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المفاهيم الرئيسية 
المتعلقة بميزانية الدولة

ميزانية الدولة هي اآللية التي تمكن الحكومة، التي تم اختيارها من طرف 
المواطنين خالل االنتخابات التشريعية، من تنفيذ برنامجها االقتصادي 
الموارد  تحصيل  بواسطتها  يتم  التي  األداة  إنها  والبيئي.  واالجتماعي 
وتنفيذ النفقات برسم كل سنة مالية، والتي توافق السنة المدنية، وتضم: 

الميزانية العامة     

تعد المكون األساسي لميزانية الدولة وتشمل مجموع موارد ونفقات 
الوزارات والمؤسسات، نذكر على سبيل المثال:

أ. ماهي ميزانية الدولة ؟

وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة 

وزارة التجهيز والماء

المجلس األعلى للسلطة 
القضائية

المجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي

1
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مراحل  تدبير الميزانية
يبلغ عددها 68 برسم قانون المالية لسنة 2023، وتهدف إلى بيان العمليات 
أو  والنفقات،  المداخيل  بين  متبادلة  سببية  بعالقة  تتميز  التي  المالية 
لضمان استمرار عمليات من سنة مالية ألخرى أو االحتفاظ بأثر عمليات 
تمتد ألكثر من سنة، وهي بذلك تشكل استثناء لمبدأ  الشمولية الذي 
ينص على كون المداخيل العمومية يجب أن تمول جميع النفقات، وكذا 
المبدأ الميزانياتي الذي يقضي بسنوية الميزانية، نذكر على سبيل المثال: 

2

مرحلة المصادقة من طرف 
البرلمان في إطار مناقشة 

مشروع قانون المالية السنوي

- الفصل 75 من الدستور؛
- الفصل الثاني المتعلق بالتصويت على 
قانون المالية والمادة 49 من القانون 
التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية

للمزيد من المعلومات، أنظر التقرير حول الحسابات الخصوصية 
للخزينة المرافق لمشروع لقانون المالية لسنة 2023

 »صندوق مواكبة إصالحات 
النقل الطرقي الحضري 

والرابط بين المدن«، الذي 
يمول السيما مشاريع النقل 
العمومي الحضري )كتحديث 

أسطول سيارات األجرة 
وكتوسيع شبكات الترامواي(

»صندوق التنمية القروية 
والمناطق الجبلية«، الذي 
يهدف إلى تقليص الفوارق 

المجالية واالجتماعية، 
باإلضافة إلى تدبير تداعيات 
نقص التساقطات المطرية.

المستشفيات اإلقليمية 
والجهوية

المعهد الوطني لإلحصاء 
واإلقتصاد التطبيقي

الحسابات الخصوصية للخزينة

وتتمتع   ،2023 لسنة  المالية  قانون  برسم  مرفقا   171 عددها  يبلغ 
باالستقاللية المالية باعتبارها تقدم للمرتفقين خدمات أو منتجات مؤدى 

عنها بموجب نصوص تنظيمية، نذكر على سبيل المثال:

للمزيد من المعلومات، أنظر التقرير حول مرافق الدولة المسيرة 
بصورة مستقلة المرافق لمشروع لقانون المالية 2023 

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

3
مرحلة تنفيذ الميزانية من طرف 

الجهاز التنفيذي باعتبار أعضائه 
آمرين بصرف النفقات العمومية 

بقوة القانون

القسم الثاني المتعلق بالقواعد الخاصة 
باآلمرين بالصرف من المرسوم الملكي 
رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة 

العمومية.

4
مرحلة التدقيق والمراقبة التي 

يمارسها البرلمان والمجلس 
األعلى للحسابات في إطار 

مناقشة مشروع قانون التصفية 
المتعلق بتنفيذ قانون المالية

- الفصول 76، 147، 148 من الدستور؛
- المواد 66،65،64 من القانون التنظيمي رقم 

130.13 لقانون المالية.

1
مرحلة اإلعداد من طرف الوزارة 
المكلفة بالمالية تحت سلطة 
رئيس الحكومة، في إطار تنزيل 

البرنامج الحكومي

المواد 5 و10 و36 من القانون التنظيمي رقم 
130.13 لقانون المالية
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سهل  بأسلوب  محررة  وثيقة  هي  المالية  لقانون  المواطن  ميزانية 
ومبسط، تستعرض أهم األرقام والمعطيات العددية لميزانية الدولة، 
المبرمجة  والمشاريع  البرامج  أهم  على  اإلطالع  من  المواطن  وتمكن 
وكذا مختلف التدابير الميزانياتية والضريبية والجمركية المقترحة في هذا 
اإلطار. يتم إعداد هذه الوثيقة من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، وتسهر 

على نشرها لتصل إلى كل مواطنة ومواطن وذلك بهدف:

قانون المالية هو وثيقة قانونية تجسد الترخيص الذي يمنحه البرلمان 
السياسات  تنزيل  إطار  في  الدولة  ميزانية  تنفيذ  أجل  من  للحكومة 
تتكون  والنفقات، حيث  للموارد  تقديرات مرقمة  العمومية، وذلك وفق 

هذه الوثيقة القانونية من جزأين:

يحدد توزيع النفقات العمومية حسب 
الوزارات والمؤسسات، وكذا حسب 
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

والحسابات الخصوصية للخزينة.

يشمل بالخصوص الترخيص الذي يمنحه 
البرلمان للحكومة من أجل تحصيل الموارد 
العمومية والتدابير الجبائية والجمركية 
والميزانياتية المتعلقة بالموارد العمومية 

وبنفقات الدولة.

الجزء الثاني الجزء األول

ب. ماهو قانون المالية ؟

د. ماهي ميزانية المواطن؟

مراحل اإلعداد والمصادقة على قانون المالية 

قبل 15 مارس

قبل 31 يوليوز

 قبل  15 ماي

بين 31 يوليوز و 31 غشت

بين 31 غشت و 1 أكتوبر

منشــور رئيــس الحكومــة المتعلــق 
باإلطار الماكرو اقتصادي من أجل إعداد 
البرمجة الميزانياتيــة لثالث ســنوات

دراسـة مقترحات الثالث ســنوات القادمــة 
فــي إطار أشغال لجان البرمجـة ونجاعـة 

األداء

منشور رئيس الحكومة إلعداد مشروع 
قانون المالية للسـنة الموالية

عرض السـيد الوزير المكلف بالمالية 
أمام اللجان المالية بالبرلمان، والمتعلق 
باإلطار العام إلعداد مشروع قانون 

المالية للسنة الموالية

بعد دراسة مقترحات 
الميزانية وقبل 20  أكتوبر

ي حــول  ار تــداول المجلــس الــوز
مشروع قانون المالية

  بعد تداول المجلس
الوزاري وقبل 20 أكتوبر

مصادقــة المجلــس الحكومي على 
مشروع قانون المالية

دراسـة مقترحات الميزانيـة للسـنة 
المقبلة في إطار أشــغال اللجــان 

الميزانياتية

إيـداع مشروع قانون المالية بمكتـب 
مجلـس النـواب

بين 20 أكتوبر و 31 دجنبر

القراءة األولى لمجلس 
النواب: 30 يوما

قراءة مجلس 
المستشارين: 22 يوما

القراءة الثانية لمجلس 
النواب: 6 أيام

إخبار المواطنين بالتوجهات الرئيسية 
وأولويات قانون المالية للسنة، وتوضيح 
المعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية 
بشكل موجز ومبسط، باإلضافة إلى  
المقتضيات المرتبطة أساسا  بتحسين 

ظروف عيش المواطنين.

تبسيط محتوى قانون المالية باستخدام 
لغة سلسة في متناول فهم جميع 

شرائح المجتمع.

1

3

6

9

2

4

5

7

قبل 20 أكتوبـر

8
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مناقشة مشروع 
قانون المالية

تعمل الحكومة على إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب 
في 20 أكتوبر من كل سنة على أبعد تقدير، حيث يقوم البرلمان بغرفتيه 

بدراسة وتعديل المشروع والمصادقة عليه داخل أجل 58 يوما.

وتعد هذه المرحلة من أهم المحطات بكونها تشكل الفرصة المناسبة 
المالية،  قانون  مشروع  حول  والبرلمان  الحكومة  بين  النقاش  لتعميق 
االقتصادية  السياسات  وتنفيذ  لبلورة  األساسية  األداة  باعتباره 

واالجتماعية المسطرة من طرف الحكومة.

تقديم  في  الحق  المالية،  قانون  دراسة مشروع  البرلمان، خالل  ويملك 
التعديالت كما هو منصوص عليه في المقتضيات الدستورية )الفصول 
لقانون  التنظيمي  القانون  مقتضيات  مستوى  على  وكذا   )83 و   79  ،77

المالية )المادة 56(.

 

2
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بالنسبة لسنة 2023، تميزت مناقشة مشروع قانون المالية بقبول 110 
تعديال مقدما من طرف البرلمان بغرفتيه، مقارنة بمقترحات تعديالت 
يوافق  حيث  المسحوبة.  التعديالت  احتساب  دون  تعديال   287 بلغت 
هذا العدد نسبة 38,3 % كمعدل للتعديالت المقبولة والتي تتوزع على 

الشكل التالي :

هكذا ساهمت التعديـــالت المصادق عليهـــا مــن طــرف البرلمان، والتــي 
تــم إدراجهــا ضمن بنود قانـــون المالية لسنة 2023، في إغنــاء مقتضيــاته 
وتجويـــد صياغـــة بعـــض أحكامه، كــما أنهــا عكســت بشـكل جلي مـــدى 
باعتبارهـم  البرلمـان،  أعضاء  مقترحات  مــع  للحكومــة  اإليجابي  التفاعــل 

ممثلـي األمـة وفـق مبـدأ الدمقراطيـة التمثيليـة المعتمـدة ببالدنـا.

