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ول  ء الأ  ز  مة  الج  ت  وى ت   محت 
 

 * التعديالت املقترحة على مشروع القانون من طرف: 
 

   الحكومة •

 فرق االغلبية   •

 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفريق الحرك •

 ي ــــــــــــــــــــــالفريق االشتراك •

 فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب  •

 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب   •

 لــــــــــــــــــــــــــــــ ربي للشغـــــــــــــــــــــ اد املغــــــــــــــــ فريق االتح •

 مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي   •

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل    •

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــدالة االجتماعيـــــــــــــــــــــمجموعة الع •

 مستشارا االتحاد الوطني للشغل باملغرب   •
 

 2023جدول التصويت على مواد الجزء األول من مشروع القانون املالي * 

 * صيغة املواد املعدلة

 *  ملحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق:  

 أوراق إثبات حضور السادة املستشارين؛  •

إيضاحات حول األسئلة املقدمة من طرف السيدات والسادة املستشارين  •

خالل املناقشة العامة داخل لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية  

 بمجلس املستشارين؛

افقة   •  بيانات مر

 2025- 2023البرمجة امليزانياتية االجمالية لثالث سنوات  •



 
 

 التعديالت املقرتحة على مشروع القانون من طرف:  *

 الحكومة  •

 فرق االغلبية   •

ــــــــي •  الفريق الحركـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــي •  الفريق االشتراكـــــــــــــ

 فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب •

 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب   •

 فريق االتحــــــــــــــــاد املغـــــــــــــــــــــربي للشغــــــــــــــــــــــــــــــل •

 مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي  •

 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل    •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةمجموعة العـــــــــــــــــــــدالة االجتماعيـــ •

 مستشارا االتحاد الوطني للشغل باملغرب  •

 
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 

 جدول التصويت على مواد اجلزء األول من 

 2023 مشروع القانون املايل للسنة املالية
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                                                                          2023للسنة املالية   50.22مشروع قانون املالية رقم  مواد اجلزء األول من  جدول التصويت على
تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

جماعال    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرف  ورد بشأهنا تعديل غري مقبول السحب      
 (1  )تعديل رقم

ملادة األوىلا  

 2املادة  مل يرد بشأهنا أي تعديل  الجماع

 

 

 

 

 

 

 الجماع

 

 

  18الفصل   ( 1)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول السحب     
 
 
 
 
 
  3املادة  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب  )تعديل    تعديل   ورد بشأهنا -  السحب     
 (5رقم  

 مكرر مرتني  20الفصل  

 املكرر ثالث مرات   45الفصل   ( 2)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  السحب     
 - 1-  68الفصل   ( 1ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب     
 ب   68الفصل  ( 3)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  السحب     
 املكرر    116الفصل   ( 1الفريق االشرتاكي )تعديل رقم    من طرف  تعديل مقدم -  السحب     

 )غري واردة يف املشروع( 
 164الفصل   ( 2الفريق احلركي )تعديل  ورد بشأهنا تعديل من   غري مقبول السحب     
  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرف  ورد بشأهنا تعديل غري مقبول التشبث  3 12 2 

 (3  )تعديل رقم
)تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرف  تعديل مقدم -  السحب     

 (2  رقم
 ة مكرر   164الفصل  

 املشروع( )غري واردة يف    
 1-182 ( 1فرق األغلبية ) تعديل رقم    من طرف  ورد بشأهنا تعديل -  السحب     
  جمموعة الدستوري الدميقراطي االجتماعي  من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  السحب     

    (1)تعديل رقم
235 

 ( 4)تعديل رقم  االجتماعيةالعدالة  جمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول السحب     
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

  252الفصل      ( 5)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول السحب      
 
 
 
 
 
 
  3املادة  

 

 IIالبند   ( 6)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول السحب     
 ( 2تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم  ورد بشأهنا   مقبول  االمجاع مقبول 

 ( 1)تعديل رقم   فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب من طرف  ورد بشأنه تعديل -  السحب     
)تعديل   جمموعة الدستوري الدميقراطي االجتماعي من طرف  ورد بشأنه تعديل -  السحب     

   (2رقم
 ( 7)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  بشأنهورد   جزئيا    مقبول     مقبول 

 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب   من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  السحب     
 ( 2)تعديل رقم    

 مرات  4مكرر    166  الفصل

 ( 8)تعديل رقم  جمموعة العدالة االجتماعية  من طرف  ورد بشأنه تعديل غري مقبول السحب     
 IIIالبند   (1ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة )تعديل رقم -  - االمجاع مقبول 

  جمموعة الدستوري الدميقراطي االجتماعي  من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول  ال أحد 12 4 
 ( 3)تعديل رقم

 ( 9)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    طرفمن    تعديل  ورد بشأنه -  السحب     
  4املادة   ( 3ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول  االجماع 

 تعديالت من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب:    3  ورد بشأهنا غري مقبول السحب      
 (1)تعديل رقم  

 (2)تعديل رقم   -  السحب     
 (3)تعديل رقم   -  السحب     
جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية    من طرف  تتعديال   4ورد بشأهنا   -  السحب     

 (4  )تعديل رقم  :للشغل 

 (5)تعديل رقم   -  السحب     
 (6)تعديل رقم   -  السحب     
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

 (7)تعديل رقم   -  السحب     

مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب    من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول السحب     
 (1)تعديل رقم  

 

 5املادة   الفصل االول   Iالبند   ( 2الفريق االشرتاكي )تعديل رقم    من طرف  ورد بشأنه تعديل مقدم غري مقبول التشبث  3 10 1  14 2 الأحد 
 

 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب :   من طرف  نتعديال   ورد بشأنه -  السحب     
 (4)تعديل رقم  

 9الفصل    Iالبند  

 (3)تعديل رقم   -  السحب     

عدم وجود   ال أحد 12 3 
مقدم  

 التعديالت 

مقبولغري     جمموعة الدستوري الدميقراطي االجتماعي  من طرف  تعديل  ورد بشأنه 
    (4)تعديل رقم

 ( 3ورد بشأهنا تعديل من طرف الفريق االشرتاكي )تعديل   غري مقبول التشبث  3 12 1 

 ( 10)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول السحب     

تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل    ورد بشأهنا مقبول  11 الأحد 2 مقبول 
 (4رقم  

   
 6املادة   6من املادة    Iالبند   (2ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة )تعديل رقم -  - االمجاع مقبول 

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 

 ( 4طرف فرق األغلبية )تعديل رقم  ورد بشأهنا تعديل من   مقبول  االمجاع مقبول 
 4املادة   ( 3ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   -  السحب     
 ( 4  )تعديل رقمورد بشأهنا تعديل من طرف الفريق االشرتاكي   -  السحب     
 ( 11)تعديل رقم  االجتماعيةالعدالة  جمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول السحب     
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب    من طرف  تعديل  اورد بشأهن -  السحب     
 (2)تعديل رقم  

 
 
 

 6املادة  
املدونة العامة 

 للضرائب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6املادة   ( 5ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   -  السحب     
   :جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل   من طرفتعديالن مقدمان   -  السحب     

 (8  )تعديل رقم
 (9  )تعديل رقم -  السحب     
 ( 6ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   -  السحب     
 من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب    تعديالن   ورد بشأهنا غري مقبول التشبث  2 9 3 

 ( 6)تعديل رقم    
 (7)تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 
 ( 4ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   -  السحب     
  مقبول  االمجاع مقبول 

 للمالئمة 
ملقاوالت املغرب )تعديل  ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام  

 (8رقم  
)تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرفتعديل مقدم   -  السحب     

 (10رقم  
  10املادة   ( 5  )تعديل رقمتعديل مقدم من طرف الفريق االشرتاكي     غري مقبول السحب     

ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   مقبول  االمجاع مقبول  غري واردة يف املشروع
 (9رقم  

 19  املادة  ( 7ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   -  السحب     
 ( 7ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   -  السحب     
 ( 8  )تعديل رقم  بشأهنا تعديالن من طرف الفريق االشرتاكيورد   غري مقبول السحب     
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  السحب     

 (5رقم  
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرفعديل  ت  ورد بشأهنا غري مقبول التشبث  3 12 1 
 (11)تعديل رقم  

 
 
 
 
 

 
 
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب    من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول التشبث  3 12 1 
 (4)تعديل رقم  

مقبول بصيغة    13 3 1 مقبول 
 احلكومة 

)تعديل      من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب  ورد بشأهنا تعديل
 (10رقم  

 ( 7  )تعديل رقمورد بشأهنا تعديالن من طرف الفريق االشرتاكي   - السحب     
)تعديل    فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  من طرف  تعديل  ورد بشأنه   - السحب     

 (    6رقم   
مقبولغري   التشبث  2 13 1    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرف  ورد بشأهنا تعديل 

 (12)تعديل رقم  
 ( 8من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم    ورد بشأهنا تعديل مقبول  13 الاحد  3 مقبول 
 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب :   من طرف  تتعديال  3  ورد بشأنه      
 (   7)تعديل رقم     - السحب     
 (    8)تعديل رقم    - السحب     
 (    9)تعديل رقم    - السحب     
ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب                                     مقبول  13 الاحد  4 مقبول 

 (11)تعديل رقم  
جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية    من طرف  ورد بشأهنا تعديل غري مقبول التشبث  2 12 2 

 (13)تعديل رقم  للشغل 
 :    فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  نتعديال   ورد بشأنه غري مقبول السحب     

    (1)تعديل رقم  
 22املادة  

    (2)تعديل رقم   غري مقبول السحب     
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرفتعديل مقدم   غري مقبول التشبث  4 12 ال أحد  
 (17)تعديل رقم  

  24املادة  
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقبولغري   السحب       28  املادة  ( 8ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  ورد بشأنه تعديل - السحب     

 (10رقم  
 (3فريق االحتاد املغريب للشغل )تعديل رقم    من طرف  ورد بشأنه تعديل غري مقبول السحب     
)تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرفتعديل مقدم   غري مقبول التشبث  3 13 1 

 (20رقم  
 ( 9ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب)تعديل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     

 (11رقم  

ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   مقبول  االمجاع مقبول 
 (12رقم  

 ( 4)تعديل رقم      فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول السحب     
 ( 12)تعديل رقم  جمموعة العدالة االجتماعية  من طرف  ورد بشأنه تعديل غري مقبول السحب     
)تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرفتعديل مقدم   غري مقبول التشبث  2 12 1 

 (21رقم  
 31  املادة 

مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب )تعديل    من طرفمقدم    تعديل - السحب     
 (  5رقم  

 غري وارد يف املشروع   39املادة  

فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
  (12رقم  

 I-40املادة 

 ( 10)تعديل رقم  ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية   مقبول  االمجاع مقبول 
 ( 9ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   - السحب     
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

)تعديل    فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  من طرف  ورد بشأنه تعديل - السحب     
 (13رقم  

 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)تعديل  ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب   - السحب     
 (13رقم  

لمقبو غري   السحب       ( 13)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه 
مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب )تعديل رقم   من طرف تعديل اورد بشأهن - السحب     

6) 
 املكررة  42املادة  ( 11األغلبية )تعديل رقم  ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق   مقبول  االمجاع مقبول 
 ( 10ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   - السحب     
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     

 (14رقم  

العام ملقاوالت املغرب )تعديل  ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد   - السحب     
 (14رقم  

  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
 (22)تعديل رقم  

 مكررة مرتني    42املادة    (  9)تعديل رقمتعديل مقدم من طرف الفريق االشرتاكي   - السحب     
   غري واردة يف املشروع

 غري واردة يف املشروع   46املادة   (12تعديل مقدم من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 
 

  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرفتعديل    اورد بشأهن غري مقبول التشبث  2 12 1 
 (23)تعديل رقم  

   47املادة 

مقبولغري   التشبث  4 12 ال احد   )تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرفتعديل مقدم   
 (24رقم  

 غري واردة يف املشروع   56املادة  
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرفل  ورد بشأنه تعدي - السحب     
 (15رقم  

  57املادة 
 
 
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6املادة  

 :   فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  نتعديال   بشأنهورد   غري مقبول التشبث  4 12 ال أحد  
 (5)تعديل رقم  

 (6)تعديل رقم   غري مقبول التشبث  4 12 ال أحد  
 ( 13ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   - السحب     
 (7فريق االحتاد املغريب للشغل )تعديل رقم    من طرف  ورد بشأنه تعديل غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد  
)تعديل    من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب  تعديلورد بشأهنا   - السحب     

 (16رقم  
 (8)تعديل رقم    فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  تعديل  ورد بشأنه - التشبث  4 13 ال أحد  
بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل  ورد   - السحب     

 (15رقم  
 ( 11ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   - السحب     
)تعديل    فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  من طرفل  تعدي   اورد بشأهن - السحب     

 (16رقم  
  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرف  ورد بشأنه تعديل غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد  

 (25)تعديل رقم  

 (   11ورد بشأهنا تعديل من طرف الفريق االشرتاكي )تعديل رقم - السحب     
)تعديل    فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  من طرفل  تعدي ا  ورد بشأهن - السحب     

 (17رقم  

ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   مقبول  االمجاع مقبول 
 ( 17رقم

 (9)تعديل رقم    فريق االحتاد املغريب للشغلمقدمة من طرف   - السحب     
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
 (26)تعديل رقم  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 14)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
)تعديل    فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  من طرفل  تعدي ا  ورد بشأهن - السحب     

 (18رقم  
 58املادة  ( 14ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 

فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
 (19رقم  

  مقبول  االمجاع مقبول 
 للمالئمة 

ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل  
 ( 18رقم

 ( 15)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
أحد ال     جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرف  ورد بشأنه تعديل غري مقبول التشبث  4 13 

 (27)تعديل رقم  
 59املادة 

فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
 (20رقم  

  فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  طرفمن    تتعديال  4  ورد بشأنه مقبول  االمجاع مقبول 
 (10)تعديل رقم  

 (11)تعديل رقم   غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد 
 (12)تعديل رقم   غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد 
 (13)تعديل رقم   غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد 
مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب    من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد 

 (8)تعديل رقم  
 (   12)تعديل رقممن طرف الفريق االشرتاكي    تعديل  ورد بشأنه غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد 
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب    من طرفن  ورد بشأنه تعديال  - السحب     
 ( 21)تعديل رقم    

 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (14)تعديل رقم    فريق االحتاد املغريب للشغلمقدمة من طرف   غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد 
 60املادة   ( 12ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد 
 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     

 (22)تعديل رقم  

 (15)تعديل رقم    فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول التشبث  4 13 ال أحد 
 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     

 (23)تعديل رقم  
 63املادة  

 ( 15ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 
 (18)تعديل رقم    فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول السحب     
مقبولغري   السحب      مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب    من طرف  تعديل  اورد بشأهن 

 (9)تعديل رقم  
 ( 13ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب     
 : فريق االحتاد املغريب للشغل   من طرف  تتعديال   3ا  ورد بشأهن غري مقبول السحب     

 ( 16)تعديل رقم    
 (17)تعديل رقم   غري مقبول السحب     
 (19)تعديل رقم   غري مقبول السحب     
  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     

 (28)تعديل رقم  

 ( 16)تعديل رقم  جمموعة العدالة االجتماعية  من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول السحب     
  65  املادة  (16تعديل مقدم من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 

 غري واردة يف املشروع
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

  68  املادة  (   13  )تعديل رقممن طرف الفريق االشرتاكي    تعديل  اورد بشأهن غري مقبول السحب     
 
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:   من طرف  نتعديال  اورد بشأهن - السحب     
 ( 24)تعديل رقم    

 (25)تعديل رقم   - السحب     
 73  املادة  (   14)تعديل رقممن طرف الفريق االشرتاكي    تعديل  اورد بشأهن - السحب     
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     

 (26رقم  
فريق االحتاد املغريب للشغل )تعديل رقم    من طرف  تعديل   اورد بشأهن غري مقبول التشبث  4 11 الاحد  

20 ) 
  جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول التشبث  5 11 الاحد  

 (29)تعديل رقم  
 ( 17ورد بشأهنا تعديل من طرف جمموعة العدالة االجتماعية )تعديل رقم غري مقبول السحب     
مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب    من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول التشبث  5 11 الاحد  

 (10)تعديل رقم  
 ( 17ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  تعديلا  ورد بشأهن - السحب     

 (27رقم  
من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل    تعديلورد بشأهنا   مقبول  االمجاع مقبول 

 (19رقم  
  مقبول  االمجاع مقبول 

 للمالئمة 
 ( 18)تعديل رقم    ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية:

   فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:  من طرف  نتعديال  اورد بشأهن - السحب     
 (  28)تعديل رقم   
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

  (  29)تعديل رقم    - السحب     
 
 
 
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقبول  االمجاع مقبول 
 للمالئمة 

من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب: )تعديل  تعديل  ورد بشأهنا  
 (  20رقم  

 ( 19)تعديل رقم    ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية: مقبول  13 3 الأحد  مقبول 
 من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب:    تعديالنورد بشأهنا   مقبول  االمجاع مقبول 

 (21)تعديل رقم  
  مقبول  االمجاع مقبول 

 للمالئمة 
 (22)تعديل رقم  

 ( 20)تعديل رقم  ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية:   مقبول  االمجاع مقبول 
 (   18)تعديل رقم  جمموعة العدالة االجتماعية  من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول السحب     
)تعديل    فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     

 (30  رقم  
فريق االحتاد املغريب للشغل: )تعديل رقم    من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول التشبث 4 12 الأحد  

21 ) 
   فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:  من طرف  نتعديال  اورد بشأهن - السحب           

 (  31)تعديل رقم   

 (  32)تعديل رقم    - السحب     

فريق االحتاد املغريب للشغل: )تعديل رقم    من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     
22 ) 

 (   19)تعديل رقم  جمموعة العدالة االجتماعية  من طرف  تعديل  اورد بشأهن -  السحب     

  74  املادة  ( 21ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم -  السحب        
   (  15  )تعديل رقمتعديل مقدم من طرف الفريق االشرتاكي   غري مقبول التشبث  4 11 الأحد  غري واردة يف املشروع 

 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:   من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  التشبث  4 11 الأحد 
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

  (  33)تعديل رقم    
 
 
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 الأحد   ( 23)تعديل رقم  فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول التشبث  4 
11 الأحد  )تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرفمقدم    تعديل غري مقبول التشبث  4 

   (30رقم  
 ( 20)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  السحب     
 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:   من طرف  نتعديال   بشأنهورد   -  السحب     

 (  34)تعديل رقم    

  79  املادة 
 غري واردة يف املشروع

 (35)تعديل رقم   -  السحب     

 I-82  املادة  ( 16  )تعديل رقممن طرف الفريق االشرتاكي    تعديل  ورد بشأنه -  السحب     
 ( 21)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  السحب     
  مقبول  االمجاع مقبول 

 للمالئمة 
املكررة ثالث   82  املادة  ( 22ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم  

 I-مرات

  مقبول  االمجاع مقبول 

 للمالئمة 
من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل    ورد بشأهنا  تعديل

 (23رقم  

 89املادة   ( 14ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   -  السحب     
ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   مقبول  االمجاع مقبول 

 (24رقم  
 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:   من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  السحب     

 ( 36)تعديل رقم    
 91  املادة 

 غري واردة يف املشروع
 ( 24)تعديل رقم  فريق االحتاد املغريب للشغل   من طرفمقدمة   غري مقبول السحب     
)تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرفمقدم    تعديل غري مقبول التشبث  1 12 2 

 (31رقم  
 ( 23ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   - السحب     
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   جزئيا  مقبول  االمجاع مقبول 
 (25رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرفتعديالن مقدمان   غري مقبول السحب     
 (25)تعديل رقم  

 ( 26)تعديل رقم     غري مقبول السحب     
  92  املادة  ( 17االشرتاكي )تعديل رقم  تعديل مقدم من طرف الفريق   - السحب     

فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  )تعديل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب      غري واردة يف املشروع
 (37رقم  

 تعديالت مقدمة من طرف فرق األغلبية:   3 - السحب     
 ( 24)تعديل رقم    

 (25)تعديل رقم   - السحب     
 (26)تعديل رقم   - السحب     
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  )تعديل    من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     

 (  38رقم  

  98  املادة 
 غري واردة يف املشروع

 99  املادة  ( 27من طرف فرق األغلبية: )تعديل رقم    تعديلورد بشأهنا   - السحب     
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     

 (39رقم  
 : فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  نتعديالا  ورد بشأهن - السحب     

 (27)تعديل رقم  
 (28)تعديل رقم   غري مقبول السحب     
 مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب:   من طرف  نتعديال  اورد بشأهن - السحب     

 ( 11)تعديل رقم    
 (12)تعديل رقم   - السحب     
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

  ورد بشأهنا تعديالن من طرف فرق األغلبية:  - السحب     
 
 
 
 
 
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (28)تعديل رقم   - السحب     
 (29)تعديل رقم   - السحب     
 (15ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل رقم   - السحب     
 ( 18ورد بشأهنا تعديل من طرف الفريق االشرتاكي )تعديل رقم   - السحب     
 (29)تعديل رقم    فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  تعديلا  ورد بشأهن - السحب     

 ( 22)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     

 101املادة   ( 20  )تعديل رقممقدم من طرف الفريق االشرتاكي    تعديل - السحب     
 غري واردة يف املشروع   

 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:   من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     
 ( 40)تعديل رقم     

   123املادة 
 غري واردة يف املشروع 

 (30من طرف فرق األغلبية  )تعديل رقم  تعديل مقدم   - السحب     
 ( 19  )تعديل رقممن طرف الفريق االشرتاكي    تعديل  ورد بشأنه - السحب     
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  نتعديال   ورد بشأنه - السحب     

 (41رقم  
 ( 31تعديالن مقدمان من طرف فرق األغلبية : )تعديل رقم   - السحب     
)تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرف  مقدم  تعديل غري مقبول التشبث  3 10 1 

 (32رقم  
ورد بشأهنا  تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   - السحب     

 (26رقم  

 I-127املادة  

من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل    ورد بشأهنا  تعديل - السحب     
 (27رقم  

 V  -129املادة  
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

)تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل:  من طرف  مقدم  تعديل غري مقبول التشبث  2 11 2 
   (33رقم  

   133املادة 
 غري وارد يف املشروع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األغلبية: ورد بشأهنا تعديالن من طرف فرق   - السحب     
 ( 32)تعديل رقم    

