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 :دقيقة 50ساعة و 27عدد ساعات العمل 

 :أيــــــام 7عدد أيام العمل 
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 الـمجموع التعديالت املسحوبة التعديالت املرفوضة التعديالت املقبولة الجهة املقدمة للتعديالت  
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 فرق ومجموعة األغلبية
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ــ الحركة ــ االشتراكي ــ التقدم 

 واالشتراكية 

18 0 1 19 

 61 8 51 2 فريق األصالة واملعاصرة

 25 2 21 2 الفريق االستقاللي للوحدةوالتعادلية
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 وعمر بالفريج
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  السيد الرئيس املحترم،

 السيد رئيس الحكومة املحترم،

 الوزراء املحترمون،السيدات والسادة 

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

يشرفني أن أتقدم أمام املجلس املوقر بنص التقرير الذي أعدته لجنة املالية 

للسنة  73.16بعد االنتهاء من دراسة مشروع قانون املالية رقم  ،والتنمية االقتصادية

 .2017املالية 

العديد من األحداث الهامة يأتي مباشرة بعد إن مشروع قانون املالية هذا، 

، البرملاناملصادقة على البرنامج الحكومي، وتنصيب الحكومة من قبل لعل أهمها 

 الذي ال  ،ومصادقة مجلس األمن بإجماع أعضائه على القرار املتعلق بالصحراء املغربية

افل في املح ،يةمحالة سيعزز الطرح املغربي في حل النزاع املفتعل حول قضيتنا الوطن

 خاصة بعد عودة املغرب لبيته ومكانه الطبيعي باالتحاد اإلفريقي. ،الدولية واإلفريقية

 لم يكن من املمكن سياقفي  2017لسنة قانون املالية ويأتي كذلك مشروع 

املناقشة واملصادقة عليه من قبل البرملان في اآلجال التي سطرها القانون التنظيمي رقم 

بالنظر للظرفية السياسية االستثنائية التي عرفتها بالدنا وذلك ن املالية، لقانو  130.13
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، واملنحى الذي عرفته مشاورات تشكيل  2017أكتوبر  7شريعية لـــ خابات التقبل وبعد االنت

 الحكومة.

 رقم فقد قامت الحكومة السابقة بإيداع مشروع قانون املالية ،وللتذكير

لدى مكتب مجلس النواب، احتراما  2016أكتوبر  6بتاريخ ، 2017للسنة املالية  73.16

 .والقانونيةلآلجال الدستورية 

وعدم التصويت على مشروع قانون  2016ونظرا لقرب انتهاء السنة املالية 

من القانون التنظيمي  50من الدستور، واملادة  75وبناء على الفصل ، 2017املالية لسنة 

، بإصدار مرسومين 2016دجنبر  31لقانون املالية، قامت الحكومة السابقة بتاريخ 

يقضيان بفتح االعتمادات الالزمة لسير املرافق العمومية والقيام باملهام املنوطة بها 

 .2017باستخالص املوارد برسم السنة املالية و 

التي  ،وتنصيب الحكومة الجديدة، د املصادقة على البرنامج الحكوميوبع

 2017للسنة املالية  73.16ية رقم لاإلبقاء على الصيغة املحالة ملشروع قانون املا قررت

املودع لدى مكتب مجلس النواب وعدم اللجوء إلى سحبه أو تعديله أو إرجاعه للبرملان 

 مراعاة ملصلحة الوطن. 

عد مباشرة ب ،املناسبة قام السيد محمد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية وبهذه

بتقديم عرض أمام  ،2017أبريل  27يوم الخميس  ،البرملانالجلسة املشتركة بين مجلس ي 
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 ركائز مشروع قانون ، بسط فيه أهم بمجلس النواب لجنة املالية والتنمية االقتصادية

 له بالسياق العام إلعداد ذات املشروع.، وأحاط من خال2017املالية برسم سنة 

 من طرف املجلسلهذا املشروع وبعد التذكير باملصادقة على التوجهات العامة 

، تمت املصادقة 2016سبتمبر  26الجاللة نصره هللا، بتاريخ  الذي ترأسه صاحب ،الوزاري 

لظرفية االسيد الوزير ، استحضر 2016أكتوبر  4لس الحكومة بتاريخ من طرف مج عليه

لتي اواملشاورات املرتبطة بتشكيل الحكومة، ية املتمثلة في تنظيم االنتخابات، السياس

 .داخل آجاله الدستوريةاملصادقة على املشروع املذكور  حالت دون 

وضع  2017أن مشروع قانون املالية لسنة ذكر  السيد الوزير  ي السياق ذاتهوف

 عددا من األولويات تتجسد فيما يلي:

تسريع التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع  -

 وإنعاش التصدير.

 تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثمار الخاص. -

 واملجالية. ةوتقليص الفوارق االجتماعي ،تأهيل الرأسمال البشري  -

تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية ومواصلة استعادة التوازنات املاكرو  -

 .اقتصادية
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ولإلشارة ورغم ضيق الوقت املحدد لدراسة هذا املشروع قانون، فقد ارتكزت 

ة لجنة املاليداخل  مداخالت السيدات والسادة النواب األعضاء املنتسبين أو املالحظين

 املعطيات واملعلومات املقدمة من ية بمجلس النواب، على التدقيق فيوالتنمية االقتصاد

اإلشكاليات ذات  بخصوص عدد منقتصاد واملالية، واالستفسار طرف السيد وزير  اال

 الطابع االقتصادي واملالي واالجتماعي.

لسادة النواب عن ارتياحهم السيدات واجل ، عبر فمن خالل املناقشة العامة

على اعتبار أن ذلك بمثابة انتصار للحل السياس ي للنزاع املفتعل  ،2351للقرار األممي 

  .املتجسدة في مقترح الحكم الذاتي للمبادرة املغربية ا، وتفوقالوطنيةحول قضية الوحدة 

 كما شكلت الظرفية السياسية التي عاشها املغرب عقب االنتخابات التشريعية

ديد من السيدات والسادة النواب، محط اهتمام الع ،2016أكتوبر  7التي نظمت يوم 

 الذين أجمعوا على أن هذه الظرفية استثنائية ولم يسبق للمغرب أن عاشها.

، والذي أكده 2017وبخصوص الطابع االستثنائي ملشروع  قانون املالية لسنة 

املتدخلين، أوضح هؤالء أنهم بصدد مناقشة مشروع قانون أعدته حكومة  مجموعة من

نذ أكثر من ستة أشهر، وشرعت في تنفيذه حكومة تصريف األعمال منذ انتهت واليتها م

 .2017فاتح يناير 

ملا عرفه مسار تشكيل  هموقد أبدى بعض من السيدات والسادة النواب تفهم

ع في مناقشة قانون مالية مر على إيداعه بمكتب الحكومة الحالية من تعثر، والشرو 
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أن هذا التأخير لم يؤثر سلبا على املرافق  مبرزينأزيد من ستة أشهر، مجلس النواب 

 .ببالدناالحيوية واألساسية 

إلى إثارة الكلفة املالية لنصف  ،وذهب جانب من السيدات والسادة النواب

سنة من العطالة التشريعية والرقابية، والتي كانت لها تداعيات سلبية على جميع 

ولخص هؤالء هذه اآلثار في  ، من فالحة وصناعة وخدمات وغيرها.القطاعات املنتجة

 ،التراجع املرتقب للناتج الداخلي  الخام، وتفاقم البطالة، وانخفاض االستثمار الوطني

 وتزايد عدد املقاوالت املفلسة.

ورغم تباين مواقفهم فيما يخص السياق املؤطر ملشروع قانون املالية لسنة 

أكدوا على  ،والسادة النوابأخر في دراسته، فإن جل السيدات ت، والشروع امل2017

رورة وعيا منهم بضوذلك ضرورة التسريع في ا ملناقشة واملصادقة على هذا املشروع قانون. 

وأهمية إعطاء اإلطار القانوني الالزم ملواصلة تنفيذ باقي مقتضيات مشروع قانون املالية 

صب املالية وخاصة فتح املنا، والتي لم يشملها املرسومان سابقا الذكر، 2017لسنة 

لتمكين اإلدارة العمومية من املوارد البشرية لحسن أداء مهامها، وكذا التقليص من 

 .2018توفير الشروط الالزمة إلعداد مشروع قانون املالية لسنة  البطالة إضافة إلى

أن مشروع  ،وتجدر  اإلشارة إلى أن جانبا من السيدات والسادة النواب سجلوا

لذي وا الحكومي الحالي البرنامجا من التزامات لم يترجم أي ،لدرسقانون املالية موضوع ا

 ال يعكس بدوره ما تعرفه الساحة الدولية من تحوالت.
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إلى أن هناك  معظم السيدات والسادة النوابوعلى النقيض من ذلك، أشار 

ج الحكومي مستدلين في ذلك ببعض أهداف برنامتناغما بين مشروع القانون املذكور، وال

وكذا تأهيل املوارد البشرية ومواصلة الحد من  كالتركيز على التسريع الصناعي. ،شروعامل

ناء اقتصاد قوي، مما يؤكد ، لبالفوارق االجتماعية والتحكم في اإلطار املاكرو اقتصادي

استمرارا ملواصلة اإلصالحات االستراتيجية  يعد 2017على أن مشروع قانون املالية لسنة 

  الكبرى لبالدنا.

على ما عرفته املناقشة العامة وفي معرض جواب السيد وزير االقتصاد واملالية 

، ال يتناقض 2017ن ما جاء به مشروع قانون املالية لسنة أأكد من تساؤالت ومالحظات، 

سنة  األولى من والبرنامج الحكومي، مبينا أن مضامين هذا األخير ال تنفذ كلها خالل ال

ة زمنية لتحقيق االنسجام ، استغرق مدمضيفا أن تشكيل الحكومة. الوالية الحكومية

والثقة بالدرجة األولى،  ،أن االقتصاد يقوم على أساس االستقرار وأوضحبين مكوناتها. 

عم والتحفيزات، بعد األمن واالستقرار الذي تنعم به بالدنا، وأن املستثمر يبحث عن الد

 ي حول ثوابت البالد ونظامها. نتيجة اللتفاف كافة مكونات الشعب املغرب

وعن كلفة ستة أشهر من العطالة التشريعية، وما أثير بشأنها، أكد السيد 

تشكيل  التي سبقت  ،الوزير أنه لم يحدث أي فراغ أو توقف خالل فترة املشاورات

 .في االشتغال دون صعوبة في تنفيذ امليزانية فق الدولةمرا بل استمرارتالحكومة، 
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النواب إشكالية أي نموذج اقتصادي وتنموي يدات والسادة السطرح كما 

ينتهجه املغرب؟ ومامدى استجابة البرنامج الحكومي لتحقيق التحول الهيكلي لالقتصاد 

  ومدى االرتقاء به للدول الصاعدة؟ الوطني

نسب نمو  املغرب بتطلع إلى تحقيق أنأكد السيد الوزير وفي معرض جواب 

الدول الصاعدة ورفع تنافسية االقتصاد الوطني، وذلك  كبعالية لضمان اللحاق بر 

يد أسس نمو اقتصادي مدمج بالنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية املستدامة وتوط

 .ومستدام

 وبخصوص إشكالية تحقيق التوازنات الخارجية واملديونية والتي أثارها

اضات الخارجية هي السادة النواب أكد السيد الوزير أن اللجوء إلى االقتر  السيدات و 

لتمويل املشاريع االستثمارية واالستراتيجيات القطاعية   مسألة عادية بل ضرورية

من أجل الرفع من مستوى النمو وأن ذلك ال  أساسيةاإلصالحات الهيكلية التي تعتبر و 

 .130.13يخرج عن نطاق احترام مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية 

حظ العالم القروي في االستفادة إشكالية كما أثار السيدات والسادة النواب 

من ثروات بالدنا، وهنا وقف السيد الوزير عند االستراتيجية الوطنية والعناية الكبرى 

 .ق الجبليةومة لساكنة العالم القروي واملناطالتي توليها الحك

الستراتيجيات ضرورة إعداد دراسات تقييمية لوبخصوص ما أثير حول 

والسياسات العمومية املنتهجة، أفاد السيد الوزير أن هناك أجهزة تعمل على  ،القطاعية
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تصادي واملجلس االق ،تقييم العمل الحكومي من قبيل املجلس األعلى للحسابات

 سة البرملانية التي أصبح التقييم من اختصاصاتها الثابتة.واالجتماعي والبيئي، واملؤس

التي حظي بها القطاع الصناعي في  ،مالحظته بشأن األولويةوحول ما تمت 

أن الحكومة تسعى من خالل هذا الية، جاء على لسان السيد الوزير، مشروع قانون امل

أن التحفيزات التي رصدت زن بين القطاعات املنتجة، مبرزا االختيار إلى استعادة التوا

تعاد عن القطاع الصناعي والنزوح للقطاع العقاري دفعت بالعديد من املستثمرين االب

 لالستثمار بالعقار.

  السيد الرئيس املحترم،

 السيد رئيس الحكومة املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

بني على فرضيات ، 2017ة املالية للسن 73.16مشروع القانون املالية رقم  إن

 أساسية تتمثل في:

 % 4,5  : ـــ معدل نسبة النمو

 من الناتج الداخلي الخام % 3 :ــ نسبة عجز امليزانية

 دوالر للطن 350 :ــ متوسط سعر الغاز الطبيعي
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 % 1,7 :نسبة التضخمــ 

 مليون قنطار 70 :املحصول  الزراعي من الحبوبــ 

 محددة في:مرقمة معطيات و 

  درهم مقابل  398.277.959.000بحوالي  2017املبلغ اإلجمالي للتحمالت برسم سنة

 % 2,445أي بزيادة  2016درهم سنة  383.656.976.000

 تتوزع هذه التحمالت على النحو التالي:

امليزانية العامة )دون احتساب استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل ــ 

 درهم 273.520.631.000األجل(: 

 درهم 2.943.434.000: مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلةــ 

 درهم 70.671.894.000الحسابات الخصوصية للخزينة: ــ 

 درهم 45.882.000.000املتوسط والطويل األجل:  استهالكات الدين العموميــ 

  :مقابل  2017درهم سنة  367.836.286.000املبلغ اإلجمالي الصافي للموارد

 % 2,29بزيادة  2016درهم سنة  359.594.241.000

 التحمالت املشتركة ــ التسيير
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مقابل  2017درهم سنة  36.790.000.000التحمالت املشتركة التسيير: ــ 

 (% 3,65-درهم ) 1.392.000.000أي بانخفاض قدره  2016سنة  38.182.000.000

 درهم 3.300.000.000ــ النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية: 

ــ موارد امليزانية العامة )دون احتساب املتوسطة والطويلة األمد(: 

بزيادة   2016درهم لسنة  207.151.541.000مقابل  2017درهم لسنة  217.021.622.000

دون احتساب املوارد املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  % 4,76

 درهم . 5.260.000.000تبلغ 

  السيد الرئيس املحترم،

 السيد رئيس الحكومة املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

لشكر الجزيل إلى السيد محمد ال يفوتني هنا أن أغتنم الفرصة ألتقدم با

ات ووثائق وبيان ،وأطر وزارته على ما قدموه من معطيات ،بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

 .2017وجداول أسهمت في التوضيح العميق ملغزى وفلسفة مشروع قانون املالية لسنة 

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد عبد هللا بووانو رئيس اللجنة على حسن 

، يةبلجنة املالية والتنمية  االقتصاد اللجنة، وإلى جانبه األطر  اإلدارية الجتماعاتييره تس
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 ،أعضاء اللجنة سهيل عمل السيدات والسادة النوابالتي عملت جاهدة من أجل ت

 وتمكين هؤالء من القيام بعملهم في أحسن الظروف.

  السيد الرئيس املحترم،

 السيد رئيس الحكومة املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

وجزا عن حصيلة ما لقد حاولت خالل هذه املقدمة أن أبسط أمامكم م

 ةفي إطار إعداد األعمال التحضيرية ملشروع قانون املالية برسم سن ،تداولته اللجنة

شة العامة، وجواب أبوابا خصصت للمناق، وستجدون ضمن هذا التقرير، 2017

، 2017شروع قانون املالية لسنة ، وكذلك تقديمات وشروحات مواد مالحكومة عليها

وجواب الحكومة بشأنها، ثم تعديالت الحكومة، والفرق  ،املناقشة التفصيليةو 

  ذلك تعديالت من نائبين برملانيين.واملجموعة النيابية وك

مايو  8األخيرة طيلة يوم االثنين وتتويجا ألعمال اللجنة، فقد خصصت هذه 

، (34: تعديالت الحكومة )تعديال 156حيث توصلت اللجنة بــــ  ،لتلقي التعديالت 2017

التجمع فريق العدالة والتنمية، فريق ) تعديالت مشتركة لفرق ومجموعة األغلبية

 (شتراكياالشتراكي، املجموعة النيابية للتقدم واال الفرييق الحركي، الفريق الدستوري، 
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 عديل( والفريق االستقاللي للوحدةت 61تعديل(، وتعديالت فريق األصالة واملعاصرة ) 19)

تعديالت( مقدمة من النائبين السيدين عمر بالفريج  10تعديل( وأخيرا ) 25والتعادلية )

 ومصطفى شناوي.

، صادقت اللجنة على 2017مايو  9الجلسة التي عقدت يوم الثالثاء  وخالل

العديد من التعديالت التي توجد نتائج التصويت عليها في جزء خاص بها ضمن هذا 

 التقرير.

وهكذا صادقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية على مواد الجزء  األول من 

 كما تم تعديله بالنتيجة التالية:، و 2017 للسنة املالية 73.16مشروع قانون املالية رقم 

 5املمتنعون:   11املعارضون:    24املوافقون: 

  

 

 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض السيد وزير  االقتصاد واملالية

 بخصوص   

 2017برسم سنة  73.16مشروع قانون املالية رقم 

 لجنة املالية والتنمية االقتصادية داخل 

 

2017أبريل  27 بتاريخ



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

20 
 

 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

21 
 

 
 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

22 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

23 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

24 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

25 
 

 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

26 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

27 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

28 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

29 
 

 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

30 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

31 
 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

32 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

33 
 

 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

34 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

35 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

36 
 

 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

37 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

38 
 

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

39 
 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

40 
 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

41 
 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

42 
 

 

 

 

 

  73.16مشروع قانون املالية رقم 

 2017برسم سنة 

 كما أحيل على 
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 بمجلس النواب

 

 

 

 



الجـزء األول

املعطيات العامة للتوازن املالي

الباب األول

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

I. - الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها

املـــادة األولى

التشريعية  للنصوص  وفقا  املختصة،  الجهات  تستمر   - .I

والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، في 

القيام خالل السنة املالية 2017 :

1 - باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول املخصصة للدولة ؛

2 - باستيفاء الضرائب والحاصالت والرسوم والدخول املخصصة 

ذلك  املخولة  والهيئات  العمومية  واملؤسسات  الترابية  للجماعات 

بحكم القانون.

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى   -  .II

وفق الشروط املقررة في قانون املالية هذا.

III. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب املأذون فيها 

بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها وأحكام 

قانون املالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو االسم الذي تجبى به، 

محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها واملستخدمون الذين 

يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم 

بصرف النظر عن إقامة دعوى االسترداد  مرتكبين لجريمة الغدر، 

خالل ثالث سنوات على الجباة أو املحصلين أو غيرهم من األشخاص 

الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر 

الذين  العموميين  املوظفين  أو  العمومية  للسلطة  املمارسين  جميع 

يمنحون بصورة من الصور وألي سبب من األسباب، دون إذن وارد 

في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة 

أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

املادة 2

I. - وفقا ألحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم 

بمقت�ضى مراسيم خالل السنة املالية 2017 :

من  وغيرها  الجمركية  الرسوم  استيفاء  وقف  أو  أسعار  بتغيير   -

وكذا  والصادرات  الواردات  على  املفروضة  والرسوم  الضرائب 

الضرائب الداخلية على االستهالك، باستثناء الضريبة على القيمة 

املضافة، املنصوص عليها في الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون 

 )1977 أكتوبر   9(  1397 من شوال   25 بتاريخ   1.77.340 رقم 

املفروضة  واملصوغات  البضائع  على  املطبقة  املقادير  بتحديد 

عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه 

البضائع واملصوغات ؛

- بتغيير أو تتميم قوائم املنتجات املتأصلة والواردة من بعض الدول 

اإلفريقية واملتمتعة باإلعفاء من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول 

املذكورة.

يجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية.

II. - طبقا ألحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على املراسيم 

 70.15 من قانون املالية رقم   I-2 التالية املتخذة عمال بأحكام املادة 

للسنة املالية 2016 :

1437 األول  ربيع  من   20 في  الصادر   2.15.998 رقم  املرسوم   - 

على  املفروض  االستيراد  رسم  مقدار  بتغيير   )2016 يناير  )فاتح 

القمح اللين و مشتقاته ؛

مشروع قانون املالية رقم 73.16 
للسنة املالية 2017



 - املرسوم رقم 2.16.165 الصادر في 24 من جمادى األولى 1437

)4 مارس 2016( املتعلق بوقف استيفاء رسم االستيراد املطبق 

على العدس و الحمص ؛

 - املرسوم رقم 2.16.353 الصادر في 28 من رجب 1437 )6 ماي 2016(

بتغيير مقدار رسم االستيراد املطبق على بيض املائدة ؛

 - املرسوم رقم 2.16.455 الصادر في 4 رمضان 1437 )10 يونيو 2016(

بتغيير مقدار رسم االستيراد املطبق على القمح الطري و مشتقاته.

مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

املادة 3

تغير و تتمـــم على النحــو التـالي، ابتداء من فـاتح يناير 2017، أحكـــام 

من مدونة الجمـارك والضرائب غير   287 و   286 و   285 الفصول 

املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك و الضرائب غير املباشرة املصادق 

بتاريخ  عليـها بالظهيـر الشـريف املـعتبر بمـــثـابة قانـون رقم 1.77.339 

25 من شـوال 1397 )9 أكتوبر 1977( :

»الفصل 285. - تشكل املخالفات الجمركية من الطبقة األولى :

..................................................................................................... - 1« 

.................................................................................................................«

- كل شطط متعمد في استعمال أنظمة مستودعات الجمرك   8«

»)مستودعات االدخار( أو املستودع الصناعي الحر أو القبول املؤقت 

»لتحسين الصنع الفعال أو القبول املؤقت أو العبور أو التحويل تحت 

»مراقبة الجمرك أو التصدير املؤقت ألجل تحسين الصنع السلبي مع 

»اعتماد املبادلة باملثيل حسب مدلـــول الفصل 286 بعده ؛

»9 - عدم تقديم البضائع...............................................................

)الباقي بدون تغيير.(

»الفصل 286. - يعد شططا في استعمال :

»1 - نظام القبول املؤقت لتحسين الصنع ........................................

..................................................................................................... - 2« 

 .................................................................................................................«

 .................................................................................................................«

»6 - التصدير املؤقت .................................... أنه استعمل بشطط ؛

»7 - مستودع الجمرك أو مستودع االدخار: كل استبدال لبضائع 

»موضوعة تحت هذا النظام، تمت بكل طلب يرمي إلى إبراء حساب 

استعمل  أنه  املراقبة،  بعد  تبين،  املذكور،  النظام  تحت  »مكتتب 

»بشطط.

مستودع  نظام  استعمال  في  الشطط  يفترض   -  .287 »الفصل 

الصنع  لتحسين  املؤقت  القبول  أو  االدخار(  )مستودع  »الجمرك 

»الفعال ...................................................................................................

)الباقي بدون تغيير.(

تعريفة الرسوم الجمركية

املادة 4 

ابتداء من فاتح يناير 2017، تغير و تتمم على النحو التالي، تعريفة 

رسوم االستيراد املحددة باملادة 4 )البندI ( من قانون املالية رقـم 25.00 

للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000، الصادر بتنفيذه 

 1421 األول  ربيع  من   25 بتاريخ   1.00.241 رقم  الشريف  الظهير 

)28 يونيو 2000(، كما وقع تغييره و تتميمه :
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الوحدات 
التكميلية

وحدة 
الكمية 
حسب 
املواصفة

رسم 
االستيراد

نوع البضائع ترميز حسب النظام املنسق

ألواح وصفائح وأغشیة )أفالم( و صفائح رقیقة و أشرطة و قدد وغيرھا من أشكال 
مسطحة من لدائن ، الصقة ذاتیا، وإن كانت بشكل لفات

39.19

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

3919.90 - غيرھا

...................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 21 00 5

- - - - - - من البولي إستيرات الغير مشبعة : 22
- كلغ 2,5 10 - - - - - - - بعرض ال يتجاوز 6 ملم و املطلية براتنجات األكريليك ………………......... 5
- كلغ 17,5 90 - - - - - - - غيرها ........................................................................................................ 5

29 - - - - - - غيرها :
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 19 5

 - - - - - - - من ألكيـدات و بوليستيرات أخـر :
- كلغ 2,5 21 - - - - - - - - بعرض ال يتجاوز 6 ملم و املطلية براتنجات األكريليك ........................ 5
- كلغ 17,5 29 - - - - - - - - غيرها ..................................................................................................... 5

................................................................................................................................... 30 5

...................................................................................................................................
30 - - - - - مـن منتوجات البلمرة و الكوبلمرة :

....................................................................................................................................
................................................................................................................................... 59 5

 - - - - - - - من كوبوليميرات كلوريد الفنيـل و من أسيتات الفنيل :

- كلغ 2,5

 - - - - - - - - من النوع الذي يستخدم لتغليف الخاليا الحساسة للضوء الخاصة 
 بااللواح الضوئیة الفولتائیة، بعرض ال يتجاوز 1 متر وبسمك يتراوح بين 300
و 1200 ميكرومتر متضمنة ........................................................................................

61 5

- كلغ 17,5 69 - - - - - - - - غيرها ..................................................................................................... 5

................................................................................................................................... 70 5

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

زجاج مأمون مكون من زجاج مق�ضى )مسقي( أو منضد 70.07

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

-- غيرها 7007.19

- م2 2,5

--- من النوع املستخدم في تصنيع األلواح لحماية الخاليا الضوئية الفولتائیة  مع 
محتوى من الحديد ال يتجاوز 120 جزء في املليون، ذات سطح غير أملس، وإن 
كانت معدلة البنية أو معالجة بطالء مضاد لالنعكاس ال يتجاوزسمكها 4 ملم 
مقطعة وفقا للقياسات املعيارية لأللواح الضوئية الفولتائية..................................

20 00 5

- م2 25
--- مسطح في شكل مربع أو مستطيل بطول يساوي أو يقل عن 180 سنتمتر و 
بعرض يساوي أو يقل عن 110 سنتمتر .....................................................................

30 00 5



--- غيـرهـا : 90

.................................................................................................................................... 10 5

- م2 25 ---- غيـرهـا.................................................................................................................... 80 5

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

- زجاج مأمون منضد :

.................................................................................................................................... 7007.21 00 00 5

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

مصنوعات أخر من ألومنيوم . 76.16

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

-- غيرها 7616.99

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

--- غيـرهـا : 90

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

.................................................................................................................................... 30 8

- كلغ 2,5 ----ـ  إطارات األلواح الضوئية الفولتائية، من ألومنيوم، مؤكسد........................... 40 8

- كلغ 25 ---- غيرهـا..................................................................................................................... 80 8

أسالك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من 
معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة 
لصهر املعادن »فلكس«، مـن األنواع املستعملة في اللحام أو في ترسيب املعادن 

العادية أوالكربيدات املعدنية؛ أسالك وعيدان من مساحيق معادن عادية 
مكتلة، مـن األنواع املستعملة في الطالء املعدني بالرش .

83.11

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

-غيرها 8311.90

--- من قصدير :

- كلغ 2,5
----أسالك التلحيم محشوة تحتوي على األقل %60 من قصدير وقطرها يتراوح 

بين 1 ملم و 1,25 ملم مضمنة..................................................................................
11 00 5

- كلغ 10 ----غيرها...................................................................................................................... 19 00 5

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

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

أجهزة كهربائية لوصل و قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية  )مثل 
املفاتيح واملرحالت )ريالى( واملنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية 

ووصالت املآخذ الكهربائية و مقابس )قوابس( وقواعد اللمبات »دوي« ووصالت 
أخر وعلب التوصيل(، لجهد ال يزيد عن 1000V )فولت(؛ وصالت لأللياف 

البصرية أو لحزم أو حبال األلياف البصرية

85.36

....................................................................................................................................
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- أجهزة أخر 8536.90

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

--- غيرها: 90

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

.................................................................................................................................... 30 7

---- غيرها :

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

.................................................................................................................................... 92 7

- كلغ 2,5
بموصالت  مجهزة  الفولتائية  الضوئية  لألنظمة  لدائن  من  اتصال  علبة   -----
وصمامات للحفظ وإن كان معها حبال الربط .........................................................

93 7

- كلغ 25 ----- غيرها................................................................................................................... 97 7

.................................................................................................................................... 85.37

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

سیارات لنقل البضائع. 87.04

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

بالضغط فیھا  اإلشتعال  یتم  مكابس  ذات  بمحركات  مجھزة  غيرھا،   - 
)دیزل أو نصف دیزل( :  

-- ال یتجاوز وزنھا اإلجمالي القائم )مع الحمولة القصوى( 5 طن 8704.21

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

- - - غيرها :

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

- - - - غيرها : 99

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

- - - - - سیارات لكل أرض، ذات الدفع الرباعي)بعلبة تحویل( بحمل جائز یساوي أو 
یفوق 500 كلغ و یقل عن 900 كلغ غير كاملة الھیكلة :

- - - - - - یزید وزنھا اإلجمالي القائم )مع الحمولة القصوى( عن 2,2 طن وال یتجاوز 
3,5 طن :

عدد وحدة 10 - - - - - - - جديدة ...................................................................................................... 22 7

عدد وحدة 25 - - - - - - - مستعملة .................................................................................................. 24 7

- - - - - - غيرها :

عدد وحدة 25 - - - - - - - جديدة ...................................................................................................... 26 7

عدد وحدة 25 - - - - - - - مستعملة .................................................................................................. 28 7

- - - - - غيرها :

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

املادة 5 

أحكام  التالي  النحو  على  تتمم   ،2017 يناير  فاتح  من  ابتداء 

بتاريخ   1.77.340 من الظهير الشريف بمثابـــة قانــون رقم   2 الفصل 

1977( بتحديد املقادير املطبقة على  1397 )9 أكتوبر  25 من شوال 

البضائع واملصوغات املفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا 

املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات كما تم تغييره وتتميمه :

»الفصل 2. - يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :

.........................................................................................................«

.........................................................................................................«

»يعتبر تبغا مصنعا :

.........................................................................................................«

.........................................................................................................«

»تعتبر في حكم التبغ املصنع ............................................ الستعمال 

» دوائي.

السجائر التي تحتوي  »تعتبر سجائر مصنعة من التبغ الداكن، 

»على 80 % من التبغ الداكن على األقل.«

املدونة العامة للضرائب

املادة 6

I - ابتداء من فاتح يناير 2017، تغير و تتمم على النحو التالي أحكام 

79 و 83  III و   -  62 57 و  31 و  9 و13 و 14 و  7 و  6 و  II و   -  2  املواد 

 و86 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 95 و 96 و 99 و 101 و 102 و II - 104 و 106 

 و 112 و 113 و 123 و 127 و IV - 129 و 133 و 135 و 137 و VI - 139 و 146 

و 155 و 164 و III - 165 و I - 169 و 170 و I - 179 )الفقرة الثانية( و 181 

IV - 221 و 213 و 220 وIII–208 و 194 و 195 و 196 و 200 و 204 و 

و259   II  -  254 و   232 و   228 و   226 و   I  -  225 و   224 و   و222 

من املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب   264 و   262 و   260 و 

الصادر   ،2007 للسنة املالية   43.06 من قانون املالية رقم   5 املادة 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 

)31 ديسمبر2006(، كما تم تغييرها وتتميمها :

بشكل اختياري تخضع للضريبة على الشركات،   -  .II  -  2  »املادة 

البسيطة  التوصية  وشركات  التضامن  شركات  فيه،  رجعة  ال   «

»املؤسسة باملغرب والتي ال تضم سوى أشخاص ذاتيين وكذا شركات 

»املحاصة.

»يجب على الشركات املشار إليها في الفقرة السابقة أن تشير إلى 

»االختيار السالف الذكر:

بالنسبة  أدناه،   148 املادة  في  عليه  املنصوص  التصريح  في   -«

»للشركات حديثة النشأة ؛

على محرر  طلب  في  نشاطها،  تزاول  التي  للشركات  وبالنسبة   -« 

 »أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة مسلم مقابل وصل أو موجه 

الضرائب  مصلحة  إلى  بالتسلم  إشعار  مع  مضمونة  رسـالـة  »في 

»التابع لها موطنها الضريبي أو مقر مؤسستها الرئيسية، داخل أجل 

»أربعة )4( أشهر التي تلي اختتام آخر سنة محاسبية.«

»املادة 6.- اإلعفاءات

»I.- اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر املخفض 

»بصفة دائمة

»ألف.- اإلعفاءات الدائمة

»تعفى كليا من الضريبة على الشركات :

.................................................................................. الجمعيات   1°«

...............................................................................................................«

................................................................................................................«

»°30 - مؤسسة لال سلمى..................................................................

»........................................................................ القيم املنقولة؛

بالقانون املنظمة  العقاري  الجماعي  التوظيف  هيئات   -  31°« 

» رقم 70.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 

»21 من ذي القعدة 1437 )25 أغسطس 2016(، فيما يخص األرباح 

العقارات املبنية املعدة لغرض  »املطابقة للعائدات املتأتية من كراء 

»منهي.
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 XI - 7 يمنح هذا اإلعفاء وفق الشـروط املنصوص عليها في الـمادة«

»بعده.

»باء. - اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض

»°1 - تتمتع املنشآت املصدرة.............................................................

»...............................فيما بعد هذه املدة.

»ويمنح هذا اإلعفاء و فرض الضريبة................................................

»........................................................في املادةIV - 7 بعده.

من الضريبة و فرضها بالسعر املخفض  »ويطبق كذلك اإلعفاء 

»املذكوران أعاله، وفق الشروط املنصوص عليها في املادة X - 7 بعده، 

»على رقم أعمال املنشآت املحقق برسم املبيعات من منتجاتها لفائدة 

»املنشآت املقامة داخل املناطق الحرة للتصدير.

»°2 - )ينسخ(

................................................................................................. - 3°«

»°4 - .............................................................. فيما بعد هذه املدة.

»جيم- اإلعفاءات الدائمة من الضريبة املحجوزة في املنبع

»تعفى من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع :

 »°1 - عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة في حكمها

»التالية :

 » - الربائح...........................................................................................

».............................................. تخفيض نسبته 100%؛

» - املبالغ املقتطعة......................................................... مرفق عام ؛

 » - املبالغ املقتطعة من األرباح و املوزعة...........................................

.......................................................................................................« 

الذكر السالف   1.93.213 رقم  قانون   ................................« 

 »وهيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر، من استرداد 

»أسهم أو حصص مشاركة صادرة عنها ؛

 » - الربائح املقبوضة............................................................................

»...........................بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛

املقبوضة...................................................................... الربائح   -  « 

» رقم 41.05 السالف الذكر؛

» - الربائح املقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري 

»السالفة الذكر؛

 »- الربائح املوزعة.................................................................................

.......................................................................................................« 

............................................................................................« 

».......................................مصادق عليها من لدن الحكومة.

»°2 - الفوائد والحاصالت األخرى املماثلة املدفوعة إلى:

» - مؤسسات االئتمان والهيآت.......................................................... 

.......................................................................................................«

.......................................................................................................«

».......................... املنظمة بالقانون رقم 41.05 السالف الذكر؛

» - هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر؛

» - أصحاب الودائع .......................................................................... 

........................................................................................................«

........................................................................................................«

»II.- اإلعفاءات املؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض 

»بصفة مؤقتة

اإلعفاءات املتبوعة بالفرض املؤقت للضريبة بسعر   - »ألف 

»مخفض

.............................. أنشطتها  تزاول  التي  املنشآت  تتمتع   -  1°«

 ....................................................................................................« 

  ................................................................................................«

»..............................مناطق حرة للتصدير مختلفة.
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من الضريبة و فرضها بالسعر املخفض  »ويطبق كذلك اإلعفاء 

»املذكوران أعاله، وفق الشروط املنصوص عليها في املادة X - 7 بعده، 

للتصدير  الحرة  املناطق  داخل  املقامة  املنشآت  أعمال  رقم  »على 

»املحقق برسم املبيعات من منتجاتها لفائدة املنشآت املقامة خارج 

»املناطق املذكورة.

 »غير أنه ...............................................................................................

»...............................................................البناء أو التركيب.

»°2 - تستفيد الوكالة الخاصة........................... الحرة للتصدير.

»باء- اإلعفاءات املؤقتة

.................................................................................................... - « 

.................................................................................................... -  « 

.................................................................................................. - 3° «

»..........................................لتاريخ اعتمادها.

»°4 - تستفيد الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص 

»تنظيمي من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس 

سنوات املحاسبية األولى املتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في   )5(«

»استغاللها.

»جيم.-..............................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(  

»املادة 7. - شروط اإلعفاء

 ................................................................................................... - . I«

.......................................................................................................« 

.................................................................................................................«

 »IV .- يطبق اإلعفاء أو السعر النوعي املنصوص عليهما في املادة 6

 »)I - »باء« - °1( أعاله لفائدة :

والخدمة  املنجز  األخير  البيع  برسم  املصدرة،  املنشآت   -  1«

التصدير عنهما  نتج  واللذين  اململكة  تراب  داخل  املقدمة   »األخيرة 

»بصورة مباشرة وفورية؛

»2 - املنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، 

»برسم رقم أعمالها املحقق من بيع املنتجات املصنعة إلى املنشآت 

»املصدرة املشار إليها أعاله التي تقوم بتصديرها.

»ويجب أن يثبت هذا التصدير بكل الوثائق التي تشهد على خروج 

»املنتجات املصنعة من التراب الوطني. وتحدد كيفيات اإلدالء بالوثائق 

»املذكورة بنص تنظيمي؛

أنشطة  تزاول  التي  الصناعية  واملنشآت  الخدمات  مقدمي   -  3«

»محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أعمالهم املحقق بالعمالت األجنبية 

»مع املنشآت املقامة بالخارج أو في املناطق الحرة للتصدير واملطابق 

»للعمليات املتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشآت أخرى.

 »غير أن اإلعفاء أو السعر النوعي املشار إليهما أعاله، ال يطبقان

»فيما يخص املنشآت املقدمة للخدمات املشار إليها في الفقرتين 1 و 3 

»أعاله إال على رقم األعمال املنجز بعمالت أجنبية.

»يراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج.

»يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر سقوط الحق 

»في اإلعفاء وفي تطبيق السعر النوعي، املشار إليهما أعاله، دون اإلخالل 

»بتطبيق الذعيرة و الزيادات املنصوص عليها في املادتين 186 و 208 

»أدناه.

»V- )ينسخ(

 ....................................................................................................-VI«

...............................................................................................................« 

..............................................................................................................«

»IX.- لالستفادة.................................................................................. 

»....................................... التنظيم الجمركي الجاري بهما العمل.

»X.- لالستفادة من األحكام املنصوص عليها في املادة I - 6-باء- 1° 

°1 )الفقرة الثالثة( أعاله، يجب احترام  II- ألف-  »)الفقرة الثالثة( و 

»الشروط التالية :

»- أن يتم تحويل املنتجات املوجهة للتصدير بين املنشآت املقامة 

 »في املناطق الحرة للتصدير و املنشآت املقامة خارج هذه املناطق،

والتنظيم  للتشريع  طبقا  الواقفة،  الجمركية  األنظمة  »وفق 

»الجاري بهما العمل ؛
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»- أن يتم تصدير املنتوج النهائي.

»يجب أن يثبت هذا التصدير باإلدالء بكل الوثائق التي تشهد على 

»خروج املنتجات من التراب الوطني.

»يترتب على عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر سقوط الحق 

»في اإلعفاء وفي تطبيق السعر النوعي املشار إليهما أعاله، دون اإلخالل 

»بتطبيق الذعيرة و الزيادات املنصوص عليها في املادتين 186 و 208 

»أدناه.

املادة في  عليها  املنصوص  اإلعفاءات  من  لالستفادة   -.XI« 

 »I- 6  )»ألف« و »جيم«( أعاله يجب على هيئات التوظيف الجماعي 

»العقاري احترام الشروط التالية :

»1 - أن ينحصر غرضها االجتماعي في كراء العقارات املبنية واملعدة 

»لغرض منهي؛

أن يتم تقييم العناصر املساهم بها في هذه الهيئات من قبل   -  2«

»مراقب للحصص يتم اختياره من بين األشخاص املؤهلين ملمارسة 

»مهام مراقبي الحسابات؛

- أن يتم االحتفاظ بالعناصر املساهم بها في الهيئات السالفة   3«

»الذكر ملدة عشر )10( سنوات على األقل ابتداء من تاريخ املساهمة؛

- أن يتم توزيع 85% على األقل من حصيلة السنة املحاسبية   4«

»املتعلقة بكراء العقارات املبنية واملعدة لغرض منهي.«

»املادة 9.- العائدات املفروضة عليها الضريبة

في إليها  الـمشار  الضـريبة  عليها  الـمفروضة  بالعـائدات  يراد   -.I« 

 »املادة I - 8 أعاله :

»ألف.- ............................................................................................

» باء. - ............................................................................................

»جيم.- العائدات غير الجارية املتكونة من :

»°1 - عائدات تفويت املستعقرات؛

.....................................................................................................- 2°« 

................................................................................................................« 

»..............................................................تنقيالت التكاليف.

تدرج اإلعانات والهبات التي تسلمها الدولة أو الجماعات  -  .II« 

»الترابية أو الغير في حساب السنة املحاسبية التي تم خاللها التسليم.

»غير أنه إذا تعلق األمر بإعانات االستثمار، جاز للشركة أن توزعها 

»على مدة اهتالك السلع املمولة بهذه اإلعانات أو على مدة عشر )10( 

»سنوات محاسبية في حالة تخصيص اإلعانات املذكورة القتناء أراض 

»من أجل إنجاز مشاريع استثمارية.

»III .-  )ينسخ(

»املادة 13.- عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة 

»في حكمها

 »يراد بعوائد األسهم وحصص املشاركة.............................................

 ................................................................................................................«

.....................................................................................................  -.I« 

................................................................................................................« 

................................................................................................................«

 »VIII .- األرباح ......................................................................................

»بناء على اختيار؛

»IX.- العوائد املوزعة كربائح من طرف هيئات التوظيف الجماعي 

»العقاري السالفة الذكر.

الثابت   الدخل  ذات  املالية  التوظيفات  حاصالت   -.14  »املادة 

الثابت الدخل  ذات  املالية  التوظيفات  من  بالحاصالت  »يراد 

................................................................................................................« 

»................................................. األخرى املماثلة املتأتية من :

 »I.- السندات......................................................................................

................................................................................................................« 

................................................................................................................« 

 »..................................................................................وسندات

التوظيف  املال وسندات هيئات  لرأس  الجماعي  التوظيف  »هيئات 

»الجماعي العقاري وسندات الديون القابلة للتداول؛

................................................................................................... -.II«

)الباقي ال تغيير فيه.(  
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»املادة. 31 - اإلعفاءات وفرض الضريبة بالسعر املخفض

املخفض  بالسعر  الضريبة وفرضها  الدائم من  اإلعفاء   -  .I«

»بصفة دائمة

»ألف - اإلعفاء الدائم :

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

..................................................................................................- 2°«

»باء - اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض

)1°  - »باء«   -  I(  6 تتمتع املنشآت املنصوص عليها في املادة   -  1°« 

» أعاله........................................فيما بعد هذه املدة.

 »ويمنح هذا اإلعفاء و فرض الضريبة.................................................

»......................... وفق الشروط املنصوص عليها في املادة IV–7 أعاله.

من الضريبة و فرضها بالسعر املخفض  »ويطبق كذلك اإلعفاء 

»السالفي الذكر، وفق الشروط املنصوص عليها في املادة X - 7 أعاله، 

»على رقم أعمال املنشآت املحقق برسم املبيعات من منتجاتها لفائدة 

»املنشآت املقامة داخل املناطق الحرة للتصدير.

..................................................................................................- 2°«

»جيم - ................................................................................................

املؤقت من الضريبة و فرضها بسعر مخفض  اإلعفاء   -  .II«

»بصفة مؤقتة

»ألف - اإلعفاء املتبوع بتخفيض مؤقت

 »تستفيد املنشآت...............................................................................

».............................................في مناطق حرة للتصدير مختلفة.

من الضريبة و فرضها بالسعر املخفض  »ويطبق كذلك اإلعفاء 

»السالفي الذكر، وفق الشروط املنصوص عليها في املادة X - 7 أعاله، 

»على رقم األعمال املحقق من طرف املنشآت املقامة داخل املناطق 

»الحرة للتصدير برسم املبيعات من منتجاتها لفائدة املنشآت املقامة 

»خارج املناطق املذكورة.

»غير أنه تخضع للضريبة...................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(  

»املادة 57.- اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة على الدخل :

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

...............................................................................................................«

................................................................................................................«

- التعويض الشهري اإلجمالي في حدود ستة آالف )6.000(   16°«

العالي  التعليم  خريج  املتدرب  إلى  املدفوع  التدريب  عن   »درهم 

»أو التكوين املنهي املعين من لدن منشآت القطاع الخاص وذلك ملدة 

»أربعة وعشرين )24( شهرا.

 »إذا كان مبلغ التعويض املدفوع.........................................................

»..................................................................املتدربين املذكورين؛

.................................................................................................-  17°«

................................................................................................................« 

................................................................................................................«

 »°20 -  األجر اإلجمالي..........................................................................

»....................................................إحداث املنشأة؛

»°21 - املكافآت والتعويضات اإلجمالية العرضية و غير العرضية 

»املدفوعة للطلبة املسجلين في سلك الدكتوراه من طرف املنشآت 

درهم شهريا وذلك ملدة   )6.000( »والتي ال يفوق مبلغها ستة آالف 

»أربعة وعشرين )24( شهرا تبتدىء من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.

»يمنح اإلعفاء املشار إليه أعاله وفق الشروط التالية :

يجب أن يكون الطلبة السالف ذكرهم مسجلين في مؤسسة   -«

»تختص بتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه؛
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»- يجب أن تدفع املكافآت والتعويضات املشار إليها أعاله في إطار 

»عقد إنجاز بحوث؛

»- ال يجوز أن يستفيد الطلبة السالف ذكرهم من اإلعفاء املذكور 

»إال مرة واحدة.«

»املادة III - 62 . - ال تخضع للضريبة على الدخل برسم األرباح 

»العقارية :

......................................................................................................-«

» - .........................................................................التفويت األول ؛

الثنيا  بيع  في  العقارية  العينية  الحقوق  أو  العقارات  »- استرجاع 

»داخل أجل ال يتجاوز ثالث )3( سنوات ابتداء من تاريخ إبرام 

»العقد.«

»املادة 79.- اإلقرار باملرتبات واألجور

..................................................................................................... - .I« 

................................................................................................................« 

................................................................................................................«

 »V. - يجب على املشغل ......................................................................

»....................................................................غير محددة املدة.

»VI - يجب على املشغلين الذين يدفعون للطلبة املسجلين في سلك 

»الدكتوراه، املكافآت و التعويضات املنصوص عليها في املادة 57 - 21° 

I من هذه املادة  »أعاله، أن يرفقوا باإلقرار املنصوص عليه في البند 

»بيانا يتضمن بالنسبة لكل مستفيد :

» - اإلسم العائلي والشخ�ضي والعنوان؛

» - رقم البطاقة الوطنية للتعريف؛

» - املبلغ اإلجمالي املدفوع برسم املكافآت والتعويضات السالفة 

»الذكر.

»ويجب أن يكون هذا البيان مشفوعا بالوثيقتين التاليتين :

» - نسخة من عقد إنجاز البحوث؛

»- نسخة من شهادة التسجيل في سلك الدكتوراه مشهود بمطابقتها 

»لألصل.«

»املادة 83. - اإلقرار باألرباح العقارية

 »I. -  فيما يتعلق بتفويت املمتلكات...................................................

...............................................................................................................« 

»..........................................القيمة اإلسمية للسندات.

»II. - يجب على الخاضعين للضريبة الذين أنجزوا عملية املساهمة 

أدناه، أن يسلموا مقابل   II 161 املكررة –  »املنصوص عليها في املادة 

العيني  الحق  أو  العقار  له موقع  التابع  الضريبة  إلى مفتش  »وصل 

»العقاري، اإلقرار املشار إليه في البند I أعاله وذلك داخل أجل ستين 

»)60( يوما املوالية لتاريخ العقد الذي تم بموجبه إنجاز املساهمة.

»و يجب أن يرفق هذا اإلقرار بما يلي :

الذي تمت بموجبه عملية املساهمة و املتضمن لثمن  العقد   -«

»التملك و قيمة العناصر املساهم بها كما تم تقييمها من طرف 

املؤهلين  األشخاص  بين  من  اختياره  يتم  للحصص  »مراقب 

»ملمارسة مهام مراقبي الحسابات؛

»- بيان يتضمن موقع العقار أو الحق العيني العقاري أو هما معا 

»وكذا املقر االجتماعي أو املوطن الضريبي أو مقر املؤسسة الرئيسية 

املوحد  التعريف  ورقم  التجاري  السجل  في  التقييد  »ورقم 

التي استفادت من  للشركة  الضريبي  التعريف  »للمقاولة ورقم 

»املساهمة املذكورة.

تفرض  الذكر،  السالفة  الوثائق  إحدى  تقديم  عدم  حالة  »في 

»الضريبة على الربح العقاري املحقق من عملية املساهمة السالفة 

»الذكر وفق شروط النظام العام.«



»املادة 86 . - اإلعفاء من اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل

»ال يلزم األشخاص .................................... املادتين28 و74 أعاله :

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

.................................................................................................. - 2°«

دخول  على  املتوفرون  الدخل  على  للضريبة  الخاضعون   -  3°«

اإلبرائية  األسعار  حسب  الدخل  على  للضريبة  خاضعة  »وأرباح 

»املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة 73 أعاله ؛

»°4 - الخاضعون للضريبة على الدخل املتوفرون فقط ...................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 89. - العمليات املفروضة عليها الضريبة وجوبا

» I. -  تخضع للضريبة على القيمة املضافة :

»°1 - العمليات .................................................................................

............................................................................................................... «

» °2  - عمليات البيع وتقديم الخدمات التي يقوم بها  :

»أ( التجار بالجملة ؛

»ب( التجار الذين يساوي رقم أعمالهــم املفروضة عليه الضريبة 

»املحقق ………………………. درهم أو يفوقها ؛

رقم  يفوق  أو  يساوي  الذين  الخدمات  ومقدمو  الصناع  »ج( 

»أعمالهم الخاضع للضريبة املحقق خالل السنة السابقة خمسمائة 

»ألف )500.000( درهم.

»وال يجوز للملزمين املشار إليهم في ب( و ج( أعاله، الرجوع على 

»خضوعهم للضريبة على القيمة املضافة إال إذا حققوا رقم أعمال 

»أقل من املبلغين املذكورين طوال ثالث )3( سنوات متتابعة ؛

..................................................................................................  -  3°« 

.............................................................................................................«

»°9 - عمليات اإليواء ................................................ في مكان البيع ؛

املؤثتة أو  املفروشة  األماكن  على  الواقعة  اإليجارات   -  10°« 

 »أو املعدة لالستعمال املنهي وعمليات النقل والتخزين ........................

...............................................................................................................« 

................................................................................................................«

»°12 - العمليات التي ينجزها كل شخص ذاتي أو اعتباري، كيفما 

»كان رقم األعمال املحقق، في نطاق مزاولة مهنة من املهن التالية :

......................................................................................................... «

......................................................................................................... «

»II. - يراد في مدلول هذه املادة  : 

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

............................................................................................................... «

................................................................................................................ «

»°4 - باملجزئين، ................................................................................. 

»..................................................... األرا�ضي املراد بناؤها ؛

 »°5 - باملنعشين العقاريين، األشخاص، ما عدا أوالئك املشار إليهم

»في املادة 274 أدناه، الذين يشيدون أو يعملون على تشييد عقار واحد 

»أو أكثر من العقارات املعدة للبيع أو اإليجار، بما في ذلك العقارات 

»غير املكتملة.

»املادة 90 . - العمليات الخاضعة للضريبة بناء على اختيار

»يمكن أن يختار ................................................................................

......................................................................... عند التصدير ؛  - 1°«

»°2 - الصناع ومقدمو الخدمات الذين يحققون رقم أعمال سنوي 

»يقل عن خمسمائة ألف )500.000( درهم ؛ 

»°3 -  األشخاص الذين يبيعون ما اشتروه ......................................

)الباقي ال تغيير فيه.(
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»املادة 91 . -  اإلعفاء دون الحق في الخصم 

»تعفى من الضريبة على القيمة املضافة :

.................................................................................................... - .I «

............................................................................................................... «

................................................................................................................ «

»II. - °1 - )تنسخ(

»°2 - العمليات التي ينجزها مستغلو ..............................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 92. - اإلعفاء مع الحق في الخصم

»I.- تعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع االستفادة من الحق 

»في الخصم املنصوص عليه في املادة 101 أدناه :

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

..............................................................................................................« 

.................................................................................................................«

»°5 - املنتجات واملعدات التالية ........................................................

»................................................ ومعدات السقي بواسطة الرش ؛

................................................................ االستثمار  أموال   -  6°«

نشاطها،  مزاولة  في  الشروع  تاريخ  من   ............................................«

»باستثناء العربات املقتناة من قبل وكاالت تأجير السيارات.

............................................................................. بالشروع   »ويراد 

...........................................................................................................« 

»........................................................... من تاريخ تسليم رخصة البناء.

استثمار  مشاريع  بإنجاز  تقوم  التي  القائمة  للمنشآت  »بالنسبة 

إطار  في  وذلك  مليون درهم،   )100( مائة  كلفتها  تفوق  أو  »تساوي 

»اتفاقية مبرمة مع الدولة، يبتدئ أجل اإلعفاء املذكور إما ابتداء من 

»تاريخ توقيع اتفاقية االستثمار املذكورة وإما ابتداء من تاريخ تسليم 

بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز بنايات مرتبطة  »رخصة البناء 

»بمشاريعها.

»وتعفى أموال االستثمار .................................................................

».... ............................................. واملحدد في ستة و ثالثين )36( شهرا ؛

 »°7 - الحافالت والشاحنات والسلع .................................................

»............................. املقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق.

»ويطبق هذا اإلعفاء ................................................... °6 أعاله ؛

...................................................................................................   - 8°« 

.................................................................................................................«

.................................................................................................................«

 »°20 - السلع والبضائع واألشغال والخدمات املقدمة التي يمولها

 »أو يسلمها األشخاص الذاتيون أو االعتباريون املغاربة أو األجانب،

»على شكل هبة إلى الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات ................... 

»وضعية صعبة ؛

 »°21 - السلع والبضائع واألشغال والخدمات املقدمة التي تمولها

 »أو تسلمها الحكومات األجنبية أو املنظمات الدولية، على شكل هبة

»في نطاق التعاون الدولي إلى الدولة والجماعات الترابية و املؤسسات 

».................................... بصفة املنفعة العامة ؛

»°22 -  ............................................... الحكومة املغربية على شكل 

»هبة إلى الحكومات األجنبية ؛

»°23 - السلع والبضائع واألشغال والخدمات املقدمة التي يمولها 

»أو يسلمها االتحاد األوربي، على شكل هبة ؛

.................................................................................................   - 24°« 

................................................................................................................«

.................................................................................................................«

»°35 - عمليات النقل الدولي .............................................................

»................................................................... الطائرات ؛

التصدير  ملناطق  املقدمة  الخدمات  و  املسلمة  املنتجات   -  36°«

»الحرة و كذا العمليات املنجزة داخل هذه املناطق أو فيما بينها؛

»°37 - مجموع األنشطة والعمليات املنجزة  ..................................

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 93. - شروط اإلعفاء

»I. - شروط إعفاء السكن االجتماعي

..............................................................................................  -  »ألف 

.................................................................................................................«
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»°3 - يشتمل لزوما ..................................................... املقتني بأن :

» - يرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة األولى أو من الرتبة 

»الثانية، ضمانا ألداء الضريبة على القيمة املضافة املؤداة من 

 IV - 191 طرف الدولة و كذا الذعائر و الغرامات الواردة في املادة«

»أدناه و التي قد تستحق في حالة اإلخالل بااللتزام السالف الذكر؛

 )4( أربع  ملدة  الرئيسية  لسكناه  االجتماعي  السكن  - يخصص   «

»سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد االقتناء النهائي.

»ولهذا الغرض، يجب على املقتني أال يكون خاضعا للضريبة على 

»الدخل برسم الدخول العقارية ولرسم السكن ولرسم الخدمات 

»الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن. غير أنه يمكن 

»ألحد املالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم 

»الخدمات الجماعية اقتناء هذا النوع من السكن.

»يتعين على املوثق أن يودع لدى املصلحة املحلية للضرائب التابع 

»لها السكن االجتماعي طلبا الستحقاق اإلعفاء وفق مطبوع نموذجي 

البطاقة  ورقم  والشخ�ضي  العائلي  اإلسم  يتضمن  اإلدارة  »تعده 

»الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص الذي سيقتني السكن.

املعني  الشخص  استحقاق  تبين  شهادة  املختص  املفتش  »يعد 

»باإلعفاء أو عدم استحقاقه، ويسلمها للموثق.

........................ »يجب على املوثق أن يودع لدى املصلحة املحلية 

وفق  لإلعفاء  املستحق  املقتني  لفائدة   ...............................................«

»مطبوع نموذجي ............... الوثائق التالية :

»- نسخة من عقد الوعد ...................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 95. - الواقعة املنشئة للضريبة

 »تتكون الواقعة املنشئة للضريبة على القيمة املضافة من ............ 

.................................................................................................................«

»................................................................. تنفيذ الخدمة.

»إذا وقع تسديد أثمان البضائع أو األعمال أو الخدمات بطريقة 

املنشئة  الواقعة  حددت  الشخص،  نفس  تجاه  دين  مع  »املقاصة 

األطراف  ملوافقة  املثبتة  الوثيقة  على  التوقيع  تاريخ  في  »للضريبة 

»املعنية على املقاصة.

»املادة 96. - تحديد األساس املفروضة عليه الضريبة

»مع مراعاة أحكام املادة ..................................................................