على مستوى 
مجلس النواب

مجموع التعديالت المقترحة

مجموع التعديالت المقبولة

174

48

على مستوى 
مجلس 

المستشارين

مجموع التعديالت المقترحة

 مجموع التعديالت المقبولة

113

62

 نسبة التعديالت المقبولة
%54,9

 نسبة التعديالت المقبولة
%27,6



أ. التوجهات األربــــــعــــــة

2. إنعاش االقتصاد الوطني من خالل دعم االستثمار1. ترسيخ ركائز الدولة االجتماعية
االجتماعية  الحماية  تعميم  تسريع 
من خالل تعميم التأمين اإلجباري األساسي 
لفائدة  العائلية  والتعويضات  المرض،  عن 
السجل  على  اعتمادا  المعوزة  الفئات 

االجتماعي الموحد.

3,3 مليار درهم لتنزيل مقتضيات ميثاق  
برسم  وااللتزامات  الجديد  االستثمار 

مشاريع االستثمار الصناعي.

 28,1 مليار درهم لفائدة قطاع الصحة
5.500 منصب مالي

4,6 مليار درهم إضافية مقارنة مع سنة 
2022، من أجل اإلصالح الشامل للمنظومة 

الصحية.

السيما  الخاص  االستثمار  تشجيع 
اإلطار  القانون  مقتضيات  تنزيل  خالل  من 
ومواصلة  الضريبي  باإلصالح  المتعلق 
تفعيل صندوق محمد السادس لالستثمار 

وإصالح المراكز الجهوية لالستثمار.

 69 مليار درهم لفائدة قطاع التعليم
20.344 منصب مالي

6,5 مليار درهم إضافية مقارنة مع سنة 
2022, من أجل إصالح المنظومة التربوية.

االستراتيجية  إلطالق  درهم  مليار   1
الرقمية الوطنية.

26 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز 
للقمح  الوطني  والدقيق  والسكر  البوتان 

اللين.

1,25 مليار دهم لمواصلة برنامج فرصة، 
الشباب  تمويل مشاريع  إلى  الذي يهدف 
بدون شروط مسبقة عن طريق قروض 
مع  درهم    100.000 إلى  تصل  شرف 

المواكبة والتوجيه والتكوين.

برنامج   لمواصلة  درهم  مليار   2,25
منصب   250.000 توفير  أجل  من  أوراش، 

شغل مباشر في أفق 2023.

لدعم  مالي  كغالف  درهم  مليون   300
الدعم  برنامج  خالل  من  الصناعي  االبتكار 

»تطوير- للبحث والتطوير واالبتكار«.

دعم مالي مباشر من أجل اقتناء السكن 
ظروف  وتحسين  الئق  سكن  إلى  للولوج 

عيش األسر. 

لمواجهة  مخصصة  درهم  مليار   10,6
وفقا  المائية  الموارد  تدبير  إشكالية 
ماليير   +5( السامية  الملكية  للتوجهات 

درهم مقارنة مع 2022(.

4. استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة اإلصالحات3. تكريس العدالة المجالية

تنزيل  لمواصلة  موجهة  درهم  10 ماليير 
الخام: ورش الجهوية المتقدمة. الداخلي  الناتج  النمو  معدل 

% 4

300 مليون درهم من أجل تفعيل الطابع 
معدل التضخم: في حدود 2 %  الرسمي للغة األمازيغية.

برنامج  تنزيل  لمواصلة  درهم  ماليير   6
عجز الميزانية: 4,5 % من الناتج الداخلي تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية.

الخام

من  السيما  العدالة  منظومة  إصالح 
الصعيد  على  األسرة  محاكم  تعميم  خالل 
األسرة  قضاء  أقسام  وتأهيل  الجهوي 

لتضم فضاءات مخصصة للطفل.

حجم دين الخزينة: في حدود 70 % من 
الناتج الداخلي الخام
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أهم ما جاء في قانون المالية لسنة 2023 3
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المناصب المالية المحدثة الماكرو اقتصاديةالفــرضـيـــات

 متوسط سعر
غاز البوتان

800 دوالر للطن

سعر صرف 
األورو مقابل 

 الدوالر
  1,044

*48.212 منصبا ماليا
*20.000 منصب مالي لفائدة 

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

 محصول
 الحبوب

75 مليون قنطار

الطلب الخارجي 
الموجه للمغرب2 

  % 2,5

موارد الميزانية العامة 294,72 مليار درهم1

)+15,5 % مقارنة مع السنة الماضية(

نفقات الميزانية العامة 408,13 مليار درهم3

)+13,8 % مقارنة مع السنة الماضية(

المداخيل غير الضريبية

المداخيل الضريبية

نفقات

قانون المالية 2022 قانون المالية 2022

الموظفين

اإلستثمار
السلع والخدمات األخرى4

فوائد وعموالت الدين العمومي

المقاصة

التسديدات والتخفيضات  
واإلرجاعات الضريبية

الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على الشركات

الضريبة على الدخل

الضريبة الداخلية على االستهالك

مداخيل ضريبية أخرى

المداخيل غير الضريبية

% 38,2

% 26

% 19,4

% 7,6

% 6,5
% 4,7

% 8,1

% 19,4

% 24,4

% 41,1

الموظفين

اإلستثمار

السلع والخدمات األخرى4

فوائد وعموالت الدين 
العمومي

المقاصة

التسديدات والتخفيضات  
واإلرجاعات الضريبية

147,54

87,40

69,43

29,07

17,02

8,13

155,79

106,03

79,12

30,97

26,58

9,65

% 29,8

% 20,9 % 16,3

% 11,1

% 11,8

% 10,1
% 9,5

% 11,6

% 12,4

% 16,9

% 29,2

% 20,4

نفقات

24,27

الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على الشركات

الضريبة على الدخل

الضريبة الداخلية على االستهالك

مداخيل ضريبية أخرى

74,45

52,08

43,18

31,75

29,51

87,75

61,54

48,07

32,87

34,66

29,82

قانون المالية 2022قانون المالية 2022

قانون المالية 2023قانون المالية 2023

3 باسـتثناء اسـتهالكات الديـن العمومـي المتوسـط والطويـل األجـل

4 تشمل نفقات المعدات والنفقات المختلفة والنفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية وكذا التكاليف 

المشتركة في شقه المتعلق بالتسيير ودون احتساب نفقات المقاصة.

ب. قانون المالية في أرقام

1 دون احتساب حصيلة االقتراضات المتوسطة والطويلة األجل

2 دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته

بماليير الدراهم
بماليير الدراهم

% 2,3 % 2,3
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سياق وأولويات إعداد 
قانون المالية لسنة 
2023

والخارجية  الداخلية  العوامل  بمجمل  المالية  قانون  إعداد  يرتبط سياق 
السياق  وهو  والدولي.  الوطني  والمالي،  االقتصادي  بالوضع  تتأثر  التي 
مستوى  في  ويتحكم  العمومية  النفقات  صرف  أولويات  يوجه  الذي 
تحصيل موارد الدولة، حيث تعد هذه العوامل من أهم محددات التوازن 

المالي للسنة القادمة. 

السياق الدولي

واالقتصادي  الصحي  المستوى  على  كوفيد-19  جائحة  تداعيات   •
واالجتماعي؛

ارتفاع أسعار المواد األولية على المستوى الدولي، والتي تفاقمت   •
نتيجة اندالع الحرب في أوكرانيا:

 2022 3,2% سنة  2023 مقارنة ب  •  تراجع النمو العالمي: 2,7% سنة 
)صندوق النقد الدولي-أكتوبر 2022(.

• تقليص عجز الميزانية من 5,9% من الناتج 
الداخلي الخام سنة 2021 إلى 5,3%  سنة 
2022، بفضل الدينامية التي تعرفها الموارد 

برسم سنة 2022؛

• االنخراط في مسار التقليص التدريجي 
لعجز الميزانية وتقليص المديونية خالل 

السنوات القادمة.

• مواصلة ورش تعميم الحماية االجتماعية؛ 

• مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية؛

• النهوض باالستثمار.

 الحفاظ على التوازناتالتوجيهات الملكية السامية
الماكرو اقتصادية

السياق الوطني

أ. ما هو سياق إعداد قانون المالية 
لسنة 2023؟ 4

 غاز البوتان 
)بالدوالر للطن(

 البترول الخام
)بالدوالر للبرميل(

من 583 إلى 
781 دوالر

من 71 إلى 
+34% 104 دوالر  %47+

 مقارنة األسعار على المستوى العالمي بين سنتي 2021 و2022
خالل األشهر التسعة األولى )يناير - شتنبر(
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ب - ماهي أولويات قانون المالية 
لسنة 2023؟

1. ترسيخ ركائز الدولة االجتماعية

تعميم الحماية االجتماعية

إصالح المنظومة التربوية

اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية

التعليم العالي والبحث العلمي و االبتكار

التكوين المهني

درهم  مليار   9,5 يقدر ب  مالي  لغالف   ،2023 ابتداء من سنة  السنوية  البرمجة   •
4 ماليين أسرة  يناهز  2022، ما  ابتداء من شهر دجنبر  انتقال، وذالك  في إطار 

مستفيدة من نظام راميد، إلى نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض؛

وضع إطار قانوني يمكن من تفعيل تعميم التعويضات العائلية، لفائدة حوالي   •
ماليين  وثالثة  والفقيرة،  الهشة  العائالت  من  السيما  طفل،  ماليين  سبعة 

أسرة بدون أطفال في سن التمدرس؛

مواصلة اإلصالحات الهيكلية لمواكبة تعميم التعويضات العائلية السيما عبر:  •

بالتمدرس  المتعلقة  المباشر  للدعم  الحالية  االجتماعية  البرامج  تجميع   -
كتيسير ودعم األرامل وكذا المبادرة الملكية »مليون محفظة«؛

 .)RSU( تسريع إخراج السجل االجتماعي الموحد -

تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم األولي بهدف بلوغ التعميم في أفق 2028؛  •

بناء ما يقارب 224 مؤسسة مدرسية جديدة؛  •

تأهيل ما يقارب 1746 بناية تعليمية واستبدال 1200 حجرة من البناء المفكك؛  •

تطوير الدعم التربوي لفائدة تالميذ السلك االبتدائي والذين يعانون من تعثرات   •
التعلم.