 144املادة   

بصيغة    مقبول  االمجاع مقبول 
 احلكومة 

 (33)تعديل رقم  

 ( 16ورد بشأهنا تعديل من طرف الفريق احلركي )تعديل   - السحب     
بصيغة    مقبول  االمجاع مقبول 

 احلكومة 
ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل  

 (28رقم  
ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   - السحب     

 (29رقم  

  ( 23)تعديل رقم  جمموعة العدالة االجتماعية  من طرف  تعديل  اورد بشأهن -  السحب     
 146املادة   ( 21طرف الفريق االشرتاكي )تعديل رقم    من  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول السحب     
مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب     من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول السحب     

 (13)تعديل رقم  

مقبول  غري  السحب      غري واردة يف   154املادة   ( 22  )تعديل رقممقدم من طرف الفريق االشرتاكي    تعديل 
 املشروع

    156  املادة  ( 34ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم     مقبول  االمجاع مقبول 

 ( 24)تعديل رقم  االجتماعيةالعدالة  جمموعة    من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     
  مقبول  االمجاع مقبول 

 للمالئمة 
 157  املادة  ( 35ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم  

 ( 17ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   - السحب     
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل    ورد بشأهنا  تعديل - السحب     
 (30رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 6املادة  

املدونة العامة 
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 

مقبول  غري  السحب       ( 30)تعديل رقم  فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  تعديلا   ورد بشأهن 

 مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب:   من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     
 ( 14)تعديل رقم    

 املكررة   160املادة  ( 23  )تعديل رقممن طرف الفريق االشرتاكي    تعديل  اورد بشأهن - السحب     
مقبول  غري  السحب       ( 18ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   

 
 

 170املادة 

مقبول  غري  السحب       173  املادة  ( 25)تعديل رقم  جمموعة العدالة االجتماعية:  من طرف  تعديل  اورد بشأهن 
مقبول بصيغة    االمجاع مقبول 

 اللجنة 
 ( 36ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم  

مقبول  غري  السحب       ( 19ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   
مقبول  غري  السحب       ( 24)تعديل    رد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكيو  
مقبول  غري  السحب       ( 31)تعديل رقم  فريق االحتاد املغريب للشغل  من طرف  تعديلا  ورد بشأهن 
تشبث ال ال أحد  11 4  مقبول  غري     االجتماعيجمموعة الدستوري الدميقراطي    من طرف  تعديل  اورد بشأهن 

    (5)تعديل رقم
 ( 26)تعديل رقم  العدالة االجتماعية:جمموعة    من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     
 II-179  املادة  (3ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة )التعديل رقم   -  - االمجاع مقبول 

 ابء -  183املادة   (4ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة )التعديل رقم   - - االمجاع مقبول 
 مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب:   من طرفمقدم      تعديل -  السحب     

 ( 15)تعديل رقم    

غري واردة يف   185املادة  
 املشروع
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  )تعديل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه -  السحب        
 (42رقم  

6املادة     200  املادة   
املدونة  
العامة  
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املكررة  207املادة   (5ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة )التعديل رقم   - - االمجاع مقبول 
مقبول  غري  السحب       مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب:   من طرفمقدم    تعديل 

 ( 16)تعديل رقم    

غري واردة يف   229املادة  
 املشروع

ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   مقبول  االمجاع مقبول 
 (31رقم  

 232املادة  

ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   مقبول  االمجاع مقبول 
 (32رقم  

 املكررة اربع مرات  234املادة   ( 29)تعديل رقم العدالة االجتماعية جمموعة  مقدمة من طرف   -  السحب     

    247املادة   ( 27)تعديل رقم جمموعة العدالة االجتماعية   من طرف  ورد بشأنه تعديل -  السحب     
من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل    ورد بشأهنا  تعديل -  السحب     

 (33رقم  
 ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب  مقبول  االمجاع مقبول 

 (36)تعديل رقم  
تشبث ال 3 11 1  مقبول  غري   )تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرفمقدم    تعديل 

 (34رقم  
تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل    ورد بشأهنا مقبول  االمجاع مقبول 

 (37رقم  
 ( 20ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب     
 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:    من طرف  نتعديال  ابشأهنورد   - السحب     

 ( 43)تعديل رقم    
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

6املادة   (  44)تعديل رقم    - السحب       
املدونة  
العامة  
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورد بشأهنا تعديالن من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب:  مقبول  االمجاع مقبول 
 ( 34)تعديل رقم    

 ( 43رقم    ) تعديل غري مقبول السحب     
 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:     من طرف  تتعديال   6  اورد بشأهن غري مقبول السحب     
 (  45)تعديل رقم    - السحب     

 (  46)تعديل رقم    - السحب     

 (  47)تعديل رقم    - السحب     

 (48)تعديل رقم    - السحب     

 (  49)تعديل رقم    - السحب     

 (  50)تعديل رقم    - السحب     
  مقبول  االمجاع مقبول 

 للمالئمة 
ورد بشأهنا  تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب: )تعديل  

 (35رقم  
 ( 37ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول    االمجاع مقبول 
من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب: )تعديل    تعديلورد بشأهنا   مقبول  12 2 ال أحد  مقبول 

 (38رقم  
 

 ( 28)تعديل رقم العدالة االجتماعية جمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول السحب     
  ( 21األغلبية )تعديل رقم  ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق   مقبول  االمجاع مقبول 
 ( 42مقدمة من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 
 من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب:   تعديلورد بشأهنا   غري مقبول السحب     

 ( 39)تعديل رقم    
   جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرف  بشاهنا تعديلورد   غري مقبول السحب     

   (35)تعديل رقم  
 273املادة  
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

 املكررة  15املادة    IIالبند   ( 5ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب      11 3 1
 

 
 

6املادة    
املدونة  
العامة  
 للضرائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 6ي )تعديل  ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاك  غري مقبول السحب     
 ( 3)تعديلمن طرف مستشارا االحتاد الوطين للشغل    ورد بشأهنا تعديل غري مقبول السحب     
 مكررة  45املادة    IIالبند   ( 39ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 
 ( 6ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب     
 ( 10ورد بشأهنا تعديل من الفريق االشرتاكي )تعديل   غري مقبول السحب     
 ( 40ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل رقم  غري مقبول السحب     
 ( 7  بشأهنا تعديل من طرف مستشارا االحتاد الوطين للشغل )تعديلورد   غري مقبول السحب     
 مرات   4مكررة    234املادة   ( 40ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   غري مقبول السحب     
 (  29)تعديل رقم  ورد بشأهنا تعديل من طرف جمموعة العدالة االجتماعية   غري مقبول السحب     
تشبث لا 4 10 الاحد   )تعديل    جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرفمقدم    تعديل غري مقبول 

 (36رقم  
)ماداتن    289و  288املاداتن  

 غري واردة يف املشروع  جديداتن(
مقبولغري   السحب       ( 21ورد بشأهنا تعديالن من الفريق احلركي )تعديل   

   
  299و  298و  297املواد  

 301و    300و
 IVالبند    6املادة   ( 41ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   مقبول  االمجاع مقبول 
ورد بشأهنا تعديل من طرف فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب )تعديل   مقبول  االمجاع مقبول 

 (41رقم  
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

 7املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع 
 مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب:   من طرفمقدم    تعديل غري مقبول السحب        

 ( 20)تعديل رقم    
 )مادة جديدة(   مكررة   7املادة  

 8املادة   ( 42ورد بشأهنا تعديل من طرف فرق األغلبية )تعديل رقم   غري مقبول السحب      االجماع 
 ( 22)تعديل      ورد بشأهنا تعديالن من الفريق احلركي غري مقبول السحب     
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب )تعديل    من طرف  تعديل  ورد بشأنه غري مقبول السحب     

 (51رقم  

 ( 31)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  اورد بشأهن غري مقبول السحب     
مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب )تعديل    من طرفمقدم    تعديل غري مقبول السحب     

 (17رقم  
 9املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع 

 10املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع 

 11املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع 

 12املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع 

 13املادة   تعديل لم يرد بشأنها أي  االجماع 

 14املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع 

مكررة )مادة جديدة(   14املادة   (23تعديل مقدم من طرف الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب        
15  املادة  ( 24ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب      االجماع   

مقبولغري   السحب          مكررة )مادة جديدة(   15   املادة  (25تعديل مقدم من طرف الفريق احلركي )تعديل   
 )مادة جديدة( مرة واحدة  مكررة    15املادة    (28تعديل مقدم من طرف الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب        
 )مادة جديدة (  مرتنيمكررة    15  املادة  (29تعديل مقدم من طرف الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب        

16  املادة  لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
17  املادة  لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

الجماع ا مقبول     املكررة )مادة جديدة(   17  املادة  ( 6مقدمة من طرف احلكومة )تعديل رقم   - -   
  18   املادة  لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع 
19  املادة  لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   

)مادة جديدة( املكررة   19املادة   (26تعديل مقدم من طرف الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب          
 مادة إضافية )غري مرقمة (  ( 27ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب        

الجماع ا 20املادة   بشأنها أي تعديل لم يرد    
فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب     من طرفمقدم بشأهنا تعديل   غري مقبول السحب        

 ( غري واردة يف املشروع 52)تعديل رقم  

مكررة  20املادة    
 مادة جديدة 

 االمجاع نتيجة التصويت على الباب األول من اجلزء االول:  
الجماع ا 21املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل    
الجماع ا 22املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل    

23املادة   (7طرف احلكومة )تعديل رقم    هنا تعديل منورد بشأ  -  - االمجاع مقبول  10 2 2  
 ( 30بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل  ورد   غري مقبول السحب   
تشبث ال 3 11 1  مقبول  غري      :جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل   من طرف  تتعديال   3  اورد بشأهن 

 (14  )تعديل رقم

تشبث ال 3 11 1  مقبول  غري    (15)تعديل رقم   

تشبث ال 3 11 1  مقبول  غري    (16)تعديل رقم   

 ( 32)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  اورد بشأهن - السحب     

تشبث ال 3 11 1  مقبول  غري    مستشارا االحتاد الوطين للشغل ابملغرب:   من طرفورد بشأهنا تعديالن   
 ( 18)تعديل رقم    

تشبث ال 3 11 1  مقبول  غري    (19)تعديل رقم   

24املادة   ( 31بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل  ورد   - السحب      10 2 2  
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  )تعديل رقم    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
53 ) 

تشبث ال 2 11 2  مقبول  غري      جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل  من طرف  تعديل  ورد بشأنه 
 (18  )تعديل رقم

 ( 33)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
الجماع ا فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  )تعديل رقم    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب      

54 ) 
 25املادة  

 ( 34)تعديل رقم  العدالة االجتماعيةجمموعة    من طرف  تعديل  ورد بشأنه - السحب     
26املادة   ( 32ورد بشأهنا تعديل من الفريق احلركي )تعديل   - السحب      االجماع   
27املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
  28املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع 
29املادة   بشأنها أي تعديل لم يرد  االجماع   
30املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
31املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
32املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
33املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
34املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
35املادة   بشأنها أي تعديل لم يرد  االجماع   
36املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
37املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
38املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع   
 39املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  االجماع 
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تعديل  نتيجة التصويت على املادة 

مقبول/  

تعديل غير 

 مقبول 

موقف  نتيجة التصويت على التعديل 

مقدمي  

 التعديل 

موقف 

 الحكومة

 املادة  مقدمي التعديل 

 موافقون  معارضون  ممتنعون  موافقون  معارضون  ممتنعون 

 2املمتنعون:    ال أحد املعارضون:          13املوافقون:     من اجلزء االول:     ثايننتيجة التصويت على الباب ال
 

الجماع ا 40املادة   (8ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة )تعديل رقم   - - االجماع  مقبول    
 ( 33ورد بشأهنا تعديل من طرف الفريق احلركي )تعديل   غري مقبول السحب     
 فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب:   طرفمن    نتعديال   ورد بشأنه غري مقبول السحب     

 ( 55)تعديل رقم     

 (56)تعديل رقم   غري مقبول السحب     

الجماع ا   41املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل  
الجماع ا 42املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل    
الجماع ا 43املادة   لم يرد بشأنها أي تعديل    
الجماع ا مقبولغري   السحب       فريق االحتاد العام للشغالني ابملغرب  )تعديل رقم    من طرف  تعديل  ورد بشأنه 

57 ) 

44املادة    

 االمجاع من اجلزء االول:        ثالثنتيجة التصويت على الباب ال
 

 :     2023للسنة املالية  50.22مشروع قانون املالية رقم   األول مننتيجة التصويت على اجلزء 

 1املمتنعون:     3املعارضون:        11املوافقون:  



 
 
 
 
 

 صيغة املواد املعدلة 
 



 
 صيغة المواد المعدلة 

 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

 3المادة 

I  -  التـا النحــو  على  وتتمـم  ينـايتغيـر  فـاتح  من  ابتداء  الفصــ2023ـر  لي،  أحكام   45و 1 -18و   16 ول، 

مرات ثالث  و  66و  المكرر    294و   294و   252و  240و   235و  1-182و   1-164و  117و   68المكرر 

الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب    ،من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة  ررالمك   297و    المكرر

من شـوال    25بتاريخ    1.77.339ـها بالظهيـر الشـريف بمـــثـابة قانـون رقم  المصادق علي  ،غير المباشرة

 (: 1977أكتوبر  9) 1397

 تلك االتفاقات..................................................... تعتبر متأصلة................................... – 1 - 16الفصل 
 ملها في بلد ما: يقصد من بضائع تم الحصول عليها بأك

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

.................................................................................................................................................................... 
 . مرحلة كانت؛البضائع .....................................................................................................................ر( 

االست   -ز( ت منتجات  او  المائي  والقشريات وغيرها  زراع  تكون األسماك  أن  البحرية شريطة  األحياء  ربية 
المائية الالفقاريات  صغار األ   من  أو  اليرقات  أو  البيض  من  فيه  تربيتها  تمت  أو  فيه  ولدت  قد  خرى 

 القشريات والالفقاريات المائية واألسماك.

 . ...............................................................................................................تحدد............................................ -2

 )الباقي ال تغيير فيه( 

بطلب من المصدرين الشهادات المثبتة    ،، عند االقتضاءتؤشر اإلدارةعند التصدير    -1  -  18الفصل  

 .لمعدة للتصديرا أو للمنتجات المصدرة لألصل المغربي

 يحدد ................................. االستهالك.  -المكرر ثالث مرات  45الفصل 

هيمد األمرد  يتعلق  حينما  سنوات  عشر  إلى  االجل  النقدية  ذا  للعمالت  المادي  التجارية  بالنقل  و    واألوراق 

 ل لحاملها. للتداو القابلة وسائل األداء و األدوات املاليةاألوراق البنكية وغيرها من 

لألغرا إال  المراقبة  نظام  من  جمعها  يتم  التي  والبيانات  المعلومات  تستعمل  أن  يجب  ا وال  لتي ض 

 جمعت من أجلها وفقا للقوانين الجاري بها العمل. 

 ............... .......................................ويسري .............................................................

 )الباقي ال تغيير فيه( 

سائل  و وغيرها من  راق البنكيةوألوا األوراق التجارية  و  العمالت النقدية  تخضع  -المكرر  66الفصل  

المالية   واألدوات  للتداول  األداء  الدخول    الحاملهالقابلة  قيمتها   .....................................عند 

 . درهم 100.000مبلغ 

 في الجمرك. ...................................................ألحد.ال يمكن  -1  - 68ل الفص

 المعني باألمر:  .................................................................. تسلم رخصة -2

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

هذا  غير أنه، يعفى من  .  بمعادلتها لها  رفحائزا على شهادة اإلجازة أو أي شهادة معتب( أن يكون  

 :الشرط
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رقم    - األجور  سلم  في  األقل  المرتبون على  اإلدارة  األ  10أعوان  النظام  للوظيفة من  العام  ساسي 

 سنة؛( 15)ة بصفة فعلية لمدة خمسة عشرة اخل هذه اإلداروالذين مارسوا د  العمومية

الت شخاص  األ  مسيرو  - نشاط  تمارس  التي  وعشياالعتبارية  علر  يتوفرون  عشرة   ىالذين    خمسة 

 . على األقل بهذه الصفةمن التجربة    سنة (15)

 .... ................ ................................................................................ت( أن يتوفر 

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 اإلبراء". بعد االطالع على "شهادة  ..............................تبرأ ذمة المتعهد  - 117الفصل 

بعد االطالع على "شهادة اإلبراء الجزئي" وذلك عند حالة.......................................غير أنه في 

 تصفيتها.  وقعت ..................................كل عملية انتهاء

 من الضرائب والرسوم:  ....................... ..................تستورد. - 1 - 164الفصل 

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

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

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

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

 المخصصة لها. ....................................................................ط(

اإلعفاء   هذا  باالتفاقية  .........................................................................................ويمنح 

 ؛ ( شهرا24عشرين ) بع ورمع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أ، السارية المفعول

التجهيزية    السلع  رقم    .............................تستثنى،  الشريف  الظهير  بتنفيذه    1.11.44الصادر 

 (. 2011يونيو   2)  1432من جمادى اآلخرة  29الصادر في 

 ...................... ................................................................................ظ( التجهيزات 

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

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

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

 (؛1963أكتوبر  3) ..................................... ............................. م( 

 والمنتجات الصيدلية الواردة في البنود التعريفية التالية:  ن( األدوية

 ؛  30.01 -

 ؛ 3002.42.10.00 و 3002.42.91.00 ينالتعريفي  ينباستثناء البند  30.02 -

  3003.39.80.10و  3003.31.00.10و  3003.20.90.10و 3003.10.90.10 -

   3003.60.80.90و    3003.49.90.10و   3003.43.90.00و   3003.41.90.00و

 . 3003.90.95.00و  3003.90.94.00و

  3004.20.00.50و   3004.20.00.20و  3004.10.00.40و 3004.10.00.20  -

 و   3004.39.00.20  و  3004.32.00.60و   3004.32.00.20و   3004.31.00.30و

  3004.49.00.20و   3004.43.00.80و   3004.41.00.80و   3004.39.00.70

  3004.90.00.20و   3004.60.00.80و   3004.50.00.81و   3004.49.00.35و

 . 3004.90.00.70و
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 ......... بالتراب الخاضع: .........................تكلف اإلدارة .............. - 1 - 182الفصل 

 .. ..............................................................................................أنواع الليمونادا ....  - 

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

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

 التبغ المصنع؛  -

المماثلة،    - تعبئة.............................................................واألجهزة  إعادة  أو  تعبئة  سوائل 

  وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو األركيلة )معسل بدون تبغ(؛

 ………..............................................................................اإلطارات المطاطية  -

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

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

 البطاريات المخصصة للمركبات؛ -

  .المنتجات المحتوية على السكر -

 يحق لألعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان:  –  1 - 235 الفصل

النقدية  - التجارية    و  العمالت  من  بنكيةالوراق  األ  واألوراق  واألدوات   وغيرها  األداء  وسائل 

في حالة أو    غير صحيحتصريح  تقديم  بها أو    قديم تصريحفي حالة عدم ت  لحاملهاالقابلة للتداول  المالية  

لنيابة أمر من اب  إال  وفي هذه الحالة األخيرة ال يرفع الحجز  .االشتباه في غسل لألموال أو تمويل لإلرهاب

 قضائي؛ حكم بأو قاضي التحقيق أو  العامة

البضائع ووسائل  ذه  البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق المتعلقة به  -

 .النقل

وراق  واألاألوراق التجارية  العمالت النقدية و  يجب أن تسلم لآلمر بالصرف في مكتب الحجزأ(  –  2

 ؛المحجوزة لحاملها القابلة للتداولوغيرها من وسائل األداء واألدوات المالية  بنكيةال

 يجب: إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة  ب(

 قرب لمكان الحجز؛ بمكتب أو مركز الجمرك األوتودع إما أن تساق   -

 حراستها في مكان الحجز أو في مكان آخر. بنين أو شخص آخر ظوإما أن يتعهد ال -

 ............................ ..................................................................على الحارسكما يجب 

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 

 محاضر متى أمكن. ........................................المثبتة.إن األفعال  - 240 الفصل

 على: ويجب أن تنص هذه المحاضر 

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

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

 ..................الحجز على: ............................. ويجب عالوة ...................................... 

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

 وكميتها؛ ............................. ..........................................وصف -

و  - النقدية  التجاريةالعمالت  من    بنكيةالوراق  واأل األوراق  المالية وغيرها  واألدوات  األداء    وسائل 

 ؛  لحاملهاللتداول القابلة 
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 ...... .............................................................................................التدابير المتخذة  -

 )الباقي ال تغيير فيه( 

   القانونية العادية. .............................................ترفع الجنح   - 252 الفصل

 تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :  - 294الفصل 

 ؛بدون إذن ............................................ ..............لبضائع.كل تحويل  -1

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

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

 منهما؛التملص  .........................................................النظر.بصرف  -4

 ............... .............................................( 3) 49( و 2)  46مقتضيات الفصول  خرق -5

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية:   -المكرر  294الفصل 

 :هذا المبلغ ...................................................................بغرامة  -

ف إليها  المشار  المخالفات  يخص  فيما  الفصل    3و   2و   1ي  *    294من 

 (؛1977أكتوبر  9)............................................................أعاله.

 ؛السالف الذكر 294الفصل   .........................................يخص.* فيما 

بالنسبة ا  مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص منه  بغرامة تعادل مرة ونصف  -

 ؛أعاله 294من الفصل  4للمخالفة المشار إليها في البند 

 ................... ....................................................  30.000و 3000بغرامة تتراوح بين  -

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة:   - المكرر 297الفصل 

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

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

 درهم ........................................ السالف الذكر؛  400.000و   200.000اوح بين بغرامة تتر -

تساوي    - البند    المبلغ بغرامة  في  إليها  المشار  للمخالفة  بالنسبة  به  المصرح  الفصل    7غير    297من 

 السالف الذكر. 