»............................................................. الضريبة على القيمة املضافة.

»يتكون رقم األعمال :

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

.................................................................................................. - 2°«

»°3 - ................................................ فيما يخص األعمال العقارية ؛

»°4 - من ثمن بيع املبنى ………………………………… استنادا إلى املعامل 

II-65 أعاله، فيما يخص عمليات اإلنعاش  »املنصوص عليه في املادة 

»العقاري، على أنه إذا تعلق األمر.............................................................. 

»..................................................................... ثمن تكلفة البناء.

»في حالة تفويت عقار غير مقيد في حساب لألصول الثابتة قبل 

األساس  تعديل  يقع  األعمال،  انتهاء  لسنة  املوالية  الرابعة  »السنة 

»األولي املفروضة عليه الضريبة املحتسب على أساس ثمن التكلفة 

»وذلك باعتبار ثمن التفويت. و يجب في هذه الحالة أال يقل األساس 

»الجديد املفروضة عليه الضريبة عن األساس األولي.

.................................................................... من تكلفة أشغال   -  5°«

..............................................................................................................« 

...............................................................................................................«

..............................................................................................  -  11°« 

».............................................................................. السلع املستعملة ؛
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الهامش كما هو مبين أو من مبلغ  العموالت  من مبالغ   -  12°« 

فيما يخص املكررة ثالث مرات أدناه أو هما معا،   125 في املادة   « 

» العمليات املنجزة من قبل وكاالت األسفار.«

»املادة 99. - األسعار املخفضة

»تخضع للضريبة بالسعر املخفض :

»°1 - البالغ %7 مع الحق في الخصم :

.........................................................................................................«

.........................................................................................................«

»°2 - البالغ 10% مع الحق في الخصم :

»- عمليات اإليواء و خدمات املطعم ؛

»- عمليات إيجار العقارات املعدة الستعمالها فنادق .......................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 101. - القاعدة العامة

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

.................................................................................................. - 2°«

»°3 - ينشأ الحق في الخصم ................................................... في اسم 

»املستفيد. ويجب أن يتم الخصم في الشهر أو ربع السنة املوالي للشهر 

»أو ربع السنة الذي نشأ خالله الحق في الخصم املذكور.«

»املادة 102. - نظام السلع القابلة لالستهالك

»يجب أن تقيد في حساب األصول الثابتة السلع القابلة لالستهالك 

»التي تخول الحق في الخصم وأن تخصص إلنجاز عمليات خاضعة 

  94 92 و  »للضريبة على القيمة املضافة أو معفاة منها عمال باملادتين 

»أعاله.

» إذا خصصت هذه املمتلكات في آن واحد إلنجاز عمليات خاضعة 

 »للضريبة على القيمة املضافة وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها

تسوية ذلك  عن  ترتب  أعاله،   91 املادة  بمقت�ضى  منها  معفاة   »أو 

ألحكام وفقا  إعفاء،  موضوع  كانت  التي  أو  املؤداة   »الضريبة 

»املادة II-104-°1 أدناه.

طوال  العقارية  باملمتلكات  يحتفظ  أن  ذلك  على  عالوة  »يجب 

 »فترة العشر )10( سنوات املوالية لتاريخ تملكها. إذا لم يحتفظ بهذه

 »املمتلكات خالل املدة السالفة الذكر، ترتب عن ذلك تسوية الضريبة

ألحكام وفقا  إعفاء  موضوع  كانت  التي  أو  أداؤها  سبق   »التي 

»املادة II-104-°2 أدناه.

»تطبق األحكام أعاله كذلك .............................................................. 

»............................................................... والتكوين املنهي.«

»املادة  II - 104 .- تسوية الخصم املتعلق باألموال الثابتة

»°1 - التسوية الواجبة على إثر تغير املعامل

 »إذا تبين فيما يخص األموال ...........................................................

...............................................................................................................« 

».................................................. البند I من هذه املادة.

القيام بإرجاع مبلغ   ...................................... »إذا تبين فيما يخص 

بين الخصم املنجز وفق الشروط  الفرق  »الضريبة يساوي خمس 

»املبينة في البند I أعاله .................................. السنة املقصودة.

»يجب القيام بهذه التسوية ضمن اإلقرار برقم األعمال لشهر 

»مارس بالنسبة للملزمين الخاضعين لنظام اإلقرار الشهري أو ضمن 

»اإلقرار برقم األعمال للربع األول من كل سنة بالنسبة للملزمين 

»الخاضعين لنظام اإلقرار الربع سنوي.

»°2 - التسوية الواجبة لعدم املحافظة على املمتلكات العقارية

»يترتب عن عدم االحتفاظ باملمتلكات العقارية املقيدة في حساب 

 102 املشار إليه في املادة  )10( سنوات،  »لألصول الثابتة ملدة عشر 

كانت  التي  أو  سالفا  املؤداة  الضريبة  مبلغ  تعادل  تسوية  »أعاله، 

ر 
ُ

»موضوع إعفاء برسم هذه املمتلكات العقارية، مطروحا منه الُعش

املمتلكات  تملك  تاريخ  منذ  منصرمة  سنة  جزء  أو  سنة  كل  »عن 

»املذكورة.
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للشهر األعمال  برقم  اإلقرار  التسوية ضمن  تباشر  أن   »يجب 

»أو ربع السنة الذي تم خالله تفويت العقار أو سحبه.

»لتطبيق أحكام هذه املادة تحسب السنة التي يتم خاللها تملك 

»العقار أو تفويته أو سحبه باعتبارها سنة كاملة.«

»املادة 106. - العمليات املستثناة من الحق في الخصم

»I. - ال تخول الحق في الخصم الضريبة املترتبة على :

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

.............................................................................................................. «

....................... ملستخدمي املنشآت  عربات نقل األشخاص   -   3°«

الحاالت  في  هبة  شكل  على  ممولة  أو  مسلمة  تكون  عندما  »أو 

123 و  أعاله   )23° و   21°  -  I(  92 املادتين  في  عليها   »املنصوص 

»)°20 و °21( أدناه ؛

.................................................................................................. - 4°«

.................................................................................................. - 5°«

تلك  باستثناء  التمثيل  أو   .................................... مصاريف   -  6°«

عليها املنصوص  الحاالت  في  هبة  شكل  على  املمولة  أو   »املسلمة 

»في املادة I( 92 - °21 و °23( أعاله ؛

.................................................................................................. - 7°«

»°8 - عمليات...................................................... املادة 100 أعاله ؛

مطابقة  بفواتير  املبررة  غير  والخدمات  السلع  مشتريات   -  9°«

»لألحكام املنصوص عليها في املادة 146 أدناه.

................................................................................................... - .II«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 112. - محتوى اإلقرار واألوراق امللحقة

....................................................................................................  -  .I«

...............................................................................................................«

I من هذه املادة  - يجب أن يرفق اإلقرار املشار إليه في البند   .II«

»ببيان مفصل للخصم يتضمن املعلومات التالية :

» - مرجع الفاتورة ؛

» - االسم العائلي و االسم الشخ�ضي أو العنوان التجاري للمورد ؛

» - رقم التعريف الضريبي ؛

» - رقم التعريف املوحد للمقاولة ؛

» - بيان السلع و األعمال و الخدمات ؛

» - املبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة ؛

» - مبلغ الضريبة املدرج في الفاتورة أو البيان الحسابي ؛

» - طريقة األداء و مراجعه.

»املادة 113. - اإلقرار باملعامل

................................................... للضريبة  الخاضعين  على  »يجب 

قبل فاتح مارس  أن يودعوا،   .............................................................«

»باملصلحة املحلية للضرائب التابعين لها، إقرارا باملعامل.......................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 123. - اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد :

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

..............................................................................................................« 

..............................................................................................................« 

..............................................................................................................« 

................................................................................................................«
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األشخاص  يسلمها  أو  يمولها  التي  والبضائع  السلع   -  19°«

إلى  على شكل هبة  األجانب،  أو  املغاربة  االعتباريون  أو  »الذاتيون 

 ............................................ »الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات 

»في وضعية صعبة ؛

»°20 - السلع و البضائع التي تمولها أو تسلمها الحكومات األجنبية 

»أو املنظمات الدولية في نطاق التعاون الدولي على شكل هبة للدولة 

»والجماعات الترابية واملؤسسات ................... بصفة املنفعة العامة ؛

»°21 - السلع و البضائع التي يسلمها أو يمولها االتحاد األوربي على 

»شكل هبة ؛

»°22 - أ( ............................................................................................

 »ب( السلع التجهيزية ...........................................................................

على  للضريبة  الخاضعة  املنشآت  اشترتها  إذا   ...............................«

»القيمة املضافة، خالل مدة ستة وثالثين )36( شهرا ابتداء من تاريخ 

مع إمكانية تمديد هذه املدة ألربعة وعشرين  »أول عملية استيراد، 

»)24( شهرا.

»ويشمل .................................................. التجهيزات املذكورة ؛

 ............................................ الحافالت والشاحنات والسلع   -  23°«

».............................. املقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق.

............................................................................................. »ويطبق 

...............................................................................................................« 

..............................................................................................................«

»°45 - املواد والسلع والتجهيزات ................... وعالج السرطان ؛

الطائرات املخصصة للنقل الجوي الدولي املنتظم وكذا   -  46°«

»التجهيزات وقطع ............................................................... الطائرات ؛

»°47 - القطارات والتجهيزات ........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(  

»املادة 127. - االتفاقات واملحررات الخاضعة إلجراء التسجيل

»I. - التسجيل اإلجباري

»تخضع وجوبا إلجراء وواجبات التسجيل، ....................................

»....................... عديمة القيمة :

»ألف - جميع االتفاقات، املكتوبة أو الشفوية وكيفما كان شكل 

»املحرر املثبت لها، عرفيا أو ثابت التاريخ بما في ذلك العقود املحررة 

»من طرف املحامين املقبولين للترافع أمام محكمة النقض أو رسميا 

»)توثيقي أو عدلي أو عبري، قضائي أو غير قضائي( واملتعلقة بما يلي :

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة IV - 129. - املحررات املتعلقة باالستثمار :

..........................................................................................................«

..........................................................................................................«

.........................................................................................................«
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العقود املتعلقة بالتغير الطارئ على رأس املال والتغيير   -  10°  «

»املدخل على األنظمة األساسية أو أنظمة تسيير هيئات التوظيف 

»الجماعي للقيم و هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر ؛

................................................................................................ - 11°«

..........................................................................................................«

»°17 - عقود ..........................................كما هو منصوص على ذلك 

»في املادة II- 130  - »باء« بعده ؛

................................................................................................. - 18°«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 133 .- الواجبات النسبية

»I.- النسب املطبقة  

»ألف- ............................................................................................

»باء-. ............................................................................................

»جيم- تخضع لنسبة 1,50  % :

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

................................................................................................................«

....................................... عقود إيجار الصنعة و الصفقات   -  3°« 

»....................................في املادة II- 135-°5 بعده، بالنسبة إلى العقود 

»املعتبرة منها عقودا تجارية ؛

127 التخلي بغير عوض عن األموال املشار إليها في املادة   -  4°« 

» )I – »ألف« - °1  و°2   و°3   »وباء« - °3( أعـاله، .................................

».......................................... اإلخوة واألخوات ؛

 ................................................................................................... - 5°«

................................................................................................................«

 ................................................................................................................«

................................................................................................................«

»دال- ...............................................................................................

»هاء- .................................................................................................

»واو- يخضع لنسبة  4% : 

»°1 - اقتناء محالت مبنية ...............................................................

»...................................... خمس )5( مرات من مساحتها املغطاة ؛

»°2 - )تنسخ(

.................................... » °3 - التخلي عن الحصص في املجموعات 

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 135 .- الواجب الثابت 

ألف  في  املحدد  الثابت  الواجب  مقابل  للتسجيل  تخضع   -.  I«

»)1.000( درهم :

النفع  ذات  املجموعات  أو  الشركات  تأسيس  عمليات   -  1°«

حصص  طريق  عن  املنجزة  مالها،  رأس  في  والزيادة  »االقتصادي 

مبلغ  به  املكتتب  املال  رأس  يتجاوز  ال  عندما  مجردة،  »مشاركة 

»خمسمائة ألف )500.000( درهم ؛

»°2 - عمليات التحويل و املساهمة املشار إليها في املادة 161 املكررة 

»أدناه.

مائتي  في  الثابت املحدد  الواجب  للتسجيل مقابل  تخضع   -  .II«

»)200( درهم :

»°1 - التنازل عن ممارسة ...............................................................

.......................................................................................................«

.......................................................................................................«

»°15 - جميع العقود األخرى غير املسماة التي ال يترتب عنها أداء 

»الواجب النسبي؛

»°16 - عقد التخصيص وعقد البيع االبتدائي وكذا املحررات التي 

»يكون موضوعها اإلبراءات املؤداة املنجزة في إطار بيع العقار في طور 

»اإلنجاز.«
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املكلفين  والقضاة  والعدول  املوثقين  التزامات   -.  137 »املادة 

»بالتوثيق وكتاب الضبط و املحامين املقبولين للترافع أمام محكمة 

»النقض

»I.- التزامات املوثقين

....................................................................... املوثقين   »يجب على 

.............................................................................................................«

...............................................................................................................«

»............................  بالبيانات الالزمة لتصفية واجبات التسجيل.

املفتش  إلى  التحصين  يقدموا سجالت  أن  املوثقين  على  »يتعين 

»قصد التأشير عليها. و عالوة على ذلك يتعين عليهم أن يوجهوا إليه 

»نسخة من العقود بالطريقة اإللكترونية وأن يؤدوا واجبات التسجيل 

»طبقا لألحكام املنصوص عليها في املادتين 155 و 169 أدناه.

»غير أن أطراف العقد .....................................................................

................................................................................................................«

»................. العقود العرفية املذكورة.

......................................................................................................-.II«

...................................................................................................-.III«

.................................................................................................-.IV«

»V.- التزامات املحامين املقبولين للترافع أمام محكمة النقض

»يتعين على املحامين املقبولين للترافع أمام محكمة النقض والذين 

أن  التسجيل  إلجراء  وجوبا  خاضعة  محررات  بتحرير  »يقومون 

»يقوموا بتوجيه نسخة من العقد إلى مكتب التسجيل املختص.«

»املادة VI -. 139 .- يتعين على املوثقين واملوظفين الذين يزاولون 

حرر  شخص  وكل  العبريين  واملوثقين  والعدول  التوثيق   »مهام 

»أو ساهم في تحرير عقد خاضع للتسجيل أن يطلعوا األطراف على 

»أحكام املادة 186 - »باء« - °2 وكذا أحكام املواد 187 و 208  و 217 

»أدناه.«

»املادة 146.- أوراق إثبات النفقات 

»يجب أن تكون ..................................................................................

»........................................................... اسم املعني باألمر.

........................................  »ويجب أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة 

»................................................................ املادة III( 145 و VIII (أعاله.«

»املادة 155 .- اإلقرار اإللكتروني

 .................................................... للضريبة  للخاضعين  يجوز   -.I«

»املنصوص عليها في هذه املدونة.

»تحدد شروط تطبيق الفقرة أعاله بنص تنظيمي.

»بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر، يجوز كذلك القيام باإلجراء 

»بالطريقة اإللكترونية وفق الشروط املحددة بقرار للوزير املكلف 

»باملالية.

بالطريقة  التسجيل  بإجراء  القيام  املوثقين  أنه يجب على  »غير 

»اإللكترونية.

»تكون اإلقرارات واإلجراءات ........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة  164 -. منح االمتيازات الجبائية

................................................................................................... -.I«

................................................................................................... -.II«

 .............................................................................................. -.III«

.................................................................................................. -.IV«

ال يوقف تحويل عناصر األصول املنجز بين املنشآت وفق   -.V«

»أحكام هذه املدونة استمرارية االستفادة من االمتيازات الجبائية 

هذا  تاريخ  قبل  املحولة  لألنشطة  أو  املعنية  للمنشآت  »املخولة 

»التحويل. كما ال يخول هذا التحويل للمنشآت املعنية حق االستفادة 

»مرتين من نفس االمتيازات.«
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ال يجوز الجمع بين األسعار املنصوص عليها   -.  III-.  165  »املادة 

أعاله وبين   )7°  - »واو«   –  II(  73 و  »جيم«   –  II  –  19 »في املادتين 

 III-10 »مخصصات االهتالكات التناقصية املنصوص عليها في املادة 

»جيم- °1 أعاله أو أي تخفيض آخر.

»وللخاضع الحق …..............................................… األفضل له.«

................................................ يمكن للخاضعين    -.  I  -.169  »املادة 

»....................................................................................بنص تنظيمي. 

»كما يتعين على الخاضعين للضريبة املزاولين ملهن حرة .................

»............................................................................... بنص تنظيمي.

يجب على املوثقين القيام  »بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر، 

»بأداء الواجبات داخل اآلجال القانونية بالطريقة اإللكترونية.

»تكون لألداءات اإللكترونية .............................................................

»........................................... في هذه املدونة.«

»املادة 170.- التحصيل عن طريق األداء التلقائي

.................................................................................................  -.I«

................................................................................................................«

................................................................................................  -.VIII«

»...................... ويوقعه الطرف الدافع.

»IX.- في حالة التوقف الكلي للشركة عن مزاولة نشاطها أو تغيير 

»في شكلها القانوني يؤدي إلى إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات 

»أو إلى إحداث شخص اعتباري جديد، فإن زائد الضريبة املدفوع من 

»قبل الشركة يتم استرداده تلقائيا داخل أجل الشهر املوالي للشهر 

»الذي تم خالله إيداع اإلقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة 

أعاله   150 من املادة   I  »لفترة النشاط األخيرة املشار إليها في البند 

عمليات  اختتام  بعد  النهائية  بالنتيجة  املتعلق  اإلقرار  إيداع  »أو 

»التصفية املشار إليها في البند II  من هذه املادة.«

»املادة I - 179 )الفقرة الثانية(. - 

يتم تحصيل واجبات  »مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة بعده، 

»التسجيل بإصدار أمر إلكترونى باالستخالص في حالة إنجاز اإلجراء 

»و األداء بطريقة إلكترونية وفق األحكام املنصوص عليها في املادتين 

»155 و 169 أعاله«.

بالنسبة للضريبة على الدخل برسم  التضامن   -  .181 »املادة 

»األرباح العقارية

يكون املشتري ...........................................................................  -  .I« 

»................................................................ في ميدان األرباح العقارية.

  II - في حالة عملية املساهمة املشار إليها في املادة 161 املكررة - .II« 

أداء  عن  مسؤولة  املساهمة  من  املستفيدة  الشركة  تكون  »أعاله 

»الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية وكذا الذعيرة والزيادات 

قام  الذي  للضريبة  الخاضع  مع  التضامن  عليها على وجه  »املترتبة 

»بعملية املساهمة املذكورة.«

يخص  فيما  املخالفات  على  املترتبة  الجزاءات   -.  194 »املادة 

»اإلقرارات املتعلقة باملكافآت املخولة أو املدفوعة للغير

»I .- يتعرض الخاضع للضريبة لزيادة قدرها :

: %5 -«

»• في حالة إيداع اإلقرار املنصوص عليه في املادة I – 151 أعاله 

»داخل أجل ال يتجاوز ثالثين )30( يوما من التأخير؛

وفي حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج األجل يترتب عنه أداء   •«

»واجبات تكميلية؛

»- 15% في حالة اإلدالء باإلقرار السالف الذكر بعد انصرام أجل 

»ثالثين )30( يوما املذكور؛

في حالة عدم إيداع اإلقرار الضريبي أو في حالة إيداع   %20  -«

»إقرار ناقص أو غير كاف.
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املدفوعة  أو  املخولة  املكافآت  مبلغ  على  الزيادة  »تحتسب هذه 

»للغير.

»إذا أدلى الخاضع للضريبة بإقرار يشتمل على بيانات غير كاملة 

»أو إذا كانت املبالغ املصرح بها أو املدفوعة غير كافية، فإن الزيادات 

الكاملة  غير  بالبيانات  املعنية  املبالغ  على  تحتسب  الذكر   »السالفة 

»أو على املبالغ الناقصة.

تتعرض املصحات أو املؤسسات املعتبرة في حكمها لزيادة   -.II«

»قدرها :

 : %5 -«

»• في حالة إيداع اإلقرار املنصوص عليه في املادة II – 151 أعاله 

»داخل أجل ال يتجاوز ثالثين )30( يوما من التأخير؛

»• و في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج األجل يترتب عنه أداء 

»واجبات تكميلية؛

»- 15% في حالة اإلدالء باإلقرار السالف الذكر بعد انصرام أجل 

»ثالثين )30( يوما املذكور؛

في حالة عدم إيداع اإلقرار الضريبي أو في حالة إيداع   %20  -«

»إقرار ناقص أو غير كاف.

السنوية  للتعرفة  املالية  القيمة  من  الزيادة  هذه  »تحتسب 

»اإلجمالية »K« لألعمال الطبية أو الجراحية التي قام بها األطباء 

»الخاضعون للرسم املنهي خالل سنة محاسبية معينة.

بإقرار  حكمها  في  املعتبرة  املؤسسات  أو  املصحات  أدلت  »إذا 

»يشتمل على بيانات ناقصة أو إذا كانت املبالغ املصرح بها أو املدفوعة 

على املبالغ  فإن الزيادات السالفة الذكر تحتسب بناء  »غير كافية، 

»املعنية بالبيانات غير الكاملة أو بناء على املبالغ الناقصة.

تتعرض املصحات أو املؤسسات املعتبرة في حكمها لزيادة   -.  III«

»قدرها :

: %5 -«

»• في حالة إيداع اإلقرار املنصوص عليه في املادة III – 151 أعاله 

»داخل أجل ال يتجاوز ثالثين )30( يوما من التأخير؛

»• و في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج األجل يترتب عنه أداء 

»واجبات تكميلية؛

»- 15% في حالة اإلدالء باإلقرار السالف الذكر بعد انصرام أجل 

»ثالثين )30( يوما املذكور؛

في حالة عدم إيداع اإلقرار الضريبي أو في حالة إيداع   %20  -«

»إقرار ناقص أو غير كاف.

»تحتسب هذه الزيادة على مبلغ الضريبة املحجوزة في املنبع برسم 

»األتعاب املدفوعة لألطباء غير الخاضعين للرسم املنهي.

»إذا أدلت املصحات أو املؤسسات املعتبرة في حكمها بإقرار يشتمل 

»على بيانات ناقصة أو إذا كانت املبالغ املصرح بها أو املدفوعة غير 

»كافية، فإن الزيادات السالفة الذكر تحتسب على الضريبة املحجوزة 

املبالغ غير  أو  الناقصة  بالبيانات  املعنية  باملبالغ  املتعلقة  املنبع   »في 

»الكافية.

»IV -ال يمكن ..............................................................)500( درهم.

املترتب على املخالفات املتعلقة بإقرارات  الجزاء   -.195 »املادة 

»املكافآت املدفوعة لألشخاص غير املقيمين

» يتعرض الخاضع للضريبة لزيادة قدرها :

: %5  -«

»• في حالة إيداع اإلقرار املنصوص عليه في املادة 154 أعاله داخل 

»أجل ال يتجاوز ثالثين )30( يوما من التأخير؛
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»• و في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج األجل يترتب عنه أداء 

»واجبات تكميلية؛

»- 15% في حالة اإلدالء باإلقرار السالف الذكر بعد انصرام أجل 

»ثالثين )30( يوما املذكور؛

في حالة عدم إيداع اإلقرار الضريبي أو في حالة إيداع   %20  -«

»إقرار ناقص أو غير كاف.

»تحتسب هذه الزيادة على مبلغ الضريبة املحجوزة في املنبع.

ناقصة  بيانات  على  يشتمل  بإقرار  للضريبة  الخاضع  أدلى  »إذا 

»أو إذا كانت املبالغ املصرح بها أو املدفوعة غير كافية، فإن الزيادات 

»السالفة الذكر تحتسب على مبلغ الضريبة املحجوزة في املنبع فيما 

الناقصة أو على مبلغ الضريبة غير املصرح به   »يتعلق باملعلومات 

»أو غير املدفوع.

»ال يمكن ............................................... خمسمائة )500( درهم.

بدخول  املتعلقة  املخالفات  املترتب على  الجزاء   -.196 »املادة 

»رؤوس األموال املنقولة

»I .- يتعرض الخاضع للضريبة لزيادة قدرها :

: %5 -«

 152 املادتين  في  عليها  املنصوص  اإلقرارات  إيداع  حالة  في   •« 

»و 153 أعاله داخل أجل ال يتجاوز ثالثين )30( يوما من التأخير؛

»• و في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج األجل يترتب عنه أداء 

»واجبات تكميلية؛

باإلقرارات السالفة الذكر بعد انصرام  في حالة اإلدالء   %15  -«

»أجل ثالثين )30( يوما املذكور؛

في حالة عدم إيداع اإلقرار الضريبي أو في حالة إيداع   %20  -«

»إقرار ناقص أو غير كاف.

»تحتسب هذه الزيادة على مبلغ الضريبة الذي لم يقع اإلقرار به 

»أو الذي تم اإلقرار به خارج األجل.

»إذا أدلى الخاضع للضريبة بإقرار يشتمل على بيانات ناقصة أو إذا 

»كانت املبالغ املصرح بها أو املدفوعة غير كافية، فإن الزيادات السالفة 

»الذكر تحتسب على مبلغ الضريبة املحجوزة في املنبع املطابق للبيانات 

»الناقصة أو للمبالغ غير الكافية. 

»ال يمكن ............................................... خمسمائة )500( درهم.«

الجزاءات املترتبة على مخالفة األحكام املتعلقة   -.  200 »املادة 

»باإلقرار باملرتبات واألجور واملعاشات واإليرادات العمرية

 ............................................................................................... -.I«

»II.- يتعرض أرباب العمل واملدينون باإليرادات لزيادة نسبتها :

: %5 -«

 81 و   79 »• في حالة إيداع اإلقرارات املنصوص عليها في املادتين 

»أعاله داخل أجل ال يتجاوز ثالثين )30( يوما من التأخير؛

»• و في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج األجل يترتب عنه أداء 

»واجبات تكميلية؛

باإلقرارات السالفة الذكر بعد انصرام  في حالة اإلدالء   %15  -«

»أجل ثالثين )30( يوما املذكور؛

في حالة عدم إيداع اإلقرار الضريبي أو في حالة إيداع   %20  -«

»إقرار ناقص أو غير كاف.

»تحتسب هذه الزيادة على مبلغ الضريبة املحجوزة أو التي كان 

»من الواجب حجزها.
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غير  عناصر  يتضمن  بإقرار  أو  ناقص  بإقرار  اإلدالء  حالة  »في 

»متطابقة، فإن الزيادات السالفة الذكر تحتسب على مبلغ الضريبة 

لإلغفاالت  واملطابق  حجزها  الواجب  من  كان  التي  أو   »املحجوزة 

»و البيانات غير املتطابقة املالحظة في اإلقرارات املنصوص عليها في 

»املادتين 79 و 81 السالفتي الذكر.

»وال يمكن أن يقل مبلغ أي ................................................................

»................................... مستحقة في الحال.

تتم تلقائيا تسوية وضعية أرباب العمل الذين ال يلتزمون   -.  III«

»بشروط اإلعفاء املنصوص عليها في املادة 57 )°16 و°20 و°21( أعاله 

»دون اللجوء إلى أي مسطرة.«

»املادة 204.- الجزاءات املترتبة عن املخالفات املتعلقة بالتصريح

»I .- إذا تم إيداع اإلقرار املشار إليه في املادتين 110 و 111 ..

........................................................................................................«

.........................................................................................................«

» III .- يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها خمسمائة )500( 

»درهم، إذا لم يقم داخل األجل القانوني بإيداع :

»- اإلقرار باملعامل املنصوص عليه في املادة 113 أعاله ؛

»- بيان الخصم املشار إليه في املادتين II – 112 و VII– 125  أعاله ؛

»- قائمة الزبناء املدينين املشار إليها في املادتين 95 و IV – 125 أعاله ؛

في  عليه  املنصوص  واللفائف،  األولية  واملواد  املنتجات   »-جرد 

»املادة II – 125 أعاله.

»تطبق غرامة قدرها ألفا )2000( درهم في حالة عدم اإلدالء بهذه 

»الوثائق.«

على السنوية  الخصوصية  للضريبة  بالنسبة   -.III-.  208  »املادة 

» ...................................................... إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.

طبق  متوقفة  بأنها  التصريح  تم  مركبة  يستخدم  من  »وكل 

260 املكررة أدناه، يتعرض لدفع ضعف  »الشروط املقررة في املادة 

من تاريخ التصريح  »مبلغ الضريبة املستحقة بصورة عادية ابتداء 

»بالتوقف املذكور.«

»املادة 213.- سلطة اإلدارة التقديرية

..................................................................................................... -.I«

 ................................................................................................ -.II«

................................................................................................ -.III«

»IV.-....................................................................... أو221 أدناه.«

ال يمكن إثارة العقود التي تشكل تعسفا في استعمال حق   -.V«

»يخوله القانون في مواجهة اإلدارة التي يمكنها استبعادها و اعتماد 

»مضمونها الحقيقي في الحاالت التالية :

تهدف فقط  أو  تكت�سي طابعا صوريا  العقود  كانت هذه  إذا   -«

»لالستفادة من االمتيازات الجبائية بشكل مخالف لألهداف التي 

»ترمي إليها املقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛

النقصان  أو  الضريبة  من  التملص  إلى  تهدف  كانت  إذا  أو   -«

»من مبلغها الذي كان من املفروض تحمله بالنظر إلى الوضعية 

»الحقيقية للخاضع للضريبة أو ألنشطته إذا لم تكن هذه العقود 

»قد أبرمت أو أنجزت.«

»املادة  220 .- املسطرة العادية لتصحيح الضرائب

..................................................................................................-.I« 

..............................................................................................................«

»IV.- تحرر على الفور ........................................................................

»..................................................................... املفروضة :

 ....................................................................................................-«
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....................................................................................................-«

»- عقب صدور مقرر.....................................................................

»................ اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة؛

»- بالنسبة للتصحيحات املزمع القيام بها في رسالة التبليغ الثانية، 

»و التي صرحت في شأنها اللجان املحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة 

»الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة بعدم اختصاصها، 

»طبقا ملقتضيات املادتين I - 225 )الفقرة 3( و I - 226 )الفقرة 4( 

»أدناه ؛

»- بالنسبة للتصحيحات التي ......................................................

»...................................................................... مسطرة التصحيح.

  .......................................................................................... -.VII«

»...................................... املادة 242 أدناه.

»VIII .- تكون مسطرة التصحيح الغية :

»- في حالة عدم تبليغ اإلشعار بالفحص إلى املعنيين باألمر أو ميثاق 

»الخاضع للضريبة أو هما معا داخل األجل املنصوص عليه في 

»املادة I – 212 )الفقرة األولى( أعاله؛

»- في حالة عدم تبليغ .................................................................... 

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة IV -.221 -. تكون مسطرة التصحيح الغية : 

»- في حالة عدم تبليغ اإلشعار بالفحص إلى املعنيين باألمر أو ميثاق 

»الخاضع للضريبة أو هما معا داخل األجل املنصوص عليه في 

»املادة I – 212 )الفقرة األولى( أعاله؛ 

» -في حالة عدم تبليغ ........................................ في البند II أعاله.

»و ال يجوز إثارة .................................. املحلية لتقدير الضريبة.«

»املادة 222 .- تسوية الضريبة املحجوزة في املنبع

إذا الحظ مفتش الضرائب ما يستوجب تصحيح مبلغ   - »ألف 

كان ناتجا عن إقرار أو تسوية  »الضريبة املحجوزة في املنبع سواء 

»بسبب عدم اإلقرار واملتعلق بما يلي :

.............................................................................................. -«

»- ...................................................... في املادة 14 أعاله ؛

»- الدخول و األرباح الناتجة عن رؤوس األموال املنقولة الخاضعة 

 II – 174 للضريبة املحجوزة في املنبع واملنصوص عليها في املادة« 

»)»باء« و »جيم«( أعاله؛

»-املكافآت املدفوعة ................................................................

)الباقي التغيير فيه(.

»املادة 224 .- التصحيح فيما يتعلق باألرباح العقارية

فيما يتعلق باألرباح العقارية بعد   »إذا الحظ مفتش الضرائب، 

.................................................................................................. »االطالع 

»........................................... التوالي في املادتين 83 و221 املكررة أعاله.

»غير أنه يمكن لإلدارة أن تقوم بالتصحيحات السالفة الذكر إلى 

»غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة املوالية لتاريخ :

I أعاله، في حالة   – 83 إيداع اإلقرار املنصوص عليه في املادة   -«

»عدم احترام الشروط املشار إليها في املادة 241 املكررة - II أدناه؛

»- إيداع اإلقرار املنصوص عليه في املادة II – 83 أعاله.

»إذا أبدى الخاضع للضريبة داخل أجل الثالثين )30( يوما ...........

)الباقي ال تغيير فيه.(

» املادة I .- 225 .- تحدث .............................................. اختصاصها.

................................................................................. اللجان  تنظر   « 

»................................................................................. الحاالت التالية :

»- التصحيحات ......................................... التسجيل و التمبر؛
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 »- فحص املحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم 

»املصرح................................................ عشرة )10( ماليين درهم.

 »وتبت اللجان .................................................................................... 

»....................................................................... تشريعية أو تنظيمية«.

املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة   -.226 »املادة 

»بالضريبة

»I.- تحدث لجنة دائمة تسمى »اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 

»املتعلقة بالضريبة« ترفع إليها الطعون املتعلقة : 

»- بفحص مجموع .............................................................................

».................................................. رقم األعمال املصرح به ؛

 »- بفحص املحاسبة ............................................................................ 

».......................................................... عشرة )10( ماليين درهم؛

»- بالتصحيحات املتعلقة بأسس الضريبة التي تثير اإلدارة بشأنها 

 »تعسفا في استعمال حق يخوله القانون كما هو مشار إليه في 

»املادة V -213 أعاله.

 ......................................................  »وترفع كذلك إلى اللجنة 

» ........................ داخل أجل اثني عشر )12( شهرا مقررات في شأنها. 

»تكون اللجنة املذكورة تابعة للسلطة املباشرة لرئيس الحكومة 

»ويوجد مقرها بالرباط.

»وتبت في النزاعات املعروضة عليها، ويجب عليها أن تصرح بعدم 

»اختصاصها في املسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية 

املسائل املتعلقة بالتعسف في استعمال حق  باستثناء  »أو تنظيمية، 

»يخوله القانون.

»وتضم اللجنة ................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 228.- فرض الضريبة بصورة تلقائية لعدم تقديم اإلقرار

»I.- إذا كان الخاضع للضريبة :

»°1 - لم يقم داخل اآلجال املحددة بتقديم :

....................................................................................................-«

....................................................................................................-«

 ....................................................................................................-«

....................................................................................................-«

 ....................................................................................................-«

»- العقود ............................... في املادة I - 127 أعاله؛ 

»- اإلقرار بتفويت املنشأة أو انتهاء عملها أو تغيير شكلها القانوني 

»املنصوص عليه في املادة 114 أعاله.

...............................................................................................  - 2°«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 232.- أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم

.....................................................................................................  -.I«

................................................................................................................«

................................................................................................................«

إليها  التقادم املشار  بآجال  املتعلقة  من األحكام  استثناء   -.VIII«

»أعاله :

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

.............................................................................................................« 

.............................................................................................................«

»°3 - إذا وقع إخالل أحد أطراف العقد املتعلق بعمليات إستحفاظ 

»السندات أو إقراض السندات أو التسنيد أو بيع الثنيا املنصوص عليها 

9 املكررة أعاله أو إذا وقع إخالل بالشروط املشار إليها في   »في املادة 

»املادة 161 املكررة - I أعاله، خالل سنة محاسبية ...............................

»............................................... املادة 208 أعاله ؛

................................................................................................................«

................................................................................................................«

»°15 - ........................................................... عشر )10( سنوات.

- 25 -



- 26 -

يصدر ويستحق حاال مبلغ الضريبة على الدخل برسم   -  16  °«

»األرباح العقارية وكذا الذعيرة والزيادات املرتبطة بها املستحقة على 

 II-املكررة  161 »الخاضعين للضريبة املخالفين املشار إليهم في املادة 

»أعاله ولو تم انقضاء أجل التقادم.

.- فيما يخص الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات،   IX«

»تسقط بالتقادم الواجبات املستحقة وكذا الذعائر والزيادات بعد 

»انصرام أجل أربع )4( سنوات ابتداء من تاريخ استحقاقها.«

واجبات  بالنسبة للمقاوالت التي تقوم بأداء   -  .II  -  .254 »املادة 

الواجبات املستحقة برسم ربع  يجب أداء  »التمبر بواسطة اإلقرار، 

»سنة معينة قبل انصرام الشهر املوالي لدى قابض إدارة الضرائب 

»املختص.«

»املادة 259 . -   املركبات الخاضعة

»تخضع للضريبة الخصوصية السنوية على املركبات، السيارات 

»التي تسير على الطريق العمومية دون أن تكون متصلة بسكة حديدية 

»واملستخدمة لنقل األشخاص أو البضائع أو لجر املركبات املستعملة 

واملسجلة العمومية،  الطريق  على  البضائع،  أو  األشخاص   »لنقل 

»في املغرب.

املركبات  على  السنوية  الخصوصية  للضريبة  كذلك  »وتخضع 

»بنفس الشروط املذكورة أعاله :

»- مجموعات املركبات؛

»- املركبات املتمفصلة املكونة من مركبة جارة ومقطورة أو نصف 

»مقطورة؛

مقتضيات مراعاة  مع  العمومية  باألشغال  الخاصة  اآلالت   -« 

» املادة 260 -° 5 بعده.

»املادة .- 260  اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة :

يقل التي  لألشخاص  العمومي  للنقل  املعدة  العربات   -  1°  « 

أو الحد األق�صى لوزنها مع  »أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة 

»الحمولة املجرورة 3.000 كيلوغرام ؛

»°2 - )تنسخ( ؛

 »°3 - .............................................................................................؛

»°4 - )تنسخ( ؛

 »°5 - اآلالت الخاصة باألشغال العمومية :

» - التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األق�صى 

»لوزنها مع الحمولة املجرورة 3.000 كيلوغرام؛

» - التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األق�صى لوزنها 

»مع الحمولة املجرورة 3.000 كيلوغرام، واملحددة قائمتها بنص 

»تنظيمي؛

»°6 - )تنسخ( ؛

................................................................................................... - 7°« 

...............................................................................................................« 

...............................................................................................................«

»°12 - ................................................................ )11 فبراير 2010( ؛

»°13 - العربات التالية اململوكة للدولة :

» - سيارات اإلسعاف ؛

» - السيارات املجهزة باملعدات الصحية ذات املحرك املثبتة عليها ؛

» - العربات املجـهزة بمعدات مكافحة الحريق الثابتة ؛
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» - سيارات التدخل التابعة لإلدارة العامة لألمن الوطني والدرك 

سيارات  باستثناء  املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات  »امللكي 

»املصلحة املغلقة ؛

» - السيارات العسكرية باستثناء سيارات املصلحة املغلقة ؛

»ج«،  وسلسلة  »املغرب«  سلسلة  ضمن  املسجلة  العربات   -  «

»التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األق�صى لوزنها مع 

»الحمولة املجرورة 3.000 كيلوغرام ؛

العربات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد   -  14°  «

»األق�صى لوزنها مع الحمولة املجرورة 3.000 كيلوغرام، التالية :

» - العربات اململوكة ملشاريع اإلسعاف واإلحسان الخاصة الوارد 

»بيانها في قائمة تحدد بنص تنظيمي؛

» - الشاحنات التي تستعمل في تكوين وتدريب األشخاص الراغبين 

»في الحصول على رخصة السياقة؛

العربات ذات محرك كهربائي أو العربات ذات محرك   -  15°  «

»مزدوج )كهربائي وحراري(.«

»املادة 262. - تعريفة الضريبة.

»تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :

التي يقل أو يساوي مجموع وزنها بالنسبة للعربات   - ألف   -.I« 

 3.000 »مع الحمولة أو الحد األق�صى لوزنها مع الحمولة املجرورة 

»كيلوغرام :

القــوة الجبائيـــة

تساوي أو تفوق أصناف العربات

15 حصانا

من 11 إلى 14 

حصانا

من 8 إلى 10 

أحصنة

أقل من 8 

أحصنة

8.000 درهم 3.000 درهم 650 درهم 350 درهم
العربات املستخدم فيها 

البنزين

20.000 درهم 6.000 درهم 1.500 درهم 700 درهم العربات ذات محرك كزوال

للعربات  املقررة  التعريفة  بنفس  الضريبة  تفرض  أنه  »غير 

»بيكوب« ذات محرك  »املستخدم فيها البنزين على العربات النفعية 

»كزوال واململوكة ألشخاص ذاتيين.

بالنسبة إلى العربات بحسب مجموع الوزن مع الحمولة   - »باء. 

) )البطاقة الرمادية   »املبين في الوصل بالتصريح باستعمال العربة 

»كما يلي :

التعريفة )بالدرهم( مجموع الوزن مع الحمولة )بالكيلوغرام(

800

1.350

2.750

4.500

7.300

7.500

11.000

الوزن الذي يجاوز3.000 إلى غاية 5.000.................................................. 

الوزن الذي يجاوز5.000 إلى غاية 9.000...................................................

الوزن الذي يجاوز9.000 إلى غاية 15.000.................................................

الوزن الذي يجاوز15.000 إلى غاية 20.000.............................................

الوزن الذي يجاوز20.000 إلى غاية 33.000.............................................

الوزن الذي يجاوز33.000 إلى غاية 40.000.............................................

ما زاد على 40.000....................................................................................

املكونة من عربة جارة  العربات  إلى مجموعة  بالنسبة   -. »جيم 

مع  للوزن  األق�صى  الحد  بحسب  مقطورة  نصف  أو  »ومقطورة 

العربة  باستعمال  بالتصريح  الوصل  في  املبين  املجرورة  »الحمولة 

»الجارة )البطاقة الرمادية( كما يلي :

التعريفة )بالدرهم( مجموع الوزن مع الحمولة املجرورة )بالكيلوغرام(

الوزن الذي يجاوز3.000 إلى غاية 5.000................................................ .

الوزن الذي يجاوز5.000 إلى غاية 9.000...................................................

الوزن الذي يجاوز9.000 إلى غاية 15.000................................................

الوزن الذي ييجاوز15.000 إلى غاية 20.000............................................

الوزن الذي يجاوز20.000 الى غاية 33.000.............................................

الوزن الذي يجاوز33.000 إلى غاية 40.000.............................................

ما زاد على 40.000.......................................................................................

800

1.350

2.750

4.500

7.300

7.500

11.000
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»II.- في الحاالت املبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من املادة 261 

 »أعاله، يجب أداء قسط من الضريبة يعادل الحاصل من ضرب الجزء

»الثاني عشر من الضريبة السنوية في عدد األشهر الباقية، من تاريخ 

إلى  االنتفاع باإلعفاء  »الشروع في استعمال الناقلة باملغرب أو انتهاء 

»غاية 31 ديسمبر املوالي للتاريخ املذكور. 

يعد كل  أعاله،   261 »في جميع الحاالت املنصوص عليها في املادة 

»جزء من الشهر شهرا كامال.

»املادة 264. - التزامات أعوان الجمارك و األمن الوطني

كل  أن  من  الوطني  واألمن  الجمارك  أعوان  يتأكد  أن  »يجب 

»مركبة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية 

»املفروضة على املركبات.

»في حالة عدم التوفر....................................................................... .

)الباقي ال تغيير فيه.(  

املدونة   ،2017 من فاتح يناير  تتمم على النحو التالي ابتداء   -  .II

املكررة  20 و  املكررة   9 باملواد  الذكر  السالفة  للضرائب   العامة 

و 125 املكررة ثالث مرات و 161 املكررة و 185 املكررة و 230 املكررة 

مرتين و 241 املكررة و 260 املكررة :

»املادة 9 املكررة. - العائدات غير الخاضعة للضريبة

»تستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة عائدات التفويت املتأتية 

»من العمليات التالية :

عمليات استحفاظ السندات املنصوص عليها في القانون  -  1°« 

بتاريخ   1.04.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   24.01 »رقم 

»فاتح ربيع األول1425 )21 أبريل 2004( ؛

للمقتضيات  طبقا  املحققة  السندات  إقراض  عمليات   -  2°«

»التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واملتعلقة بالسندات التالية :

» - القيم املنقولة املقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ؛

القانون القابلة للتداول املنصوص عليها في   » - سندات الديون 

»رقم 35.94 املتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛

» - السندات التي تصدرها الخزينة ؛

 »°3 - عمليات تفويت عناصر األصول املحققة بين املؤسسة املبادرة

التسنيد  عمليات  إطار  في  للتسنيد  الجماعي  التوظيف  »وصناديق 

»املنظمة بموجب القانون رقم 33.06 السالف الذكر ؛

»°4 - عمليات تفويت و استرجاع املبيع املتعلقة بالعقارات الواردة 

»في األصول و املحققة بين املنشآت في إطار عقد بيع الثنيا، مع مراعاة 

»الشروط التالية :

» - أن يكون العقد في شكل محرر رسمي طبقا للنصوص التشريعية 

»الجاري بها العمل ؛

» - أن يتم االسترداد في األجل املحدد في العقد، على أن ال يتجاوز 

»مدة ثالث )3( سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد ؛

 »- يجب إعادة تقييد العقارات في أصول املنشأة بعد االسترجاع

»و ذلك بقيمتها األصلية.

بالعمليات  املتعلق  العقد  في حالة إخالل أحد أطراف  أنه  »غير 

»املنصوص عليها في °1 و °2 و °3 و °4 أعاله، فإن عائد تفويت القيم 

»أو السندات أو الكمبياالت أو العقارات يدرج في الحصيلة الخاضعة 

فيها  وقع  التي  املحاسبية  السنة  برسم  وذلك  للمتخلي  »للضريبة 

»اإلخالل.

»يراد بعائد تفويت القيم أو السندات أو الكمبياالت أو العقارات 

»الفرق ما بين قيمتها الحقيقية يوم حدوث اإلخالل والقيمة املحاسبية 

»كما هي مبينة في محاسبة املتخلي.

القيـم اعتبـار  وجب  املذكورة  الحصيلـة  تحـديد  أجـل   »من 

»أو السنـدات أو الكمبياالت أو عناصر األصول املقتناة أو املكتتبة في 

»أقرب تاريخ سابق لتاريخ اإلخالل.«
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 »املادة 20 املكررة. - التزامات الخاضعين للضريبة في حالة تحويل

»أموال االستثمار بين الشركات أعضاء املجموعة

 »لتحقيق عمليات تحويل أموال االستثمار وفق الشروط املنصوص

»عليها في املادة 161 املكررة -I أدناه، يجب على الشركة األم :

» - أن تقوم بإيداع طلب االختيار وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة 

اإلجتماعي مقرها  لها  التابع  للضرائب  املحلية  املصلحة   »لدى 

»أو مؤسستها الرئيسية باملغرب داخل أجل الثالثة )3( أشهر التي 

»تلي تاريخ افتتاح أول سنة محاسبية معنية بهذا االختيار ؛

»- أن ترفق هذا الطلب بالئحة للشركات األعضاء في املجموعة مع 

»تحديد تسمية هذه الشركات و تعريفها الضريبي و عناوينها وكذا 

»الحصة التي تمتلكها »الشركة األم« و الشركات أعضاء املجموعة 

»في رأسمالها ؛

» - أن تدلي بنسخة من العقد املحرر في شأن موافقة الشركات 

»لالنضمام للمجموعة.

 »وفي حالة تغيير مكونات املجموعة، يجب على "الشركة األم"         أن ترفق

»بإقرار الحصيلة املفروضة عليها الضريبة برسم كل سنة محاسبية 

 »بيانا، وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة، يبين الشركات الجديدة التي

»انضمت إلى املجموعة مع نسخة من العقد املحرر في شأن موافقة 

 »هذه الشركات و كذا الشركات التي خرجت من املجموعة خالل السنة

»املحاسبية املنصرمة.

»ويجب على الشركة عندما تصبح عضوا في املجموعة أن تدلي 

»للمصلحة املحلية للضرائب التابع لها مقرها االجتماعي أو مؤسستها 

»الرئيسية باملغرب ببيان، وفق مطبوع نموذجي تعده االدارة، يوضح 

التي أسستها و نسبة "الشركة األم"   »املجموعة التي انضمت إليها و 

األعضاء الشركات  باقي  و  األخيرة  هذه  تمتلكها  التي  املال   »رأس 

افتتاح تاريخ  تلي  التي  أشهر   )3( ثالثة  أجل  خالل  املجموعة،   »في 

»أول سنة محاسبية تم خاللها االنضمام إلى املجموعة.

االستثمار  أموال  بتحويل  قامت  التي  الشركات  على  »ويجب 

وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يوضح  »املذكورة أن تدلي ببيان، 

»القيمة األصلية لهذه األموال كما هي مبينة في أصول الشركة التابعة 

»للمجموعة التي قامت بأول عملية تحويل و كذا قيمتها املحاسبية 

أجل  داخل  وذلك  التحويل،  تاريخ  في  الحقيقية  وقيمتها  »الصافية 

املعنية  املحاسبية  السنة  اختتام  تاريخ  تلي  التي  أشهر   )3( »الثالثة 

»بالتحويل.

االستثمار  أموال  تحويل  من  املستفيدة  الشركات  على  »ويجب 

»املذكورة أن تدلي داخل أجل ثالثة )3( أشهر التي تلي تاريخ اختتام كل 

»سنة محاسبية ببيان وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يوضح القيمة 

»األصلية كما هي مبينة في األصول الثابتة للشركة التابعة للمجموعة 

»التي قامت بأول عملية تحويل و القيمة املحاسبية الصافية و القيمة 

»الحقيقية في تاريخ التحويل و كذا مخصصات االهتالكات القابلة 

»للخصم و تلك التي سيعاد إدراجها في الحصيلة الخاضعة  للضريبة.

»وفي حالة خروج شركة من املجموعة أو في حالة سحب أحد 

 »أموال االستثمار أو تفويته إلى شركة ال تنتمي للمجموعة، يجب إشعار

»املصلحة املحلية للضرائب من طرف الشركة املعنية، وفق مطبوع 

 »نموذجي تعده اإلدارة، داخل أجل ثالثة )3( أشهر التي تلي تاريخ اختتام

»السنة املحاسبية املعنية.«

األنظمة املطبقة على وكاالت  - املكررة ثالث مرات.   125  »املادة 

»األسفار

»استثناء من أحكام املادة I( 92-°1( أعاله، تعد منجزة في املغرب، 

»العمليات التي تقوم بها وكاالت األسفار املستقرة باملغرب واملعدة 

في الخارج واملتعلقة  »للتصدير لفائدة وكاالت األسفار أو الوسطاء 

»بالخدمات املستعملة باملغرب من طرف السياح.
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»I. - نظام القانون العام

»تخضع للضريبة على القيمة املضافة طبقا لقواعد القانون العام 

»الخدمات املنجزة من طرف وكاالت األسفار باعتبارها وسيطا عندما 

»ينشأ عن هذه العمليات أداء عموالت. 

»II.- النظام الخاص املتعلق بالهامش

»°1 - نطاق التطبيق

»تخضع لنظام الهامش وكاالت األسفار التي تنجز عمليات اقتناء 

»وبيع خدمات األسفار املستعملة في املغرب.

»تستثنى من هذا النظام الخدمات التي ينشأ عنها أداء عمولة و التي 

»تقدمها وكاالت األسفار باعتبارها وسيطا.

»°2 - تعريف الهامش

 »يحدد الهامش باعتبار الفرق بين مجموع املبالغ املقبوضة من

»قبل وكالة األسفار والتي حررت بشأنها فاتورات باسم املستفيد من 

ومن جهة أخرى مجموع النفقات مع احتساب  »الخدمة من جهة، 

»الضريبة على القيمة املضافة املحررة بشأنها فاتورات باسم الوكالة 

»من لدن مورديها.

ربع سنة  أو  لكل شهر  بالنسبة  عليه  املحصل  الهامش  »ويعتبر 

»متضمنا ملبلغ الضريبة على القيمة املضافة.

»°3 - األساس املفروضة عليه الضريبة

العموالت مبلغ  من  الضريبة  عليه  املفروضة  األساس   »يحدد 

»أو الهامش املنصوص عليه في °2 أعاله أو هما معا.

»°4 - الحق في الخصم

نظام حسب  للضريبة  الخاضعة  األسفار  وكاالت  تستفيد   »ال 

»الهامش من الحق في خصم الضريبة على القيمة املضافة املبينة في 

»فاتورات حررت من طرف مقدمي الخدمات لهذه الوكاالت.

»غير أنها تستفيد من الحق في خصم الضريبة على القيمة املضافة 

»املطبقة على األصول الثابتة وكذا تكاليف االستغالل. 

»°5 - تحرير الفاتورات

»ال تلزم وكاالت األسفار بإظهار الضريبة على القيمة املضافة 

»على الفاتورات املحررة باسم زبنائها و املتعلقة بالعمليات الخاضعة 

»للضريبة حسب نظام الهامش.

»°6 - مسك املحاسبة 

»يجب على وكاالت األسفار التمييز في مسك املحاسبة بين املبالغ 

»املقبوضة و املدفوعة املتعلقة بالعمليات الخاضعة لنظام الهامش 

»وتلك املتعلقة بالعمليات الخاضعة للضريبة وفق قواعد القانون 

»العام.«

هيكلة  إعادة  لفائدة  التحفيزي  النظام   - املكررة.   161 »املادة 

»مجموعات الشركات واملنشآت 

- يمكن إنجاز عمليات تحويل أموال االستثمار بين الشركات   .I«

على حصيلتهم  جبائي  أثر  دون  الشركات  على  للضريبة  »الخاضعة 

الشركات مجموعة  أعضاء  بين  العمليات  هذه  تمت  إذا   »الجبائية 

التي تمتلك بشكل  »الشركة األم«  »املكونة بمبادرة من شركة تسمى 

»مستمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة %95 على األقل من رأس مال 

»الشركات املذكورة، وذلك وفق الشروط التالية :

مسجلة  بالتحويل  املعنية  االستثمار  أموال  تكون  أن  يجب   -  «

ويراد  التحويل.  بعمليات  املعنية  للشركات  الثابتة  »باألصول 

»بتحويل أموال االستثمار املشار إليه أعاله كل عملية يترتب عنها 

»تحويل ملكية املستعقرات املجسدة املسجلة في األصول الثابثة 

»بين الشركات األعضاء في نفس املجموعة ؛

» - يجب أن ال تفوت أموال االستثمار السالفة الذكر إلى شركة 

»أخرى ال تنتمي للمجموعة ؛



- 31 -

» - يجب أن ال تسحب أموال االستثمار املذكورة من األصول الثابثة 

»للشركات التي حولت إليها ؛

من  التحويل  بعمليات  املعنية  الشركات  تخرج  ال  أن  يجب   -«

»املجموعة.

»يجب تقييم أموال االستثمار املحولة وفق الشروط املشار إليها 

»أعاله حسب قيمتها الحقيقية في تاريخ التحويل و ال يدرج زائد القيمة 

»الناتج عن التحويل في الحصيلة املفروضة عليها الضريبة للشركات 

»التي قامت بالتحويل املذكور.

»وال يمكن للشركات املستفيدة من تحويل أموال االستثمار أن 

نتيجتها الجبائية مخصصات االهتالكات املتعلقة بهذه  »تخصم من 

»األموال إال في حدود مخصصات االهتالكات املحتسبة على أساس 

»قيمتها األصلية كما هي مبينة في أصول الشركة العضو في املجموعة 

»والتي قامت بأول عملية تحويل.

تتم تسوية  »وفي حالة عدم احترام الشروط املشار إليها أعاله، 

»وضعية جميع شركات املجموعة املعنية بعمليات تحويل أحد أموال 

»االستثمار وفق قواعد القانون العام كما لو تعلق األمر بعمليات 

»تفويت وذلك برسم السنة املحاسبية التي وقع خاللها اإلخالل بهذه 

»الشروط.

»II. - استثناء من أحكام املادتين II - 61 و I - 173 من هذه املدونة، 

»ال تفرض الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية املحققة من 

»طرف األشخاص الذاتيين الذين يقومون بعملية املساهمة بعقار 

»أو حق عيني عقاري أو هما معا في ملكيتهم في األصل الثابت لشركة 

باإلقرار  اإلدالء  شريطة  العقاري،  الجماعي  التوظيف  »غير هيئات 

»املنصوص عليه في املادة II - 83 أعاله.

 »إذا قامت الشركة املستفيدة من املساهمة املذكورة بتفويت كلي

 »أو جزئي أو سحب للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي استلمتها

»أو إذا قام األشخاص الذاتيون بتفويت السندات التي وقع تملكها 

»مقابل املساهمة السالفة الذكر، تتم تسوية الوضعية الجبائية على 

»النحو التالي :

باسم العقارية  األرباح  برسم  الدخل  على  الضريبة  تفرض   -  « 

»الخاضع للضريبة الذي قام بعملية املساهمة املشار إليها  أعاله 

»وفق قواعد القانون العام على الربح العقاري املحقق في تاريخ 

»تقييد العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو هما معا في األصل 

»الثابت للشركة. 

بين ثمن  يساوي هذا الربح العقاري الفرق،  »و في هذه الحالة، 

»اقتناء هذه العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو هما معا وقيمة 

»تقييدها في األصل الثابت للشركة، مع مراعاة أحكام املادة 224 أدناه.

» - تفرض الضريبة على الدخل برسم األرباح الناشئة عن رؤوس 

»األموال املنقولة على الربح الصافي املحقق من طرف  االشخاص 

»الذاتيين عن تفويت السندات التي تم تملكها مقابل املساهمة 

»املذكورة وفق قواعد القانون العام ؛ 

» - تفرض الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب 

»الحالة وفق قواعد القانون العام على زائد القيمة املحقق من 

»طرف الشركة املستفيدة من املساهمة السالفة الذكر في تاريخ 

املذكورة  العقارية  العينية  أوالحقوق  العقارات  سحب  أو  »تفويت 

»أو هما معا.«

املترتبة على عدم االحتفاظ  الجزاءات   - املكررة.   185 »املادة 

»بالوثائق املحاسبية 

»دون اإلخالل بتطبيق الجزاءات املنصوص عليها في هذه املدونة، 

درهم عن كل سنة   )50.000( »تطبق غرامة قدرها خمسون ألف 

»محاسبية على الخاضعين للضريبة الذين ال يحتفظون خالل عشر 

»)10( سنوات بالوثائق املحاسبية طبقا ألحكام املادة 211 أدناه.

