
لس النواب وجلنة مشرتك بني جلنة املالية والتنمية االقتصادية جمليوم دراسي 
املستشارينجمللساملالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

التنظيمي القانون مقتضياتتعديل بعض 
لقانون املالية130.13رقم 

خلمراجعة جدول أسعار الضريبة على الد

2022يوليو 20األربعاء 

يزانية الوزير املنتدب املكلف باملعرض السيد 

:رؤية احلكومة حول 
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130.13التنظيمي رقم 

لقانون املالية
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تكريس ملبادئ الدستورية املؤطرة للمالية العمومية: واألدهدا  املرتكزات

واألدهدا تذكري ابملرتكزات : املاليةلقانون القانون التنظيمي 

مبادئويرسخميةالعمو املاليةتدبريحتديثيبلورتشريعياإطارااملاليةلقانون130.13رقمالتنظيميالقانونيكرس
.والشفافيةوالتقييماحملاسبة

التنظيمي أدهدا  القانون 
فعالية وجناعة السياسات تعزيز دور قانون املالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية واالسرتاتيجيات القطاعية وتقوية

العمومية؛
 امليزانية؛ تعزيز التوازن املايل وتقوية شفافية املالية العمومية وتبسيط مقروئية
تقوية دور الربملان يف مراقبة املالية وتقييم السياسات العمومية.

التنظيمي لقانون املاليةوالوطنية املختصة ابلقانون إشادة اهليئات الدولية 
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والماليةوزارة االقتصاد 

I 6

املاليةلقانون 130.13القانون التنظيمي رقم  احلصيلة املرحلية لتنزيل 

لقانون املالية اإلطار 130.13شكل القانون التنظيمي رقم 
:لــالقانوين 

لقانون املالية 130.13مت  استكمال تنزيل  مقتضيات القانون التنظيمي رقم 
وفقا للجدول الزمين احملدد

قوانني مالية( 7)

2016-2022

مرفوقة بكافة الواثئق 
ادة املنصوص عليها يف امل

من القانون التنظيمي48

انني قوانني تصفية قو ( 3)
املالية

2018-2020

وص ابلواثئق املنصمرفوقة
من 63عليها يف املادة 

القانون التنظيمي

قانون مالية معدل( 1)

2020

مت التصويت عليها وفقا 
من 51ملقتضيات املادة 

القانون التنظيمي
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لقانون املالية130.13احلصيلة املرحلية لتنزيل القانون التنظيمي رقم  

التحكم يف التوازن 
امليزانيايت

.املوظفنياعتماداتحمدوديةتفعيل•
.ملوظفنيانفقاتضمنوالتقاعداالجتماعياالحتياطأنظمةإطاريفالدولةمسامهاتإدراج•
.الضريبيةعاتاإلرجاوالتخفيضاتوابلتسديداتيتعلقامليزانيةيفجديدفصلإحداث•

االنضباط تعزيز 
امليزانيايت

.املرحلةاالستثماراعتماداتيفالتحكم•
مليار11,71إىل(األداءاعتماداتمن36,16%ميثلما)2013سنةدرهممليار21,3من-

؛(األداءاعتماداتمن%15,2ميثلما)2021سنةدرهم
.%45-حبوايل2021و2013سنيتبنياملرحلةاالعتماداتحجماخنفضابلتايل-

ألموردةاملرصواحلساابتمستقلةبصورةاملسريةالدولةمرافقتدبريوإحداثعقلنة•
.خصوصية

2022سنةمرفقا173ىلإ2013سنة205منمستقلةبصورةاملسريةالدولةمرافقعددانتقل-
.حسااب55يفخصوصيةألموراملرصدةاحلساابتعدداستقرفيما

الرئيسيةاملنجزات 
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لقانون املالية130.13احلصيلة املرحلية لتنزيل القانون التنظيمي رقم  

الصدقية امليزانياتية  تعزيز 
واحملاسباتية

.2018سنةمنابتداءعامةحماسبةمسك•
املاليةالسنةرسمبللقانونالدولةحساابتمطابقةعلىللحساابتاألعلىاجمللستصديق•

2020.