II  -  ينـايـــــــــر فـاتــــــح  من  على  2023ابتداء  تتمـــــــــم  والضرائب ،  الجمـارك  مدونة  التالي  النحو 

المباشرة غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  الراجعة  المباشرة  الذكر   ،غير  المكرر   70بالفصل    ، السالفة 

المكرر  و السادس  الصناعي"    بعنوانمرتين  بالجزء  التسريع  المكرر   166الفصول  المكون من  "مناطق 

  :رر خمس مرات المك 166المكرر أربع مرات و 166ثالث مرات و

 رخصة قبول المعشر في الحاالت التالية:  تلغى –المكرر  70الفصل 

 تخلي المعشر عن الرخصة؛ -

 وفاة المعشر؛  -

 حل الشركة الحاصلة على رخصة القبول.   -
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، باستثناء كل سنة  لدى الجمرككل معشر لم يودع ويسجل    ،متخليا عن رخصة القبول  كذلكويعتبر  

ابتداء  على األقل    تصريحا  (200)   يمائت   ،في حالة ما تعذر على المعشر مزاولة مهامهأو    حالة قوة قاهرة

 .على رخصة القبول هحصول من  شهرا (24) نأربعة وعشري انصرام أجل تاريخ من

 الجزء السادس المكرر مرتين

 مناطق التسريع الصناعي

اإل  -1  –مرات    ثالثالمكرر    166الفصل   العمل،    التشريعية  باألحكام  خاللدون  بها  الجاري  والتنظيمية 

 ل ومخارج مناطق التسريع الصناعي.مداخلحراسة دائمة من طرف مصلحة الجمارك، تخضع 

شخاص وكذا وسائل النقل الذين يدخلون أو يخرجون من مناطق التسريع الصناعي للمراقبة  يخضع األ  -2

 الجمركية. 

ة عند الدخول أو الخروج أو بقاء البضائع في  ، في أي وقت، القيام بالمراقب لمصلحة الجمارك  يرخص  -3

 مناطق التسريع الصناعي.

 إن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي، يمكن:  –مرات   أربعالمكرر  166الفصل 

 تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الخاضع؛  -

التشريعية    ردة في النصوصالوا  نظمة الجمركية وفق الشروطإدخالها للتراب الخاضع تحت أحد األ  -

المذكورة لالستهالك في التراب البضائع    ه ال يمكن الترخيص لعرضوالتنظيمية الجاري بها العمل. غير أن

 ألسباب تجارية مبررة. هذه البضائع   إذا تعذر تصديرإال  الخاضع

تعر   -1  –مرات    خمسالمكرر    166الفصل   الصناعي  التسريع  مناطق  من  الخارجة  البضائع  ض إن 

والقيمة   التعريفي  الصنف  حسب  أو  لالستهالك  بها  المصلحة  المعترف  طرف  من  تسجيل  المقبولة  يوم 

 تصريح العرض لالستهالك.

نسبة الرسوم والمكوس المستحقة عند   أعاله، تعتبرص    –( 1)المكرر   164مع مراعاة أحكام الفصل  

  .االستيراد هي تلك المعمول بها يوم تسجيل تصريح العرض لالستهالك

بإضافة مواد ذات أصل مغربي أو ممغربة بأداء الرسوم عندما يتم الحصول على هذه البضائع    -2

المواد   قيمة  تخصم  عنها،  والمكوس  المذكورة  والمكوس  الرسوم  عليها  المطبقة  القيمة  بها    الجاريمن 

  .لالستهالك عرضهايوم العمل 

III- )حذف البند(   

 تعريفة الرسوم الجمركية 
  4المادة 

( من  I)البند   4تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم االستيراد المحددة بالمادة  ،  2023ابتداء من فاتح يناير 
رقـم   المالية  إلى    25.00قانون  يوليو  فاتح  من  الممتدة  الظهير  2000ديسمبر   31للفترة  بتنفيذه  الصادر   ،

 (، كما وقع تغييره وتتميمه: 2000يونيو    28)  1421من ربيع األول  25بتاريخ   1.00.241الشريف رقم 
 الفصـــل الثالثون 

 
 منتجات صيدلة

 مالحظات: 

............................................................................................................................................. .... 
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 : الفرعيةمالحظات البنود 

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

 : مالحظــــات تكميلية

1-  .................................................................................................... ................ ....................................................... 

ي البنود الفرعية   أ /  - أ /  -2
ي تحتوي عىل 3004.10.00.40 و  3003.10.80.10ال تدخل ف 

بنسلينات أو عىل مشتقاتها، ذات بنية حمض  إال األدوية الت 
بتومايسينات أو مشتقاتها التالي ، أو عىل ست  ي

 : ةبنسليت 
م -( 1

ّ
م من بوتاسيوم كالفوالنات وأموكسيسيلي   صوديوم معق

ّ
 Mélange stérile de Clavulanate de potassium et-   خليط معق

d’amoxiciline sodique stérile   

ي // توبراميسي    - -( 2
يدنول إيتابونات   Loteprednol Etabonate // Tobramycine (DCI) -  ))ت د م                    لوتتر

اسيلي    -  Piperacilline    DCI - ""      بيبت 

اسيلي   // تازوباكتام  -  ""  Piperacilline // Tazobactam - ""          بيبت 

 "" Tobramycine // Dexamethasone - ""          توبراميسي   // ديكساميثازون  -

  

ي البنود الفرعية     / -ب
 
ي تحتوي عىل المضادات الحيوية األخرى    3004.20.00.50  و   3003.20.90.10ال تدخل ف

إال األدوية الت 
 التالية: 

ي شكل حقن:  ةمقدم  -( 1
 
 ف

وميسي    -    Azithromycine                     DCI - ت د م   أزيثر
""    Ceftazidime - ""                   سيفتازيديم -  

وفلوكساسي                                                          سيتر

- Ciprofloxacine   "" 
 ""   Levofloxacine - "" ""                                                    ليفوفلوكساسي    

 ""    Moxifloxacine- ""                                                موكسيفلوكساسي   
  
 
 ات: عىل شكل قطر  ةمقدم  -( 2
  Acide Fusidique  DCI - ت د م                   حمض الفوسيديك -
وميسي    -  ""  Azithromycine - ""    أزيثر

وفلوكساسي      ""    Ciprofloxacine - سيثر

 ""  جنتاميسي    -
 ""  موكسيفلوكساسي   

 ""  نورفلوكساسي    
   "    أوفلوكساسي   

 

- Gentamicine  ""    
- Moxifloxacine    "" 
- Norfloxacine    "" 
- Ofloxacine    "" 
 

ي بأي شكل  مقدمة ، التالية ت د م أساساها   –( 3
 : صيدالن 

 Amikacine                    DCI - ت د م    أميكاسي    -
 "    Bleomycine - "   بليوميسي    -
 "     Cefditoren Pivoxil - "   سيفديتورين بيفوكسيل  -
 "     Cefepime - "    سيفيبيمي  -
 "    Cefotaxime - "   سيفوتاكسيم  -
 "    Cefpodoxime Proxetil - "   سيفبودوكسيم بروكسيتيل  -
 "     Cefuroxime - "    سيفوروكسيم  -

 "     Ertapeneme - "    ارتابينيمي   -

يتات الصوديوم(  -  ديكساميثازون // جنتاميسي   كثر

- Dexamethasone // Gentamicine Sodium Sulfate 
(DCI) " 

 "                               ديكساميثازون // نيومايسي    -
- Dexamethasone // Neomycine                                
(DCI)  
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 " ديكساميثازون // نيومايسي   // بوليميكسي   ب   -
- Dexamethasone // Neomycine // Polymyxine B      
(DCI)  

 دوكسوروبيسي   )هيدروكلوريد( )ت د م  -

- Doxorubicine (Chlorhydrate)   
 "" 

يتات( // ديكساميثازون )ت د م  -  " )فراميسيتي   )كثر
- Framycetine (Sulfate) // Dexamethasone  
 "" 

 "    (Gemifloxacine - "   جميفلوكساسي   )من ميسيالت(  -
 "   Imipeneme // Cilastatine - "   ستاتي   اإليميبينيم // سيال  -
 "   Levofloxacine Hemihydratee - "   ليفوفلوكساسي   هيمهيدرات -
وليد  -  "     Linezolide - "     ليث  
 "     Lymecycline - "    اليمسيكلي    -
وبينم  -  "     Meropeneme - "    مث 
وسي    -  "     Mupirocine - "    موبث 
Neomycine  // Polymyxine B // Nystatine - "    نيومايسي    // بوليميكسي   ب // نيستاتي    -  "       

 "    سلفاديازين الفضة  -
 "    سلفاديازين -
     تيكوبالني    -
ات البوتاسيوم  - ونيدازول // تحت سيث  اسيكلي   / ميث  تث 

موت  " الثر 

- Sulfadiazine Argentique    " 
- Sulfadiazine     " 
- Teicoplanine     " 
- Tetracycline / Metronidazole // Sous Citrate de 
Bismuth Potassique     " 

 "     Vancomycine - "    فانكومايسي    -

 
ي البند   -/ مكرر.  2

ي تحتوي عىل مضادات حيوية أخرى: إال   3004.20.00.60 ال تدخل ف 
 األدوية الت 

 Cefuroxime Axetil DCI - ت د م  سيتيلسيفوروكسيم أك -

وميسي     -  ""   Clarithromycine - ""  كالريتر

ي الهيدرات -
 "" Cefixime Trihydrate - ""    سيفيكسيم ثالتر

ي  -3
ي  إال األدوية ال 3004.39.00.70و  3004.32.00.60، 3004.31.00.30، 3003.39.80.10، 3003.31.00.10البنود الفرعية ال تدخل ف 

ت 
 التالية:  29.37تحتوي عىل هرمونات أو منتجات أخر من البند 

 تحتوي عىل األنسولي    -أ
 ت د م  أسبارت أنسولي     -

 "  ديجلوديكأنسولي     -

ات أنسولي     -  " ديجلوديك // انسولي   اسثر

 "  ديتمث  أنسولي     -

 "  جالرجي   أنسولي     -

ينأنسولي     -  "  جلولث  

وأنسولي      -  "  ليسثر

 

- Insuline Aspart   DCI 

- Insuline  Degludec    " 

- Insuline  Degludec // Asprate   " 

- Insuline  Detemir    " 

- Insuline  Glargine    " 

- Insuline  Glulisine    " 

- Insuline  Lispro     " 

 
ة فوق الكلوية، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية –ب   تحتوي عىل هرمونات القشر

ي شكل حقن:  ةمقدم  -( 1
 
 ف

  Betamethasone    DCI - ت د م                    بيتاميثازون  -
ولون -   ""   Methylprednisolone - ""    ميثيل بريدنث  

      
 عىل شكل قطرات:  ةمقدم  -( 2
 Dexamethasone   DCI - ت د م                   ديكساميثازون -
ولون  -  ""    Prednisolone - ""    بريدنث  

ي بأي شكل مقدمة ، التالية ت د م أساساها    –( 3
 : صيدالت 

 

 ت د م                                               بيتاميثازون   -

 ""                                 بوديزونيد   -

- Betamethasone    DCI 

-Budésonide    ""  
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 ""     كلوبيتاسول   -

اديول    -  ""           اسث 

ون   - اديول // ديدروجستث 
 ""   اسث 

ون   - اديول // نوريثيستث 
 ""   اسث 

يول   -  ""    اسث 

ون كابروات   -  ""   هيدروكسي بروجستث 

يول  عصية اللبنية الحمضية//   -  ""  اسث 

 ""    ميدروجستون   -

ون   -  ""     بروجسث 

ين   -  ""     برومسث 

ون )إينونثات(   -  ""  التستوستث 

 

ي البند  تحتوي عىل هرمونات أو منتجات أخرى تدخل  -ج
 
 29.37ف

وبي   ألفا  -  ت د م    فوليث 

وبي   ألفا // لوتروبي   ألفا   -  ""  فوليث 

يليكس   -  ""     غانث 

 ""     مينوتروبي     -

 ""     نورادرينالي     -

 ""     األوكسيتوسي     -

 ""     سوماتروبي     -

- Clobétasol    "" 

-   Estradiol    "" 

-  Estradiol // Dydrogesterone  "" 

-  Estradiol // Norethisterone  "" 

-  Estriol    "" 

- Hydroxyprogesterone Caproate "" 

-  Lactobacillus Acidophilus // Estriol "" 

- Medrogestone   "" 

-  Progesterone   "" 

-  Promestriene   "" 

- Testosterone (Enanthate)  "" 

 

 

-  Follitropine Alfa   DCI 

-  Follitropine alfa // Lutropine Alfa "" 

- Ganirelix    "" 

- Menotropine   "" 

-  Noradrenaline   "" 

-  Oxytocine    "" 

- Somatropine   "" 

 

ي مكرر /  3
ي تحتوي عىل هرمونات أو منتجات أخر من البند  3004.32.00.70و  3004.31.00.40البنود الفرعية  ال تدخل ف 

إال األدوية الت 
 التالية   29.37

 محتوية عىل أنسولي    (أ 

ي  -
ي الوراتر   Insuline Humaine Biogenetiq                     DCI - ت د م                                         األنسولي   البشر

  

كيبية -ب(  ويد ومشتقاتها أو نظائرها الت   تحتوي عىل هرمونات الكورتيكوستت 

يل-  ت د م                                         ديسوجيسث 
 ""                                              فلوتيكاسون -
ول -  ""                      فلوتيكاسون( // سالميتث 

-  Desogestrel                                                    DCI 
- Fluticasone                                                   ""        
- Fluticasone // Salmeterol                          ""     

 

3  ) ي
ي ثالتر

ي تحتوي عىل هرمونات أو منتجات أخر من البند   3004.39.00.80و  3004.32.00.80 البنود الفرعية  ال تدخل ف 
إال األدوية الت 

 التالية   29.37

كيبية (أ  ويد ومشتقاتها أو نظائرها الت   تحتوي عىل هرمونات الكورتيكوستت 

 ت د م                                   يتاميثازون   - 
يل // ايثينيل  - اديول الليفونورجيست   "" است 
ون -  ""                                          بريدنت  

- Betamethasone                               DCI 
- Levonorgestrel // Ethinylestradiol "" 
- Prednisone     "" 

   29.37أخر أو منتجات أخر من البند عىل هرمونات  تحتوي  ب (

يل // إ - اديولديسوجيست   Desogestrel // Ethinylestradiol  DCI - ت د م            يثينيل إست 

 

 

ي  -4
ي تحتوي عىل القلويات أو مشتقاتها التالية:  3004.49.00.35و  3003.49.90.10البنود الفرعية ال تدخل ف 

 إال األدوية الت 
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ين   -  ت د م              سيميثيكون  /   الفت 

 ""   نالي   أرتيكايي   //  أدري  -

 ""   أتينولول // كلورتاليدون   -

ين )هيدروكلوريد(  -                   الفحم المنشط // بابافث 

 ""                أرتيكاين هيدروكلوريد // أدرينالي    -

 ""    ميبيفاكي   هيدروكلوريد  -

 الديجوكسي   )ت د م(  -

الكونيوم -  ""    ليدوكائي   // كلوريد بت  

 ""     // بريلوكائي    ليدوكائي    -

يميد   -  ""   بيسك ليدوكائي   // سيت 

 "" أكسيد األلومنيوم(  / /  أوكسيتاكي   // أكسيد المغنيسيوم الخفيف 

 ""   أوكسيبوبروكي    -

يتات( -   ""                                    فينكريستي   )كتر

- Alverine // Simethicone              DCI 

- Articaine // Adrenaline   "" 

- Atenolol // Chlortalidone   ""  

     - Charbon Active // Papaverine (Chlorhydrate )  "" 

- Chlorhydrate Articaine // Adrenaline    "" 

- Chlorydrate de Mepivacaine  ""  

- Digoxine         ""               

-  Lidocaine // Benzalkonium Chlorure  "" 

- Lidocaine // Prilocaine   "" 

- Lidocaine de base // Cetrimid  "" 

- Oxetacaine // Magnesium Oxyde Leger // 
Aluminium Oxyde                                               ""  

- Oxybuprocaine  "" 

- Vincristine (Sulfate)                                               "   "  

 

 

ي  مكرر(4
ي تحتوي عىل القلويات أو مشتقاتها التالية: 3004.41.00.30 البند الفرعي ال تدخل ف 

 إال األدوية الت 

 Ephedrine (Chlorhydrate) DCI - ايفيدرين )هيدروكلوريد(  -ا

 

4-) ي  مكرر مرتي  
ي تحتوي عىل القلويات أو مشتقاتها التالية: إال األدوية  3004.49.00.45  البند الفرعي ال تدخل ف 

 الت 

 Theophylline DCI - ت م د           ثيوفيلي    -

ي  -5
ي تحتوي عىل:  3004.90.00.70و  3004.50.00.81، 3003.90.95.00البنود الفرعية ال تدخل ف 

 إال األدوية الت 

 

 المكونات الفعالة التالية ضد المالريا:   -أ

 نيل )هيدروكلوريد(أتوفاكون // بروغوا -

 

 

- Atovaquone // Proguanil (chlorhydrate) 

 اآلتية: ت د م   -ب

 مقدمة عىل شكل حقن  -1
 

 الليسي                      ت د م أسيتيل ساليسيالت  
 ""                                                   أسيكلوفت   

انيكساميك    ""                                  حمض الت 
 ""                             أميودارون )هيدروكلوريد(  

 ""                                             كلوربرومازين  
 ""                      الدوبوتامي   )هيدروكلوريد(  

ين    ""                                            دروتافت 
ازول    ""                                           إيزوميتر
ي  
 ""                                              إيتامسيالت 

 ""                                               فلوكونازول  
ومازين )ماليات(    ""                         ليفوميتر

 ""                                             ميلوكسيكام  
 ""                                              نيموديبي    
ازول    ""                                              أوميتر
 ""                                           باراسيتامول
 ""  سينول // تريميثيل فلوروجلوسينولفلوروجلو 

 ""                           سالبوتامول سلفات  
 ""                                            بوبيفاكي    

Acetylsalicylate De Lysine   DCI  
Aciclovir     "" 
Acide Tranexamique    "" 
Amiodarone (Chlorhydrate)   "" 
Chlorpromazine    "" 
Dobutamine (Chlorhydrate)    "" 
Drotaverine     "" 
Esomeprazole    "" 
Etamsylate     "" 
Fluconazole     "" 
Levomepromazine (Maleate)   "" 
Meloxicam     "" 
Nimodipine     "" 
Omeprazole     "" 
Paracetamol     "" 
Phloroglucinol // Trimethylphloroglucinol "" 
Salbutamol Sulfate    "" 
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Bupivacaine     "" 

 مقدم عىل شكل قطرات: -2
 

 ت د م                               كلوريد الصوديوم  

 ""                        ديكلوفيناك الصوديوم  

 ""               إيزثيونات(  -هيكساميدين )دي

 ""                                          إندوميثاسي    

 ""                                         كيتوتيفي    
 

 
 

Chlorure De Sodium   DCI 
Diclofenac Sodique    "" 
Hexamidine (Di-Isethionate)   "" 
Indometacine     "" 
Ketotifene     "" 

 
ي ( 3

 أساساها  ت د م التالية، مقدمة بأي شكل صيدالت 

 أملوديبي   // فالسارتان )ت د م(  -

 أمورولفي   )ت د م(  -

 ابان )ت د م( أبيكس -

 أبريبيتانت )ت د م(  -

 أزاثيوبورين )ت د م(  -

 أزيالستي   )ت د م(  -

 باكلوفي   )ت د م(  -

ول فومارات  - بيكلوميثازون // فورموتث 
ي هيدرات )ت د م( 

 
 ثنان

 )ت د م( بيتاكسولول

 )ت د م(  بيكالوتاميد  -

 بيميبارين )ت د م(  -

ول )ت د م(  -  بيتا سيتوستث 

وبيونات( //  بيتاميثازون )دي  - ثر
ي فوسفات الصوديوم )ت  

 
بيثاميثازون ثنان

 د م( 

 بيتاكسولول )ت د م(  -

 ديوسميكتايت )ت د م(  -

وبيونات الالمائية //   - بيكلوميثازون ديثر
ي هيدرات )ت د 

 
ول فومارات ثنان فورموتث 

 م( 

 دوسيتاكسيل )ت د م(  -

يل )هيدروكلوريد( )ت د م(  -  دونيبث  

 دورزوالميد )ت د م(  -

 دورزوالميد )هيدروكلوريد( )ت د م(  -

دورزوالميد )هيدروكلوريد( // تيمولول   -
 )ماليات( )ت د م( 

 دورزوالميد // تيمولول )ت د م(  -

اديول )ت  -
 

ينون // إيثينيل إسث دروسبث 
 د م( 

 دولوكستي   )هيدروكلوريد( )ت د م(  -

يد )ت د م(  -  دوتاستث 

يبتان )ت د م(  -
 

 إليث

ومبوباك أو  -
 

 المي   )ت د م( الث

إنتاكابون // ليفودوبا // كاربيدوبا )ت د  -
 م( 

 الصوديوم )ت د م( 

 حمض الزوليدرونيك )ت د م(  -

 أدابالي   )ت د م(  -

وكسيد - ويل )ت د م(  أدابالي   // بث   
 

 البث

سبت )ت د م(  -  افليثر

 أغوميالتي   )ت د م(  -

يل //    -  
 

ي كلورو بث
 
كحول ثنان

 أميلميتاكريسول )ت د م( 

 الفوزوسي   )ت د م(  -

 ريد( )ت د م( الفوزوسي   )هيدروكلو  -

 أمبينونيوم )كلوريد( )ت د م(  -

ميغلومي   أميدوتريزوات //   -
 أميدوتريزوات الصوديوم )ت د م( 

 أملوديبي   // أتروفاستاتي   )ت د م(  -

أملوديبي   // هيدروكلوروثيازيد //  -
 فالسارتان )ت د م( 

يندوبريل )ت د م( -  أملوديبي   // بث 

 ميكرونث   )ت د م( 

وم // كلوريد البوتاسيوم  كلوريد الصودي  -
ي هيدرات كلوريد الكالسيوم //   / / 

 
ثنان

هيكساهيدرات كلوريد المغنيسيوم //  
خالت الصوديوم // حمض ال ماليك )ت 

 د م( 

كلوريد الصوديوم // الكتات الصوديوم    -
 كلوريد    / / 

الكالسيوم // هيكساهيدرات كلوريد 
المغنيسيوم // الجلوكوز مونوهيدرات 

( )ت
 
 )د م )المان

 كوريوجونادوتروبي   ألفا )ت د م(   -

 سيكلوسبورين )ت د م(  -

 سيناكالسيت )ت د م(  -

اتراكوريوم )بيسيالت( )ت د م( -  سث  

 سيسبالتي   )ت د م(  -

 كلونازيبام )ت د م(   -

يديوم بوتولينوم من النوع أ )ت د   -
 

كلوسث
 م( 

 كلوزابي   )ت د م(   -

 أسيتيلوسي   )ت د م(  -

ول  - حمض أليندرونيك // كولي كالسيفث 
 )ت د م( 

وليتات: أالني   ،   -
 

أحماض أمينية + إلكث
أرجيني   ، حمض األسبارتيك ، حمض 

ين ،  الجلوتاميك ، جاليسي   ، هيستيد
آيسولوسي   ، ليسي   ، ليسي   أسيتات 

( ، ميثيوني   ، فينيل أالني   ،     ليسي  
 
)يكاف

وني   ، تربتوفان ،   ين ، ثث  برولي   ، سث 
ي هيدرات  

ر
وسي   ثالن وسي   ، تث  تث 

الصوديوم ، كلوريد البوتاسيوم ، كلوريد  
المغنيسيوم هيكساهيدرات ، هيدرات 

وفوسفات الصوديوم. // محلول  جليسث 
وكوز + الكاكليوم: الجلوكوز  الجل 

 ، ) ي
 
مونوهيدرات )ما يعادل الجلوكوز الالمان
ي هيدرات كلوريد الكالسيوم )ت د م( 

 
 ثنان

 ( ت  د م (  حمض أسيتيل الساليسيليك 

 حمض الجادوتريك )ت د م(  -

  لصوديوم   -
 
حمض اإليباندرونيك المكاف

 إيباندرونات مونوهيدرات )ت د م( 
-  N-    األسبارتيل حمض  أسيتيل 

 الجلوتاميك 

 بيكلوثيمول )ت د م(  -

 بيماتوبروست )ت د م(  -

 بيماتوبروست // تيمولول )ت د م(  -

 بيسوبرولول )هيميفومارات( )ت د م(  -

بيسوبرولول )هيميفومارات( //   -
 هيدروكلوروثيازيد )ت د م( 

 بيسوبرولول // أملوديبي   )ت د م( -

وميب )ت د م(  -  بورتث  

 ( )ت د م( بريمونيدين )طرطرات -

بريمونيدين )طرطرات( // تيمولول  -
 ماليات )ت د م( 

والميد )ت د م(  -  
 

 بريث

والميد // تيمولول )ماليات( )ت د  -  
 

بريث
 م( 

ونيوم بروميد )ت د م(  -  جليكوبث 

ي   -
 
ول فومارات ثنان بوديزونيد // فورموتث 

 هيدرات )ت د م( 

ول )ت د م( -  بوديزونيد // سالميتث 
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 انتكافث  )ت د م(  -