السنة  برسم  الجدول  طريق  عن  الغرامة  هذه  تحصيل  »ويتم 

»املحاسبية التي تم فيها مالحظة املخالفة، و ذلك دون اللجوء إلى أي 

»مسطرة.
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»املادة 230 املكررة مرتين.- املسطرة املتعلقة بتطبيق الجزاءات 

»في حالة عدم تقديم إقرار أو تقديم إلقرار غير تام برسم املرتبات 

شكل في  املدفوعة  األخرى  والتعويضات  واملعاشات   »واألجور 

»رأس مال أو إيراد

»إذا لم يقدم الخاضع للضريبة داخل اآلجال املحددة اإلقرارات 

أعاله أو قدم إقرارا غير تام وجب   81 و   79 »املشار إليها في املادتين 

»أن توجه إليه رسالة وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 219 

»أعاله، يطلب إليه فيها إيداع أو تتميم إقراره داخل أجل ثالثين )30( 

»يوما املوالية لتاريخ تسلم الرسالة املذكورة.

»إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع أو تتميم إقراره داخل األجل 

»املشار إليه أخبرته اإلدارة  بواسطة رسالة وفق الكيفيات املنصوص 

في عليها  املنصوص  الجزاءات  بتطبيق  أعاله   219 املادة  في   »عليها 

»املادة II - 200 أعاله.

»تفرض الجزاءات املشار إليها أعاله عن طريق الجدول.«

»املادة 241 املكررة.- االسترداد فيما يتعلق بالضريبة على الدخل

»I. - استرداد الضريبة املحجوزة في املنبع 

»إذا كان مجموع املبالغ املحجوزة في املنبع واملدفوعة إلى الخزينة 

»من لدن رب العمل أو املدين باإليراد املشار إليهما في املادة 156 أعاله 

»أو األشخاص الذاتيين واالعتباريين املشار إليهم في املادة  II - 159 أعاله 

للخاضع  السنوي  الدخل  ملجموع  املطابق  الضريبة  مبلغ  »يتجاوز 

الضريبة.  تلقائيا من استرداد  فإن هذا األخير يستفيد  »للضريبة، 

»ويجب أن يتم االسترداد املذكور قبل نهاية السنة املتعلقة باإلقرار، 

للضريبة  الخاضع  الدخل  بمجموع  اإلقرار  إلى  استنادا  »ويحسب 

»املشار إليه في املادة 82 أعاله.

»إذا كان مجموع املبالغ املحجوزة في املنبع واملدفوعة إلى الخزينة 

»من لدن الوسطاء املاليين املؤهلين ماسكي حسابات السندات املشار 

أعاله يتجاوز مبلغ الضريبة املطابق  »باء«   -  II-174 »إليهم في املادة 

 »للربح السنوي للخاضع للضريبة، فإن هذا األخير يستفيد من استرداد

»الضريبة املحسوبة استنادا إلى اإلقرار باألرباح الناتجة عن رؤوس 

»األموال املنقولة املشار إليه في املادة 84 أعاله.

»II. - استرداد الضريبة املدفوعة تلقائيا

»يستفيد الخاضع للضريبة في حالة استرداد العقار أو الحق العيني 

 III - 62 العقاري املفوت في إطار عملية بيع الثنيا املشار إليه في املادة«

»أعاله من استرداد مبلغ الضريبة املدفوع برسم هذه العملية شريطة 

»استيفاء الشروط التالية :

» - أن يكون كل من بيع الثنيا و االسترداد منجزا في شكل محرر 

»رسمي ؛

» - أن ينص عقد بيع الثنيا على مبلغ االسترداد ؛

» - أن يتم االسترداد داخل أجل ال يتجاوز ثالث )3( سنوات ابتداء 

»من تاريخ إبرام عقد بيع الثنيا.

يجب على  »من أجل االستفادة من االسترجاع السالف الذكر، 

 »الخاضع للضريبة املعني أن يوجه طلبا إلى املدير العام للضرائب

»أو الشخص املفوض من لدنه خالل الثالثين )30( يوما املوالية لتاريخ 

»االسترداد مشفوعة بعقد بيع الثنيا و بالعقد املثبت لالسترداد.

»غير أنه في حالة اإلخالل بأحد الشروط املشار إليها أعاله، يمكن 

»لإلدارة القيام بالتصحيح فيما يتعلق باألرباح العقارية طبقا ألحكام 

»املادة 224 أعاله«.

»املادة 260 املكررة. -اإلعفاءات املؤقتة

»تعفى من الضريبة املركبات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة 

كيلوغرام،   3.000 املجرورة  الحمولة  لوزنها مع  الحد األق�صى  »أو 

»واملتوقفة ملدة تساوي أو تفوق سنة شريطة أن يتم التصريح بهذا 

تاريخ  داخل أجل شهرين من  »التوقف لدى اإلدارة مقابل وصل، 

»التوقف.

»وال يجوز بأي حال من األحوال إرجاع مبلغ الضريبة املدفوع 

»قبل تاريخ التوقف.

»و تحدد إجراءات التصريح بنص تنظيمي.«
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III. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2017 : 

أحكام املواد I-134 و IV- 174 و197 من املدونة العامة للضرائب 

السالفة الذكر؛

 ،2004 للسنة املالية   48.03 من قانون املالية رقم   19 أحكام املادة 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 

)31 ديسمبر 2003( املتعلقة بالرسم املفروض على محور املحرك.

IV. - ابتداء من فاتح يناير 2017 تحل عبارة »الضريبة الخصوصية 

»الضريبة الخصوصية السنوية على  محل  السنوية على املركبات« 

السيارات« في املدونة العامة للضرائب.

V. - دخول حيز التطبيق

II من املدونة العامة للضرائب كما تم   - 2 1 - تطبق أحكام املادة 

تغييرها و تتميمها بالبند I أعاله على طلبات اختيار الخضوع للضريبة 

على الشركات املودعة ابتداء من فاتح يناير 2017.

الثالثة( )الفقرة   1° باء-   -I  [  6 املواد  أحكام  تطبق   -  2 

و II- ألف- °1 )الفقرة الثالثة([ و 7 ) IV و X( و 31 ) I- باء- °1 و II- ألف(  

I أعاله  من املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بالبند 

على رقم األعمال املحقق برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء 

من فاتح يناير 2017.

3 - تطبق أحكام املادة II( 6- باء - °4( من املدونة العامة للضرائب، 

كما تم تتميمها بالبند I أعاله، على الشركات الصناعية املحدثة ابتداء 

هذا  من  ابتداء  املنجزة  االستثمارات  برسم   2017 يناير  فاتح  من 

التاريخ.

من املدونة العامة للضرائب كما تم   II-9 تطبق أحكام املادة   -  4

من ابتداء  املسلمة  اإلعانات  أعاله على   I بالبند  تتميمها  و   تغييرها 

فاتح يناير 2017.

5 - تطبق أحكام املادة 9 املكررة -°4 من املدونة العامة للضرائب 

كما تمت إضافتها بالبند II أعاله على عقود بيع الثنيا املبرمة  ابتداء من 

فاتح يناير 2017.

6 - تطبق أحكام املادة 57 - °21 من املدونة العامة للضرائب كما 

 تم تتميمها بموجب البند I أعاله، على املكافآت والتعويضات املدفوعة

في إطار عقود إنجاز بحوث املبرمة ابتداء من فاتح يناير 2017.

III من املدونة العامة للضرائب كما   – 62 7 - تطبق أحكام املادة 

تم تغييرها و تتميمها بالبند I أعاله و املادة 241 املكررة - II من نفس 

II أعاله على عقود بيع الثنيا املبرمة  املدونة كما تمت إضافتها بالبند 

ابتداء من فاتح يناير 2017.

89 - °2 - ج( من املدونة العامة للضرائب  8 - تطبق أحكام املادة 

 2017 من فاتح يناير  أعاله ابتداء   I كما تم تغييرها و تتميمها بالبند 

على اإلقرارات املودعة ابتداء من هذا التاريخ بالنسبة للملزمين الذين 

حققوا رقم أعمال يساوي أو يفوق 500.000 درهم برسم سنة 2016.

خاضعا   2016 يظل إقرار الشهر أو ربع السنة األخير من سنة 

لألحكام الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

9 - تطبق أحكام املادتين I - 92 - °6 و 123 - °22 - ب( من املدونة 

I أعاله على  العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند 

اتفاقيات االستثمار املبرمة ابتداء من فاتح يناير 2017.

95 من املدونة العامة للضرائب كما تم  تطبق أحكام املادة   -  10

تتميمها بموجب البند I أعاله على عمليات املقاصة التي تم التوقيع على 

الوثائق املتعلقة بها ابتداء من فاتح يناير 2017.

11 - تطبق أحكام املادة 96 - °12 من املدونة العامة للضرائب كما 

أعاله على الدخول املقبوضة من طرف   I تم تتميمها بموجب البند 

وكاالت األسفار برسم الهامش ابتداء من فاتح يناير 2017.
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II-°2 من املدونة العامة   -  104 و   102 - تطبق أحكام املادتين   12

على  أعاله   I البند  بموجب  تتميمها  و  تغييرها  تم  كما  للضرائب 

من  العقارات املقتناة أو التي سلمت في شأنها شهادة املطابقة ابتداء 

و كذا العقارات املقيدة في حساب األصول الثابتة   2017 فاتح يناير 

 التي لم تستنفد مدة االحتفاظ املحددة في خمس سنوات في تاريخ

31 ديسمبر 2016.

من املدونة العامة للضرائب   2°-I-135 تطبق أحكام املادة   -  13

 161 أعاله و أحكام املادة   I كما تم تغييرها و تتميمها بموجب البند 

املكررة من نفس املدونة كما تمت إضافتها بالبند II أعاله، على عمليات 

التحويل و عمليات املساهمة بعقار أو حق عيني عقاري املنجزة ابتداء 

من فاتح يناير 2017.

II-135-°16 من املدونة العامة للضرائب  14 - تطبق أحكام املادة 

كما تم تتميمها بموجب البند I على العقود و املحررات املنجزة ابتداء 

من فاتح يناير 2017.

15 - تطبق أحكام املواد I-137 و I-155 و I- 169 من املدونة العامة 

للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بموجب البند I أعاله على املحررات 

التي ينجزها املوثقون ابتداء من فاتح يناير 2017.

16 - تطبق أحكام املواد V-137 من املدونة العامة للضرائب كما 

تم تتميمها بموجب البند I أعاله على املحررات التي ينجزها املحامون 

املقبولون لدى محكمة النقض ابتداء من فاتح يناير 2017.

17 - تطبق أحكام املادة IX - 170 من املدونة العامة للضرائب كما 

أعاله على اإلقرارات بالحصيلة املفروضة عليها   I تم تتميمها بالبند 

الضريبة املودعة ابتداء من فاتح يناير 2017.

18 - تطبق أحكام املواد 194 و 195 و 196 و II- 200 من املدونة  

العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بالبند I أعاله على املخالفات 

املرتكبة ابتداء من فاتح يناير 2017.

من املدونة العامة للضرائب كما تم   V-213 تطبق أحكام   -  19

في  تعسفا  تشكل  التي  العقود  على  أعاله،   I البند  بموجب  تتميمها 

استعمال حق يخوله القانون املنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017.

20 - تطبق أحكام املادة 222 من املدونة العامة للضرائب كما تم 

I أعاله، على رسائل التبليغ املتعلقة  تغييرها و تتميمها بموجب البند 

بتسوية الضريبة املحجوزة في املنبع برسم الدخول و األرباح الناتجة 

من  عن رؤوس األموال املنقولة ذات املنشأ األجنبي املوجهة ابتداء 

فاتح يناير 2017.

املكررة مرتين من املدونة العامة   230 تطبق أحكام املادة   -  21

عن  أعاله على رسائل التبليغ    II للضرائب كما تمت إضافتها بالبند 

من ابتداء  املوجهة  ناقص،  إقرار  تقديم  أو  اإلقرار  تقديم   عدم 

فاتح يناير 2017.

22 - تطبق أحكام املادة II-254 من املدونة العامة للضرائب كما تم 

تتميمها بموجب البند I أعاله، على واجبات التمبر املقبوضة ابتداء من 

فاتح يناير 2017.



II. - املـوارد املرصـدة

املـوارد املـرصـدة للجهـات

املــادة  7

 111.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   188 املادة  تطبيقا ألحكام 

 1.15.83 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجهات،  املتعلق 

ترصد للجهات عن   ،)2015 يوليو   7(  1436 من رمضان   20 بتاريخ 

السنة املالية 2017 نسبة 3 % من حصيلة الضريبة على الشركات.

املــادة 8

تطبيقا ألحكام املادة 188 من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله  

رقم 111.14 ، ترصد للجهات عن السنة املالية 2017 نسبة 3 % من 

حصيلة الضريبة على الدخل.

تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة 

املــادة 9

تثبت خالل السنة املالية 2017 مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، 

املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املــادة 10

تحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2017، مرافق الدولة املسيرة بصورة 

مستقلة التالية :

- »مصلحة السوقيات واملعدات بطنجة« التابعة للوزارة املكلفة 

بالتجهيز ؛

- »مصلحة السوقيات واملعدات ببني مالل« التابعة للوزارة املكلفة 

بالتجهيز ؛

- »مصلحة السوقيات واملعدات بالعيون« التابعة للوزارة املكلفة 

بالتجهيز ؛

للوزارة  التابعة  بفاس«  املعمارية  للهندسة  الوطنية  »املدرسة   -

املكلفة بالتعمير ؛

التابعة للوزارة   - »املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بتطوان« 

املكلفة بالتعمير ؛

- »املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بمراكش« التابعة للوزارة 

املكلفة بالتع مير.

تغيير مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

املــادة 11

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2017 ، تسمية مرفقي 

الدولة املسيرين بصورة مستقلة التاليين :

- »قسم املحافظة على الثروات السمكية« التابع للوزارة املكلفة 

بالصيد البحري ب »قسم استدامة وتهيئة املوارد البحرية« ؛

- »مدرسة علوم اإلعالم« التابعة للمندوبية السامية  للتخطيط ب 

»مدرسة علوم املعلومات«.

حذف مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املــادة 12

يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2017 ، مرفق الدولة املسير بصورة 

مستقلة املسمى »املصلحة املستقلة للكحول-الرباط« .

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2016 املسجل في ميزانية 

مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املذكور إلى امليزانية العامة ويدرج في 

 املداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املصلحة 8100 طبيعة املورد 70

»موارد متنوعة«.

املــادة 13

يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2017 ، مرفق الدولة املسير بصورة 

مستقلة املسمى »املدرسة الوطنية لإلدارة«. 
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يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2016 املسجل في ميزانية 

مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املذكور إلى امليزانية العامة ويدرج 

في املداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املصلحة 8100 طبيعة املورد 

70 »موارد متنوعة«.

الحسابات الخصوصية للخزينة

مالءمة بعض الحسابات املرصدة ألمور خصوصية 

مع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية

املــادة 14 

املرصدة  الحسابات  مالءمة   ،2017 يناير  فاتح  من  ابتداء  تتم، 

ألمور خصوصية  التالية، مع أحكام القانون التنظيمي رقم  130.13 

لقانون املالية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 

14 من شعبان 1436 )2 يونيو 2015 ( :

أ ( الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية املدنية

املالية قانون  من   49 املادة  أحكام  التالي،  النحو  على   تتمم 

الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،1998  -  1997 املالية  للسنة   14.97 رقم 

الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 )30 يونيو 1997(، 

كما وقع تغييرها وتتميمها :

.......................................................................................  -.49  »املادة 

..............................................................................................................«

»في الجانب الدائن  :  

 ..................................................................................«

»……………………….............................…..................  ؛

» - املبالغ املدفوعة من امليزانية  العامة.«

»في الجانب املدين  :  

 ...................................................«

» ..................................................  ؛

»- املبالغ  املدفوعة  إلى امليزانية العامة.«

ب( الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر

تتمم على النحو التالي أحكام البند II من املادة 38 من قانون املالية 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   ،2005 للسنة املالية    26.04 رقم  

رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 )29 ديسمبر 2004(، 

كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة II-.38. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :  

 ..................................................................................................«

...................................................................................................«

»في الجانب املدين :  

»أ( وثائق الهوية اإللكترونية :

...................................................................................................«

 .................................................................................................«

» - املبالغ املرجعة ..............................................بدون حق ؛

» - املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة.

»ب( وثائق السفر  :

..................................................................................................«

 ...................................................................................................«

» -  املبالغ املرجعة ..............................................بدون حق ؛

» - املبالغ املدفوعةإلى امليزانية العامة.«

ج( صندوق دعم أسعار بعض املواد الغذائية

من قانون   52 من املادة   II أحكام البند  تتمم على النحو التالي، 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   42.94 رقم   1995 لسنة  املالية 

 ،  )1994 ديسمبر   31(  1415 من رجب   28 بتاريخ   1.94.431 رقم 

كما وقع  تغييرها وتتميمها :



»املادة II - .52. - يتضمن هذا الحساب  :

» في الجانب الدائن :  

 ........................................................................................................«

..........................................................................................................«

» في الجانب املدين  :  

 ........................................................................................................«

»...................................................................................................... ؛

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   -  «

»الضريبية .«

د ( صندوق دعم التماسك االجتماعي

تتمم على النحو التالي، أحكام البند II من املادة 18 من قانون املالية 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  ،2012 للسنة املالية   22.12  رقم 

 رقم  1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى اآلخرة 1433 )16 ماي 2012(، 

كما تم تغييرها وتتميمها :

»املادة II - .18. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

 ........................................................................................................«

.........................................................................................................«

»في الجانب املدين :  

 ........................................................................................................«

».........................................................................................................؛

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   -  «

»الضريبية.«

هـ( صندوق محاربة الغش الجمركي

تتمم على النحو التالي، أحكام البند II من املادة 15 من قانون املالية 

2015 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  100.14 للسنة املالية  رقم 

رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع األول 1436 )24 ديسمبر 2014( :

»املادة II - .15.- يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن  :  

 ........................................................................................................«

........................................................................................................«

»في الجانب املدين  :  

 ........................................................................................................«

»....................................................................................................... ؛

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   -  «

»الضريبية .«

و( صندوق التنمية الفالحية

من قانون   33 من املادة   II أحكام البند  تتمم على النحو التالي، 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،33.85 رقم   1986 لسنة  املالية 

رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع اآلخر 1406 )31 ديسمبر 1985( ، 

كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة II - .33.- يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :  

 ........................................................................................................«

..........................................................................................................«
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»في الجانب املدين :

 ........................................................................................................«

»........................................................................................................ ؛

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   -  «

»الضريبية.«

ز( الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية املستدامة

تتمم على النحو التالي، أحكام البند II من املادة 18 من قانون املالية 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  ،2007 للسنة املالية   43.06  رقم 

رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006(، كما 

تم تغييرها وتتميمها :

»املادة II - .18. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :  

 ........................................................................................................«

..........................................................................................................«

»في الجانب املدين  :  

 ........................................................................................................«

»........................................................................................................ ؛

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات   املتعلقة  النفقات   -  «

»الضريبية.«

ح( الصندوق الوطني الغابوي

 تتمم على النحو التالي، أحكام املادة 34 من قانون املالية لسنة 1986

1.85.353 بتاريخ  33.85، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  رقم 

تغييرها  كما وقع   ،  )1985 ديسمبر   31(  1406 ربيع اآلخر  من   18

وتتميمها :

 »املادة 34.- .........................................................................................

...............................................................................................................«

»في الجانب الدائن :  

 ........................................................................................................«

.........................................................................................................«

»في الجانب املدين :  

 ........................................................................................................«

»........................................................................................................ ؛

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   -«

»الضريبية.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية«

املــادة  15

تغير وتتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2017، أحكام 

املادة 16 املكررة من قانون املالية رقم  40.08  للسنة املالية 2009، 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 

)30 ديسمبر 2008( ، كما وقع تغييرها وتتميمها  :

»املادة 16 املكررة.- I. -  رغبة ....................................... نفقاته.

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :    

 .....................................................«

 ......................................................«
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»في الجانب املدين  :

 ...............................................................«

.................................................................«

الترابية   الجماعات  وكذا  .......................واملنشآت  تدفع   -  .III«

»املعنية بالعمليات...................الكوارث الطبيعية. 

من  بالوقاية  املتعلقة  البرامج  تنفيذ  كيفيات  تحديد  يتم   -  .IV«

»مخاطر الكوارث الطبيعية املنجزة في إطار هذا الصندوق من لدن 

»لجنة قيادة تحدد تركيبتها و طريقة عملها بنص تنظيمي.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»الصندوق الخاص بالطرق«

املادة 16

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2017  ، أحكام 

البند II من املادة 55 من قانون املالية لسنة 1995 رقم   42.94 ، الصادر 

 1415 28 من رجب  1.94.431 بتاريخ  بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

)31 ديسمبر 1994(، كما وقع تغييرها وتتميمها  :

»املادة II - 55. - يتضمن هذا الحساب  :

»1 - في الجانب الدائن  :  

»أ( حصيلة الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات املنصوص 

»عليها في املادة I( 262 - »باء« و »جيم«( من املدونة العامة للضرائب ؛ 

»ب( .................................................................................................. 

.........................................................................................................«

»2 - في الجانب املدين :

 ........................................................................................................«

»ط(..................................................................................................  ؛

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات  »ي( 

»الضريبية .«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري«

املادة 17

 II تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2017  ، أحكام البند

من املادة 24 من قانون املالية رقم 44.01 للسنة املالية 2002 ، الصادر 

 1422 15 من شوال  بتاريخ   1.01.346 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)31 ديسمبر 2001( ، كما وقع تغييرها وتتميمها  :

»املادة II - .24.- يتضمن هذا الحساب  :

»في الجانب الدائن  :  

 ........................................................................................................«

»........................................................................................................ ؛

» - املوارد املختلفة.
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»في الجانب املدين  :

.........................................................................................................«

»........................................................................................................ ؛

» - املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق ؛ 

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   -  «

»الضريبية.«

حذف حساب التمويل املسمى »القروض املمنوحة للعصبة 

الوطنية ملحاربة أمراض القلب والشرايين«

املادة 18

املسمى  التمويل  حساب   ،2017 يناير  فاتح  من  ابتداء  يحذف، 

القلب  أمراض  ملحاربة  الوطنية  للعصبة  املمنوحة  »القروض 

والشرايين«.

يدفع الرصيد الباقي املتوفر في حساب التمويل املذكور إلى غاية 

بالفصل  العامة ويدرج في املداخيل  امليزانية  إلى   2016 ديسمبر   31

1.1.0.0.0.13.000 ، املصلحة 8500، طبيعة املورد 92 »موارد أخرى«.

حذف حساب التمويل املسمى

 »القروض املمنوحة ملؤسسات تهيئة األرا�ضي واإلسكان«

املادة 19

حساب التمويل املسمى   ،   2017 من فاتح يناير  ابتداء  يحذف، 

»القروض املمنوحة ملؤسسات تهيئة األرا�ضي واإلسكان«.

يدفع الرصيد الباقي املتوفر في حساب التمويل املذكور إلى غاية 

بالفصل  العامة ويدرج في املداخيل  امليزانية  إلى   2016 ديسمبر   31

1.1.0.0.0.13.000 ، املصلحة 8500، طبيعة املورد 92 »موارد أخرى«.

البـاب الثـانـي

أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I.- امليـزانية العـامة

التـأهيـل  

املادة 20

طبقا ألحكام املادة 60 من القانون التنظيمي رقم   130.13  لقانون 

في حالة ضرورة ملحة  وغير متوقعة ذات   ، ، يؤذن للحكومة  املالية 

مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة. 

ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية.

إحداث منـاصـب مالية

املادة 21

منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة   23.768 يتـم إحداث  

املالية 2017. 

1 -  23.718 منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :

 عدد املناصب

املالية
القطاعات و املؤسسات

8 000 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي :

8 000 - قطاع التربية الوطنية........................................................................

7 800 وزارة الداخلية.........................................................................

4 000 إدارة الدفاع الوطني...................................................................

   1 500 وزارة الصحة ............................................................................

   435 وزارة اإلقتصاد و املالية............................................................  

   400 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر.......................

   400 وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية.............................................

   400 املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج...........................

   200 البالط امللكي.............................................................................

   100 وزارة العدل و الحريات...............................................................

   73 وزارة الشباب و الرياضة..............................................................

   70 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.............................................

   70 وزارة الفالحة و الصيد البحري :

   60 - قطاع الفالحة.....................................................................................

   10 - قطاع الصيد البحري.........................................................................

   60 املندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر....................

   54 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون...............................................

   50 رئيس الحكومة..........................................................................

   30 وزارة الطاقة واملعادن و املاء و البيئة :

   30 - قطاع املاء.............................................................................................

   30 املحاكم املالية............................................................................

   30 وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي : 

30 - قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار.................................................

   10 وزارة الثقافة..............................................................................

   6
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية 

وتحديث اإلدارة.

   23 718 املجموع...................................................................................
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منصبا ماليا على مختلف   50 يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع   -.2

الوزارات أو املؤسسات.

حذف املناصب املالية الشاغرة على إثر إحالة املوظفين

الذين يشغلونها على التقاعد

املادة 22

أحكام   ،2017 يناير  فاتح  من  ابتداء  التالي،  النحو  على  تتمم 

الفقرة الثالثة من املادة 43 من القانون املالي رقم 8.96 للسنة املالية 

1.96.77 بتاريخ  1996-1997، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

12 من صفر 1417 )29 يونيو 1996(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة 43 )الفقرة 3(. - وال تطبق ....................................... وموظفي 

»وزارة العدل وكذا موظفي املديرية العامة لألمن الوطني وموظفي 

»املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني.«

 ترشيد استعمال املناصب املالية التي أصبحت شاغرة

خالل السنة املالية

املادة 23

أحكام  ،2017 يناير  فاتح  من  ابتداء  التالي،  النحو  على   تتمم 

 املادة 22 من قانون املالية رقم 110.13 للسنة املالية 2014، الصادر 

 1435 من صفر   26 بتاريخ   1.13.115 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)30 ديسمبر 2013(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة 22. - تستعمل ......................................................................... 

»....................................................................................... القضائية.

.......................................................................................... تطبق   »ال 

».................................................................... رقم 48.09 املذكورة أعاله.

»ال تطبق كذلك أحكام الفقرة األولى من هذه املادة على املناصب 

املالية  واملناصب  الوطني  لألمن  العامة  باملديرية  الخاصة  »املالية 

»الخاصة باملديرية العامة ملراقبة التراب الوطني.«

إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام

املادة 24

I.- تلغى اعتمادات األداء املفتوحة بموجب قانون املالية عن السنة 

املالية 2016 فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم 

تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2016 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها 

من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

املفتوحة  أعاله على اعتمادات األداء   I ال تطبق أحكام البند   -.II

لفائـدة البرامج واملشاريع املستفيـدة من   2016 برسم السنة املالية 

أموال املساعدة الخارجية على شكل هبات.

العامة  للميزانية  االستثمار  اعتمادات  القانون  بقوة  تلغى   -.III
2014 سنوات  إلى  قبـل،  وما   2013 املالية  السنوات  من   املرحلة 
وما يليها واملتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء 
بين ما  للمملكة  العامة  الخزينة  مصالح  طرف  من  عليه   مؤشر 
األشغال تنجز  لم  والتي   2016 ديسمبر  و31   2014 يناير   فاتح 
وتلغى  أو الخدمات املتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. 

كذلك بقوة القانون االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات.

املتعلقة  املرحلة  االستثمار  اعتمادات  القانون  بقوة  تلغى   -.IV
بهذه  املتعلقة  االلتزامات  كذلك  وتلغى  اإلنجاز  املنتهية  بالصفقات 

االعتمادات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

II.- مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

التـأهـيل 

املادة 25

أن للحكومة  يؤذن  الدستور  من   70 الفصل  ألحكام  طبقا   -.I 
 تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خالل السنة 

املالية 2017.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 
عليها في أقرب قانون للمالية.

70 من الدستور، يصادق على املرسوم  II.- طبقا ألحكام الفصل 
التالي املتخذ عمال بأحكام املادة 40 من قانون املالية رقم 70.15 للسنة 

املالية 2016 :

1437 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.16.114 رقم   املرسوم 
)17 فبراير 2016( بإحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة 
يسمى »تنظيم الدورة الثانية والعشرين ملؤتمر األمم املتحدة حول 

التغيرات املناخية«.

III.- الحسابات الخصوصية للخزينة

التـأهـيل

املادة 26

طبقا ألحكام املادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 
في حالة االستعجال والضرورة امللحة وغير  املالية، يؤذن للحكـومة، 
2017 حسابات خصوصية  ، أن تحدث خالل السنة املالية  املتوقعة 

للخزينة  بموجب مراسيم. 

ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 
عليها في أقرب قانون للماليـة.
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إلغاء االعتمادات وااللتزامات

التي لم تكن محل أمر باألداء مؤشر عليه 

املادة 27

نفقات  بعمليات  املتعلقة  االعتمادات  القانون  بقوة  تلغى   -.I

املالية  السنوات  املرحلة من  املرصدة ألمور خصوصية  الحسابات 

وما يليها والتي لم تكن محل أمر   2014 إلى سنوات   ، وما قبل   2013

مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين  باألداء 

2016 والتي لم تنجز األشغال 31 ديسمبر  إلى غاية   2014  فاتح يناير 

وتلغى  أو الخدمات املتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. 

كذلك بقوة القانون االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات .

II.- تلغى بقوة القانون االعتمادات وااللتزامات املتعلقة بعمليات 

نفقات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية املرحلة عندما يتعلق 

األمر بالصفقات املنتهية اإلنجاز.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية«

املادة 28

يحدد بمليار )1.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس 

الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2017 من االعتمادات 

2018 فيما يتعلق بالحساب املرصد  التي سترصد له في السنة املالية 

للتنمية  الوطنية  املبادرة   »صندوق دعم  ألمور خصوصية املسمى 

البشريـة«. 

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني«

املادة 29 

درهم مبلغ النفقات املأذون   )100.000.000( يحدد بمائة مليون 

للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2017 

فيما يتعلق   2018 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

»صندوق الدعم لفائدة  بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

األمن الوطني« .

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية 

ووثائق السفر«

املادة 30

يحدد بستمائة مليون )600.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2017 

فيما يتعلق   2018 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الخاص بوضع 

وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص بالطرق«

املادة 31

يحدد بثالثة ماليير )3.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

 2017 للوزير املكلف بالتجهيز  االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 

فيما يتعلق    2018 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

الخاص  »الصندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب 

بالطرق«. 

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«

املادة 32

يحدد بأربعة ماليير )4.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

للوزير املكلف بالفالحة  االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2017 

فيما يتعلق    2018 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »صندوق التنمية القروية 

واملناطق الجبلية« 
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االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة«

املادة 33

املأذون  النفقات  مبلغ  درهم    )1.000.000.000( بمليار  يحدد 

للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2017 

فيما يتعلق   2018 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الوطني لتنمية 

الرياضة«. 

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي«

املادة 34

النفقات  مبلغ  درهم   )300.000.000( مليون  بثالثمائة  يحدد 

املأذون للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 

فيما   2018 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية   2017

يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الوطني 

للعمل الثقافي«. 

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصنـدوق الوطنـي الغابـوي«

املادة 35

يحدد بمائتي مليون )200.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر االلتزام بها مقدما 

2017 من االعتمادات التي سترصد له في السنة  خالل السنة املالية 

2018 فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  املالية 

»الصندوق الوطني الغابوي« .

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«

املادة 36

النفقات  مبلغ  درهم   )800.000.000( مليون   بثمانمائة  يحدد 

املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها 

2017 من االعتمادات التي سترصد له في  مقدما خالل السنة املالية 

فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية   2018 السنة املالية 

املسمى » الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون« . 

االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات

املسمى »اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية«

املادة 37

مليونا  وعشرين  واثنين  مليارا  وخمسين  بثالثة  يحدد 

)53.022.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املنتدب لدى 

رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام بها مقدما خالل 

2017 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  السنة املالية 

2018 فيما يتعلق بحساب النفقات من املخصصات املسمى »اشتراء 

وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية«. 

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 38

القانون  من   28 من أحكام الفقرة السادسة من املادة  استثناء 

التنظيمي رقم  130.13 لقانون املالية ، يظل العمل جاريا خالل السنة 

بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها   2017 املالية 

الحسابات  بتنفيذ عمليات  يتعلق  فيما   2016 ديسمبر   31 غاية  إلى 

باستنـزال  وكذا  التاريخ  هذا  في  املفتوحة  للخزينة  الخصوصية 

النفقات الناتجة عن صرف املرتبات أو األجور أو التعويضات من 

بعض الحسابات املذكورة .
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الباب الثالث 

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 

املادة 39

تحدد خالل السنة املالية 2017 باملبالغ املثبتة في الجدول التالي ، 

املوارد املرصدة في امليزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة املسيرة 

بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في 

الجدول »أ« امللحق بقانون املالية هذا وكذا املبالغ القصوى للتكاليف 

والتوازن العام الناتج عن ذلك :

بالدرهم

000 622 281 222املداخيل العادية للميزانية العامة )1( :

000 200 202 206- املداخيل الضريبية :

000 000 982 89- الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة...........................................................................

000 200 232 89- الضرائب غير املباشرة..................................................................................................

000 200 913 8- الرسوم الجمركية........................................................................................................

000 800 074 18- رسوم التسجيل و التمبر..............................................................................................

 000 422 079 16- املداخيل غير الضريبية :

للتذكرة- حصيلة تفويت مساهمات الدولة..............................................................................

000 270 067 9- حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت واملساهمات املالية للدولة.....................

000 500 354- عائدات أمالك الدولة.................................................................................................

000 652 893 4- موارد مختلفة..............................................................................................................

000 000 764 1- موارد الهبات و الوصايا...............................................................................................

000 785 208 215النفقات العادية للميزانية العامة )2( :

000 785 734 187- نفقات التسيير :

000 605 700 106- نفقات املوظفين.........................................................................................................

000 180 684 35- نفقات املعدات والنفقات املختلفة...........................................................................

000 000 790 36- التكاليف املشتركة......................................................................................................

000 000 260 5- النفقات املتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريبية.....................

000 000 300 3- النفقات الطارئة  و املخصصات اإلحتياطية.............................................................

000 000 474 27- نفقات الفوائد و العموالت املتعلقة بالدين العمومي................................................

000 837 072 7الرصيد العادي )3(=)1(-)2(.........................................................................................

000 846 571 63 - نفقات االستثمار للميزانية العامة )4(......................................................................

العمومي  الدين  العامة )دون حصيلة اإلقتراضات و استهالكات  امليزانية  رصيد 

000 009 499 56-املتوسط و الطويل األجل( )5(=)3(-)4(.....................................................................

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

000 434 943 2 - موارد ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ...........................................

000 434 943 2- نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة : 

000 174 198 2- نفقات االستغالل...................................................................................................

000 260 745- نفقات االستثمار...................................................................................................

-رصيد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة )6( ........................................................

الحسابات الخصوصية للخزينة :

000 230 871 77- موارد الحسابات الخصوصية للخزينة.......................................................................

000 894 671 70- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.....................................................................

000 336 199 7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )7( .................................................................

العمومي  الدين  استهالكات  و  االقتراضات  )دون حصيلة  الدولة  ميزانية  رصيد 

000 673 299 49-املتوسط و الطويل األجل(  )8(=)5(+)6(+)7(............................................................

000 000 882 45استهالكات الدين العمومي املتوسط و الطويل األجل )9( :

000 000 389 35-  الداخلي ......................................................................................................................

000 000 493 10-  الخارجي ........................................................................................................................

000 673 181 95-الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة )10(=)8(-)9(

000 000 000 70موارد االقتراضات املتوسطة  و الطويلة األجل  )11( :

000 000 000 47- الداخلية .......................................................................................................................

000 000 000 23-  الخارجية......................................................................................................................

000 673 181 25-الحاجيات املتبقية لتمويل ميزانية الدولة )10(+)11(

اإلذن في االقتراض وإصدار أدوات مالية أخرى

املادة 40

يؤذن للحكومة  في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل 

من الخارج في حدود املبلغ املقدر للمداخيل   ،  2017 السنة املالية 

املسجـلة بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8500 )طبيعة املورد 22( 

: »حصيلة االقتراض – مقابل قيمة االقتراضات  من امليزانية العامة 

الخارجية« .

املادة 41 

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية  وكل أداة مالية أخرى ملواجهة 

جميع تكاليف الخزينة خالل السنة املالية 2017 .

التدبير الفعال للدين الداخلي 

املادة 42

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات 

واستحفاظ  وتبادل  استرجاع  عبر  الداخلي  للدين  الفعال  التدبير 

سندات الخزينة .
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الجزء الثاني 

وسائل املصالح 

النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة 

املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة 

I.- امليزانية العامة 

املادة 43

2017 فيمـا  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 

يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائة وسبعة وثمانين مليارا 

ألف   وثمانين  مليونا وسبعمائة وخمسة  وأربعة وثالثين  وسبعمائة 

)187.734.785.000( درهم . 

وتوزع االعتمادات املذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة 

في الجدول »ب« امللحق بقانون املالية هذا .

املادة 44 

واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما  يحدد مبلغ اعتمادات األداء 

يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة

مليونا  وثالثين  وواحد  ومائتين  مليارا  وتسعين  بثمانية  العامة 

)98.231.436.000( درهم، منها  ثالثة  وأربعمائة وستة وثالثين ألف 

وستون مليارا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة وستة 

وأربعون ألف )63.571.846.000( درهم اعتمادات األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الفصول 

وفقا للبيانات الواردة في الجدول »ج« امللحق بقانون املالية هذا .

املادة 45 

مليونا  وثالثمائة وستة وخمسين  مليارا  بثالثة وسبعين  يحدد  

درهم مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة   )73.356.000.000(

املالية 2017 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من امليزانية العامـة .

وتوزع االعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول 

»د« امللحق بقانون املالية هذا .

II.- ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 46

2017 فيما  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 

مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستغالل  بنفقات  يتعلق 

بمليارين ومائة وثمانية وتسعين مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألف  

)2.198.174.000( درهم.

وتوزع االعتمادات املذكورة على الوزارات واملصالح وفقا للبيانات 

الواردة في الجدول »هـ« امللحق بقانون املالية هذا .

املادة 47 

واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما  يحدد مبلغ اعتمادات األداء 

مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستثمار  بنفقات  يتعلق 

 )909.260.000( ألف  وستين  ومائتين  مليونا  وتسعة  بتسعمائة 

درهم ، منها  سبعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتين وستون ألف  

)745.260.000( درهم اعتمادات األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الوزارات 

واملصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول »و« امللحق بقانون املالية 

هذا .

III. - الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 48 

 2017 املالية  السنة  برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ  يحدد 

فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بسبعين مليارا 

ألف  وتسعين  وأربعة  وثمانمائة  مليونا  وسبعين  وواحد  وستمائة 

)70.671.894.000( درهم.

وفقا  والحسابات  األصناف  على  املذكورة  االعتمادات  وتوزع 

للبيانات الواردة في الجدول »ز« امللحق بقانون املالية هذا .
*

*  *
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(بالدرهم)
2017

I - الــميـــزانــــية العامة 

 الجدول " ا "ـ

 (المادة  37)

  جدول التقييم الجمالي لمداخيل الميزانية العامة  وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

وأصناف الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة

بـيــــان الــمـــــــوارد المصلحة تقديرات سنة 2017الـفـصـل  
طبيعة 

المورد

البلط الملكي1.1.0.0.0.02.000

الدارة الـعـامة 0000

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات10

000 50 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 50 مجمـــوع موارد الدارة الـعـامة 

000 50 مجمـــوع موارد البلط الملكي 

المحاكم المالية1.1.0.0.0.05.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةمديونية المحاسبين10

للتذكــرةأحكام بإرجاع الموال الصادرة عن المحاكم المالية20

للتذكــرةالغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات الخرى الصادرة عن المحاكم المالية30

للتذكــرةفوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية40

للتذكــرةنسخ الملفات قصد الطلع50

 للتذكــرة مجمـــوع موارد الدارة العامة 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد المحاكم المالية 

وزارة العدل والحريات1.1.0.0.0.06.000

المصالح المشتركة للقطاع القضائى 9400

000 000 30 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم10

000 000 400 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا20

000 000 2 موارد متنوعة30

000 000 432 مجمـــوع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائى 

000 000 432 مجمـــوع موارد وزارة العدل والحريات 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون1.1.0.0.0.07.000

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 9100

000 000 310 الرسوم القنصلية10

الرسوم التي يستوفيها العوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملحة والتجارة ومختلف 20

الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية
 200 000

000 500 2 موارد متنوعة30

000 700 312 مجمـــوع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

1
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طبيعة 

المورد

000 700 312 مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

الدارة العامة 0000

000 700 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار10

000 500 5 موارد متنوعة20

000 200 6 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة للمن الوطني 3100

000 300 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةالتعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20

000 200 موارد متنوعة30

000 500 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني 

000 700 6 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر1.1.0.0.0.10.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةرسوم التسجيل10

000 400 موارد متنوعة20

000 400 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 400 مجمـــوع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني1.1.0.0.0.11.000

الدارة العامة 0000

000 000 2 موارد متنوعة10

000 000 2 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 2 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000

الدارة العامة 0000

000 12 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي10

000 10 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30

000 600 1 موارد متنوعة40

000 622 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 622 1 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 

وزارة القتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000

الدارة العامة 8100

000 50 العقوبات والغرامات غير الجبائية10

المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة 20

لشراء السيارات
للتذكــرة

000 000 100 ديون الخزينة المتقادمة30

2

312.700.000 مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
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طبيعة 

المورد

000 700 312 مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

الدارة العامة 0000

000 700 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار10

000 500 5 موارد متنوعة20

000 200 6 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة للمن الوطني 3100

000 300 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةالتعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20

000 200 موارد متنوعة30

000 500 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني 

000 700 6 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر1.1.0.0.0.10.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةرسوم التسجيل10

000 400 موارد متنوعة20

000 400 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 400 مجمـــوع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني1.1.0.0.0.11.000

الدارة العامة 0000

000 000 2 موارد متنوعة10

000 000 2 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 2 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000

الدارة العامة 0000

000 12 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي10

000 10 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30

000 600 1 موارد متنوعة40

000 622 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 622 1 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 

وزارة القتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000

الدارة العامة 8100

000 50 العقوبات والغرامات غير الجبائية10

المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة 20

لشراء السيارات
للتذكــرة

000 000 100 ديون الخزينة المتقادمة30

2
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المورد

000 700 312 مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

الدارة العامة 0000

000 700 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار10

000 500 5 موارد متنوعة20

000 200 6 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة للمن الوطني 3100

000 300 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةالتعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20

000 200 موارد متنوعة30

000 500 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني 

000 700 6 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر1.1.0.0.0.10.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةرسوم التسجيل10

000 400 موارد متنوعة20

000 400 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 400 مجمـــوع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني1.1.0.0.0.11.000

الدارة العامة 0000

000 000 2 موارد متنوعة10

000 000 2 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 2 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000

الدارة العامة 0000

000 12 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي10

000 10 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30

000 600 1 موارد متنوعة40

000 622 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 622 1 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 

وزارة القتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000

الدارة العامة 8100

000 50 العقوبات والغرامات غير الجبائية10

المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة 20

لشراء السيارات
للتذكــرة

000 000 100 ديون الخزينة المتقادمة30

2
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للتذكــرةالقتطاع من نتاج العاب الرهان40

للتذكــرةالقتطاع من رهان سباق الخيول والكلب السلوقية50

للتذكــرةمساهمة الجماعات الترابية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة60

000 000 150 موارد متنوعة70

000 050 250 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

مديرية الشؤون الدارية والعامة 8200

000 100 موارد متنوعة10

000 100 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والعامة 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 8300

 الرسوم الجمركية10

000 100 913 8 رسوم الستيراد11

للتذكــرةالقتطاع الجبائي عند الستيراد12

للتذكــرةالتاوة على استغلل الفوسفاط13

000 100 الرسم الموحد14

000 800 5 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك15

000 300 15 الرسوم القنصلية16

000 000 4 الرسوم المفروضة على النقل الخاص17

 الرسوم الداخلية على الستهلك20

000 000 521 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول21

000 400 732 الرسم المفروض على أنواع الجعة22

000 000 289 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا23

للتذكــرةالرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلة الصناعية24

000 400 11 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلتين25

للتذكــرةالرسوم المفروضة على الغشية المطاطية والوعية الهوائية وإطارات العجلت26

000 400 940 15 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة27

000 100 160 9 الرسم المفروض على التبغ المصنع28

 الضريبة على القيمة المضافة30

000 200 948 34 الضريبة على القيمة المضافة للستيراد31

000 700 424 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل32

000 900 31 حصيلة المصادرات40

 رسوم المراقبة50

3
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للتذكــرةالرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الستيراد والتصدير51

للتذكــرةالرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الستيراد والتصدير52

000 000 80 الزيادات المترتبة على السندات القتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير60

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك و 70

الضرائب غير المباشرة
 104 000 000

000 000 300 1 اتاوي انبوب الغاز80

000 300 11 موارد متنوعة90

000 700 492 72 مجمـــوع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

المديرية العامة للضرائب 8400

 الضرائب المباشرة10

000 000 800 45 الضريبة على الشركات11

000 000 100 41 الضريبة على الدخل12

 رسوم مماثلة20

000 000 58 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات21

000 000 332 الضريبة المهنية22

000 000 48 ضريبة السكن23

للتذكــرةالرسوم المفروضة على التبغ30

 الضريبة على القيمة المضافة40

000 000 205 27 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل41

 رسوم التسجيل50

000 000 751 9 رسوم نقل الملكية51

000 000 888 1 الرسوم المفروضة على العقود الخرى52

للتذكــرةالرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية53

للتذكــرةالرسوم القضائية54

للتذكــرةالرسم المفروض على العقود والتفاقات55

للتذكــرةالمساعدة القضائية56

000 000 052 1 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات57

للتذكــرةرسوم متنوعة وموارد تبعية58

 رسوم التمبر60

000 000 793 التمبر الفريد والورق المدموغ61

000 000 668 التمبر على الوامر بالداء62

للتذكــرةبطاقة التعريف63

4
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000 000 220 جوازات السفر64

000 000 10 تسجيل الجانب65

000 000 24 رخص الصيد وحمل السلح66

000 000 266 1 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات67

000 000 30 رسم التمبر الخاص بسندات الستيراد68

 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية70

000 000 367 2 الرسم الساسي ورسم النسخة71

 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات80

000 000 722 الزيادة المترتبة عن عدم القرارأوالتأخير أوالنقص في القرار81

000 000 609 الغرامات المترتبة عن التأخير في الداء82

000 000 313 1 الزيادات المترتبة عن التأخير83

للتذكــرةحصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية84

 موارد متنوعة و استثنائية90

للتذكــرةموارد جبائية استثنائية91

للتذكــرةموارد متنوعة92

000 000 256 135 مجمـــوع موارد المديرية العامة للضرائب 

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 8500

 الموارد العادية10

000 000 620 الموارد  التية من بنك المغرب11

000 000 272 الموارد التية من صندوق اليداع والتدبير12

000 000 120 الموارد التية من مكتب الصرف13

000 000 100 الموارد التية من القرض الفلحي المغربي14

للتذكــرةالموارد التية من البنك المركزي الشعبي15

000 000 100 المواردالتية من صندوق التجهيز الجماعي16

000 000 20 الموارد التية من الصندوق المركزي للضمان17

000 379 5 الفوائد المترتبة على توظيف الموال و السلفات18

000 000 100 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية19

 حصيلة القتراض20

000 000 000 47 القتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الجل21

000 000 000 23 مقابل قيمة القتراضات الخارجية22

للتذكــرةحصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الستثمار23

5
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للتذكــرةالموارد التية من القرض الجباري24

 الهبات و الوصايا30

000 000 764 1 هبات31

للتذكــرةالقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التى تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية32

000 700 075 1 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للستهلك والدين العائم40

للتذكــرةعمولت على القروض المرجعة50

للتذكــرةعمولت الضمان الخاصة بالقتراضات الداخلية والخارجية60

للتذكــرةالرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية70

للتذكــرةاسترجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لجل تملك مساكن اجتماعية80

 موارد مختلفة90

للتذكــرةالموارد التية من الشركة المركزية لعادة التأمين91

000 250 موارد أخرى92

000 329 177 74 مجمـــوع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية 

مديرية المنشآت العامة والخوصصة 8600

 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة10

000 000 000 2 الموارد التية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية11

000 000 300 الموارد التية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلت12

000 000 400 الموارد التية من المكتب الوطني للمطارات13

000 000 170 الموارد التية من الوكالة الوطنية للموانئ14

000 000 22 الموارد التية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل15

000 000 4 الموارد التية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية16

000 000 5 الموارد التية من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات17

000 000 350 الموارد التية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن18

000 000 55 الموارد التية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني19

 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة الخرى20

000 000 50 الموارد التية من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير21

للتذكــرةالموارد التية من المؤسسات العامة الخرى22

 الرباح التية من  الشركات ذات المساهمة العمومية30

000 000 000 2 الرباح التية من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" "م ش ف" ش.م31

000 270 348 1 الرباح التية من شركة اتصالت المغرب32

000 000 250 الرباح التية من مجموعة التهيئة العمران33

6
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000 000 35 الرباح التية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية34

000 000 262 الرباح التية من شركة استغلل الموانئ ـ مرسى المغرب ـ35

000 000 150 الرباح الناتجة عن بريد المغرب36

للتذكــرةالرباح التية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية37

 الرباح التية من  شركات أخرى40

000 000 4 الرباح التية من شركة النتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية41

000 000 20 الرباح التية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس42

للتذكــرةالرباح التية من الشركة الوطنية لتسويق البذور43

للتذكــرةالرباح التية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات44

 أتاوي احتلل الملك العامة وموارد أخرى50

000 000 100 أتاوى احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصلت51

000 000 100 اتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات52

000 000 100 أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ53

للتذكــرةأتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن اشارة  هيئات اخرى54

للتذكــرةالموارد التية من فاعلين في ميدان التصالت55

000 000 110 موارد متنوعة56

للتذكــرةالموارد التية من مساهمات الدولة60

للتذكــرةموارد الرخص التية من فاعلين في ميدان التصالت70

000 270 835 7 مجمـــوع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة 

مديرية أملك الدولة 8800

000 000 25 بيع عقارات مخزنية قروية10

000 000 323 دخول أملك الدولة ـ اليجار والتكاليف اليجارية الخ ـ   20

للتذكــرةالتركات الشاغرة30

000 500 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واليجارات العامة40

000 500 5 حاصلت بيع الثاث و الحطام والمعدات غير الصالحة للستعمال50

000 000 1 موارد متنوعة60

000 000 355 مجمـــوع موارد مديرية أملك الدولة 

000 449 366 290 مجمـــوع موارد وزارة القتصاد والمالية 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك1.1.0.0.0.17.000

مديرية الشؤون الدارية والقانونية 8100

000 600 التاوة المفروضة على استخراج المواد10

للتذكــرةالتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العامة 20
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بـيــــان الــمـــــــوارد المصلحة تقديرات سنة 2017الـفـصـل  
طبيعة 

المورد

للتذكــرةالتاوة المستحقة على احتلل الملك العامة30

000 000 8 موارد متنوعة40

000 600 8 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والقانونية 

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 8200

 رسوم الميناء10

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على السفن11

للتذكــرةارشاد البواخر و قطرها12

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية13

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على البضائع14

 الرسوم المستوفاة من التفريغ20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة21

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ السماك22

للتذكــرةالقسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير30

للتذكــرةبيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة40

للتذكــرةرسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء50

للتذكــرةالموارد التية من استعمال اللت60

000 750 موارد متنوعة70

000 750 مجمـــوع موارد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 

مديرية الملحة الجوية المدنية 8300

للتذكــرةالرسوم المستوفاة في المطارات10

000 000 15 الرسوم المفروضة على النقل الخاص20

000 000 21 موارد متنوعة30

000 000 36 مجمـــوع موارد مديرية الملحة الجوية المدنية 

000 350 45 مجمـــوع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

وزارة الفلحة والصيد البحري1.1.0.0.0.20.000

الدارة العامة 0000

000 25 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية10

للتذكــرةالمبالغ التي يؤديها الملك أو المستغلون الفلحيون في نطاق قانون الستثمارات الفلحية20

للتذكــرةرسوم التحليل بالمختبرات30

للتذكــرةاداء التقييد فى السجل الرسمى لنواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب40

للتذكــرةموارد مراكز تناسل الخيل50

000 000 9 موارد متنوعة60
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طبيعة 

المورد

000 025 9 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة 9100

000 000 4 التاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية10

000 800 22 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد20

000 500 196 إيتاوات الصيد البحري30

000 000 390 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري40

000 500 3 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري50

000 000 7 موارد متنوعة60

000 800 623 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 825 632 مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري 

وزارة الشباب و الرياضة1.1.0.0.0.21.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 3000

للتذكــرةمساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واليواء داخل المراكز والمخيمات10

للتذكــرةموارد متنوعة20

 للتذكــرة مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة 

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني1.1.0.0.0.26.000

الدارة العامة 0000

000 100 رسم وضع الطابع10

للتذكــرةرسم التفتيش20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 100 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 100 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة1.1.0.0.0.27.000

الدارة العامة 0000

000 500 7 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص10

000 000 1 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات20

000 000 90 موارد متنوعة30

000 500 98 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 500 98 مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي1.1.0.0.0.28.000

الدارة العامة 0000

000 876 8 رسم معايرة الموازين والمقاييس10

للتذكــرةالموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها20

للتذكــرةالـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي30
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طبيعة 

المورد

000 025 9 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة 9100

000 000 4 التاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية10

000 800 22 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد20

000 500 196 إيتاوات الصيد البحري30

000 000 390 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري40

000 500 3 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري50

000 000 7 موارد متنوعة60

000 800 623 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 825 632 مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري 

وزارة الشباب و الرياضة1.1.0.0.0.21.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 3000

للتذكــرةمساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واليواء داخل المراكز والمخيمات10

للتذكــرةموارد متنوعة20

 للتذكــرة مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة 

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني1.1.0.0.0.26.000

الدارة العامة 0000

000 100 رسم وضع الطابع10

للتذكــرةرسم التفتيش20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 100 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 100 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة1.1.0.0.0.27.000

الدارة العامة 0000

000 500 7 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص10

000 000 1 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات20

000 000 90 موارد متنوعة30

000 500 98 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 500 98 مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي1.1.0.0.0.28.000

الدارة العامة 0000

000 876 8 رسم معايرة الموازين والمقاييس10

للتذكــرةالموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها20

للتذكــرةالـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي30
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بـيــــان الــمـــــــوارد المصلحة تقديرات سنة 2017الـفـصـل  
طبيعة 

المورد

000 025 9 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة 9100

000 000 4 التاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية10

000 800 22 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد20

000 500 196 إيتاوات الصيد البحري30

000 000 390 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري40

000 500 3 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري50

000 000 7 موارد متنوعة60

000 800 623 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 825 632 مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري 

وزارة الشباب و الرياضة1.1.0.0.0.21.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 3000

للتذكــرةمساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واليواء داخل المراكز والمخيمات10

للتذكــرةموارد متنوعة20

 للتذكــرة مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة 

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني1.1.0.0.0.26.000

الدارة العامة 0000

000 100 رسم وضع الطابع10

للتذكــرةرسم التفتيش20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 100 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 100 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة1.1.0.0.0.27.000

الدارة العامة 0000

000 500 7 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص10

000 000 1 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات20

000 000 90 موارد متنوعة30

000 500 98 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 500 98 مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي1.1.0.0.0.28.000

الدارة العامة 0000

000 876 8 رسم معايرة الموازين والمقاييس10

للتذكــرةالموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها20

للتذكــرةالـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي30
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طبيعة 

المورد

للتذكــرةموارد متنوعة40

000 876 8 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 876 8 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 

إدارة الدفاع الوطني1.1.0.0.0.34.000

الدارة العامة 0000

000 000 4 موارد متنوعة10

000 000 4 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 4 مجمـــوع موارد إدارة الدفاع الوطني 

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر1.1.0.0.0.45.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةمنتجات الملك الغابوية10

000 000 15 موارد متنوعة20

000 000 15 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 15 مجمـــوع موارد المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج1.1.0.0.0.51.000

الدارة العامة 0000

000 150 موارد متنوعة من مصلحة السجون10

000 500 1 موارد متنوعة20

000 650 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 650 1 مجمـــوع موارد المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج 

إدارات متنوعة1.1.0.0.0.00.000

الدارة العامة 0000

000 400 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات10

000 000 90 المسترجعات من الجور والمرتبات20

000 000 180 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية30

 مبالغ المساعدة40

للتذكــرةمبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ41

للتذكــرةمبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح42

للتذكــرةحصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الدارات العمومية50

للتذكــرةالموارد الستثنائية الشكلية60

للتذكــرةترحيل العتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة70

000 000 8 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات80

 موارد مختلفة90

للتذكــرةمداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة لمور خصوصية91
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طبيعة 

المورد

للتذكــرةموارد متنوعة40

000 876 8 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 876 8 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 

إدارة الدفاع الوطني1.1.0.0.0.34.000

الدارة العامة 0000

000 000 4 موارد متنوعة10

000 000 4 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 4 مجمـــوع موارد إدارة الدفاع الوطني 

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر1.1.0.0.0.45.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةمنتجات الملك الغابوية10

000 000 15 موارد متنوعة20

000 000 15 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 15 مجمـــوع موارد المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج1.1.0.0.0.51.000

الدارة العامة 0000

000 150 موارد متنوعة من مصلحة السجون10

000 500 1 موارد متنوعة20

000 650 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 650 1 مجمـــوع موارد المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج 

