مارس    27)  1441شعبان    2الصادر يف    2.20.299املرسوم رقم    -
 الفول؛ 

( بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض على 2020مارس    27)  1441شعبان    2لصادر يف  ا  2.20.300املرسوم رقم    -
 الفاصولياء العادية؛

( بتمديد وقف استيفاء رسم االسترياد 2020ماي    13)  1441من رمضان   19الصادر يف    2.20.345املرسوم رقم    -
 املفروض على القمح اللني ومشتقاته.

 
 
 
 
 

 اجلمركية تعريفة الرسوم 
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 2املادة 
املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسية، مقد  ابتداء  %  40  يرفع إىل من تعريفة الرسوم    %  30ار  من اتريخ نشر قانون 

ديسمرب    31للفرتة املمتدة من فاتح يوليو إىل    25.00( من قانون املالية رقم  I)البند    4يف املادة   اجلمركية املنصوص عليها 
(  2000يونيو    28)  1421من ربيع األول    25بتاريخ    1.00.241بتنفيذه الظهري الشريف رقم  ، الصادر  2000

 .ا و تتميمه ا كما مت تغيريه
 املدونة العامة للضرائب

 3ةاملاد

 
I.- من   5المحدثة بموجب المادة  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°  - ............................................................................................................. 

 .................................................................................................................... 
نوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية. وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق  االمتيازات والعالوات المم-24°

 هذا اإلعفاء. 
 دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية  -247المادة 

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

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

 
XVI-ازات الممنوحة للمنعشين العقاريين االمتي -ألف 

المنعشون  يعفى 

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

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

. 
 .والذعائر والزيادات المتعلقة بها................................................................. ...................

 .................................................................................................... .......... -باء
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 ................................................................................................ ...-باء المكررة
.................. ..................................................................................................

. 
 

 دخول حيز التطبيق  -جيم
1..) ................................................................................................................

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

7.)..................................................................... ............................................
 . ن طرف إدارة الضرائبم..... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ...

للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة   سنةبصرف النظر عن جميع األحكام المخالفة، يمنح أجل إضافي مدته ( 8

تاريخ بداية حالة الطوارئ   والذين حصلوا على رخصة بناء قبل  ةل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعياتفاقيات من أج

بموجب المرسوم رقم   " 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.- انتقالية   بصفة 

 .......................................... ..................................................... 
 . بتسوية وضعيتهم......... ..................................... ............................

هذه  تتم  أن  ويمكن 

 .................... ......................................................................... .التسوية
عقود  .........  ............................................................................................... 

 .التأمين
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يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بهذا اإلقرار حسب الحاالت المذكورة أدناه وفق أوعلى مطبوع نموذجي تعده 

 :2020ديسمبر 15 غايةاإلدارة وأن يقوموا باألداء التلقائي للواجبات التكميلية إلى 

 

 في هذه المدونة. .………………………………………………………في يستفيد الخاضعون )ألف
-باء.

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

 ............................................................................................................... 
 م االنتقالي المشار إليه أعاله:يستثنى من النظا -دال.
 ولة نشاطهم؛االخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مز  -
كانت موضوع إحدى مساطر  التي    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 المدونة على هذه في
 الخاضعين على يتعين

........................................................................ ........................ 
 .للقواعد العامة .......................................................

XXX.- ............................................................................................................ 
 

 (فيه ر الباقي 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 أو 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

مليونين  للضريبة  الخاضع الكليأساسها   مبلغ يتجاوز  التي ال الذكر السالفة االقتناءات 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
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II   -    ،املخالفة األحكام  جميع  عن  النظر  عشر   الشركات  تسفيد بصرف  عن  معامالتها  رقم  يقل  مليون ي التي  ن 

 :الزيادات والغرامات والذعائر املتعلقة  اإلبراء منمن   ( درهم 20.000.000)

بالحصيلة املفروضة عليها الضريبة على الشركات برسم سنة   - ، املنصوص عليه في 2019باإلقرار 

 ؛ 2020  يونيو  30على أبعد تقدير بتاريخ  أعاله الذي تم اإلدالء به    I-20املادة  
 

 .  2020سبتمبر    30ى أبعد تقدير بتاريخ  يتم عل والذيباألداء التلقائي للواجبات املستحقة     -
 