التدبري العمومي إرساء 
احلديث املبين على 
الفعالية والنجاعة

.ومقروئيتهاامليزانيةدهيكلةتبسيط•
فقرة1055منانياتيةامليز اهليكلةتقليصمنالربامجحولالقائمامليزانيايتالتبويباعتمادمكن-

.2022سنةبرسمميزانياتيابرانجما138ومشروعا510إىل،2013سنةمادة258و

تنزيليفنتائجالحتقيقحولللمساءلةآبليةواملؤسساتالوزاريةالقطاعاتتدبريربط•
.القطاعيةالسياسيات

مقاربةيفرطةاملنخواملؤسساتالوزاريةللقطاعاتامليزانياتيةالربامجربطمت،2022سنةبرسم-
األداء؛لنجاعةمؤشرا812وهدفا396باألداءجناعة

بغرضاملؤسساتو الوزاريةالقطاعاتأداءجناعةملنظومةاملستمروالتقييماملواكبةجهودتتواصل-
.داءاألجناعةأبعادخمتلفبنيالتوازنومراعاةاملؤشراتواألهدافعددوعقلنةجتويد

الرئيسيةاملنجزات 
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لقانون املالية130.13األدهدا  العامة لتعديل القانون التنظيمي رقم 

اخلصوصعلى تستهد  التعديالت املقرتحة 

1

جديدةأحكامإدراجخاللمناملاليةوالقواعداملبادئتعزيز

املاليةلقانون130.13رقمالتنظيميالقانونأحكامتطبيقجمالتوسيع

املعايريسنيفالدقةحتسنيهبد القانونيةالصياغةجتويد

العموميةاليةاملحكامةحولواحلكومة،الربملانبنيالسيمااملؤسسايت،ابلنقاشاإلرتقاء 1

2

5

3

املؤسساتيةلإلصالحاتاحلاليةالديناميةمواكبة

4

اليت احملققة، دهناك بعض املقتضياتابلرغم من املنجزات
تتطلب إدخال بعض التعديالت

نيايت امتدادا للنهج الذي طبع قيادة اإلصالح امليزا
حلي يتعني تعزيز واملتميز ابلتدرج والتجريب والتقييم املر 

مومية املقتضيات املؤطرة حلكامة تدبري املالية الع
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مضمون مقرتحات التعديالت 

خاللدردهممليار36)مةالعاامليزانيةمناملتأيتابلدعماملعنيةالعموميةاملؤسساتملاليةالكبرياالرهتان
؛(2021سنة
العموميةاملؤسساتلفائدةاحملولةللمواردمفصلةميزانياتيةبرجمةعلىاالطالعمنالربملانمتكنيعدم.

:ابلتايل
الربملانية؛الرقابةتعزيزضرورة
تكريسحيثمنسيماالالتنظيمي،القانونعناملنبثقةوالقواعدللمبادئميزانياهتاتدبريإخضاعضرورة

.األداءجناعةمنهجيةواعتمادالشفافية

عرض 
األسباب

يت لقانون املالية ليشمل املؤسسات العمومية ال130.13توسيع نطاق تطبيق  القانون التنظيمي رقم 
متارس نشاطا غري جتاري  

1

املتعلق إبصالح املؤسسات واملقاوالت 21.50اإلطار رقم -أدهدا  القانون يستمد دهذا التعديل أسسه من كما 
نفيذ عمليات حتديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خالل تإىل إعادة خاص ، الرامية بشكل العمومية

االقتصادية جناعتهاوتعزيز أداءدها والرفع منحكامتهاإعادة دهيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية وضبط إحداثها وحتسني 
.واالجتماعية
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مضمون مقرتحات التعديالت 

منإعاانتأومرصدةمواردمناملستفيدةالعموميةاملؤسساتإدراج
املالية؛لقانون130.13رقمالتنظيميالقانوننطاقيفالدولة

املتعددةيزانياتيةاملوللربجمةالنجاعةملبادئامليزانيايتتدبريدهاإخضاع
السنوات؛

امليزانيةعلىقةاملطبامليزانياتيةالقواعدوفقنفقاهتاتنفيذوبرجمة
.العامة

مضمون 
التعديل 
املقرتح

تبين مقاربة 
يفتدرجيية 

تفعيل خمتلف 
األحكام 

يت لقانون املالية ليشمل املؤسسات العمومية ال130.13توسيع نطاق تطبيق  القانون التنظيمي رقم 1
متارس نشاطا غري جتاري  

I 13
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مضمون مقرتحات التعديالت 