 إنزالوتاميد )ت د م(  -

وبيسي   )هيدروكلوريد( )ت د م(  -  إبث 

 إيبويتي   ألفا )ت د م(  -

 إيبويتي   بيتا )ت د م(  -

 عامل فييا )ت د م( -
ر

 المؤتلف التخث

 إريبيلي   ميسيالت )ت د م(  -

وبو   -
ر

 يتي   )ت د م( إريث

اديول دينوجيست )ت د م(  -
 

 إيثينيل إسث

 إتوميديت )ت د م(  -

يل )ت د م(  -
 

 إيتونوجيسث

 إيتوبوسيد )ت د م(  -

 إكسيميستان )ت د م(  -

 إزتيميب )ت د م(  -

ي التاسع )ت د م(  -  البشر
ر

 عامل التخث

 الثامن )ت د م(  -
ر

 عامل التخث

وات الصوديوم  -  )ت د م( فالثر

 )ت د م( سي   )هيدروكلوريد( فينالفاك  -

 فيبوكسوستات )ت د م(  -

ات )ت د م(  -  فينوفايثر

 الفنتانيل )ت د م(  -

 )ت د م(  الفينوباربيتال -

 حديد )ت د م(  -

 فلوسيتوزين )ت د م(  -

 فلودارابي   )فوسفات( )ت د م(  -

 فلوريسئي   )صوديوم( )ت د م(  -
 فلوروميثولون )ت د م(  -

افث    )ت د م(  مولنوبث 

 مولسيدومي   )ت د م(  -

 موميتازون )فوروات( )ت د م(  -

 مونتيلوكاست )ت د م(  -

 مونتيلوكاست الصوديوم )ت د م(  -

 ميكوفينوالت موفيتيل )ت د م(  -

 نادروبارين كالسيوم )ت د م(  -

 نيبفولول )ت د م(  -

 نيفوبام )ت د م(  -

يتات( )ت د م(  -  نيوستيجمي   )ميثيل كثر

 ريد( )ت د م(نيكارديبي   )هيدروكلو  -

 نيكورانديل )ت د م(  -

 نيفيديبي   // أتينولول )ت د م(  -

 نيلوتينيب )ت د م(  -

ماتريلفت  /  -  )ت د م( ريتونافت    نت 

مركب السكروز هيدروكسيد الحديديك  -
 د م( )ت 

مركب السكروز هيدروكسيد الحديديك  -
 )ت د م( 

 مركب الحديد والسكروز )ت د م(  -

 كروموجليكات الصوديوم )ت د م(  -

 سيكلوفوسفاميد )ت د م(  -

ون )أسيتات( )ت د م(  - وتث   سيثر

 سيتارابي   )ت د م(  -

 دابيغاتران )ت د م(  -

ي )ميسيالت( )ت د  -
 
دابيجاتران إتكسيالن

 م( 

 ي   ألفا )ت د م( داربيبويت  -

 دونوروبيسي   هيدروكلوريد )ت د م(  -

وكس )ت د م(  - اسث   ديفث 

ون )ت د م(  - يثر  ديفث 

وكسامي   ميثان )سلفونات( )ت د  - ديفث 
 م( 

 ديفالزاكورت )ت د م(  -

 ديالبريل // إنداباميد )ت د م(  -

 ديكوالينيوم )هيدروكلوريد( )ت د م(  -

 ديزموبريسي   )ت د م(  -

 نول )ت د م( ديكسبانتي -

ديكسبانتينول // كحول بولي فينيل )ت  -
 د م( 

 ديارسين )ت د م(  -

 دينوجيست )ت د م(  -

ي )ت د  -
 
ن اديول فالث 

 
دينوجيست // اسث

 م( 

ون بيتا  - فث 
 

ي )ت د م(   1انث  نر

 يوديكسانول )ت د م(  -

 إيوهكسول )ت د م(  -

 يوبروميد )ت د م(  -

 االبراتروبيوم )بروميد( )ت د م(  -

ول )ت د م( إ  -  براتروبيوم // فينوتث 

 إيربيسارتان // أملوديبي   )ت د م(  -

ي هيدرات هيدروكلوريد   -
ر
إرينوتيكان ثالن

 )ت د م( 

 إيفابرادين )هيدروكلوريد( )ت د م( -

 كيتوكونازول )ت د م(   -

 كيتوروالك // تروميثامي   )ت د م(  -

 كيتوتيفي   فومارات )ت د م(   -

 النريوتيد )ت د م(  -

 رونيداز )ت د م( ال -

 التانوبروست )ت د م(  -

 يدروكلوريد( )ت د م(بوبروبيون )ه  -

جولي   )ت د م(   -  كابث 

 كالسيبوتريول // بيتاميثازون )ت د م(   -

كالسيوم )جلوكوهبتونيت( // كالسيوم    -
 )جلوكونات( )ت د م( 

 الكالسيوم / الحديد )ت د م(  -

 كانديسارتان سيليكستيل )ت د م(   -

كانديسارتان سيليكسيتيل //    -
 هيدروكلوروثيازيد )ت د م( 

 ابي   )ت د م( كابسيت  -

 )ت د م( كاربامازيبي   

 ت د م( ) 974Pكاربومث    -

 )ت د م(  980كاربومث    -

 كاربوبالتي   )ت د م(   -

 كارفيلزوميب )ت د م(   -

 كارميلوز )الصوديوم( )ت د م(   -

 كارتولول )هيدروكلوريد( )ت د م(   -

 كارفيديلول // إيفابرادين )ت د م(   -

وريليكس )ت د م(  -
 

 سيث

 منشط // ديميتيكون )ت د م( الكربون ال  -

ي // مستخلص راوند // أوراق   -
 
فحم نبان

يت )ت د م(  ي // كثر
 سيت 

 بنداموستي   هيدروكلوريد )ت د م( -

 سيكلوبنتوالت هيدروكلوريد )ت د م(  -

كلورمادينون )أسيتات( // إيثينيل   -
اديول )ت د م( 

 
 إسث
إيثينيل    -  // أسيتات  كلورماديون 

اديول 
 

 اسث

 اسيل )ت د م( فلورويور  -

 فلوتيكاسون )ت د م(  -

 فلوتيكاسون فوروات )ت د م(  -

 فلوفوكسامي   )ماليات( )ت د م(  -

 فولينات )من الكالسيوم( )ت د م(  -

 فوندابارينوكس )الصوديوم( )ت د م(  -

ول )فومارات( )ت د م(  -  فورموتث 

 جزء فوسفوليبيد الرئة )ت د م(  -

انت )ت د م(  -
 

 فولفيسث

و  - ي هيدرات //  فورموتث 
 
ل فومارات ثنان

 بوديزونيد )ت د م( 

ول )ت د  - فلوتيكاسون فوروات // فيالنتث 
 م( 

 جابابنتي   )ت د م(  -

 جادوبوترول )ت د م(  -

 جانسيكلوفث  )ت د م(  -

 جيفيتينيب )ت د م(  -
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 المؤتلف  -
ر

( Ixنوناكوج ألفا )عامل التخث
 )ت د م( 

 أوكتوكوج ألفا )ت د م(  -

يوتيد )ت د م(  -
 

 اوكث

 أولميسارتان ميدوكسوميل )ت د م(  -

 دين )ت د م( أولوباتا -

ون )ت د م(  -
 

 أوندانسيث

ون )هيدروكلوريد( )ت د م(  -
 

 أوندانسيث

 أورليستات )ت د م(  -

 بروميد أوتيلونيوم )ت د م(  -

 أوكساليبالتي   )ت د م(  -

 اوكسكاربازيبي   )ت د م(  -

أكسيد األلومنيوم // هيدروكسيد  -
 المغنيسيوم )ت د م( 

 باكليتاكسيل )ت د م(  -

 )ت د م( بالبوسيكليب  -

يكسيد )ت د م(  -
 

ي الصوديوم بيميث
 
 ثنان

ي الصوديوم   -
 
يكسيد ثنان

 
بيميث

( )ت د م(  ي
 
 )هيبتاهيدران

( // أملوديبي     - يندوبريل )أرجيني   بث 
 )بيسيالت( )ت د م( 

وبرولول  - يندوبريل أرجيني   // بث   بث 
 فومارات )ت د م( 

يندوبريل أرجيني   // إنداباميد //   - بث 
 م(  أملوديبي   )ت د 

وكسيد )ت د م(  - ويل بث   
 

 البث

pHENOBABITAL 

 فينيل افرين )ت د م(  -

 تيموزولوميد )ت د م(  -

ازوسي   )ت د م(  -  تث 

يفلونوميد )ت د م(  -  تث 

 الثاليدومايد )ت د م(  -

 ثيامازول )ت د م(  -

 تيكاجريلور )ت د م(  -

 تيمولول )ماليات( )ت د م(  -

ول )ت د   -  م( تيوتروبيوم // أولودياتث 

 بروميد تيوتروبيوم )ت د م(  -

تيوتروبيوم بروميد مونوهيدرات )ت د  -
 م( 

وفيبان )ت د م(  -  تث 

انيدين )ت د م(  -  تث  

يسون )ت د م(  -  تولبث 

ودين )ت د م(  -  تولتث 

اميت )ت د م(  -  توبث 

 توبوتيكان )هيدروكلوريد( )ت د م( -

 التانوبروست // تيمولول )ت د م( -

 ليديباسفث  // سوفوسبوفث  )ت د م(  -

 ليفلونوميد )ت د م(  -

 لينوجراستيم )ت د م(  -

اسيتام )ت د م(  -  ليفيتث 

 ليفوكاباستي   )هيدروكلوريد( )ت د م(  -

رزيد )ت د م(  -  
 

 ليفودوبا // بيث

-  
 

 يل )ت د م( الليفونورجيسث

ي هيدرات // أميلوديبي     -
 
ينوبريل ثنان لث  

 )ت د م( 

ي )ت د م(  -
 
يدنول إيتابونان  لوتثر

 لوتروبي   ألفا )ت د م(  -

 )ت د م(  4000ماكروغول  -

يتات( )ت د م(  -  المغنيسيوم )كثر

 مانيديبي   هيدروكلوريد )ت د م(  -

 ملفالن )ت د م(  -

 ميمانتي   )ت د م(  -

 لوريد )ت د م( ميمانتي   هيدروك -

كابتوبورين )ت د م(  -  مث 

 ميساالزين )ت د م(  -

 ميسنا )ت د م(  -

 ميثوتريكسات )ت د م(  -

ميثيل ثيونيميوم هيدروكسيد //   -
ات )ت د م( 

 
 نفازولي   نث

 ميتوبرولول )ت د م(  -

 ميكونازول )ت د م(  -

 ميدازوالم )ت د م(  -

 موفيتيل ميكوفينوالت )ت د م(  -

 د م(  بيبوتيازين )ت -

ين كالسيوم سلفونات )ت د م(  -
 

 بوليسث

ين الصوديوم )ت د م(  -
 

 سلفونات بوليسث

 براميبيكسول )ت د م(  -

ات )ت د م(  -  برافاستاتي   // فينوفايثر

يكازين )ت د م(  -  بروبث 

وبوفول )ت د م(  -  الثر

يتات( )ت د م(  -  بروتامي   )كثر

يدوستيغمي   )بروميد( )ت د م(  -  بث 

 ت د م( ) كيتيابي     -

 )ت د م(  ))فومارات  كيتيابي   

ازول )ت د م(  -  رابيثر

 راسيكادوتريل )ت د م(  -

 ريفاكسيمي   )ت د م(  -

ي الهيدروجي    -
 
ريلمينيدين فوسفات ثنان

 )ت د م( 

 الجيالتي   السائل المعدل )ت د م( -

 جيمسيتابي   )ت د م(  -

 جيمسيتابي   هيدروكلوريد )ت د م( -

ي الحيوي )ت د م(  -
ر
 الجلوكاجون الوران

 الجلوكوزامي   )ت د م(  -

يتات( )ت د م(  -  الجلوكوزامي   )كثر

 جورسيلي   )أسيتات( )ت د م(  -

 هيبارين الصوديوم )ت د م(  -

 هومو )ت د م(  -

 هيالورونات )الصوديوم( )ت د م(  -

ون )هيدروجينوسكسينات(   - هيدروكورتث  
 )ت د م( 

 د )ت د م( هيدروكسي كاربامي -

 هيدروكسيد السكروز الحديديك )ت د م(  -

//   130،000هيدروكسي إيثيل النشا  -

 كلوريد الصوديوم )ت د م( 

وميلوز )ت د م(  -  هيثر

 إبروتينيب )ت د م(  -

 إيفوسفاميد )ت د م(  -

 إماتينيب )ت د م(  -

از )ت د م(  -  إميجولسث 

ول ماليات )ت د م(  -  إنداكاتث 

ونيوم برو  - ول جليكوبث  ميد//إنداكاتث 
 ماليات )ت د م( 

 إنداباميد // أملوديبي   )ت د م(  -

فول   -زيت األفوكادو غث  القابل للتصير    -
 م(  الصويا )ت د 

وسات بيتا  -  ت د م() 1Aمضاد للفث 
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 تراندوالبريل )ت د م(  -

 ترافوبروست )ت د م(  -

وبروست // تيمولول )ماليات( )ت تراف -
 د م( 

 تريتينوين )ت د م(  -

 تريامسينولون أسيتونيد )ت د م(  -

امي   )ماليات( )ت د م(  -  تريميثر

ين )ت د م(  -
 

 ترينث

 تريبتوريلي   )ت د م(  -

 تروبيكاميد )ت د م(  -

 التوبركولي   المنق  )ت د م(  -

 أودنافيل )ت د م(  -

يستال )ت د م(  -  خالت اليوليثر

 سي )ت د م(   13اليوريا  -

 فلفرات الصوديوم

 هيدروكلوريد فينالفاكسي   

 )ت د م(  (الفارينكلي   )طرطرات -

اباميل )هيدروكلوريد( )ت د م(  -  فث 

ترات( )ت د م(  -
 

 فينورلبي   )ديث

 فوريكونازول )ت د م(  -

 فورتيوكستي   )ت د م(  -

 زوفينوبريل )ت د م(  -
-    // كالسيوم  زوفينوبريل 

 لوروثيازيد )ت د م( هيدروك
 

يدون )ت د م(  -  ريسبث 

 ريفاستيجمي   )ت د م(  -

وات )ت د م(  -  
 

 ريزاتريبتان بث

 روكورونيوم )بروميد( )ت د م(  -

و  -  ل )هيدروكلوريد( )ت د م(روبينث 

 السكريات بوالردي )ت د م(  -

يل  -"
 

 فالسارتان )ت د م( "  ساكوبيث

 ت د مسالبوتامول  -

ول إكسينافوات // فلوتيكاسون   - سالميتث 
 )بروبيونات( )ت د م( 

 سيفيالمث  هيدروكلوريد )ت د م(  -

 سيفوفلوران )ت د م(  -

 سوفوسبوفث  // فيالتاسفث  )ت د م(  -

ي -  نوالكتون )ت د م( سثر

 جراثيم عصية كالوسي )ت د م(  -

مقاومة المضادات الحيوية المتعددة  -
 )ت د م( جراثيم عصية كالوسي 

 سوغاممادكس )الصوديوم( )ت د م(  -

 تاكروليموس )ت د م(  -

 تافلوبروست )ت د م(  -

 تاموكسيفي   )ت د م(  -

تامسولوسي   هيدروكلوريد //   -
يد )ت د م(   دوتاستث 

 سارتان )ت د م( تلمي -

 تلميسارتان // أملوديبي   )ت د م(  -

تيلميسارتان// هيدروكلوروثيازيد )ت د  -
 م( 

 
 

 : التاليةالفيتامينات  -ج

ول -  )ت د م(   الكالسيوم // كولي كالسيفت 

ول//  كربونات الك  -  ""  يومسالكولي كالسيفت 

c-  des vitamines  suivantes :  
- Calcium // Cholecalciferol   DCI 

- Cholecalciferol // carbonate de Calcium "" 

 داء السكري التالية:  مضادات -د

 )ت د م(    داباجليفلوزين   -

 ""    دوالجلوتيد   -

 ""    إمباغليفلوزين   -

 ""    ليناجليبتي     -

 ""   // ميتفورمي      ليناجليبتي    -

اجلوتايد   -  ""    لت 

 ""   ميتفورمي   // جليبنكالميد   -

 ""    سيتاجليبتي     -

 ""   سيتاجليبتي   // ميتفورمي     -

 
- Dapagliflozine    DCI 

- Dulaglutide     "" 

- Empagliflozine    "" 

- Linagliptine     "" 

- Linagliptine // Metformine   "" 

- Liraglutide     "" 

- Metformine // Glibenclamide  "" 

- Sitagliptine     "" 

- Sitagliptine // Metformine   "" 

ي  -مكرر( 5
 إال األدوية المحتوية عىل:  3004.90.00.75و  .823004.50.00.البنود الفرعية ال تدخل ف 

 
 : ت د م التالية -أ( 

 ت د م                                  اسكيتالوبرام   -
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وزول   -  ""                                         أناست 
 ""                   بيكربونات الصوديوم -
يتات شوندروتن الصوديوم    -  ""               كتر
 ""                                   إيتوريكوكسيب   -
 ""                                        الموتريجي     -
 ""                                     ريفاروكسابان   -
 ""                                           تاداالفيل   -
 ""                                          فالسارتان   -
ات كلوميفي     -  ""                               سيت 
 ""                                         بريجابالي    -

- Escitalopram   DCI  

- Anastrozole   "" 
- Bicarbonate De Sodium                "" 
- Chondroitine Sulfate Sodique     "" 
- Etoricoxib   "" 
- Lamotrigine   "" 
- Rivaroxaban   "" 
- Tadalafil   "" 
- Valsartan   "" 
- Clomifene Citrate  "" 
- Pregabaline   "" 

 الفيتامينات التالية  (ب

 Isotretinoine   DCI - ت د م                       االيزوتريتنون  -

 

5 ) ي
ي  -ثالنر

 : ت د م التالية إال األدوية المحتوية عىل 3004.90.00.80البند الفرعي ال تدخل ف 

 
 ت د م                                        ز  ألفا أميال

 ""                                         كلوبيدوقرل  
 ""                        ديلتيازيم )هيدروكلوريد(  

يل    ""                                            دونيبت  
 ""                                إناالبريل )ماليات(  
ازول مغنيس  ""                         يوم إيزوميتر

 ""            كلوروثيازيد  ن // هيدرو إيربيسارتا
وزول    ""                                            ليت 

 ""                                          ميثيل دوبا 
 ""                    باروكستي   )هيدروكلوريد(  

 ""                                         ريباجلينيد  
 ""                                    ي    استاترسيوف

 ""                     سوليفيناسي   سكسينات 
 ""                                           تروالمي    

 ""            فالسارتان // هيدروكلوروثيازيد  
 ""                                        ألبيندازول  
يد    ""                                         أميسلتر

 ""                                     أتورفاستاتي    
 ""   كارفيديلول  
 ""   أوالنزابي    

Alpha-Amylase   DCI 
Clopidogrel   "" 
Diltiazem (Chlorhydrate)  "" 
Donepezil   "" 
Enalapril (Maleate)  "" 
Esomeprazole Magnesium "" 
Irbesartan // Hydrochlorothiazide"" 
Letrozole   "" 
Methyldopa   "" 
Paroxetine (Chlorhydrate) "" 
Repaglinide   "" 
Rosuvastatine   "" 
Solifenacine Succinate  "" 
Trolamine   "" 
Valsartan// Hydrochlorothiazide "" 
Albendazole   "" 
Amisulpride   "" 
Atorvastatine   "" 
Carvedilol   "" 
Olanzapine   "" 

 

ي  ال يدخل -6
 لداء السكري التالية :  إال األدوية المضادة  3003.90.94.00البند  ف 

 

 a- Biguanides (activateurs de l’AMP-kinase) (كيناز  AMPمنشطات ) مركبات البايجوانيد -أ

 Metformine   ( DCI) فورمي   الميت

  KATPسلفونيل يوريا )مثبطات قنوات  -ب
 (βالغشائية لخاليا 

 b- Sulfonylurées (bloqueurs des canaux KATP     
membranaires des cellules β) 

 Glibenclamide   ( DCI) غليبنكالميد 
 Gliclazide   " غليكالزيد
يد  Glimépiride   " غليميبث 

ي  Glipizide   " دغليبث  

الغشائية  KATPغلينيد )مثبطات قنوات  -ج
 ( βلخاليا 

 c- Glinides (bloqueurs des canaux KATP membranaires 
des cellules β) 

 Natéglinide   ( DCI) ناتيغلينيد
 Répaglinide   " ريباغلينيد 

ي ببتيديلببتيداز) غليبتيث    -د
أ و   4-مثبطات ثنان 

DPP-4 ) 

 d- Gliptines (inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase-4 ou 
DPP-4) 

 Sitagliptine   ( DCI) سيتاغليبتي   
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 Vildagliptine   " فيلداغليبتي   
 Saxagliptine   " ساكساغليبتي   

 Linagliptine   " ليناغليبتي   

  Incretinomimétiquesمقلدات  -ه
 ( GLP-1)مضادات / نظائر 

 e- Incrétinomimétiques (agonistes/analogues du GLP-1). 