كالمراكز  االنتهاء  طور  في  توجد  والتي  المستشفيات،  من  العديد  تشغيل   •
بإفران  النهار  ومستشفى  والقنيطرة  بالحسيمة  اإلقليمية  االستشفائية 

ومستشفى القرب بكل من أرفود وتامسنا...؛

مواصلة أعمال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة في الرباط وأكادير   •
في  الجديد  الجامعي   المستشفى  وتجهيز   بناء  مشروع  وإطالق  والعيون 

الرشيدية؛ 

أجري  نظام  اعتماد  خالل  من  الصحة  قطاع  في  البشرية  الموارد  وتحفيز  تثمين   •
جديد؛

مواصلة تنزيل الخدمات التي يتيحها النظام المعلوماتي المندمج.  •

مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتسريـع تحول منظومة التعليم العالي والبحث   •
العلمي واالبتكار »PACTE ESRI«؛

طاقتها  لتبلغ  سريرا   2.023 بـ  الجامعية  لألحياء  اإليوائية  الطاقة  من  الرفع   •
اإلجمالية 53.653 سريرا برسم السنة الجامعية 2022-2023؛

الرفع من الطاقة االستيعابية للجامعات ب 20.000 مقعد بيداغوجي؛  •

تعزيز التكوين األساسي للطلبة في سلك اإلجازة في التربية وذلك بغية جعل هذا   •
السلك مسارا للتميز والمسلك الرئيسي للتوظيف في السلك االبتدائي والسلك 

الثانوي. 

خالل  من  األساسي  المهني  التكوين  لمنظومة  االستيعابية  القدرة  من  الرفع   •
إلى  اإلجمالي  العدد  ليصل  42.864 مقعد إضافي  بـ  38 مؤسسة جديدة،  إحداث 

405.221 مقعد برسم الموسم الدراسي 2022 - 2023 ؛

ارتفاع عدد المتدربين في التكوين التأهيلي بـ 55.541 متدرب إضافي ليصل العدد   •
اإلجمالي إلى 216.187 متدرب برسم الموسم الدراسي 2022 - 2023 ؛

ومعهدين  البيضاء،  بالدار  الدوائية  الصناعة  مهن  في  للتكوين  معهد  إحداث   •
البيضاء  بالدار   ”middle management“ والتدبير   المقاولة  روح  في  للتكوين 

ومراكش ومعهد للتكوين في مهن المياه والتطهير والبيئة بفاس؛

إطالق 37 شعبة جديدة ذات إمكانات تشغيل عالية.  •

إنعاش التشغيل

مواصلة تنزيل برنامج »أوراش«، الذي يهدف إلى خلق 250 ألف منصب شغل،   •
خالل سنتي 2022 و2023، بغالف مالي يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2023 
)إلى حدود 06 أكتوبر 2022، بلغ عدد المستفيدين من المزايا التي يخولها برنامج 
أوراش ما مجموعه 79.476 مستفيد برسم الشق المتعلق بأوراش عامة مؤقتة 

والشق المتعلق بأوراش لدعم االدماج المستدام(؛

تمديد العمل ببرنامج تحفيز إلى متم سنة 2026 عوض سنة 2022، لتشجيع   •
المقاوالت والجمعيات والتعاونيات الحديثة النشأة على التشغيل.

السكن

من  المالية  والمساعدات  بالتحفيزات  المتعلقة  الدولة  سياسة  توجيه  إعادة   •
سياسة قائمة على التحفيزات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة 
المباشرة  المالية  المساعدات  على  قائمة  سياسة  نحو  العقاريين  المنعشين 

الموجهة لألسر المؤهلة.

للمزيد من المعلومات، أنظر مذكرة تقديم 
المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2023
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الحوار االجتماعي

الرفع من األجر األدنى بالوظيفة العمومية ابتداء من فاتح شتنبر 2022 إلى 3500   •
الدولة  والذي سيكلف  إلى %36  الدرجة  في  الترقي  ورفع حصيص  درهم شهريا 

مبلغ إجمالي يقدر بــــ 425 مليون درهم؛

الصناعة  قطاعات  في  الخاص،  القطاع  ألجراء  بالنسبة  لألجر،  األدنى  الحد  رفع    •
والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10% وفي القطاع الفالحي بنسبة 15% على مدى 

سنتين؛

والتعليم  الوطنية  والتربية  الصحة  قطاعات  في  والتعويضات  األجور  من  الرفع   •
العالي، بغالف مالي يناهز 3,8 مليار درهم؛

تخفيف العبء الضريبي على األجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي   •
الجبائي برسم  النظام  2,4 مليار درهم، من خالل مراجعة  الدولة حوالي  سيكلف 

الضريبة على الدخل؛

إحداث المرصد الوطني للحوار االجتماعي.  •

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

مواصلة تنفيذ المرحلة الثالثة )2019-2023( مع استهداف جيل جديد من البرامج   •
التي تعتني بتنمية الرأسمال البشري، بغالف مالي يقدر بـ 3,6 مليار درهم برسم 

سنة 2023.

تعزيز المساواة ودعم البرامج المخصصة لألسرة واألشخاص 
المسنين واألشخاص في وضعية إعاقة

إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة و اإلنصاف ؛  •

الخدمات  من  جديد  جيل  تنزيل  خالل  من  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تأهيل   •
االجتماعية الرقمية في إطار مفهوم »GISSR« )مفهوم يرتكز على التقائية  العديد 

من الخدمات االجتماعية بفضل الرقمنة(؛

وضع النظام الجديد لتقييم اإلعاقة وإصدار بطاقة اإلعاقة ؛  •

إحداث مراكز للخدمات الطبية اإلجتماعية لألشخاص في وضعية إعاقة في كل   •
إقليم بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

دعم القدرة الشرائية للمواطنين 

برمجة غالف إجمالي يبلغ 26 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر   •
والدقيق الوطني للقمح اللين. 

تشجيع االستثمار الخاص

• تنزيل ميثاق االستثمار الجديد: )2 ماليير درهم(

تقليص الفوارق بين أقاليم و عماالت المملكة في جذب االستثمارات؛  -

توجيه االستثمار نحو القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية؛  -

دعم موجه إلى المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛  -

تشجيع تواجد المقاوالت المغربية على الصعيد الدولي.  -

توطيد إصالح المراكز الجهوية لالستثمار، لكونها مطالبة باإلشراف الشامل   •
على عملية االستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في 

مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود؛

الضريبي،  باإلصالح  المتعلق   69-19 رقم  اإلطار  القانون  تنزيل  مواصلة   •
بالتوجه  يتعلق  فيما  السيما  القادمة،  سنوات  األربع  خالل  الرؤية  توضيح  مع 
التدريجي نحو سعر موحد للضريبة على الشركات، وتحسين المساهمة الضريبية 

للمقاوالت الكبرى، وتخفيض أسعار الحد األدنى للضريبة؛

اإلصالح الشمولي للطلبيات العمومية ؛  •

تفعيل »صندوق محمد السادس لالستثمار«؛  •

مواصلة تنزيل برنامج »فرصة« : 1,25 مليار درهم برسم سنة 2023. ويهدف   •
هذا البرنامج إلى تمويل مشاريع الشباب بدون شروط مسبقة عن طريق قروض 
شرف تصل إلى 100.000 درهم منها 10.000 درهم كمنحة، مع المواكبة والتوجيه 

والتكوين؛

والتطوير  للبحث  »تطوير-  الدعم  برنامج  خالل  من  الصناعي  االبتكار  دعم   •
الفترة خالل  سنوًيا،  مؤهل  مشروع   100 عن  يقل  ال  ما  دعم   واالبتكار«: 

2022-2025، بغالف مالي سنوي يقدر بـ 300 مليون درهم.

2. إنعاش االقتصاد الوطني من خالل دعم االستثمار

االستراتيجية الرقمية الوطنية 

تموضع المغرب في قمة التصنيف العالمي على مستوى القارة اإلفريقية، من   •
أجل جذب 10 إلى 20 شركة رائدة إلحداث 300.000 منصب شغل ،ورفع نسبة 

مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 10 % بحلول سنة 2030؛

تمكين اإلدارات العمومية من تحسين مجهوداتها نحو انتقال رقمي فعال   •
بعد  ذات  رقمية  بمنصات  العمل  المرتفق، السيما من خالل تطوير  وفي خدمة 

استراتيجي؛

تطوير ترسانة قانونية تعزز تطور االستثمار في المجال الرقمي ونمو المقاوالت   •
والحماية واألمن السيبراني.
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مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية 

مواصلة األوراش الكبرى للبنيات التحتية

البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020

مواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة، الصغيرة والتلية؛  •

مواصلة تصفية عقارات المشاريع الكبرى المرتبطة بالسدود؛  •

مواصلة مشروع الربط بين األحواض المائية سبو- بورقراق - أم الربيع - تانسيفت   •
في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

مواصلة إنجاز مشاريع التحلية لمياه البحر السيما بالدار البيضاء الكبرى، آسفي،   •
تزنيت، الصويرة والجهة الشرقية؛

الصالح  بالماء  والدواوير  القروية  المراكز  تزويد  مشاريع  في  الدولة  مساهمة   •
للشرب؛

المعاد  المياه  حجم  يبلغ  حيث  المعالجة  العادمة  المياه  استعمال  إعادة   •
استعمالها حاليا حوالي 23,66 مليون متر مكعب  بهدف بلوغ حجم 100 مليون متر 

مكعب سنة 2027؛

• اقتناء وكراء الشاحنات الصهريجية، من أجل تزويد الساكنة التي تعاني من نقص 
المياه, بالماء الصالح للشرب.

قطاع الطرق والطرق السيارة:

• مواصلة إنجاز ربط البنيات التحتية بالميناء الجديد الناظور غرب المتوسط من خالل 
استكمال المقطع األول على طول 30 كلم، وكذا إطالق إنجاز المقاطع االخرى؛

• مواصلة إنجاز ربط الطريق السريع تزنيت- العيون وتوسيع وتقوية الطريق الرابطة 
بين العيون والداخلة الذي بلغ مستوى إنجازه 78 %  عند متم شهر شتنبر 2022؛

• مواصلة إنجاز ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الطرقية.

البنية التحتية المينائية:

مواصلة إنجاز ميناء الداخلة األطلسي وكذا توسيع منشآت الحماية لميناء الدار   •
البيضاء واطالق مشروع توسيع ميناء الجبهة.