19-يدكوفجائحةأزمةعنالنامجةالعموميةاملاليةإكراهاتوكذاواالجتماعياالقتصاديالسياقأدى
تتجاوزنأميكنال»أنهعلىتنصواليتاملاليةلقانونالتنظيميالقانونمن20ابملادةالتقيدعدمإىل

«املاليةالسنةبرسمالدينأصولوسداداالستثمارنفقاتجمموعاالقرتاضاتحصيلة
عرض 
األسباب

لذدهبيةاامليزانياتيةإدراج استثناء خبصوص القاعدة 

من20املادةعناملنبثقةالقواعددهذهخبصوصاستثناءاتإدراجمعجديدةقواعدإضافة
املاليةلقانونالتنظيميالقانون

استثنائيياجتماعأو/واقتصاديبسياقاالستثناءاتدهذهتفعيلتشرتطأحكامتضمني

مضمون 
التعديل 
املقرتح

بعضبالتقيدعدمأوجتميدإىلالدولمنعددتعمدعامليا،املديونيةوارتفاعالنمومعدالتوتراجعالصحيةاألزمةسياقيف
االنضباطقواعدمنمؤقًتااءاستثناألعضاء،للدولاألوروبيةاملفوضيةأاتحتاإلطار،هذايف.ابلديناملرتبطةامليزانياتيةالقواعد
Activation-العاماالستثناءبندتفعيل)امليزانيايت la clause dérogatoire générale)

2
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مضمون مقرتحات التعديالت 

املاليةقانونةمبناسبوذلكالربملانمستوىعلىوالتصويتالدراسةمسطرةحولاملؤسسايتالنقاش•
.2020املاليةللسنة35-20رقماملعدل

جراءاتاإلخيصفيماالسيمااملالية،لقانونالتنظيميالقانونمن51املادةأحكامأتويالتاختالف•
ابإلضافةترافقهنأجيباليتالواثئقوطبيعةاملشروعلدراسة(الدائمةاللجانمستوىعلىاالختصاص)املسطرية

.بشأنهاقرتاحهااملمكنالتعديالتطبيعةإىل

عرض 
األسباب

دلوالتصويت على مشروع قانون املالية املعدراسة التوضيح مسطرة 

خاصة،بصفةدحتدتقدمي،مبذكرةحصرًًي،املعدل،املاليةقانونمشروعإرفاقعلىالتنصيص
.املدرجةسيةالرئيالتعديالتوكذااملعدلاملاليةقانونملشروعاللجوءتربراليتاألسباب

قانونمشروععلىيتوللتصو لدراسةابملاليةاملكلفةالربملانيةلـلجاناحلصرياالختصاصتكريس
.املعدلاملالية

املعدلةاملاليةقواننيمشاريعإىلاللجوءأتطري.
(أًيم10إىل15من)املعدلاملاليةقانونمشروععلىوالتصويتللدراسةالزميناجلدولتقليص.
ربراملالسياقمعالتعديالتموضوعتوافق)املعدلاملاليةقانونبشأناملقدمةالتعديالتطبيعةأتطري

.(املعدلاملاليةقانونمشروعلتقدمي

مضمون 
التعديل 
املقرتح

3
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مضمون مقرتحات التعديالت 

املاليةللسنةواليةاملالسنةمندجنربشهرهنايةقبل)ابلربملانالتصفيةقانونمشروعإيداعآجالتقليص
.(املعنية

أقصاهأجليف)لةالدو حساابتعلىالتصديقحولتقريراالربملانعلىللحساابتاألعلىلساجملإحالة
.(التصفيةقانونمشروعإيداعمنانطالقاأشهرثالثة

الربملانتوصلعدبشهر)الربملانمستوىعلىعليهوالتصويتالتصفيةقانونمشروعةدراسأجلأتطري
.(الدولةحساابتعلىالتصديقحولابلتقرير

التصفيةبقانونتتعلقجديدةأحكامإدراج

ساابتحباملتعلقالصنفحذ خاللمنللخزينةاخلصوصيةاحلساابتأصنا عددتقليص
.العامةامليزانيةمستوىعلىنفقاهتابرجمةمعالدوليةاهليئاتيفاالخنراط

4 سن املعايريتعزيز املبادئ والقواعد املالية من خالل إدراج أحكام جديدة وحتسني الدقة يف
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مضمون مقرتحات التعديالت 

التبادلوتعزيزربملانابلاملرفقةالواثئقوكافةاملاليةقواننيملشاريعاإللكرتويناإليداعإمكانيةإدراج
.للواثئقالرقمي