اغلوتيد  Liraglutide ( DCI) لث 
 Dulaglutide " دوالغلوتيد

 f- Gliflozines (Inhibiteurs du SGLT2)  (SGLT2غليفلوزين )ُمثبطات  -و

 Canagliflozine ( DCI) كاناغليفلوزين 

 Dapagliflozine " داباغليفلوزين 

 Empagliflozine " إمباغليفلوزين 

 جلوكوزيداز   αمثبطات  -ز

 أكاربوز

(DCI ) g- Inhibiteurs des α–glucosidases  
Acarbose 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كة           الدوليةم( التسمية -د-)ت  Dénomination Commune Internationale (DCI)        المشت 
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 نوع البضائع 
 ترميز حسب النظام المنسق 

 

      

بن، وإن كان محمصا، أو منزوعـا منـه الكــافيين؛ قشور وغالالت من  بن؛ 

 09.01 ت . أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كان

        

           ـ بن غير محمص :       

 1 00 00 0901.11   …………………………………………نـ ـ غير منزوع منه الكافيي  2,5 كلغ -

 1 00 00 0901.12   .……………………………………………ـ ـ منزوع منه الكافيين 2,5 كلغ -

      ……………………………………………………………   
        

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

      

غدد وغيرها من أعضاء معدة للعالج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛  

خالصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها، معدة للعالج العضوي؛  

ية أو حيوانية أخر محضرة لالستعمــال  كبدين )هيبارين( وأمالحه؛ مواد بشر

 مكان آخر.  في الطب العالجي أو الوقائي، غير مذكورة وال داخلة في

30.01         

  .……………خالصات من غدد أو من أعضاء أخر أو من إفرازاتها  - -  2,5 كلغ -
  3001.20 00 00 8 

 غيرها   - -       
  3001.90 00     

 2,5 كلغ -

وغيرها من أعضاء معدة للعالج العضوي، مجففة، وإن كانت غدد  - - - 

 مسحوقة: 

      10 8 

 رين( و أمالحه: دين )هيباكب  - - -       
          

 .……………………………………………هينوكسابارين -  - - - 2,5 كلغ -
      21 5 

 2,5 كلغ -

- - -  -  

 .………………………………………………………غيرها

      29 5 

      

من العظام واألعضاء واألنسجة البشرية أو الحيوانية الحية أو  قطع - - -

 الزرع الدائم: المحفوظة ، صالحة للترقيع أو 

          

 2,5 كلغ -

 - - -  -  

 …………………………………………………………القرنية

      31 8 

 2,5 كلغ -

 - - -  -  

 …………………………………………………………النخاع

      32 8 

 ……………………………………………………بالقل -  - - -  2,5 كلغ -
      33 8 

 ……………………………………………………الكلي -  - - -  2,5 كلغ -
      34 8 
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 2,5 كلغ -

 - - -  -  

 ……………………………………………………………الكبد

      35 8 

 …………………………………………………غيرها -  - - -  2,5 كلغ -
      38 8 

 ……………………………………………………غيرها  - - -  2,5 كلغ -
      90 8 

      

دم بشرى؛ دم حيواني محضر لالستعمال فى الطب العالجي أو الوقائي أو  

طبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات  للتشخيص ال

أو متحصالً عليها بعمليات التقنية الحيوية؛ المناعية وإن كانت معدلة، 

ائر( والمنتجات  لقاحات، توكسينات، كائنات مجهرية مزروعة )باستثناء الخم

 المماثلة ؛ مزارع للخاليا وإن كانت معدلة. 

30.02         

      

ــيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية وإن كانت  ضــادة وغـأمصال م - 

 معدلة، أومتحصالً عليها بعمليات التقنية الحيوية: 

          

       3002.12   أمصال مضــادة وغـــيرها من مكونات الدم  - -       

 ..……………اإليموجلوبين، جلوبولين الدم، جلوبولين األمصال  - - -  2.5 كلغ -
    10 00 5 

 ………………………….أمصال عادية و أمصال اصطناعية - - -  2.5 كلغ -
    20 00 8 

 غيرها: - - -       
          

 ………………………………………من أصل حيواني -  - - -  2.5 كلغ -
    92 00 8 

 غيرها:   -  - - -       
    98     

 ………………………………………مهيأة للبيع بالتجزئة  - -  - - -  2.5 كلغ -
      10 8 

 …………………………………غير مهيأة للبيع بالتجزئة - -  - - -  2.5 كلغ -
      90 8 

 2.5 كلغ -

شكال  منتجات المناعية غير المخلوطة، غير مهيأة بجرعات محددة أو بأ  - - 

 ……………………………………أو أغلفة للبيع بالتجزئة  

  
3002.13 00 00 8 

 2.5 كلغ -

وطة، غير مهيأة في مقادير معايرة أو بأشكال أو  المناعية المخل المنتجات  - - 

 .……………………………………في أغلفة للبيع بالتجزئة 

  
3002.14 00 00 8 

 2.5 كلغ -

دة أو بأشكال أو أغلفة للبيع المنتجات المناعية المهيأة بجرعات محد  - - 

بالتجزئة  

……………………………………………………………. 

  

3002.15 00 00 8 

      
لقاحات، توكسينات، كائنات مجهرية مزروعة )باستثناء الخمائر(   - 

 والمنتجات المماثلة 

  
        

 ……………………..…………………لـقاحات للطب البشرى   - -  2,5 كلغ -
  3002.41 00 00 8 

  لـقاحات للطب البـيطرى  - -       
  3002.42       

 …………………………………لقاحات ضد الحمى القالعية    - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 غيرها:  - - -       
          

 .……من هذا الفصل   1لقاحات مذكورة في المالحظة التكميلية رقم  -  - - -  40 كلغ -
    91 00 8 

 .…………………………………………………رهاغي  -  - - -  2,5 كلغ -
    99 00 8 

 غيرها   - -       
  3002.49 00     

 كسينات :تو  - - -       
          

 ……………………………ساكسوتوكسينات من اصل حيواني -  - - -  2,5 كلغ -
      11 8 

 .………………………………………………ريسين -  - - -  2,5 كلغ -
      12 8 

 ..………………………………………………اغيره -  - - -  2,5 كلغ -
      19 8 

 : كائنات مجهرية مزروعة )باستثناء الخمائر(  - - -       
          

 ………………………………………………خمائر لبنية -  - - -  2,5 كلغ -
      21 8 

 ………………………………………………غيرها -  - - -  2,5 كلغ -
      29 8 

 حيوانية أو النباتية ، وكذلك مضادات الفيروسات الفيروسات البشرية أو ال - - -  2,5 كلغ -
      30 8 

           غيرها: - - -       

 …………………………………………من أصل حيواني -  - - -  2,5 كلغ -
      91 8 

 ..………………………….....…………………غيرها -  - - -  2,5 كلغ -
      99 8 
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 مزارع للخاليا وإن كانت معدلة:  -       
          

 .……………………………....……منتجات عالج بالخاليا - -  2,5 كلغ - 
  3002.51 00 00 8 

 .............................................................................غيرها  - -  2,5 كلغ - 
  3002.59 00 00 8 

 غيرها   - -       
  3002.90       

 8 00 10     ...........................................................................دم بشرى - - -  2,5 كلغ - 

 2,5 كلغ - 
دم حيواني محضر لالستعمال فى الطب العالجي أو الوقائي أو للتشخيص   - - - 

 ...... ..................................................................................الطبي

  
  20 00 8 

 .............................................................................غيرها - - -  2,5 كلغ  - 
    90 00 8 

      

(  30.06أو  30.05أو 30.02أدوية )باستثناء االصناف المذكورة في البنود  

عمال في الطب العالجي أو  مؤلفة من مكونين او اكثر مخلوطة فيما بينهـا لالست

معدة للبيع  الوقائي، ولكن غير مهيــأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة 

 بالتجزئة 

30.03         

      

تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على   -

 ستربتومايسينات أو مشتقاتها 

  3003.10       

 ...................................................................لطب البيطريل - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 غيرها: - - -       
    90     

 ........ أ من هذا الفصل  2غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  -  - - -  2,5 كلغ - 
      10 8 

 ...........................................................................غيرها -  - - -  17,5 كلغ  - 
      90 8 

 غيرها، تحتوي على مضادات حيوية )أنتي بيوتيك(  -       
  3003.20       

 ..................................................................... للطب البيطري - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 غيرها: - - -       
    90     

 ..... ب من هذا الفصل 2التكميلية رقم غيرها، المذكورة في المالحظة  -  - - -  2,5 كلغ - 
      10 8 

 ............................................................................غيرها -  - - -  17,5 كلغ  - 
      90 8 

 : 29.37غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند   -       
          

 تحتوي على أنسولين   - -       
  3003.31 00     

 ...................أ من هذا الفصل 3المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  2,5 كلغ - 
      10 8 

 ............................................................................ ....غيرها - - -  10 كلغ  - 
      90 8 

 غيرها   - -       
  3003.39       

 ..................................................................... للطب البيطري - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 غيرها: - - -       
    80     

 .. لفصلج من هذا ا  3ب أو   3غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية  -  - - -  2,5 كلغ - 
      10 8 

 .............................................................................. غيرها -  - - -  17,5 كلغ  - 
      90 8 

 قلويات أو مشتقاتها: غيرها، تحتوي على أشباه  -       
          

 تحتوي على االفيدرين أو أمالحه - -       
  3003.41       

 ..................................................................... للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 2,5 كلغ -

غيرها   - - - 

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

    90 00 8 

 ( أو أمالحها DCIتحتوي على السودوإيفيدرين )  - -       
  3003.42       

 ..................................................................... للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 .................... ..........................................................غيرها  - - -  17,5 كلغ -
    90 00 8 

 تحتوي نورإيفيدرين أو أمالحه  - -       
  3003.43       

 .................... ..................................................للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 ................................................. ..............................غيرها  - - -  2,5 كلغ -
    90 00 8 
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 غيرها   - -       
  3003.49       

 ........................... ...........................................للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 غيرها: - - -       
    90     

 .......... من هذا الفصل 4غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  -  - - -  2,5 كلغ - 
      10 8 

 ..................... .........................................................غيرها -  - - -  17,5 كلغ  - 
      90 8 

      

مالريا المذكورة في غيرها، تحتوي على المكونات الفعالة المضادة لل - 

 ذا الفصل  ( له2مالحظة البنود الفرعية )

  3003.60       

 ...................................................................للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 غيرها : - - -       
    80     

 كلغ - 
17,5 

 - - -  -  

 ................................................................. ..........كلوروكين

      10 8 

 ............ .................................................................غيرها -  - - -  2,5 كلغ  - 
      90 8 

 غيرها  -       
  3003.90       

 ...................................................................للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
    10 00 8 

 غيرها: - - -       
          

 .........من هذا الفصل 6أدوية مذكورة في المالحظة التكميلية رقم  -  - - -  2,5 كلغ -
    94 00 8 

 ......... من هذا الفصل 5تكميلية رقم غيرها، المذكورة في المالحظة ال -  - - -  2,5 كلغ - 
    95 00 8 

 ............................................................................غيرها  - - -  17,5 كلغ -
    98 00 8 

      

(  30.06أو   30.05أو 30.02أدوية )باستثناء األصنــاف المذكورة في البنود 

مخلوطة أو غير مخلوطة معدة لالستعمال في الطب   مكونة من منتجـــات

بما فيها تلك المعدة إلعطائها عبر   العالجي أو الوقــائي،مهيأة بمقادير معايرة،

 الجلد أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 

30.04         

      

تحتوي على بنسيلينات أوعلى مشتقاتهـا، ذات بنية حمض بنسلينى، أو   - 

 لى ستربتوميسينات أو مشتقاتها ع

  3004.10 00     

 .................................................................للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
      10 8 

 2,5 كلغ -

غيرها، مضادات انقسام الخاليا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعالج   - - - 

العمليات الجراحية في نطاق العالج بالمواد الكيميائية أو ما قبل و ما بعد 

 ................................................................................باألشعة 

      20 8 

 ... من هذا الفصل 2أ ) 2غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  2,5 كلغ - 
      40 8 

 .............................................................................. غيرها  - - -  40 كلغ -
      80 8 

 غيرها، تحتوي على مضادات حيوية   -       
  3004.20 00     

 ........ ............................................................. للطب البيطري  - - -  10 لغك -
      10 8 

 2,5 كلغ -

غيرها، مضادات انقسام الخاليا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعالج   - - - 

يائية أو ما قبل و ما بعد العمليات الجراحية في نطاق العالج بالمواد الكيم

 ....................................................................................باألشعة 

      20 8 

 ......... ب من هذا الفصل  2غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  2,5 كلغ - 
      50 8 

 17,5 كلغ - 
 .... مكرر من هذا الفصل 2ظة التكميلية رقم غيرها، المذكورة في المالح - - - 

    
  

60 
8 

 ................................................................... ............غيرها  - - -  40 كلغ -
      80 8 

      

غيرها، تحتوى على هرمونات أو على منتجات أخر داخلة فى البند   - - 

29.37 : 

          

 تحتوي على أنسولين  - -       
  3004.31 00   8 

 .......... فصلأ من هذا ال 3حظة التكميلية رقم غيرها، المذكورة في المال - - -  2,5 كلغ - 
      30 8 

 .. مكرر أ من هذا الفصل 3غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  10 كلغ - 
      40 8 

 ................................................................................ يرها غ  - - -  40 كلغ -
      80 8 

 تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكلوية، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية  - -       
  3004.32 00     
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 .................................... .................................للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
      10 8 

 2,5 كلغ -

تجات الخاصة بالعالج الخاليا الحية بما فيها المن  غيرها، مضادات انقسام  - - - 

ما قبل و ما بعد العمليات الجراحية في نطاق العالج بالمواد الكيميائية أو 

 ............................................ ..........................................باألشعة 

      20 8 

 ......ب من هذا الفصل  3كميلية رقم ورة في المالحظة الت غيرها، المذك - - -  2,5 كلغ - 
      60 8 

 مكرر ب من هذا الفصل  3غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  10 كلغ - 
      70 8 

 .. ثالثي أ من هذا الفصل 3غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  17,5 كلغ - 
      80 8 

 ..............................................................................غيرها - - -  40 كلغ  - 
      90 8 

 : غيرها  - -       
  3004.39 00     

 ب البيطري  للط - - -  10 كلغ -
      10 8 

 2,5 كلغ -

منتجات الخاصة بالعالج غيرها، مضادات انقسام الخاليا الحية بما فيها ال  - - - 

ة في نطاق العالج بالمواد الكيميائية أو ما قبل و ما بعد العمليات الجراحي 

 ................. ....................................................................باألشعة 

      20 8 

 .....ج من هذا الفصل 3قم غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية ر - - -  2,5 كلغ - 
      70 8 

 ثالثي ب من هذا الفصل  3غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  17,5 كلغ - 
      80 8 

 .................................................................... .............غيرها - - -  40 كلغ  - 
      90 8 

 غيرها، تحتوي على أشباه قلويات أو على مشتقاتها :  -       
          

 تحتوي على االفيدرين أو أمالحه - -       
  3004.41 00     

 .................................................. ...................للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
      10 8 

 .... مكرر من هذا الفصل 4مالحظة التكميلية رقم المذكورة في الغيرها،  - - -  10 كلغ - 
      30 8 

 .... ...........................................................................غيرها  - - -  2,5 كلغ -
      80 8 

 ( أو أمالحه DCIتحتوي على بسيودوإيفردين)  - -       
  3004.42 00     

 .................................................................... للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
      10 8 

 .......................................... .....................................غيرها  - - -  17,5 كلغ -
      80 8 

 أو أمالحهتحتوي على نورايفردين  - -       
  3004.43 00     

 ..................................................................... للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
      10 8 

 ........................................................................ .......غيرها  - - -  2,5 كلغ -
      80 8 

 غيرها   - -       
  3004.49 00     

 ..................................................................... للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
      10 8 

 2,5 كلغ -

مضادات انقسام الخاليا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعالج غيرها،   - - - 

لجراحية في نطاق العالج بالمواد الكيميائية أو ما قبل و ما بعد العمليات ا

 ..................................................................................... باألشعة 

      20 8 

 .......... من هذا الفصل 4غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية  رقم  - - -  2,5 كلغ - 
      35 8 

 ... ثالثي من هذا الفصل 4غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  17,5 كلغ - 
      45 8 

 ...................... .......................................................... غيرها - - -  40 كلغ -
      80 8 

 29.36كورة فى البند غيرها، تحتوى على فيتامينات أو منتجات أخر مذ -       
  3004.50 00     

 8 10       .................................................................... للطب البيطري  - - -  10 كلغ -

 غيرها: - - -       
          

 ....... ج من هذا الفصل 5غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  -  - - -  2,5 كلغ - 
      81 8 

 مكرر ب من هذا الفصل  5غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  10 كلغ - 
      82 8 

 غيرها  -  - - -  40 كلغ  - 
      89 8 

      

توي على المواد الفعالة المضادة للمالريا المذكورة في مالحظة غيرها، تح - 

 ل  ( لهذا الفص 2البنود الفرعية ) 

  3004.60 00     



20 

 

 ..................................................................... للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
      10 8 

 غيرها : - - -       
          

 ........ ................................................................. كلوروكين -  - - -  40 غكل - 
      40 8 

 ............................................................................. غيرها -  - - -  2,5 كلغ  - 
      80 8 

 غيرها  -       
  3004.90 00     

 ............ .........................................................للطب البيطري  - - -  10 كلغ -
      10 8 

 2,5 كلغ -

غيرها، مضادات انقسام الخاليا الحية بما فيها المنتجات الخاصة بالعالج   - - - 

لكيميائية أو ما قبل و ما بعد العمليات الجراحية في نطاق العالج بالمواد ا

 ................................................................................باألشعة 

      20 8 

 2,5 كلغ - 
د من  5ب  أو   5أ أو  5غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية  رقم  - - - 

 ................................................................................هذا الفصل

      70 8 

 صل مكرر أ من هذا الف  5التكميلية رقم  غيرها، المذكورة في المالحظة - - -  10 كلغ - 
      75 8 

 ... ثالثي من هذا الفصل 5غيرها، المذكورة في المالحظة التكميلية رقم  - - -  17,5 كلغ - 
      80 8 

 غيرها   - - -  40 كلغ -
      90 8 

      

حشو، شاش ) غزى (، أربطة وأصناف مماثلة )مثل الضمادات واللصاقات و  

دات(، مشربة أو مغطـاة بمواد صيدلة أومهيأة للبيع بالتجزئة،  الكما 

 طبية أو جراحية أو لطب األسنان أو البيطرة  الستعمـاالت

30.05         

 بقة الصقة ضمادات الصقة وغيرها من أصناف ذات ط -       
  3005.10       

      

قع الملصقة على مشربة أو مطلية بالمواد الصيدلية )بما في ذلك الر  - - - 

 األدمة أو "باتش"(: 

    10     

 ........................................................................ اللصاقات  -  - - -  2,5 كلغ -
      10 8 

 .........................................................................غيـرهـا  -  - - -  2,5 كلغ -
      90 8 

 غيـرهـا: - - -       
    90     

 ................................................................................. حشو -  - - -  40 كلغ -
      11 8 

 .... ...............................................................شاش )غزى(  -  - - -  40 غكل -
      12 8 

 8 19       .........................................................................غيـرهـا  -  - - -  40 كلغ -

 غيرها  -       
  3005.90       

 .............................................مشربة أو مطلية بالمواد الصيدلية - - -  40 كلغ -
    10 00 8 

 غيـرهـا: - - -       
    90     

 ...........................................................................حشو  -  - - -  40 كلغ -
      11 8 

 .................................................................شاش )غزى(  -  - - -  40 كلغ -
      12 8 

 .........................................................األربطة المجصصة  -  - - -  2,5 كلغ -
      13 8 

 ........................................... .................................غيـرهـا  -  - - -  40 كلغ -
      19 8 

 هذا الفصل ( من  4ورة في المالحظة ) محضرات، وأصناف صيدلة، مذك       
30.06         

      

خيوط جراحية معقمة، أربطة معقمة مماثلة لخياطة الجروح )بما في ذلك   - 

لجراحة أو طب األسنان(، الخيوط القابلة لإلمتصاص المعقمة المستعملة في ا

وح،  اللواصق المعقمة لألنسجة العضوية المستعملة في الجراحة إلغالق الجر

الرقائق و الفتائل المعقمة، موقفات النزيف المعقمة الخاصة المستعملة في 

األسنان، حواجز ضد اإللتحام معقمة المستعملة في الجراحة  الجراحة أو طب 

 أو طب األسنان 

  3006.10       

 .......... ...................................................خيوط جراحية معقمة - - -  40 كلغ -
    10 00 8 

 40 كلغ -

أربطة معقمة مماثلة لخياطة الجروح )بما في ذلك الخيوط القابلة   - - - 

 ...... .................لإلمتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو طب األسنان(

    50 00 8 

 ................................... .............................................غيرها - - -  2,5 كلغ -
    80 00 8 

      

محضرات معتمة للفحص باألشعة السينية ؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى   - 

 للتشخيص الطبي 

  3006.30       

 8 00 10     ...................................رات معتمة للفحص باألشعة السينيةمحض - - -  2,5 كلغ -
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 .................................. مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبي - - -  2,5 كلغ -
    20 00 8 

      

أسمنت وغيره من منتجــات مستعملة في حشو األسنان؛ أسمنت لترميم  - 

 م العظا

  3006.40       

 ...................أسمنت وغيره من منتجــات مستعملة في حشو األسنان  - - -  2,5 كلغ -
    10 00 8 

 8 00 20     ............................................................... أسمنت لترميم العظام - - -  2,5 كلغ -

 .......................................... ب المعدة لإلسعاف األولي الحقائب و العل -  2,5 كلغ -
  3006.50 00 00 8 

      

محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها الهرمونـــات أو المنتجات األخر   - 

 أو المبيدات المنوية   29.37الداخلة في البند 

  3006.60       

 8 00 10     ....................... ع الحمل أساسها الهرمونـــات محضرات كيميائية لمن  - - -  2,5 كلغ -

 8 00 90     ............................................................................... غيرها - - -  2,5 كلغ -

 2,5 كلغ -

محضرات مقدمة بشكل هالم، معدة لالستعمال في الطب البشري أو الطب   - 

لبيطري كمادة مزيتة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو  ا

 ................الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم و األدوات الطبية  

  3006.70 00 00 8 

           غيرها:  -       

 8 00 00 3006.91   .............األدوات المعدة لالستعمال في الفتحات الجراحية )المفاغرة( - -  2,5 كلغ -

 8 00 00 3006.92   ...........................................................نفايا محضرات الصيدلة - -  2,5 كلغ -

      

األدوية الوهمية ومجموعات التجارب السريرية القائمة على التعمية )أو   - - 

ية معترف بها ، مقدمة في شكل  التعمية المزدوجة( المعدة لتجربة سرير

 جرعات 

  3006.93       

 8 00 10     ........................................................................ أدوية وهمية - - -  2,5 كلغ -

 8 00 20     .. .................................................مجموعات التجارب السريرية  - - -  2,5 كلغ -

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

    

 

عوامل عضوية ذات نشاط سطحى ) عدا الصــابون(؛ محضرات غواسل، 

ومحضرات غسيل )بما فيهــا محضرات الغسيل المساعدة( ومحضرات  

 34.01توت على صـابون، عدا تلك الداخلة في البند تنظيف، وإن اح

34.02         

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

       3402.90   ـ غيرها      

           ـ ـ ـ محضرات غواسل:      

    

 

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

. 