إدارات متنوعة1.1.0.0.0.00.000

الدارة العامة 0000

000 400 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات10

000 000 90 المسترجعات من الجور والمرتبات20

000 000 180 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية30

 مبالغ المساعدة40

للتذكــرةمبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ41

للتذكــرةمبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح42

للتذكــرةحصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الدارات العمومية50

للتذكــرةالموارد الستثنائية الشكلية60

للتذكــرةترحيل العتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة70

000 000 8 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات80

 موارد مختلفة90

للتذكــرةمداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة لمور خصوصية91

10

بـيــــان الــمـــــــوارد المصلحة تقديرات سنة 2017الـفـصـل  
طبيعة 

المورد

للتذكــرةموارد متنوعة40

000 876 8 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 876 8 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 

إدارة الدفاع الوطني1.1.0.0.0.34.000

الدارة العامة 0000

000 000 4 موارد متنوعة10

000 000 4 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 4 مجمـــوع موارد إدارة الدفاع الوطني 

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر1.1.0.0.0.45.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةمنتجات الملك الغابوية10

000 000 15 موارد متنوعة20

000 000 15 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 15 مجمـــوع موارد المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج1.1.0.0.0.51.000

الدارة العامة 0000

000 150 موارد متنوعة من مصلحة السجون10

000 500 1 موارد متنوعة20

000 650 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 650 1 مجمـــوع موارد المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج 

إدارات متنوعة1.1.0.0.0.00.000

الدارة العامة 0000

000 400 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات10

000 000 90 المسترجعات من الجور والمرتبات20

000 000 180 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية30

 مبالغ المساعدة40

للتذكــرةمبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ41

للتذكــرةمبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح42

للتذكــرةحصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الدارات العمومية50

للتذكــرةالموارد الستثنائية الشكلية60

للتذكــرةترحيل العتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة70

000 000 8 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات80

 موارد مختلفة90

للتذكــرةمداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة لمور خصوصية91

10
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بـيــــان الــمـــــــوارد المصلحة تقديرات سنة 2017الـفـصـل  
طبيعة 

المورد

للتذكــرةمداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة92

000 000 75 موارد أخرى93

000 400 353 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 400 353 مجمـــوع موارد إدارات متنوعة 

000 622 281 292  مجموع موارد الميزانية العامة

11
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II-  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2017

 الجزء الول : موارد الستغلل 

رئيس الحكومة

الكولف الملكي دار السلم 4.1.1.0.0.04.001 18 000 000

 18 000 000 مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.1.0.0.06.002 900 000

 900 000 مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

- تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم المتحدة حول التغيرات المناخية 4.1.1.0.0.07.001

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.1.1.0.0.07.002 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الداخلية

المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 4.1.1.0.0.08.001 6 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق 4.1.1.0.0.08.002 5 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس - مكناس   4.1.1.0.0.08.003 6 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط - سل-  القنيطرة 4.1.1.0.0.08.004 7 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل - خنيفرة 4.1.1.0.0.08.005 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات 4.1.1.0.0.08.006 8 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش - آسفي 4.1.1.0.0.08.007 6 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة - تافيللت 4.1.1.0.0.08.008 5 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس - ماسة 4.1.1.0.0.08.009 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم - واد نون 4.1.1.0.0.08.010 3 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء 4.1.1.0.0.08.011 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة - واد الذهب 4.1.1.0.0.08.012 3 000 000

مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.1.1.0.0.08.018 185 000 000

 246 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.1.1.0.0.09.002 5 300 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.1.1.0.0.09.003 7 200 000

 12 500 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.1.1.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين 4.1.1.0.0.11.003 5 000 000

12

الرمز موارد سنة 2017بيـــان المرافق

 5 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي بورزازات 4.1.1.0.0.12.001 11 500 000

المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 4.1.1.0.0.12.003 11 300 000

المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 4.1.1.0.0.12.004 9 100 000

المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة 4.1.1.0.0.12.005 13 775 000

المركز الستشفائي القليمي بالصويرة 4.1.1.0.0.12.006 11 650 000

المركز الستشفائي القليمي بالجديدة 4.1.1.0.0.12.007 21 000 000

المركز الستشفائي القليمي بآسفي 4.1.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي بخريبكة 4.1.1.0.0.12.009 21 700 000

المركز الستشفائي القليمي بسطات 4.1.1.0.0.12.010 21 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببولمان 4.1.1.0.0.12.012 7 000 000

المركز الستشفائي القليمي بصفرو 4.1.1.0.0.12.013 6 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة 4.1.1.0.0.12.014 25 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي بشفشاون 4.1.1.0.0.12.016 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالعرائش 4.1.1.0.0.12.017 14 700 000

المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة 4.1.1.0.0.12.018 29 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتطوان 4.1.1.0.0.12.019 23 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.1.0.0.12.020 19 000 000

المركز الستشفائي القليمي بإفران 4.1.1.0.0.12.021 6 800 000

المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022 11 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة 4.1.1.0.0.12.023 16 700 000

المركز الستشفائي القليمي بتازة 4.1.1.0.0.12.024 13 500 000

المركز الستشفائي القليمي بفجيج 4.1.1.0.0.12.025 5 100 000

المركز الستشفائي القليمي بالناضور 4.1.1.0.0.12.026 22 000 000

المركز الستشفائي القليمي ببركان 4.1.1.0.0.12.027 9 200 000

المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب 4.1.1.0.0.12.028 5 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بالعيون 4.1.1.0.0.12.029 14 300 000

المركز الستشفائي القليمي بطانطان 4.1.1.0.0.12.030 5 000 000

المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل 4.1.1.0.0.12.031 28 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بأكادير 4.1.1.0.0.12.032 23 800 000

المركز الستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.1.0.0.12.033 18 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 4.1.1.0.0.12.035 15 600 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان  4.1.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.1.0.0.12.037 14 600 000

المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.038 13 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي بعمالة سل 4.1.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالخميسات 4.1.1.0.0.12.042 15 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مكناس 4.1.1.0.0.12.045 30 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.1.0.0.12.046 29 000 000
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بيـــان المرافق

الرمز موارد سنة 2017

 5 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي بورزازات 4.1.1.0.0.12.001 11 500 000

المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 4.1.1.0.0.12.003 11 300 000

المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 4.1.1.0.0.12.004 9 100 000

المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة 4.1.1.0.0.12.005 13 775 000

المركز الستشفائي القليمي بالصويرة 4.1.1.0.0.12.006 11 650 000

المركز الستشفائي القليمي بالجديدة 4.1.1.0.0.12.007 21 000 000

المركز الستشفائي القليمي بآسفي 4.1.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي بخريبكة 4.1.1.0.0.12.009 21 700 000

المركز الستشفائي القليمي بسطات 4.1.1.0.0.12.010 21 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببولمان 4.1.1.0.0.12.012 7 000 000

المركز الستشفائي القليمي بصفرو 4.1.1.0.0.12.013 6 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة 4.1.1.0.0.12.014 25 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي بشفشاون 4.1.1.0.0.12.016 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالعرائش 4.1.1.0.0.12.017 14 700 000

المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة 4.1.1.0.0.12.018 29 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتطوان 4.1.1.0.0.12.019 23 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.1.0.0.12.020 19 000 000

المركز الستشفائي القليمي بإفران 4.1.1.0.0.12.021 6 800 000

المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022 11 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة 4.1.1.0.0.12.023 16 700 000

المركز الستشفائي القليمي بتازة 4.1.1.0.0.12.024 13 500 000

المركز الستشفائي القليمي بفجيج 4.1.1.0.0.12.025 5 100 000

المركز الستشفائي القليمي بالناضور 4.1.1.0.0.12.026 22 000 000

المركز الستشفائي القليمي ببركان 4.1.1.0.0.12.027 9 200 000

المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب 4.1.1.0.0.12.028 5 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بالعيون 4.1.1.0.0.12.029 14 300 000

المركز الستشفائي القليمي بطانطان 4.1.1.0.0.12.030 5 000 000

المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل 4.1.1.0.0.12.031 28 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بأكادير 4.1.1.0.0.12.032 23 800 000

المركز الستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.1.0.0.12.033 18 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 4.1.1.0.0.12.035 15 600 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان  4.1.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.1.0.0.12.037 14 600 000

المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.038 13 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي بعمالة سل 4.1.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالخميسات 4.1.1.0.0.12.042 15 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مكناس 4.1.1.0.0.12.045 30 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.1.0.0.12.046 29 000 000
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 5 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي بورزازات 4.1.1.0.0.12.001 11 500 000

المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 4.1.1.0.0.12.003 11 300 000

المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 4.1.1.0.0.12.004 9 100 000

المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة 4.1.1.0.0.12.005 13 775 000

المركز الستشفائي القليمي بالصويرة 4.1.1.0.0.12.006 11 650 000

المركز الستشفائي القليمي بالجديدة 4.1.1.0.0.12.007 21 000 000

المركز الستشفائي القليمي بآسفي 4.1.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي بخريبكة 4.1.1.0.0.12.009 21 700 000

المركز الستشفائي القليمي بسطات 4.1.1.0.0.12.010 21 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببولمان 4.1.1.0.0.12.012 7 000 000

المركز الستشفائي القليمي بصفرو 4.1.1.0.0.12.013 6 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة 4.1.1.0.0.12.014 25 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي بشفشاون 4.1.1.0.0.12.016 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالعرائش 4.1.1.0.0.12.017 14 700 000

المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة 4.1.1.0.0.12.018 29 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتطوان 4.1.1.0.0.12.019 23 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.1.0.0.12.020 19 000 000

المركز الستشفائي القليمي بإفران 4.1.1.0.0.12.021 6 800 000

المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022 11 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة 4.1.1.0.0.12.023 16 700 000

المركز الستشفائي القليمي بتازة 4.1.1.0.0.12.024 13 500 000

المركز الستشفائي القليمي بفجيج 4.1.1.0.0.12.025 5 100 000

المركز الستشفائي القليمي بالناضور 4.1.1.0.0.12.026 22 000 000

المركز الستشفائي القليمي ببركان 4.1.1.0.0.12.027 9 200 000

المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب 4.1.1.0.0.12.028 5 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بالعيون 4.1.1.0.0.12.029 14 300 000

المركز الستشفائي القليمي بطانطان 4.1.1.0.0.12.030 5 000 000

المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل 4.1.1.0.0.12.031 28 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بأكادير 4.1.1.0.0.12.032 23 800 000

المركز الستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.1.0.0.12.033 18 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 4.1.1.0.0.12.035 15 600 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان  4.1.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.1.0.0.12.037 14 600 000

المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.038 13 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي بعمالة سل 4.1.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالخميسات 4.1.1.0.0.12.042 15 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مكناس 4.1.1.0.0.12.045 30 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.1.0.0.12.046 29 000 000
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المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.1.0.0.12.047 34 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.048 10 000 000

المعهد الوطني الصحي 4.1.1.0.0.12.049 6 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.1.0.0.12.050 2 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051 3 000 000

المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة 4.1.1.0.0.12.052 4 750 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني  4.1.1.0.0.12.053 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتاونات 4.1.1.0.0.12.054 7 600 000

المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط 4.1.1.0.0.12.055 9 250 000

المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056 4 700 000

المركز الستشفائي القليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.1.0.0.12.057 5 000 000

المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.1.0.0.12.058 10 000 000

المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان 4.1.1.0.0.12.059 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بطاطا 4.1.1.0.0.12.060 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالحوز 4.1.1.0.0.12.061 4 650 000

المركز الستشفائي القليمي بزاكورة 4.1.1.0.0.12.062 4 200 000

المركز الستشفائي القليمي ببوجدور 4.1.1.0.0.12.063 3 500 000

المركز الستشفائي القليمي بأسا-الزاك 4.1.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.1.0.0.12.065 7 800 000

المركز الستشفائي القليمي بالسمارة 4.1.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي بالنواصر 4.1.1.0.0.12.068 3 000 000

المركز الستشفائي القليمي بأزيلل 4.1.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي بالحاجب 4.1.1.0.0.12.070 4 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.1.0.0.12.071 6 800 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرادة 4.1.1.0.0.12.073 3 900 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي الجهوي بفاس 4.1.1.0.0.12.075 33 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتنغير 4.1.1.0.0.12.076 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني 4.1.1.0.0.12.077 3 800 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078 4 900 000

المركز الستشفائي القليمي بوزان 4.1.1.0.0.12.079 3 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببرشيد 4.1.1.0.0.12.080 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة 4.1.1.0.0.12.081 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور 4.1.1.0.0.12.082 5 500 000

المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية 4.1.1.0.0.12.083 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح 4.1.1.0.0.12.084 9 000 000

المركز الستشفائي القليمي بميدلت 4.1.1.0.0.12.085 5 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرسيف 4.1.1.0.0.12.086 3 800 000

 919 500 000 مجمـــــــوع

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.1.0.0.13.003

الخزينة العامة للمملكة 4.1.1.0.0.13.005 43 000 000

14

الرمز موارد سنة 2017بيـــان المرافق

- القسم الداري 4.1.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007 42 000 000

 85 000 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002 2 740 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004 2 050 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011 2 040 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014 1 534 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015 1 290 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016 2 086 000

 46 705 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003 3 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004 10 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006 5 000 000

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010 8 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.1.0.0.17.016 3 000 000
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- القسم الداري 4.1.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007 42 000 000

 85 000 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002 2 740 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004 2 050 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011 2 040 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014 1 534 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015 1 290 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016 2 086 000

 46 705 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003 3 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004 10 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006 5 000 000

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010 8 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.1.0.0.17.016 3 000 000
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- القسم الداري 4.1.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007 42 000 000

 85 000 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002 2 740 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004 2 050 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011 2 040 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014 1 534 000
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المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003 3 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004 10 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005 8 000 000
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مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010 8 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.1.0.0.17.015 10 000 000
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المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018 2 500 000

مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.1.1.0.0.17.019 4 000 000

مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.1.0.0.17.020 4 000 000

مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل 4.1.1.0.0.17.021 4 000 000

 175 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.1.0.0.20.001 2 400 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002 2 700 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003 1 600 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005 1 600 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006 2 200 000

قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 4.1.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008 2 700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009 3 400 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.010 5 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011 3 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012 3 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013 2 900 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014 4 500 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.1.0.0.20.015 7 677 000

 63 777 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.1.1.0.0.21.005 4 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.1.0.0.21.008 500 000

 45 800 000 مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.1.0.0.26.003 400 000
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معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.1.0.0.27.001 3 306 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.1.0.0.27.005 500 000

 52 986 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.1.0.0.28.002 4 000 000

 4 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.1.1.0.0.29.001 2 300 000

المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.1.1.0.0.29.002 300 000

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.1.1.0.0.29.003 200 000

مسرح محمد السادس بوجدة 4.1.1.0.0.29.004 1 500 000

 4 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.1.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.1.0.0.34.001 19 681 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.1.0.0.34.002 170 000 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.1.0.0.34.003 52 000 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.1.0.0.34.004 50 000 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.1.1.0.0.34.005 12 000 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006 10 000 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.1.1.0.0.34.007 21 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.1.0.0.34.008 33 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.1.0.0.34.009 3 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.1.1.0.0.34.010 2 474 000

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.1.0.0.34.011

17

الرمز موارد سنة 2017بيـــان المرافق

 373 155 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.1.0.0.42.001 18 350 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002 3 400 000

مدرسة علوم المعلومات 4.1.1.0.0.42.003 5 301 000

 27 051 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.1.0.0.45.002 14 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.1.0.0.45.003

 14 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.1.0.0.46.001 19 400 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002 4 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.1.1.0.0.46.003 4 300 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.1.1.0.0.46.004 4 300 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.1.0.0.46.005 4 300 000

 36 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.1.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجمـــــــوع

000 174 198 2  مجموع مــوارد الستغلل 

 الجزء الثاني : موارد الستثمار 

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السلم 4.1.2.0.0.04.001

- مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

18
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 373 155 000 مجمـــــــوع
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المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر
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- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.1.0.0.45.003

 14 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.1.0.0.46.001 19 400 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002 4 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.1.1.0.0.46.003 4 300 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.1.1.0.0.46.004 4 300 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.1.0.0.46.005 4 300 000

 36 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.1.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجمـــــــوع

000 174 198 2  مجموع مــوارد الستغلل 

 الجزء الثاني : موارد الستثمار 

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السلم 4.1.2.0.0.04.001

- مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
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- تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم المتحدة حول التغيرات المناخية 4.1.2.0.0.07.001

- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.1.2.0.0.07.002

- مجمـــــــوع

وزارة الداخلية

- المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 4.1.2.0.0.08.001

- المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق 4.1.2.0.0.08.002

- المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس - مكناس   4.1.2.0.0.08.003

- المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط - سل-  القنيطرة 4.1.2.0.0.08.004

- المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل - خنيفرة 4.1.2.0.0.08.005

- المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات 4.1.2.0.0.08.006

- المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش - آسفي 4.1.2.0.0.08.007

- المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة - تافيللت 4.1.2.0.0.08.008

- المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس - ماسة 4.1.2.0.0.08.009

- المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم - واد نون 4.1.2.0.0.08.010

- المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء 4.1.2.0.0.08.011

- المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة - واد الذهب 4.1.2.0.0.08.012

- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.1.2.0.0.08.018

- مجمـــــــوع

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.1.2.0.0.09.002 2 610 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.1.2.0.0.09.003 6 500 000

 9 110 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.1.2.0.0.11.002

- قسم استراتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003

- مجمـــــــوع

وزارة الصحة

- المركز الستشفائي القليمي بورزازات 4.1.2.0.0.12.001

- المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.2.0.0.12.002

- المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 4.1.2.0.0.12.003

- المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 4.1.2.0.0.12.004

- المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة 4.1.2.0.0.12.005

- المركز الستشفائي القليمي بالصويرة 4.1.2.0.0.12.006

- المركز الستشفائي القليمي بالجديدة 4.1.2.0.0.12.007

- المركز الستشفائي القليمي بآسفي 4.1.2.0.0.12.008

- المركز الستشفائي القليمي بخريبكة 4.1.2.0.0.12.009

- المركز الستشفائي القليمي بسطات 4.1.2.0.0.12.010

- المركز الستشفائي القليمي ببولمان 4.1.2.0.0.12.012

- المركز الستشفائي القليمي بصفرو 4.1.2.0.0.12.013
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 9 110 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.1.2.0.0.11.002

- قسم استراتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003

- مجمـــــــوع

وزارة الصحة

- المركز الستشفائي القليمي بورزازات 4.1.2.0.0.12.001

- المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.2.0.0.12.002

- المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 4.1.2.0.0.12.003

- المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 4.1.2.0.0.12.004

- المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة 4.1.2.0.0.12.005

- المركز الستشفائي القليمي بالصويرة 4.1.2.0.0.12.006

- المركز الستشفائي القليمي بالجديدة 4.1.2.0.0.12.007

- المركز الستشفائي القليمي بآسفي 4.1.2.0.0.12.008

- المركز الستشفائي القليمي بخريبكة 4.1.2.0.0.12.009

- المركز الستشفائي القليمي بسطات 4.1.2.0.0.12.010

- المركز الستشفائي القليمي ببولمان 4.1.2.0.0.12.012

- المركز الستشفائي القليمي بصفرو 4.1.2.0.0.12.013
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 373 155 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.1.0.0.42.001 18 350 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002 3 400 000

مدرسة علوم المعلومات 4.1.1.0.0.42.003 5 301 000

 27 051 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.1.0.0.45.002 14 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.1.0.0.45.003

 14 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.1.0.0.46.001 19 400 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002 4 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.1.1.0.0.46.003 4 300 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.1.1.0.0.46.004 4 300 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.1.0.0.46.005 4 300 000

 36 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.1.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجمـــــــوع

000 174 198 2  مجموع مــوارد الستغلل 

 الجزء الثاني : موارد الستثمار 

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السلم 4.1.2.0.0.04.001

- مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

18
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- المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة 4.1.2.0.0.12.014

- المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم 4.1.2.0.0.12.015

- المركز الستشفائي القليمي بشفشاون 4.1.2.0.0.12.016

- المركز الستشفائي القليمي بالعرائش 4.1.2.0.0.12.017

- المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة 4.1.2.0.0.12.018

- المركز الستشفائي القليمي بتطوان 4.1.2.0.0.12.019

- المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.2.0.0.12.020

- المركز الستشفائي القليمي بإفران 4.1.2.0.0.12.021

- المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة 4.1.2.0.0.12.022

- المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة 4.1.2.0.0.12.023

- المركز الستشفائي القليمي بتازة 4.1.2.0.0.12.024

- المركز الستشفائي القليمي بفجيج 4.1.2.0.0.12.025

- المركز الستشفائي القليمي بالناضور 4.1.2.0.0.12.026

- المركز الستشفائي القليمي ببركان 4.1.2.0.0.12.027

- المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب 4.1.2.0.0.12.028

- المركز الستشفائي الجهوي بالعيون 4.1.2.0.0.12.029

- المركز الستشفائي القليمي بطانطان 4.1.2.0.0.12.030

- المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل 4.1.2.0.0.12.031

- المركز الستشفائي الجهوي بأكادير 4.1.2.0.0.12.032

- المركز الستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.2.0.0.12.033

- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 4.1.2.0.0.12.035

- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان  4.1.2.0.0.12.036

- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.2.0.0.12.037

- المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.038

- المركز الستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.2.0.0.12.039

- المركز الستشفائي بعمالة سل 4.1.2.0.0.12.040

- المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.2.0.0.12.041

- المركز الستشفائي القليمي بالخميسات 4.1.2.0.0.12.042

- المركز الستشفائي بعمالة مكناس 4.1.2.0.0.12.045

- المركز الستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.2.0.0.12.046

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.2.0.0.12.047 10 000 000

- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.048

المعهد الوطني الصحي 4.1.2.0.0.12.049 16 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.2.0.0.12.050 3 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.2.0.0.12.051 9 500 000

- المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة 4.1.2.0.0.12.052

- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني  4.1.2.0.0.12.053

- المركز الستشفائي القليمي بتاونات 4.1.2.0.0.12.054

- المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط 4.1.2.0.0.12.055

- المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت 4.1.2.0.0.12.056

- المركز الستشفائي القليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.2.0.0.12.057

- المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.2.0.0.12.058

- المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان 4.1.2.0.0.12.059

- المركز الستشفائي القليمي بطاطا 4.1.2.0.0.12.060

- المركز الستشفائي القليمي بالحوز 4.1.2.0.0.12.061
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- المركز الستشفائي القليمي بزاكورة 4.1.2.0.0.12.062

- المركز الستشفائي القليمي ببوجدور 4.1.2.0.0.12.063

- المركز الستشفائي القليمي بأسا-الزاك 4.1.2.0.0.12.064

- المركز الستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.2.0.0.12.065

- المركز الستشفائي القليمي بالسمارة 4.1.2.0.0.12.066

- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.2.0.0.12.067

- المركز الستشفائي القليمي بالنواصر 4.1.2.0.0.12.068

- المركز الستشفائي القليمي بأزيلل 4.1.2.0.0.12.069

- المركز الستشفائي القليمي بالحاجب 4.1.2.0.0.12.070

- المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.2.0.0.12.071

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.2.0.0.12.072 5 000 000

- المركز الستشفائي القليمي بجرادة 4.1.2.0.0.12.073

- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.2.0.0.12.074

- المركز الستشفائي الجهوي بفاس 4.1.2.0.0.12.075

- المركز الستشفائي القليمي بتنغير 4.1.2.0.0.12.076

- المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني 4.1.2.0.0.12.077

- المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان 4.1.2.0.0.12.078

- المركز الستشفائي القليمي بوزان 4.1.2.0.0.12.079

- المركز الستشفائي القليمي ببرشيد 4.1.2.0.0.12.080

- المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة 4.1.2.0.0.12.081

- المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور 4.1.2.0.0.12.082

- المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية 4.1.2.0.0.12.083

- المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح 4.1.2.0.0.12.084

- المركز الستشفائي القليمي بميدلت 4.1.2.0.0.12.085

- المركز الستشفائي القليمي بجرسيف 4.1.2.0.0.12.086

 44 000 000 مجمـــــــوع

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.2.0.0.13.003

- الخزينة العامة للمملكة 4.1.2.0.0.13.005

القسم الداري 4.1.2.0.0.13.006 6 500 000

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.2.0.0.13.007

 6 500 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.2.0.0.14.001 1 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.2.0.0.14.002 2 650 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.2.0.0.14.003 2 000 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.2.0.0.14.004 800 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.2.0.0.14.005 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.2.0.0.14.006 800 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.2.0.0.14.007 1 600 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.2.0.0.14.008 800 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.2.0.0.14.009 800 000
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معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.2.0.0.14.010 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.2.0.0.14.011 1 000 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.2.0.0.14.012 700 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.2.0.0.14.013 500 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.2.0.0.14.014 750 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.2.0.0.14.015 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.2.0.0.14.016 2 000 000

 17 000 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

- مديرية المطبعة الرسمية 4.1.2.0.0.16.001

- مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.2.0.0.17.002 4 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.2.0.0.17.003 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.2.0.0.17.004 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.2.0.0.17.005 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.2.0.0.17.006 1 000 000

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.2.0.0.17.007

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.2.0.0.17.008 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.17.009 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.2.0.0.17.010 3 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.2.0.0.17.011 1 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.2.0.0.17.012 10 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.2.0.0.17.013 500 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.2.0.0.17.014 300 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.2.0.0.17.015 25 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.2.0.0.17.016 500 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.2.0.0.17.017 20 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.2.0.0.17.018 4 500 000

مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.1.2.0.0.17.019 500 000

مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.2.0.0.17.020 500 000

مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل 4.1.2.0.0.17.021 500 000

 575 800 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.2.0.0.20.001

- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.2.0.0.20.002

- المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.2.0.0.20.003

- المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.2.0.0.20.004

- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.2.0.0.20.005

- المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.2.0.0.20.006
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قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 4.1.2.0.0.20.007 3 700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.2.0.0.20.008 200 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.2.0.0.20.009 200 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.010 1 200 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.2.0.0.20.011 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.2.0.0.20.012 200 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.2.0.0.20.013 200 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.2.0.0.20.014 8 000 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.2.0.0.20.015 10 000 000

 24 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.2.0.0.21.001

- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.2.0.0.21.002

- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.2.0.0.21.003

- المركب الرياضي لفاس 4.1.2.0.0.21.005

- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.2.0.0.21.006

- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.2.0.0.21.007

- مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.2.0.0.21.008

- مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

- قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.2.0.0.23.001

- مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.2.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.2.0.0.26.002 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.2.0.0.26.003 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.2.0.0.26.004 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.2.0.0.26.005 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.2.0.0.26.006 230 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.2.0.0.26.007 250 000

 1 280 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.2.0.0.27.001 190 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.2.0.0.27.002 1 380 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.27.003 35 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.2.0.0.27.004 1 500 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.2.0.0.27.005 500 000

 38 570 000 مجمـــــــوع
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2017

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.2.0.0.28.002

- مجمـــــــوع

وزارة الثقافة

- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001

- المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.1.2.0.0.29.002

- المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.1.2.0.0.29.003

- مسرح محمد السادس بوجدة 4.1.2.0.0.29.004

- مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

- قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001 3 000 000

- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.2.0.0.34.002

- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.2.0.0.34.003

- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.2.0.0.34.004

- المستشفى العسكري بالعيون 4.1.2.0.0.34.005

- المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.2.0.0.34.006

- المستشفى العسكري بكلميم 4.1.2.0.0.34.007

- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.2.0.0.34.008

- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.2.0.0.34.009

- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.1.2.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001 5 000 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002 4 000 000

مدرسة علوم المعلومات 4.1.2.0.0.42.003 8 700 000

 17 700 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.2.0.0.45.002

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.2.0.0.45.003

- مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2017

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.2.0.0.46.001 4 300 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.2.0.0.46.002 1 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.1.2.0.0.46.003 1 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.1.2.0.0.46.004 1 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.2.0.0.46.005 1 000 000

 8 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.2.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.2.0.0.51.001

- مجمـــــــوع

000 260 745  مجموع مــوارد الستثمار 

 2 943 434 000   مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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- مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

- قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

- مجمـــــــوع
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المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001 3 000 000

- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.2.0.0.34.002

- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.2.0.0.34.003

- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.2.0.0.34.004

- المستشفى العسكري بالعيون 4.1.2.0.0.34.005

- المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.2.0.0.34.006
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- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.2.0.0.34.009
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المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001 5 000 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002 4 000 000
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المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.2.0.0.45.002

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.2.0.0.45.003

- مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
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وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.2.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.2.0.0.51.001

- مجمـــــــوع

000 260 745  مجموع مــوارد الستثمار 

 2 943 434 000   مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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(بالدرهم)

III- الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة  

موارد سنة 2017بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.1.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.1.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.1.0.0.1.00.004

000 000 405 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.1.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.1.0.0.1.00.006

000 800 727 1 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات3.1.0.0.1.00.008

000 000 220 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.1.0.0.1.04.005

000 996 095 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.1.0.0.1.04.006

للتذكـرة صندوق التأهيل الجتماعي3.1.0.0.1.04.007

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.1.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.1.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص لنقاذ مدينة فاس3.1.0.0.1.08.003

000 100 854 24 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.1.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.1.0.0.1.08.005

000 474 198 5 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.1.0.0.1.08.006

000 000 200 1 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.1.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.1.0.0.1.08.009

000 927 463 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.1.0.0.1.08.010

000 000 714 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.1.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.1.0.0.1.08.012

للتذكـرة صندوق التضامن بين الجهات3.1.0.0.1.08.013

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.1.0.0.1.09.002

000 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية3.1.0.0.1.10.001

26
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000 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.1.0.0.1.12.001

000 000 440 1 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة3.1.0.0.1.13.003

000 000 70 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.1.0.0.1.13.004

000 000 350 مرصدات المصالح المالية3.1.0.0.1.13.008

000 000 5 صندوق الصلح الزراعي3.1.0.0.1.13.009

للتذكـرة الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية3.1.0.0.1.13.012

للتذكـرة الصندوق الخاص بالزكاة3.1.0.0.1.13.017

000 000 600 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.1.0.0.1.13.018

للتذكـرة صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع3.1.0.0.1.13.019

000 000 600 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.1.0.0.1.13.021

000 000 237 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.1.0.0.1.13.022

000 000 000 3 صندوق دعم التماسك الجتماعي3.1.0.0.1.13.024

000 000 000 8 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.1.0.0.1.13.025

000 000 700 صندوق محاربة الغش الجمركي3.1.0.0.1.13.026

000 000 360 صندوق الموال المتأتية من اليداعات بالخزينة3.1.0.0.1.13.027

000 000 700 2 الصندوق الخاص بالطرق3.1.0.0.1.17.001

000 000 16 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي3.1.0.0.1.17.003

000 000 500 صندوق التنمية الفلحية3.1.0.0.1.20.005

000 000 100 صندوق تنمية الصيد البحري3.1.0.0.1.20.006

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.1.0.0.1.20.007

000 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.1.0.0.1.21.001

للتذكـرة الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.1.0.0.1.27.001

000 000 200 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة3.1.0.0.1.27.002

للتذكـرة صندوق التنمية الطاقية3.1.0.0.1.27.003

000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.1.0.0.1.29.001

27



- 73 -

موارد سنة 2017بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

000 000 000 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.1.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.1.0.0.1.33.001

000 000 200 صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.1.0.0.1.34.001

000 000 50 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.1.0.0.1.34.002

000 000 500 الصندوق الوطني الغابوي3.1.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.1.0.0.1.45.003

000 000 30 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.1.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.1.0.0.1.51.001

000 797 418 64 مجموع موارد الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

للتذكـرة حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.1.0.0.4.13.021

للتذكـرة حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.1.0.0.4.13.022

للتذكـرة حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.1.0.0.4.13.023

للتذكـرة مجموع موارد حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

000 000 100 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.1.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.1.0.0.5.13.003

000 000 100 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات التمويل

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.1.0.0.7.13.017

000 772 7 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.1.0.0.7.13.020

000 380 2 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.1.0.0.7.13.059

000 312 2 القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.1.0.0.7.13.063

000 377 5 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.1.0.0.7.13.064

000 566 3 القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.1.0.0.7.13.066

000 407 21 مجموع موارد حسابات التمويل 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

28
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للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.1.0.0.9.04.002

000 000 800 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.1.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.1.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.1.0.0.9.42.001

000 500 800 10 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات 

000 704 340 75 مجموع موارد الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
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000 000 000 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.1.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.1.0.0.1.33.001
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000 000 50 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.1.0.0.1.34.002

000 000 500 الصندوق الوطني الغابوي3.1.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.1.0.0.1.45.003

000 000 30 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.1.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.1.0.0.1.51.001

000 797 418 64 مجموع موارد الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

للتذكـرة حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.1.0.0.4.13.021

للتذكـرة حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.1.0.0.4.13.022

للتذكـرة حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.1.0.0.4.13.023

للتذكـرة مجموع موارد حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

000 000 100 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.1.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.1.0.0.5.13.003

000 000 100 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات التمويل

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.1.0.0.7.13.017

000 772 7 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.1.0.0.7.13.020

000 380 2 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.1.0.0.7.13.059

000 312 2 القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.1.0.0.7.13.063

000 377 5 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.1.0.0.7.13.064

000 566 3 القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.1.0.0.7.13.066

000 407 21 مجموع موارد حسابات التمويل 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

28

موارد سنة 2017بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.1.0.0.9.04.002

000 000 800 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.1.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.1.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.1.0.0.9.42.001

000 500 800 10 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات 

000 704 340 75 مجموع موارد الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة

29

77 871 230 000
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(بالدرهم)

2017

الجدول " ب "ـ

 (المادة  41)

الباب الول

 التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير

   الخاصة بالميزانية العامة لسنة

القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2017

جللة الملك

 26 292 000 - القوائم المدنية..................................................................................................................... 1.2.1.1.0.01.000

 517 164 000 - مخصصات السيادة.............................................................................................................. 1.2.1.2.0.01.000

البلط الملكي

 445 100 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.02.000

 1 504 183 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.02.000

مجلس النواب

 355 908 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.03.000

 69 200 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

 206 058 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.43.000

 45 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

 96 005 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.04.000

 557 224 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.04.000

المحاكم المالية

 238 198 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.05.000

 47 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل والحريات

 3 728 933 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.06.000

 391 994 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 1 770 669 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.07.000

 586 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.07.000

وزارة الداخلية

 17 464 980 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.08.000

 3 559 480 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.08.000

وزارة التصال

 70 925 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.09.000

 1 210 870 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.09.000

1
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2017

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

 6 050 146 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.10.000

 3 203 500 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.10.000

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 36 552 396 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.11.000

 4 114 816 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.11.000

وزارة الصحة

 7 464 752 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.12.000

 4 250 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.12.000

وزارة القتصاد والمالية

 2 188 395 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.13.000

 370 749 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.13.000

 36 790 000 000 - التكاليف المشتركة.............................................................................................................. 1.2.1.3.0.13.000

 5 260 000 000 - التسديدات والتخفيضات والرجاعات الضريبية........................................................................... 1.2.1.5.0.13.000

وزارة السياحة

 171 913 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.14.000

 97 069 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.14.000

المانة العامة للحكومة

 60 474 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.16.000

 13 420 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.16.000

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

 890 424 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.17.000

 243 668 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.17.000

وزارة الفلحة والصيد البحري

 791 525 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.20.000

 2 409 138 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.20.000

وزارة الشباب و الرياضة

 452 324 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.21.000

 230 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.21.000

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

 526 771 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.23.000

 2 408 681 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.23.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 30 807 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.24.000

 24 158 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.24.000

2
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2017

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 130 020 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.26.000

 166 347 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.26.000

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 521 596 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.27.000

 546 095 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.27.000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 241 395 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.28.000

 300 561 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.28.000

وزارة الثقافة

 211 098 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.29.000

 182 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.29.000

وزارة السكنى و سياسة المدينة

 175 710 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.30.000

 110 190 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.30.000

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

 181 293 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.31.000

 283 680 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.31.000

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

 27 000 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.32.000

 9 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.32.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

 54 705 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.33.000

 35 503 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.33.000

إدارة الدفاع الوطني

 23 540 182 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.34.000

 5 801 510 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.34.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 49 937 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.35.000

 70 737 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.35.000

 3 300 000 000 - النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية.................................................................................... 1.2.1.4.0.36.000

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

 11 596 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.40.000

 14 475 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.40.000

3
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2017

المندوبية السامية للتخطيط

 307 000 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.42.000

 130 896 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.42.000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

 460 956 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.45.000

 76 200 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.45.000

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

- 129 500 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.46.000

- 576 636 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.46.000

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

 55 169 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.48.000

 503 100 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.48.000

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 22 657 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.50.000

 388 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.50.000

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 930 497 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.51.000

 594 936 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.51.000

المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

 67 299 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.52.000

 41 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.52.000

 187 734 785 000  مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

4
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2017

الجدول " ج "ـ

(المادة  42 )

الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول  للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات 

 الستثمارالخاصة بالميزانية العامة لسنة

(بالدرهم)

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

  اعتمادات الداء 

 المجموع لسنة 2017

اعتمادات اللتزام  

 في سنة 018 2 و

  ما يليها

الـفــصــــــول

1.2.2.0.0.02.000 131 608 000  131 608 000 - البلط الملكي

1.2.2.0.0.03.000 24 700 000  24 700 000 - مجلس النواب

1.2.2.0.0.43.000 22 850 000  12 850 000 10 000 000 مجلس المستشارين

1.2.2.0.0.04.000 456 375 000  456 375 000 - رئيس الحكومة

1.2.2.0.0.05.000 45 200 000  35 200 000 10 000 000 المحاكم المالية

1.2.2.0.0.06.000 599 250 000  299 250 000 300 000 000 وزارة العدل والحريات

1.2.2.0.0.07.000 300 000 000  300 000 000 - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

1.2.2.0.0.08.000 5 762 320 000  2 831 030 000 2 931 290 000 وزارة الداخلية

1.2.2.0.0.09.000 401 212 000  398 212 000 3 000 000 وزارة التصال

1.2.2.0.0.10.000 1 146 000 000  876 000 000 270 000 000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

1.2.2.0.0.11.000 5 565 286 000  3 979 286 000 1 586 000 000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

1.2.2.0.0.12.000 4 400 000 000  2 400 000 000 2 000 000 000 وزارة الصحة

1.2.2.0.0.13.000 254 153 000  187 153 000 67 000 000 وزارة القتصاد والمالية

1.2.2.3.0.13.000 20 176 000 000  20 176 000 000 -  وزارة القتصاد والمالية - التكاليف المشتركة

1.2.2.0.0.14.000 492 837 000  426 837 000 66 000 000 وزارة السياحة

1.2.2.0.0.16.000 3 040 000  3 040 000 - المانة العامة للحكومة

1.2.2.0.0.17.000 13 547 221 000  6 899 221 000 6 648 000 000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

1.2.2.0.0.20.000 14 719 400 000  8 656 400 000 6 063 000 000 وزارة الفلحة والصيد البحري

1.2.2.0.0.21.000 2 375 000 000  1 925 000 000 450 000 000 وزارة الشباب و الرياضة

1.2.2.0.0.23.000 1 628 554 000  998 554 000 630 000 000 وزارة الوقاف والشؤون السلمية

1.2.2.0.0.24.000 8 140 000  7 140 000 1 000 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

1.2.2.0.0.26.000 370 980 000  320 980 000 50 000 000 وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

1.2.2.0.0.27.000 13 302 286 000  3 630 986 000 9 671 300 000 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

1.2.2.0.0.28.000 2 321 725 000  2 217 725 000 104 000 000 وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

1.2.2.0.0.29.000 380 000 000  330 000 000 50 000 000 وزارة الثقافة

1.2.2.0.0.30.000 553 752 000  543 752 000 10 000 000 وزارة السكنى و سياسة المدينة

1.2.2.0.0.31.000 63 420 000  60 420 000 3 000 000 وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

1.2.2.0.0.32.000 6 000 000  6 000 000 - الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

1.2.2.0.0.33.000 49 030 000  25 030 000 24 000 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

1.2.2.0.0.34.000 7 586 490 000  4 473 490 000 3 113 000 000 إدارة الدفاع الوطني

1
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات

  اعتمادات الداء 

 المجموع لسنة 2017

اعتمادات اللتزام  

 في سنة 018 2 و

  ما يليها

الـفــصــــــول

1.2.2.0.0.35.000 25 022 000  19 022 000 6 000 000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

1.2.2.0.0.40.000 9 600 000  9 600 000 - المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

1.2.2.0.0.42.000 37 885 000  29 885 000 8 000 000 المندوبية السامية للتخطيط

1.2.2.0.0.45.000 317 000 000  157 000 000 160 000 000 المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

1.2.2.0.0.46.000 458 900 000  293 900 000 165 000 000 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

1.2.2.0.0.48.000 80 500 000  80 500 000 - وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

1.2.2.0.0.50.000 187 000 000  177 000 000 10 000 000 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

1.2.2.0.0.51.000 410 700 000  160 700 000 250 000 000 المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

1.2.2.0.0.52.000 12 000 000  12 000 000 - المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

 63 571 846 000
000 436 231 98 000 590 659 34  مجموع نفقات الستثمار الخاصة بالميزانية العامة
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 العتمادات لسنة القطاعات الوزارية أو المؤسسات

2017

الجدول " د "ـ

 ( المادة  43 )  

الباب الثالث 

  

(بالدرهم)

التوزيع على  الفصول للعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2017

الـفــصـول

 27 474 000 000 وزارة القتصاد والمالية - فوائد وعمولت متعلقة بالدين العمومي1.2.3.1.0.13.000

 45 882 000 000 وزارة القتصاد والمالية - استهلكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الجل1.2.3.2.0.13.000

 73 356 000 000   مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

1
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الجدول "هـ "ـ

(المادة   44)

التوزيع  بـحسب الوزارة أو المؤسـسة  لنفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة  2017

(بالدرهم)

 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2017

الرمز

رئيس الحكومة

الكولف الملكي دار السلم 4.2.1.0.0.04.001 18 000 000

 18 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.1.0.0.06.002 900 000

 900 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل والحريات

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

- تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم المتحدة حول التغيرات المناخية 4.2.1.0.0.07.001

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.2.1.0.0.07.002 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الداخلية

المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 4.2.1.0.0.08.001 6 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق 4.2.1.0.0.08.002 5 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس - مكناس   4.2.1.0.0.08.003 6 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط - سل-  القنيطرة 4.2.1.0.0.08.004 7 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل - خنيفرة 4.2.1.0.0.08.005 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات 4.2.1.0.0.08.006 8 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش - آسفي 4.2.1.0.0.08.007 6 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة - تافيللت 4.2.1.0.0.08.008 5 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس - ماسة 4.2.1.0.0.08.009 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم - واد نون 4.2.1.0.0.08.010 3 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء 4.2.1.0.0.08.011 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة - واد الذهب 4.2.1.0.0.08.012 3 000 000

مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.2.1.0.0.08.018 185 000 000

 246 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.2.1.0.0.09.002 5 300 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.2.1.0.0.09.003 7 200 000

 12 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.2.1.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين 4.2.1.0.0.11.003 5 000 000

 5 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي بورزازات 4.2.1.0.0.12.001 11 500 000

المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.2.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 4.2.1.0.0.12.003 11 300 000

المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 4.2.1.0.0.12.004 9 100 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2017

الرمز

المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة 4.2.1.0.0.12.005 13 775 000

المركز الستشفائي القليمي بالصويرة 4.2.1.0.0.12.006 11 650 000

المركز الستشفائي القليمي بالجديدة 4.2.1.0.0.12.007 21 000 000

المركز الستشفائي القليمي بآسفي 4.2.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي بخريبكة 4.2.1.0.0.12.009 21 700 000

المركز الستشفائي القليمي بسطات 4.2.1.0.0.12.010 21 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببولمان 4.2.1.0.0.12.012 7 000 000

المركز الستشفائي القليمي بصفرو 4.2.1.0.0.12.013 6 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة 4.2.1.0.0.12.014 25 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم 4.2.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي بشفشاون 4.2.1.0.0.12.016 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالعرائش 4.2.1.0.0.12.017 14 700 000

المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة 4.2.1.0.0.12.018 29 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتطوان 4.2.1.0.0.12.019 23 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.2.1.0.0.12.020 19 000 000

المركز الستشفائي القليمي بإفران 4.2.1.0.0.12.021 6 800 000

المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة 4.2.1.0.0.12.022 11 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة 4.2.1.0.0.12.023 16 700 000

المركز الستشفائي القليمي بتازة 4.2.1.0.0.12.024 13 500 000

المركز الستشفائي القليمي بفجيج 4.2.1.0.0.12.025 5 100 000

المركز الستشفائي القليمي بالناضور 4.2.1.0.0.12.026 22 000 000

المركز الستشفائي القليمي ببركان 4.2.1.0.0.12.027 9 200 000

المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب 4.2.1.0.0.12.028 5 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بالعيون 4.2.1.0.0.12.029 14 300 000

المركز الستشفائي القليمي بطانطان 4.2.1.0.0.12.030 5 000 000

المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل 4.2.1.0.0.12.031 28 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بأكادير 4.2.1.0.0.12.032 23 800 000

المركز الستشفائي الجهوي بمراكش 4.2.1.0.0.12.033 18 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 4.2.1.0.0.12.035 15 600 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان  4.2.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.2.1.0.0.12.037 14 600 000

المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 4.2.1.0.0.12.038 13 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المحمدية 4.2.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي بعمالة سل 4.2.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.1.0.0.12.041 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالخميسات 4.2.1.0.0.12.042 15 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مكناس 4.2.1.0.0.12.045 30 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بوجدة 4.2.1.0.0.12.046 29 000 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.2.1.0.0.12.047 34 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.12.048 10 000 000

المعهد الوطني الصحي 4.2.1.0.0.12.049 6 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.2.1.0.0.12.050 2 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.2.1.0.0.12.051 3 000 000

المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة 4.2.1.0.0.12.052 4 750 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني  4.2.1.0.0.12.053 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتاونات 4.2.1.0.0.12.054 7 600 000

المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط 4.2.1.0.0.12.055 9 250 000

المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت 4.2.1.0.0.12.056 4 700 000

المركز الستشفائي القليمي بشتوكة-آيت باها 4.2.1.0.0.12.057 5 000 000

المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق 4.2.1.0.0.12.058 10 000 000

المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان 4.2.1.0.0.12.059 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بطاطا 4.2.1.0.0.12.060 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالحوز 4.2.1.0.0.12.061 4 650 000

المركز الستشفائي القليمي بزاكورة 4.2.1.0.0.12.062 4 200 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2017

الرمز

المركز الستشفائي القليمي ببوجدور 4.2.1.0.0.12.063 3 500 000

المركز الستشفائي القليمي بأسا-الزاك 4.2.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.1.0.0.12.065 7 800 000

المركز الستشفائي القليمي بالسمارة 4.2.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي بالنواصر 4.2.1.0.0.12.068 3 000 000

المركز الستشفائي القليمي بأزيلل 4.2.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي بالحاجب 4.2.1.0.0.12.070 4 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.1.0.0.12.071 6 800 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرادة 4.2.1.0.0.12.073 3 900 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي الجهوي بفاس 4.2.1.0.0.12.075 33 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتنغير 4.2.1.0.0.12.076 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني 4.2.1.0.0.12.077 3 800 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان 4.2.1.0.0.12.078 4 900 000

المركز الستشفائي القليمي بوزان 4.2.1.0.0.12.079 3 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببرشيد 4.2.1.0.0.12.080 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة 4.2.1.0.0.12.081 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور 4.2.1.0.0.12.082 5 500 000

المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية 4.2.1.0.0.12.083 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح 4.2.1.0.0.12.084 9 000 000

المركز الستشفائي القليمي بميدلت 4.2.1.0.0.12.085 5 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرسيف 4.2.1.0.0.12.086 3 800 000

 919 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.0.0.13.003

الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.0.0.13.005 43 000 000

- القسم الداري 4.2.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.0.0.13.007 42 000 000

 85 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد والمالية

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.1.0.0.14.002 2 740 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.1.0.0.14.004 2 050 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.2.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.2.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.1.0.0.14.011 2 040 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.2.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.1.0.0.14.014 1 534 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.1.0.0.14.015 1 290 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.2.1.0.0.14.016 2 086 000

 46 705 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2017

الرمز

مديرية المطبعة الرسمية 4.2.1.0.0.16.001 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.2.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.0.0.17.003 3 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.0.0.17.004 10 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.0.0.17.006 5 000 000

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.0.0.17.007

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.0.0.17.010 8 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.2.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.2.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.2.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.2.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.2.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.2.1.0.0.17.018 2 500 000

مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.2.1.0.0.17.019 4 000 000

مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.1.0.0.17.020 4 000 000

مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل 4.2.1.0.0.17.021 4 000 000

 175 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.2.1.0.0.20.001 2 400 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.0.0.20.002 2 700 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.2.1.0.0.20.003 1 600 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.2.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.0.0.20.005 1 600 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.2.1.0.0.20.006 2 200 000

قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 4.2.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.0.0.20.008 2 700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.0.0.20.009 3 400 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.010 5 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.0.0.20.011 3 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.0.0.20.012 3 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.0.0.20.013 2 900 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.0.0.20.014 4 500 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.2.1.0.0.20.015 7 677 000

 63 777 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد البحري

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.2.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.2.1.0.0.21.005 4 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.2.1.0.0.21.008 500 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2017

الرمز

المركز الستشفائي القليمي ببوجدور 4.2.1.0.0.12.063 3 500 000

المركز الستشفائي القليمي بأسا-الزاك 4.2.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.1.0.0.12.065 7 800 000

المركز الستشفائي القليمي بالسمارة 4.2.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي بالنواصر 4.2.1.0.0.12.068 3 000 000

المركز الستشفائي القليمي بأزيلل 4.2.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي بالحاجب 4.2.1.0.0.12.070 4 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.1.0.0.12.071 6 800 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرادة 4.2.1.0.0.12.073 3 900 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي الجهوي بفاس 4.2.1.0.0.12.075 33 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتنغير 4.2.1.0.0.12.076 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني 4.2.1.0.0.12.077 3 800 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان 4.2.1.0.0.12.078 4 900 000

المركز الستشفائي القليمي بوزان 4.2.1.0.0.12.079 3 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببرشيد 4.2.1.0.0.12.080 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة 4.2.1.0.0.12.081 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور 4.2.1.0.0.12.082 5 500 000

المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية 4.2.1.0.0.12.083 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح 4.2.1.0.0.12.084 9 000 000

المركز الستشفائي القليمي بميدلت 4.2.1.0.0.12.085 5 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرسيف 4.2.1.0.0.12.086 3 800 000

 919 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.0.0.13.003

الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.0.0.13.005 43 000 000

- القسم الداري 4.2.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.0.0.13.007 42 000 000

 85 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد والمالية

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.1.0.0.14.002 2 740 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.1.0.0.14.004 2 050 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.2.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.2.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.1.0.0.14.011 2 040 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.2.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.1.0.0.14.014 1 534 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.1.0.0.14.015 1 290 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.2.1.0.0.14.016 2 086 000

 46 705 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة

3

 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2017

الرمز

مديرية المطبعة الرسمية 4.2.1.0.0.16.001 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.2.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.0.0.17.003 3 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.0.0.17.004 10 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.0.0.17.006 5 000 000

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.0.0.17.007

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.0.0.17.010 8 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.2.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.2.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.2.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.2.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.2.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.2.1.0.0.17.018 2 500 000

مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.2.1.0.0.17.019 4 000 000

مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.1.0.0.17.020 4 000 000

مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل 4.2.1.0.0.17.021 4 000 000

 175 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.2.1.0.0.20.001 2 400 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.0.0.20.002 2 700 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.2.1.0.0.20.003 1 600 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.2.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.0.0.20.005 1 600 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.2.1.0.0.20.006 2 200 000

قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 4.2.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.0.0.20.008 2 700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.0.0.20.009 3 400 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.010 5 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.0.0.20.011 3 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.0.0.20.012 3 000 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.0.0.20.013 2 900 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.0.0.20.014 4 500 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.2.1.0.0.20.015 7 677 000

 63 777 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد البحري

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.2.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.2.1.0.0.21.005 4 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.2.1.0.0.21.008 500 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2017

الرمز

 45 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.2.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.2.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 

والتضامني

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.2.1.0.0.27.001 3 306 000

مدرسة المعادن مراكش 4.2.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.2.1.0.0.27.005 500 000

 52 986 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.2.1.0.0.28.002 4 000 000

 4 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد 

الرقمي

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.2.1.0.0.29.001 2 300 000

المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.2.1.0.0.29.002 300 000

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.2.1.0.0.29.003 200 000

مسرح محمد السادس بوجدة 4.2.1.0.0.29.004 1 500 000

 4 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.2.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.0.0.34.001 19 681 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.0.0.34.002 170 000 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.0.0.34.003 52 000 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.2.1.0.0.34.004 50 000 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.0.0.34.005 12 000 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.0.0.34.006 10 000 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.0.0.34.007 21 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.1.0.0.34.008 33 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.1.0.0.34.009 3 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.2.1.0.0.34.010 2 474 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2017

الرمز

 45 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.2.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.2.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 

والتضامني

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.2.1.0.0.27.001 3 306 000

مدرسة المعادن مراكش 4.2.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.2.1.0.0.27.005 500 000

 52 986 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.2.1.0.0.28.002 4 000 000

 4 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد 

الرقمي

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.2.1.0.0.29.001 2 300 000

المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.2.1.0.0.29.002 300 000

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.2.1.0.0.29.003 200 000

مسرح محمد السادس بوجدة 4.2.1.0.0.29.004 1 500 000

 4 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.2.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.0.0.34.001 19 681 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.0.0.34.002 170 000 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.0.0.34.003 52 000 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.2.1.0.0.34.004 50 000 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.0.0.34.005 12 000 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.0.0.34.006 10 000 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.0.0.34.007 21 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.1.0.0.34.008 33 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.1.0.0.34.009 3 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.2.1.0.0.34.010 2 474 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2017

الرمز

 45 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.2.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.2.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 

والتضامني

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.2.1.0.0.27.001 3 306 000

مدرسة المعادن مراكش 4.2.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.2.1.0.0.27.005 500 000

 52 986 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.2.1.0.0.28.002 4 000 000

 4 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد 

الرقمي

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.2.1.0.0.29.001 2 300 000

المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.2.1.0.0.29.002 300 000

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.2.1.0.0.29.003 200 000

مسرح محمد السادس بوجدة 4.2.1.0.0.29.004 1 500 000

 4 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.2.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.0.0.34.001 19 681 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.0.0.34.002 170 000 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.0.0.34.003 52 000 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.2.1.0.0.34.004 50 000 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.0.0.34.005 12 000 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.0.0.34.006 10 000 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.0.0.34.007 21 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.1.0.0.34.008 33 000 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.1.0.0.34.009 3 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.2.1.0.0.34.010 2 474 000
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لسنة 2017

الرمز

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.2.1.0.0.34.011

 373 155 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.2.1.0.0.42.001 18 350 000

المركز الوطني للتوثيق 4.2.1.0.0.42.002 3 400 000

مدرسة علوم المعلومات 4.2.1.0.0.42.003 5 301 000

 27 051 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.2.1.0.0.45.002 14 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.2.1.0.0.45.003

 14 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.2.1.0.0.46.001 19 400 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.1.0.0.46.002 4 000 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.2.1.0.0.46.003 4 300 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.2.1.0.0.46.004 4 300 000

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.2.1.0.0.46.005 4 300 000

 36 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.2.1.0.0.48.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية 

الجتماعية

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.2.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 2 198 174 000   مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

6
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الجدول "و "ـ

 (  المادة  45)

(بالدرهم)

 التوزيع بـحسب الوزارة أو المؤسـسة لنفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2017

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2017

اعتمادات اللتزام  

في سنة 018 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

رئيس الحكومة

--- الكولف الملكي دار السلم4.2.2.0.0.04.001

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

--- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض4.2.2.0.0.06.002

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 

والحريات

---

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

--- تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم المتحدة حول التغيرات المناخية4.2.2.0.0.07.001

--- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية4.2.2.0.0.07.002

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 

الخارجية والتعاون

---

وزارة الداخلية

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة4.2.2.0.0.08.001

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق4.2.2.0.0.08.002

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس - مكناس  4.2.2.0.0.08.003

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط - سل-  القنيطرة4.2.2.0.0.08.004

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل - خنيفرة4.2.2.0.0.08.005

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات4.2.2.0.0.08.006

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش - آسفي4.2.2.0.0.08.007

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة - تافيللت4.2.2.0.0.08.008

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس - ماسة4.2.2.0.0.08.009

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم - واد نون4.2.2.0.0.08.010

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء4.2.2.0.0.08.011

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة - واد الذهب4.2.2.0.0.08.012

--- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية4.2.2.0.0.08.018

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

- 000 610 2 000 610 2 المعهد العالي للعلم و التصال4.2.2.0.0.09.002

- 000 500 6 000 500 6 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما4.2.2.0.0.09.003

 9 110 000 -000 110 9 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

--- قسم التعاون4.2.2.0.0.11.002

--- قسم استراتيجيات التكوين4.2.2.0.0.11.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية 