عربالزمينللحيزلأمثاستغاللخاللمناملاليةقواننيعلىوالتصويتللدراسةالزميناجلدولتقليص
.الرئيسيةواملراحلالتواريخعلىتركيزه

إيداع مشروع قانون 
20ه املالية يف أجل أقصا
أكتوبر

لدولةاومرافقالعامةامليزانيةالعتماداتاعرتاضيةاحتياطاتإحداثتسنجديدةأحكامإدراج
.خصوصيةألموراملرصدةواحلساابتمستقلةبصورةاملسرية

4 سن املعايريتعزيز املبادئ والقواعد املالية من خالل إدراج أحكام جديدة وحتسني الدقة يف
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ضرورة مالءمة بعض النصوص التشريعية والتنظيمية

لقانونالتنظيميونالقانجمالضمنإدراجهاسيتماليتالعموميةاملقاوالتمبحفظةاملتعلقةالقوانني
.املالية

لغرفيتالداخلينيالنظامنيالسيمااألخرى،التنظيميةالنصوص
.التنظيميللقانوناملعدلةالصيغةمع،الربملان

معتتميمهويلهتعدمتكمااملاليةقواننيوتنفيدإبعداداملتعلقاملرسوم
التنظيمي؛القانونتعديالت

العمليةابجلوانباملرتبطةالتعديالتإدراج.
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ة مراجعة جدول أسعار الضريب
على الدخل
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حمتوى العرض

.Iسياق مراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل

.IIحتليل اجلدول احلايل ألسعار الضريبة على الدخل

.IIIأدهدا  اإلصالح

.IVاالختيارات املتاحة
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سياق مراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل 

القانونمن4ةاملادأحكامنصتللجباًيتالثالثةالوطنيةاملناظرةتوصياتعلىبناء
املطبقةالدخلعلىالضريبةجدوليفالنظرإعادةعلىاجلبائيابإلصالحاملتعلقاإلطار

الذاتينياألشخاصعلى

مراجعةعربرييبالضالنظاميفاالنصافتعزيزعلىاجلديدالتنمويلنموذجاأحكامتنص
احلسابقواعدومراجعةالدخلعلىالضريبةجدولأشطر

لسنةيةاملالقانونمناقشةإطاريفاملذكوراجلدوليفالنظرإبعادةاحلكومةالتزام
االجتماعيواحلوار2022
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حمتوى العرض

.Iسياق مراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل

.IIحتليل اجلدول احلايل ألسعار الضريبة على الدخل

.IIIأدهدا  اإلصالح

.IVاالختيارات املتاحة
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ي اليت هذا املنطلق فإن هذه الفئة من امللزمني هومن 
غط الضرييب اختاد التدابري الالزمة لتخفيف الضجيب 
سطةواملتو خصوصا أصحاب الدخول الدنيا عليها

ابلنسبة لألجراء

األجور والدخول 
كمهااملعتربة يف ح
73%

الدخول املهنية
6%

الدخول األخرى 
21%

جدول توزيع  اإليرادات حسب طبيعة كل دخل

لى الدخل املداخيل املتأتية من الضريبية ع
أجورين جبميع أصنافها تتحملها فئة امل

%73,29بنسبة 

حتليل اجلدول احلايل ألسعار الضريبة على الدخل

بية املسامهة يف اإليرادات الضري
حسب طبيعة الدخول
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حتليل اجلدول احلايل ألسعار الضريبة على الدخل

توزيع األجور 
حسب الشرائح 
ل اخلاضعة للجدو 
التصاعدي 
للضريبة على 
الدخل

3.638.245

683.995

466.718

330.045

273.450

408.270

193.422

درهم30.000ما يقل عن 

40.000إىل درهم 30.000من 

درهم50.000إىل 40.000من 

درهم60.000إىل 50.000من 

درهم80.000إىل 60.000من 

درهم180.000إىل 80.000من 

درهم180.000ما زاد عن 

عدد اخلاضعني للضريبة حسب شرائح صايف الدخول املفروضة عليها الضريبة

تقدرنسبةسوىميثلونالشهرًيدردهم15.000أيسنوايدرهم180.000تتجاوزاليتللضريبيةاخلاضعةالدخولذوي
%3حبوايل

60% من األجراء غري خاضعني
للضريبة  

الدخولويذإاليشملأنميكنالالضرييبللعبءختفيفأيأنيعينمما
املوالية

ابلنسبة لألجراء
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60%168.000عنيقلأويساويالذيالسنوياإلمجايلاملبلغنم
؛درهم

%40ذلكعنزادملا.