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

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

       

     17     ـ ـ ـ ـ غيـرهـا:       

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

   .................................................. ...............................................       90 8 

 8 00 80     ..……………………………….…………ـ ـ ـ محضرات تنظيف   40 كلغ -

     .................................................. ...............................................     90     

   …………………………………………………. ……………      

  مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى       

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

40.16         

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

     00 4016.93      حلقات وفواصل ) جوانات (  ـ ـ       

 

- 

 

 كلغ

 

17،5 

ـ ـ ـ   دائرية من األصناف المستعملة في صناعة مرشحات العربات، ذات   

 ..…………………………………………مم 160 قطر أقصاه 

       10 8 

  ……………………………………………………ـ ـ ـ غيرها  40 كلغ -
 

    90 8  
    ……………………………………………………………..

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

     

4016.94 

 

00  

 

00 

  

8 

    

 

وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين )غضار   ورق

صيني( أو بمواد غير عضوية أخر، بدون أي مواد طالء أخر، بمادة رابطة أو  

بدونها، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح  أو مطبوعا، بشكل لفات أو  

 صفائح مستطيلة أو مربعة، بأي قياس كان 

48.10         

     …………………………………………………………….. 
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       4810.92   ـ ورق وورق مقوى اخر :      

 ـ ـ متعدد الطبقات      
    00     

 5 10     ................................... ………………………ورق دوبليكس - - - 10 كلغ -

 5 90       ..…………………………………………………غيرها   - - - 17,5 كلغ -

  
 

………………………………………………………………

….......………………………………………………………. 

 
4810.99 00 00 5 

               

    
 

ورق وورق مقوى وحشو السيليولوز وطبقات  من ألياف سيليولوزية، 

مطلية أو مشربة أو مغطاة، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو  

اس كان،  مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح، مستطيلة أو مربعة، بأي قي

 48.11و   48.09و  48.03عدااالصناف الداخلة في البنود  

  48.11         

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

    
 

     00 4811.59    ـ ـ غيرها 

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

 

 

- 

 

 

 كلغ

 

 

2,5 

مم، 1ولية بسمك ال يتجاوز ورق مشرب براتنجات أكريليكية أو فين  -  - - - 

مم و ذات ارتفاع  1100و  370معد على بكرات ذات قطر يتراوح بين 

 ……………………………………مم  1100و  100يتراوح بين 

       80 5 

 5 99         ………………… غيره بما في ذلك ورق لنقل الرسم المشرب -  - - -  17,5 كلغ -

    
 

…………………………………………………………….            

   ……………………………………………………………    4811.60    

    
 

أجهزة طرد مركزي، بما فيهـا أجهزة التجفيف بـالطردالمركزي؛ آالت  

 وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات 

 84.21         

    
 

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

    8421.99    غيرها   - -   

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

     21        ـ ـ ـ ـ لمحركات العربات  : 

 

-  

 

 17,5  كلغ

  2,5لى شكل أسطواني بسمك يتراوح بين ـ ـ ـ ـ ـ  قاعدة  من معادن عادية ع 

 . ............مم....................... 95مم و بقطر خارجي يتجاوز   4مم و 

         10 7 

 ............................................................ـ ـ ـ ـ ـ غيرها، من لدائن 17,5 كلغ  -

 
 

   
20 7 

 7 90      ........................................................................ـ ـ ـ ـ ـ غيرها 40 كلغ  -
    .............................................................................................. ..................     29 00 7 

        ـ ـ ـ آاللت ترشيخ أو تنقية الغازات:       

   91     :ـ ـ ـ ـ لمحركات العربات      

 7 10      ...............................................................ـ ـ ـ ـ ـ غيرها، من لدائن 17,5 كلغ  -

 7 90      .............................................................................ـ ـ ـ ـ ـ غيرها 40 كلغ  -

    .............................................................................................. ..................     00 98 7   
 ...........................................................................................            

الت وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة وال داخلة في آ     

 مكان آخر من هذا الفصل 

  85.43         

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

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

   ...........................................................................................      8543.30 00 00 7 

 7 00 00 8543.40      .……..…ـ سجائر إلكترونية وأجهزة كهربائية شخصية مماثلة للتدخين 40 كلغ -

     ...........................................................................................      8543.70       

   ...........................................................................................        
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 الضرائب الداخلية على االستهالك

  5المادة 

-I   يناير فاتح  من  أحكام  2023ابتداء  التالي  النحو  على  تتمم  أو  تغير  الظهير  من    10و   9األول ول  والفص، 

رقم   قانــون  بمثابـــة  في    1.77.340الشريف  شوال    25الصادر  بتحديد 1977أكتوبر    9)   1397من   )

البضائ على  المطبقة  والمقادير  المقتضيات  ع  وكذا  الداخلي  االستهالك  عليها ضريبة  المفروضة  المصوغات 

 الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره و تتميمه: 

 الخاضع: التراب  ..................... ........................................تكلف إدارة الجمارك  - الفصل األول

 ............ .................. .........................................................................أنواع الليمونادا  -1

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

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

 ؛  التبغ المصنع - 8

األجهزة    -  9 و  االلكترونية"  "السجائر  المسماة  االلكترونية  األجهزة  تعبئة  إعادة  أو  تعبئة  سوائل 

 ؛   بدون تبغ( يــــله ) معسلركالشيشــــــــة أو االو كذا ملحقات تبغ   ،المماثلة

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

 المخصصة للمركبات؛ ت البطاريا -13

 .جات المحتوية على السكرالمنت -14

 بعده............ والمفصلة في هذا الفصل :  ض-ص  -ف  -ع -ظ -ط -ح – ت  -تحدد وفقا للجداول أ - 9الفصل 

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

 .لزفت وا ت( المكوس الداخلية على االستهالك المفروضة على بعض منتجات الطاقة

 
 م( يالمقادير )بالدراه التحصيل  وحدة المنتجـــات   بيـان

 ...... الزيوت الخام......................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محضرات غير مذكورة ...............و تكون هذه الزيوت     -

 ........................................... ساسي فيهاألالعنصر ا

 

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

 

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

 ـ غاز البترول ومواد الهيدروكاربور الغازية األخرى : 

 :السائلةحالتها  على ـ ـ 

 ............ ............................... .....طبيعي  ـ ـ ـ غاز

 .. .......................غيرها.............................  ـ ـ ـ 

 كلغ 100

 كذلك

0,00 

4,60 

 زية: غاتها الحال على ـ ـ 

 ... ………………………………ـ ـ ـ غازطبيعي

 .. ............................غيرها........................ ـ ـ ـ 

 3م1000

 كذلك

0,00 

2,00 
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 NGP 27-07وقود ممتاز من  -

………………………………………….. 

……………… 

……………….. 

……………………………. 

……………………………. 

.. ..... ............................................................. ...ح(............................... 
................................................................................................ ........ 

اللكترونية  ة اظ( الضرائب الداخلية على االستهالك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة األجهز

  معسل)الشيشــــــــة أو االركيــــله و كذا ملحقات تبغ   المسماة "السجائر االلكترونية" و األجهزة المماثلة

 بدون تبغ(   :
 

 المقادير بالدرهم  وحدة التحصيل  بيـان المنتجـــات 

I-  سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة االلكترونية
 و األجهزة المماثلة:  ية" المسماة "السجائر االلكترون

  

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

 ............................  .........  ب( .......................................................... 

- II  بدون   ــــة أو االركيــــله ) معسلـــالشيشـملحقات تبغ
 تبغ( 

 675 كيلوغرام 1

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

 ...... .......................ص( .....................................................................
 .................................................................................................. ...... 

 
 
 

 :المنتجات المحتوية على السكر الضرائب الداخلية على االستهالك المطبقة على )ض

 بيان المنتجات 

  بـ  المضاف السكر 

  بــغرام أو 100غرام/

 مل 100غرام/

 التحصيل دة وح
المقادير  

 بالدرهم 

 ......... .....................................................بسكويت - 1

 ......... ...................................................... حلويات - 2

 :   شوكوالتة - 3

 ... .......................كتل وألواح و مسحوق الشوكوالتة.......... --

 .....................................وعجينة الدهن(...محشوة )غيرها --

  األلبان:منتجات  - 4

 ...................... مشروب   مهيئ على شكللبن رائب "زبادي"  --

 ............................................................ لبنية حلوى --

 ............................................ ................حليب مركز --

 .........................................خبيص )مرمالد(مربى و  - 5

مشروبات محضرة من الماء و عصير الفواكه أو مركز عصير   -  6

 50نسبة تفوق 

 70نسبة تفوق 

 

 50نسبة تفوق 

 60نسبة تفوق 

 

 10نسبة تفوق 

 20نسبة تفوق 

 50نسبة تفوق 

 60نسبة تفوق 

 كلغ  100

 كذلك

 

 كلغ 100

 كذلك

 

 كلغ  100

 كذلك

 كذلك

 كلغ  100

70 

300 

 

200 

150 

 

40 

40 

40 

50 
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من  ( أو أكثر  %10عشرة بالمئة )نسبة  الفواكه والتي تحتوي على  

منيعص يعادلها  ما  أو  الفواكه  اليعصال  ر  باستثناء   ،زركمر 

 ...................... الجدول أ(  من 1 المشروبات المذكورة في ه( من

 

 

 9نسبة تفوق 

 

 

 كلغ  100

 

 

12,5 

 

التبغ   –  10الفصل   وكذا  الكحول  على  المرتكزة  والمشروبات  المشروبات  لالستهالك  تعرض  أن  يمكن  ال 

الجد  في  المبينة  أاالمصنع،  ط  -ول  الفصل    6-و ض   -و  طريقة   ..............................أعاله،    9من  أي 

 .مهاأخرى تقوم مقا

 

II-  ينـايـر فـاتــــــح  من  الفصل    من  1من    ب(  تنسخ  ،2023ابتداء  من  أ(  الشريف   9الجدول  الظهير  من 

( بتحديد المقادير المطبقة على 1977أكتوبر    9)   1397شوال    25بتاريخ    1.77.340بمثابـــة قانــون رقم  

وكذا   الداخلي  االستهالك  المفروضة عليها ضريبة  والمصوغات  البضائع  المالبضائع  بهذه  الخاصة  قتضيات 

 . كما وقع تغييره وتتميمه والمصوغات 

III-  )حذف البند( 
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 المدونة العامة للضرائب

 6 المادة

 

 

I.-  فاتح يناير   46والمكررة    42.............................و13و  10و 6........و....4المواد  تغير وتتمم أحكام  ، 2023ابتداء من 

و47و   VI-139و  -125IIIو  124و  99و  91و 89و 86و  ....... ................  I-66و  II-65و  64................. 

و  ........................179-II  و  222وة  المكرر  207و  194و  191و  184و  باء  –  183و  ........................247 

(XXXIII  وXXXV  وXXXVII  وXXXVIII   وXXXIX  وXXXXو تم   .……………………  268(  كما 

 تغييرها وتتميمها: 

 

 اإلعفاءات  -.6المادة 

I .-  اإلعفاءات الدائمة من الضريبة 

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

 )تنسخ(  -باء

 المنبع في المحجوزة الضريبة من الدائمة اإلعفاءات - جيم

 :المنبع في المحجوزة الشركات  على الضريبة من تعفى

 : التالية حكمها في المعتبرة والدخول المشاركة وحصص األسهم عوائد -1°

 ..............................................................الربائح............................... -

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

 (؛1995يناير  26) 1415من شعبان  24 بتاريخ 1.95.1.......................... الظهير الشريف رقم 

المماثلة   - المساهمة  الموضوعة رهن اإلشذات مصدر أجنبي  الربائح وغيرها من عوائد  المقيدة في حساب  ارالمدفوعة أو  أو  ة 

التشريعية والتنظيمية  للنصوص  البيضاء" طبقا  للدار  المالي  "القطب  المكتسبة لصفة  الشركات  قبل  أشخاص غير مقيمين من 

من   4من المادة    2و  1المشار إليها في البندين االئتمان ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين  مؤسساتالجاري بها العمل، باستثناء  

في    2.20.665بقانون رقم    المرسوم المالي 2020سبتمبر    30)  1442من صفر    12الصادر  القطب  تنظيم  بإعادة  المتعلق   )

القانون رقم     بتاريخ   1.20.102الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    70.20للدار البيضاء، كما تمت المصادقة عليه بموجب 

 (؛ 2020ديسمبر  31) 1442من جمادى األولى  16

 ............................................................................................ األرباح -

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

 خصصة للنقل الدولي. .. الطائرات الم..............................................

 )تنسخ(  -دال 

II.-  اإلعفاءات المؤقتة من الضريبة 

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

 المؤقتة اإلعفاءات -باء

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

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

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

 .أدناه208 و 186 ...........................المادتين

بها  الجاري والتنظيمية للنصوص التشريعية طبقا ،"البيضاء للدار المالي "القطب لصفة المكتسبة الخدمات شركات  تستفيد  -°6

 المرسوم من 4 من المادة 2 و 1 البندين في إليها المشار االئتمان ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين  مؤسسات باستثناء العمل،

 محاسبية سنوات    (5)خمس مدة  طوال الشركات على الضريبة مجموع من اإلعفاء السالف الذكر من 2.20.665 رقم بقانون

 المذكورة. الصفة على الحصول فيها تم التي المحاسبية األولى السنة تبتدئ من متتالية
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 ( شهرا األولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية.60لستين )غير أنه يتوقف تطبيق هذا اإلعفاء عند انقضاء ا

 ...................................................................تستفيد الشركات ............... -°7

 

 للخصم القابلة التكاليف  10.-المادة

 :أعاله 8 المادة مدلول حسب للخصم القابلة التكاليف تشمل

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

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

-.III من المتكونة الجارية غير التكاليف : 

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

 .................................................................................................. -باء

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

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

 .المذكورة السلع لتملك األولى السنة ..........................................

 نة من لدن شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء"مخصصات مؤن االستثمار المكوـ  °2

أدناه، تكون مؤن االستثمار من لدن شركات  247 المادة  واو من  -XXXVIIفي البند   عليها  المنصوص  األحكام مراعاة مع

 في حدود ،  المالي للدار البيضاء"لفائدة "القطب    أعاله  6الجبائي المنصوص عليه في المادة  الخدمات التي تستفيد من النظام 

 شريطة: في سندات مساهمةقبل مباشرة الضريبة قصد إنجاز استثمار  بعد ترحيل العجز و  من الربح الخاضع للضريبة %25

   .في سندات مساهمةذكر السنة المحاسبية الموالية لسنة تكوين المؤن السالفة ال أن يتم إنجاز هذا االستثمار خالل  -

 . هائاقتنا( سنوات ابتداء من تاريخ 4ظ بالسندات المقتناة لمدة ال تقل عن أربع )اأن يتم االحتف -

ببيان وفق   الضرائب  إلدارة  المعنية  الشركة  تدلي  أن  المفروضويجب  بالحصيلة  باإلقرار  مرفقا  يكون  اإلدارة  تعده  ة  نموذج 

 أدناه.  I-20عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة 

 االستثمار في خصوم الموازنة تحت عنوان خاص يبرز عن كل سنة محاسبية مبلغ كل مخصص.  ةكما يجب أن تدرج مؤون

لشركة أو  لغـرض المعد له داخــل األجـل المشار إليه أعاله من طرف ايعاد إدراج المؤونة أو قسط المؤونة غير المستعــمل ل

وض عليه الضريبة، وذلك برسم سنة تكوين هذه  رتلقائيا من طرف اإلدارة بدون اللجوء إلى مساطر تصحيح األساس المف

 المؤونة.

 

 سعر الضريبة -.19المادة 

I.-  السعر العادي للضريبة 

على الشركات كما   ضريبةيحدد سعر ال،  أدناه 247 المادة ألف من-XXXVIIفي البند   عليها المنصوص األحكام مراعاة مع

 :يلي

 ؛%20 -ألف

 : باستثناء، درهم( 000 000 100) مليون مائة الصافي ربحها يفوق أو ويايس ، فيما يخص الشركات التي%35 -باء

في    "البيضاء  للدار المالي القطب"  لصفة المكتسبة الخدمات شركات (1 المنصوص عليه  الجبائي  النظام  التي تستفيد من 

 أعاله؛  6المادة 

 أعاله؛ ( 8°-باء-II) 6ادة مالصناعي المنصوص عليها في ال التسريع مناطق في أنشطتها تزاول الشركات التي (2

فاتح   (3 من  ابتداء  المحدثة  العمومية    باستثناء  ،2023يناير  الشركات  والمقاوالت  لهاالمؤسسات  التابعة  طبقا    والشركات 

العمل، الجاري والتنظيمية التشريعية للنصوص ت  بها  باستثمار مبلغ ال يقل   الدولة مع مبرمة اتفاقية إطار لتزم فيالتي 

مليون مخمسو   مليارعن   مدة خمس    (1  050 000  000)  ائة  هذه    (5)درهم، خالل  توقيع  تاريخ  من  ابتداء  سنوات 

 .االتفاقية

 : ويطبق هذا االستثناء شريطة
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 أن تستثمر الشركات المعنية المبلغ المذكور في المستعقرات المجسدة؛ -

 . هائتناق امن تاريخ  سنوات ابتداء( 10ن تحتفظ بهذه المستعقرات لمدة ال تقل عن عشر )أ -

يتضمن السيما المبلغ اإلجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعلقة ويجب أن تدلي إلدارة الضرائب ببيان  

عده اإلدارة يكون مرفقا باإلقرار بالحصيلة المفروضة  بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها، وذلك وفق نموذج ت

 أدناه.  I-20عليه في المادة  عليها الضريبة المنصوص

السنة المحاسبية األولى التي تم برسم   الضريبة عليها  المفروضة بالحصيلة  اإلقرارنسخة من االتفاقية بكما يجب أن ترفق  

 خاللها إبرام هذه االتفاقية.

 .....................................................................الربح الصافي غير أنه عندما يقل 

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

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

IV.- أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع 

 ريبة على الشركات المحجوزة في المنبع كما يلي:د أسعار الضدتح

المادة    5%  -ألف في  إليها  المشار  المكافآت  مبلغ  المضافة،   15من  القيمة  على  الضريبة  احتساب  دون  أعاله،  المكررة 

االعتب لألشخاص  الشركاتاري المخولة   على  للضريبة  الخاضعين  والجماعات   ين  الدولة  طرف  من  المؤداة  رابية ت الو 

   ؛والمؤسسات والمقاوالت العمومية والشركات التابعة لها

 من:- 10باء %

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

 أدناه؛ 247"جيم" من المادة -XXXVII.............. البند مبلغ ... -

المكررة أعاله، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المخولة لألشخاص    15المشار إليها في المادة    المكافآتمبلغ     -

 االعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات؛ 

 .............................................................................................20% -جيم

 

 للضريبة  الخاضع الدخل مجموع من موخص  28.- ةالماد

 :أعاله 25 المادة الدخل ............ مجموع من يخصم

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

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

III.- من...............................  10%حدود  في  -ألف..................................... 

 .العمر من كاملة سنة خمسة وأربعين بلوغهم من ءابتدا المستحقين .................................... إلى

 ............................................................................. للضريبة الخاضع كان إذا

 .المذكورة االشتراكات أو ............................................ األقساط

 .................................................................................... العقد مدة انتهت إذا

 عن يقل أو يساوي الذي المبلغ من  %70 قدرها نسبة طرح وبعد أدناه I - 73 المادة ..........................................

 .سنوات أربع تتجاوز ال مدة على المبلغ وتنجيم ذلك عن زاد لما  40% درهم و 168.000

 .أدناه 200 .......................... المادة المدين ويخضع

سنوات 8ثماني) مدة  انتهاء قبل اشتراكاته باسترداد له المؤمن يقوم ندماع وأربعين سن بلوغه قبل أو (   تفرض ،الخمسة 

 المادة في عليه المنصوص السعر وفق باألمر يالمعن .................................... عن االسترداد على مجموع مبلغ الضريبة

73 (II-5°-جيم) ،أدناه 200 ............................... المادة دون اإلخالل طرح، وذلك يأ غير من أدناه. 

 خاضع استرداد ، بمثابةالخمسة وأربعين سن بلوغه قبل أو العقد مدة انتهاء  قبل له المؤمن منها يستفيد التي التسبيقات  وتعتبر

 .أعاله عليه منصوص هو كما للضريبة

 ....................................................................مستحق................... على يجب
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 .......................................................يخضع األشخاص...............– I-.40 المادة

 ........................................ أو نشاط. .................

رق يفوق  عندما  أنه  مبلغ    مغير  الزبون  نفس  لفائدة  المقدمة  الخدمات  برسم  السنوي  ألفاألعمال  درهم،   (80.000)  ثمانين 

 " ( أدناه.8°-زاي -II ) 73............. المنصوص عليه في المادة 

 

 الضريبة. تحديد أساس فرض -المكررة 42المادة 

 .........................................................يخضع األشخاص ........................