البنيات التحتية السككية:

لتنفيذ األشغال  الالزم  العقاري  الوعاء  القبلية، وتوفير  التقنية  الدراسات  تمويل   •
البحر  غرب  الناظور  لميناء  السككي  للربط  درهم  مليار   4,31 بـ  كلفتها  المقدرة 

المتوسط؛

إطالق الدراسات القبلية المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط   •
الدار البيضاء بأكادير عبر مراكش، بغالف مالي إجمالي قدره 1,5 مليار درهم على 

مدى ثالث سنوات )2025-2023(.

قطاع الفالحة 

قطاع السياحة والصناعة التقليدية

: »Green Generation االستراتيجية الفالحية الجديدة »الجيل األخضر

انهاء أشغال مشروع تحديث الري الكبير )PMGI( الممول من طرف البنك الدولي   •
على مساحة 29.246 هكتار ومواصلة أشغال مشروع الدعم المتعلق بالبرنامج 
الوطني القتصاد مياه الري-الشطر الثاني )PAPNEEI 2( الممول من طرف البنك 

األفريقي للتنمية على مساحة 25.760 هكتار؛

على  الغرب  سهل  شرق  جنوب  بمنطقة  الهيدروفالحي  التأهيل  عملية  انطالق   •
مساحة 30.000 هكتار؛

مواكبة 6.000 شخص من حاملي المشاريع في مجال الخدمات الفالحية وشبه   •
الفالحية والرقمية والمحليين الشباب أو ذوي الحقوق التابعين لألراضي الجماعية؛

تسريع عملية تعويض الفالحين التابعين للمناطق المتضررة من الجفاف، وذلك   •
بشكل تدريجي للرأسمال المؤمن عليه من قبل الفالحين.

دعم المقاوالت السياحية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وإعطاء األولوية   •
للنساء بنسبة 40 % من مجموع المقاوالت؛

تهيئة وتجهيز مناطق سياحية بجهة كلميم واد نون من أجل إعدادها الستقبال   •
استثمارات سياحية.

االستراتيجية الطاقية والطاقات الخضراء

مواصلة تنزيل السجل الوطني للصناعة التقليدية من أجل تسجيل الصناع.  •

إنتاج قدرة كهربائية إضافية إجمالية من جميع المصادر تقدر بما مجموعه 1417   •
ميغاوات خالل الفترة 2022-2023؛

ربط 200 قرية تضم 4778 مسكنا بالشبكة الكهربائية الوطنية باستثمار إجمالي   •
إلى  القروية لتصل  الكهربة  الرفع من نسبة  درهم وذلك بغية  129 مليون  يناهز 

99,92 % خالل سنة 2023؛

بدء تشغيل مشروع للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 30 ميغاوات على   •
مستوى عمالة طنجة-أصيلة؛

ميغاوات(   270( الحديد  لجبل  الريحي  المركب  مشروع  إنجاز  أشغال  إطالق   •
في إطار البرنامج الريحي المندمج. كما سيتم العمل  )100 ميغاوات(  وتسكراد 

على تطوير مشروع توسعة المركب الريحي للكودية البيضاء )200 ميغاوات(.
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مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية 
بالوسط القروي

مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة والالتمركز اإلداري

10 ماليير درهم مرصدة سنويا لفائدة الجهات ؛  •
الدولة  بين  برامج   - عقود  إعداد  بكيفية  يتعلق  األول  مرسوم،  مشروعي  إعداد   •
التنمية  برامج  بإعداد  المتعلق  المرسوم  مراجعة  إلى  يهدف  والثاني  والجهة، 

الجهوية ودليل تنفيذه ؛
مواصلة تنفيذ برنامج تنمية األقاليم الجنوبية، حيث تم إنجاز 287 مشروعا بكلفة   •
إجمالية قدرها 17,71 مليار درهم إلى غاية نهاية غشت 2022، في حين يوجد 328 
مشروعا قيد اإلنجاز بكلفة مالية قدرها 61,82 مليار درهم. وفي نفس اإلطار، ال 

يزال 111 مشروعا مبرمجا بكلفة إجمالية تبلغ 1,90 مليار درهم.

إلى  االستجابة  إلى  هللا،  حفظه  الملك،  جاللة  أطلقه  الذي  البرنامج،  هذا  يهدف   •
إشكالية الفوارق في ما بين الجهات وداخلها، من خالل تعبئة أكثر من 33,78 مليار 
درهم إلى غاية النصف األول من سنة 2022، أي 68 % من الغالف المالي المرتقب 
للبرنامج، وحققت اإلنجازات المادية للبرنامج تقدما ملحوظا في المجاالت التالية: 
للشرب  الصالح  بالماء  اإلمداد  الصحة،  التعليم،  القروية،  والمسالك  الطرق 

والكهرباء، وسيتم برمجة غالف مالي يقدر بـ 6،13 مليار درهم خالل سنة 2023.

3. تكريس العدالة المجالية

تكريس الطابع الرسمي لألمازيغية

إصالح منظومة العدالة

اإلشعاع الدبلوماسي وتعزيز العمل الخارجي للمغرب

القطاعات  من  عدد  لتزويد  درهم  مليون   300 بـ  يقدر  مالي  غالف  تخصيص   •
الوزارية بأعوان مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باألمازيغية، وكذا 
العمومية  والمؤسسات  لإلدارات  الرسمية  المواقع  في  األمازيغية  اللغة  إدراج 

والجماعات الترابية.

خالل  من  السيما  العدالة  منظومة  إلصالح  الوطني  الميثاق  تطبيق  مواصلة   •
تعميم محاكم األسرة على الصعيد الجهوي وتأهيل أقسام قضاء األسرة لتضم 

فضاءات مخصصة للطفل, ومراجعة هندسة الخريطة القضائية.

الدبلوماسية والقنصلية وتعزيز حضور المغرب في المنظمات  توسيع الشبكة   •
الدولية واإلقليمية وذلك لصالح القضية الوطنية.

من أجل تنزيل األولويات السالفة الذكر وحفاظا على التوازنات المالية، سيتم اتخاذ 
مجموعة من التدابير برسم سنة 2023، على غرار السنوات الماضية : 

التحكم في النفقات السيما من خالل ضبط نفقات الموظفين، ترشيد نفقات   •
إلى  الموجهة  اإلعانات  وعقلنة  العمومي  االستثمار  نجاعة  تحسين  التسيير، 

المؤسسات العمومية.

االمتيازات  ترشيد  الضريبية،  الموارد  تحصيل  خالل  من  السيما  الموارد  تعبئة   •
الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، تحسين مردودية المحفظة ومداخيل الملك 

الخاص للدولة ومواصلة تفعيل التمويالت المبتكرة.

استعادة التوازنات الخارجية من خالل تعزيز دينامية الصادرات والسيطرة على   •
التمويالت  وتعبئة  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  وتشجيع  الواردات  تدفقات 

الخارجية. 

وتعزيزالديمقراطية   2026-2022 الجديدة  المدني  المجتمع  استراتيجية  تفعيل   •
.www.eparticipation.ma التشاركية السيما عبر تطوير خدمات البوابة الوطنية

إدخال إصالحات مقياسية على األنظمة الحالية وتوسيع قاعدة المنخرطين في   •
نظام التقاعد وتنزيل منظومة التقاعد على فئات المهنيين والعمال المستقلين 
هذه  ستعتمد  كما  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص 
المنظومة على قطبين »قطب عام« و»قطب خاص« في أفق المرور إلى نظام 

تقاعد أساسي موحد.

4. استعادة الهوامش المالية من 
أجل ضمان استدامة اإلصالحات

استراتيجية المجتمع المدني وتعزيز الديمراطية التشاركية

إصالح أنظمة التقاعد



33  ميــزانيـة المـــواطن لقـانون الماليــة لسنة 2023

قانون المالية لسنة 2023

أ. ماهي التوقعات الماكرو اقتصادية ؟

مستوياتها  تتأثر  تقديرات  بمثابة  اقتصادية  الماكرو  التوقعات  تعتبر 
بالتغيرات على مدار السنة المرتبطة بالسياق الدولي والسياق الوطني. 
إن هذه التوقعات ضرورية لتحديد تقديرات الموارد، أخدا بعين االعتبار 
النشاط االقتصادي المنتظر وحجم االستهالك المترتب عنه، والتي تتأثر 

بأسعار المواد األولية في األسواق الدولية.

 نمو الناتج 
الداخلي الخام

 تطور الواردات من السلع
والخدمات

تطور الصادرات من السلع 
والخدمات

محصول الحبوب
)بمليون قنطار(

تحيين قانون 
المالية 2022

% 1,5

تحيين قانون 
المالية 2022

% 6،9

تحيين قانون 
المالية 2022

% 9،5

تحيين قانون 
المالية 2022
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قانون المالية 
2023
% 4

قانون المالية 
2023

% 9،5

قانون المالية 
2023

% 12,8

قانون المالية 
2023
75

 نمو الناتج الداخلي
الخام الفالحي

تحيين قانون 
المالية 2022
% -13,0

قانون المالية 
2023

% 12,9

 نمو الناتج الداخلي الخام
الغير الفالحي

تحيين قانون 
المالية 2022

% 3,4

قانون المالية 
2023

% 2,9

للمزيد من المعلومات، أنظر التقرير اإلقتصادي 
والمالي المرافق لمشروع لقانون المالية لسنة 2023

5
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تغييرا  تحدث  إجراءات جديدة  عبارة عن  والجمركية هي  الجبائية  التدابير 
على كيفية ومستوى تحصيل الموارد الضريبية )الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة...(، ويتم اعتمادها سنويا من خالل مقتضيات قانون المالية، 
وذلك في إطار الجهود التي تبدلها الحكومة إلنعاش االقتصاد الوطني 
وتعزيز تحصيل الموارد الضريبية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية 

للمواطنين.

مراجعة األسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون   •
أربع سنوات إلى األسعار المستهدفة التالية:

100 مليون  الصافي عن  ربحها  التي يقل  الشركات  بالنسبة لجميع   %20  -
في  بما  للتصدير،  الموجه  األعمال  ورقم  المحلي  األعمال  رقم  برسم  درهم 
التسريع  البيضاء ومناطق  للدار  المالي  القطب  المقامة في  الشركات  ذلك 

الصناعي.

35% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون   -
درهم، وال يطبق عليها سعر 20% إال إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل 
3 سنوات محاسبية متتالية. ويستثنى من تطبيق  عن هذا المبلغ لمدة 

هذا السعر :

البيضاء«  للدار  المالي  »القطب  لصفة  المكتسبة  الخدمات  شركات   *
والشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي؛

المؤسسات  باستثناء   ،2023 يناير  فاتح  من  ابتداء  المحدثة  الشركات   *
والمقاوالت العمومية والشركات التابعة لها، التي تلتزم في إطار اتفاقية 
مدة  خالل  درهم،  مليار   1,5 عن  يقل  ال  مبلغ  باستثمار  الدولة  مع  مبرمة 
لبعض  طبقا  وذلك  االتفاقية،  هذه  توقيع  تاريخ  من  ابتداء  سنوات   5

الشروط.

مالءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية   •
مع إصالح أسعار الضريبة على الشركات، السيما من خالل التنصيص على 
لمدة   %20 في  المحدد  الخاص  السعر  تطبيق  بمواصلة  يسمح  انتقالي  تدبير 
سنتين من أجل تمكين المنشآت المعنية من التحول إلى شركات واالستفادة 
من السعر العادي المحدد في 20% المنصوص عليه فيما يخص الضريبة على 

الشركات.  

العقارية  األرباح  برسم  الدخل  على  الضريبة  فرض  طريقة  مراجعة   •
ومراقبتها من خالل:

ب . ما هي أهم التدابير الجبائية 
والجمركية؟

وبنك  حكمها  في  المعتبرة  والهيئات  االئتمان  لمؤسسات  بالنسبة   %40  -
المغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين.

تحديد أسعار الضريبة على الشركات التي ستطبق خالل الفترة االنتقالية   •
التنصيص  وكذا   .2026 31 ديسمبر  إلى غاية   2023 يناير  الممتدة من فاتح 
على أنه خالل هذه الفترة االنتقالية ال يمكن للشركات التي تحقق ربحا صافيا 
األسعار  من  أدنى  سعر  من  تستفيد  أن  درهم  مليون   100 يفوق  أو  يساوي 
المنصوص عليها ولو حققت ربحا صافيا أقل من المبلغ المذكور برسم سنة 

من السنوات المحاسبية المفتوحة.

التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في   •
في  المعتبرة  والدخول  المشاركة  وحصص  األسهم  عوائد  على  المنبع 

حكمها من 15% إلى %10.

الذي  للضريبة  األدنى  الحد  ألسعار  التدريجي  التخفيض  تنزيل  مواصلة   •
انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022 من خالل:

موحد  سعر  تطبيق  بهدف  للضريبة  األدنى  للحد  الحالية  األسعار  تخفيض   -
االعتبار  بعين  األخذ  دون  المنشآت،  لجميع  بالنسبة   %0,25 في  محدد 

للحصيلة الجارية المصرح بها؛ 

تخفيض سعر الحد األدنى للضريبة من 0,25% إلى 0,15% بالنسبة للعمليات   -
المنجزة من طرف المنشآت التجارية فيما يخص مبيعاتها المتعلقة ببعض 

المواد األساسية ؛

تخفيض سعر الحد األدنى للضريبة المطبق على المهن الحرة من 6% إلى %4.  -

التنصيص على إمكانية تمديد أجل اإلعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من   •
الضرائب والرسوم إلى 24 شهرا، بالنسبة للسلع التجهيزية والمعدات 
واألدوات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاوالت التي تلتزم بإنجاز برامج 

استثمارية كبرى في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة.

تدابير جبائية وجمركية من أجل توضيح الرؤية للمستثمرين

تدابير جبائية وجمركية من أجل تكريس العدالة الجبائية

للمزيد من المعلومات، أنظر نص 
قانون المالية لسنة 2023

تمت اإلشارة باللون األزرق إلى أهم التعديالت، التي تم إدخالها 
على مشروع قانون المالية من طرف البرلمان
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إلدارة  المسبق  الرأي  طلب  إمكانية  على  الملزمين  لفائدة  التنصيص   -
الضرائب، داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع، بخصوص عناصر 
تحديد أساس فرض الضريبة برسم األرباح العقارية وكذا الواجبات المتعلقة 

بها أو االستفادة من اإلعفاء إن اقتضى الحال.

اقتضى  إن  اإلعفاء  أو  الضريبة  تصفية  شهادة  الطلب  لصاحب  تسليم   -
الحال، داخل أجل أقصاه 60 يوما الموالية لتاريخ تسلم طلبه؛

اإلعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يدلون   -
شهادة  عناصر  االعتبار  بعين  األخذ  مع  العقارية  األرباح  برسم  بإقرارهم 

تصفية الضريبة المذكورة؛

إلزام األشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق لإلدارة واألشخاص الذين   -
الضرائب  إدارة  قابض  لدى  مؤقتة،  بصفة  أداء،  من  إقرارهم،  يقدموا  لم 

الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به و 5% من ثمن التفويت.

إلى  سنوات   6 من  الرئيسي  للسكن  تخصيصها  الواجب  المدة  تخفيض   •
األرباح  الدخل برسم  الضريبة على  5 سنوات لالستفادة من اإلعفاء من 

العقارية.

تلقائيا  األداء  خالل  من  المحامين  على  الضريبة  فرض  نظام  مراجعة   •
بطريقة اختيارية عن كل ملف لدفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة 

على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية وفق أحد النظامين التاليين:

يحدد  المحكمة.  الضبط بصندوق  كاتب  لدى  المذكورة  للدفعات  تلقائيا  األداء   -
مبلغ كل دفعة في 100 درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموع 
أو جزء مبلغ االتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو 

طلب او طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة؛

األداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل   -
انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية. ويحدد مبلغ هذه الدفعة 
باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خالل السنة والتي استخلص 
100 درهم، وذلك  مجموع أو جزء مبلغ االتعاب المتعلقة بها المضروب في 

على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي إلدارة الضرائب.

إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال 60   •
شهرا األولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

للمقاالت  بالنسبة  الحساب  على  المقدمة  الدفعة  أداء  من  اإلعفاء  منح   •
المتعلقة باألوامر المبنية على الطلب والمعاينات وكذلك القضايا المعفاة 
هذه  وفي  القضائية،  المساعدة  من  المستفيدة  أو  القضائية  الرسوم  من 

الحالة ال يتم األداء عن هذه القضايا إال عند تنفيد الحكم الصادر بشأنها.

الملفات  بلوائح  بالعدل  المكلفة  الحكومية  السلطة  إدالء  على  التنصيص   •
المسجلة باسم المحامي إلدارة الضرائب وفق نموذج تعده اإلدارة يتضمن 
البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة 

باسمه.

الحرة  المهن  على  المطبق  المضافة  القيمة  على  الضريبة  سعر  توحيد   •
من خالل إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والتراجمة والموثقين 
والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي 

البالغ 20% بدال من سعر %10.

اإلعفاء من الضريبة على  المهن المنظمة من االستفادة من عتبة  تمكين   •
الخدمات  مقدمي  من  الذاتيين  باألشخاص  المتعلقة  المضافة  القيمة 

والمحددة في 500.000 درهم.

إخضاع المكافآت المدفوعة للمدرسين الذين ال ينتمون إلى المستخدمين   •
بسعر  المنبع  في  للحجز  المهني  والتكوين  التعليم  لمؤسسات  الدائمين 

إبرائي محدد في %30.

فرض الضريبة عن طريق الحجز في المنبع على المكافآت المخولة للغير   •
من طرف:

والشركات  العمومية  والمقاوالت  والمؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة   -
التابعة لها، التي تدفع هذه المكافآت لألشخاص االعتباريين أو تضعها رهن 

إشارتهم أو تقيدها في حسابهم، حسب سعر 5%؛

األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص واألشخاص الذاتيين   -
المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية 
المبسطة، الذين يدفعون هذه المكافآت إلى األشخاص الذاتيين أو يضعونها 

رهن إشارتهم أو يقيدونها في حساباتهم، وفق سعر %10.

ومقاوالت  حكمها  في  المعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  استثناء   •
الجبائية  االمتيازات  من  التأمين  ووسطاء  التأمين  وإعادة  التأمين 
المنصوص عليها لفائدة الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي.

تأطير االمتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول   •
األعمال  رقم  الموحدة  من خالل استثناء جزء  المهنية  الذاتي والمساهمة 
مع  الخدمات  المحقق من طرف مقدمي  درهم   80.000 يتجاوز  الذي  السنوي 
نفس الزبون من هذين النظامين، وإخضاعه لحجز الضريبة في المنبع بسعر 

إبرائي محدد في %30.

واالمتيازات  اإلعفاءات  لترشيد  وجمركية  جبائية  تدابير 
الضريبية
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• مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري، 
السيما من خالل:

- حذف تخفيض 50% المطبق سابقا )إلى غاية 31 دجنبر 2022( على إثر التفويت 
الجزئي أو الكلي للسندات المحصل عليها مقابل المساهمة بعقارات في هذه 

الهيئات؛

 %40 إلى   %60 من  الموزعة  العوائد  على  المطبق  التخفيض  نسبة  تقليص   -
عندما تتأتى هذه العوائد من األرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية وتكون 
مالها  رأس  تفتح  التي  العقاري  الجماعي  التوظيف  هيئات  موزعة من طرف 
لمشاركة العموم عن طريق بيع األسهم الموجودة بنسبة ال تقل عن %40 
من  الموزعة  األرباح  عن  المترتبة  للعوائد  بالنسبة  التخفيض  هذا  حذف  مع 

طرف باقي الهيئات؛

من  المتأتية  العوائد  على  المنبع  في  الحجز  إلزامية  من  الهيئات  هذه  إعفاء   -
األرباح الموزعة على األشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق 

نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

الربائح  يخص  فيما  المنبع  في  المحجوزة  الضريبة  من  اإلعفاء  ترشيد   •
المدفوعة من طرف المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع 
للدار  المالي  »القطب  لصفة  المكتسبة  الخدمات  وشركات  الصناعي 
ذات  المماثلة  األخرى  المساهمات  وعوائد  الربائح  على  وحصرها  البيضاء«، 

المنشأ األجنبي الموزعة على أشخاص غير مقيمين.