الوطنية والتكوين المهني

---

وزارة الصحة

--- المركز الستشفائي القليمي بورزازات4.2.2.0.0.12.001

--- المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول4.2.2.0.0.12.002

1
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2017

اعتمادات اللتزام  

في سنة 018 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

--- المركز الستشفائي القليمي بتارودانت4.2.2.0.0.12.003

--- المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت4.2.2.0.0.12.004

--- المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة4.2.2.0.0.12.005

--- المركز الستشفائي القليمي بالصويرة4.2.2.0.0.12.006

--- المركز الستشفائي القليمي بالجديدة4.2.2.0.0.12.007

--- المركز الستشفائي القليمي بآسفي4.2.2.0.0.12.008

--- المركز الستشفائي القليمي بخريبكة4.2.2.0.0.12.009

--- المركز الستشفائي القليمي بسطات4.2.2.0.0.12.010

--- المركز الستشفائي القليمي ببولمان4.2.2.0.0.12.012

--- المركز الستشفائي القليمي بصفرو4.2.2.0.0.12.013

--- المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة4.2.2.0.0.12.014

--- المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم4.2.2.0.0.12.015

--- المركز الستشفائي القليمي بشفشاون4.2.2.0.0.12.016

--- المركز الستشفائي القليمي بالعرائش4.2.2.0.0.12.017

--- المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة4.2.2.0.0.12.018

--- المركز الستشفائي القليمي بتطوان4.2.2.0.0.12.019

--- المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية4.2.2.0.0.12.020

--- المركز الستشفائي القليمي بإفران4.2.2.0.0.12.021

--- المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة4.2.2.0.0.12.022

--- المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة4.2.2.0.0.12.023

--- المركز الستشفائي القليمي بتازة4.2.2.0.0.12.024

--- المركز الستشفائي القليمي بفجيج4.2.2.0.0.12.025

--- المركز الستشفائي القليمي بالناضور4.2.2.0.0.12.026

--- المركز الستشفائي القليمي ببركان4.2.2.0.0.12.027

--- المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب4.2.2.0.0.12.028

--- المركز الستشفائي الجهوي بالعيون4.2.2.0.0.12.029

--- المركز الستشفائي القليمي بطانطان4.2.2.0.0.12.030

--- المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل4.2.2.0.0.12.031

--- المركز الستشفائي الجهوي بأكادير4.2.2.0.0.12.032

--- المركز الستشفائي الجهوي بمراكش4.2.2.0.0.12.033

--- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي4.2.2.0.0.12.035

--- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.2.2.0.0.12.036

--- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد4.2.2.0.0.12.037

--- المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء4.2.2.0.0.12.038

--- المركز الستشفائي بعمالة المحمدية4.2.2.0.0.12.039

--- المركز الستشفائي بعمالة سل4.2.2.0.0.12.040

--- المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة4.2.2.0.0.12.041

--- المركز الستشفائي القليمي بالخميسات4.2.2.0.0.12.042

--- المركز الستشفائي بعمالة مكناس4.2.2.0.0.12.045

--- المركز الستشفائي الجهوي بوجدة4.2.2.0.0.12.046

- 000 000 10 000 000 10 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط4.2.2.0.0.12.047

--- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء4.2.2.0.0.12.048

- 000 000 16 000 000 16 المعهد الوطني الصحي4.2.2.0.0.12.049

- 000 500 3 000 500 3 المركز الوطني للوقاية من الشعة4.2.2.0.0.12.050

- 000 500 9 000 500 9 مديرية الدوية و الصيدلة4.2.2.0.0.12.051

--- المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة4.2.2.0.0.12.052

--- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.2.2.0.0.12.053

--- المركز الستشفائي القليمي بتاونات4.2.2.0.0.12.054

--- المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط4.2.2.0.0.12.055

--- المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت4.2.2.0.0.12.056

--- المركز الستشفائي القليمي بشتوكة-آيت باها4.2.2.0.0.12.057

2
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2017

اعتمادات اللتزام  

في سنة 018 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

--- المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق4.2.2.0.0.12.058

--- المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان4.2.2.0.0.12.059

--- المركز الستشفائي القليمي بطاطا4.2.2.0.0.12.060

--- المركز الستشفائي القليمي بالحوز4.2.2.0.0.12.061

--- المركز الستشفائي القليمي بزاكورة4.2.2.0.0.12.062

--- المركز الستشفائي القليمي ببوجدور4.2.2.0.0.12.063

--- المركز الستشفائي القليمي بأسا-الزاك4.2.2.0.0.12.064

--- المركز الستشفائي الجهوي بكلميم4.2.2.0.0.12.065

--- المركز الستشفائي القليمي بالسمارة4.2.2.0.0.12.066

--- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي4.2.2.0.0.12.067

--- المركز الستشفائي القليمي بالنواصر4.2.2.0.0.12.068

--- المركز الستشفائي القليمي بأزيلل4.2.2.0.0.12.069

--- المركز الستشفائي القليمي بالحاجب4.2.2.0.0.12.070

--- المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق4.2.2.0.0.12.071

- 000 000 5 000 000 5 المدرسة الوطنية للصحة العمومية4.2.2.0.0.12.072

--- المركز الستشفائي القليمي بجرادة4.2.2.0.0.12.073

--- المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك4.2.2.0.0.12.074

--- المركز الستشفائي الجهوي بفاس4.2.2.0.0.12.075

--- المركز الستشفائي القليمي بتنغير4.2.2.0.0.12.076

--- المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني4.2.2.0.0.12.077

--- المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان4.2.2.0.0.12.078

--- المركز الستشفائي القليمي بوزان4.2.2.0.0.12.079

--- المركز الستشفائي القليمي ببرشيد4.2.2.0.0.12.080

--- المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة4.2.2.0.0.12.081

--- المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور4.2.2.0.0.12.082

--- المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية4.2.2.0.0.12.083

--- المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح4.2.2.0.0.12.084

--- المركز الستشفائي القليمي بميدلت4.2.2.0.0.12.085

--- المركز الستشفائي القليمي بجرسيف4.2.2.0.0.12.086

 44 000 000 -000 000 44 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة4.2.2.0.0.13.003

--- الخزينة العامة للمملكة4.2.2.0.0.13.005

- 000 500 6 000 500 6 القسم الداري4.2.2.0.0.13.006

--- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة4.2.2.0.0.13.007

 6 500 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد 

والمالية

 6 500 000-

وزارة السياحة

- 000 100 1 000 100 1 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة4.2.2.0.0.14.001

- 000 650 2 000 650 2 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية4.2.2.0.0.14.002

- 000 000 2 000 000 2 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير4.2.2.0.0.14.003

- 000 800 000 800 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة4.2.2.0.0.14.004

- 000 500 000 500 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود4.2.2.0.0.14.005

- 000 800 000 800 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس4.2.2.0.0.14.006

- 000 600 1 000 600 1 المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش4.2.2.0.0.14.007

- 000 800 000 800 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات4.2.2.0.0.14.008

- 000 800 000 800 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية4.2.2.0.0.14.009

- 000 500 000 500 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل4.2.2.0.0.14.010

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة4.2.2.0.0.14.011

3
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2017

اعتمادات اللتزام  

في سنة 018 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 700 000 700 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل4.2.2.0.0.14.012

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان4.2.2.0.0.14.013

- 000 750 000 750 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء4.2.2.0.0.14.014

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط4.2.2.0.0.14.015

- 000 000 2 000 000 2 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس4.2.2.0.0.14.016

 17 000 000 -000 000 17 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة

--- مديرية المطبعة الرسمية4.2.2.0.0.16.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة 

للحكومة

---

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

000 000 2 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية4.2.2.0.0.17.002  4 000 000 6 000 000

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات4.2.2.0.0.17.003

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس4.2.2.0.0.17.004

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط4.2.2.0.0.17.005

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش4.2.2.0.0.17.006

--- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس4.2.2.0.0.17.007

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة4.2.2.0.0.17.008

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء4.2.2.0.0.17.009

- 000 000 3 000 000 3 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير4.2.2.0.0.17.010

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق4.2.2.0.0.17.011

- 000 000 10 000 000 10 المعهد العالي للدراسات البحرية4.2.2.0.0.17.012

000 000 100 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية4.2.2.0.0.17.013  500 000 000 600 000 000

- 000 300 000 300 مصلحة التكوين المستمر4.2.2.0.0.17.014

000 000 10 المديرية العامة للطيران المدني4.2.2.0.0.17.015  25 000 000 35 000 000

- 000 500 000 500 مديرية التجهيزات العامة4.2.2.0.0.17.016

000 000 8 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق4.2.2.0.0.17.017  20 000 000 28 000 000

- 000 500 4 000 500 4 مديرية الملحة التجارية4.2.2.0.0.17.018

- 000 500 000 500 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون4.2.2.0.0.17.019

- 000 500 000 500 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة4.2.2.0.0.17.020

- 000 500 000 500 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل4.2.2.0.0.17.021

 695 800 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

والنقل واللوجيستيك

 575 800 000 120 000 000

وزارة الفلحة والصيد البحري

--- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل4.2.2.0.0.20.001

--- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة4.2.2.0.0.20.002

--- المعهد التقني الفلحي بالشاوية4.2.2.0.0.20.003

--- المعهد التقني الفلحي بتيفلت4.2.2.0.0.20.004

--- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر4.2.2.0.0.20.005

--- المدرسة الفلحية بتمارة4.2.2.0.0.20.006

- 000 700 3 000 700 3 قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية4.2.2.0.0.20.007

- 000 200 000 200 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة4.2.2.0.0.20.008

- 000 200 000 200 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي4.2.2.0.0.20.009

- 000 200 1 000 200 1 المعهد العالي للصيد البحري4.2.2.0.0.20.010

- 000 300 000 300 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان4.2.2.0.0.20.011

- 000 200 000 200 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش4.2.2.0.0.20.012

- 000 200 000 200 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون4.2.2.0.0.20.013

000 000 2 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.2.2.0.0.20.014  8 000 000 10 000 000

- 000 000 10 000 000 10 مصلحة الثانويات الفلحية4.2.2.0.0.20.015

4

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2017

اعتمادات اللتزام  

في سنة 018 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

 26 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة 

والصيد البحري

 24 000 000 2 000 000

وزارة الشباب و الرياضة

--- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.2.0.0.21.001

--- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط4.2.2.0.0.21.002

--- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط4.2.2.0.0.21.003

--- المركب الرياضي لفاس4.2.2.0.0.21.005

--- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.2.0.0.21.006

--- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.2.0.0.21.007

--- مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.2.0.0.21.008

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و

 الرياضة

---

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

--- قسم الحج و الشؤون الجتماعية4.2.2.0.0.23.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف 

والشؤون السلمية

---

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

--- قسم خريطة التكوين المهني4.2.2.0.0.26.001

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.2.0.0.26.002

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.2.0.0.26.003

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.2.0.0.26.004

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.2.2.0.0.26.005

- 000 230 000 230 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.2.2.0.0.26.006

- 000 250 000 250 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.2.2.0.0.26.007

 1 280 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 1 280 000-

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- 000 190 000 190 المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة4.2.2.0.0.27.001

- 000 380 1 000 380 1 مدرسة المعادن مراكش4.2.2.0.0.27.002

000 000 30 مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء4.2.2.0.0.27.003  35 000 000 65 000 000

- 000 500 1 000 500 1 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.2.2.0.0.27.004

- 000 500 000 500 مصلحة تسيير الوراش4.2.2.0.0.27.005

 68 570 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة

 38 570 000 30 000 000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس4.2.2.0.0.28.002

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

---

وزارة الثقافة

--- مطبعة دار المناهل4.2.2.0.0.29.001

--- المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط4.2.2.0.0.29.002

--- المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان4.2.2.0.0.29.003

--- مسرح محمد السادس بوجدة4.2.2.0.0.29.004

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

--- قسم التكوين4.2.2.0.0.31.004

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و

 الشؤون الجتماعية

---

5
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اعتمادات اللتزام  

في سنة 018 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

 26 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة 

والصيد البحري

 24 000 000 2 000 000

وزارة الشباب و الرياضة

--- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.2.0.0.21.001

--- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط4.2.2.0.0.21.002

--- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط4.2.2.0.0.21.003

--- المركب الرياضي لفاس4.2.2.0.0.21.005

--- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.2.0.0.21.006

--- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.2.0.0.21.007

--- مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.2.0.0.21.008

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و

 الرياضة

---

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

--- قسم الحج و الشؤون الجتماعية4.2.2.0.0.23.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف 

والشؤون السلمية

---

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

--- قسم خريطة التكوين المهني4.2.2.0.0.26.001

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.2.0.0.26.002

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.2.0.0.26.003

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.2.0.0.26.004

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.2.2.0.0.26.005

- 000 230 000 230 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.2.2.0.0.26.006

- 000 250 000 250 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.2.2.0.0.26.007

 1 280 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 1 280 000-

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- 000 190 000 190 المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة4.2.2.0.0.27.001

- 000 380 1 000 380 1 مدرسة المعادن مراكش4.2.2.0.0.27.002

000 000 30 مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء4.2.2.0.0.27.003  35 000 000 65 000 000

- 000 500 1 000 500 1 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.2.2.0.0.27.004

- 000 500 000 500 مصلحة تسيير الوراش4.2.2.0.0.27.005

 68 570 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة

 38 570 000 30 000 000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس4.2.2.0.0.28.002

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

---

وزارة الثقافة

--- مطبعة دار المناهل4.2.2.0.0.29.001

--- المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط4.2.2.0.0.29.002

--- المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان4.2.2.0.0.29.003

--- مسرح محمد السادس بوجدة4.2.2.0.0.29.004

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

--- قسم التكوين4.2.2.0.0.31.004

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و

 الشؤون الجتماعية

---

5

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2017

اعتمادات اللتزام  

في سنة 018 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

 26 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة 

والصيد البحري

 24 000 000 2 000 000

وزارة الشباب و الرياضة

--- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.2.0.0.21.001

--- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط4.2.2.0.0.21.002

--- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط4.2.2.0.0.21.003

--- المركب الرياضي لفاس4.2.2.0.0.21.005

--- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.2.0.0.21.006

--- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.2.0.0.21.007

--- مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.2.0.0.21.008

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و

 الرياضة

---

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

--- قسم الحج و الشؤون الجتماعية4.2.2.0.0.23.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف 

والشؤون السلمية

---

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

--- قسم خريطة التكوين المهني4.2.2.0.0.26.001

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.2.0.0.26.002

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.2.0.0.26.003

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.2.0.0.26.004

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.2.2.0.0.26.005

- 000 230 000 230 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.2.2.0.0.26.006

- 000 250 000 250 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.2.2.0.0.26.007

 1 280 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 1 280 000-

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- 000 190 000 190 المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة4.2.2.0.0.27.001

- 000 380 1 000 380 1 مدرسة المعادن مراكش4.2.2.0.0.27.002

000 000 30 مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء4.2.2.0.0.27.003  35 000 000 65 000 000

- 000 500 1 000 500 1 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.2.2.0.0.27.004

- 000 500 000 500 مصلحة تسيير الوراش4.2.2.0.0.27.005

 68 570 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة

 38 570 000 30 000 000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس4.2.2.0.0.28.002

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

---

وزارة الثقافة

--- مطبعة دار المناهل4.2.2.0.0.29.001

--- المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط4.2.2.0.0.29.002

--- المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان4.2.2.0.0.29.003

--- مسرح محمد السادس بوجدة4.2.2.0.0.29.004

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

--- قسم التكوين4.2.2.0.0.31.004

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و

 الشؤون الجتماعية

---

5
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2017

اعتمادات اللتزام  

في سنة 018 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

إدارة الدفاع الوطني

- 000 000 3 000 000 3 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد4.2.2.0.0.34.001

--- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.2.2.0.0.34.002

--- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.2.2.0.0.34.003

--- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس4.2.2.0.0.34.004

--- المستشفى العسكري بالعيون4.2.2.0.0.34.005

--- المستشفى العسكري بالداخلة4.2.2.0.0.34.006

--- المستشفى العسكري بكلميم4.2.2.0.0.34.007

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.2.2.0.0.34.008

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.2.2.0.0.34.009

--- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة4.2.2.0.0.34.010

--- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد4.2.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع 

الوطني

 3 000 000-

المندوبية السامية للتخطيط

- 000 000 5 000 000 5 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي4.2.2.0.0.42.001

- 000 000 4 000 000 4 المركز الوطني للتوثيق4.2.2.0.0.42.002

- 000 700 8 000 700 8 مدرسة علوم المعلومات4.2.2.0.0.42.003

 17 700 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للتخطيط

 17 700 000-

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

--- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.2.2.0.0.45.002

--- المنتزه الوطني  لسوس ماسة4.2.2.0.0.45.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

---

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

000 000 8 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.2.2.0.0.46.001  4 300 000 12 300 000

000 000 1 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.2.2.0.0.46.002  1 000 000 2 000 000

000 000 1 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس4.2.2.0.0.46.003  1 000 000 2 000 000

000 000 1 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان4.2.2.0.0.46.004  1 000 000 2 000 000

000 000 1 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش4.2.2.0.0.46.005  1 000 000 2 000 000

 20 300 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير 

وإعداد التراب الوطني

 8 300 000 12 000 000

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

--- مصلحة التوجيه والدعم4.2.2.0.0.48.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن 

و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

---

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

--- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي4.2.2.0.0.51.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة 

لدارة السجون وإعادة الدماج

---

 745 260 000 000 260 909   مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  164 000 000

6
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 نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة 2017

(بالدرهم)

الجدول "ز "ـ

 (المادة  46)

 الرقــم نفقات سنة 2017بيـــــان الحســـــــــــابات

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.2.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.2.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.2.0.0.1.00.004

000 000 405 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.2.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.2.0.0.1.00.006

000 800 727 1 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات3.2.0.0.1.00.008

000 000 220 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.2.0.0.1.04.005

000 996 095 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.2.0.0.1.04.006

للتذكـرة صندوق التأهيل الجتماعي3.2.0.0.1.04.007

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.2.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.2.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص لنقاذ مدينة فاس3.2.0.0.1.08.003

000 100 854 24 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.2.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.2.0.0.1.08.005

000 474 198 5 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.2.0.0.1.08.006

000 000 200 1 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.2.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.2.0.0.1.08.009

000 927 463 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.2.0.0.1.08.010

000 000 714 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.2.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.2.0.0.1.08.012

للتذكـرة صندوق التضامن بين الجهات3.2.0.0.1.08.013

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.2.0.0.1.09.002

1

48

26 819 100 000

5 764 000 000
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 الرقــم نفقات سنة 2017بيـــــان الحســـــــــــابات

000 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية3.2.0.0.1.10.001

000 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.2.0.0.1.12.001

000 000 440 1 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة3.2.0.0.1.13.003

000 000 70 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.2.0.0.1.13.004

000 000 350 مرصدات المصالح المالية3.2.0.0.1.13.008

000 000 5 صندوق الصلح الزراعي3.2.0.0.1.13.009

للتذكـرة الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية3.2.0.0.1.13.012

للتذكـرة الصندوق الخاص بالزكاة3.2.0.0.1.13.017

000 000 600 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.2.0.0.1.13.018

للتذكـرة صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع3.2.0.0.1.13.019

000 000 600 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.2.0.0.1.13.021

للتذكـرة صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.2.0.0.1.13.022

000 000 000 3 صندوق دعم التماسك الجتماعي3.2.0.0.1.13.024

للتذكـرة الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.2.0.0.1.13.025

000 000 700 صندوق محاربة الغش الجمركي3.2.0.0.1.13.026

000 000 360 صندوق الموال المتأتية من اليداعات بالخزينة3.2.0.0.1.13.027

000 000 700 2 الصندوق الخاص بالطرق3.2.0.0.1.17.001

000 000 16 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي3.2.0.0.1.17.003

000 000 500 صندوق التنمية الفلحية3.2.0.0.1.20.005

000 000 100 صندوق تنمية الصيد البحري3.2.0.0.1.20.006

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.2.0.0.1.20.007

000 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.2.0.0.1.21.001

للتذكـرة الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.2.0.0.1.27.001

000 000 200 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة3.2.0.0.1.27.002

للتذكـرة صندوق التنمية الطاقية3.2.0.0.1.27.003

000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.2.0.0.1.29.001

2
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000 000 000 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.2.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.2.0.0.1.33.001

000 000 200 صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.2.0.0.1.34.001

000 000 50 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.2.0.0.1.34.002

000 000 500 الصندوق الوطني الغابوي3.2.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.2.0.0.1.45.003

000 000 30 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.2.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.2.0.0.1.51.001

000 797 181 56 مجموع نفقات الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

للتذكـرة حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.2.0.0.4.13.021

000 900 216 حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.2.0.0.4.13.022

000 171 942 حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.2.0.0.4.13.023

000 071 159 1 مجموع نفقات حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

للتذكـرة فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.2.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.2.0.0.5.13.003

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات التمويل

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.2.0.0.7.13.017

للتذكـرة القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.2.0.0.7.13.020

للتذكـرة القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.2.0.0.7.13.059

للتذكـرة القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.2.0.0.7.13.063

للتذكـرة القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.2.0.0.7.13.064

للتذكـرة القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.2.0.0.7.13.066

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات التمويل 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

3

58 712 323 000
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 الرقــم نفقات سنة 2017بيـــــان الحســـــــــــابات

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.2.0.0.9.04.002

000 000 800 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.2.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.2.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.2.0.0.9.42.001

000 500 800 10 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات 

000 368 141 68 مجموع نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة

4

 الرقــم نفقات سنة 2017بيـــــان الحســـــــــــابات

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.2.0.0.9.04.002

000 000 800 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.2.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.2.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.2.0.0.9.42.001

000 500 800 10 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات 

000 368 141 68 مجموع نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة

4

 الرقــم نفقات سنة 2017بيـــــان الحســـــــــــابات

000 000 000 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.2.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.2.0.0.1.33.001

000 000 200 صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.2.0.0.1.34.001

000 000 50 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.2.0.0.1.34.002

000 000 500 الصندوق الوطني الغابوي3.2.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.2.0.0.1.45.003

000 000 30 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.2.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.2.0.0.1.51.001

000 797 181 56 مجموع نفقات الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

للتذكـرة حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.2.0.0.4.13.021

000 900 216 حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.2.0.0.4.13.022

000 171 942 حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.2.0.0.4.13.023

000 071 159 1 مجموع نفقات حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

للتذكـرة فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.2.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.2.0.0.5.13.003

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات التمويل

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.2.0.0.7.13.017

للتذكـرة القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.2.0.0.7.13.020

للتذكـرة القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.2.0.0.7.13.059

للتذكـرة القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.2.0.0.7.13.063

للتذكـرة القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.2.0.0.7.13.064

للتذكـرة القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.2.0.0.7.13.066

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات التمويل 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

3

70 671 894 000
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الية والتنمية تعتبر املناقشة العامة ملشروع قانون املالية، داخل لجنة امل

إحدى أبرز املحطات التي يمر منها هذا املشروع، إذ فضال  ،النواب االقتصادية بمجلس

ع بخصوص املشرو عن كونها تسمح للسيد  وزير  االقتصاد واملالية بإلقاء عرض إضافي 

هذا ل مباشرة بعد عرضه للتوجهات الكبرى  أمام أعضاء اللجنة، وذلك ،املشار إليه أعاله

سادة لللسيدات واهذه املناسبة تتيح املشروع أمام غرفتي البرملان في جلسة عامة، فإن 

النواب، وعلى مختلف انتماءاتهم السياسية التعبير عن مواقفهم بخصوص مختلف 

 جوانب مشروع القانون املذكور.

مارسة دورهم بم ،ابلسادة النو للسيدات وافاملناقشة العامة تسمح كذلك 

تقاطعها مع التوجهات والنظر في مدى  ،مشروع قانون املاليةحمولة وتقييم التمثيلي 

ديات استجابتها للتحومدى  ،ومع ما تم االلتزام به في البرنامج الحكومي ،امللكية السامية

 وتطالعات كافة املواطنين. ،املطروحة على أكثر من صعيد

، وفي أول اجتماع 2017إن املناقشة العامة ملشروع قانون املالية للسنة املالية 

السادة النواب ملواقف متباينة السيدات و ، عرفت تسجيل 2017ماي  2خصص لها بتاريخ 

 فيما يخص الظرفية  السياسية التي أطرت مشروع قانون املالية املذكور.

 ، فقد استهل هؤالء السادة  النوابالسيدات و وقبل الخوض فيما اختلف فيه 

يعد بمثابة ار أن ذلك ، على اعتب2351مداخالتهم بالتعبير عن ارتياحهم للقرار األممي 

وق وتف ،ل السياس ي للنزاع املفتعل حول قضية الوحدة الترابية للمغربانتصار للح
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للمبادرة املغربية املتجسدة في مقترح الحكم الذاتي. كما يؤكد على مسؤولية بعض دول  

السادة النواب أن قرار لسيدات اوسجل صراع القائم حول مغربية الصحراء. الجوار في ال

 ملومئ إليه هو في حد ذاته نجاح للدبلوماسية املغربية بقيادة جاللة امللكمجلس األمن ا

 .نصره هللا

   التي عاشها املغرب عقب االنتخابات التشريعية السياسية الظرفية شكلت و 

الذين أجمعوا  ،السادة  النوابالسيدات و العديد من  محط اهتمام 2016توبر أك 7لــ 

ولم يسبق للمغرب أن عاشها. بل إن البعض منهم اعتبرها على أن هذه الظرفية استثنائية 

البعض إلى حد إعطائها طابع النكسة الديمقراطية ذهب و  ،شبه أزمة سياسيةبمثابة 

 .2011وتراجعا عن روح دستور 

والذي أكده  2017وبخصوص الطابع االستثنائي ملشروع قانون املالية لسنة 

أنهم بصدد مناقشة مشروع قانون أعدته  أوضح هؤالء، السادة النوابجل السيدات و 

في تنفيذه من طرف  حكومة  وشرع ،( أشهر6تها منذ أكثر من ستة )حكومة انتهت والي

 .2016منذ فاتح يناير  تصريف األعمال

بدى تفهمه ملا عرفه مسار تشكيل الحكومة وإذا كان البعض منهم قد أ هغير أن

مصادقة البرملان عليه، ثم الشروع في مناقشة وتقديم برنامجها و وتأخر  ،من تعثرالحالية 

بعد مرور أزيد من ستة أشهر على إيداعه بمكتب  ،مشروع قانون املالية املتحدث عنه

هذا التأخير لم ينعكس أن للديمقراطية كلفة وثمن، وأن  على اعتبار ، مجلس  النواب



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

46 
 

يحه الفصل يت وبرر نفس التيار ارتياحه بما املرافق  الحيوية واألساسية بالبالدسلبا على 

من القانون التنظيمي للمالية من مرونة في هذه الحالة، بحيث  50من الدستور واملادة  75

والقيام باملهام املنوطة بها،  العتمادات الالزمة لسير املرافق  العمومية افتحت 

ما هو مقترح في مشروع ، وذلك على أساس 2017استخالص املوارد برسم السنة املالية و 

السادة  النواب كان له موقف السيدات و ، فإن طرفا آخر من 2017قانون املالية لسنة 

 آخر وتقييم مغاير لهذه الوضعية وما آلت إليه األمور.

وعالقة بذلك، فقد تمت إثارة مسألة الكلفة املالية لنصف سنة من العطالة 

، من ةسلبية على جميع القطاعات املنتج عياتوالتي كانت لها تداالتشريعية والرقابية، 

التراجع السادة النواب هذه اآلثار في السيدات و فالحة وصناعة وخدمات وغيرها. ولخص 

الخام وتفاقم البطالة وانخفاض االستثمار الوطني وتزايد عدد املرتقب للناتج الداخلي 

 املقاوالت املفلسة.

سياق املؤطر ملشروع قانون املالية ورغم تباين مواقفهم فيما يخص الإال أنه 

السادة  النواب أكدوا على السيدات و ، فإن جل والشروع املتأخر في دراسته 2017لسنة 

 وعيا منهم بضرورة وأهميةناقشة واملصادقة على هذا املشروع، وذلك ضرورة التسريع بامل

يشملها م والتي ل ،املشروعإعطاء اإلطار القانوني الالزم ملواصلة تنفيذ باقي مقتضيات هذا 

 دبضرورة توفير الشروط  الالزمة إلعدا كذلك مانا منهموإياملرسومان سابقا الذكر، 

  2018مشروع قانون املالية لسنة 
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السادة النواب أن مشروع السيدات و سجل طرف من  ،وكمالحظات أولية

ي ال يعكس الذ ،وميلم يترجم أيا من التزامات البرنامج  الحك 2017قانون املالية لسنة 

والسيما على مستوى عدم استقرار الوضع  ،الدولية من تحوالت بدوره ما تعرفه الساحة

يد للسياسة الحماية لدى بعض التراجع عن مكتسبات العوملة وبروز جدو االقتصادي، 

 .على الصعيد الدولي ي  العنصريةما، وتنالدول 

تناغما بين مشروع قانون وعلى النقيض من ذلك، أشار آخرون أن هناك 

التسريع  التركيز علىاملذكور والبرنامج الحكومي مستدلين في ذلك ببعض أهداف املشروع ك

فيه كأولوية، بل وانطالقة حقيقية لتنفيذ مخطط التسريع الذي يظهر   الصناعي

الصناعي، هذا إلى جانب دعم القطاع الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق 

تماعيةة واملجالية، وكذا مواصلة سياسة التحكم في اإلطار املاكرو اقتصادي واالرتقاء االج

بمناخ األعمال، والتي تبرز كقاسنم مشترك بين البرماج الحكومي ومشروع قانون املالية 

  .2017لسنة 

النواب إلى مالمسة مضامين مشروع  والسادة السيدات انتقل ،وبعد ذلك

طار نعرض ألهم ما استوقفهم في هذا اإل ، حيث س2017قانون املالية برسم السنة  املالية 

 :األهداف التاليةوفق 

تسريع التحول  الهيكلي لالقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، 

 تأهيل، و في محور أول لخاص تعزيز تنافسية االقتصاد  الوطني وإنعاش االستثمار او 
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آليات  تعزيز ثم في محور ثاني، الفوارق االجتماعية واملجالية الرأسمال البشري وتقليص 

 .في محور ثالث التوازنات املاكرو اقتصادية استعادةالحكامة املؤسساتية ومواصلة 

التصدير و تسريع التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع  -I-املحور 

 :وتعزيز ثنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثمار الخاص

من الناحية  2017قبل تقييمهم ملحتوى مشروع قانون املالية لسنة 

الوقوف عند الفرضيات التي  ،السادة النوابالسيدات و االقتصادية، فضل جانب من 

ولتوقاتها االقتصادية ذات العالقة.  ،استندت إليها الحكومة في إعدادها لهذا املشروع

استحضرت فيها معطيات املحيط  ،بل ومطمئنة ،من اعتبرها مقبولة وموضوعية همفمن

طفت على السطح، في إشارة إلى ن الكثير من املتغيرات ومنهم من رأى أالوطني والدولي، 

قطاع ال بعض الشركاء االقتصاديين األوروبين، وتغير معطياتالتحوالت التي يعرفها 

حين وضع مشروع قانون املذكور،  الفالحي، فضال عن فرضية غاز البوتان التي اعتمدت

 دوالر حاليا. 500إلى  أمريكي دوالر  370قفز سعر طن الغاز من  إذ

فق وما ينص عليه  واتوعالقة باملوضوع، سجل ذات التيار أن املنطق الذي ي

يقتض ي أن تعمل الحكومة على إدخال تعديالت ي للمالية في هذا الصدد، القانون التنظيم

سفه لعدم تقديم الحكومة نظر للتغيرات الطارئة، معبرا عن أعلى قانونها املالي بال

 قتهأنفتنفيذ بعض مقتضيات مشروع قانون سالف الذكر، وما بخصوص ية ولألحصيلة 

 ،الرقابية اصتهرملانية القيام بممارسة اختصاحتى يتسنى للمؤسسة البمن خالل املراسيم، 

 فيما يخص صرف امليزانية.
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ليه ومع ما تهدف إ ،وتفاعال مع ما حمله مشروع قانون املالية قيد الدراسة

تركيز عبر ال ،الهيكلي لالقتصاد الوطني التحول  تسريعمستوى الحكومة من رهانات على 

السادة النواب حيزامهما من مداخالتهم ملا السيدات و على التصنيع والتصدير، خصص 

 جاء في هذا الباب. 

التدابير التي تعتزم  ،السادة  النوابالسيدات و ثمن جانب من  ،وفي هذا اإلطار

دعما للعرض املوجه نحو  التصدير واملنتج  ،الحكومة مباشرتها لفائدة القطاع الصناعي

واستثمار  ،التسريع الصناعيمن خالل مواصلة تفعيل مخطط  ،للثروة وفرص الشغل

 جهودات املبذولة في إطار املالحر، وكذا تثمين ص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الفر 

مليار  190وما رصد لالستثمار العمومي من اعتمادات تصل إلى  ،مخطط املغرب األخضر

لم يمنعهم من إثارة  ،. غير أن ذلكعلى اعتبار أن ذلك يعد رافعة لالقتصاد الوطني، درهم

االنتباه للعديد من االختالالت التي قد تحد من الطموح الحكومي في هذا الشأن. وفي 

ن م تثمارات العموميةسالسادة النواب بين تطور اال السيدات و ربط بعض  ،سياق ذلك

حيث القيمة وبين مدى نجاعتها، مؤكدين على ضعف نجاعتها وعدم قدرتها على خلق 

 ق الدعم الالزم لالقتصاد الوطني.وتحقيالثروة 

على الرغم من قناعتهم الكبيرة بأن مخطط التسريع الصناعي يعد فعال قاطرة و 

ارتهان االقتصاد املغربي بالقطاع الفالحي وبالتساقطات املطرية، فالتشكيك في بلوغ لفك 

السادة النواب. وذلك من السيدات و موقف عبر عنه العديد من  ،هذا املخطط ملراميه
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 تتخصيص وتوطين االستثماراو  ،مناخ االستثمارخالل استحضارهم إلشكاليات من قبيل 

 وكذا تتبع تنفيذها وإخضاءها لحكامة جيدة.العمومية ذات الصلة حسب الجهات، 

ولعل  ،السادة النوابو  السيدات فمناخ االستثمار فرض نفسه بقوة في تدخالت

واستشراء الفساد في  ،تجسد في ضعف مردودية اإلدارة العمومية ما ركزوا عليه بقوة

 بها وعدم التجاوب مع الخطاب امللكي في  املوضوع.يدوال

السادة النواب، بحيث و  السيداتوهو ما ينطبق على مجال القضاء حسب 

سلجوا غياب أي إجراءات ترمي إلى تحسين الحكامة وتطويق معضلة الرشوة على مستوى 

 لعمومية.اإلدارة ا

رتقاء بمستوى التصنيع وفي ما يخص الدعم الذي ترمي من خالله الحكومة اال 

 ال السادة النواب أن ذلك السيدات و وجعله رافعة اقتصادية للبالد، أوضح البعض من 

ة املتوسطالشركات الكبرى والعاملية دون يعدو  أن يكون سوى امتيازات تمنح لفائدة 

 الصغرى.و 

فمشروع قانون املالية لم يأت بتدابير فيما يخص ضمان  ،فضال عن ذلك

والزيادة في األجور لصالح املوارد البشرية بما يضمن لها  ،التكوين وإعادة النظر في آلياته

زمة في ظل تصاعد منحى كلفة العيش، وبما يضمن لها التحفيز الالزم للرفع الكرامة الال 

 من مردوديتها.



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

51 
 

ات السيدتبادل الحر والشراكة الدولية، فقد أشار على مستوى اتفاقيات الأما 

السادة النواب إلى ضرورة إعادة النظر في العالقات التجارية التي تربط املغرب بالعديد و 

بما يضمن نوعا من التكافئ في االستفادة  ،الدوليةمن األقطاب والتجمعات االقتصادية 

 عن منافذ وأسواقالبحث اون، و لتعوا ،من الفرص التي يتيحها هذا النوع من االتفاقيات

ملنتوجات املغربية، والسيما استغالل الجهود الدبلوماسية  املبذولة في جديدة لتصريف ا

اتجاه بلدان إفريقيا جنوب  الصحراء. ونادى بعض السادة النواب بضرورة رصد 

 اعتمادات مالية مهمة لترجمة طموحات املغرب نحو البلدان اإلفريقية.

الرهان على التصنيع لم يكن مقبوال من بعض السادة ير مسألة تدبن كما أ

ن التركيز على املهن العاملية، في حين أيتم بشكل كبير في اتجاه  هالنواب، على اعتبار أن

ء قد أفلس والجز يقة وأن جزءا كبيرا منهااملقاوالت الوطنية ال زالت تعيش إشكاليات عم

 اآلخر على حافة اإلفالس.

بداه طرف من السادة النواب االقتصادي أيضا، وعلى خالف ما أب وفي الجان

من استحسان واطمئنان فيما يخص التدابير التي جاء بها مشروع قانون املالية من حيث 

تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني، وانعاش االستثمار الخاص، فقد قلل البعض اآلخر من 

وفي هذا اإلطار، فقد أثيرت  ا املستوى.تحديات املطروحة على هذنسبة إلى ال ،أهمية ذلك

ذ سجل السادة النواب إخفاق والت للتمويل البنكي بشكل كبير، إمسألة ولوج املقا

الحكومة في إيجاد اآلليات الكفيلة لضمان وتسهيل حصول املقاولين، والسيما الشركات 

 الصغرى واملتوسطة على القروض البنكية لتمويل مشاريعهم االستثمارية.
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الناشئة واملقاولين الذاتيين حاضرة مسألة تتبع ومواكبة املقاوالت  كانتا كم

الذين سجلوا ضعفا كبيرا في هذا  ،السادة النوابالسيدات و أيضا بقوة في مداخالت 

 الجانب، فضال عن تهميش هذا النوع من املقاوالت فيما يتعلق بالصفقات العمومية. 

دخلين اآلثار الوخيمة ملتأخرات وفي مجال ذي صلة، استحضر طرف من املت

األداء، ملفتين النظر إلى ما يتسبب فيه تقاعس الدولة في تادية متأخراتها لفائدة املقاوالت 

 إلى اإلفالس وتشريد اليد العاملة. حيث قادتها ها،العديد من علىمن انعكاسات سلبية 

اكل التي لفت االنتباه إلى املش ،وحاول جانب من السادة النواب كذلك ،هذا

وما يعانوه من  ،القطاع السياحي قطاع الصناعة التقليدية ومستثمرو يتخط فيما 

 ،في هذا الصدد مع بعض الدول  منافسة غير شريفة نتيجة لبعض االتفاقيات التي أبرمت

 داعين في نفس  الوقت إلى ضرورة حماية املنتوج الوطني.

السادة  النواب ومالحظاتهم  السيدات و  واقتصاديا كذلك، تمحورت تساؤالت

حول السعي نحو تعويم الدرهم املغربي ابتداء من هذه السنة، ومدى قدرة مشروع 

على منح الضمانات والتحصين ، من خالل ما يتضمنه من تدابير 2017القانون املالي لسنة 

 الكافي النخراط االقتصاد  الوطني في هذا التوجه الجديد. 

مسألة التضخم بشكل كبير، حيث أبدى السادة  أثيرت ،وفي ارتباط بذلك

ا ومع م ،تسعى إليه  الحكومة من التحكم في مستوى التضخمالنواب مخاوف كبيرة مما 

يمكن أن تؤول إليه األوضاع االقتصادية الوطنية في ظل إخضاع الوحدة النقدية 
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 لذلك من الوطنية لقانون العرض والطلب. فهاجس انخفاض قيمة  الدرهم املغربي، وما

لسادة االسيدات و كان القاسم املشترك بين معظم  ،آثار سلبية على الساحة االقتصادية

 والذين ذهب البعض منهم إلى حد  التحذير من عواقب هذا القرار. ،النواب

التي تعتزم كذا املجهودات املبذولة و السادة النواب و  وثمن السيداتهذا 

اإلنتاجي للقطاعات املوجهة نحو التصدير واملنتجة الحكومة بذلها لفائدة دعم العرض 

من الناتج الداخل الخام  % 20كالقطاع الفالحي الذي يشكل  للثروة وفرص  الشغل

 .من الساكنة النشيطة  %40ويساهم بنسبة 

وفي حديثهم عن الفالحة واملكانة التي تحتلها في االقتصاد  الوطني، وقف  

حيث ثمنوا عاليا النتائج  ،األخضرعند مخطط املغرب العديد من السادة  النواب 

في هذا الشأن، والسيما ما يتعلق بمستوى لتي أثمرتها املجهودات املبذولة اإليجابية ا

لم  إال أن ذلكارتفاع تنافسية الضيعات الفالحية الكبرى،  بإيجابكما سجلوا اإلنتاج. 

ة املنتوجات، حيث تمت املطالبيمنعهم من التنبيه لإلشكال العميق املرتبط بتسويق 

بحكم أن األسواق  ،بتخصيص جزء من الدعم ذي  الصلة للبحث عن أسواق إضافية

 .العرض  الفالحي املتزايدالتقليدية تظل غير قادرة على استيعاب 

ال يستفيد الحي املرصود في إطار هذا املخطط، حظ آخرون أن الدعم الفوال 

ن وذلك فضال ع الفالحين الحلقة الضعيفة في  املوضوع .منه الجميع، حيث يظل صغار 

 عدم بروز أي تحول من االعتماد على الزراعات البورية إلى زراعة األشجار.
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السادة  النواب رفع الستار عن حالة االنكماش التي السيدات و وحاول بعض 

 مشغال. ابات يعيشها قطاع البناء واألشغال العمومية، وذلك على الرغم من كونه قطاع

كاساتها ععادة النظر في عدد من املقتضيات الجبائية وتقييم انمطالبين في  اآلن ذاته بإ

على هذا القطاع، وذلك إلى جانب تمكينه من التحفيزات الالزمة والتي تغيب عن مضامين 

 مشروع قانون املالية قيد  الدراسة.

لية القطاعية السادة النواب عدم انسجام املخصصات املاالسيدات و وسجل 

 عالية واملنتجة لفرصبعض األنشطة ذات القيمة املضافة البها واألولوية التي حظيت 

ارة منهم إلى وضع الحكومة ملخطط  التسريع  ، في إشفي مشروع قانون املالية الشغل

مليار درهم، في حين أن ما رصدته ملخطط   2الصناعي كأولوية باعتمادات مالية ال تتعدى 

ودعوا إلى ضرورة اعتماد تقيم االستثمارات  مليار درهم. 8,9ألخضر يبلغ املغرب  ا

املشاريع  وتوجيه املجهود االستثماري نحو  العمومية واالستراتيجيات القطاعية

الحرص و املواطنين وحسن برمجتها وتنفيذها، ثرا على واألبلغ ألقطاعات األكثر مردودية، وا

 يذون إلى ضرورة تتبع ومراقبة تنفاملتدخلين. بل ودعا آخر على التنسيق بشأنها بين جميع 

 ها جاللة امللك.تالتي يعطي انطالق ، تلكجميع االستثمارات بما في ذلك

وارتفعت وتيرة النقاش داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمناسبة دراسة 

الناحية على مستوى مرامي  املشروع من  2017مشروع قانون املالية برسم سنة 

وما يصبو إليه من تأهيل للرأسمال البشري وتقليص الفوارق االجتماعية  ،االجتماعية

 واملجالية.
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 :تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق املجالية -II-املحور 

السادة النواب عن استيائهم من تردي األوضاع السيدات و عبر  د،وفي هذا الصد

وتذمر  املواطنين من املستوى املتدني  ،االحتقان االجتماعياالجتماعية وزيادة مظاهر  

للخدمات االجتماعية، إن على مستوى قطاع التعليم، أو الصحة، أو  السكن، أو  الولوج 

 السليم إلى املرافق اإلدارية، وغيرها.

جابة مشروع القانون املذكور السادة النواب معرفة مدى إالسيدات و وحاول 

نادي ت ،تي تعرفها البالد والتي تظل في مجملها ذات صبغة اجتماعيةعلى االحتجاجات ال

بالحق في التشغيل والتطبيب والعالج والحق في  التعليم والسكن الالئق والكرامة وغيرها 

 من حقوق اإلنسان.

السادة  النواب أن ما تم رصده من اعتمادات في  الجانب  السيدات و الحظ و 

يتناسب مع حجم التحديات م قطاع التعليم والتشغيل ال وال سيما فيما يه ،االجتماعي

املطروحة، حيث عبر  البعض منهم عن صريح تحفظه فيما يخص امليزانية املرصودة 

 لقطاع التعليم.

السادة النواب على أنه يظل السيدات و فقطاع التعليم عرف إجماعا من لدن 

وإقالع اقتصادي للسير على خطى الدول   ،اللبنة  األساسية، في تحقيق تنمية حقيقية

 الصاعدة.
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على أن منظومة التربية والتكوين قضية وا وفي تعاطيهم مع شأن  التعليم أكد

 يجب أن ينكب  عليها الجميع بمنطق مسؤول وحس وطني.

إعادة االعتبار للمدرسة العمومية، ضرورة هذا الصدد، نادى الجميع ب وفي

ستوى، وذلك من خالل النهوض بالتكوين املوازي على هذا املو  ،عقول واألبطالإلنتاج ال

 تلقائية البرامج العمومية.الحرص على إل

زمة التي يعيشها قطاع التعليم ببالدنا السيدات والسادة النواب بين  الل وربط 

سة الخصوصية، بحيث شددوا على أن التعليم ر دتعيشها املاألوضاع التي ، وبين أيضا

 لىوالكفاءات، في إشارة واضحة منهم إجارة، بل هو صناعة للعقول والتكوين ليس بت

ووضع شروط صارمة على مستوى االستثمار  ،ضرورة واستعجالية هيكلة القطاع الخاص

 في هذا الجانب.

وضعف  الكبير النقص املادي  ،السادة النواب كذلكالسيدات و واستحضر 

 م القروي.البنى األساسية والنقل  املدرس ي على مستوى العال

سجل جانب من السيدات والسادة النواب أن مشروع قانون إلى ذلك، فقد 

لم يأت بإجراءات حقيقية لالرتقاء بالعنصر  البشري، ودعوا إلى  2017املالية لسنة 

من رجال  التعليم عبر التعاقد، على  10.000مراجعة القرار الحكومي الرامي إلى توظيف 

واالستقرار النفس ي  ،لية التربوية من زاوية خلق جو الثقةاعتبار أن ذلك لن يخدم العم

 لهذه الشريحة.
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وكانت قضية التشغيل حاضرة بقوة كذلك في املناقشة العامة ملشروع قانون 

فما جاء به مشروع قانون أعاله، إن على مستوى مناصب الشغل املحدثة،  .2017املالية 

عة نية لترجمتها وبلورتها، لم تكن مقالرامأو  السياسات العمومية املنتهجة والتدابير  

خاصة أن الحكومة تراهن على السيدات والسادة النواب، و بالنسبة لشريحة واسعة من 

 كما يشير إلى ذلك التصريح الحكومي. %8تقليص معدل البطالة إلى مستوى 

والتي حددت في  ،فعلى مستوى مناصب  الشغل التي يحملها املشروع املالي

السادة النواب على الحكومة عدم إطالعهم على السيدات و صب مالي، آخذ من 23.768

 عدد املوظفين املحالين على التقاعد والذين ال يتم تعويضهم.

منصب شغل لقطاع  10.000الحكومة إلى إضافة  كما انهم لم يستسيغوا لجوء

يفين أنه مض تعمل أكاديميات التعليم على تدبيرها، ،التعليم بناء على توظيفات تعاقدية

التوظيف املباشر دون تحويل املؤسسات العمومية إلى مقاوالت كان باإلمكان اعتماد 

في ظروف ال يعلمها إال طرفا  العقد، مما سيعمل على إفراغ امليزانية من  ،للتوظيف

وسيؤثر على عالقة  ،ومن دورها في ضبط املوارد باستقاللية عن النفقات ،محتواها

 خرى كاالستثمار وإعادة توزيع الدخل.التوظيف بمجاالت أ

إلى جانب ذلك، حاول طرف آخر من السادة  النواب مالمسة بعض التناقض 

في قضية التشغيل التي تعتبر قضية استراتيجية، بين رهان الحكومة على تخفيض نسبة 

وبين رهانها في عرض التشغيل على قطاعات ال تحدث الشغل، ، % 8إلى  % 9البطالة من 
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ناعي  الوطني من نزيف في إشارة على ما يعرفه القطاع الصبل تفقد مناصب الشغل، 

شغل في إطار دعم املهن  على هذا املستوى. وأوضح نفس املصدر أن ما يربح من مناصب

يتم فقده على مستوى املقاوالت الوطنية والتي هي في تزايد من حيث املفلسات العاملية، 

 اع الفالحي أيضا ال يحدث مناصب شغل قارة.وتمت مالحظة أن القط منها.

ال على وتم تسجيل أن االستثمار في هذه القطاعات يعمل في أحسن األحو 

وليس خلق فرص الشغل. كالصناعة التي يعول عليها كثيرا في استقرار معدل البطالة، 

فسية العرض التصديري والحد من اختالالت االرفع من القدرات التصديرية للبالد وتن

 امليزان التجاري وميزان األداءات.

طرف  ، نادىبلدان في سياسة التشغيلوباملقابل، واستئناسا بتجربة بعض ال

السادة النواب باالستثمار أكثر في قطاعات ا لخدمات والتكنولوجيا السيدات و من 

 والسياحة والبناء.

 النواب كذلك أزمة التشغيل ومعضلة البطالة إلىالسيدات والسادة وعزا 

التي رغم أهميتها من حيث  االعتمادات املالية  ،ضعف مردودية االستثمارات العمومية

عن خلق الثروة واالرتقاء بمستوى النمو الذي ظل فهي تظل عاجزة مليار درهم(،  190)

 في مستويات غير مشرفة.

أنه قد حان الوقت للبحث في مساهمة البعض نفس املوضوع، سجل وفي 

 فاملغرب ال  ،مقارنة ببعض الدول األوروبيةففي جانب  التشغيل، املؤسسات العمومية 
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 1000موظفا لكل  80مواطن بينما في أوروبا نجد  100موظف مدني لكل  17يوفر سوى 

 في الدول االسكندنافية. 1000مواطن و

السادة النواب، إلى أن النظام االقتصادي السيدات و وخلص العديد من 

أمام فشل الجهود   ،سؤول األول عن تزايد معضلة البطالةيظل امل ،املعتمد لحد اآلن

 املبذولة إلصالحه وتوسيع قاعدة االقتصاد غير املهيكل.

تدل على أن هناك أزمة  ،فاملؤشرات على مستوى القطاعات االقتصادي

ألف فرصة عمل بسبب  100حقيقية، إذ أن القطاع الفالحي مثال فقد في  السنة املاضية 

ية من جهة، واعتماد املكننة من جهة ثانية. وهو نفس الش يء بالنسبة الظروف الطبيع

ذي يفقد مناصب الشغل بشكل متزايد، حيث وصل عدد املقاوالت ال ،للقطاع الصناعي

 مقاولة وطنية. 7000أكثر من  2016التي أعلنت إفالسها سنة 

منصب شغل سنة  37.000أنه تم فقدان  ،السادة النوابالسيدات و وأضاف 

ة أشهر ثفإنه بين الثال ،، وكما تشير إلى ذلك إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط2016

منصب شغل  125.000تم فقدان  2017ثالثة أشهر األولى من ، وال2016الثالثة من سنة 

 صافي.

ا في السادة النواب أن هناك ضعفالسيدات و وارتباطا بذلك أيضا، سجل 

وعدم استغالل الفرص التي أتاحتها الظرفية الدولية والوطنية، شراف املستقبل، است

السنوات الفالحية الجيدة لتحقيق نسب نمو مهمة. وذلك فضال عن  ةخاصة من زاوي
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مثل  ،2010و 2009راش الكبرى التي فتحت سنتي عدم التزام الحكومة بأهداف األو 

مخطط املغرب  األخضر، أليوتس، املغرب التصديري والتي تمت املراهنة فيها على خلق 

 منصب شغل في  السنة. 320.000

السادة  النواب بضرورة التعويض السيدات و وفي سياق متصل، طالب بعض 

سيرا على نهج بعض الدول، وذلك بتخصيص منحة شهرية  ،عن عطالة الجامعة املغربية

للمساهمة في حل إشكالية العبء  ،لي الشواهد الجامعية البحث عن الشغلتخول لحام

 على األسرة.

وسجلوا ضرورة إيجاد حلول فيما يخص إشكال التداخل بين السلط فيما 

 يتعلق بالتعامل مع الحركات االحتجاجية التي تحمل قضايا مطلبية.

مشروع  النواب أيضا، حول ما حمله السيدات والسادةوتركزت اهتمامات 

عن عدم كفاية االعتمادات املالية ية لفائدة القطاع الصحي، حيث عبروا قانون املال

واملوارد  ،في ظل الخصاص الكبير املسجل على مستوى البنى التحتية ،املرصودة للقطاع

والتجهيزات الطبية الالزمة. وأشاروا أيضا إلى غياب تدابير واضحة ترمي إلى  ،البشرية

في ظل فشل نظام  املساعدة  الطبية  ،واإلنصاف في  االستفادة من العالج تحقيق  العدالة

 )راميد( في تحقيق األهداف املتوخاة منه بسبب التعقيدات اإلدارية.

حيث أظهرت  ،قطاع السكن كذلك ،ولم يغفل السيدات والسادة النواب

مداخالتهم نوعا من األسف الفتقار مشروع القانون املالي ألية تدابير عملية وبرامج محددة 
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تبلور توجهات البرمانج الحكومي في هذا الشأن. وذلك في ظل استمرار فئات من املجتمع 

وكهوف، في ظروف تنعدم فيها شروط  ،ودور آيلة للسقوط ،الصفيحفي  العيش بدور 

 نسانية.الكرامة اإل

من أهمية ما تعتزم الحكومة العمل عليه  منهمعض وفي نفس االتجاه، قلل الب

في ظل اإلبقاء على نفس االلتزامات  ،ألف وحدة سكنية جديدة 60من دعم مشروع بناء 

 الضريبية، سواء على مواد  البناء، أو على غيرها من الضرائب املباشرة وغير  املباشرة.

تماسك االجتماعي وتقليص فئات االجتماعية الهشة والأما فيما يخص دعم  ال

من خالل رفع إلى مواصلة إصالح صندوق املقاصة،  من دعاالفوارق املجالية، فبين 

الدعم التدريجي عن املواد  املتبقية، على أساس الزيادة في االعتمادات املوجهة لتمويل 

دات السية، برز طرف آخر من سياسات وبرامج التنمية االجتماعية لفائدة الطبقات الهش

بعيدا عن املقاربة  ،املقاصة ومنطقي الب بإصالح شمولي لنظاميط ،السادة النوابو 

يدات السملوضوع، تساءل بعض حقيقية. وارتباطا بنفس ا اإلحسانية وبمشاريع تنموية

ل و ءلوا حالسادة النواب عن الكلفة املالية لدعم السكر والدقيق وغاز البوتان، كما تساو 

 ال مستعمال في إنتاج  الكهرباء.ما إذا كان الفيول ال ز 

ر في منظومة األجور السيدات والسادة النواب بضرورة إعادة النظونادى 

 لتحقيق نوع من العدالة واالجتماعية.
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تنمية العالم القروي محور  شكلتقد فوفيما يخص تقليص الفوارق املجالية، 

الذين أشاروا إلى غياب أي أسس لتحقيق التنمية على السادة  النواب السيدات و اهتمام 

مستوى العالم  القروي، وغياب مشاريع في هذا الصدد، مؤكدين على  استمرار العزلة 

إلى وجوب استفادة طالب البعض منهم في سياق متصل والتهميش على هذا املستوى. و

لذي يحظى لقروي بشكل من األشكال من مخطط املغرب األخضر اساكنة العالم ا

 باعتمادات مهمة من ميزانية الدولة.

السادة النواب في مداخالتهم  السيدات و  وفي الشأن االجتماعي أيضا، تناول 

 2017مسألة الوضع الغذائي بالبالد، معربين عن أسفهم لخلو مشروع قانون املالية لسنة 

تحقيق مة نظرا لراهنيته، و من التدابير  الكفيلة باالرتقاء بهذا الجانب وإيالئه األهمية الالز 

وارد هذه امل هفي مجتمع دولي أضحت في ،االكتفاء الذاتي في املوارد الغذائية األساسية

تشكل معادلة استراتيجية في  العالقات الدولية  املعاصرة، وفي وقت أصبح فيه  األمن 

 الغذائي مطروحا بإلحاح من طرف املنظمة العاملية للتغذية.

سادة النواب بين كون املغرب بلدا فالحيا بامتياز يتوفر على الالسيدات و وربط 

وبين استمرارية وضع سوء   ،وثروة فوسفاطية وسمكية هائلة ،أراض ي فالحية مهمة

 الفئات االجتماعية. عدد منالتغذية لدى 

عن استمرار وضع من قبيل  املشار إليه رغم  ،السياق ذاته كما تساءلوا في

 .من ميزانية الدولة اعتماد برامج واستراتيجيات رصدت لها ماليير الدراهم
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مناقشة مشروع قانون املالية  وأثيرت أيضا مسألة النوع االجتماعي في ،هذا

السادة النواب بشأن التدابير  التي السيدات و ، حيث تساءل طرف من 2017برسم سنة 

ت وضمان املكتسبا ،املغربية لذكر لفائدة الرقي بأوضاع املرأةملها املشروع سالف ايح

 التي حققتها وشق الطريق في اتجاه الولوج املتساوي لكافة الحقوق الدستورية.

تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية ومواصلة استعادة التوازنات املاكرو  -III-املحور 

 :اقتصادية

ظيت مسألة الحكامة املؤسساتية كأولوية ضمن أولويات أخرى باهتمام كبير ح

السادة النواب أثناء النقاش العام ملشروع قانون املالية، حيث تناولوا السيدات و من لدن 

من زاوية رهان الحكومة عليها في بلورة حكامة مؤسساتية  ،ة أساسية مسألة الجهويةفبص

السادة النواب عند اإلمكانيات السيدات و  نة. وهنا وقففعالة وتنمية اقتصادية متواز 

وشددوا على أن هذا الورش لم يعرف انطالقته بعد،  ،املادية املفروض مد  الجهات بها

وال زال التمويل يشكل حجرة عثرة أمامه، حيث أن الحصيلة الحالية لهذا الورش  تتجسد 

اإلجراءات التي من شأنها تقليص   حول  منهمفي برامج عمومية معطلة. بل وتساءل العديد 

 الفوارق الجهوية في اتجاه دعم الجهوية املتقدمة.

السادة النواب عن خيبة أملهم من تغييب مشروع قانون السيدات و وعبر 

للتدابير الفعلية التي تنم عن الشروع في إصالح إداري حقيقي تصبح  2017املالية لسنة 

ستثمرين، تدابير تصب فعال في اتجاه تخليق الحياة معه اإلدارة في خدمة املواطنين وامل

دة ومنه إعاوربط املسؤولية باملحاسبة وتعزيز آليات الحكامة ومحاربة الفساد، العامة، 
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إلتيان التي كان من املفروض ا الثقة في ا إلدارة املغربية. واستدلوا في ذلك ببعض التدابير 

 واملادية الالزمة ،بهما من قبيل مد املجالس الجهوية للحسابات باإلمكانيات البشرية

ملمارسة اختصاصاتها على أكمل وجه، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها 

 والتي الزالت حبيسة لالستراتيجية الوطنية ملحاربة الرشوة دون نتائج تذكر.