 أدناه، على رقم األعمال السنوي المحصل عليه.  III-73..... المادة .....................

ضع ما زاد عن هذا المبلغ  ، يخ( درهم80.000) ثمانين ألفالزبون مبلغ  غير أنه عندما يفوق …………………..

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

 ( أدناه.8°-زاي -II) 73.... المنصوص عليه في المادة .................................

 ....................................................................................يظل صافي زائد 

 

 تعريف الدخول الفالحية -.46المادة 

 ........................................................................................................تعتبر دخوال فالحية، 

 وسائل صناعية. ...................................................................................................

 ......................واألبقار  والدواجن النحل مدونة، اإلنتاج المتعلق بتربيةاني حسب مدلول هذه الوويعتبر كإنتاج حي

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 

  اإلعفاءات 57.- المادة

 :الدخل على الضريبة من تعفى

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

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

 ؛..... هذا اإلعفاء..................................................االمتيازات .........-24°

 . ذلك في المشغل يتدخل أن غير من منها نالمستفيدي إلى المسلمة مباشرة الوهبات -25°

 

 الضريبة عليه المفروضة الدخل اإلجمالي تحديد 58.- المادة

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

-. II خاصة حاالت : 

 الوهبات  -ألف

 وجب  وفي هذه الحالةجمعها،   تولى أو معهم المتعامل من المشغلها  تسلم إذا المنبع في وهباتل ا على المستحقة الضريبة تحجز

 . الحال اقتضى إن إليها تضاف التي األجرة ومبلغ الوهبات مبلغ مجموع من المستحقة الضريبة بحجز يقوم أن

 الضريبة عليه المفروضة المبلغ قدر لك،ذ في المشغل يتدخل أن غير من مباشرة منها المستفيدين إلى الوهبات  سلمت إذا-°2

 المحلية؛  األعراف وفق عموما بها المعمول النسبة أساس على جزافية بصورة منها

 يدفع ال لكونه بذلك القيام عليه تعذر فإن ،أعاله عليه المنصوص الحجز المشغل باشر ثابتة، أجرة إلى الوهبات أضيفت إذا- 3°

 على ويتعين قبضها  التي الوهبات على المستحقة الضريبة مبلغ يسلمه أن األخير هذا ىعل وجب مستخدمه إلى ثابتة أجرة

 إلى بنفسه دفعها التي بالمبالغ المتعلقة المحجوزة الضريبة مبالغ مع واحد آن في الخزينة إلى المذكور المبلغ يدفع أن المشغل

  مستخدمه؛
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 عن شخصيا مسؤوال األخير هذا يظل عليها المستحقة الضريبة مبلغ لالمشغ تسليم الوهبات من  المستفيد امتناع حالة في  -4°

 .دفعها قد يكون التي المبالغ مجموع السترداد المعني  المستخدم على يرجع أن وله الخزينة إلى الضريبة مبلغ دفع

 ....................................................................................................-باء

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

 الطارئة  غير أو الطارئة والتعويضات المكافآت-جيم

في المنصوص رينبالسع المنبع في تحجز الحالة  حسب  °  1°الفقرتين   عليهما  المادة  2أو   أدناه اي"(ز"  –  II)   73 من 

 أعاله 56 المادة بموجب الضريبة عليها تفـرض التي الطارئة وغير الطارئة والتعويضات المكافآت على المستحقة الضريبة

 .مأجوريها من ليسوا أشخاص إلى هيئات أو منـشآت وتدفعها

السابقة في إليهما المشار بالسعرين المنبع في  المستحقة ةالضريب تحجز  للمكافآت اإلجمالي المبلغ من الفقرة 

 .أدناه I-174 المادة ................................في

 باإلقرار اإلدالء من أدناه "زاي"( – II) 73 من المادة  1°الفقرة  في عليه المنصوص بالسعر  المنبع في الحجز يعفي ال

 . أدناه 82 المادة في عليه منصوصال

 

 الخصوم  -.59المادة 

 أعاله:  57......... المادة .....................................................تخصم 

I-المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية  : 

دخلهم   ال يتجاوز" و "جيم" بعده، الذين  ءت المهنية المشار إليها في "بافيما يتعلق باألشخاص غير المنتمين إلى الفئا  %35-ألف

 .....................................مالي السنوي المفروضة عليه الضريبة..........جاإل

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

 

 اإلعفاءات  -.63المادة 

 يعفى من الضريبة:

I  .-  )ينسخ( 

.II - ......... ألف............................................................................... 

ص عقار مخص جزء من أو عقار تفويت من عليه المحصل الربح  أدناه،  II- °2-144اإلخالل بتطبيق أحكام المادة    دون - باء

الرئيسي مالكه  نم المذكور التفويت تاريخ في األقل  على  سنوات   (5)خمس   منذ للسكن   ذات الشركات أعضاء أو طرف 

 .أعاله 3 - °3  المادة في ورد لما وفقا شفافة ضريبيا المعتبرة العقاري الغرض

 :ويعتبر كسكن رئيسي ما لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني

 ه الشخص المعني؛السكن الوحيد الذي يملك -

 نه إذا كان يمتلك عدة مساكن؛مالسكن الذي يختاره الشخص المعني كسكن رئيسي بناء على طلب  -

المغرب أو الذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو  السكن الذي يحتفظ به المغاربة المقيمين بالخارج كسكن لهم ب -

 فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة األولى. 

سنوات     (5)واحدة خالل الخمس  ةمكن بأي حال من األحوال أن يستفيد الشخص المعني من نفس اإلعفاء أكثر من مروال ي

 السالفة الذكر. 

 ....................................................سنة...................غير أن مدة أقصاها 

 مرات.  (5.. مساحته المغطاة خمس ).......................

 ........................................الربح المحصل .................................. -جيم

 .....منذ ............. للسكنى الرئيسيةمالكه  يخصصهالمحصل ........... والذي  الربح - دال
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 ....................................................... التملك ثمن إلى يضاف -II. - 65.المادة

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

 .أحدهما أو الطرفين لدن  من ..............................

 والمعطياتالستناد إلى المعلومات الضريبة با عليه المفروضة يحدد األساستلقائية،  بصورة الضريبة فرض حالة في

 مطروحة التفويت ثمن الضريبة عليه المفروضة األساس يساوي  ومات والمعطياتلالمتوفرة لدى اإلدارة، وفي غياب هذه المع

 . 20%نسبة  منه

 

 سعر الضريبة -.73المادة

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

II .- أسعار خاصة 

 ...........................................................................يحدد سعر ..................

 :  10% -باء

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

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

المبينة في المادة    فيما  -°7  المعتبرة في حكمها  أعاله، مع مراعاة    13يخص مبلغ عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول 

 ؛اهأدن 247جيم من المادة -XXXVIIأحكام البند 

حتساب الضريبة على القيمة المضافة، المخولة االمكررة أعاله، دون    15يخص المكافآت المشار إليها في المادة    فيما  -°8

 لألشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

 فيما يخص:  -15% جيم

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

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

  ؛( درهم120.000المبلغ......................... )  -°4 

مخولة لألشخاص  لالمكررة أعاله، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ا  15ها في المادة  المشار إلي  المكافآت  -°5

 الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

   الخمسة و أربعين، سن بلوغ قبل  نوات أوس   (8) ثماني مدة انتهاء قبل  المبلغ اإلجمالي السترداد االشتراكات واألقساط-  5°

 ف أعاله.لأ -III -28المادة  في عليه المنصوص

 )ينسخ( -دال

 :20%-واو

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

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

 األجنبي؛  المنشأ .............. ..................... 5°-

 تلك باستثناء  أعاله II-61 المادة  في عليها المنصوص المثبتة أو عليها المحصل الصافية العقارية األرباح يخص فيما  - 6°

 أدناه؛  II  -1°- 144المادة أحكام ةمراعا مع أدناه، °7-زاي"" في عليها المنصوص

  )ينسخ(7°- 

 المكتسبة  الشركات لحساب  عمل  مناصب يشغلون  الذين  لألجراء  المدفوعة  اإلجمالية  واألجور  كافآت موال  المرتبات  يخص  فيما   -9°

االئتمان   سساتمؤ  باستثناء ، العمل بها  الجاري  التنظيمية  و  التشريعية  النصوص  وفق  البيضاء"،  للدار  المالي  "القطب  لصفة 

 السالف الذكر،  2.20.665من المرسوم بقانون رقم    4من المادة    2و  1المشار إليها في البندين ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين

 لمهامهم. توليهم  تاريخ  من  ابتداء   ( سنوات 10) عشر  أقصاها  لمدة وذلك 

 .أعاله   II-40.    ............... ..................................................................  األجراء  بإمكان  أنه  غير 

 :   -30 %زاي
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 بعده؛   °2الفقرة  في إليهم المشار غيرالدائمين  المشغل لمستخدمي ينتمون ال ..................... المكافآت يخص فيما °  1°-

الذين  سمللر الخاضعين  غير  األطباء إلى المدفوعة والمكافآت األتعاب يخص  فيما2°-  أو يقومون المهني  طبية   بأعمال 

والمكافآت في رة بالمعت والمؤسسات المصحات في جراحية تدفعها والتعويضات  حكمها   التكوين أو التعليم مؤسسات التي 

 أعاله؛ 58 المادة في عليها الدائمين، المنصوص مستخدميها إلى ينتمون ال مدرسين لفائدة الخاصة أو العامة المهني

 .......................................................................... الحاصالت يخص افيم3°- 

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

 ينسخ( ) 7°- 

واأل فيما  -°8 االشتراكات  السترداد  اإلجمالي  المبلغ  أو    (8)ثماني مدة انتهاء قبل قساطيخص   سن بلوغ قبل سنوات 

 ألف أعاله؛  - III-28المادة  في هيعل المنصوص الخمسين،

 أعاله.  II-المكررة 45فيما يخص ما زاد عن مبلغ رقم األعمال المشار إليه في المادة  -°8

III.-......................................................................................................................... 

 ..............................تنظيمي....................................................................................

  °3و  2°)"زاي"   " .................وواو "( و2و°   1°و "جيم") (7و°   °6و  1°"باء" )في   المحددة باألسعار االقتطاعات تبرئ

 .الدخل على الضريبة من عالهأ  IIIوالبند  IIالبند ( من9° و 8°و °7و

 

 .………....................……الخاضع للضريبة   على يجب -. I. المكررة ثالث مرات 82 المادة

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

 °7- ..............................41-II – اقتضى الحال؛ باء أعاله، إن 

 ."( درهم80.000ثمانين ألف )والذي يفوق  ..……رقم  مبلغ -°8 

 

 

 وجوبا  الضريبة عليها المفروضة  العمليات 89.- المادة

-Iالمضافة القيمة على للضريبة تخضع : 

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

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

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

  : التالية المهن من مهنة ولةمزا نطاق في اعتباري أو ذاتي شخص كل ينجزها التي العمليات 12°-

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

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

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 

 الخصم في الحق دون اإلعفاء 91.- دةالما

 المضافة:  القيمة على الضريبة من تعفى

…-I ........................................................................................... 

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

………………………………….. –II....................................... 

 يقل أو السنوي أعمالهم رقم يساوي الذين الخدمات مقدمي و الصناع من الذاتيون األشخاص ينجزها التي والخدمات البيوع 3°-

 درهم. (500.000) ألف خمسمائة عن

 .………………………................................................…أصبح إذا أنه غير
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 )الباقي ال تغيير فيه( 

 

 االنتقالية  دابيرتوال الضريبة حصيلة  تخصيص 125.- المادة 

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

………………………-II......................................................................... 

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

-III و  7% للضريبة بأسعار  الخاضعون أو اإلعفاء منها، الضريبة   فرض سنة من يناير فاتح من ابتداء يقبضها، التي المبالغ 

 كلها ت منجزةاخدم أو أشغال أو لبيوع ثمنا  المذكور التاريخ من ابتداء  ستفيدون من اإلعفاء أو الم   20%و 14% و %10

 الضريبي للنظام أعاله، 95 أحكام المادة من واستثناء  انتقالية بصورة تخضع المذكور، التاريخ قبل شأنها في فاتورات  ومحررة

 الذكر. اآلنفة العمليات إنجاز تاريخ في العمل به الجاري

IV -............................................................................................... 

 

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 

 للضريبة  األدنى الحد سعر - دال-I-144المادة 

 :للضريبة في األدنىيحدد سعر الحد 

 ؛ 0,25% -

 : التالية المواد ببيع والمتعلقة تجاريةال المنشآت بها تقوم التي للعمليات بالنسبة - 0,15%

• …….. 

• ....... 

 الزبدة؛  •

 الزيت؛ •

 ؛رالسك •

 الدقيق؛  •

 الماء؛ •

 الكهرباء؛  •

 األدوية.  •

 ......................................بالنسبة للمهن التي تم تعريفها................. 4%-

 ( ال تغيير فيه)الباقي  

 

 باإليرادات  والمدينين العمل أرباب طرف نم المنبع في الضريبة حجز 156.- المادة

-.I العمل رب يقوم ............................................................................. 

المنبع   في  فيالمنصوص   بالسعرينتحجز  الحالة  °  1°الفقرتين   عليهما حسب  المادة  2أو  أعاله،    –  II)  73 من  "زاي"( 

 ......................... أشخاص ليسوا من أجرائها.الضريبة المستحقة 

 اإلجمالي المبلغ وفق المادة هذه من السابقة الفقرة في إليها المشار التعويضات على المنبع في المستحقة الضريبة تحجز

........................................................................................ 
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 حجز الضريبة في المنبع على المكافآت المخولة للغير -.157دة الما

I .-  األت النوععتخضع  نفس  من  األخرى  المكافآت  أو  السمسرة  أجور  أو  العموالت  أو  المادة اب  في  عليها    15المنصوص 

 المكررة أعاله، للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن: 

 والتنظيمية ةيالتشريع والمؤسسات والمقاوالت العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص  الدولة والجماعات الترابية -

 تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حساباتهم؛ بها العمل، التي تدفع هذه المكافآت إلى األشخاص االعتباريين أو  الجاري

لذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية  األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص واألشخاص ا -

شارتهم  أو يضعونها رهن إ  األشخاص الذاتيينالصافية المبسطة، الذين يدفعون هذه المكافآت إلى    ةالحقيقية أو نظام النتيج

 أو يقيدونها في حساباتهم.

 ................................................................يتم استنزال الضريبة ................

 

 ئي االتلق األداء بواسطة التحصيل 173.- المادة

-.I تلقائية ....................... بطريقة يدفع...................................................... 

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

III.-  ا تلقائيا بطريقة اختياريةيؤدي  دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة   ملف  ل عن ك  لمحامون 

 :  التاليين المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين  

 إدارة الضرائب. بصندوق المحكمة لحساب قابض تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط األداء -ألف

ضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ عن كل ق ؤديه كل محام،  ي،  ( درهم100مائة )يحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في  

مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل    تعاب المتعلقة بها،األ

 ضي. جميع مراحل التقاأداء هذا المبلغ 

 اإلجراءات السالفة الذكر. بيتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام  

 ستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:  تو

 من قانون المسطرة المدنية؛ 148المقاالت المتعلقة باألوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل  -

ي هذه الحالة ال يتم األداء عن هذه القضايا إال  فالمعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، والقضايا   -

 عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

شهر    األولى ابتداء من  ( شهرا60الستين )طوال  المحامون  المقدمة على الحساب المشار إليها أعاله  ويعفى من أداء الدفعات  

 صول على رقم التعريف الجبائي.الح

 التالية: نموذج تعده اإلدارة يتضمن البيانات فقو ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعالم

 االسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛ •

 الرقم الوطني المهني؛ •

 رقم التعريف الضريبي؛  •

 الملف؛ م نوع القضية ورق •

 المحكمة المختصة ومقرها؛ •

 المبلغ المدفوع؛ •

 تاريخ األداء. •

الذي يتعين  المذكور،  الدفعات المقدمة على الحساب  أن يدفع بطريقة إلكترونية إلدارة الضرائب مبلغ   كاتب الضبط  ويجب على

الموالي للشهر الذي تم فيه  تحصيله   القيام باإلجراءات السالفة الذكر، خالل الشهر  نموذج   التحصيل، مصحوبا ببيان وفقعند 

 تعده اإلدارة.

التي تم أداؤها من طرف المحامي خالل السنة من مبلغ الحد األدنى للضريبة    لمقدمة على الحساب ا الدفعات  يتم استنزال مبلغ  

 أعاله، المستحق برسم هذه السنة.  I-144على الدخل المشار إليه في المادة  
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مبلغ   يسمح  ال  عندما  أنه،  الكلي  غير  المبلغ  استنزال  من  للضريبة  األدنى  الحساب الحد  على  المقدمة  برسم  ا  للدفعات  لمدفوعة 

ويظل المبلغ الباقي    .المطابق للدخل المهني الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابال للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل 

 المحتمل كسبا للخزينة. 

اتلقائيا لدى    األداء  -باء للسنة    الشهر الموالي  انصراملكترونية قبل  إبطريقة    على الحساب  مقدمة  ةدفعللضرائب  قابض إدارة 

 لمحاسبية المعنية. ا

عن كل قضية   السالفة الذكر  السنةباعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خالل  على الحساب  الدفعة المقدمة    مبلغويحدد  

مب أو جزء  مجموع  األاستخلص  بهالغ  المتعلقة  أو    ،تعاب  نيابة  تسجيل  عند  أو  أو طعن  طلب  أو  مقال  تسجيل  أو  إيداع  عند 

السلطة    يدلي بها المحامي، وذلك على أساس لوائح الملفات التي  ( درهم100مائة )  المضروب في  م محاكم المملكة،امؤازرة أم

بالعدل المكلفة  يتض  الحكومية  اإلدارة  تعده  نموذج  وفق  الضرائب  المتعإلدارة  البيانات  الضريبية  خصوصا  لقة  من  بهويته 

 . وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه

الس اإلدارة  ل وتدلي  تعده  نموذج  وفق  الضرائب  إلدارة  المحامي  باسم  المسجلة  الملفات  بلوائح  بالعدل  المكلفة  الحكومية  طة 

 القضايا المسجلة باسمه.يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد 

وو والقضايا  الملفات  الحساب  على  المقدمة  الدفعة  أداء  واجب  من  الرابعة حالمكذا  تستثنى  الفقرتين  في  إليهم  المشار  امون 

 والخامسة من ألف أعاله وفق نفس األحكام.

 التالية: إعالم وفق نموذج تعده اإلدارة يتضمن البياناتوتشفع كل دفعة ب

 نوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛الشخصي للمحامي المعني وعاالسم العائلي و •

 الرقم الوطني المهني؛ •

 ريف الضريبي؛ عرقم الت •

 نوع القضية ورقم الملف؛  •

 المحكمة المختصة ومقرها؛ •

 المبلغ المدفوع؛ •

 تاريخ األداء. •

المعنية من مبلغ الحد  المحامي برسم السنة المحاسبية  المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف    مبلغ الدفعةيتم استنزال  

 أعاله، المستحق برسم هذه السنة.  I-144األدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 

المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل،  مبلغ الدفعة  غير أنه، عندما ال يسمح مبلغ الحد األدنى للضريبة من استنزال  

الفا اليظل  مبلغ  جزء  من  للخصم  قابال  الدخل ئض  على  المهني ضريبة  للدخل  كسبا    .المطابق  المحتمل  الباقي  المبلغ  ويظل 

 خزينة.لل

 I- المادة في عليه المنصوص اإلقرار  إيداع لمحامين اختيار أحد النظامين المشار إليهما في ألف و باء أعاله عندويجب على ا 

ذلك قبل نهاية  شهر ديسمبر من السنة السابقة للسنة    نموذج تعده اإلدارة، و كل سنة حسببناء على طلب عن   أعاله أو   148

 "المعنية.

 

 طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر   -.II-179المادة 

 تؤدى على النحو التالي واجبات التمبر: 

 .................................................................بواسطة التأشيرة برسم التمبر.........  -1°

 ....................................( أدناه...  °2-دال-IIو "جيم" -I) 252....الواردة في المادة .....

°2- .............................................................................................................. 

°3- .............................................................................................................. 

 ............الذي يفوض له ذلك. ........................................................................

  252المنصوص عليها في المادة  غير أنه يتم تحصيل واجبات التمبر المتعلقة بالتسجيل األول للمركبات بالمغرب وفق التسعيرة  

 (I-أدناه من لدن )"جيم" : 

رائب غير المباشرة بالنسبة للعربات المستوردة من طرف مالكيها أو لفائدة الغير سواء كانت جديدة أو  ضإدارة الجمارك وال  -

 ؛مستعملة
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 أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين، بالنسبة للعربات المقتناة بالمغرب." -

 

 التضامن بالنسبة لواجبات التمبر -باء.-183 المادة

 .......................................جبات التمبر .........اعلى وجه التضامن عن أداء ويسأل 

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

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

 ....................................... اإللكترونية؛ -

-I)  252مالكو المركبات وأصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين بالنسبة لواجبات التمبر النسبية المشار إليها في المادة    -

 "جيم"( أدناه؛ 

 ..........................................................عامة....................وبصفة  -

 ..................................أو الموصى لهم." 