ل بالنسبة للخاضعين    الذاتيين  ألشخاصويمكن كذلك  الشروط  نفس  الذكر وفق  السالف  اإلبراء  االستفادة من 

واملحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو    2019للضريبة على الدخل برسم دخولهم املهنية املتعلقة بسنة  

 الصافية املبسطة أو برسم دخولهم الفالحية أو هما معا.نظام النتيجة  

III - يمنح أجل إضافي مدته سنة: بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة ، 

- 123و      I  -6-92لالستفادة من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة املنصوص عليه في املادتين   -

ز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة والتي ب( أعاله بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجا– 22

 ؛شهرا قبل تاريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية  36لم تستوف أجل  

 

إلنجاز عمليات بناء مؤسسات فندقية فيما يخص األراض ي املقتناة لهذا الغرض قبل إعالن حالة   -

 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   األساس المفروضة عليه الضريبة على الدخل المستحقة  -

 أعاله؛
 أعاله.  II- °3-91ب (  و  -I--°2 89 و 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 

 

 التسوية الطوعية للوضعية اجلبائية للخاضع للضريبة 

  4املادة
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الصادر بتنفيذه   2020للسنة المالية 19-70 رقم من قانون المالية 7من المادة  Vأحكام البند  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  
أع  باإلقرار للقيام   2020  ديسمبر إليه  المعنية  الالمشار  الموجودات  برسم  المساهمة  وأداء  ه 

 ".للغير ...............................................

 
 التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة ابخلارج

   5املادة 
، الصادر بتنفيذه 2020للسنة املالية    70.19من قانون املالية رقم    8من املادة    V-1البند   تغري على النحو التايل، أحكام

 :(2019ديسمرب  13) 1441من ربيع اآلخر  16بتاريخ  1.19.125الظهري الشريف رقم 
 مدة التطبيق  V.-1. - -. 8 "املادة

  " .................... ابخلارجار ........... للقيام ابإلقر  2020ديسمرب  31إىل غاية "متنح لألشخاص ........ 
 

 
 املتعلقة بعوارض األداء على الشيكات  املاليةاملسامهة اإلبرائية برسم الغرامات 

 6املادة 
 تعريف: -1

مسامهة إبرائية برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء كيفما كان ترتيبها، واليت مل تتم تسويتها ابلنسبة للشيكات املقدمة    حتدث
 .اتريخ نشر قانون املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسيةاىل غاية  2020فاتح يناير من لألداء يف الفرتة املمتدة 

 
 املسامهة اإلبرائية:و أداء  سعر -2

مبلغ الشيك أو الشيكات غري املؤداة موضوع عوارض األداء اليت مل تتم تسويتها   %1,5حيدد سعر املسامهة اإلبرائية يف   من 
، شريطة أن  اتريخ نشر قانون املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسيةاىل غاية  2020فاتح يناير من واملقدمة لألداء يف الفرتة املمتدة 

 . 2020يتم أداء هذه املسامهة خالل سنة 

( درهم كحد أقصى ابلنسبة لألشخاص الذاتيني، ويف مخسني ألف  10.000حيدد مبلغ املسامهة السالفة الذكر يف عشرة أالف )
دمة  ( درهم ابلنسبة لألشخاص االعتباريني، كيفما كان عدد عوارض األداء اليت مل تتم تسويتها ابلنسبة للشيكات املق50.000)

 .اتريخ نشر قانون املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسيةاىل غاية  2020فاتح يناير من  لألداء يف الفرتة املمتدة

 .يتم أداء املسامهة اإلبرائية املذكورة دفعة واحدة

 اآلاثر املرتتبة عن أداء املسامهة اإلبرائية: -3
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اليت  يرتتب عن أداء املسامهة اإلبرائية املشار إليها أعاله تربئة ذمة األشخاص املعنيني أبداء الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء  
اتريخ نشر قانون املالية املعدل اىل غاية  2020فاتح يناير من مل تتم تسويتها ابلنسبة للشيكات املقدمة لألداء يف الفرتة املمتدة 

 .ابجلريدة الرمسية هذا

 

II. -  املوارد املرصدة 

 احلساابت اخلصوصية للخزينة 
 املصادقة

 7املادة 
حكام  أبعمال   يصادق على املرسوم التايل املتخذ  لقانون املالية،  130.13رقم  من القانون التنظيمي    26طبقا ألحكام املادة  