ف كبير مسألة سجل السادة النواب بأس ،جانب الحكامة املالية كما أنه وفي

در أمواال كبيرة من ميزانية الدولة دون حاجة إليه. وطالبوا بمزيد خط االئتمان الذي أه

 من اإليضاحات حول ذلك.

السادة النواب، السيدات و وكان للنظام الجبائي نصيب كذلك في مداخالت 

مت والتي نظ ،ة تفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول الجباياتحيث نادوا باستعجالي

رب على والض ،العدالة الضريبية مليكانيزمات الكفيلة بتحقيق وفرضووضع ا ،2013سنة 

أن نسبة مهمة من  ، ووضع حد للغش الضريبي. إذأيدي املتملصين من األداء الضريبي

من الضريبة على  % 80تؤدي  شركة 200الضريبة على الدخل تعود للجراء، وحوالي 

 من املقاوالت تصرح دائما بعدم تحقيق ربح مع استمرار نشاطها. % 60الشركات و 

وغياب دة النواب إلى غياب سياسة جبائية، الساالسيدات و وأشار جانب من 

بدليل أن القطاع العقاري يحتل املرتبة  ،أي تناغم للنظام الجبائي والسياسة االقتصادية

حيث اإلعفاءات الجبائية، في حين أن الحكومة تبرز الصناعة كقطاع ذي  األولى من

 أولوية.
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بضرورة إعادة النظر في   املتدخلينطالب العديد من  ،وفي هذا الصدد

 اإلعفاءات الضريبية.

السادة  السيدات و طالب طرف من أيضا، املجال الضريبي بوفيما يتعلق 

والضريبة على الشركات  ،الضريبة على الدخلالنواب بموافاتهم بمعطيات حول توزيع 

 وتفصيل رسوم نقل امللكية حسب نوع امللكية. ،حسب نوعية املساهم وحسب الساللم

هذا، وشكل الثقل الضريبي فيما يتعلق بالضرائب غير املباشرة أحد 

السادة النواب، والسيما فيما يخص بعض السيدات و اإلشكاليات التي أثارها عدد من 

 واسعة االستهالك.املواد 

االختالالت على صعيد مدونة الجمارك، والتي مسألة كما المس البعض منهم 

ووقفا حلية، مراعاة ملصلحة وحدات اإلنتاج امل ،تتطلب إعادة النظر في هذه األخيرة

والتي يحملها بالنسبة للصناعة  ،للمخاطر الحقيقية للقطاع غير  املهيكل للواردات

 الوطنية.

ن بضرورة إعادة النظر في الضرائب املباشرة والسيما في صفوف وطالب آخرو 

 املتقاعدين.فئة 

دى ، ناام ضريبي يتماش ى ومتطلبات املرحلةوإلنجاح أي إصالح في اتجاه نظ

 واملادية الالزمةالسادة النواب بمد  اإلدارة الضريبية باإلمكانيات البشرية السيدات و 

 ذات العالقة. لتفعيل وترجمة  التدابير واإلجراءات
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الحكومة من مواصلة املجهودات الستعادة التوازنات  مع ما تسعى إليهوتفاعال 

من الناتج الداخلي الخام  % 3املاكرو اقتصادية الحتواء مستوى العجز وحصره في نسبة 

تحكم اإلدارة في   السادة النواب استمرار عدمالسيدات و ، سجل جانب من 2017لسنة 

من دون احتساب  ،من الناتج الداخلي الخام %11لة األجور نسبة الرواتب، إذ تشكل كت

املعيار  %8راوح هذه النسبة ، في حين ال ت%13املؤسسات العمومية والجماعات الترابية 

 املعتمد دوليا.

فقد طرح سؤال إعادة االنتشار ودعم القطاع الخاص بحدة  ،وارتباطا بذلك

أوضحوا أيضا أن ضبط النفقات العمومية ال والذين  بين السيدات والسادة  النواب.

 مات.والخد ، في ظل ارتفاع سقف نفقات السلعذلكتحقق كما تعتزم الحكومة يمكن أن ي

دات السيمالحظات تمحورت  ،وفي مساءلتهم لشأن التوازنات املاكرو اقتصادية

 حول املديونية العمومية.أيضا السادة  النواب و 

وفي سياق ذلك، الحظ البعض منهم أن  الحكومة أذنت لنفسها باقتراض واسع 

، حيث أنه بالنسبة للدين الداخلي لم 2017من مشروع قانون املالية  40من خالل املادة 

صار مصدر مشاكل حقيقية تضع أي سقف لحجم ذلك، بالرغم من أن الدين الداخلي 

ويؤثر على استفادتها من االستثمارات التي تقوم بها الدولة. ة، بالنسبة للمقاوالت املغربي

وتفاقم البطالة والعجز الضريبي، ومنه  املديونية،مما يعمل في اتجاه تفاقم هذا النوع من 

 انهيار العديد من املقاوالت الوطنية.
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لسادة  النواب أن الحكومة لجأت إلى االسيدات و  إلى جانب ذلك، يضيف

ما بين  ،مليار درهم 120الذي أصبح يوازي  ،أسلوب التحايل فيما يخص الدين  الخارجي

. وأبرزوا أن الحكومة تلجأ إلى  الديون 2017الفوائد واألقساط التي يجب أدائها سنة 

يقي رسوم التطباألقل من خمس سنوات والتي ال تخضع لرقابة البرملان باالعتماد على امل

للقانون التنظيمي لقانون املالية، بحيث توظفه في معامالت تنم عن تحايل عن الدستور 

برملان بات مع هذه املمارسات ي للمالية. وسجل نفس الجانب أن الوعن القانون التنظيم

 خارج املسؤولية القانونية عن اقتراضات الحكومة.

، إن على مستوى السوق الداخلي، أو إلى املخاطر الحقيقية لالستدانة واونبه

 السوق  الخارجي.
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في إطار جوابه على ما دار خالل املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة 

ة السادالسيدات و ، بادر  السيد محمد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية إلى تهنئة 2017

بخصوص بعض مقتضيات مشروع من مالحظات وتحفظات  وهأبدالنواب على كل ما 

قادات مبرزا أنه سجل كل ذلك بتركيز، بالنظر وما أثاروه من تساؤالت وانتقانون أعاله، 

ويتماش ى وما يخدم الرقي بمشاريع القوانين. ن ذلك يتوافق واملنطق الديمقراطي، لكو 

وأكد أن النقاش ذي الصلة سيستمر خالل املناقشة التفصيلية ملواد مشروع قانون قيد 

 وصية للخزينة.والسيما فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والحسابات الخص ،الدراسة

القضايا وبخصوص ما أثير حول  الصحة والتعليم والتنمية القروية و 

ادة  النواب الس ااالستراتيجية، استحضر السيد الوزير القانون التنيظيمي للمالية، مطالب

بضرورة مراجعته، بالنظر لكونه مكسبا كبيرا حققته البالد خالل السنوات األخيرة، وعلى 

ي ف ة مشروع قانون املالية والضمانات التي يمنحهاقشطيره املتقدم ملنااعتبار فلسفته وتأ

 .هذا الصدد

من القانون التنظيمي  47وأشار السيد  الوزير إلى أنه وبالرجوع إلى املادة 

من بينها تقريرا،  13ية بأزيد من فإن  الحكومة ترفق مشروع قانون املال ،املتحدث عنه

قرير حول  املؤسسات العمومية، تقرير حول النفقات التقرير االقتصادي واملالي، ت

، تقرير حول مرافق  الدولة املسيرة بصورة مستقلة، تقرير حول الحسابات الجبائية

الخصوصية للخزينة، تقرير حول الدين العمومي بشكل مفصل... وغيرها من التقارير، 

 سادة النواب.مما يجيب على العديد من األسئلة ويعطي الكثير من اإليضاحات لل
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، مؤكدا ، يندرج في ظرفية استثنائية2017وأورد أن مشروع قانون املالية لسنة 

وضح في اآلن ذاته أن تعثر تشكيل الحكومة فرض ، وأومض ي وقت مناقشةاالنتقالي  طابعه

، أحدهما متعلق باملداخيل 2016دجنبر  نهاية شهر طبقا للدستور اعتماد مرسومين في 

فرضت وأضاف أن مسألة الشروع في تنفيذ مضامين هذا املشروع واآلخر بالنفقات، 

الذي وضع في آجاله القانونية بمجلس  لجوء  الحكومة لسحب هذا املشروع،  بدورها عدم

 تعديله وإرجاعه للبرملان فسحبه ثمالنواب، نظرا ألن ذلك لن يخدم االقتصاد  الوطني. 

 ، يضيف السيد الوزير.2018برسم سنة روع قانون املالية سيتزامن ووقت اإلعداد ملش

لسادة النواب بشأن العالقة بين أن تساؤالت السيدات وا ،وجاء على لسانه

في الوقت ذاته  مشروعة، وأسهب 2017املالية لسنة البرنامج  الحكومي ومشروع قانون 

 فيجيب على مالحظات السيدات والسادة النواب. وضاحات التي تفي إعطاء بعض اإلي

تناقض والبرنامج ال ي 2017روع قانون املالية لسنة مش ما جاء بهأكد أن  ،ط بذلكتبار ا

أن مضامين هذا األخير ال تنفذ كلها خالل السنة األولى من الوالية  مبينا ،الحكومي

 ستتم مالءمة املشروع مع املستجدات. هالحكومية، وأن

لتحقيق  راعاةمدة زمنية موأضاف السيد الوزير أن تشكيل الحكومة استغرق 

 االنسجام بين مكوناتها.

االقتصاد يقوم على أساس االستقرار والثقة  ، أنوجاء في معرض جوابه

عد بلكن ذلك يأتي  ،عن الدعم والتحفيزاتفعال بالدرجة األولى، وأن املستثمر يبحث 
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ثوابته ونظامه  ملغرب بفضل التفاف شعبه حول محدد الثقة واألمن، مؤكدا على أن ا

 ينعم بهذه االمتيازات. ،القائم

البالد حققت تقدما في العديد من املجاالت، أي أن أن   ،وزاد السيد الوزير

، 2017وهناك توجهات كبرى يعكسها مشروع قانون املالية لسنة  ،هناك أرضية قائمة

هناك أولويات، أولها قضية الوحدة الترابية للبالد، وهنا استحضر القرار األممي رقم 

بقرب نهاية املشكل املفتعل حول النزاع القائم  تفاؤل اعتبر بمثابة بداية  الذي 2351

الوزير ملسألة األمن والحفاظ على الحدود في ص مغربية  الصحراء. وتطرق السيد بخصو 

 مجددا الشكر لكافة األجهزة األمنية. ،ظل املخاطر الكبيرة التي تهدد العالم بأسره

ت القطاعية والسياسات العمومية االستراتيجيا وبخصوص ما أثير حول 

هناك أجهزة وأن  ،أن  الحكومة تعمل وفق منطق التقييم ،املنتهجة، أفاد  السيد الوزير

من قبيل املجلس  األعلى للحسابات، املجلس  ،الحكومي تعمل على تقييم العمل

 البرملان.إضافة إلى االقتصادي واالجتماعي، 

ما أثير بشأن عدم كفاية اإلمكانيات املرصودة لتمويل  اإلصالحات  في شأنو

واألهداف املرجوة على صعيد قطاع التعليم، أوضح السيد الوزير أن املغرب يعد من بين  

من الناتج الداخلي   %5نسبة بالبلدان األولى عامليا فيما يخص امليزانية املخصصة للتعليم 

 .بغض النظر عن نتائج ذلكالخام، 
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يل والبنى التحتية وقطاع التشغ القرويةوشدد على أن مجال الصحة والتنمية 

 اواجتماعي ااقتصادي، وأن هناك توجها شكل أولوية في العمل الحكوميمن طرق وغيرها، 

 .هذه األولوياتن التوازن بين كل يراعي نوعا م

 لة التشريعية والرقابية، وما أثير بهذااوعن كلفة ستة أشهر من العط

الخصوص، فقد باشر  السيد  الوزير إيضاحاته بتوجيه الشكر ألطر وزارة االقتصاد 

غم علتها واملالية لحرصهم على تحقيق األمن املالي للبالد، مشددا على أن اإلدارة ر 

ن يشتغلون ولم يحدث هناك فراغ أو توقف خالل فترة ونقائصها فإن هناك موظفي

كانت هناك  ،. ومن ناحية مواصلة اإلصالحاتالحكومة بتشكيل املرتبطةاملشاورات 

 انتظارية ولم تكن هناك صعوبات إضافية فيما يتعلق بتنفيذ  امليزانية.

، هو بمثابة حلقة 2017أن مشروع قانون املالية لسنة  ،الوزير وزاد السيد

حتاج متنوع واملبني على بعض نقط  القوة، بين ما يتم تراكمه، وأن االقتصاد  الوطني امل

 إلعادة النظر في بنيته.

وفي سياق ذلك، أكد أن مخطط املغرب األخضر الذي سجل بشأنه السيدات 

 يحمل إيجابيات كبيرة بالنسبة لالقتصاد الوطني. والسادة النواب بعض  املالحظات

في مشروع قانون املالية  الصناعياألولوية التي حظي بها القطاع وبخصوص 

تسعى من خالله الحكومة استعادة أن هذا النهج  الوزير أوضح السيد ، 2017لسنة 

قطاعات املنتجة، مبرزا أن اعتماد عدد من التحفيزات سابقا لصالح لالتوازن بين ا
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 العقار عوضإلى النزوح نحو االستثمار بالقطاع العقاري دفع بالعديد من املستثمرين 

 الصناعة.

سيدات والسادة النواب وردا على ما جاء في تدخالت ال ،وأكد باملناسبة ذاتها

أن التنافسية، تقتض ي انفتاح املغرب على  ،من مالحظات على اتفاقيات  التبادل الحر

مع عدد من الشركاء  الخسارة املالية لبالدنا من االتفاقيات املبرمةالرغم من بالخارج 

الوطني تقتض ي تنويع العرض  االقتصادي  أن مناعة االقتصاد االقتصاديين. وأضاف

نبا ع الشراكات تجيفضال عن تنو  ،نب  الصناعة في  الخدمات والسياحةاإلى جستثمار باال 

 للصدمات الخارجية، وذلك في اتجاه السوق  اإلفريقية.

وحول  اإلطار املاكرو اقتصادي ومواصلة التحكم فيه، أورد  السيد الوزير أن 

ية على مال القوي يبنىالقتصاد افادها ضمان ثقة املستثمرين وأن ذلك نابع من إرادة م

 قوية.

املالية  التي جاءت في مشروع قانون   ثير حول  املناصبذلك، وبشأن ما أ إلى

 التي بلغت ألول مرة تفتح هذه املناصبو أنه ، أوضح السيد الوزير، 2017ية لسنة املال

 تجاوز ، خالفا للسنة املاضية حيث لم يمنصب 11.000إضافة إلى مالي منصب  24.000

 . منصب 18.000 العدد
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هناك وأن أكد أن  التعاقد مالئم لقانون الوظيفة العمومية  ،وعالقة بذلك

مراسيم لتأطير ذلك، مشددا في اآلن ذاته على دور األكاديميات في تدبير املوارد البشرية في 

 قطاع التعليم.

سادة  النواب من استياء بخصوص خط بداه السيدات والوردا على ما أ

كتأمين،  2013فته املالية، أوضح السيد الوزير أن خط  االئتمان اعتمد سنة االئتمان وكل

واالحتياطي الوطني من العملة  الصعبة أقل من  ،حيث كانت املالية العمومية في تدهور 

ة ر أربعة أشهر، بحيث لم يستعمل هذا الخط ولم يستعمل للمرة الثانية، وتم اعتماده للم

 ات  االقتصادية التي تحيط باالقتصاد  العاملي.صدمالثالثة، تحسبا ملخاطر ال

وفيما يخص مناخ األعمال، أشار إلى أن تقدما ملموسا يسجل على صعيد 

 مناخ األعمال وأن  الحكومة تسعى لتحقيق األفضل على هذا الصعيد.

وتفاعال مع ما أثاره بعض السيدات والسادة النواب في موضوع تعويم الدرهم، 

من األورو  %60الوزير بأن قيمة الدرهم تحدد باالرتكاز إلى سلة تشكل بنسبة ذكر  السيد  

ن تحقيق االنفتاح بسياسة من الدوالر األمريكي، موضحا في  اآلن ذاته أنه اليمك %40و

وسعر صرف ثابت، وملتمسا استعمال مصطلح "تليين الدرهم" عوض مستقلة نقدية 

 .همصطلح تعويم

وأنه سيتم تليين الدرهم  ، ا يبذل في املوضوعوأضاف أن هناك عمال جبار 

ن أكد أنه ستكو بطريقة تدريجية للخضوع في نهاية  املطاف لقانون العرض والطلب. و 
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والفاعلين للتعامل مع هذا اإلصالح، كما  وتأهيل للقطاع البنكي  هناك ضمانات وتدرج،

 ملواطن.أن إجراء من هذا القبيل لن يضر االقتصاد  الوطني واملستهلك وا
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 الجزء األول 

 املعطيات العامة للتوازن املالي

 الباب األول 

 األحكام  املتعلقة باملوارد العمومية 

I.- الضرائب واملواد املأذون في استيفائها 

 األولى:املادة 

 :املادة األولىوتفسير تقديم 

درج هذه املادة كل سنة في مشروع قانون املالية ، وتتضمن ثالثة بنود :
ُ
 ت

يأذن البند األول للجهات املختصة باالستمرار في استيفاء الضرائب والرسوم والحاصالت والدخول 

 املخولة ذلك بحكم القانون.املخصصة للدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والهيآت 

 في حين ، يأذن البند الثاني للحكومة بإصدار اقتراضات وفق الشروط التي يحددها قانون املالية

  .  41و 40هذا في املادتين 

أما البند الثالث فيمنع استيفاء أي نوع من الضرائب غير املرخص بها بموجب أحكام النصوص 

العمل ، وأحكام قانون املالية هذا ، حيث يتعرض كل من يفرضها التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 أو يضع جـداولها أو يباشر جبايتها للمتابعة.

ويتعرض كذلك للعقوبات كل من يمنح اإلعفاءات من الرسوم والضرائب أو يقوم بتقديم خدمات أو 

 منتجات صادرة عن مؤسسات الدولة مجانا ، بدون إذن تشريعي أو تنظيمي.

 املناقشة :ملخص 

وكيفية النواب عن سقف االفتراضات ؟ وهل هي محددة بنسبة مائوية  ت إحدى السيداتتساءل

 تحدد نسبة العجز.

 جواب الحكومة

أوضح السيد محمد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية، أنه سيتم تفعيل سقف االقتراضات في باب 

ل  منح دو و املديونية، مضيفا أن مداخيل ميزانية الدولة تأتي من الضرائب، واملؤسسات العمومية، 

 الخليج.

ة بة في املناقشوستكون هناك مناس مبرزا أن املادة األولى تدرج كل سنة في مشروع قانون املالية.

 التفصيلية للمواد األخرى، للحديث عن االفتراضات، وتحديد نسب  العجز.

 

 الرسوم الجمركية والضرائب غير  املباشرة

  2املادة 

 :2املادة وتفسير تقديم 

 تتشكل هذه املادة من بندين: األول يتعلق بتأهيل الحكومة و الثاني باملصادقة على املراسيم املتخذة.
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 I- : التأهيل 

يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم  

املفروضة على الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك بناء على قانون إذن 

 من الدستور. 70بإصدار وذلك وفقا ألحكام الفصل 

من   I– 2من الدستور واملعمول به بموجب املادة  70الفصل  وطبقا للتأهيل املنصوص عليه في

 ، تم الترخيص للحكومة أن تقوم بمقتض ى مراسيم:2016قانون املالية للسنة املالية 

بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم املفروضة على الواردات  -

 الستهالك؛والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على ا

بتغيير أو تتميم كذلك بمراسيم قوائم املنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان  -

 وكذا قائمة الدول املذكورة. اإلفريقية املستفيدة من اإلعفاء من رسم االستيراد

مشروع من  2من املادة  Iوفي نفس اإلطار وكما هو الشأن في القوانين املالية السابقة، ينص البند 

السنة  على تأهيل الحكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل 2017قانون املالية لسنة 

 .2017املالية 

II - :املصـادقـة 

إن املراسيم املتخذة بموجب التأهيل التشريعي املشار إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة 

من  70لتأهيل وذلك طبقا ألحكام الفصل البرملانية عند انتهاء األجل املنصوص عليه في قانون ا

 الدستور.

 املراسيميرمي إلى املصادقة على  2017من مشروع قانون املالية لسنة  2من املادة  IIلذا، فإن البند 

 .2016خالل  التالية املتخذة

 .املراسيم املذكورةو للمزيد من اإليضاحات تجدون رفقته جذاذة مفصلة حول التدابير موضوع 

 املناقشة :ملخص 

 .2بتوضيح مقتضيات املادة  ،طالبت إحدى السيدات النواب

 جواب الحكومة

والثاني  ،أوضح السيد الوزير أن هذه املادة تنقسم إلى بندين، األول يتعلق بتأهيل الحكومة

في هذه مجلس النواب عليه حصل في أول مشروع قانون صادق ما باملصادقة على املراسيم، وهذا 

يأذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم االستيراد املفروض على القمح  19.17 مشروع قانون رقمالدورة 

   .اللين ومشتقاته، وأضاف السيد الوزير أن هذه إجراءات تقوم بها الحكومة لحماية االقتصاد الوطني

 

 الجمارك والضرائب غير املباشرةمدونة 

  3 املادة

 3 املادةوتفسير تقديم 
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 املادة تعديل ثالثة فصول من مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة.تهم هذه 

وتهم التعديالت املقترحة إدراج مقتضيات جديدة في مدونة الجمارك تتعلق بالتنصيص على مخالفة 

 285الشطط في استعمال نظام مستودعات الجمرك )مستودعات االدخار( وتعريفها )الفصول 

 .من مدونة الجمارك( 287و 286و

 ويمكن تعليل التعديالت املقترحة ألحكام هذه الفصول كما يلي:

 285*التنصيص على مخالفة الشطط في استعمال نظام مستودع الجمرك وتعريفها )الفصول 

 من مدونة الجمارك(. 287و 286و

للمخالفة املتعلقة بالشطط في استعمال أنظمة  286و 285تتطرق  املقتضيات الحالية للفصلين 

املستودع الصناعي الحر أو القبول املؤقت لتحسين الصنع الفعال أو القبول املؤقت أو العبور أو 

التحويل تحت مراقبة الجمرك أو  التصدير املؤقت ألجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد املبادلة 

 باملثيل.

 نظام مستودعوبما أن هذين الفصيلن ال ينصان على املخالفة املتعلقة بالشطط في استعمال 

 الجمرك أو مستودع االدخار، فإنه يقترح مقتضياتهما لسد هذا الفراغ القانوني.

وعليه، فإن التعديل املقترح يهدف إلى تعريف مخالفة الشطط في استعمال نظام مستودع الجمرك 

 أو مستودع االدخار والتنصيص عليها كمخالفة جمركية من الدرجة األولى.

من نفس املدونة ملالئمته مع مقتضيات الفصلين  287سانحة لتعديل الفصل  وبالتالي تبدو الفرصة

 املذكورين.

 ملخص املناقشة

الثامنة عبارة "استعمال أنظمة ورت في فقرته  285ات النواب بأن الفصل الحظت إحدى السيد

وردت عبارة "نظام مستودع الجمرك" وطالبت باستبدال  287مستودعات الجمرك" أما في الفصل 

، متسائلة ما هي العبارة املعتمدة في هذه 286من الفصل  7كلمة "تمت" بــ كلمة "تم" في الفقرة 

 الصياغة. 

  جواب الحكومة

 ستأتي بتعديالت تهم الصياغة. أشار السيد الوزير إلى أن الحكومة

 

 تعريفة الرسوم الجمركية

 4املادة 

 4املادة وتفسير تقديم 

 على بعض أنواع السيارات النفعية. %10*تطبيق رسم استيراد بنسبة 
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طار املجهودات املبذولة لتشجيع الضيعات الفالحية الصغرى وكذا املقاوالت الصغرى واملتوسطة إفي 

، التخفيض من رسم 2013على اقتناء واستعمال السيارات النفعية، تم بموجب قانون املالية لسنة 

 .% 10 % 17,5من  Pick-upاالستيراد املطبق على السيارات من نوع 

، كانت إرادة املشرع هي أن تستفيد أيضا من رسم االستيراد 2015وبمناسبة قانون املالية لسنة 

لكل أرض، ذات الدفع الرباعي. غير أن هذه اإلرادة  Pick-upالعربات السيارة من نوع  % 10بنسبة 

 لم يتم عكسها بالكامل على مستوى السطور التعريفية املعنية.

على جميع العربات  % 10قترح يرمي إلى تمديد تطبيق رسم االستراد بنسبة وعليه، فإن التدبير  امل

 .Pick-upالسيارات من نوع 

 املطبقة على املدخالت املستعملة في صناعة األلواح  الشمسية: تخفيض مقادير رسم االستيراد*

خالت بينما تخضع املد % 2,5تخضع حاليا األلواح الشمسية إلى رسم االستيراد األدنى بسعر 

، مما يشكل خلال تعريفيا  % 25و % 10املستعملة لصناعتها إلى مكقادير رسم االستيراد تتراوح بين 

 من شأنه أن يعيق تطور إنتاج وطني لللواح الشمسية.

على املدخالت  % 2,5لذا وملعالجة هذا الخخل التعريفي، يقترح تطبيق رسم االستيراد األدنى بنسبة 

املستعملة في صناعة األلواح الشمسية. وسيمكن هذا اإلجراء من تطوير الصناعة الوطنية لللواح 

 الشمسية وذلك في إطار املخطط الوطني الرامي إلى تشجيع الطاقات املتجددة. 

 ملخص املناقشة

ة األلواح الشمسية، تساءل أحد السادة النواب هل هناك مراقبة على املدخالت املستعملة في صناع

-Pickتستعمل في صناعات أخرى، كما تمت املطالبة بالتفريق بين عربات السيارات من نوع  لكي ال 

up .والنوع اآلخر من عربات الدفع الرباعي 

 جواب الحكومة 

هناك لجنة تقنية تقوم بإحداث سطور تعريفية خاصة بهذه املدخالت للتأكد من استعمالها في 

 الشمسية وليس في صناعة أخرى. صناعة األلواح

أما بخصوص تطبيق رسم استيراد بعض أنواع السيارات النفعية، فإن األمر هناك يتعلق بسيارات 

Pick-up .ال غير 

 

 الضرائب الداخلية على االستهالك

 5املادة 

 5املادة وتفسير تقديم  

 *تعريف السجائر املصنوعة من التبع الداكن.

إن الهدف من التمييز بين  السجائر املصنوعة على أساس التبغ الداكن التي تتمتع بأفضلية جبائية 

باملقارنة مع السجائر املصنوعة على أساس تبغ آخر، هي تفادي ارتفاع أسعار السجائر املصنوعة 
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ي يرم على أساس التبغ الداكن املستهلكة عموما من طرف مدخلين ذوي دخل متواضع. هذا التمييز 

 كذلك إلى محاربة كل لجوء إلى السوق  املوازي من أجل الحصول على السجائر بثمن مناسب.

يتقدم كثير من املتعاملين االقتصاديين بطلب املصادقة على السجائر املصنوعة من التبغ الداكن، 

ا القطاع، هذ وأخذا بعين االعتبار الرهانات الجبائية وبهدف ضمان الشفافية واملنافسة القانونية في

 يقترح تعريف السجائر املصنوعة على أساس التبغ الداكن.

 ملخص املناقشة

الذي  املختبر من التبغ الداكن، وعن  %80تساءل السادة النواب عن األساس املعتمد لتحديد نسبة 

 .ستوكل هذه املهمة لعدة مختبراتيتكلف بتحديد هذه النسبة أم 

عن أسباب عدم تحديد سعر رسم واحد مطبق على جميع أنواع  ،كما استفسر السادة النواب

مبدأ حماية املواطن من آفة التدخلين، خاصة على السجائر، واملطالبة أيضا برفع هذا الرسم بناء 

 وأن تكلفة عالج األمراض الناتجة عنها هي جد مكلفة بالنسبة للدولة.

ت التوعية والتحسيس بمخاطر  على ضرورة تكثيف حمال  ،وشدد السيدات والسادة  النواب

 التدخين، وتطبيق نفس  اإلجراء على تدخين النرجيلة )الشيشة( والسجائر اإللكترونية.

كما طالب السيدات والسادة النواب بتقديم انعكاسات هذا اإلجراء على خزينة الدولة، وعلى صحة 

  املواطنين، وهل سيمكن من الحد من ظاهرة تهريب السجائر.

 جواب الحكومة 

من السجائر الداكنة، ألنه صناعيا يتم إضافة مواد  %80أوضح السيد الوزير أنه تم تحديد نسبة 

ستتكلف مختبرات محددة من طرف و  %100لذا يصعب تحديد نسبة  ،أخرى في صناعة السجائر

 لجنة، للقيام بمهمة تحديد هذه النسبة في إطار عملية شفافة.

ي حد من التالعب فاملوارد، باإلضافة إلى ال ليس لتقويةو  ،هو لحماية القطاعأن هذا املقتض ى  مبرزا

توج مما يضر باملن ،راء على أساس أنها سمراءيعد البعض إلى استيراد سجائر شقلتصريحات، بحيث ا

 الوطني.

محاربة ، لـباملجهودات املبذولة من طرف إدارة الجمارك ،السيد وزير االقتصاد واملالية كما نوه

 ، مما زاد من موارد الدولة.2016سنة  %7,46التهريب، إذ تراجعت نسبة التهريب إلى 

وأوضح السيد الوزير أن النرجيلة )الشيشة( تم رفع الضرائب بخصوصها في قانون املالية لسنة 

2016. 

 

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

  املقترحةبطاقات تقديم لإلطار العام  للتدابير الجبائية 
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في إطار مواصلة إصالح  2017تندرج التدابير الجبائية املقترحة في مشروع قانون املالية لسنة 

املنظومة الجبائية ، انسجاما مع التزامات الحكومة للتفعيل التدريجي لالقتراحات املنبثقة عن 

وتطبيقا للتوجيهات املدرجة من جهة،  2013أبريل  30 – 29املناظرة الوطنية للجبايات املنعقدة في 

 من جهة أخرى. 2016غشت  9في املذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة الصادرة بتاريخ 

وللتذكير، فقد أرست املناظرة السالفة الذكر أسس إصالح تدريجي للنظام الجبائي يهدف إلى تحقيق 

ئمة للمنافسة عدالة جبائية أفضل، ترمي أساسا توسيع الوعاء الضريبي وخلق الشروط املال 

 الشريفة بين جميع املقاوالت. 

وعلى صعيد آخر، فقد أكدت املذكرة التأطيرية السالفة الذكر على مواصلة تنزيل إصالح النظام 

الجبائي وفقا لتوصيات املناظرة الوطنية للجبايات من خالل اتخاذ تدابير تهدف إلى تبسيط املساطر 

غير املهيكل وتقوية آليات املراقبة وكذا محاربة الغش والتقليص من اإلعفاءات وإدماج القطاع 

 والتملص الضريبي.

كما أن تكريس مبدأ التشاور واملقاربة التشاركية من طرف املديرية العامة للضرائب عبر تنظيم عدة 

لقاءات مع شركائها، مكن من إدراج بعض التدابير التي من شأنها الرقي بمناخ األعمال و تعزيز 

 ي تطبيق املقتضيات الجبائية.الشفافية ف

أساسا حول  2017وهكذا، ستتمحور التدابير الجبائية املقترحة في إطار مشروع قانون املالية لسنة 

مواصلة إصالح الضريبة على القيمة املضافة إضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بالضريبة على الشركات 

 بة الخصوصية السنوية على السيارات.والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر والضري

 املدونة العامة للضرائب

 6املادة 

  Iالبند 

 بطاقات تقديم التدابير املتعلقة بتغيير و تتميم بعض مواد 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات

 II-2املادة 

  للضريبة على الشركات بطاقة تتعلق بتوضيح كيفية إيداع طلبات اختيار الخضوع

من املدونة العامة للضرائب على أنه يجب على الشركات  II-2تنص املقتضيات الحالية للمادة 

أن تعبر  اختياري  الدخل و التي تريد الخضوع للضريبة على الشركات بشكل على للضريبة الخاضعة

بواسطة طلب أو  من نفس املدونة 148املادة  في إليه بالتأسيس املشار التصريح عن هذا االختيار في

 .مكتوب

للضريبة  غير أن صيغة هذه املادة تهم فقط املنشآت الحديثة النشأة التي تختار منذ البداية الخضوع

بالتأسيس الذي يجب إيداعه داخل أجل ال يزيد عن ثالثين يوما من تاريخ  التصريح على الشركات في
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 للمنشآت التي تزاول نشاطها و تصرحالتأسيس أو بداية النشاط املنهي، و لم تتطرق بشكل صريح 

 وفق الضريبة على الدخل و ترغب في الخضوع للضريبة على الشركات.

-2ومن أجل توضيح كيفية خضوع هذه املنشآت للضريبة على الشركات، يقترح تتميم أحكام املادة 

II ختيار ى اال السالفة الذكر بالتنصيص على أنه يجب على املنشآت التي تزاول نشاطها أن تشير إل

أو موجه  وصل مقابل مسلم محرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة السالف الذكر في طلب

 مقر أو موطنها الضريبي لها بالتسلم إلى مصلحة الضرائب التابع إشعار مع مضمونة رسـالـة في

 ( أشهر التي تلي اختتام آخر سنة محاسبية.4الرئيسية، داخل أجل أربعة ) مؤسستها

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 I-14و  IX-13و  XI-7(  و 2°و  1°جيم– I) 6( و 31°-ألف – I) 6املواد 

 بطاقة  تتعلق بمنح الشفافية الجبائية لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري 

قتناء اتعتبر هيئات التوظيف الجماعي العقاري أداة استثمار تهدف باألساس لالستثمار في البناء أو 

 عقارات مخصصة حصريا للكراء.

و رغبة في تشجيع تعبئة االدخار الطويل األمد وتوجيهه لتمويل األنشطة املتعلقة بكراء العقارات 

املبنية املعدة لغرض منهي، يقترح منح الشفافية الجبائية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري على 

 بالتوظيف الجماعي للقيم املنقولة. غرار ما هو معمول به بالنسبة للهيئات املكلفة

 و هكذا يقترح أن تستفيد هذه الهيئات من االمتيازات التالية: 

اإلعفاء الدائم من الضريبة على الشركات فيما يخص األرباح املحققة من لدنها واملطابقة للعائدات  -

 املتأتية من كراء العقارات املبنية املعدة لغرض منهي؛

ن الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع بالنسبة للمبالغ املقتطعة من األرباح اإلعفاء الدائم م -

 السترداد أسهم أو حصص مشاركة صادرة عنها؛

اإلعفاء الدائم من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع على الربائح املقبوضة من لدنها و كذا  -

 الفوائد املدفوعة لها.

ات السالفة الذكر، يجب على الهيئات املذكورة احترام الشروط املنصوص و لالستفادة من اإلعفاء

 واملحددة كما يلي: XI-7عليها في املادة 

 أن ينحصر غرضها االجتماعي في كراء العقارات املبنية املعدة لغرض منهي؛ -

 من قبل مراقب للحصص ؛الهيئات أن يتم تقييم العناصر املساهم بها في هذه  -

( سنوات على 10ملدة عشر )الهيئات السالفة الذكر أن يتم االحتفاظ بالعناصر املساهم بها في  -

 األقل؛

على األقل من حصيلة السنة املحاسبية املتعلقة بكراء العقارات املبنية املعدة  85أن يتم توزيع % -

 لغرض منهي.
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من املدونة السالفة  14و  13املادتين و من أجل املالءمة بين هذه املقتضيات، يقترح تتميم مقتضيات 

الذكر بإدراج العوائد املوزعة كربائح من طرف الهيئات املذكورة و كذا الحاصالت من التوظيفات 

املالية ذات الدخل الثابت املتأتية من سندات هذه الهيئات ضمن العوائد و الحاصالت الخاضعة 

 للضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع.  

  6دة املا

 الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل 

 ألف( – IIو 1°-باء – I) 31و  X–7( و °1-ألف – IIو  1°-باء – I) 6املواد 

بطاقة تتعلق بتشجيع عمليات التصدير املنجزة بين املنشآت املقامة في املناطق الحرة للتصدير و 

 املنشآت املقامة داخل التراب الوطني

الحالية للمدونة العامة للضرائب على أن االمتيازات الجبائية املتعلقة بالتصدير ال تنص األحكام 

تطبق إال على عمليات التصدير املنجزة مباشرة من طرف املنشآت املقامة داخل التراب الوطني و ال 

طق اتطبق على املنتجات الواردة من داخل التراب الوطني و املصدرة عن طريق املنشآت املقامة باملن

 الحرة للتصدير.

للتصدير و املصدرة عن طريق  الحرة كما يطرح نفس األمر بالنسبة للمنتجات الواردة من املناطق

املنشآت املقامة داخل التراب الوطني التي ال تستفيد من أي امتياز جبائي، مما يشكل عائقا لتحقيق 

عي بين املناطق الحرة للتصدير أهداف سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير و دعم االندماج الصنا

 وباقي التراب الوطني.

و لتفادي هذه الوضعية، يقترح تطبيق امتيازات التصدير لفائدة املنشآت املقامة داخل التراب 

الوطني بالنسبة لرقم أعمالها املحقق مع املنشآت املقامة داخل املناطق الحرة للتصدير، و ذلك 

 من املدونة العامة للضرائب. X-7املادة  وفق شروط  محددة يقترح إدراجها في

كما يقترح كذلك تطبيق امتيازات املناطق الحرة للتصدير على رقم األعمال املحقق من طرف املنشآت 

 املقامة داخل هذه املناطق مع املنشآت املقامة في باقي التراب الوطني، و ذلك وفق الشروط التالية.

للتصدير بين املناطق الحرة للتصدير و باقي التراب الوطني وفق أن يتم تحويل املنتجات املوجهة  -

 األنظمة الجمركية الواقفة؛

 أن يتم تصدير املنتوج النهائي؛ -

 أن يثبت التصدير بكل الوثائق التي تشهد على خروج املنتجات من التراب الوطني. -

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 (4°-باء – II) 6املادة 

  ق بإعفاء الشركات الصناعية الحديثة النشأة ملدة خمس سنواتبطاقة تتعل

مواكبة ملخطط إصالح ميثاق االستثمار الذي عرضه وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
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، وإلعطاء دفعة جديدة للقطاع الصناعي 2016يوليوز  4الرقمي أمام جاللة امللك نصره هللا بتاريخ 

 هذا القطاع، يقترح منح تحفيزات ضريبية للشركات الصناعية الحديثة النشأة.وتشجيع االستثمار في 

و تتمثل هذه التحفيزات في منح الشركات الصناعية اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال 

 ( سنوات املحاسبية األولى املتتالية، ابتداء من تاريخ الشروع في استغاللها.5الخمس )

 شطة الصناعية التي ستستفيد من هذا اإلعفاء بنص تنظيمي.نو سيتم تحديد األ

  6املادة 

 الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل 

  V)و IV) 7املادة 

 بطاقة  تتعلق بتوسيع نطاق االمتياز املمنوح للتصدير إلى املصدر غير املباشر

دير رقم أعمال حين التصالسنة  للمنتجات أو الخدمات التي تحقق فيتستفيد حاليا املنشآت املصدرة 

سنوات األولى و اإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل خالل الخمس من 

 20%بالنسبة للضريبة على الشركات و  17,50%من فرض الضريبة بالسعر املخفض املحدد في 

 بالنسبة للضريبة على الدخل فيما بعد هذه املدة.

ال تطبق إال على البيع األخير املنجز وعلى الخدمة األخيرة املقدمة داخل تراب غير أن هذه االمتيازات 

 اململكة واللذان ينتج عنهما التصدير بصورة مباشرة وفورية.

و يمثل هذا الشرط عائقا يحول دون استفادة املنشآت املتدخلة في عملية تصنيع و رفع قيمة 

يحد من تطور املقاوالت التي تساهم بشكل غير مباشر في تصدير املنتجات و  املنتجات املصدرة، مما

 الخدمات و تحويل العمالت األجنبية إلى الوطن.

و لتشجيع التصدير غير املباشر، يقترح توسيع نطاق االمتيازات املمنوحة للمصدرين لكي يشمل 

ديم خدمات مرتبطة بهذه املنشآت التي تقوم بعمليات تصنيع منتجات موجهة للتصدير أو تق

 املنتجات.

 و يتعلق األمر باملنشآت التالية:

املنشآت الصناعية، برسم رقم أعمالها املحقق من بيع منتجاتها املصنعة إلى املنشآت التي تقوم  -

 بتصديرها. 

الخدمات و املنشآت الصناعية، برسم رقم أعمالهم املحقق بالعمالت األجنبية مع املنشآت  مقدمي -

ة بالخارج أو في املناطق الحرة للتصدير و املطابق للعمليات املتعلقة بمنتجات مصدرة من املقام

 طرف منشآت أخرى.

و سيتم تحديد األنشطة الصناعية التي ستستفيد من امتيازات التصدير املشار إليها أعاله بنص 

 تنظيمي.
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تشهد على خروج املنتجات وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب إثبات عملية التصدير بكل الوثائق التي 

 املصنعة من التراب الوطني. و ستحدد كيفيات اإلدالء بالوثائق املذكورة  بنص تنظيمي.

و سيترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر سقوط الحق في االمتيازات الجبائية، دون 

 ئب.اإلخالل بتطبيق الذعيرة و الزيادات املنصوص عليها في املدونة العامة للضرا

-باء – I) 6من جهة أخرى و تبعا لهذا التدبير، يقترح نسخ األحكام املنصوص عليها حاليا في املادتان 

 plates-formesمن املدونة العامة للضرائب و املتعلقة باملواقع الخاصة بالتصدير ) V 7–( و °2

d’exportationتنفيذ. ( والتي ستصبح دون جدوى  بعد دخول التدابير املقترحة حيز ال 

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

  II-9املادة 

 بطاقة تتعلق بتوضيح النظام الجبائي املطبق على إعانات اإلستثمار املخصصة القتناء األراض ي

من املدونة العامة للضرائب على أن إعانات االستثمار تخضع  II-9تنص حاليا مقتضيات املادة 

للضريبة برسم سنة تسلمها و أنه يمكن للمنشأة أن توزعها على مدة اهتالك السلع املمولة بهذه 

 اإلعانات.

غير أنه في بعض الحاالت تكون اإلعانة مخصصة القتناء األراض ي التي ال تعتبر من الناحية املحاسبية 

ثمار قابلة لإلهتالك. و في هذه الحالة، فإن املبلغ اإلجمالي لإلعانة يدرج في الحاصالت كأموال است

 املفروضة عليها الضريبية برسم السنة الجارية. 

ورغبة في تشجيع االستثمار، و تخفيف الضغط الضريبي على املستثمرين، يقترح منح املنشآت 

ملخصص القتناء األراض ي ، و ذلك بفرض الضريبة إمكانية توزيع مبلغ إعانة االستثمار املمنوح و ا

 سنوات. 10علي املبلغ اإلجمالي لإلعانة  بشكل مقسم على فترة 

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

 باء - I -31املادة 

 بطاقة تتعلق بتوسيع نطاق اإلمتياز املمنوح للتصدير إلى املصدر غير املباشر

إلى توسيع نطاق االمتيازات املمنوحة برسم الضريبة على الدخل للمصدرين لكي  يهدف هذا التدبير 

يشمل املنشآت التي تنجز عمليات تصنيع منتجات موجهة للتصدير /أو عمليات تقديم خدمات 

 .مرتبطة باملنتجات املذكورة

 ة العامة للضرائب. من املدون( 1°-باء – I) 6وقد تم التطرق إلى هذا اإلجراء عند تقديم أحكام املادة 

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

 ألف – II -31املادة 
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 بطاقة تتعلق بتشجيع عمليات التصدير املنجزة بواسطة املنشآت املقامة

 في املناطق الحرة للتصدير أو بواسطة املنشآت املقامة خارج هذه املناطق 

 تمكين: يهدف هذا التدبير إلى

املنشآت املقامة خارج املناطق الحرة للتصدير، فيما يخص الضريبة على الدخل، من االستفادة  -

من اإلمتيازات املخولة للمصدرين برسم منتوجاتها املبيعة للمنشات املتواجدة في املناطق الحرة 

 للتصدير؛ 

ن ، من االستفادة ماملنشآت املقامة في املناطق الحرة للتصدير، فيما يخص الضريبة على الدخل -

امتيازات املنطقة الحرة للتصدير بالنسبة للمبيعات من منتجاتها املصدرة من طرف املنشآت املقامة 

 في باقي التراب الوطني.

 من املدونة العامة للضرائب. (°1-ألف– II) 6وقد تم التطرق إلى هذا اإلجراء عند تقديم أحكام املادة 

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

  16° - 57املادة 

  بطاقة تتعلق بإحداث إعفاء دائم للمبلغ اإلجمالي للتعويض الشهري عن التدريب

من املدونة العامة للضرائب على إعفاء املبلغ اإلجمالي للتعويض  16° -57تنص حاليا أحكام املادة 

التكوين املنهي درهم واملدفوع إلى خريج التعليم العالي أو  6.000الشهري عن التدريب املحدد في 

ديسمبر  31و  2013املتدرب لدى منشآت القطاع الخاص خالل املدة املتراوحة ما بين فاتح يناير 

2016. 

ومن أجل تشجيع املنشآت على منح الفرصة لحاملي الشهادات للقيام بتداريب داخل املقاولة و 

فيما يخص التعويض  لضمان استمرارية إدماجهم في سوق العمل ، يقترح منح الحق في اإلعفاء

 الشهري عن التدريب بصورة دائمة عوض اإلعفاء املؤقت.

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

  21° -57املادة 

 بطاقة تتعلق بإعفاء التعويضات املدفوعة من طرف املنشآت للطلبة املسجلين في سلك الدكتوراه

للجوء ي عمليات البحث و االبتكار، باتقوم حاليا املنشآت التي تتوفر على مختبرات أو التي تستثمر ف

 من أجل تحقيق مشاريعها في ميدان البحث واالبتكار. الى خدمات الطلبة املسجلين في سلك الدكتوراه

غير أن املكافآت والتعويضات العرضية املدفوعة من طرف هذه املنشآت مقابل إنجاز هذه البحوث، 

ي ة على الدخل املحجوزة في املنبع بسعر غير ابرائتخضع حسب املقتضيات الجبائية الحالية، للضريب

 .%30قدره 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

88 
 

ورغبة في تشجيع ودعم هذه املقاوالت لتحقيق مشاريعها في مجال البحث واالبتكار وتمكين الطلبة 

درهم  6000من اكتساب كفاءات مهنية جديدة، يقترح إعفاء هذه املكافآت والتعويضات في حدود 

 ديء من تاريخ إبرام عقد البحث  شريطة: شهرا تبت 24شهريا وذلك ملدة 

أن يكون الطلبة السالف ذكرهم، مسجلين في مؤسسات متخصصة في تحضير وتسليم شهادة  -

 الدكتوراه؛

 أن تدفع املكافآت و التعويضات املشار إليها أعاله في إطار عقد إنجاز بحوث؛ -

 أن ال يستفيد الطلبة السالف ذكرهم من اإلعفاء مرتين. -

 املدونة العامة للضرائب

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

 II-املكررة 241و  224 و III-62املواد 

 بطاقة  تتعلق بمنح نظام الحياد الضريبي لفائدة بيع عقارات في إطار عقود بيع الثنيا

ا تمكن هعمليات بيع عقار مع إمكانية استرداد البائع للمبيع ،أو بيع الثنيا، أداة للتمويل لكون تعتبر 

البائع من الحصول على السيولة التي يحتاج إليها في حالة تعذر حصوله على التمويل الالزم من 

 طرف مؤسسات اإلئتمان مع احتفاظه بالحق في استرداد املبيع الحقا.

الجبائي، تخضع عملية بيع الثنيا للضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية عند  املستوى على 

 البيع األول للعقار وأيضا عند املشتري بمناسبة إرجاع العقار املبيع للبائع.البائع خالل 

ن الناحية القانونية ، عندما يباشر البائع حقه في استرداد العقار املبيع داخل أجل ال يتجاوز ثالث م

لي شكل اسنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد بيع الثنيا ، فإن عقد البيع األولي يصبح الغيا و يأخد بالت

عملية قرض واقتراض للموال. كما أن إلغاء البيع على إثر ممارسة حق االسترداد يرجع أطراف عقد 

 البيع إلى وضعيتهم األولية. 

و رغبة في تعزيز القدرات التمويلية للخاضعين للضريبة على غرار ما هو معمول به دوليا، يقترح في 

الضريبي لفائدة عمليات بيع العقارات مع الترخيص للبائع مجال الضريبة على الدخل منح الحياد 

 في استرداد املبيع.

 وفي هذا الصدد يقترح إدراج التدابير التالية:

من املدونة العامة للضرائب، بالتنصيص على استثناء عملية فسخ عقد  62تتميم أحكام املادة  -

ر دخل برسم األرباح العقارية على إثبيع الثنيا من طرف املشتري من نطاق تطبيق الضريبة على ال

 ممارسة البائع لحقه في استرجاع املبيع؛

من املدونة العامة للضرائب على الحق في استرجاع  II-املكررة  241التنصيص على مستوى املادة -

 الضريبة املدفوعة من طرف البائع واملتعلقة باألرباح املالحظة أو املحققة بمناسبة بيع الثنيا؛ 
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من املدونة العامة للضرائب لتمكين اإلدارة، في حالة عدم احترام الشروط  224تتميم أحكام املادة  -

 املتعلقة بعقد بيع الثنيا، من القيام بالتصحيحات فيما يخص األرباح العقارية املصرح بها. 

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

  III-62املادة 

 بيع الثنيا بطاقة تتعلق باستثناء عملية فسخ عقد

 من نطاق تطبيق الضريبة على الدخل برسم االرباح العقارية

تبعا لالقتراح املتعلق بمنح نظام الحياد الضريبي في مجال الضريبة على الدخل لفائدة عمليات بيع 

الثنيا، يقترح استثناء عملية فسخ عقد البيع من طرف املشتري من نطاق تطبيق الضريبة على 

اح العقارية على إثر ممارسة البائع لحقه في استرجاع املبيع، عوض اعتبارها عملية الدخل برسم األرب

 خاضعة للضريبة .

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

  VI - 79املادة 

  بطاقة تتعلق باإلقرار باملكافآت و التعويضات املدفوعة للطلبة املسجلين في سلك الدكتوراه

املكافآت و التعويضات املدفوعة للطلبة املسجلين في سلك الدكتوراه و تبعا للتدبير املتعلق بإعفاء 

من املدونة العامة للضرائب، يقترح في إطار  21°- 57الذي تم التطرق له عند مناقشة أحكام املادة 

اإلجراءات املواكبة لهذا اإلعفاء ، التنصيص على إلزامية إرفاق اإلقرار باملرتبات واألجور، املودع من 

مشغلي الطلبة السالفي الذكر، ببيان يتضمن معطيات تتعلق بكل طالب في سلك الدكتوراه  طرف

 استفاد من اإلعفاء السالف الذكر، بما في ذلك املبلغ اإلجمالي للمكافآت والتعويضات املدفوعة.

كما يجب أن يشفع هذا البيان بنسخة من عقد إنجاز البحوث و بشهادة التسجيل في سلك الدكتوراه 

 مشهود بمطابقتها للصل.

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

  II-83املادة 

 بطاقة تتعلق باإلقرار بعمليات املساهمة بتحويل عقارات 

 من الذمة الشخصية إلى األصول الثابتة لشركة 

املساهمة بعقارات من الذمة تبعا للتدبير املتعلق بمنح نظام الحياد الضريبي لفائدة عمليات 

املكررة  161الشخصية إلى األصول الثابتة لشركة و الذي سيتم التطرق له عند مناقشة أحكام املادة 

- II  ، من املدونة العامة للضرائب، يقترح في إطار اإلجراءات املواكبة لنظام الحياد الضريبي املمنوح
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ضريبة الذين أنجزوا عملية املساهمة املذكورة التنصيص على إيداع  إقرار من طرف الخاضعين لل

 أجل ستين يوما املوالية لتاريخ العقد الذي تم بموجبه إنجاز املساهمة . داخل

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

  86املادة 

 بطاقة تتعلق بتوضيح اإلعفاء من اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل

 حسب األسعار اإلبرائية  بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل

من املدونة العامة للضرائب على اإلعفاء من اإلدالء باإلقرار السنوي  3°-86تنص حاليا أحكام املادة 

 خاضعة أرباح و دخول  على فقط املتوفرين الدخل على للضريبة بمجموع الدخل بالنسبة للخاضعين

 . اإلبرائية األسعار حسب الدخل على للضريبة

 حسب الدخل على للضريبة خاضعة أرباح و دخول  كان الخاضعون للضريبة يتوفرون على غير أنه إذا

اإلبرائية )كأسعار جدول  غير األسعار حسب للضريبة اإلبرائية وعلى دخول أخرى خاضعة األسعار

حساب الضريبة وأسعار خاصة أخرى(، وجب عليهم إيداع إقرارهم السنوي بمجموع هذه الدخول 

 واألرباح. 

 أجل تبسيط املساطر املتعلقة باإلقرارت و تمكين الخاضعين للضريبة من استثناء الدخول  ومن

اإلبرائية من اإلقرار السنوي بمجموع دخلهم الخاضع  األسعار حسب للضريبة الخاضعة واألرباح

من املدونة العامة للضرائب بحذف عبارة "فقط" من  3°-86للضريبة، يقترح تغيير أحكام املادة 

 غة الحالية للمادة السالفة الذكر.الصي

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 II-°1 – 91و   2°-90ج( و -I-°2-89املواد 

 بطاقة تتعلق بحذف التعريف املتعلق بصغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات

الصناع من املدونة العامة للضرائب واملتعلق بصغار  91يشكل التعريف املنصوص عليه في املادة 

وصغار مقدمي الخدمات مصدرا ملنازعات ضريبية نظرا لكون النظام الضريبي املطبق على نفس 

عطى ملضمون النص.
ُ
 املهنة يختلف حسب التأويل امل

ومن أجل تفادي املشاكل الناتجة عن اختالف تفسير املقتضيات الجبائية، يقترح حذف التعريف 

عفاء فقط في سقف رقم األعمال املطبقة عليه الضريبة املذكور أعاله وحصر حق االستفادة من اإل 

درهم دون احتساب الضريبة مع استثناء املهن  500.000الخاضع وجوبا للضريبة و ذلك في حدود 

 الحرة.

 6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة
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 I- °10 – 89املادة 

 املهنيةبطاقة تتعلق بتوضيح إخضاع عمليات اإليجار املتعلقة باملحالت 

 للضريبة على القيمة املضافة

من املدونة العامة للضرائب على أن اإليجارات الواقعة على األماكن املفروشة  I-°10-89تنص املادة 

 أو املؤثثة وضمنها العناصر غير املادية للصل التجاري، تخضع وجوبا للضريبة على القيمة املضافة.

دائما تفسيرها على أساس أنها ال تخص إال األماكن املفروشة إال أن هذه الصيغة في النص العربي يتم 

الخاصة بالسكن ويتم بذلك استثناء املحالت التجارية أو الصناعية، الش يء الذي ينتج عنه الكثير 

 املفروضة األعمال رقم من املدونة العامة للضرائب تنص على أن 9°-96من املنازعات، علما أن املادة 

كذلك  و املؤثثة و املفروشة األماكن لإليجارات الواقعة على اإلجمالي املبلغ الضريبة يخص عليه

  التجارية. و الصناعية املؤسسات

ومن أجل توضيح هذه الوضعية و التمييز بين اإليجارات الخاضعة للضريبة على القيمة املضافة 

 لواقعة على املحالتوتلك غير الخاضعة لها، يقترح التنصيص بصريح العبارة على أن اإليجارات ا

 املهنية خاضعة للضريبة على القيمة املضافة.

 6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 I- °12 – 89املادة 

 بطاقة تتعلق بمالءمة النص إثر حذف التعريف املتعلق 

 بصغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات

اع وصغار مقدمي الخدمات و الذي تبعا للتدبير الذي يرمي إلى حذف التعريف املتعلق بصغار الصن

من املدونة العامة للضرائب، التوضيح على  I -°12 -89تم التطرق إليه سالفا، يقترح في إطار املادة 

أن العمليات املنجزة من طرف امللزمين املزاولين ملهن حرة كاملحاماة و الهندسة و البيطرة و 

 افة بغض النظر عن رقم األعمال املحقق. الطبوغرافية تخضع وجوبا للضريبة على القيمة املض

كما يقترح من أجل املالءمة استبدال عبارتي "شخص طبيعي" و "شخص معنوي" ب "شخص ذاتي" 

 و" شخص اعتباري". 

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

  II - °5- 89املادة 

  89من املادة   IIبالبند  5بطاقة تتعلق بإعادة صياغة الفقرة 

 بما يلي: 89من املادة  IIبالبند  5تغير وتتمم مقتضيات الفقرة 

 ( مقتضيات خاصة بتعريف املنعشين العقاريين1
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من املدونة العامة للضرائب فإن املنعشين العقاريين  89من املادة  IIبالبند  5عمال بمقتضيات الفقرة 

صص للبيع أو لإليجار دون أن هم األشخاص الذين يشيدون أو يعملون على تشييد عقار أو أكثر مخ

تكون لهم صفة مقاولين في األشغال العقارية. ويخضع هؤالء املنعشون وجوبا للضريبة على القيمة 

 املضافة تطبيقا لهذه املقتضيات.

، تم إحداث املساهمة االجتماعية للتضامن املطبقة على 2013إال أنه بموجب قانون املالية لسنة 

ن مبنى معد للسكن الشخص ي ، فأصبح على إثر ذلك الشخص الذي ما يسلمه الشخص لنفسه م

يقوم ببناء عقار مخصص للكراء أو للبيع بصفة غير متكررة خاضعا لهذه املساهمة عوض خضوعه 

 من املدونة العامة للضرائب.  274للضريبة على القيمة املضافة طبقا للمادة 

الضريبي، يقترح توضيح صيغة النص بشكل يستثني و من أجل تفادي التأويالت املتعارضة للنص 

 األشخاص املشار إليهم أعاله من نطاق تطبيق الضريبة على القيمة املضافة.