التأمين  وإعادة  التأمين  وشركات  االئتمان  مؤسسات  أجراء  استثناء   •
المكتسبة لصفة »القطب المالي للدار البيضاء« من االمتيازات الضريبية 
المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل، في إطار مالءمة األنظمة 
الجبائية المطبقة في هذا القطب في مجال الضريبة على الشركات والضريبة 

على الدخل.

من  الفالحية  المعدات  إعفاء  من  لالستفادة  تنظيمية  إجراءات  إحداث   •
الضريبة على القيمة المضافة.

إيقاف تطبيق اإلعفاء المخول للشركات المكتسبة لصفة »القطب المالي   •
للدار البيضاء« عند انقضاء 60 شهرا األولى الموالية لتاريخ تأسيسها، 
من أجل ترشيد هذا اإلعفاء وتوجيهه إلى الشركات المستهدفة الحديثة 

التي لم يسبق لها االستفادة من اإلعفاء الخماسي.

• تخفيض السن الواجب بلوغه من طرف المؤمن له من 50 سنة إلى 45 سنة.

• رفع نسبة الخصم المطبق على رأس مال المفروضة عليه الضريبة عند 
انتهاء مدة العقد من 40% إلى 70% بالنسبة للمبلغ الذي يساوي أو يقل 

عن 168.000 درهم و 40% لما زاد عن ذلك.

• فرض الضريبة عن طريق الحجز في المنبع بسعر غير إبرائي محدد في 15% 
على مجموع استرداد اشتراكات وأقساط عقود تأمين التقاعد، عند عدم 
احترام أحد شروط الخصم )مدة 8 سنوات أو بلوغ سن الخمسة وأربعين(.

تدابير جبائية لتشجيع االدخار في عقود تأمين التقاعد

تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة من خالل:  •

وإحداث  تلقائية  بصورة  الضريبة  فرض  مسطرة  لتطبيق  المؤقت  اإليقاف   -
مسطرة لتطبيق هذا اإليقاف؛

استئناف  إمكانية  إلتاحة  سنوات،   10 لمدة  التقادم  انقطاع  على  التنصيص   -
تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت التي لم تعد تعتبر غير نشيطة وكذا على 

عدم الحق في خصم الفواتير الصادرة عن المنشآت غير النشيطة.

تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي   •
سنوات  األربع  برسم  للضريبة  األدنى  الحد  من  األدنى  المبلغ  فقط  أدت 
المحاسبية األخيرة المختتمة، من خالل إحداث مسطرة مبسطة مؤقتة، 
المراقبة  من  اإلعفاء  من  واالستفادة  الجبائية  وضعيتها  بتسوية  لها  تسمح 
وذلك  والذعائر،  والغرامات  للزيادات  التلقائي  اإللغاء  مع  الالحقة  الجبائية 
 2023 سنة  خالل  النشاط  مزاولة  عن  الكلي  بالتوقف  اإلقرار  تقديم  شريطة 
والدفع التلقائي لمبلغ جزافي للضريبة يبلغ 5.000 درهم عن كل سنة محاسبية 

غير متقادمة.

تدابير جبائية لمواكبة المنشآت التي تواجه صعوبات
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تخفيض رسم االستيراد من 17,5% إلى 10% المطبق على الورق المزدوج.  •

تخفيض رسم االستيراد من 10% إلى 2,5% المطبق على البن غير المحمص.  •

تخفيض رسم االستيراد من 40% إلى 17,5% بالنسبة للمكونات المعدنية   •
والحلقات والفواصل المطاطية والمكونات البالستيكية المستخدمة في 
تصنيع مرشحات السيارات، وتخفيض رسم االستيراد من 40% و %17,5 
إلى 2,5% بالنسبة للورق المستعمل كمادة أولية تدخل في صناعة هذه 

المرشحات، من أجل تشجيع ودعم إنتاجها المحلي.

الضريبة  من  والدواجن  البهائم  لتغذية  المعدة  البسيطة  األغذية  إعفاء   •
على القيمة المضافة حين االستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 

31 ديسمبر 2023.

إدراج تربية النحل ضمن الدخول الفالحية، من أجل تشجيع منتوج العسل   •
خصوصا بعد األزمة التي عرفها هذا القطاع.

وباقي  الضرائب  إدارة  بين  المعلومات  تبادل  إمكانية  على  التنصيص   •
اإلدارات أو الهيئات العمومية المخول لها قانونيا في إطار اتفاقية.

مجموعة  توصيات  مع  انسجاما  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة   •
 »GAFIMOAN« إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  المالي  العمل 

وتحصينا لتدخالت أعوان الجمارك في هذا المجال من خالل: 

إضافة األداء نقدا إلى وسائل األداء األخرى؛  -

المتعلقة بغسل األموال وتمويل  المحاضر  الجمارك من تحرير  أعوان  تمكين   -
اإلرهاب وحجز األموال في حالة االشتباه بارتكاب الجريمة المذكورة.

خاص  المباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  ضمن  جديد  مقتضى  إدراج   •
بالمراقبة الجمركية لمناطق التسريع الصناعي، والذي يحدد النظام الجبائي 

الخاص بها وكذا سلطات أعوان الجمارك داخل هذه المناطق.

تدابير جبائية من أجل دعم النشاط االقتصادي

تدابير أخرى

• مراجعة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل:

من  العمل  أو  بالوظيفة  المرتبطة  للمصاريف  الجزافي  الخصم  نسبة  رفع   -
اإلجمالي  دخلهم  يتجاوز  ال  الذين  لألشخاص  بالنسبة   %35 إلى    %20
السنوي المفروضة عليه الضريبة 78.000 درهم. بينما تحدد هذه النسبة 
اإلجمالي  دخلهم  يفوق  الذين  لألشخاص  بالنسبة   %25 في  الجزافية 
 السنوي المفروضة عليه الضريبة 78.000 درهم، مع رفع سقف الخصم من

30.000 درهم إلى 35.000 درهم؛

العمرية  وااليرادات  المعاشات  على  المطبق  الجزافي  الخصم  نسبة  رفع   -
يتجاوز ال  الذي  للضريبة  الخاضع  اإلجمالي  المبلغ  من   %70 إلى   %60  من 

168.000 درهم.

• إعادة اعتماد المساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول برسم 
سنوات 2023 و2024 و2025.

المغادرة  أو  العمل  عن  الفصل  حالة  في  الممنوحة  التعويضات  إعفاء   •

الطوعية من الضريبة على الدخل في حدود 1.000.000 درهم.

• تمديد مدة تطبيق اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لألجر المدفوع 
لألجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

الصيدلية  والمنتجات  األدوية  بعض  لفائدة  االستيراد  رسم  من  اإلعفاء   •
من أجل مواكبة االستراتيجيات  المزمنة،  المعدة خصوصا لعالج االمراض 

الوطنية في مجال الدواء ودعم الصناعة الوطنية. 

• إحداث ضريبة داخلية على االستهالك على المنتجات المحتوية على السكر 
من خالل اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى  3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 

2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.

مركز  أو  الفواكه  وعصير  الماء  من  المحضرة  المشروبات  بعض  إضافة   •
عصير الفواكه والتي تحتوي على نسبة 10% أو أكثر من عصير الفواكه أو 

ما يعادلها من العصير المركز إلى الئحة المنتجات المحتوية على السكر.

اإللكترونية واألجهزة  المفروض على السجائر  الرفع من رسم االستيراد   •
الكهربائية الشخصية المماثلة للتدخين من 2,5% إلى %40.

• فرض ضريبة داخلية على االستهالك على ملحقات تبغ الشيشة أو األركيلة 
)معسل بدون تبغ( بمقدار 675 درهم/كلغ.

تدابير جبائية وجمركية ذات طابع اجتماعي
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ج. ماهي توقعات مداخيل الميزانية العامة ؟

 264,90 مليار درهم برسم سنة 2023 مقابل 230,97 مليار درهم سنة 
2022 أي بزيادة تقدر بـ %14,7. 

تصنيف الضريبة على الدخل حسب الفئات االجتماعية والمهنية

مساهمة الملزمين بالنسبة للضريبة على الشركات حسب الفئات

المداخيل الضريبية

المداخيل غير الضريبية

آخرون

المهنيون

أجراء القطاع الخاص

الموظفون

% 31,3

% 55,6

% 46,9

%3,0

% 4,1

% 4,7

% 10,9

% 14,2

 % 20,4 
% 22,5

 % 52,6

% 52,1

% 23,1

% 22,1

% 3,9

% 3,3

يقدر مجموع مداخيل الميزانية العامة المتوقعة، دون احتساب حصيلة 
لسنة  المالية  قانون  برسم  األجل،   والطويلة  المتوسطة  االقتراضات 
مليار درهم   255,24 بـ  مليار درهم مقابل توقعات تقدر   294,72 بـ   2023

برسم سنة 2022 أي بزيادة تقدر بـ %15,5.

بماليير الدراهم

 قانون المالية
2022

قانون المالية 
2023

نسبة التغير

الضرائب المباشرة 
والرسوم المماثلة

الضرائب الغير المباشرة

الرسوم الجمركية

رسوم التسجيل والتمبر

97,82

106,20

11,83

15,12

113,30

120,62

14,85

16,13

%  15,8 +

% 13,6 +

% 25,5 +

% 6,7 +

29,82 مليار درهم برسم سنة 2023 مقابل 24,27 مليار درهم سنة 2022 
أي بزيادة تقدر بـ %22,9.