 

 الجزاءات المترتبة على مخالفة طرق أداء واجبات التمبر  -المكررة. 207المادة 

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

.-II 252األمر بمخالفة لقواعد التمبر النسبي المنصوص عليها في المادة  قإذا تعل-I  ...........أدناه 

 

 : أعاله إليها المشار التقادم بآجال المتعلقة األحكام من استثناء -.VIII-232 المادة

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

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

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

 ؛ مالتقاد انقضاء أجل تم ولو ......................-°20 

يصدر ويستحق حاال مبلغ الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على   -°21 

 ؛ مرات أعاله، ولو تم انقضاء أجل التقادم   المكررة أربع   161الخاضعين للضريبة المخالفين المشار إليهم في المادة  

أعاله على المنشآت التي   228تلقائية المنصوص عليها في المادة  بصورة الضريبة فرض لإلدارة أن تطبق مسطرة يمكن -°22 

 المكررة أعاله، ولو تم انقضاء أجل التقادم.  228 المادة مدلول لم تعد تعتبر غير نشيطة حسب

 ؛ سنوات (10) عشر األجل هذا جاوزيت أن يمكن ال أنه غير

أإذا    -°23 الواجب  المحاسبية  السنة  للغـرض    نتقادمت  المستعــمل  االستثمار غير  أو قسط مؤونة  إدراج مؤونة  فيها  يعاد 

المادة   في  إليه  المشار  له،  غير    2°-جيم-III-10المعد  الفترة  من  األولى  المحاسبية  السنة  في  التسوية  بوشرت  أعاله، 

 ؛المتقادمة

لمرتبطة بها المستحقة على الشركات التي لم  اتكميلية وكذا الذعيرة والزيادات  تصدر وتستحق حاال جميع الواجبات ال  -°24

( سنوات وفق 5درهم خالل خمس )  (1  500 000  000)  خمسمائة مليون و   مليار  عن  تف بالتزامها باستثمار مبلغ ال يقل  

 « .ء أعاله، ولو تم انقضاء أجل التقادمبا – I-19الشروط المنصوص عليها في المادة 

 

 ..........................................................ة، .....يبصفة انتقال -.XXXIII -.247المادة 

 :الشرطين التاليينيمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله لألجير وفق 

 ؛2026 ديسمبر 31إلى غاية  2021أن يتم تشغيل............. من فاتح يناير  -

 ...............................……………………أن ال يتجاوز ......... .........................  -

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

……………………………………………………………........................................ 
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.XXXV  -  المحاسبية المفتوحة خالل    السنواتأعاله، تستفيد المنشآت برسم    9و    8  بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين

بنسبة    2025و  2024و  2023و    2022سنوات   تخفيض  زائد   %  70من  صافي  على  يطبق 

 ...............................................................................القيمة..........................

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

 XXXVII-  شركات المنصوص عليها في  انتقالية أسعار الضريبة على ال ترفع أو تخفض حسب الحالة تدريجيا وبصفة  -  ألف

الممتدة من  س، بر2022ديسمبر    31الجاري بها العمل في    19المادة   الفترة  المفتوحة خالل  م كل سنة من السنوات المحاسبية 

 ، كما يلي:2026ديسمبر  31إلى غاية  2023فاتح يناير 

1- ................................................................................................... 

في    -2 المحدد  النوعي  السعر  الشركات  ق المطب  %15يرفع  المكتسبة التسريع مناطق  في المقامة على   الصناعي والشركات 

 كما يلي:  "البيضاء للدار المالي القطب" لصفة

 ؛2023برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير  16,25% -

 ؛2024لسنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير برسم ا 17,50% -

 ؛2025حاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير مبرسم السنة ال 18,75% -

 .2026برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير  20% -

 ..........................................................الجاري ............. %20يرفع سعر  -3

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

 السالف الذكر مطبقا: %20غير أنه يظل سعر 

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

 ( درهم.000 000 1............... مليون ).............. -

السالف الذكر، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير    %20ويطبق كذلك سعر  

 يقل عن ر مبلغ ال  باستثما الدولة مع  مبرمة  اتفاقية إطار ، على الشركات التي تلتزم في2026ديسمبر    31إلى غاية    2023
مليون و   مليار تحترم    درهم  (1.500.000.000) خمسمائة  المادة  اوالتي  في  عليها  المنصوص  (  3-باء  -I)    19لشروط 

 أعاله. 

4-............................................................................................... 

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

 ............................................................................................. -باء

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

 ............................................................................................ -دال 

 من لدن الشركات المكتسبة  نسبة المعتمدة لتكوين مخصصات مؤن االستثمار  انتقالية حدود ال تحدد تدريجيا وبصفة  -واو  

، برسم كل سنة محاسبية مفتوحة أعاله  2°-جيم-III-10لمادة  عليها في ا  المنصوص   "البيضاء للدار المالي القطب" لصفة

 ، كما يلي:  2026ديسمبر  31إلى غاية  2023الممتدة من فاتح يناير  فترةلخالل ا

 ؛2023برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير   7,70% -

 ؛2024اير برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح ين 14,30% -

 ؛2025برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير  20% -

 .2026رسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير ب 25% -

XXXVIII  .- المراقبة الجبائية  يمكن المخالفة، األحكام جميع عن النظر وبصرف انتقالية بصفة أن يستفيد من اإلعفاء من 

  المنصوص عليها في   أداء الضرائبوباإلقرارات  لتلقائي للزيادات والغرامات والذعائر المترتبة عن عدم اإلدالء  وكذا اإللغاء ا

للضريبة الذين ال يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ األدنى   الخاضعونالمدونة برسم السنوات غير المتقادمة،  هذه  

األخيرة،   ت المحاسبية( سنوا4"دال" )الفقرة الثانية( أعاله، برسم األربع )-I-144ادة  للحد األدنى للضريبة المشار إليه في الم

 :وذلك وفق الشروط التالية

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



38 

 

أجل اإلقرار  التلقائي    دفعال  - الذكرداخل نفس  الدخل حسب  السالف  الضريبة على  أو  الشركات  للضريبة على  لمبلغ جزافي   ،

 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة. (5 000خمسة آالف )في  الحالة، يحدد

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

XXXIX-....................................................................................... 

XXXX-    البسيطة  أعاله، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد األغذية  2°-121استثناء من أحكام المادة

 .2023ديسمبر  31إلى غاية  2023البهائم والدواجن ابتداء من فاتح يناير  لتغذية المعدة

 

 المكافآت المخولة للغير  -المكررة. 45المادة 

I .-يراد بالمكافآت……………....................................................……………… 

II.- درهم (80.000ثمانين ألف )والذي يفوق  …………………………يراد بالزائد.  " 

 

IV -  دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية 

  I-151و (8°-باء )II -73و   I-المكررة 45و ألف-IV-19المكررة و 15و  IV-4أحكام المواد  تطبق-1

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

 ..............................................°(...................1-جيم-I)  6أحكام المادة  تطبق-2

المادة    تطبق-3 المدونة العامة للضرائب6°-باء-II)    6أحكام  بالبند    ،( من  أعاله، على شركات    Iكما تم تغييرها وتتميمها 

 . 2023الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" ابتداء من فاتح يناير 

 ...........................................°(....................1-جيم-I) 6أحكام المواد  تطبق-4

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

المادتين  -6 أحكام  و     I-82تطبق  األخيرة(  بالبند  -III 173)الفقرة  وتتميمها  تغييرها  تم  كما  للضرائب،  العامة  المدونة    Iمن 

 .2023أعاله، ابتداء من فاتح يناير 

ألف من   -III-173داء التلقائي ألول دفعة مقدمة على الحساب، المشار إليها في المادة وبصفة استثنائية وانتقالية، يعتبر األ

لذكر،  لمحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب ابتداء من التاريخ السالف االمدونة العامة للضرائب لدى كاتب الضبط بصندوق ا

 بمثابة اختيار لنظام هذا األداء. 

أعاله، على   Iمن المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند    5°  -جيم  -II-73و  III-28تطبق أحكام المادتين  -7

 .2023المدفوعة ابتداء من فاتح يناير  المبالغ اإلجمالية السترداد االشتراكات واألقساط

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

  IV-151و  I-المكررة ثالث مرات 82و 8°-زاي -II-73و II-المكررة  45المكررة و 42و  I-40طبق أحكام المواد ت-9

أعاله،  IIو  Iا وتتميمها بالبندين  من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييره  I-228ألف و-222و 194و V-174و II-157و

 .2023ء من فاتح يناير اعلى مكافآت تقديم الخدمات المدفوعة ابتد

 .............................................................. °7-57أحكام المادة  تطبق-10

أعاله، على   Iتم تغييرها وتتميمها بالبند من المدونة العامة للضرائب، كما  ألف-II-58° و25-57تطبق أحكام المادتين  -11

 . 2023ناير يالوهبات المسلمة ابتداء من فاتح 

 ......................................................................................... جيم و-II-58تطبق أحكام المواد  -12 

 ....................................................................................... I-60و I-59تطبق أحكام المادتين   -13

 ........................................................................................دال و-I-61تطبق أحكام المواد  -14 

 ............................................................................................................ II  -61تطبق أحكام المادة  -15

 ...................................................................................... 64و   I-63تطبق أحكام المواد  -16

 .  2023....................... المنجزة ابتداء من فاتح يناير المكررة................. 241و  II-63أحكام المادتين  تطبق-17

  أعاله، ابتداء من فاتح يناير  I  وتتميمها بالبندمن المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها    II-65م المادة  اأحك   تطبق-18

2023. 
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أعاله، على عمليات التفويت    Iرها بالبند ( من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغيي6°-واو -II)  73أحكام المادة  تطبق-19

 .2023المنجزة ابتداء من فاتح يناير 

 ....................................................( من المدونة..................9° -واو -II)  73 أحكام المادة تطبق-20

 ( باقي الفقرات ترقيم)مع إعادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ي ريير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصتغ

 "وباإلعالنات وبالنشر العمومي 
 المكررة  17المادة 

 
للسنة المالية   8-96من القانون المالي رقم  44، أحكام المادة  2023على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 

يونيو   29) 1417من صفر   12بتاريخ   1-96-77ير الشريف رقم ، الصادر بتنفيذه الظه1996-1997

 : ييرها وتتميمهاغ( ، كما وقع ت1996

 رغبة ............................... نفقاته.  I.- -.44 "المادة
 

".II-  ا الحساب:يتضمن هذ 

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

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

 "في الجانب المدين:  

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

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

 .................. تنظيمي؛ تتمم النفقات المتعلقة باإلعالنات ......  - "

" .لميزانية العامةالمبالغ المدفوعة الى ا -"  

 

 

 

 مالية إحداث منـاصـب 
 23املادة  

   
   . 2023برسـم امليزانيـة العامة للسنة املالية   ا ماليا منصب 28.212 يتـم إحداث  

 :   التالية الوزارات واملؤسسات  ا ماليا لفائدةنصبم 27.752 -1

 المناصب  عدد
 المالية

 الوزارات والمؤسسات

 وزارة الداخلية  7.544

 ارة الدفاع الوطني إد 7.000

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية  5.500

 لتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكاراوزارة  2.349

 وزارة االقتصاد والمالية  1.200

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.000

 وزارة العدل   505

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 400

 ارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة وز 374

 وزارة التجهيز والماء 250

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  210

 البالط الملكي 200

 اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 125

 والتواصل وزارة الشباب والثقافة  110
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 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  105

 زارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينةو 100

 وزارة النقل واللوجيستيك 80

 رئيس الحكومة  75

 المحاكم المالية  60

 اتوزارة االدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء 60

 المندوبية السامية للتخطيط 60

 القتصاد االجتماعي والتضامنياوزارة السياحة والصناعة التقليدية و 50

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية 50

 إصالح اإلدارة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالنتقال الرقمي و 50

 المجلس األعلى للسلطة القضائية 50

 والتنمية المستدامة  يقوزارة االنتقال الطا 40

 وزارة الصناعة والتجارة  40

 مجلس النواب 30

 مجلس المستشارين 30

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان 30

 تماعي واألسرةوزارة التضامن واالدماج االج 30

 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 15

 والوقاية من الرشوة ومحاربتها  ةالهيئة الوطنية للنزاه 15

 األمانة العامة للحكومة 10

 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 10

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  10

 المجموع 27.752
 
 

منها لفائدة األشخاص يف    002، وختصص  على خمتلف الوزارات أو املؤسسات   ا ماليامنصب  460احلكومة لتوزيع    سرئي   ؤهلي -2
   وضعية إعاقة. 

البند  -3 يف  الوارد  اجلدول  مبوجب  احملدثة  املالية  املناصب  على  هذه    1عالوة  فاتح    حيدث  املادة،من  من      ، 2023ينايرابتداء 
القضائيةلفائدة امل   ا مالي  ا منصب   4.300   ى مستوى لالذين يشغلون مناصب مالية ع للقضاة    حصري   صص خت   ، لس األعلى للسلطة 

 وكذا القضاة املوجودين يف وضعية إحلاق. وزارة العدل 
 

لقضاة  الية اليت يشغلها ا ، ابستثناء املناصب املبوزارة العدل   ابألمر   املالية اليت يشغلها املعنيون  ب التاريخ، املناصوحتذف ابتداء من نفس  
 إحلاق هبذه الوزارة.ن يف وضعية املوجودو 

البند    ةعالوة على املناصب املالي -4 الوارد يف  يناير  دة، حيدث من هذه املا   1احملدثة مبوجب اجلدول  لدى  ،  2023ابتداء من فاتح 
  جحني يف امتحان هناية التمرين النالتسوية الوضعية اإلدارية للملحقني القضائيني    ، منصبا ماليا  150  امللس األعلى للسلطة القضائية

 النفقات الناجتة عن هذه التسوية. امللس األعلى للسلطة القضائية زانية ي م  لتحمتكقضاة يف السلك القضائي. و   املعيننيو 

 . بوزارة العدل  ابألمر  ملعنيون يشغلها اكان  املالية اليت   املناصب  ،التسوية  هذه من اتريخابتداء   ،وحتذف

واليت    املياه والغاابت لتنمية القروية و ا الصيد البحري و ، املناصب املالية التابعة لوزارة الفالحة و 2023فاتح يناير  حتذف، ابتداء من  -5
املتعاقدون  املستخدمون  املرمسون واملتدربون وكذا  املوظفون  املياه والغاابت،    ، يشغلها  التابعة إلدارة  املركزية والالممركزة  العاملون ابملصاحل 

 والغاابت.   ابلوكالة الوطنية للمياه ، ابتداء من نفس التاريخ، زاة مع إحلاقهم التلقائيوذلك ابملوا
لدى  ،  2023داء من فاتح ينايرمن هذه املادة، حيدث ابت  1عالوة على املناصب املالية احملدثة مبوجب اجلدول الوارد يف البند    -6

الرشوة وحماربتها،   للنزاهة والوقاية من  الوطنية  ماليا   49اهليئة  العاملني     صصخت  ، منصبا  املتعاقدين  للموظفني واملستخدمني واالعوان  
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الرشوة امل يئة  هلاب من  للوقاية  الوطنية    ركزية  اهليئة  اىل  التاريخ،  نفس  من  ابتداء  تلقائيا،  نقلهم  يتم  الرشوة  والذين  من  والوقاية  للنزاهة 
 وحماربتها. 

 ابألمر لدى رئيس احلكومة.  يشغلها املعنيون كان ة اليت  املالي  املناصب   ، ابتداء من نفس التاريخ،  وحتذف

 

 

 

 

 الباب الثالث  
  كام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولةحأ

 40املادة  
 

ابملبالغ املثبتة يف اجلدول التايل ، املوارد املرصدة يف امليزانية العامة ويف ميزانيات مرافق الدولة   2023حتدد خالل السنة املالية 
مللحق بقانون املالية هذا وكذا املبالغ القصوى  ابصورة مستقلة ويف احلساابت اخلصوصية للخزينة كما هي مقدرة يف اجلدول "أ"    املسرية

 :   )ابلدرهم( ذلك   للتكاليف والتوازن العام الناتج عن 
 
 

 294.719.508.000 ( :1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 264.899.244.000 ـ المداخيل الضريبية :

 113.295.829.000 والرسوم المماثلة………………………………… ـ الضرائب المباشرة       

 120.620.920.000 اشرة....………………………………....……… ـ الضرائب غير المب       

 14.849.849.000 مركية………..……………………………..…………ـ الرسوم الج       

 16.132.646.000 ………… والتمبر………………………………....ـ رسوم التسجيل        

 29.820.264.000 ـ المداخيل غير الضريبية :

 5.000.000.000 …….....…………… ت الدولة…..……………صيلة تفويت مساهماحـ        

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

 354.500.000 …………...……….…… الدولة…………………ـ عائدات أمالك        

 3.501.824.000 لفة……………………………………………....… ـ موارد مخت       

 1.500.000.000 والوصايا…………………………………………..… ـ موارد الهبات       

 302.106.125.000 ( :2النفقات العادية للميزانية العامة )

 271.139.576.000 ـ نفقات التسيير: 

 155.794.296.000 وظفين……….…….……………………………...… مـ نفقات ال       

 64.866.867.000 قات المختلفة……………………………….... فالمعدات والن ـ نفقات       

 38.674.400.000 المشتركة…….……………………………………… ـ التكاليف       

 9.648.013.000 تخفيضات واإلرجاعات الضريبية………ـ النفقات المتعلقة بالتسديدات وال       

 2.156.000.000 ............... ..............ـ النفقات الطارئة  والمخصصات اإلحتياطية.......       

 30.966.549.000 ـ نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي……………… 

 7.386.617.000- (…….…………………………….…1)-(2(=)3الرصيد العادي )

 106.027.304.000 (……….…………………………4يزانية العامة )ـ نفقات اإلستثمار للم 

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

-113.413.921.000 

   مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :
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 2.299.703.000 مسيرة بصورة مستقلة ………………ميزانيات مرافق الدولة ال ـ موارد 

 2.299.703.000 المسيرة بصورة مستقلة :  ـ نفقات ميزانيات مرافق الدولة 

 2.016.918.000 ل…………………..…..…………...……… ـ نفقات اإلستغال       

 282.785.000 ... ـ نفقات اإلستثمار………………………………………….       

 - (……………...…… 6صورة مستقلة )رصيد مرافق الدولة المسيرة ب

   الحسابات الخصوصية للخزينة : 

 110.374.805.000 وصية للخزينة……………………………رد الحسابات الخصاـ مو       

 111.786.619.000 وصية للخزينة……………………………ـ نفقات الحسابات الخص       

 1.411.814.000- (………...…………………………7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )

مي المتوسط ورصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة اإلقتراضات واستهالكات الدين العم
 (………..……………5(+)6(+)7(=)8والطويل األجل(  )

-114.825.735.000 

 78.253.012.000 ( : 9استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل )

 70.784.700.000   …………………..…………..………….…..….…ـ الداخلي…       

 7.468.312.000 ي………………………………………………..………ـ الخارج       

 193.078.747.000- (…………………8)-(9(=)10اجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة )حال

 129.041.300.000 ( :11المتوسطة  والطويلة األجل ) موارد اإلقتراضات

 69.041.300.000   ...................... .......ـ الداخلية…………...……………..............       

 60.000.000.000 ………………...…..……....... ……ـ الخارجية…………………       

 64.037.447.000- (................................... 10(+)11)الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة 

 
 

 

  



 
 
 

املتعلقة  التعديالت إحصائيات حول 
مشروع قانون   ابجلزء األول من

2023املالية للسنة املالية   



 إحصائيات حول التعديالت املقبولة 

 
 مقدم التعديل  املادة املعدلة رقم التعديل 

 األغلبية   IIالبند    3املادة   2 

 العدالة االجتماعية   IIالبند    3املادة   7 

 الحكومة  IIIالبند    3املادة    1 

 األغلبية   4المادة   3 

 CGEM 9الفصل    Iالبند    5املادة   4 

 الحكومة  6من المادة  I/ البند 6المادة  2 

 األغلبية   6من المادة  I/ البند 6المادة  4 

 CGEM   6المادة  6 

 CGEM   6المادة  8 

 CGEM   10المادة  9 

 CGEM 19المادة  10 

 األغلبية   19المادة  8 

 CGEM بصيغة األغلبية   19المادة  11 

 األغلبية     28المادة  9 

 CGEM   28المادة  12 

 األغلبية     -  I - 40المادة  10 

 األغلبية  مكررة   42المادة  11 

وع   46المادة  12  ي المشر
 األغلبية  غير واردة ف 

 CGEM 57المادة  17 

 األغلبية   58المادة  14 

 CGEM 58المادة  18 

 UMT 59المادة  10 

 األغلبية  63المادة  15 

وع    65المادة  16  ي المشر
 األغلبية  غير واردة ف 

 األغلبية  73المادة   17 

 CGEM 73المادة   19 

 األغلبية  73المادة   18 

 CGEM 73المادة   20 

 األغلبية  73المادة   19 

 CGEM 73المادة   21 

 CGEM 73المادة   22 

 األغلبية  73المادة   20 

 األغلبية  مرات مكررة ثالث  82المادة  22 

 CGEM مكررة ثالث مرات  82المادة  23 

 CGEM 89المادة  24 

 CGEM 91المادة  25 

 األغلبية  بصيغة الحكومة   144المادة  33 

 CGEM بصيغة الحكومة   144المادة  29 

 األغلبية  156المادة  34 

 األغلبية  157المادة  35 



 األغلبية  173المادة  36 

 الحكومة  - II- 179المادة  3 

 الحكومة  ب   183المادة  4 

 الحكومة  207المادة  5 

 CGEM   232المادة   31 

 CGEM   232المادة   32 

 CGEM 247المادة  36 

 CGEM 247المادة  34 

 CGEM 247المادة  37 

 CGEM 247المادة  35 

 األغلبية  247المادة  37 

 CGEM 247المادة  38 

 األغلبية  247المادة  21 

 CGEM 247المادة  42 

 األغلبية  مكررة   45المادة  IIالبند  39 

 األغلبية  IVالبند  6المادة  41 

 IV CGEMالبند  6المادة  41 

 الحكومة  مكررة   17المادة  6 

 الحكومة  23المادة  7 

 الحكومة  40المادة  8 

 

 

 

 

 

 

 



حصائيات حول إلتعديالت إلم  ة تعلقإ 
ول من  ب

أ
 2023مشروع قانون إلمالية لسنة  الجزء إل

 
 عدد التعديالت المقبولة  عدد التعديالت المقدمة  مقدم التعديل 

 تعديالت  8 تعديالت  8 الحكومة

 تعديال  24 تعديال  42 فرق االغلبية 

 - تعديال  33 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفريق الحرك

ـــــــــــالفريق االشتراك  - تعديال  25 ي ـــــــــــ

 - تعديال  57 فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب 

تعديال  26 تعديال  43 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب   

ــــــــــــــــــــــــــــ ربي للشغـــــــــــــــــــــاد املغــــــــــــــــ فريق االتح واحد تعديل تعديال  31 ل ــ  

 -    تعديالت  5 مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي 

 - تعديال  35 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل   

واحد تعديل تعديال  34 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دالة االجتماعيـــــــــــــــــــــ مجموعة الع  

 - تعديال  20 مستشارا االتحاد الوطني للشغل باملغرب 

  

 



 
 
 
 

 ملحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق: 
 أوراق إثبات حضور السادة املستشارين؛   •

خالل  • املستشارين  والسادة  السيدات  طرف  من  املقدمة  األسئلة  حول  إيضاحات 

بمجلس   االقتصادية  والتنمية  والتخطيط  املالية  لجنة  داخل  العامة  املناقشة 

 املستشارين؛ 

 بيانات مرافقة  •

 2025- 2023البرمجة امليزانياتية االجمالية لثالث سنوات  •
 



 
 
 
 

 أوراق إثبات 
 حضور السادة املستشارين 
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