 ( تطبيق الضريبة على العقارات غير مكتملة البناء2

تستثنى حاليا من الضريبة على القيمة املضافة البيوع الواقعة على العقارات غير مكتملة البناء على 

بار أن البيوعات املنصوص عليها تخص فقط العقارات املكتملة البناء. وفي حالة بيع بناء غير اعت

قتني الجديد من 
ُ
منة في تكلفة البناء إلى امل

َ
ض

َ
ت
ُ
مكتمل، يقوم البائع بنقل الحق في خصم الضريبة امل

 أجل تمكينه من االستفادة من خصم الضريبة.

يمة املضافة وتطبيق مرن لهذه الضريبة، يقترح تتميم و من أجل توسيع وعاء الضريبة على الق

الواقعة  البيوعمن املدونة العامة للضرائب لتشمل كذلك  89من املادة   IIبالبند  5الفقرة مقتضيات 

على العقارات غير املكتملة البناء و ذلك بإدراجها ضمن العمليات املفروضة عليها وجوبا الضريبة 

 على القيمة املضافة.

  6دة املا

 الضريبة على القيمة املضافة

    2°-90املادة 

 II °1 – 91بطاقة تتعلق بحذف اإلحالة على املادة 

تبعا للتدبير الرامي إلى نسخ التعريف املتعلق بصغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات ، يقترح  تغيير 

الخاضعة للضريبة بناء على من املدونة العامة للضرائب املتعلقة بالعمليات  90من املادة  2°الفقرة 

من املدونة العامة للضرائب مع التنصيص على  II- °1-91اختيار وذلك بحذف اإلحالة على املادة 

إمكانية خضوع صغار الصناع و مقدمي الخدمات للضريبة على القيمة املضافة بناء على اختيار 

 درهم دون احتساب الضريبة. 500000عندما يقل رقم أعمالهم عن 

 .II-°1 – 91و  2°-90ج( و -I-°2-89تم التطرق إلى هذا التدبير عند تقديم املواد  وقد

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة
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 II-°1 – 91املادة 

 91من املادة  IIبالبند  1بطاقة تتعلق بنسخ الفقرة 

ل ت و من أجتبعا للتدبير الرامي إلى نسخ التعريف املتعلق بصغار الصناع وصغار مقدمي الخدما

 من املدونة العامة للضرائب. 91من املادة  IIبالبند  1مالءمة النص، يقترح نسخ الفقرة 

 II-°1 – 91و   2°-90ج(  و -I-°2-89وقد تم التطرق إلى هذا التدبير عند تقديم املواد 

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 I - °6 – 92املادة 

 السيارات املقتناة من طرف وكاالت تأجير السياراتبطاقة تتعلق باستثناء 

 من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة

لنظام ضريبي خاص بالسلع املنقولة املستعملة، لوحظ أن بعض  2013مع إرساء قانون املالية لسنة 

طبقا  فةوكاالت تأجير السيارات تقتني سيارات جديدة فاخرة معفاة من الضريبة على القيمة املضا

من املدونة العامة للضرائب وتقوم بعد ذلك ببيعها بأثمنة تقل عن  I - °6 – 92ملقتضيات املادة 

قيمتها الحقيقية على اعتبار أنها سيارة مستعملة وبالتالي يتم التصريح بمبلغ ضئيل من الضريبة على 

ه عند لغ الضريبة املصرح بالقيمة املضافة مستفيدة  من الفرق بين مبلغ الضريبة عند االقتناء ومب

 البيع، الش يء الذي ينتج عنه منافسة غير شريفة تضر بالقطاع. 

ومن أجل التصدي لهذا النوع من التهرب الضريبي و تفادي املنازعات الناتجة عنه، يقترح استثناء 

ل واالسيارات املقتناة من طرف وكاالت تأجير السيارات من حق االستفادة من اإلعفاء املخول ألم

 االستثمار.

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 ب(-22°-123و  I-°6-92املادتان 

 بطاقة تتعلق بإعفاء مشاريع االستثمار الجديدة من الضريبة على القيمة املضافة

 و تكييف أجل إعفاء أموال االستثمار في إطار اتفاقية االستثمار

للضرائب على اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة  ب( من املدونة العامة -22°-123تنص املادة 

 تفوق  أو تساوي  استثمار مشاريع إلنجاز الضرورية واألدوات واملعدات التجهيزية عند استيراد السلع

 الخاضعة املنشآت اشترتها إذا الدولة مع تبرم اتفاقية إطار في درهم وذلك مليون  (100) مائة كلفتها

 مزاولة في الشروع تاريخ من ابتداء شهرا (36) وثالثين ستة مدة خالل املضافة، القيمة على للضريبة

 نشاطها.
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 االستثمارية، مشاريعها بتشييد تقوم التي للمنشآت بالنسبة شهرا (36) وثالثين الستة أجل و يسري 

 أشهر (6) ستة مدته قاهرة قوة حدوث حالة في إضافي أجل منح مع البناء رخصة تسليم تاريخ من ابتداء

 واحدة. مرة للتجديد قابلة

إال أن هذا النظام أبان عن عدد من النقائص التي يمكن تجاوزها من خالل التدبيرين املقترحين 

 التاليين:

 إعفاء مشاريع االستثمار الجديدة من الضريبة على القيمة املضافة 

إنشاء شركات جديدة من أجل يلجأ حاليا عدد من الفاعلين الذين يريدون تطوير مشاريعهم إلى 

االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ملدة  إضافية أخرى محددة في ستة وثالثين 

 ( شهرا برسم املشاريع الحديثة.36)

وعليه، ومن أجل خلق توافق بين تشجيع االستثمار و تجنب إحداث منشآت جديدة، يقترح منح 

( للمنشآت 36مة املضافة ألموال االستثمار ملدة ستة وثالثين شهرا )اإلعفاء من الضريبة على القي

القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع إضافية جديدة شريطة أن بتم التوقيع بشأنها على اتفاقية استثمار 

مليون درهم، وذلك إما ابتداء من تاريخ توقيع االتفاقية السالفة الذكر  100يساوي مبلغها أو يفوق 

 ء من تاريخ رخصة البناء بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد بناءات مرتبطة بمشاريعها. أو ابتدا

 تكييف أجل إعفاء أموال االستثمار في إطار اتفاقية 

تبين من خالل املمارسة أن العديد من اتفاقيات االستثمار ال تستفيد إال جزئيا من اإلعفاء املؤقت 

البناء املتعلقة بمشاريع االستثمار تمتد في كثير من األحيان ملدة املمنوح لها، على اعتبار أن أشغال 

( ، فينصرم بذلك األجل املحدد لالستفادة من اإلعفاء قبل الوصول 36تتجاوز الستة وثالثين شهرا )

 إلى مرحلة اقتناء السلع التجهيزية.

 لكاملة من مدة اإلعفاءبناء عليه، و من أجل تالفي هذه الصعوبات و تمكين املنشآت من االستفادة ا

( ينطلق ابتداء من تاريخ 36يقترح تعديل هذا النظام بالتنصيص على أن أجل الستة وثالثين شهرا )

 ( شهرا.24أول عملية استيراد مع إمكانية تمديد هذه املدة ألربعة وعشرين )

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

  I-°7-92املادة 

  102لة على املادة بطاقة تتعلق بحذف اإلحا

 إثر تغيير املقتضيات املتعلقة باالحتفاظ بأموال االستثمار

تبعا إلحداث نظام خاص بفرض الضريبة على السلع املنقولة املستعملة بموجب قانون املالية لسنة 

املنصوص عليها  102، فإن نظام االحتفاظ بأموال االستثمار يستلزم حذف اإلحالة على املادة 2013

 من املدونة العامة للضرائب، على اعتبار أن هذه اإلحالة أصبحت بدون موضوع. I-°7-92ملادة في ا

  6املادة 
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 الضريبة على القيمة املضافة

 (21°و  20°و  19)°-123( و 6°و 3)°-106( و 23°و  21°و 20)° -I-92املواد 

 بطاقة تتعلق بتوضيح املعاملة الضريبية للسلع و الخدمات املمولة بهبات 

 أو املسلمة على سبيل الهبة في إطار التعاون الدولي

-123( و 23°و 21°و 20)°-I-92تعفى حاليا من الضريبة على القيمة املضافة، طبقا ألحكام املادتين 

 ( من املدونة العامة للضرائب:21°و  20°و  19)°

 أو املغاربة الذاتيون أو االعتباريون  األشخاص يسلمها التي والبضائع و األشغال و الخدمات السلع 

 لها املعترف والجمعيات العامة واملؤسسات املحلية والجماعات الدولة إلى الهبة سبيل على األجانب

 املوجودين أو املعاقين للشخاص والصحية االجتماعية باألوضاع تهتم التي العامة املنفعة بصفة

 صعبة؛ وضعية في

 في الدولية املنظمات أو األجنبية الحكومات تسلمها التي و الخدمات والبضائع و األشغال السلع 

 والجمعيات العامة واملؤسسات املحلية والجماعات للدولة الهبة وجه على الدولي التعاون  نطاق

 العامة؛ املنفعة بصفة لها املعترف

 بواسطة األوربي االتحاد يمولها التي بالصفقات املتعلقة األشغال و الخدماتوالبضائع و  السلع 

 .هبات

من املدونة العامة للضرائب على استثناءات من الحق في الخصم،  106وموازاة مع ذلك، تنص املادة 

من بينها عربات نقل األشخاص و مصاريف القيام بمأمورية و االستقبال و التمثيل و اإلقامة 

 املطعم، و التي يتم تطبيقها على الحق في اإلعفاء على سبيل القياس. وخدمات

إال أن تطبيق االستثناءات املذكورة على الهبات املستفيدة من اإلعفاء ينتج عنه في كثير من األحيان 

حرمان عدد من املستفيدين من تلقي هبات على اعتبار أن هذه الهبات بالنسبة للواهبين، تمثل 

ة ال تستهدف تحقيق ربح و بالتالي ال يجوز أن تقتطع منها الضريبة على القيمة دعما و مساعد

 املضافة.  

من جهة أخرى، يالحظ أن تطبيق اإلعفاء حين االستيراد املتعلق بالهبات التي يقدمها االتحاد 

األوروبي تعترضه صعوبات تتعلق بتفسير النص الحالي الذي يقتض ي أن تكون السلعة مستوردة 

 مة إلى املوهوب له على شكل عيني و أن ال تكون على شكل نقدي وممولة من طرف الواهب.ومسل

 و عليه، ُيقترح:

  من املدونة  106عدم تطبيق االستثناءات من الحق في الخصم، املنصوص عليها في املادة

 من هذه املادة؛ 6° - 3°على الهبات الوارد ذكرها في الفقرتين  العامة للضرائب

 صيغة الفقرة املتعلقة بإعفاء الهبات املقدمة من االتحاد األوروبي مع اإلعفاء املتعلق  مالءمة

 .باألنواع األخرى من الهبات
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  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 I- °36 – 92املادة 

 بطاقة تتعلق بتوضيح النظام الضريبي املطبق داخل مناطق التصدير الحرة

من املدونة العامة للضرائب، تعفى من الضريبة على القيمة  I- °36 – 92تطبيقا ملقتضيات املادة 

املضافة مع الحق في الخصم املنتجات املسلمة والخدمات املقدمة ملناطق التصدير الحرة من طرف 

 املنشآت املقيمة داخل التراب الخاضع للضريبة. 

ناطق وفيما بينها تعتبر خارج نطاق تطبيق الضريبة عمال غير أن العمليات املنجزة داخل هذه امل

 بمقتضيات نفس املادة.

واعتبارا لكون املنشآت املقيمة داخل هذه املناطق يسمح لها بإنجاز عمليات البيع داخل التراب 

أعمالها، يقترح إعادة النظر في النظام الضريبي املطبق في  من رقم%15للضريبة في حدود الخاضع 

هذه املناطق بخصوص الضريبة على القيمة املضافة وذلك بتصنيف العمليات املنجزة داخل هذه 

املناطق أو فيما بينها ضمن العمليات املعفاة من الضريبة عوض اعتبارها خارج نطاق تطبيق 

 الضريبة .

  6املادة 

 قيمة املضافةالضريبة على ال

 93املادة 

 بطاقة تتعلق بتبسيط اإلجراءات لالستفادة من إعفاء السكن االجتماعي

من املدونة العامة للضرائب، يتعين على مقتني السكن االجتماعي أن يدلي  93طبقا ملقتضيات املادة 

ل دخللمنعش العقاري بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه للضريبة على ال

بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وذلك من أجل االستفادة من 

 مبلغ الضريبة على القيمة املضافة املفروض على السكن االجتماعي. 

لتدبير يلزم املوثق بإيداع طلب االستفادة من مبلغ الضريبة  2016و على إثر إدراج القانون املالي لسنة 

املضافة املتعلقة بالسكن السالف الذكر، أصبح املفتش يقوم بالتأكد من عدم خضوع على القيمة 

املقتني للسكن االجتماعي للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم 

الخدمات الجماعية، وبالتالي فقد أصبحت إلزامية اإلدالء من طرف املقتني بشهادة عدم الخضوع 

 وضوع.للضريبة دون م

و من أجل تبسيط املساطر و أخذا بعين االعتبار املراقبة القبلية من طرف املفتش، يقترح حذف هذا 

اإلجراء واالقتصار على الطلب املقدم من طرف املوثق مرفوقا بنسخة من عقد وعد بالبيع مع االلتزام 

 بتقديم نسخة عقد البيع النهائي ملصلحة الضرائب املحلية.

  6املادة 
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 يبة على القيمة املضافةالضر 

 95املادة 

 بطاقة تتعلق بتوضيح الواقعة املنشئة للضريبة بالنسبة للداء عن طريق املقاصة

من املدونة العامة للضرائب، تتكون الواقعة املنشئة للضريبة على  95تطبيقا ملقتضيات املادة 

حالة تسديد الثمن عن طريق القيمة املضافة من قبض ثمن البضائع أو األشغال أو الخدمات. و في 

املقاصة أو املقايضة، تحدد الواقعة املنشئة للضريبة بتاريخ تسليم البضائع أو انتهاء األشغال أو 

 تنفيذ الخدمة.

َحدد بشكل صريح الواقعة املنشأة للضريبة في حالة
ُ
 ثمن تسديد إال أن املدونة العامة للضرائب لم ت

 املقاصة مع دين.  طريقعن  الخدمات أو األشغال أو البضائع

السالفة الذكر، يقترح اعتبار تاريخ التوقيع على الوثيقة املثبتة  95وعليه، ولتتميم مقتضيات املادة 

 ملوافقة األطراف املعنية على مبدأ املقاصة املالية بمثابة الواقعة املنشئة للضريبة في هذه الحالة.

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 II-°2 – 104و  102و  96املواد 

 بطاقة تتعلق بتغيير االلتزام باالحتفاظ بأموال االستثمار

، 2013تبعا إلحداث نظام خاص بفرض الضريبة على السلع املستعملة بموجب قانون املالية لسنة 

 يقترح إدخال التدابير التالية على نظام االحتفاظ بأموال االستثمار: 

 نسخ االلتزام املتعلق باالحتفاظ بالسلع التجهيزية املنقولة  ....... (أ

، كانت املنشآت التي تقوم باقتناء سلع تجهيزية ) منقولة أو عقارية(، ملزمة 2013قبل قانون املالية 

سنوات، وفي حالة عدم احترام هذه املدة وجبت عليها تسوية  وضعيتها  5باالحتفاظ بهذه السلع ملدة 

ُمس عن  وذلك بأن ترجع
ُ
إلى خزينة الدولة مبلغا يساوي مبلغ الضريبة املخصوم مطروحا منه الخ

- II – 104كل سنة أو جزء سنة منصرمة منذ تاريخ تملك تلك السلع وذلك طبقا ملقتضيات املادة  

 من املدونة العامة للضرائب. °2

ن ولة املستعملة ابتداء مومع إرساء نظام الضريبة على القيمة املضافة املفروضة على السلع املنق

، فإن تسوية الوضعية الجبائية املترتبة على عدم احترام مدة االحتفاظ 2013قانون املالية لسنة 

 أصبحت دون جدوى.

 تمدبد مدة االحتفاظ باملمتلكات العقارية ..... (ب

حالة سنوات وذلك على غرار السلع املنقولة، وفي  5تحدد حاليا مدة االحتفاظ باألمالك العقارية في 

 عدم احترام هذه املدة تستوجب تسوية الوضعية الضريبية كما تم التطرق لذلك قبله.
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وفي غياب نظام للضريبة على القيمة املضافة خاص باملمتلكات العقارية القديمة على غرار النظام 

إلبقاء سنوات مع ا 10إلى  5املطبق على السلع املنقولة املستعملة، يقترح رفع مدة االحتفاظ بها من 

 على االحتفاظ باملمتلكات غير املقيدة في حساب األصول الثابتة ملدة خمس سنوات.

 ج( املقتضيات املتعلقة بتحديد األساس املفروضة عليه الضريبة لتقييم ثمن تكلفة البناء

استنادا إلحداث مرجعية أثمان العقارات املعتمد لتحديد ثمن البيوعات املتعلقة باملمتلكات 

ة، أصبح الرقم االستداللي الصادر بنص تنظيمي و املحدد لتكلفة مختلف العناصر الداخلة العقاري

 في البناء بدون موضوع. 

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 12° - 96املادة 

 بطاقة تتعلق بتحديد األساس املفروضة عليه الضريبة

 بالنسبة للعمليات املنجزة من طرف وكاالت األسفار

للتدبير املقترح بإحداث نظام جبائي خاص بوكاالت األسفار، يقترح توضيح األساس املفروضة  تبعا

 125عليه الضريبة بالنسبة للعمليات املنجزة من طرف هذه الوكاالت، وذلك باإلحالة على املادة 

 املكررة ثالث مرات املقترح إحداثها لهذا الغرض. 

املكررة  125ص بوكاالت األسفار عند تقديم املادة الجديدة و سيتم التطرق إلى النظام الجبائي الخا

 ثالث مرات من املدونة العامة للضريبة. 

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 2° - 99املادة 

 بطاقة تتعلق بعمليات اإليواء وخدمات املطعم

 اإليواء التالية:جميع عمليات املطعم وعمليات  %10تخضع للضريبة على القيمة املضافة بسعر 

  عمليات بيع السلع الغذائية و املشروبات املستهلكة في مكان البيع وعمليات اإليواء التي تنجزها

الفنادق املعدة للمسافرين واملطاعم املستغلة واملتواجدة بداخلها واملجموعات العقارية املعدة 

 لغرض سياحي؛

  في عين املكان التي تقوم بها املطاعم؛  عمليات بيع السلع الغذائية و املشروبات املستهلكة 

  خدمات املطعم التي تقدمها مقاوالت الخدمات ملستخدمي املؤسسات املأجورين؛ 

  .خدمات املطعم التي تقدمها املقاوالت مباشرة إلى مأجوريها 

ونظرا لكون هذه العمليات منصوص عليها في عدة فقرات متفرقة من املدونة، وفي إطار تبسيط 

من  2°-99املقتضيات الضريبية، يقترح تجميع العمليات السالفة الذكر في نفس الفقرة من املادة 

 املدونة العامة للضرائب تحت تعريف واحد هو: "عمليات اإليواء و خدمات املطعم". 
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  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 3° - 101املادة 

 بطاقة تتعلق بتحديد أجل خصم الضريبة على القيمة املضافة

من املدونة العامة للضرائب، ينشأ الحق في الخصم عند انصرام  3°- 101تطبيقا ملقتضيات املادة 

ملية من خالل املمارسة العالشهر الذي تم فيه األداء الجزئي أو الكلي لفاتورات املشتريات. وقد تبين 

أن بعض امللزمين ال يدلون بالفاتورات التي تخول الحق في الخصم إال عند اقتراب انصرام أجل 

 األربع سنوات رغم أن النفقة املتعلقة بهذه الفاتورات قد تم أداؤها. 

ن رسات موفي هذا الصدد، ومن أجل تمكين اإلدارة من مراقبة فعلية للنفقات وتفاديا لبعض املما

قبل امللزمين، يقترح حصر الحق في الخصم في الشهر أو ربع السنة املوالي للشهر أو ربع السنة الذي 

 تم فيه أداء الفاتورات.

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 102املادة 

 بطاقة تتعلق بحذف التزامية االحتفاظ بأموال االستثمار

تبعا إلحداث نظام خاص بفرض الضريبة على السلع املنقولة املستعملة بموجب قانون املالية لسنة 

من املدونة العامة للضرائب وذلك بحذف  102، أصبح من الضروري مالءمة مقتضيات املادة 2013

ت امدة االحتفاظ بهذه السلع املنقولة و املحددة في خمس سنوات مع رفع مدة االحتفاظ باملمتلك

 العقارية من خمس إلى عشر سنوات. 

من املدونة العامة  II -°2 – 104و  102و  96و قد تم التطرق لهذه التعديالت عند تقديم املواد 

 للضرائب.

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 113و  II-°1 -104املادة 

عاملبطاقة تتعلق بمالءمة آجال إيداع إقرار ُمَعامل الخصم مع أداء 
ُ
 الضريبة املستحقة إثر تغير امل

( من املدونة العامة للضرائب، تخضع أموال االستثمار املقيدة II - °1) 104تطبيقا ملقتضيات املادة 

ير ُمعامل الخصم خالل فترة الخمس 
َ
غ

َ
في حساب للصول الثابتة لتسوية الوضعية الضريبية إثر ت

 رة.سنوات املوالية لتاريخ تملك األموال املذكو 

عامل األولي،  %5و إذا كان ُمعامل الخصم لسنة من السنوات الخمس املذكورة يفوق بأكثر من 
ُ
امل

عامل املحدد في نهاية 
ُ
جاز للمنشآت القيام بخصم تكميلي للضريبة. و على العكس، إذا تبين أن امل

عامل األولي، وجب على املنشآت القيام  %5سنة من السنوات يقل بأكثر من 
ُ
بإرجاع الضريبة عن امل
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من املدونة العامة للضرائب و املتعلق باإلقرار  113قبل فاتح أبريل كما هو منصوص عليه في املادة 

 بُمعامل الخصم.

غير أنه ال يمكن للملزم الخاضع لإلقرار الربع السنوي الوفاء بهذا االلتزام على اعتبار أن أجل إيداع 

أبريل. و نفس الش يء  20ضريبة السالفة الذكر يتم قبل اإلقرار برقم األعمال املتضمن إلرجاع ال

 بالنسبة للملزمين الخاضعين لإلقرار اإللكتروني الذي يجب أن يتم إيداعه قبل فاتح ماي.

مع التنصيص على أن التسوية  113ولتفادي هذا التفاوت في اآلجال، يقترح حذف اإلحالة على املادة 

لخصم يتم ضمن اإلقرار برقم األعمال لشهر مارس أو الربع األول الضريبية الناتجة عن تغيير ُمعامل ا

 لكل سنة.

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 II - °2 – 104املادة 

 بطاقة تتعلق بتغيير مقتضيات التسوية الضريبية لعدم االحتفاظ باملمتلكات العقارية

عقارية من خمس إلى عشر سنوات، ومن أجل تبعا للتدبير املقترح برفع مدة االحتفاظ باملمتلكات ال

من املدونة العامة للضرائب املتعلقة بتسوية  104من املادة  IIبالبند  2°املالءمة، يقترح تغيير الفقرة 

 الوضعية الضريبية املترتبة على عدم احترام مدة االحتفاظ باملمتلكات العقارية.

من املدونة العامة  II- °2 – 104و  102و  96 و قد تم التطرق لهذه التعديالت عند تقديم املواد

 للضرائب.

 6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 (6°و  3)° -I-106املادة 

 بطاقة تتعلق بتوضيح املعاملة الضريبية للسلع و الخدمات املمولة بهبات

 أو املسلمة على سبيل الهبة في إطار التعاون الدولي

لتمكين عدد من املستفيدين املحتملين من تلقي هبات في إطار التعاون الدولي، يقترح التنصيص 

من املدونة  6°و 3°-106بعدم تطبيق االستثناءات من الحق في الخصم، املنصوص عليها في املادة 

 العامة للضرائب على اإلعفاءات املتعلقة بالهبات املذكورة. 

و  20°و  19)°-123و  106( و 23°و  21°و 20)°-I-92راء عند تقديم املواد وقد تم التطرق إلى هذا اإلج

°21.) 

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 9° - 106املادة 

 بطاقة تتعلق بعدم تخويل الحق في خصم الضريبة على القيمة املضافة
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 املبينة على الفاتورات غير القانونية

ة و حث امللزمين على تقديم الفاتورات قانونية، يقترح تخويل من أجل مزيد من الشفافية الجبائي

الحق في الخصم فقط بالنسبة للضريبة على القيمة املضافة املتعلقة باملشتريات املنجزة فعليا و 

املبررة بفواتير قانونية أو أي وثيقة إثباتيه وذلك بالتنصيص على عدم إمكانية خصم الضريبة على 

 يتعلق األمر بفاتورات غير قانونية. القيمة املضافة عندما

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 II – 112املادة 

 بطاقة تتعلق بتتميم املعلومات الالزم ُوُروُدها في بيانات الخصم

من املدونة العامة للضرائب، يتعين إرفاق إقرار رقم األعمال ببيان   II–112تطبيقا ملقتضيات املادة 

شتمل على مرجع الفاتورة ونوعية السلع أو الخدمات أو األشغال وقيمتها ومبلغ مفصل للخصم ي

 الضريبة وكذلك طريقة األداء. 

و من أجل استغالل أحسن للمعلومات الواردة في بيانات الخصم، يقترح أن تشتمل هذه البيانات 

 ريبي وكذلك رقمأيضا على االسم العائلي والشخص ي أو االسم التجاري للمورد ورقم تعريفه الض

 التعريف املوحد للمقاولة.

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 113املادة 

 بطاقة تتعلق بمالءمة آجال إيداع إقرار ُمعامل الخصم مع أداء الضريبة

عامل
ُ
 املستحقة إثر تغير امل

بُمعامل الخصم، يقترح لتجاوز املشاكل الناتجة عن تفاوت آجال إيداع اإلقرار برقم األعمال واإلقرار 

من املدونة العامة للضرائب  113تحديد تاريخ إيداع إقرار معامل الخصم املنصوص عليه في املادة 

 قبل فاتح مارس عوض فاتح أبريل املنصوص عليه حاليا.

 .113و  II-°1-104وقد تم التطرق إلى هذا اإلجراء عند تقديم املادتين 

  6املادة 

 ضافةالضريبة على القيمة امل

 21°و  20°و  19° – 123املادة 

 بطاقة تتعلق بتوضيح املعاملة الضريبية عند االستيراد للسلع املمولة بهبات

 أو املسلمة على سبيل الهبة في إطار التعاون الدولي 

يهدف هذا التدبير إلى مالءمة صيغة الفقرة املتعلقة بإعفاء الهبات عند االستيراد املقدمة من طرف 

 األوروبي مع اإلعفاء املتعلق باألنواع األخرى من الهبات املمنوحة في إطار التعاون الدولي.االتحاد 
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 20°و  19)° -123و  106( و 23°و  21°و 20)°-I-92وقد تم التطرق إلى هذا اإلجراء عند تقديم املواد 

 (.21°و 

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 ب( -22° - 123املادة 

 ق بتكييف أجل إعفاء السلع التجهيزية املستوردة في إطار اتفاقيةبطاقة تتعل

من أجل  تمكين املنشآت من االستفادة  الكاملة من إعفاء أموال االستثمار املستوردة في إطار اتفاقية 

شهرا ينطلق ابتداء  36استثمار مبرمة مع الدولة، يقترح تعديل هذا النظام بالتنصيص على أن أجل 

 ( شهرا إضافيا.24ل عملية استيراد مع إمكانية تمديد هذه املدة  ألربعة و عشرين )من تاريخ أو 

 ب(. -22°-123و  I- °6-92وقد تم التطرق إلى هذا اإلجراء عند تقديم املادتين 

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

  23°-123املادة 

 قتضيات إثر تغيير امل  102بطاقة تتعلق بحذف اإلحالة على املادة 

 املتعلقة باالحتفاظ بأموال االستثمار

تبعا إلحداث نظام خاص بفرض الضريبة على السلع املنقولة املستعملة بموجب قانون املالية لسنة 

 102سنوات يستلزم حذف اإلحالة على املادة  5، فإن نظام االحتفاظ بأموال االستثمار ملدة 2013

 املدونة العامة للضرائب التي أصبحت بدون موضوع.من  23°-123املنصوص عليها في املادة 

من املدونة العامة  II - °2 – 104و  102و  96و قد تم التطرق لهذه التعديالت عند تقديم املواد 

 للضرائب.

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 46° - 123املادة 

 بطاقة تتعلق بتعميم اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة

 على جميع الطائرات املستعملة للنقل الدولي املنتظم

من املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب القانون املالي  46° - 123نصت مقتضيات املادة 

مقعد  100، على إعفاء الطائرات املخصصة للنقل الجوي املستوردة عندما تكون بسعة 2016لسنة 

 .2016هذه الطائرات، وذلك ابتداء من فاتح يناير  وكذا املعدات وقطع الغيار إلصالح

و من أجل تشجيع تنافسية الشركات املغربية و مالءمة النظام الضريبي  املطبق على الطائرات، فيما 

يخص الضريبة على القيمة املضافة، مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي، يقترح تعميم اإلعفاء 

من املدونة العامة  46°- 123حين االستيراد املنصوص عليه باملادة  من الضريبة على القيمة املضافة
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للضرائب على جميع الطائرات، دون تحديد عدد املقاعد، شريطة أن تستعمل هذه الطائرات في 

 النقل الدولي املنتظم.

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل 

 V 139-VI-137و  127املواد 

  بتوضيح التزامات املحامين املقبولين للترافع أمام محكمة النقضتتعلق بطاقة 

املتعلق بمدونة الحقوق العينية صالحية تحرير عقود نقل  39-08من القانون رقم  4تخول املادة 

امللكية أو إنشاء حقوق عينية أخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها للمحامين املقبولين للترافع أمام 

 وذلك على غرار املوثقين والعدول. محكمة النقض 

ونظرا ألن املدونة العامة للضرائب لم تنص على التزامات خاصة بهذه الفئة من محرري العقود و 

 حفاظا على حقوق أطراف العقد وحقوق اإلدارة على حد سواء، يقترح:

ملحامين من طرف االتاريخ املحررة بالعقود الثابتة املتعلقة توضيح مجال تطبيق واجبات التسجيل  -

 ؛املقبولين للترافع أمام محكمة النقض

 . املختص التسجيل مكتب إلى نسخة من العقد بتوجيهإلزام املحامين املذكورين  -

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

 I-134و  2°"واو" -I-133و  IV-°17-129املواد 

 عمليات البناء أو إلنجاز املعدة األراض ي بطاقة تتعلق بمالءمة املقتضيات الضريبية املتعلقة باقتناء 

 سنوات سبع أجل التجزيء داخل أو التجزيء من خالل حذف شرط االلتزام بالبناء

 يخضع حاليا اقتناء العقارات لواجبات التسجيل حسب النسب اآلتية:

 6 % بالنسبة القتناء أراض فضاء ؛ 

 4 % إلنجاز ومرصدة هدمها، مقرر  بناءات على مشتملة أراض بالنسبة القتناء أراض فضاء أو 

 إداري، شريطة : أو منهي أو تجاري  لغرض أو للسكنى معدة محالت بناء أو تجزيء عمليات

 التملك؛ تاريخ من سنوات سبع أقصاه أجل داخل البناء أو التجزيء عمليات بإنجاز املالك التزام 

 التسجيل واجبات تكملة ألداء رسمي لفائدة الدولة ضمانا رهن تقديم أو بنكية بكفالة اإلدالء 

 أعاله. إليه بااللتزام املشار التقيد يتم لم إذا والزيادات الذعيرة الحال، اقتض ى وإن املستحقة

سنوات مقابل اعتماد نسبة  7في إطار التبسيط، يقترح حذف االلتزام بالبناء أو التجزيء داخل أجل 

بالنسبة القتناء األراض ي بغض النظر عن املآل املرتقب لها من طرف مالكها:  % 6تضريب موحدة 

 البناء. أو التفويت على الحالة أو  التجزيء
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 اآلتية :ومن شأن هذا االقتراح تجاوز العراقيل 

سنوات، واملتمثل في أداء واجبات  7العبء الضريبي الذي يتحمله امللزمون املخلون بالتزام شرط  - 

 ؛% 6التسجيل التكميلية باإلضافة إلى الجزاءات املترتبة عنها، مما يفوق نسبة 

زعات ا املناكثرة ملتمسات امللزمين املتعلقة بتمديد األجل املذكور أو طلبات إلغاء الزيادات وكذ - 

 املثار بشأنها حالة القوة القاهرة؛

، السيما االلتزام بالبناء أو التجزيء داخل أجل % 4تحدد شروط االستفادة من النسبة املخفضة  - 

 رسمي لفائدة للدولة. رهن تقديم أو بنكية بكفالة سنوات وضرورة اإلدالء 7

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

 IV-10-129املواد 

 بطاقة إعفاء العمليات املنجزة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري  

تهدف هيئات التوظيف الجماعي العقاري أساسا إلى االستثمار في البناء او اقتناء عقارات مخصصة 

 بصفة حصرية للكراء.

يقترح منح املحررات املنجزة باالستثمار الخاص بهذه الهيئات،  املتعلقة ورغبة في تشجيع املعامالت

في هذا اإلطار نفس االعفاءات املمنوحة بالنسبة للهيئات املكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم املنقولة  

 وذلك من أجل املالءمة.

و هكذا يقترح أن تستفيد هيئات التوظيف الجماعي العقاري من اإلعفاء من واجبات التسجيل 

 األساسية األنظمة على املدخل والتغيير رأسمالها على الطارئ  لتغييربا املتعلقة العقوداملفروضة على 

 بتسييرها. املتعلقة

 6املادة 

 واجبات التسجيل

 IV-°17-129املادة 

 تتعلق بحذف اإلحالة على شروط تطبيق النسب املخفضةبطاقة 

من املدونة العامة للضرائب واملتعلق  2° -واو -I– 133مالءمة معا التدبير املقترح إدراجه على املادة 

سنوات، يقترح حذف اإلحالة  سبع أجل التجزيء داخل عمليات البناء أو بإنجاز بحذف شرط االلتزام 

من املدونة العامة  129املتعلقة بشروط تطبيق النسب املخفضة و الواردة في املادة  I-134على املادة 

 للضرائب على اعتبار أن هذه اإلحالة أصبحت بدون موضوع.

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

105 
 

 4°-جيم-I-133املادة 

 تتعلق بتوحيد النظام الجبائي املطبق على عمليات بطاقة 

 التفويت بغير عوض ألسهم الشركات

 من ذات ج(-1°-ألف–I) 127( من املدونة العامة للضرائب على املادة 4°-جيم-I) 133املادة  تحيل

 األزواج وبين والفروع األصول  بين املبرمة بغير عوضاملدونة من أجل إخضاع عمليات تفويت األسهم 

 .% 1,5لواجب التسجيل بنسبة  واألخوات اإلخوة وبين

تفويت الحصص في املجموعات ذات النفع االقتصادي  عمليات إال أن هذه اإلحالة تشمل فقط

تفويت أسهم  عمليات والحصص واألسهم في الشركات غير املدرجة ببورصة القيم دون أن تشمل

 الشركات املدرجة بذات البورصة و املثبتة بواسطة محرر رسمي أو عرفي. 

تفويت أسهم الشركات، يقترح تتميم  عمليات بائي املطبق على كافةأجل توحيد النظام الج لذا ومن

التفويت املثبتة بواسطة محرر رسمي أو عرفي ألسهم الشركات  عملياتهذه اإلحالة لتسري أيضا على 

 املدرجة ببورصة القيم.

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

 2°-"واو"  -I-133املادة 

 بطاقة 

 سنوات سبع أجل التجزيء داخل أو االلتزام بالبناءاملطبقة عند  4%تتعلق بنسخ نسبة 

بقصد املالءمة ، و تبعا للتدبير املقترح بحذف االلتزام بالبناء أو التجزيء داخل أجل سبع سنوات 

من"واو" من البند  2، يقترح  نسخ الفقرة  التجزيء عمليات البناء أو إلنجاز معدة أراض عند اقتناء

املطبقة  4%من املدونة العامة للضرائب املتعلقة بالنسبة املخفضة املحددة في  133األول من املادة 

 بخصوص هذا اإللتزام على اعتبار أن هذه املقتضيات أصبحت بدون موضوع.

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

 I-135املادة 

تتعلق بسن نظام حياد ضريبي على عمليات تحويل أموال االستثمار بين أعضاء مجموعة بطاقة 

 شركات معينة و عمليات املساهمة بعقارات من الذمة الشخصية إلى األصول الثابتة لشركة

في إطار تفعيل خالصات املناظرة الوطنية حول الجبايات ومن أجل تعزيز تنافسية املقاوالت وتسهيل 

يات إعادة هيكلتها و إعادة توزيع و سائل اإلنتاج بينها الستغالل أفضل لعناصر أصولها ، يقترح عمل
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منح الحياد الضريبي بالنسبة لعمليات تحويل أموال االستثمار املنجزة لهذا الغرض في مجال واجبات 

 خل.التسجيل على غرار ما تم اقتراحه بالنسبة للضريبة على الشركات و الضريبة على الد

من  6من املادة  IIاملكررة كما جاءت في البند  161و سوف يتم التطرق إلى هذا التدبير في املادة 

مشروع قانون املالية و املتعلق باملواد الجديدة املحدثة و املقترح إدراجها في نص املدونة العامة 

 للضرائب.

( درهم على 1000في ألف )و عليه يقترح بالنسبة لواجبات التسجيل، تطبيق واجب ثابت محدد 

 العقود املتعلقة بعمليات التحويل واملساهمة املشار إليها أعاله.

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل 

 II-135املادة 

 تتعلق بالنظام الجبائي املطبق على بيع العقارات في طور االنجازبطاقة 

من قانون بيع العقارات في طور االنجاز في فقرتها األخيرة على أنه "تعفى  6 – 618نصت املادة 

اإلبراءات املؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع االبتدائي من رسوم التسجيل" غير أن هذا اإلعفاء 

 163ادتها ميبقى بدون أثر تطبيقي لكونه غير منصوص عليه في املدونة العامة للضرائب التي تنص 

– III ."على أن "كل مقتض ى جبائي يجب التنصيص عليه في هذه املدونة 

املذكورة، يقترح تتميم  163ورغبة في تشجيع هذا التنوع من البيوعات ، وتطبيقا ملقتضيات املادة 

درهم كواجب ثابت عوض  200من املدونة العامة للضرائب بالتنصيص على تطبيق  II – 135املادة  

 .%1،5النسبي املحدد حاليا في  الواجب

وتجدر اإلشارة إلى أن إبرام عقد البيع النهائي يبقى خاضعا لواجب التسجيل النسبي املطبق على 

 عملية اقتناء املحالت املبنية.

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

 )الفقرة الثانية(  I-179و I-169و I-155و I-137املواد 

  تتعلق بتحديد التزامات املوثقينبطاقة 

 املوثقين القيام بإجراء على من املدونة العامة للضرائب على أنه يجب I-137تنص حاليا املادة 

 القانوني: األجل في الواجبات املستحقة وأداء العقود تسجيل

 الضرائب؛الغرض ويودعونها لدى إدارة  لهذا يحررونها التي الرسمية النسخ ضوء إما على -

 أو بناء على نفس واجبات اإلقرار واألداء التي يقومون بها بطريقة إلكترونية. -
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إال أن اإلبقاء على اإليداع املادي للعقود موازاة مع اعتماد إجراء التسجيل بالطريقة االلكترونية 

رنة يط وعصيشكل عبئا إضافيا على اإلدارة الجبائية ال يتماش ى مع قواعد تبس 2016ابتداء من سنة 

 النظام الجبائي. 

 لذا وفي إطار تحسين التدبير اإلداري والعالقة مع امللزمين، يقترح:

إلزام املوثقين بالقيام بإجراء التسجيل بالطريقة اإللكترونية حصريا دون الحاجة إلى اإليداع املادي  -

 للعقود، وبالتالي إصدار واجبات التسجيل بواسطة أمر إلكتروني بالتحصيل؛

موازاة مع أداءهم لواجبات التسجيل  بطريقة إلكترونيةنسخة من العقود إلزام املوثقين بإرسال  -

 بنفس الطريقة.

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

 V-137املادة 

 تتعلق بإلزامية توجيه نسخة من العقد املحرر بطاقة 

 النقض إلى إدارة الضرائبمن طرف املحامين املقبولين للترافع امام محكمة 

في إطار توحيد التزامات كافة محرري العقود الخاضعة إلجراء التسجيل، يقترح التنصيص على 

 ىإل املحامين املقبولين للترافع لدى محكمة النقض املحرر من طرف نسخة من العقد توجيه وجوب

 املختص. التسجيل مكتب

ات الخاصة باملقتضيات الضريبية املتعلقة بتوضيح التزامو قد سبق التطرق لهذا التدبير في البطاقة 

 .املحامين املقبولين لدى محكمة النقض بخصوص أداء واجبات التسجيل

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

 VI-139املادة  

 تتعلق بضرورة إطالع أطراف العقد على بعض املقتضيات الضريبيةبطاقة 

من  139من أجل املالءمة وتعزيز الشفافية وتكريس الضمانات املخولة للملزمين، يقترح تتميم املادة 

على ضرورة إطالع أطراف العقد على بعض املقتضيات املدونة العامة للضرائب بالتنصيص 

املتعلقة بتصحيح أسس فرض واجبات التسجيل و الجزاءات املترتبة عنها و ذلك على غرار  الضريبية

 ما يسري به العمل بالنسبة للموثقين و العدول و املوثقين العبريين.

 مقتضيات مشتركة

 املدونة العامة للضرائب

  6املادة 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

108 
 

 الضريبة على الشركات

 الضريبة على الدخل 

 ةالضريبة على القيمة املضاف

 )الفقرة الثانية( 146املادة 

 بطاقة تتعلق بتحيين األحكام الخاصة بالبيانات الواجب 

 تضمينها في أوراق إتباث النفقات 

 أو من املدونة العامة للضرائب على أن الفاتورة 146تنص مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 

 من املدونة.III – 145 املادة  في  املذكورة البيانات مقامها يجب أن تتضمن نفس تقوم التي الوثيقة

من  VIIIو تبعا إلحداث إلزامية بيان رقم التعريف املوحد للمقاولة في الفواتير، طبقا ألحكام الفقرة 

، يقترح تتميم مقتضيات 2016املدونة كما تم تغييرها بموجب قانون املالية للسنة املالية  145املادة 

السالفة الذكر لكي يكون رقم  145من املادة  VIIIافة اإلحالة على الفقرة من املدونة بإض 146املادة 

 التعريف املوحد ضمن البيانات الواجب تضمينها في الفواتير وأوراق إثبات النفقات.

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

  I-155املادة 

 التسجيل بالطريقة االلكترونيةتتعلق بإلزام املوثقين بالقيام بإجراء بطاقة 

تبعا للتدبير املتعلق بتحديد التزامات املوثقين بخصوص تسجيل العقود و الذي سبق التطرق إليه، 

يقترح إلزام املوثقين بالقيام بإجراء التسجيل بالطريقة اإللكترونية بصفة حصرية دون الحاجة إلى 

 اإليداع املادي للعقود.

 املدونة العامة للضرائب

  6املادة 

 مقتضيات مختلفة 

 V – 164املادة 

 بطاقة تتعلق بتوضيح النظام الجبائي لإلمتيازات املخولة للمنشآت املعنية بعملية التحويل 

تبعا إلدراج عدة امتيازات جبائية و أنظمة تحفيزية في املدونة العامة للضرائب لفائدة بعض املنشآت، 

ر بين الشركات أو نقل األنشطة من شركة إلى أخرى في خصوصا املتعلقة بتحويل أموال االستثما

إطار عمليات االندماج أو االنقسام و لتفادي النزاعات الناتجة عن االختالف في تأويل األحكام املتعلقة 

بهذه االمتيازات، يقترح إدراج تدبير يوضح النظام الجبائي للتحفيزات التي كان يستفيد منها األطراف 

األموال أو األنشطة املذكورة  أو التحفيزات التي قد يستفيدون منها عقب هذه  قبل عمليات تحويل

 العمليات.
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وفي هذا الصدد و تعزيزا لضمانات األطراف املعنية  من جهة و حرصا على مصالح الخزينة من جهة 

أخرى، يقترح التنصيص على أن عمليات تحويل عناصر األصول املنجزة بين املنشآت وفق أحكام 

املدونة العامة للضرائب ال توقف استمرارية االستفادة من االمتيازات الجبائية املخولة للمنشآت 

 املعنية أو للنشطة املحولة قبل تاريخ هذا التحويل.

كما يقترح التنصيص كذلك على أن عمليات التحويل هذه ال تخول للمنشآت املعنية حق االستفادة 

 مرتين من نفس االمتيازات.

 نة العامة للضرائباملدو 

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 الضريبة على الدخل 

 III - 165املادة 

 بطاقة تتعلق بتحيين صيغة األحكام املتعلقة بعدم الجمع بين االمتيازات

 بين يجوز الجمع من املدونة العامة للضرائب على أنه ال III-165تنص املقتضيات الحالية للمادة 

 أي أو الجارية غير املؤن  عليها لفائدة بعض املنشآت وبين األسعار املخفضة املنصوصاالستفادة من 

 .آخر تخفيض

الجارية قد تم نسخه بموجب قانون املالية لسنة  غير ولكن نظرا لكون االمتياز الجبائي املتعلق باملؤن 

ي تدخل ضمن ( التamortissements dégressifs، واعتبارا لكون االهتالكات التناقصية )2008

( من املدونة العامة للضرائب، 1°-جيم -III) 10املخصصات غير الجارية املنصوص عليها في املادة 

تعتبر بمثابة امتياز ضريبي ينتج عنه تقليص األساس املفروضة عليه الضريبة، لذا يقترح عدم الجمع 

تفيد بي آخر يمكن أن تسبين هذه االهتالكات التناقضية وبين األسعار املخفضة أو أي تخفيض ضري

 منه املنشأة.

 قواعد التحصيل

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

  I-169املادة 

 تتعلق بإلزام املوثقين بالقيام بأداء واجبات التسجيل بالطريقة االلكترونيةبطاقة 

طرق إليه، الذي سبق التتبعا للتدبير املتعلق بتحديد التزامات املوثقين بخصوص تسجيل العقود و 

 يقترح التنصيص على إلزام املوثقين بأداء واجبات التسجيل بالطريقة اإللكترونية.

 )انظر البطاقة رقم.....( 
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  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 IX-170املادة 

 بطاقة 

  لنشاطاتتعلق بتوضيح كيفيات استرداد الضريبة على الشركات في حالة توقف الشركة عن مزاولة 

إمكانية استرداد املبالغ املؤداة التي تزيد عن مبلغ  2015حذفت مقتضيات قانون املالية لسنة 

الضريبة على الشركات املستحقة و نصت على امكانية استنزال هذه املبالغ من الدفعات االحتياطية 

 ي.أي سقف زمناملستحقة ومن الضريبة املستحقة برسم السنوات املحاسبية املوالية دون تحديد 

من املدونة العامة للضرائب لم تنص على كيفية استرداد زائد الضريبة على  170غير أن املادة 

 الشركات في حالة التوقف الكلي للشركة عن مزاولة نشاطها.

و ملعالجة هذه الحالة، يقترح التنصيص على إمكانية االسترداد التلقائي من قبل الشركة لزائد 

 و ذلك داخل أجل الشهر املوالي إما:الضريبة املحتمل 

 إليداع اإلقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة املتعلق بآخر فترة نشاط منهي، -

 أو إليداع االقرار املتعلق بالنتيجة النهائية بعد اختتام عملية  التصفية. -

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

 )الفقرة الثانية(  I-179املادة 

 بطاقة تتعلق بتحصيل واجبات التسجيل بالطريقة االلكترونية

تبعا للتدبير املقترح بإلزام املوثقين بأداء واجبات التسجيل بطريقة إلكترونية، يقترح أن يتم 

 استصدار الواجبات املذكورة بواسطة أمر إلكتروني بالتحصيل.

املتعلقة بإلزام املوثقين القيام بإجراء وقد سبق التطرق الى هذا التدبير عند تقديم األحكام  

 التسجيل بالطريقة اإللكترونية.

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

  181املادة 

بطاقة تتعلق بالتنصيص على التضامن فيما يخص الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية بين 

شركة التي استفادت من عملية امللزم الذي قام بعملية مساهمة بعقار أو حق عيني عقاري و بين ال

 املساهمة 

 تبعا للتدبير املقترح واملتعلق بمساهمة األشخاص الذاتيين بعقار أو حق عيني عقاري في تأسيس شركة

ضمانا لحقوق الخزينة، يقترح جعل الشركة املستفيدة من عملية املساهمة مسؤولة على وجه و 
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ساهمة عن دفع الضريبة على الدخل برسم التضامن مع الخاضع للضريبة الذي قام بعملية امل

األرباح العقارية وكذا الذعيرة والغرامات املترتبة عليها، و ذلك في حالة عدم أداءها من طرف الخاضع 

 للضريبة الذي قام بعملية املساهمة.

 الجزاءات

 املدونة العامة للضرائب

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 الضريبة على الدخل

  II–200و 196و 195و 194املواد 

 ببعض اإلقرارات املتعلقة املتعلقة األحكام مخالفة على املترتبة تتعلق بمالءمة الجزاءاتبطاقة 

املنصوص عليها في املادة  مع الجزاءات والدخول املدفوعة من طرف الخاضعين للضريبة باملكافآت

 من املدونة العامة للضرائب 184

تغييرات على مستوى نظام الجزاءات الضريبية في حالة عدم اإلدالء  2016قانون املالية لسنة  أحدث

أو اإلدالء املتأخر باإلقرارات املتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة و زائد القيمة و مجموع الدخل 

ة، الفات املرتكبواألرباح العقارية و رقم األعمال والعقود واالتفاقات، لجعله يتالءم مع نوعية املخ

 وذلك على النحو التالي:

ما  %15يوما مع اإلبقاء على تطبيق زيادة  30إذا كان التأخر ال يتجاوز  %5إلى  %15تخفيض زيادة  -

 بعد هذا األجل ؛

بالنسبة للواجبات التكميلية املستحقة في حالة اإلدالء  %5إلى  %15تخفيض نسبة الزيادة من  -

 خارج األجل القانوني؛ التلقائي بإقرار تصحيحي

في حالة فرض الضريبة تلقائيا واملترتب عن عدم اإلدالء باإلقرار  %20إلى  %15رفع نسبة الزيادة من  -

 .أو بإقرار ناقص أو غير كاف

من املدونة العامة للضرائب لم تشمل  184أن هذه التغييرات التي تم إدراجها على مستوى املادة  غير 

 املتعلقة: األحكام مخالفة ىعل املترتبة الجزاءات

 ؛151للغير املنصوص عليها في املادة  املدفوعة باملكافآت باإلقرار -

 ؛153و  152املنصوص عليها في املادتين  باإلقرارات بدخول رؤوس االموال املنقولة -

 ؛154مقيمين املنصوص عليه في املادة  غير ألشخاص املدفوعة باملكافآت باإلقرار -

من  81و 79العمرية املنصوص عليها في املادتين  واإليرادات واملعاشات واملرتبات باألجور  باإلقرارات -

 .املدونة العامة للضرائب
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من املدونة العامة  II-200و  196و  195و  194و في إطار املالءمة، يقترح التنصيص على مستوى املواد 

 من املدونة السالفة الذكر. 184للضرائب على نفس نظام الجزاءات الضريبية  الوارد في املادة 

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 III-204املادة 

 بطاقة تتعلق بالجزاءات الخاصة بالضريبة على القيمة املضافة

أن يحترم االلتزامات الجبائية املنصوص عليها في  للضريبة على القيمة املضافةيجب على الخاضع 

إال أن بعض اإللتزامات ال تكون مقرونة بالجزاءات الواجب فرضها عند  املدونة العامة للضرائب.

 عدم احترامها.

لهذا وفي إطار مالءمة النظام الجبائي املطبق على االلتزامات املفروضة على الخاضعين للضريبة على 

 يقترح تتميم التدابير املتعلقة بالجزاءات الناجمة عن عدم احترام هذه االلتزامات.  القيمة املضافة،

( درهم في حالة قيام الخاضع للضريبة خارج األجل 500ويتعلق األمر بفرض غرامة قدرها خمسمائة )

 القانوني بإيداع:

 ...  ائب؛من املدونة العامة للضر  113اإلقرار بُمعامل الخصم املنصوص عليه في املادة 

 ...  112بيان الخصم املشار إليه في املادتين– II  125و – VII من املدونة العامة للضرائب؛ 

 ...  125و  95قائمة الزبناء املدينين املشار إليها في املادتين – IV من املدونة العامة للضرائب؛ 

 ...  125جرد املنتجات واملواد األولية و اللفائف املشار إليه في املادة – II العامة  من املدونة

 للضرائب.

 ( درهم. 2000كما يقترح في حالة عدم اإلدالء بهذه الوثائق، تطبيق غرامة قدرها ألفا )

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

  264و  262و  260و  259و  232و  III-  208املواد

املحرك ضمن املقتضيات املتعلقة بالضريبة  بطاقة تتعلق بإدماج الرسم املفروض على محور 

 الخصوصية السنوية على السيارات

 يتم حاليا فرض الضريبة على العربات بمقتض ى نصين مستقلين:

مقتضيات املدونة العامة للضرائب املتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات  -

 كيلوغرام؛ 3000واملطبقة على العربات التي يقل وزنها مع الحمولة عن 

من قانون املالية لسنة  21مقتضيات الرسم املفروض على محور املحرك املحدث بموجب املادة و  -

، كما تم تعديلها، واملطبقة على العربات املستخدمة لنقل املسافرين والبضائع التي يتجاوز 1989

 كيلوغرام. 3000مجموع وزنها مع الحمولة 
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 عدد الرسوم، يقترح: الجبائي املطبق على العربات وتقليصومن أجل توحيد النظام 

 نسخ النص املنظم للرسم املفروض على محور املحرك؛ -

إدماج  مقتضيات هذا الرسم في املدونة العامة للضرائب ضمن املقتضيات املتعلقة بالضريبة  -

 الخصوصية السنوية على السيارات.

ن مواد املدونة العامة للضرائب قصد املالءمة ال و سيترتب عن هذا اإلدماج تحيين مجموعة م

 سيما تلك املتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.

  6املادة 

 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

  III-208املادة 

 بطاقة تتعلق بالجزاء املترتب عن اإلخالل  بالتصريح بالتوقف عن استعمال العربة

الرسم املفروض على محور املحرك ضمن  مقتضيات الضريبة الخصوصية السنوية تبعا إلدماج 

على السيارات، و تفاديا للتحايل في استعمال الحق في التصريح بتوقف املركبة مقابل االستفادة من 

من املدونة العامة للضرائب  بالتنصيص على  208اإلعفاء املؤقت، يقترح تتميم مقتضيات املادة 

طبق في حالة عدم التصريح بالتوقف املذكور و ذلك بأداء ضعف مبلغ الضريبة املستحقة، الجزاء امل

 علما بأن هذا الجزاء منصوص عليه حاليا في الرسم املفروض على محور املحرك.

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 الضريبة على الدخل

 الضريبة على القيمة املضافة

 I -226و  V-213املادتان 

 تعلق بتدعيم السلطة التقديرية لإلدارة من خالل تدبير للحد من التعسفبطاقة ت

 (Abus de droit)في استعمال حق يخوله القانون  

يندرج هذا التدبير في إطار تدعيم املنظومة القانونية املرصدة ملحاربة بعض ممارسات الغش و التهرب 

بعض الوسائل من أجل االستفادة من الضريبيين التي يلجأ إليها الخاضعون للضريبة باستعمال 

 اإلعفاءات و التخفيضات الجبائية بدون موجب حق.

حيث تعتمد هذه املمارسات أساسا على استعمال وسائل قانونية صورية و التي إن كانت من حيث 

الشكل مطابقة للنصوص التشريعية و التنظيمية الجارية بها العمل إال أنها من حيث املضمون تهدف 

ى التملص من الضريبة، مما يخل بمبدإ العدالة الجبائية و املنافسة الشريفة و يؤثر سلبا فقط إل

 على خزينة الدولة.
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و في هذا اإلطار و من أجل التالؤم مع القوانين الجبائية الدولية، يقترح إدراج تدبير يحول دون 

الستفادة من اإلعفاءات للحيلولة دون ا (Abus de droit)التعسف في استعمال حق يخوله القانون 

 أو التخفيضات الجبائية بدون موجب حق.

من املدونة على أنه ال يمكن مواجهة اإلدارة بالعقود التي  V-213ينص هذا التدبير املدرج في املادة 

تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون مما سوف يمكن اإلدارة الجبائية من استبعادها و 

 قي في الحالتين املحددتين قانونا كما يلي:اعتماد مضمونها الحقي

( إذا كانت هذه العقود تكتس ي طابعا صوريا أو تهدف فقط لالستفادة من االمتيازات الجبائية 1

 بشكل مخالف للهداف التي ترمي لها املقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛

نقص من مبلغها الذي كان من ( أو إذا كانت هذه العقود تهدف إلى التملص من الضريبة أو ال2

املفروض تحمله بالنظر إلى الوضعية الحقيقية للخاضع للضريبة أو ألنشطته في حالة عدم إبرام أو 

 إنجاز العقود املعنية.

ومن أجل ضمان حقوق الخاضعين للضريبة و تأطير السلطة التقديرية لإلدارة في هذا املجال، يقترح 

فس املدونة على أنه تعرض وجوبا على "اللجنة الوطنية للنظر في من ن  I -226التنصيص في املادة 

الطعون املتعلقة بالضريبة" جميع الطعون املتعلقة بالتصحيحات التي تهم أسس فرص الضريبة 

التي تثير اإلدارة بشأنها تعسفا في استعمال حق يخوله القانون، والتي يجب أن تبدي الرأي فيها قبل 

حاكم املختصة، علما أنه ال يمكن لإلدارة إثارة هذا التعسف إال في إطار املسطرة أن تتم إحالتها على امل

 التواجهية املنصوص عليها في مجال املراقبة الجبائية.