بماليير الدراهم

 قانون المالية
2022

قانون المالية 
نسبة التغير2023

حصيلة مؤسسات االحتكار 
واالستغالل والمساهمات 

المالية للدولة و عائدات 
أمالك الدولة

مداخيل غير ضريبية أخرى

14,33

9,93

19,82

10

% 38,3 +

% 0,70 +

% 26,4 % 2,9

آخرون

المقاوالت الصناعية 
ومقاوالت الخدمات

شركات التمويل 
والتأمين

المؤسسات 
العمومية

المقاوالت البنكية  
)بدون بنك المغرب(

قانون المالية 2023

قانون المالية 2022

قانون المالية 2023

قانون المالية 2022
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نسبة التغير قانون المالية 
2023

 قانون المالية
2022

% 5,6 + 155,79 147,54 نفقات الموظفين

% 16،5 + 64،87 55،68 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 35،4 + 38،67 28،57 التكاليف المشتركة - التسيير-

%18,6 + 9,65 8,13 النفقات المتعلقة بالتسديدات 
والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية

 %2 - 2,16 2,20 النفقات الطارئة والمخصصات 
االحتياطية

نسبة التغير قانون المالية 
2023

 قانون المالية
2022

% 21,3 + 106,03 87,40 نفقات االستثمار للميزانية العامة

د- ماهي توقعات نفقات الميزانية 
العامة ؟

الدين  نفقات  بما فيها  العامة،  الميزانية  نفقات  توقعات  يقدر مجموع 
درهم  مليار   486،39 بـ    2023 لسنة  المالية  قانون  برسم  العمومي، 
تقدر بزيادة  أي   ،2022 419،73 مليار درهم سنة  بـ  تقدر  توقعات   مقابل 

بـ %15,9.

سنة  درهم  مليار   242,12 مقابل   2023 سنة  برسم  درهم  مليار   271,14
2022 أي بزيادة تقدر بـ %12.

سنة  درهم  مليار   87,40 مقابل   2023 سنة  برسم  درهم  مليار   106,03
2022 وهو ما يعني زيادة %21,3.

النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

نفقات االستثمار
بماليير الدراهم

بماليير الدراهم

بماليير الدراهم

سنة  درهم  مليار   90,21 مقابل   2023 سنة  برسم  درهم  مليار   109,22
2022 أي بزيادة تقدر بـ  21,1 %.

نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي

استهالكات الدين الخارجي المتوسط والطويل األجل

استهالكات الدين الداخلي المتوسط والطويل األجل

قانون المالية 
المعدل 2020

قانون المالية 2023قانون المالية 2022قانون المالية 2021

29,34

16,37

28,68

29,07

19,33

30,97

7,47

41,8170,78 42,34

6,65

47,79

 تأثر تحمالت الدين بتغير سعر الفائدة 

• الدين الداخلي: سوف يؤدي ارتفاع سعر الفائدة بنقطة أساس واحدة 
الداخلي  الدين  فوائد  تحمالت  زيادة  إلى  المحلي،  السوق  في   )%0,01(
0,08% على  أو بنسبة  19,8 مليون درهم  الموالية بمبلغ  برسم السنة 

مستوى تحمالت فوائد الدين الداخلي برسم السنة الموالية.

• الدين الخارجي: سوف يؤدي ارتفاع سعر الفائدة بنقطة أساس واحدة 
)0,01%( إلى زيادة تحمالت فوائد الدين الخارجي برسم السنة الموالية 
بمبلغ 10,6 مليون درهم أو بنسبة 0,16% على مستوى تحمالت فوائد 

الدين الخارجي برسم السنة الموالية.

نفقات التسيير
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تطور حجم دين الخزينة

20202021*2022**2023

* أرقام مؤقتة 
** توقعات

723,65 692,27 681,53 632,90

279,85 259,78
203,78

199,70

الدين الخارجي للخزينة 
بماليير الدرهم

الدين الداخلي للخزينة 
بماليير الدرهم

% إلى الناتج الداخلي الخام

تأثر تحمالت الدين بتغير سعر الصرف

في حالة اعتماد فرضية ارتفاع سعر األورو بالنسبة للدرهم ب 1%، فإن   •
خدمة الدين الخارجي للخزينة سوف ترتفع بمبلغ 24,1 مليون درهم أو 

بنسبة 0,17% برسم السنة الموالية.

في حالة اعتماد فرضية ارتفاع سعر الدوالر بالنسبة للدرهم ب 1% فإن   •
خدمة الدين الخارجي للخزينة سوف ترتفع بمبلغ 39,6 مليون درهم أو 

بنسبة 0,28% برسم السنة الموالية.

ه - ماهي حاجيات تمويل ميزانية الدولة؟

أخذا بعين االعتبار الموارد والنفقات السالفة الذكر المتعلقة بالميزانية 
العامة بما فيها استهالكات الدين العمومي، إضافة إلى موارد ونفقات 
الخصوصية  الحسابات  وكذا  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق 
بحوالي تقدر  ككل  الدولة  ميزانية  تمويل  حاجيات  فإن   للخزينة، 

193,08 مليار درهم برسم سنة 2023.

ومن أجل تغطية هذه الحاجيات اإلجمالية للتمويل، السيما فيما يتعلق 
االقتراض  إلى  الدولة  تلجأ  الجديدة،  االستثمارية  المشاريع  بتمويل 

لفترة محددة،  لدى:

والخواص(  المالية  والمؤسسات  )البنوك  المحليين  المقرضين   •
السيما من خالل إصدار سندات الخزينة والتي تتراوح مدة استحقاقها 

بين 13 أسبوعا و30 سنة، وتسمى االقتراضات الداخلية ؛

الدول(  )مع  الثنائية  الشراكة  إطار  في  سواء  الدوليين  المقرضين   •
والماليين  التقنيين  الشركاء  )مع  األطراف  المتعددة  الشراكة  أو 
والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي( أو 
الدولية ولدى المقرضين الخواص، وتسمى  المالية  من خالل السوق 

باالقتراضات الخارجية. 

موارد االقتراضات المتوسطة والطويلة األجل )بماليير الدراهم(

اإلقتراضات الداخليةاإلقتراضات الخارجية

قانون المالية 
المعدل 2020

قانون المالية 2023قانون المالية 2022قانون المالية 2021

16,37

4140

60

65,3969,04 66,2
47,79

للمزيد من المعلومات، أنظر مذكرة تقرير حول الدين 
العمومي المرافق لمشروع لقانون المالية لسنة 2023

% 69,5 % 69,8 % 68,9

% 72,2
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%30,2

%13

%12
%8,7

%6,8

%6,9

%22,4
دعم القدرة الشرائية

تعبئة االدخار الداخلي

تشجيع امتالك السكن
تشجيع االستثمار

النهوض بالقطاع الفالحي

تشجيع عمليات التصدير

أهداف أخرى

تعتبر االستثناءات الضريبية، إحدى اآلليات التي توظفها الدولة من أجل 
أو األنشطة  الملزمين  الفئات من  الضريبي على بعض  العبء  تخفيف 
االقتصادية، مما يمكن من تحقيق األهداف االستراتيجية للدولة السيما 
الضريبية  االستثناءات  وتأخذ  واالجتماعي.  االقتصادي  المستوى  على 
أشكاال تتنوع بين تخفيض معدالت الضرائب واإلعفاء التام، ويترتب عنها 
»النفقات  تسمى  ولذلك  للدولة،  الميزانية  موارد  مستوى  على  نقص 

الجبائية«.

إجراء   264 وتقييم  إجراء ضريبيا   311 تحديد  تم   ،2022 لسنة  بالنسبة 
ضريبيا بمبلغ إجمالي قدره 38,7 مليار درهم. هذا، وتتوزع االجراءات التي 
تم تقييمها حسب طبيعة المستفيدين من حيث العدد والمبلغ،  وكذا 

حسب األهداف المتوخاة من حيث المبلغ على النحو التالي :

التوزيع حسب األهداف المتوخاة

%9,8%1,9%2,5 %6,1 

%53,4 
%45,4%50,2 %30,7 

األسر آخرون1 المرافق العموميةالمقاوالت

للمزيد من المعلومات، أنظر التقرير حول النفقات 
الجبائية المرافق لمشروع لقانون المالية لسنة 2023

النفقات الجبائية

ية
ول
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1تت

6
التوزيع حسب طبيعة المستفيدين

التوزيع حسب المبلغالتوزيع حسب العدد
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ستثمار   نفقات الإ
)بالدرهم(

نفقات التسي�ي )بالدرهم( 

 المعدات
 و النفقات
المختلفة

الموظفون
و الأعوان

- 3517 164 000 226 292 000 جاللة الملك

131 608 000 1 514 183 000 577 257 000 البالط الملكي

20 000 000 142 860 000 433 410 000 مجلس النواب

45 000 000 137 180 000 288 440 000 مجلس المستشارين

675 300 000 رئيس الحكومة 000 690 150 000 100 698

85 000 000 95 000 000 372 640 000 المحاكم المالية

230 550 000 333 949 000 3 189 941 000 وزارة العدل

305 000 000 1 396 600 000 2 613 081 000
فريقي والمغاربة  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإ

ن بالخارج المقيم�ي

4 062 092 000 4 480 657 000 31 221 521 000 وزارة الداخلية

1 853 080 000 4 416 081 000 8 795 874 000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبتكار

8 966 871 000 21 202 187 000 40 856 209 000 بية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وزارة ال�ت

8 000 000 000 6 675 000 000 13 455 252 000 وزارة الصحة والحماية الجتماعية

136 493 000 584 278 000 3 199 876 000 وزارة القتصاد والمالية

33 804 371 000 38 674 400 000 كة- وزارة القتصاد والمالية - التكاليف المش�ت

- 9 648 013 000
وزارة القتصاد والمالية - التسديدات والتخفيضات  

يبية - رجاعات ال�ن دةالإ
سيا

 ال
ت
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تصنيف نفقات الدولة

التصنيف اإلداري واالقتصادي1

ثـالث  وفـق  المصادقـة،  أجـل  مـن  للبرلمـان  الدولـة  نفقـات  تقديـم  يتـم 
صيـغ أو تصنيفـات، تسـاهم بشـكل كبيـر فـي تحسـين مقروئيـة الميزانيــة 

وبالتالــي تســهيل عمليــة المراقبــة، وهــي:

التصنيـف اإلداري:
يهــم تقســيم النفقــات حســب القطاعــات ومؤسســات الدولة.