 : 2020للسنة املالية  70.19من قانون املالية رقم  29املادة 
( إبحداث حساب مرصد ألمور خصوصية  2020مارس  16) 1441من رجب  21الصادر يف  2.20.269املرسوم رقم 

 "". 19-حيمل اسم "الصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كوروان "كوفيد
 

 
 تغيري احلساب املرصد ألمور خصوصية

 " "19-"كوفيد" الصندوق اخلاص بتدبري جائحة فريوس كوروان  املسمى
 8املادة 

  رسوم رقمأحكام املادة األوىل من امل ،ابتداء من اتريخ نشر قانون املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسية ،تتمم على النحو التايل
  حيمل اسمرصد ألمور خصوصية م( إبحداث حساب 2020مارس  16)  1441من رجب  21الصادر يف  2.20.269

من قانون املالية املعدل رقم 7 " كما متت املصادقة عليه مبوجب املادة"19-بتدبري جائحة فريوس كوروان "كوفيد"الصندوق اخلاص 
 : 2020للسنة املالية  35.20

 ......................................................... من أجل  - .I-."املادة األوىل 
 . وصرف نفقاته................................................................................... "
"-.IIيتضمن هذا احلساب : 
 : يف اجلانب الدائن"

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

 الدولية ؛ تواهليئا  .............. "
  ؛املبالغ املرجعة من النفقات املقيدة يف احلساب  -"
   اهلبات...... -"
 ...... املختلفة -"

 " يف اجلانب املدين: 
 ...................................................................................." 
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 ..................................................................." 
 ؛ العامة امليزانية اىل".............................

 ؛ غري حق املبالغ املرجعة من األموال املقيدة يف احلساب ب -"
 املختلفة."  ...... -"

 
 الثـانـي الباب 

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة  

 9املادة 
 I.-    ،ابتداء من اتريخ نشر قانون املالية املعدل هذا ابجلريدة الرمسية، أحكام املادة تنسخ و تعوض على النحو التايل  
 :2020للسنة املالية  70.19ن قانون املالية رقم من الباب الثالث م 42

ابملبالغ املثبتة يف اجلدول التايل ، املوارد املرصدة يف امليزانية العامة ويف ميزانيات    2020حتدد خالل السنة املالية    -.42"املادة  
  و هذا  الية  مرافق الدولة "املسرية بصورة مستقلة ويف احلساابت اخلصوصية للخزينة كما هي مقدرة يف اجلدول "أ" امللحق بقانون امل

 : كذا املبالغ القصوى للتكاليف "والتوازن العام الناتج عن ذلك )ابلدرهم(
 

 212.363.734.000 ( : 1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 189.994.603.000 ـ المداخيل الضريبية :

 85.957.933.000 المماثلة………………………………….……….ـ الضرائب المباشرة والرسوم  

 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 الضريبية :ـ المداخيل غير 

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

 14.697.000.000 ـ حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة.…….…………… 

 199.500.000 الدولة……………………………...……….………………..ـ عائدات أمالك  

 6.072.631.000 ـ موارد مختلفة……………………………………………....……………...  

 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 ـ التكاليف المشتركة…….………………………. 

 6.314.073.000 واإلرجاعات الضريبية………….………ـ النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات  

 2.400.000.000 والمخصصات اإلحتياطية.....................................................  ـ النفقات الطارئة 

 29.339.014.000 ـ نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي………………………………...…  

 32.443.940.000- (…….…………………………….………………... 2)-(1(=)3)الرصيد العادي 

 85.732.676.000 (……….……………………………..……... 4ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة ) 
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رصيد الميزانية العامة )دون حصيلة اإلقتراضات واستهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل  
 (……………………………………...………………4)- (3(=)5)األجل( 

-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 ـ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :   

 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 ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة………………………………..………...  

 110.690.342.000 ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة…………………………………...……..  

 234.589.000 (………...…………………………….….. 7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة ) 

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة اإلقتراضات واستهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل 
 (………..……………………..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 املالية   42  ملوارد املنصوص عليها يف املادةابتداء من نفس التاريخ، توزع ا
  .2020للسنة املالية  70.19املالية رقم  اجلدول "أ" امللحق بقانون املعدل هذا ، والذي ينسخ ويعوض 
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