ضريبة على إن حتديد صايف الدخل املفروضة عليه ال
طبق الدخل برسم املعاشات واإليرادات العمرية، ي
على املبلغ اإلمجايل للمعاشات واإليرادات

:نسبتهجزايف املفروضة عليه الضريبة أعاله ختفيض

النسبةالضريبة على الدخل مبليون دردهمالنسبةالعددالسعر
0%1.477.38286,1%--

10%122.0997.1%655,4%
20%58.7193,4%15212,4%
30%9.2760,5%463,8%
34%29.6531,7%29223,8%
38%17.8351%65953,7%

-1.217-1.714.964اجملموع

جدول توزيع معاشات التقاعد اخلاضعة للضريبة 

فإن وابملقابل .من أصحاب املعاشات غري خاضعني للضريبة% 86أكثر من يبني هذا اجلدول أن 
امللزمنيمن هذه الفئة من % 2,7من املداخيل الضريبية يؤديها فقط % 77أكثر من 

حتليل اجلدول احلايل ألسعار الضريبة على الدخل
ابلنسبة ألصحاب املعاشات
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حمتوى العرض

.Iسياق مراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل

.IIحتليل اجلدول احلايل ألسعار الضريبة على الدخل

.IIIأدهدا  اإلصالح

.IVاالختيارات املتاحة
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أدهدا  اإلصالح

ذوي للمتقاعدين 
املعاشات الدنيا 
واملتوسطة

ختفيض عبء الضريبة على 
الدخل ابلنسبة 

ذوي لألجراء
الدخول الدنيا 
واملتوسطة 
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حمتوى العرض

.Iسياق مراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل

.II ةواملعاشات الدنيا واملتوسطحتليل اجلدول احلايل ألصحاب الدخول

.IIIأدهدا  اإلصالح

.IVاالختيارات املتاحة
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 احملددة حاليا خصمللالقابلة ابلوظيفةاملرتبطة املصاريف النظر يف نسبة إعادة
؛درهم 30.000ألفدون جتاوز سقف ثالثني  20%يف
30.000يفحاليااحملددةالضريبةمنعفاةاملالدخلشرحيةحدمنالرفع

؛رهمد
؛مراجعة احلد األدىن واألعلى لشرائح جدول الضريبة
 ألسعار املطبقة على بعض الشرائحاختفيض.

املتاحةاالختيارات 
ابلنسبة لألجراء

ن لتمكني فئة األجراء م
االستفادة من ختفيض
ضرييب، ميكن إدخال 
لتالية تعديل على القواعد ا

بلغ د ميداملعتمدة يف حت
ة صايف الدخل املفروض
:عليه الضريبة

لفائدة ذوي ختفيض العبء الضرييبويف دهذا السياق إذا كان اهلد  دهو 
نصب على دون سوادهم فإن التفكري جيب أن يواملتوسطةالدخول الدنيا 

الغايةالصيغة املثلى اليت من شأهنا حتقيق دهذه 
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الضرييب ختفيض العبءدهو الشأن ابلنسبة لألجراء، إذا كان اهلد  دهو وكما 
جيب أن دون سوادهم فإن التفكريواملتوسطة لفائدة ذوي املعاشات الدنيا 

الغايةالصيغة املثلى اليت من شأهنا حتقيق دهذه ينصب على 

املتاحةاالختيارات 
ابلنسبة للمتقاعدين

60%ليقأويساوي الذيالسنوي اإلجماليالمبلغنم
؛درهم168.000عن

%40ذلكعنزادلما.

ن لتمكني فئة املتقاعدين م
ييب، االستفادة من ختفيض ضر 

ى ميكن إدخال تعديل على إحد
ملعتمدة قواعد التخفيض اجلزايف ا
يف حاليا يف حتديد مبلغ صا
:ريبة الدخل املفروضة عليه الض
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لس النواب وجلنة مشرتك بني جلنة املالية والتنمية االقتصادية جمليوم دراسي 
2022يوليو 20األربعاء املستشارينجمللساملالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

يزانية الوزير املنتدب املكلف باملعرض السيد 

شكرا على حسن 
انتباهكم 