التصنيـف االقتصـادي:
نفقـات  وهـي  االقتصاديـة  طبيعتهـا  حسـب  النفقـات  بتقسـيم  يتعلـق 

التسـيير واالسـتثمار وخدمـة الديـن.

التصنيـف الوظائفـي:
)كالتعليـم للدولـة  الكبـرى  الوظائـف  حسـب  النفقـات  تقسـيم   هـو 

والصحـة، ....(.

7
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841 977 000 228 476 000 297 131 000
 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والقتصاد

ي
الجتماعي والتضام�ن

10 353 000 27 541 000 95 709 000 الأمانة العامة للحكومة

13 530 816 000 608 997 000 1 064 128 000 ن والماء وزارة التجه�ي

1 831 620 000 102 770 000 184 064 000 وزارة النقل واللوجيستيك

14 352 407 000 3 389 046 000 963 850 000
 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

والمياه والغابات

1 037 239 000 3 591 943 000 1 079 540 000 سالمية وزارة الأوقاف والشؤون الإ

3 369 213 000 122 565 000 16 535 000
 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة

بالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

186 827 000 322 572 000 240 099 000 ي والتنمية المستدامة
وزارة النتقال الطا�ت

1 338 594 000 288 188 000 256 376 000 وزارة الصناعة والتجارة

2 196 751 000 2 066 496 000 836 102 000 وزارة الشباب والثقافة والتواصل

912 260 000 1 161 482 000 362 377 000
دماج القتصادي و المقاولة الصغرى  وزارة الإ

والتشغيل والكفاءات

24 460 000 45 811 000 41 815 000
 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة

لمان بالعالقات مع ال�ب

1 249 225 000 187 297 000 71 842 000
 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة

دارة بالنتقال الرقمي وإصالح الإ

5 146 690 000 7 530 010 000 39 480 914 000 ي
إدارة الدفاع الوط�ن

6 664 000 75 912 000 74 655 000
ن وأعضاء جيش  المندوبية السامية لقدماء المقاوم�ي

التحرير

- 2 156 000 000 النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية

20 319 000 173 459 000 349 666 000 المندوبية السامية للتخطيط

940 495 000 759 970 000 385 622 000
سكان ي والتعم�ي والإ

اب الوط�ن  وزارة إعداد ال�ت
وسياسة المدينة

225 000 000 580 000 000 79 379 000 دماج الجتماعي والأرسة وزارة التضامن والإ

160 700 000 966 433 000 1 829 701 000 دماج دارة السجون وإعادة الإ المندوبية العامة لإ

11 500 000 50 980 000 71 985 000 ي
قتصادي والإجتماعي والبي�أ المجلس الإ

224 200 000 263 080 000 2 670 963 000 المجلس الأعىل للسلطة القضائية

13 000 000 84 000 000 91 360 000 نسان ي لحقوق الإ
المجلس الوط�ن

81 629 000 46 600 000 70 000 000 اهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ن الهيئة الوطنية لل�ن

ى للدولة    الوظائف الك�ب
 النفقات

 )بالدرهم( 

1.067.610.000الحماية االجتماعية

دارات العمومية  104.074.602.381المصالح العامة لالإ

52.157.614.000الدفاع

48.029.337.000النظام والأمن العام

33.570.673.854الشؤون القتصادية

250.596.000حماية البيئة

ات العامة  ن 10.124.368.319 السكن والتجه�ي

28.111.252.000الصحة 

فيه والثقافة والشعائر الدينية 14.115.879.000ال�ت

85.664.947.446التعليم 

التصنيف الوظائفـي
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الـمصـطـلحـــات
• التعديل: هو عبارة عن تغيير، يطرح للتصويت، لتصحيح أو تكملة أو 8

إلغاء مقتضى أو مقتضيات أو إدراج أحكام جديدة من مشروع قانون 
قيد المناقشة.

• الدين العمومي: األموال التي تقترضها الدولة من األفراد والمؤسسات 
لتغطية عجز الميزانية و/أو لسداد أصول الديون القديمة.

• سندات الخزينة: هي عبارة عن سندات دين تصدرها الخزينة من أجل 
على  الدولة،  ميزانية  تمويل  حاجيات  لتغطية  الالزمة  الموارد  تعبئة 

المدى القصير والمتوسط والطويل.

للدولة، والناتج  العامة  الرصيد السالب للميزانية  هو  • عجز الميزانية: 
عن كون النفقات تفوق الموارد.

قانون المالية: هو وثيقة قانونية تجسد الترخيص الذي يمنحه البرلمان   •
السياسات  تنزيل  إطار  في  الدولة  ميزانية  تنفيذ  أجل  من  للحكومة 

العمومية،  وذلك وفق تقديرات مرقمة للموارد والنفقات.

• قيمة أو حجم دين الخزينة: يتعلق األمر بمجموع حجم الديون التي في 
ذمة الدولة والتي يجب عليها سدادها.

اإلجبارية  االقتطاعات  من  المتأتية  المداخيل  الضريبية:  المداخيل   •
والغير قابلة لالسترداد والتي ليس لها مقابل مباشر، حيث تتقاضاها 
الدولة من األشخاص والمؤسسات بهدف تمويل النفقات العمومية 

مثل:

الدخـل  علـى  كالضريبـة  المماثلة:  والرسوم  المباشرة  الضرائب   -
المفروضـة علـى دخـل األشخاص الذاتييـن والضريبـة علـى الشـركات 

المفروضـة علـى أربـاح الشـركات ;

الضرائب غير المباشرة: كالضريبـة علـى القيمـة المضافـة وهي ضريبة   -
االستهالك والضريبـة الداخليـة علـى االستهالك وهي الضريبة على 

حجم الكميات المستهلكة ;

الرسوم الجمركية ;  -

رسوم التسجيل والتمبر.  -
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تحققها  التي  ضريبية  الغير  الموارد  هي  الضريبية:  غير  المداخيل   •
بالسلع  أساسا  األمر  ويتعلق  اإلقتراضات.  حصيلة  باستثناء  الدولة 
والخدمات التي تتصرف فيها الدولة من خالل البيع أو الكراء، ومداخيل 
والهبات  المالية،  والتوظيفات  والتفويتات  واالستغالالت،  االحتكارات 
والعقوبات  الدولة  تمنحها  التي  والسلفات  القروض  وسداد  والمنح، 

والمخالفات والمضبوطات غير الضريبية مثل:

وهــي  والمســاهمات:  واالستغالل  االحتكار  مؤسســات  حصيلــة   -
األرباح  المدفوعــة للدولــة باعتبارهــا مســاهمة فــي الشــركات؛

- عائــدات أمــاك الدولــة: وهــي العائــدات واإليجارات المتحصــل عليهــا 
مــن خالل تدبيــر الملــك العــام أو الخــاص للدولــة.

اختيارها من  تم  التي  الحكومة،  تمكن  التي  اآللية  الدولة: هي  ميزانية   •
برنامجها  تنفيذ  من  التشريعية،  االنتخابات  خالل  المواطنين  طرف 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي. إنها األداة التي يتم بواسطتها تحصيل 

الموارد وتنفيذ النفقات.

• الميزانيــة العامــة: تتضمــن مجمــوع مــوارد وتكاليــف الدولــة باســتثناء 
بصــورة  المســيرة  الدولــة  مرافــق  لميزانيــات  المخصصــة  تلــك 

مســتقلة وميزانيــات الحســابات الخصوصيــة للخزينــة.

المعدات  ونفقات  الموظفين  نفقات  تشمل  التسيير:  نفقات   •
والنفقات المختلفة كما تشمل أيضا النفقات الطارئة والمخصصات 
االحتياطية والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات 

الضريبية والنفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة.

• الناتــج الداخلــي الخــام: هــو مؤشــر اقتصــادي يقيــس الثــروة التــي تــم 
خلقهــا خالل ســنة واحــدة، ويتكــون مــن مجمــوع القيــم المضافــة التــي 

تحققهــا المؤسســات والدولــة واألفراد علــى المســتوى الوطنــي.

والتعويضات(  )األجور  المباشرة  النفقات  هي  الموظفين:  نفقات   •
لفائدة األشخاص الذاتيين الذين تشغلهم الدولة، باإلضافة إلى مبالغ 
االجتماعي  االحتياط  أنظمة  في  مشغل  بصفتها  الدولة  مساهمة 

والتقاعد.

اقتنــاء  أساســا  تشــمل  المختلفــة:  والنفقــات  المعــدات  نفقــات   •
مزاولـة  إطـار  فـي  اإلدارة  تحتاجهـا  التــي  والخدمــات  للســلع  الدولــة 
للمبانـي  العاديـة  والصيانـة  االستهالك  سـلع  )كاقتنـاء  أنشـطتها 

والخدمـات المنجـزة مـن طـرف المصالـح الخارجيـة(.

الحاجات  لسد  االحتياطية:  والمخصصات  الطارئة  النفقات   •
الميزانية،  إعداد  حين  المبرمجة  والغير  السنة  خالل  المستعجلة 

كمواجهة أضرار الفيضانات على سبيل المثال.

• نفقات االستثمار: هي النفقات الموجهة باألساس إلنجاز المخططات 
الحفاظ على  التنموية االستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية 

الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها.

مجموع  هي  المشتركة:  التكاليف  بفصل  المتعلقة  النفقات   •
أو  الوزارية  التي ال يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات  التكاليف 
من  بكل  ويفتح  المثال.  سبيل  على  المقاصة  كنفقات  المؤسسات، 
من  االستثمار(  )نفقات  الثاني  الباب  و  التسيير(  )نفقات  األول  الباب 
الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات 

المتعلقة بها.

األداءات  نفقات  تمثل  العمومي:  الدين  بخدمة  المتعلقة  النفقات   •
الفوائد  وكذا  به،  الملتزم  الدين  أصل  سداد  برسم  المنجزة  السنوية 
خالل  التقديري  بطابعها  وتتميز  الدين  بهذا  المتعلقة  والعموالت 

السنة، حيث تشمل:

- الفوائد والعموالت؛

أصل  سداد  ويمثل  األجل،  والطويل  المتوسط  الدين  استهالكات   -
الدين موزعا على أقساط سنوية وفق جدول زمني يتم تحديده عند 

اإلصدار.
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