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 الضريبة على الدخل

 الضريبة على القيمة املضافة

 واجبات التسجيل

  VI-220املادة 

 فرض الضريبة املعتمدة في حالة تصريحبطاقة تتعلق بتوضيح أسس 

 اللجان الضريبية بعدم اختصاصها

من املدونة العامة للضرائب على أن فرض الضريبة يتم فوريا VI -220تنص حاليا مقتضيات املادة 

عقب صدور مقررات اللجنة املحلية لتقدير الضريبة و كذا مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 

 يبة.املتعلقة بالضر 

إال أنه بالنسبة للحاالت التي تصرح فيها هذه اللجان بعدم اختصاصها، السيما القضايا التي ترى 

اللجان أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية، فإن املدونة العامة للضرائب ال تحدد بشكل 

 صريح األساس الذي يجب اعتماده لفرض الضريبة. 
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الذكر، يقترح توضيح مقتضيات املادة املذكورة بالتنصيص على أنه و لتوضيح املقتضيات السالفة 

في حالة صدور مقرر للجان الضريبية يصرح بعدم اختصاصها، فإن األساس املعتمد لفرض الضريبة 

 هو الذي تم تبليغه للملزم من طرف اإلدارة بموجب رسالة التبليغ الثانية.

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 الدخلالضريبة على 

 الضريبة على القيمة املضافة

 واجبات التسجيل 

   IV-221و  VIII-220املادتان 

 بطاقة تتعلق بمالءمة األحكام املتعلقة بالتبليغ في مسطرة املراقبة الضريبية 

 بالفحص من املدونة العامة للضرائب على أنه يجب تبليغ اإلشعارI -212تنص مقتضيات املادة 

 (15) عشر بخمسة الفحص عملية في للشروع املحدد التاريخ للضريبة قبل الخاضع بميثاق مرفوقا

من املدونة العامة للضريبة على إلغاء  IV -221و VIII -220األقل، بينما تنص املادتان  على يوما

 الخاضع ميثاق أو بالفحص توجيه"، و ليس "عدم تبليغ" اإلشعار "عدم حالة مسطرة التصحيح في

 املذكور أعاله. األجل داخل معا هما أو للضريبة

و من أجل ضمان حقوق امللزم في الدفاع عن مصالحه، و بهدف تكريس مبدأ "التبليغ" عوض 

املتعلقتين بمساطر التصحيح IV -221و VIII -220"التوجيه"، يقترح مالءمة صيغة مقتضيات املادتين 

باستبدال عبارة " في حالة عدم توجيه  املتعلقة بالحق في املراقبة و ذلكI  -212مع مقتضيات املادة 

بعبارة " في حالة عدم تبليغ اإلشعار IV  -221و VIII -220اإلشعار بالفحص" الواردة في املادتين 

 بالفحص".

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

 ألف -222املادة 

 رباحو األ بطاقة تتعلق بإحداث مسطرة من أجل تسوية الضريبة املحجوزة في املنبع برسم الدخول 

 األجنبي املنشأ ذات املنقولة األموال رؤوس عن الناتجة

جيم  من املدونة العامة للضرائب على إلزامية حجز الضريبة في  -II -174حاليا أحكام املادة  تنص

 من األجنبي املتأتية املنشأ ذات املنقولة األموال رؤوس عن الناتجة املنبع برسم الدخول واألرباح

 البنوك. لدى بها املصرح تلك و املاليين الوسطاء لدى سندات حساب في مقيدة سندات

غير أنه في حالة اإلخالل بهذه االلتزامات فإن املقتضيات الجبائية الحالية ال تنص على أية مسطرة 

 تسوية الضريبة املحجوزة في املنبع، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للدخول واألرباح أجلمن 

 املغربي. املنشأ املنقولة ذات األموال رؤوس عن الناتجة
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أيا  املنقولة األموال رؤوس عن الناتجة ولتحقيق املالءمة في التعامل الجبائي بين الدخول و األرباح

ألف من املدونة العامة للضرائب من أجل إحداث مسطرة  -222كان منشأها، يقترح تتميم املادة 

 ذات املنقولة األموال رؤوس عن الناتجة سم الدخول و األرباحتسوية الضريبة املحجوزة في املنبع بر 

 األجنبي. املنشأ

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

  224املادة 

 العقارية بطاقة رقم..تتعلق باألجل املمنوح لإلدارة قصد القيام بالتصحيح في مجال األرباح

 الذي تم بموجبه في حالة عدم احترام الشروط املتعلقة بعقد بيع الثنيا وبالعقد

 إنجاز املساهمة بعقار في األصول الثابتة لشركة 

ات املساهمة ولفائدة عملي لفائدة عمليات بيع الثنيا نظام الحياد الضريبيتبعا للتدبير املقترح بمنح 

بتحويل عقارات من الذمة الشخصية إلى األصول الثابتة لشركة، وتفاديا الستعمال هذا النظام 

استثناء العمليات املذكورة من األحكام املتعلقة بآجال القيام  الضريبي، يقترحكوسيلة للتهرب 

بالتصحيحات فيما يتعلق باألرباح العقارية واملحددة حاليا في تسعين يوما املوالي لتاريخ ايداع االقرار 

ية امن لدن الخاضع للضريبة، و ذلك لتمكين االدارة من القيام بالتصحيحات السالفة الذكر الى غ

 ديسمبر من السنة الرابعة املوالية إما: 31

 لتاريخ إيداع االقرار املتعلق ببيع الثنيا، في حالة عدم احترام الشروط املتعلقة بها؛  -

 أو لتاريخ إيداع اإلقرار املتعلق باملساهمة بعقار أو حق عيني عقاري في األصول الثابتة لشركة.  -

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 على الدخل الضريبة

 الضريبة على القيمة املضافة

 I-225املادة 

 بطاقة تتعلق بمالءمة صياغة األحكام املحددة لالختصاصات اللجان املحلية لتقدير الضريبة

من املدونة العامة للضرائب للجنة املحلية لتقدير الضريبة I  -225تخول حاليا مقتضيات املادة 

املعروضة عليها التي يقل فيها رقم أعمال الخاضع للضريبة صالحية البت في قضايا فحص املحاسبة 

املصرح به في حساب الحاصالت والتكاليف، عن كل سنة محاسبية عن الفترة غير املتقادمة موضوع 

الفحص، عشرة ماليين درهم، بينما تبقى باقي القضايا التي يساوي أو يفوق فيها رقم أعمال الخاضع 

تصاص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة، طبقا للضريبة السقف الذكور من اخ

 من املدونة املذكورة. 226ملقتضيات املادة 
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من املدونة أعطى للجنة املحلية لتقدير الضريبة  225إال أن صيغة هذا التدبير في النص العربي للمادة 

( ماليين درهم 10صالحية البت في القضايا التي ال يتجاوز فيها رقم أعمال الخاضع للضريبة عشرة )

وطنية في آن ماليين درهما خاضعا الختصاصات اللجنة املحلية و اللجنة ال 10مما يجعل سقف 

 واحد. 

و لتفادي االختالف في التأويالت، و تحديد نطاق اختصاص كل لجنة على حدة بشكل واضح وصريح، 

 من املدونة العامة للضرائب بمفردة "يقل".I -225يقترح استبدال عبارة  "ال يتجاوز" الواردة في املادة 

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 الضريبة على الدخل

 على القيمة املضافة الضريبة

 واجبات التسجيل

 I-226املادة 

 بطاقة تتعلق بتوسيع اختصاصات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة 

 للبت في القضايا املتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون 

يبة لكي تعلقة بالضر و يتعلق األمر بتوسيع نطاق اختصاصات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون امل

يشمل النظر في التصحيحات املتعلقة بأسس الضريبة التي تثير اإلدارة بشأنها تعسفا في استعمال 

 السالفة الذكر. 213حق يخوله القانون املشار إليه في املادة 

 V -213وقد سبق التطرق لهذا التدبير عند تقديم املادة 

 املدونة العامة للضرائب

  6املادة 

 ة على القيمة املضافةالضريب

 I -°1 -228املادة 

 شكلها القانوني انتهاء عملها أو تغيير أو بطاقة تتعلق بعدم تقديم اإلقرار بتفويت املنشأة

اإلقرار  تقديم لعدم تلقائية بصورة الضريبة من أجل توضيح الحاالت التي تطبق فيها مسطرة فرض

من املدونة العامة  I -°1 -228في مجال الضريبة على القيمة املضافة، يقترح تتميم أحكام املادة 

شكلها  انتهاء عملها أو تغيير أو للضرائب باإلحالة على حالة عدم تقديم اإلقرار بتفويت املنشأة

 من املدونة العامة للضرائب. 114القانوني املنصوص عليه في املادة 

  6ة املاد

 الضريبة على الشركات

 VIII-°3 -232املادة 

 بطاقة تتعلق باستثناء العمليات املستفيدة من نظام الشفافية الجبائية 
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 بالتزاماته العقد أطراف أحد من آجال التقادم في حالة إخالل

تبعا للتدابير املتعلقة بعمليات بيع الثنيا وعمليات تحويل أموال االستثمار بين أعضاء مجموعة 

، يقترح تحيين األحكام I –املكررة  161شركات معينة والتي سيتم التطرق إليها عند مناقشة املادة 

بإدراج هذه  بالتزاماته العقد أطراف أحد املتعلقة باالستثناء من آجال التقادم في حالة إخالل

 العمليات ضمن االستثناءات من األحكام املتعلقة بآجال التقادم الرباعي.

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

 VIII-°16 -232املادة 

 بطاقة تتعلق باستثناء عمليات املساهمة بعقارات من الذمة الشخصية إلى األصول الثابتة

  لشركة من آجال التقادم في حالة اإلخالل بأحد الشروط املتعلقة بمنح الحياد الضريبي 

تبعا للتدبير املتعلق بمنح الحياد الضريبي لفائدة عمليات املساهمة بعقارات من الذمة الشخصية 

ملدونة من ا II -املكررة  161إلى األصول الثابتة لشركة و الذي سيتم التطرق له عند مناقشة املادة 

العامة للضرائب، يقترح في حالة اإلخالل بأحد الشروط املتعلقة بمنح الحياد الضريبي لهذه 

العمليات، التنصيص على اإلصدار واالستحقاق الفوري ملبلغ الضريبة على الدخل برسم األرباح 

 العقارية وكذا الذعيرة والزيادات املرتبطة بها ولو انقض ى أجل التقادم. 

 6املادة 

 دونة العامة للضرائبامل

  السيارات على السنوية الخصوصية الضريبة

 XI-232املادة 

 الضريبة الخصوصية السنوية على السياراتتتعلق بتوضيح املقتضيات املتعلقة بتقادم بطاقة 

الواردة في املدونة العامة للضرائب واملتعلقة بمسألة تقادم الضريبة الخصوصية  النصوصتثير 

على السيارات عدة تأويالت ينتج عنها التباس من الناحية العملية حول املدة الواجب اعتمادها 

 الحتساب أجل التقادم كما يلي:

و الذي تم نسخه  1957يوليوز  13من قرار  3( كما يستفاد من الفصل 2أجل التقادم في سنتين ) -

 ،2009بموجب قانون املالية لسنة 

 من املدونة العامة للضرئب؛ 232أجل التقادم الرباعي الوارد في املادة  -

( سنوات الخاص بواجبات التسجيل و التمبر الوارد في املادة 10أجل التقادم املحدد في عشر ) -

 من املدونة العامة للضرائب. 234

يح األجل القانوني الخاص بتقادم الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، ومن أجل توض

يقترح اعتماد أجل أربع سنوات مالءمة مع األحكام العامة املتعلقة بآجال التقادم الواردة في املادة 

 من املدونة العامة للضرائب . 232
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 واجبات التمبر

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 و التمبر واجبات التسجيل

 II-254املادة 

 توضيح االلتزام املتعلق بأداء واجبات تمبر املخالصات بواسطة إقرارب بطاقة تتعلق

 وتوضيح املقاوالت املعنية به

، أضحت املقاوالت التي يساوي أو يفوق رقم معامالتها السنوي 2015بموجب قانون املالية لسنة 

 ات تمبر املخالصات بناء على إقرار شهري. ( درهم، ملزمة بأداء واجب2.000.000مليوني )

 إال أن هذا التدبير يفتقد للفعالية من الناحية العملية لالعتبارات التالية:

 هزالة مبالغ واجبات تمبر املخالصات املؤداة شهريا؛ - 

 إثقال قباضات اإلدارة الجبائية بالعدد الهائل من اإلقرارت الشهرية؛ - 

 ية أعباء وكلفة تدبير إضافية.تحميل اإلدارة الجبائ - 

من  II-254وقصد تجاوز هذه الوضعية، يقترح تعويض إقرار األداء الشهري املنصوص عليه في املادة 

 املدونة العامة للضرائب بإقرار ربع سنوي.  

أداء واجبات تمبر املخالصات يتم بناء على تنص على أن  II-254من جهة أخرى، فإن نفس املادة 

للمقاوالت "املرخص لها بذلك"، في حين أن املعني بهذا اإللزام يشمل أيضا كافة املقاوالت التي إقرار 

 II-179( درهم بموجب مقتضيات املادة 2.000.000يساوي أو يفوق رقم معامالتها السنوي مليوني )

 .II-254من املدونة العامة للضرائب والتي تحيل على مقتضيات ذات املادة 

أداء واجبات تمبر  إلزاميةكل إلتباس، يقترح حذف عبارة "املرخص لها" بحيث تشمل لذا و رفعا ل

 املخالصات بناء على إقرار كل املقاوالت سواء كانت ملزمة أو مرخص لها بذلك.

 الضريبة الخصوصية السنوية

 2017على السياراتمشروع قانون املالية لسنة  

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الخصوصية السنوية على السياراتالضريبة 

  259املادة 

 بطاقة تتعلق بنطاق تطبيق الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

تبعا إلدماج الرسم املفروض على محور املحرك ضمن مقتضيات الضريبة الخصوصية السنوية على 

  هذه الضريبة. السيارات، يقترح من أجل املالءمة، تتميم املقتضيات املتعلقة بنطاق تطبيق
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كما يقترح تغيير اسم هذه الضريبة بعد هذا اإلدماج ليصبح "الضريبة الخصوصية السنوية على 

 املركبات"، عوض "الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات" 

 من املدونة العامة للضرائب. III-208و قد سبق التطرق لهذا التدبير عند تقديم املادة 

 6املادة 

 العامة للضرائباملدونة 

 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

 14الى الفقرة  1من الفقرة 260املادة 

 بطاقة تتعلق باإلعفاءات املتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

تبعا إلدماج الرسم املفروض على محور املحرك ضمن املقتضيات املتعلقة بالضريبة الخصوصية 

من املدونة العامة للضرائب بإدراج  260السيارات، يقترح تتميم مقتضيات املادة السنوية على 

اإلعفاءات التي نص عليها القانون املنظم للرسم املفروض على محور املحرك ضمن مقتضيات هذه 

 املادة.

  من املدونة العامة للضرائب. III-208قد سبق التطرق لهذا التدبير عند تقديم املادة و  

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

 15°- 260املادة 

 بطاقة تتعلق بإعفاء العربات ذات محرك كهربائي أو العربات ذات محرك مزدوج )كهربائي وحراري(

 من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

ء العربات على اقتناانسجاما معا التوجهات الوطنية الهادفة إلى تشجيع املحافظة على البيئة وتحفيزا 

، يقترح إعفاء العربات ذات املحرك كهربائي والعربات ذات املحرك مزدوج )كهربائي وحراري( غير امللوثة

 .السيارات من الضريبة الخصوصية السنوية على

 6املادة 

 للضرائباملدونة العامة 

 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

  262املادة 

 بطاقة تتعلق بتعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

تبعا إلدماج الرسم املفروض على محور املحرك ضمن مقتضيات الضريبة الخصوصية السنوية على 

العامة للضرائب بإضافة التعريفة املطبقة من املدونة  262السيارات، يقترح تتميم مقتضيات املادة 

على العربات التي كانت تخضع للرسم املفروض على محور املحرك كما هي واردة حاليا في النص 

 املنظم للرسم املذكور دون أي تغيير.
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 من املدونة العامة للضرائب. III-208و قد سبق التطرق لهذا التدبير عند تقديم املادة 

 6املادة 

 العامة للضرائباملدونة 

 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

  264املادة 

 بطاقة تتعلق بالتزامات أعوان الجمارك و األمن الوطني

 في مجال الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات 

تبعا إلدماج الرسم املفروض على محور املحرك ضمن مقتضيات الضريبة الخصوصية السنوية على 

من املدونة العامة للضرائب و ذلك بتوسيع مجال  264يقترح تتميم مقتضيات املادة السيارات، 

مراقبة أعوان الجمارك و األمن الوطني ليشمل كذلك العربات التي كانت تخضع للرسم املفروض 

 على محور املحرك.

 من املدونة العامة للضرائب. III-208و قد سبق التطرق لهذا التدبير عند تقديم املادة 

  6املادة 

  IIالبند

 املدونة العامة للضرائب

  6املادة 

 الضريبة على الشركات 

 املكررة  9املادة 

 بطاقة تتعلق بتوضيح نظام الحياد الضريبي املطبق على بعض العمليات املالية

( من املدونة العامة للضرائب على عدم فرض الضريبة 1°-جيم – I) 9تنص حاليا مقتضيات املادة 

 إقراض السندات وعمليات على الشركات على عائدات التفويت املحققة في إطار عمليات استحفاظ

على تسوية الوضعية الجبائية  9نفس املادة IIIالتسنيد، كما ينص البند  من  السندات وعمليات

 ت املذكورة في حالة إخاللهم بواجباتهم.ألطراف العقد املتعلق بالعمليا

 و اعتبارا لخصوصية هذه العمليات، يقترح توضيح نظام الحياد الضريبي املطبق عليها كما يلي:

املكررة التي  9( السالفة الذكر إلى املادة IIIو 1°-جيم – I) 9( نقل األحكام املنصوص عليها املادة 1

 الشريف الخاضعة للضريبة مع تحيينها تبعا لنسخ الظهير أحدثت لتوضيح و تجميع كل العائدات غير 

( بموجب القانون رقم 1993سبتمبر  21) 1414اآلخر ربيع 4 بتاريخ 1.93.211 رقم قانون  بمثابة املعتبر

 املتعلق ببورصة القيم؛ 19.14

 ر ( توسيع نطاق تطبيق عمليات التسنيد املستفيدة من نظام الحياد الضريبي لتشمل جميع عناص2

أصول الشركة سواء كانت مقيدة في األصول الثابتة أو غير الثابتة عوض حصرها حاليا في األصول 
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الثابثة فقط ، وذلك من أجل تشجيع اللجوء إلى عمليات التسنيد كوسيلة لتمويل الشركات و 

 املنظم لعمليات التسنيد؛ 33-06املالءمة مع القانون رقم 

ائدة عمليات تفويت العقارات املحققة بين املهنيين في إطار عقد ( إحداث نظام الحياد الضريبي لف3

 بيع الثنيا، و ذلك لتسهيل حصول الشركات على التمويل من خالل هذه اآللية.

و في هذا الصدد يقترح التنصيص على عدم فرض الضريبة على العائدات املتأتية من عمليات تفويت 

الواردة في األصول و املحققة بين املنشآت في إطار عقد بيع و استرجاع املبيع املتعلقة بالعقارات 

 : التالية الشروط مراعاة الثنيا، مع

 أن يكون العقد في شكل محرر رسمي؛ -

( سنوات ابتداء من 3أن يتم االسترداد في األجل املحدد في العقد، على أن ال يتجاوز مدة ثالث ) -

 تاريخ إبرام هذا العقد؛

 لعقارات في أصول املنشأة بعد االسترجاع بقيمتها األصلية.أن يعاد تقييد ا -

  6املادة 

 الضريبة على القيمة املضافة

 املكررة ثالث مرات  125املادة 

 بطاقة تتعلق بإحداث نظام تصريح خاص بوكاالت األسفار

لتجربة بعض الدول التي أفردت في تشريعاتها نظاما خاصا  من أجل التبسيط وأخذا بعين االعتبار 

لوكاالت األسفار فيما يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة، يقترح تكريس التصريح االستثنائي 

 املعمول به حاليا من طرف مهنيي القطاع.

ة  على ضافويرتكز هذا النظام الخاص و املسمى "نظام الهامش" على تطبيق الضريبة على القيمة امل

املبالغ العائدة للوكالة، أي الفرق بين مجموع املبالغ املقبوضة من قبل وكالة األسفار والتي حررت 

 مع احتساب الضريبة على بشأنها فاتورات باسم املستفيد من الخدمة من جهة، و مجموع املشتريات

ك ا )النقل أو اإليواء أو استهالالقيمة املضافة واملحررة بشأنها فاتورات باسم الوكالة من لدن مورديه

 مأكوالت ومشروبات في عين املكان أو الترفيه..( من جهة أخرى.

  6املادة 

 الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل

 و واجبات التسجيل

 املكررة  20املادة 

الستثمار ا بطاقة تتعلق بالتزامات اإلقرار املتعلق بنظام الحياد الضريبي على عمليات تحويل أموال

بين أعضاء مجموعة شركات و عمليات املساهمة بعقارات من الذمة الشخصية إلى األصول الثابتة 

  لشركة
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في إطار تفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات ومن أجل تسهيل عمليات إعادة هيكلة 

ولها قلنة استغالل عناصر أصاملقاوالت و إعادة توزيع و سائل اإلنتاج بين املنشآت التابعة لها بهدف ع

(  neutralité fiscaleلتحسين مردودتها وتعزيز تنافسيتها، يقترح إحداث نظام الحياد الضريبي ) 

بالنسبة لعمليات تحويل أموال االستثمار املنجزة لهذا الغرض في مجال الضريبة على الشركات و 

 الضريبة على الدخل و واجبات التسجيل.

 .........  فيما يخص الضريبة على الشركات 

على أنه يمكن إنجاز عمليات تحويل أموال االستثمار بين  I -املكررة1 61يقترح التنصيص في املادة 

الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتهم الجبائية، إذا تمت هذه 

ن "الشركة األم" التي تمتلك بشكل مستمر العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات املكونة بمبادرة م

 على األقل من رأس مال الشركات التابعة لها. 95%

 و سيترتب عن تطبيق نظام الحياد الضريبي في مجال الضريبة على الشركات ما يلي:

عدم فرض الضريبة على زائد القيمة الناتج عن عملية تحويل أموال االستثمار بين أعضاء مجموعة  -

 لسالفة الذكر؛الشركات ا

احتساب مخصصات اهتالك أموال االستثمار املحولة على أساس قيمتها األصلية كما هي مبينة في  -

 أصول الشركة التي قامت بأول عملية تحويل.

 و لالستفادة من هذا النظام يقترح التنصيص على أنه يجب احترام الشروط التالية:

 الثابتة للشركات املعنية بعمليات التحويل؛ أن تكون أموال االستثمار مسجلة باألصول  -

 أن ال تفوت أموال االستثمار السالفة الذكر إلى شركة أخرى ال تنتمي للمجموعة؛  -

 للشركات التي حولت إليها؛ أن ال تسحب أموال االستثمار املذكورة من األصول الثابثة  -

 .أن ال تخرج الشركات املعنية بعمليات التحويل من املجموعة -

وفي حالة عدم احترام الشروط املشار إليها أعاله، يقترح أن تتم تسوية وضعية جميع شركات 

املجموعة املعنية بعمليات تحويل أموال االستثمار وفق قواعد القانون العام كما لو تعلق األمر 

 .طبعمليات تفويت عادية، و ذلك برسم السنة املحاسبية التي وقع خاللها اإلخالل بهذه الشرو 

املكررة على االلتزامات اإلقرارية للشركات املعنية  20كما يقترح من جهة أخرى التنصيص في املادة 

 في حالة تحويل أموال االستثمار بين أعضاء مجموعة الشركات املذكورة.

 ......... فيما يتعلق بالضريبة على الدخل 

ليات املساهمة بعقار أو حق على منح الحياد الضريبي لعمII  -املكررة1 61يقترح التنصيص في املادة 

عيني يملكه الخاضع للضريبة و غير مخصص ملزاولة نشاطه املنهي من ملكيته الخاصة إلى األصول 

 الثابتة لشركة، باستثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
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وسيترتب عن الحياد الضريبي املذكور عدم فرض الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية 

تبعا لعملية املساهمة بعقار أو حق عيني عقاري السالفة الذكر، و ذلك لتمكين الشخص  املحققة

 الذاتي الخاضع للضريبة من التصرف بحرية في ذمته الشخصية وهيكلة نشاطه املنهي في إطار شركة.

 .........  فيما يتعلق بواجبات التسجيل 

ى العقود املتعلقة بعمليات ( درهم عل1 000يقترح تطبيق واجب التسجيل الثابت املحدد في ألف )

التحويل واملساهمة املشار إليها أعاله وطبقا للشروط السالفة الذكر والتي تستفيد من نظام الحياد 

 الضريبي املطبق في مجال الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل.

  6املادة 

 الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل 

 املكررة  611املادة 

بطاقة تتعلق بتطبيق نظام الحياد الضريبي على عمليات تحويل أموال االستثمار بين أعضاء 

مجموعة شركات معينة و عمليات املساهمة بعقارات محولة من الذمة الشخصية إلى األصول الثابتة 

 لشركة 

ل أموال ( لفائدة عمليات تحويneutralité fiscaleو يتعلق األمر بإحداث نظام الحياد الضريبي )

االستثمار بين أعضاء مجموعة الشركات، و الذي ينص على أنه يمكن إنجاز هذه العمليات دون أثر 

عمليات املساهمة بعقارات محولة من  لفائدةو جبائي على حصيلتهم الجبائية و فق شروط محددة 

 الذمة الشخصية إلى األصول الثابتة لشركة.

 املكررة 20م املادة بير عند تقديو قد سبق التطرق لهذا التد

  6املادة 

 الضريبة على الشركات

 الضريبة على الدخل 

 الضريبة على القيمة املضافة

 واجبات التسجيل

 املكررة  851املادة 

  بطاقة تتعلق بالجزاءات املطبقة في حالة عدم االحتفاظ بالوثائق املحاسبية

على أنه يجب على الخاضعين للضريبة من املدونة العامة للضرائب  211تنص حاليا أحكام املادة 

االحتفاظ على نسخ فاتورات البيع واألوراق املثبتة للمصروفات واالستثمارات و الوثائق املحاسبية 

 الالزمة ملراقبة الضرائب ملدة عشر سنوات.

ه ر غير أن املدونة العامة للضرائب ال تنص على أي جزاء في حالة اإلخالل بهذا االلتزام. مما تم اعتبا

مخالفا للمعايير الدولية الخاصة بمراقبة و تقييم التطورات املحققة للتوصل إلى الشفافية كما 
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حددها املنتدى العاملي للشفافية وتبادل املعلومات للغراض الضريبية و الذي أصدر توصية في 

 هذا الشأن للمغرب كي يطابق أنظمته مع املعايير الدولية.

ألف درهم كجزاء عن كل سنة محاسبية ال يحتفظ  50.000رها لذا ُيقترح تطبيق غرامة قد

 211الخاضعون للضريبة بالوثائق املحاسبية املتعلقة بها ملدة عشر سنوات طبقا ألحكام املادة 

 املذكورة أعاله.

ويتم تحصيل هذه الغرامة عن طريق الجدول برسم السنة املحاسبية التي تم فيها مالحظة املخالفة، 

 أية مسطرة.بدون تطبيق 

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

 املكررة مرتين 230املادة 

تقديم إقرار أو تقديم إلقرار غير تام  عدم لتطبيق الجزاءات املترتبة عن بطاقة تتعلق بإحداث مسطرة

 برسم املرتبات واألجور واملعاشات والتعويضات األخرى املدفوعة في شكل رأس مال أو إيراد

أحكام املدونة العامة للضرائب على مسطرة لتطبيق الجزاءات املترتبة عن عدم تقديم ال تنص حاليا 

إقرار أو تقديم إلقرار غير تام برسم املرتبات واألجور واملعاشات والتعويضات األخرى املدفوعة في 

ي فشكل رأس مال أو إيراد ،على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمسطرة املتعلقة بتطبيق الجزاءات 

 حالة إيداع إقرار ال يشتمل على بعض البيانات و كذا الجزاءات على مخالفة حق اإلطالع.

املنازعات التي تنتج عن تطبيق املقتضيات الجبائية الحالية، يقترح إحداث مسطرة مبسطة  ولتفادي

ن ع يتم تطبيقها قبل فرض الجزاءات املشار إليها أعاله و ذلك من خالل دعوة الخاضعين للضريبة

 طريق رسالة إليداع أو تتميم إقراراتهم داخل أجل ثالثين  يوما املوالية لتاريخ تسلم الرسالة املذكورة.

حالة عدم قيام الخاضعين للضريبة بإيداع أو تتميم إقراراتهم داخل األجل املذكور، فإن اإلدارة  وفي

من املدونة  219ا في املادة الجبائية تخبرهم بواسطة رسالة موجهة وفق اإلجراءات املنصوص عليه

 العامة للضرائب، بتطبيق الجزاءات اآلنفة الذكر.

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

 املكررة  241املادة 

 بطاقة تتعلق بتجميع املقتضيات املتعلقة باسترداد الضريبة على الدخل في مادة فريدة

مادة  رداد الضريبة على الدخل فيمن أجل التبسيط، يقترح تجميع جميع املقتضيات املتعلقة باست

 فريدة يتم إحداثها لهذا الغرض.

من املدونة العامة  174من املادة  IVو يتعلق األمر، دون تغيير في املضمون، بترحيل أحكام الفقرة 

للضرائب املتعلقة باسترداد الضريبة برسم األجور والدخول املعتبرة في حكمها و برسم الحاصالت 

الية ذات الدخل الثابت وبرسم األرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة إلى من التوظيفات امل
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املكررة مع إضافة بند جديد في هذه املادة يخص األحكام املتعلقة باسترداد  241من املادة  Iالبند 

 مبلغ الضريبة املدفوع في إطار بيع الثنيا.

 من املدونة العامة للضرائب.-IV 174و قد تم التطرق لهذا التدبير عند تقديم املادة 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

 املكررة 260املادة 

 بطاقة تتعلق بإعفاء العربات املتوقفة من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

الخصوصية السنوية على السيارات، تبعا إلدماج الرسم املفروض على محور املحرك ضمن الضريبة 

املكررة( في املدونة العامة للضرائب لتكريس اإلعفاء املؤقت الذي  260يقترح إضافة مادة جديدة )

 تتمتع به العربات الخاضعة للرسم املفروض على محور املحرك.

 و قد تم إدراج هذه املقتضيات املتعلقة باإلعفاء املؤقت دون تغيير في املضمون.

  6دة املا

  IIIالبند 

 بطاقات تقديم التدابير 

 املتعلقة بنسخ بعض املقتضيات و األحكام

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل

 I-134املادة 

  تتعلق بنسخ شروط تطبيق النسب املخفضة في حالة بطاقة 

 سنوات سبع أجل التجزيء داخل أو االلتزام بالبناء

أراض  سنوات عند اقتناء 7بحذف االلتزام بالبناء أو التجزيء داخل أجل  املتعلقللتدبير املقترح و  تبعا

املدونة العامة للضرائب من  134البند األول من املادة للعمليات السالفة الذكر، يقترح نسخ  معدة

ن أصبح بدو يل في حالة االلتزام الذي املتعلق بشروط تطبيق النسب املخفضة لواجبات التسج

  موضوع.

  6املادة 

 الضريبة على الدخل

  IV-174املادة 

 بطاقة تتعلق بنسخ املقتضيات املتعلقة

 باسترداد الضريبة على الدخل و تجميعها في مادة فريدة 
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من املدونة العامة للضرائب املتعلقة باسترداد  174من املادة  IVنسخ أحكام الفقرة يتعلق األمر ب

برسم األجور والدخول املعتبرة في حكمها و برسم الحاصالت من التوظيفات  الضريبة على الدخل

في  وترحيلها، دون تغيير  املالية ذات الدخل الثابت وبرسم األرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة

 من املدونة العامة للضرائب. I -املكررة 241دة املضمون، إلى املا

 .كررة من املدونة العامة للضرائبامل 241و قد سبق التطرق لهذا التدبير عند تقديم املادة 

 

 املدونة العامة للضرائب

  6املادة 

 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

 محور املحركبطاقة تتعلق بنسخ القانون املتعلق بالرسم املفروض على 

واملتعلقة   2004للسنة املالية  48.03من قانون املالية رقم  19يتعلق األمر بنسخ أحكام املادة املادة 

بالرسم املفروض على محور املحرك، و ذلك نظرا لدمجه ضمن مقتضيات الضريبة الخصوصية 

 السنوية على السيارات.

 من املدونة العامة للضرائب. III-208و قد سبق التطرق لهذا التدبير عند تقديم املادة 

  6املادة 

  IVالبند 

 بطاقة تقديم تتعلق بتغيير تسمية "الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات"

 املدونة العامة للضرائب

  6املادة 

  IVالبند 

 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

 على السيارات بطاقة تتعلق بتغيير تسمية الضريبة الخصوصية السنوية

تبعا للتدبير املتعلق بإدماج الرسم املفروض على محور املحرك ضمن املقتضيات املتعلقة بالضريبة 

الخصوصية السنوية على السيارات، يقترح تغيير تسمية هذه الضريبة لتصبح كما يلي "الضريبة 

عد ه الضريبة بالخصوصية السنوية على املركبات"، وذلك لتشمل كافة املركبات املعنية بهذ

 االدماج املذكور. 

  6املادة 

  Vالبند 

 بطاقات تقديم تتعلق بدخول حيز التطبيق

 2017مشروع قانون املالية للسنة املالية 

 املدونة العامة للضرائب
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  6املادة 

 Vالبند 

 دخول حيز التطبيق

إلى تحديد تواريخ دخول حيز  2017من مشروع قانون املالية  6يرمي هذا البند الخامس من املادة 

 املقترحة و التي سبق التطرق لها.التطبيق بالنسبة للتدابير 

 2017من مشروع قانون املالية  6املادة  ناقشةمملخص 

، تم طرح مجموعة 2017املالية برسن السنة  73.16رقم من مشروع قانون املالية  6بخصوص املادة 

 من األسئلة ندرجها على الشكل  التالي:

 الضريبة على الشركات:

أشهر التي تلي اختتام آخر  4ار نظام الضريبة على الشركات داخل أجل تقوم الشركات باختي ملاذا -

 سنة محاسبتية؟

  ؟-I-املكرر  161هل األسهم معنية بالتدبير املنصوص عليه في املادة  -

 الجمعيات لها التزامات جبائية؟هل  -

 ما هو األثر املالي املتعلق بتطبيق السعر املخفض على املصدرين غير املباشرين؟ -

 ما هي اإلجراءات التي سينص عليها املرسوم املتعلق باملصدر غير املباشر؟ -

 كيف سيتم التأكد من خروج املنتجات من التراب الوطني في حالة املصدر غير املباشر؟ -

 هي الضوابط القبلية لهيئات التوظيف الجماعي؟ما  -

 

 :الدخلالضريبة 

ملاذا تم التنصيص على التضامن بالنسبة لضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية على عمليات  -

 املساهمة بعقارات.

 يوما للتصريح عند املساهمة باألصول العقارية الخاصة إلنشاء شركة؟ 60ملاذا حدد أجل  -

 عملية بيه الثنيا؟ما هو تعريف  -

 كيف تم إعفاء التعويض اإلجمالي الشهري عن التدريب بصورة دائمة؟ -

 ما هي إجراءات مراقبة التدبير املتعلقة بمنح بإعفاء لطلبة الدكتوراه؟ -

 ؟دون طلبة املاستر ملاذا االقتصار على طلبة الدكتوراه -

 صوص عملية بيع الثنيا؟يوما بخ 90ملاذا تم التنصيص على أجل أربع سنوات للتقادم عوض  -

 

 :على القيمة املضافةالضريبة 

 من املدونة العامة للضرائب؟ 92ما هي التدابير املتخذة حول الهبات الواردة في املادة  -
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 بالنسبة للضريبة على القيمة املضافة؟ ،هل عمليات الصيانة تستفيد من إرجاع الدين -

 ما هو تاريخ احتساب الخصم بخصوص الفاتورة؟ -

 اإلجراءات بخصوص املقاصة مع دين في مجال الضريبة على القيمة املضافة ؟ ما هي -

 نهي؟ملاستعمال ال هل يمكن توضيح تعارض املقتضيات القانونية املتعلقة بكراء األماكن املعدة ل -

 ما هو التعريف القانوني للمحالت املخصصة لغرض منهي؟ -

 :اراتواجبات التسجيل والتمبر والضريبة الخصوصية على السي

 وبين الوعد بالبيع؟ VETAتوضيح املعاملة الجبائية بين العقار في طور اإلنجاز  -

 ما هي كيفية تطبيق واجبات التسجيل النسبية فيما يخص تفويت أسهم الشركات؟ -

 ملاذا تم نسخ اإلعفاءات من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالنسبة للجرارات؟ -

 ، من املدونة العامة للضرائب؟ 264،  262،  260،  259بخصوص املواد ما هي املقتضيات املتخدة  -

 ما هي اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بالجزاء املترتب عن عدم احترام شروط توقف املركبة؟ -

 

 :مقتضيات مشتركة ومختلفات

 كيف يتم تحديد األثمنة املرجعية؟ -

بير املتعلقة بهئيات التوظيف اجة عن التدما هي اإلجراءات املتخذة حول النفقات الجبائية النات -

 العقاري؟

 اضعين للمراقبة الضريبية؟ما هي طريقة اختيار األشخاص الخ -

 اءات حول ضياع الوثائق املحاسبتية؟الجز ما هي  -

 ما هي املسطرة العادية لتصحيح أسس الضريبة؟ -

 لقانون بخلق شركةما هي الحاالت التي يمكن أن توصف على أنها تعسف في استعمال حق يخوله ا -

 أخرى جديدة؟

 ماذا يراد بالتعسف في استعمال حق يخوله القاونون في املجال الضريبي؟ -

 كيف يمكن ضبط السلطة التقديرية لإلدارة عند إثارتها للتعسف في استعمال الحق؟ -

 كيفية تطبيق الجزاء حسب املخالفات املرتكبة؟ -

 اإللكترونية؟ما هي اإلحصائيات املتعلقة باإلقرارات  -

 

 جواب الحكومة 

 :الضريبة على الشركات

ار مارس االختيومالشركات التي تزاول نشاطها وفق نظام الضريبة على الدخل بخصوص سؤال حول 

 ،التي تلي اختتام آخر سنة محاسبيةأشهر  4لنظام الضريبة على الشركات داخل أجل 
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على أنه يمكن للمنشآت التي ينص  2017مشروع قانون املالية للسنة املالية  تمت اإلشارة إلى أن

الشركات داخل أجل أربعة أشهر التي تلي اختتام آخر  على للضريبة تزاول نشاطها أن تختار الخضوع

 سنة محاسبية، و ذلك ملالءمته مع املقتضيات الضريبية املتعلقة باإلقرار الجاري بها العمل.

كان قد مدد أجل إيداع اإلقرار  2016ماد هذا التاريخ نظرا لكون قانون املالية لسنة و قد تم اعت

 السنوي بمجموع الدخل إلى فاتح ماي من كل سنة عوض فاتح أبريل من كل سنة.

و عليه فإن االختيار للخضوع للضريبة على الشركات يجب أن يكون داخل أجل األربعة أشهر التي 

سبية خاضعة للضريبة على الدخل، أي قبل تاريخ إيداع اإلقرار السنوي تلي اختتام آخر سنة محا

 بمجموع الدخل.

وفي هذه الحالة فإن املقاولة تصبح خاضعة للضريبة على الشركات برسم سنة االختيار. علما أن 

 الهدف من هذا التدبير هو تسهيل اإلجراءات  على امللزمين وتحسين العالقة بيتهم وبين اإلدارة.

ل الشركات املعنية بالتدبير املتعلق بتحويل أموال االستثمار بين أعضاء مجموعة الشركات و هل حو و 

يطبق التدبير املتعلق بتحويل أموال االستثمار بين أعضاء ، كات األجنبية معنية بهذا التدبيرالشر 

 ميعمجموعة الشركات على جميع الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات باملغرب، أي على ج

 الشركات املقيمة باملغرب.

 – I –املكررة  161األسهم معنية بالتدبير املنصوص عليه في املادة املتعلق بسؤال وبخصوص ال

إن التدبير املتعلق بتحويل أموال االستثمار بين أعضاء مجموعة الشركات ال يهم األسهم بل يقتصر 

 ة. و عليه فإن تفويت األسهم بين أعضاءفقط على املستعقرات املجسدة املسجلة في األصول الثابت

 الشركات التابعة لنفس املجموعة يبقى خاضعا للضريبة وفق قواعد النظام العام.

 إلتزامات الجمعياتوحول السؤال املتعلق ب

إن االلتزامات الجبائية املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب تطبق على جميع الخاضعين 

عفيين منها أو ملزمين بأدائها، بما في ذلك االلتزامات املتعلقة باالحتفاظ للضريبة سواء أكانوا م

بالوثائق املحاسبية. وبالتالي فالجمعيات معنية بهذا التدبير ال سيما وأنها تتوفر على مخطط 

 ( .plan comptable spécifiqueمحاسباتي خاص )

 رين غير املباشرينتطبيق السعر املخفض على املصدليتعلق باألثر املالي وفيما 

على املصدرين غير املباشرين بعد صدور  50،17سيتم تحديد األثر الجبائي املتعلق بتطبيق سعر % 

 املرسوم التطبيقي الذي سيجدد الئحة القطاعات املستفيدة من هذا التدبير.

 .سابق ألوانه وبالتالي فإن تحديد األثر الجبائي لهذا التدبير غير متوفر و 

 املساطر التي سينص عليها املرسوم املتعلق باملصدر غير املباشر حول تبسيطو 

سيتم تحديد هذه املساطر التي سينص عليها املرسوم املتعلق باملصدر غير املباشر بعد املشاورة مع 

 جميع الفاعلين املعنيين لتمكينهم من االستفادة من هذا التدبير.



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

131 
 

ا في برامج املديرية العامة للضرائب بهدف تحسين علما أن تبسيط املساطر يبقى دائما هدفا أساسي

 العالقة مع امللزمين.

 التأكد من خروج املنتجات من التراب الوطني في حالة املصدر غير املباشر يةكيف وعن

سيتم تحديد طريقة استفادة املصدر غير املباشرة من التدبير املقترح بموجب مرسوم سيتم تحديد 

الجمارك والفاعلين االقتصاديين لضبط املساطر التي سيتم من خاللها مضامينه بتنسيق مع إدارة 

التأكد من الخروج الفعلي للمنتجات من التراب الوطني، وبالتالي تمكينها من االستفادة من االمتيازات 

 املخولة للتصدير.

 حول الضوابط القبلية لهيئات التوظيف الجماعيو 

والذي ينص على عدة ضوابط  70-14ا بالقانون رقم يجب التذكير أن هذه الهيئات منظمة حالي

 ( منها:OPCVMمماثلة ملا هو معمول به بالنسبة للهيئات األخرى )

 *الترخيص من طرف الهيئة املغربية للسواق املالية؛

 * ضرورة وجود شركة للتدبير وشركة لإليداع؛

 * ضرورة مسك محاسبة خاصة بهذه الهيئات؛

 * ضرورة تقييم املمتلكات من طرف مراقبين للمساهمة ...إلخ. 

 :الضريبة على الدخل

التنصيص على التضامن بالنسبة للضريبة على الدخل برسم األرباح  املطروح حول  وعن التساؤل 

 العقارية على عمليات املساهمة بعقارات؟

 تم إدراج هذا التدبير نظرا للسباب التالية:

 ( 181مالءمة مع أحكام التضامن املنصوص عليها في نفس املادة- - I في حالة عدم احترام شروط )

 إرجاء التضريب ؛

 .حفاظا على حقوق الخزينة تبعا لوقف استفاء الضريبة عند القيام بعملية املساهمة بعقارات 

يوما كأجل للتصريح عند املساهمة باألصول العقارية الخاصة إلنشاء  60أجل وعن سبب تحديد 

 شركة 

يوما حتى يتسنى للملزم القيام بجميع اإلجراءات املتعلقة باملساهمة  30عوضا  60تم اعتماد أجل 

باألصول العقارية الخاصة إلنشاء شركة. نظرا ملا تتطلبه عملية املساهمة من إجراءات إدارية 

 .ملية التفويت  العاديةأجال إضافيا مقارنة مع ع تستوجب

 حول تعريف عملية بيع الثنيا و 

نظرا ألهمية بيع الثنيا و توقف بعض املعامالت عليه، فقد نظمه املشرع املغربي في قانون االلتزامات 

(، وعرفه بأنه عقد بمقتضاه يلتزم 600إلى الفصل  585 فصال )من الفصل 16والعقود من خالل 

بأن يرجع املبيع إلى البائع في مقابل رد الثمن، سواء كان املبيع عقارا  -  بعد تمام انعقاده –املشتري 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

132 
 

سنوات غير قابلة  3غير أن مدة االسترجاع أو االسترداد املمنوحة للبائع ال يمكن أن تتجاوز .منقوال أو

 للتمديد.

بالثنيا الحق في التمتع واالنتفاع باملبيع واستعماله واستغالله وتحريره من جميع التكاليف  وللمشتري 

تثقله، مع االلتزام الكامل ببنود ما تم االتفاق عليه وعدم التصرف  العالقة به والرهون الرسمية التي

 بيعه ثانية داخل املدة القانونية. في املبيع أو

الحق وأصبح  حقه في استرداد املبيع داخل املدة املحددة، سقط هذا لكن إذا حدث ولم يباشر البائع

 .العقد املشتري هو صاحب حق امللكية بأثر رجعي إلى غاية تاريخ تحرير أو إبرام

و ألن األمر يتعلق بعملية تمويل مالي مرتبطة بتفويت عقار ملدة محددة و ورغبة في التخفيف من 

صلي للعقار، يقترح عندما يتم استرجاع العقار بعد انصرام أجل العبء الضريبي بالنسبة للمالك األ 

سنوات، عدم فرض الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية بإرجاع هذه الضريبة للملزم.  3

 بصورة دائمة عفاء التعويض اإلجمالي الشهري عن التدريبوبخصوص إ

درهم واملدفوع للمتدربين خريجي  6.000يستفيد املبلغ اإلجمالي الشهري عن التدريب املحدد في 

التعليم العالي أو التكوين املنهي الذين يتم تشغيلهم في مؤسسات القطاع الخاص من اإلعفاء من 

. و قد جاء هذا 2016ديسمبر  31إلى  2013الضريبة على الدخل خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير 

  93-16-1ات العمومية طبقا ألحكام القانون رقم اإلجراء كتكملة لبرنامج إدماج الذي تبنته السلط

كما تم تعديله وتتميه و الذي نص على مجموعة من التدابير  1993مارس  23الصادر بتاريخ 

 التشجيعية للفائدة املنشات التي تقوم بمنح فترات تدربية لخريجي التعليم العالي أو التكوين املنهي.

ملساهمات املشغل و املتدرب، برسم نظام التأمين اإلجباري و يكمن برنامج إدماج في تحمل الدولة 

في  60األساس ي عن املرض، خالل فترة التدريب، وإلزام املشغل باإلدماج النهائي في حدود ما ال يقل 

املائة من املتدربين، وكذا تحمل الدولة لحصة املشغل، برسم االشتراكات املستحقة لفائدة الصندوق 

 شهرا، في حالة التشغيل النهائي للمتدرب. 12ماعي، ملدة الوطني للضمان االجت

إلى غاية متم  2005باحثا عن الشغل منذ  340 132لإلشارة فقد مكن هذا البرنامج من إدماج  و

باحثا عن    801 293. كما تم إدماج %16.و سجل بذلك معدل ارتفاع سنوي بنسبة 2012يوليو 

 .2016إلى غاية نهاية شهر غشت  2012شغل منذ سنة 
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 : ، يمكن استنتاج ما يليوالكفـاءات الشغـل إلنعـاشمن خالل التقييم التي أنجزته الوكالة الوطنية 

متم غشت  2015 2014 2013 2012 

2016 

 املجموع

عدد املستفيدين من عقود اإلدماج 

على إدماج الذين تمكنوا من الحصول 

 (CDIبعقود غير محددة املدى )

2 070 3 150 2 171 2 696 1 887 11 974 

عدد املستفيدين من عقود اإلدماج 

الذين تمكنوا من الحصول على إدماج 

 CDD)بعقد محدد املدى )

15 767 15 350 12 717 20 050 7 947 71 831 

عدد الباحثين عن الشغل الذين 

 (CI) أبرموا عقود اإلدماج 

37 562 38 216 48 255 47 377 18 512 922 189 

 

و رغبة في متابعة تسهيل عملية إدماج الشباب الحامل للشهادات في سوق العمل و إعطاء دينامية 

متجددة لبرنامج إدماج حاملي الشهادات بتشجيع املنشآت على تخصيص فترات تدريبية لحاملي 

فيما يخص التعويض الشهري عن التدريب بصورة دائمة الشهادات، يقترح منح الحق في اإلعفاء 

 عوض اإلعفاء املؤقت.

 حول إجراءات مراقبة للتدبير املتعلق بمنح بإعفاء لطلبة الدكتوراهو 

من أجل مراقبة للتدبير املتعلق بمنح بإعفاء لطلبة الدكتوراه، تم تتميم املقتضيات املتعلقة باإلقرار 

املشغلين بأن يرفقوا بإقرارهم بيانا يتضمن األشخاص املسجلين في سلك باألجور بفرض إلتزام على 

 الدكتوراه الذين أبرمت معهم املقاولة عقدا قصد إنجاز بحوثهم.

 وبالتالي فإن اإلدارة الجبائية تتوفر على معطيات من شأنها مراقبة مدى احترام املشغلين لهذا التدبير.

 لبه الدكتوراه؟االقتصار على طب التساؤل املتعلق وعن

إن حصر التحفيز الجبائي على طلبة الدكتوراه يعزى إلى كون هذه الفئة هي التي تكون مطلوبة من 

 طرف بعض القطاعات التي يرتبط نشاطها بإنجاز أبحاث علمية يمكن أن تستفيد منها املقاولة.

وق عليم الجامعي و سورغبة في تشجيع التواصل بين القطاع الخاص و الجامعة و فتح قنوات بين الت

العمل، يتم إدراج هذا التدبير من أجل تفعيل البحث العلمي و انفتاح الجامعة مع محيطها 

 االقتصادي.

 بخصوص عملية بيع الثنيا؟ يوما  90التنصيص على أجل أربع سنوات للتقادم عوض  وبخصوص

حيحات في حالة اإلخالل سنوات لكي تتمكن اإلدارة من القيام بالتص 4إن تحديد أجل التقادم في 

 بااللتزامات راجع للسباب التالية:

نوعية البيوعات املتعلقة بعمليات الثنيا واملساهمة بعقارات مملوكة بصفة شخصية إلى األصل  -

 الثابت لشركة؛
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منح اإلدارة إمكانية التأكد من احترام آجال وشروط االستفادة من اإلجراءات املقترحة لتشجيع  -

 ات،هذه البيوع

 املتعلقة بآجال التقادم. 232مع أحكام املادة  224مالءمة أحكام املادة  -

 :الضريبة على القيمة املضافة

 الهباتموضوع حول  و 

بالنسبة للتدبير املتعلق بالهبات فهو تدبير توضيحي من أجل مالءمة كتابة النص وتسهيل فهمه وذلك 

 92باملادة  23و 20املمولة" و الوارد ذكرها في الفقرات  بالتأكيد بأن األمر يتعلق بالهبات "املسلمة أو 

 من املدونة العامة للضرائب.

للضريبة على القيمة  من إرجاع الدين بالنسبة واستفادتهاعمليات الصيانة  وعن التساؤل حول 

 املضافة

الوحدات إن إعادة الصيانة وتأهيل الوحدات السياحية املتواجدة غير معنية بهذا التدبير. غير أن  

السياحية املعنية بهذه العمليات  يبقى لها الحق في االستفادة من إرجاع الدين الضريبي املتعلق 

 بالضريبة على القيمة املضافة.

 حول تاريخ احتساب الخصم و 

يجب التذكير بأن التاريخ املعتبر والواجب أخذه للقيام بعملية خصم الضريبة على القيمة املضافة 

من املدونة العامة  101الفاتورة، وليس تاريخ إصدار الفاتورة وذلك طبقا للمادة هو تاريخ أداء 

 للضرائب.

 حول املقاصة مع دين في مجال الضريبة على القيمة املضافة و 

تعتبر املقاصة مع دين عملية يتم من خاللها تسديد الديون ما بين املتقاعدين بموجب عقد يوقعه 

 الطرفين.

ومن هذا املنظور فهي عملية تدخل ضمن رقم األعمال الذي يحققه الطرفان على الرغم من عدم 

وجود تبادل للسلع أو الخدمات وبالتالي، الحتساب املقاصة مع دين يقترح األخذ بعين االعتبار لتاريخ 

 إبرام عقد املقاصة 

 دة الستعمال منهيتعارض املقتضيات القانونية املتعلقة بكراء األماكن املع وبخصوص

إن املقتضيات القانونية املتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري منظمة بمقتض ى نص خاص ال 

 ئية للمحالت التجارية والصناعية.عالقة له بالنص املنظم للعالقة الكرا

كيفية يتعلق ب 70-14علما بأن املقتضيات املتعلقة بهذين القانونين ليست متعارضة ألن القانون رقم 

تدبير وتسيير املحالت املعدة الستعمال منهي في حين أن قانون الكراء ينظم فقط العالقة بين املكري 

 واملكتري.

 تعريف املحالت املخصصة لغرض منهي وعن
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يقصد بهذه املحالت، جميع املباني املخصصة للكراء من أجل استعمالها ملمارسة نشاط منهي خاضع 

 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية. 06-47ه في القانون رقم للرسم املنهي املنصوص علي

و هكذا فإن املراد بالكراء املنهي من الناحية الجبائية هو تخصيص املحل املعني ملمارسة نشاط منهي 

خاضع للرسم املنهي. ويثبت هذا األمر من خالل التسجيل في جداول الرسم املنهي وفق اإلجراءات 

 ها.القانونية املعمول ب

 :والضريبة الخصوصية على السيارات واجبات التسجيل والتمبر 

  و بين الوعد بالبيع VEFA املعاملة الجبائية بين بيع العقار في طور االنجاز وبخصوص

منظم بقانون بعكس عقود الوعد بالبيع بين الخواص  VEFAإن عقود بيع العقار في طور االنجاز 

الذين ال يمكن التكهن بمآلهم. كما أن املوثق يعتبر قانونيا كمودع للموال بالنسبة للبائع لذى ال يتم 

 درهم كإجراء للتسجيل. 200استيفاء إال واجب  ثابت قدره 

مودعة لدى الغير يترتب عنها تطبيق  أما املبالغ املؤداة بموجب عقد وعد بالبيع فانها تعتبر كأموال

 كواجبات التسجيل. %1,5نسبة 

 لذا ال يمكن أن تكون نفس املعاملة الجبائية بين عقد بيع العقار في طور االنجاز و عقد الوعد بالبيع.

 حول تطبيق واجبات التسجيل النسبية فيما يخص تفويت أسهم الشركاتو 

فيما يخص التفويت بغير  %1,5جبات التسجيل املخفضة يتعلق األمر بتوضيح مجال تطبيق نسبة وا

عوض ألسهم الشركات لتشمل جميع أسهم الشركات سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة ببورصة القيم 

 وذلك عندما يكون هذا التفويت محل محرر رسمي أو عرفي.

 .بطاقة%6ي  مع اإلشارة إلى  أن تفويت األسهم بعوض يخضع لنسبة التسجيل العادية املحددة ف

 من واجبات التسجيل %4سؤال يتعلق بأسباب التخلي عن النسبة املخفضة 

سنوات، فإنه يؤدي رسوم التسجيل بنسبة  7عندما يلتزم الشخص ببناء قطعة أرضية داخل أجل 

 .%4مخفضة 

 غير أن عدة مشاكل نتجت عن هذا التدبير منها:

 سنوات(؛7) * عدم تمكين امللزم من إتمام البناء داخل األجل

 * ضرورة متابعة اإلدارة لهذه العمليات )كلفة إدارية(؛

 * كثرة املنازعات الناتجة عن عدم احترام االلتزام بالبناء.

لهذه االعتبارات يقترح حذف نسبة التسجيل املخفضة واعتماد نسبة واحدة دون أن يلتزم املشترى 

 ببناء األرض املقتناة.

 .مليون درهم 300و يرتقب أن يتحقق من تطبيق هذا التدبير  موارد مالية إضافية  قدرها 

 يتعلق باإلعفاءات من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالنسبة للجرارات  فيما
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تم نسخ اإلعفاء املتعلق بالجرارات ألنها حسب التصنيف الوارد في مدونة السير ال تعتبر أصال من 

كبات، وبالتالي تعد جبائيا خارج نطاق تطبيق الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات مع املر 

 اإلشارة أن هذا التصنيف يخص جميع اآلليات الفالحية.

 من املدونة العامة للضرائب  264،  262، 260،  259املواد  وبخصوص مقتضيات

 ام )   ( في هذه املواد.تم إدراج مقتضيات رسم املحور ) ..( بدون تغيير في األحك

مع العلم بأن مداخيل هذا الرسم سيتم االحتفاظ بها لفائدة صندوق الطرق بعد هذا ادماج رسم 

 املحور في نص املدونة العامة للضرائب.

 يتعلق بالجزاء املترتب عن عدم احترام شروط توقف املركبة وفيما

فس ركبة مقابل اإلعفاء تم التنصيص على نتفاديا للتحايل في استعمال الحق في التصريح بتوقف امل

 الجزاء املطبق حاليا في الرسم على املحور.

 

 :مقتضيات مشتركة و مختلفات

 كيفية تحديد األثمان املرجعية وعن

استنادا إلى توصيات املناظرة الوطنية للجبايات والهادفة إلى تأطير السلطة التقديرية لإلدارة في 

لعالقة الثقة بين اإلدارة  واملواطنين، قامت اإلدارة الضريبية بالتعاون مع مجال املراقبة وتدعيما 

مختلف املتدخلين في مجال البناء والعقار بإعداد مرجعية للثمان والقيم العقارية يراد من خالله 

تقليص النزاعات املرتبطة باألرباح العقارية واألثمان املصرح بها بمناسبة تسجيل العقود 

 ت.واالتفاقيا

 وفي هذا اإلطار تم عقد مشاورات مع مجموعة من املتدخلين األساسيين في مجال العقار نذكر منها :

 *الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين،

 *الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،

 *بنك املغرب،

 *املفتشيات الجهوية للتعمير و الوكاالت الحضرية ....

ت قامت اإلدارة بإعداد مرجعية للثمان والقيم على مستوى األحياء تشكل وانطالقا من هذه املشاورا

حدا أدنى يتم اعتماده من طرف اإلدارة لتصفية الواجبات الجبائية، وهذا من شأنه أن يحد من 

 النزاعات املرتبطة باملراجعات الضريبية.

يم األولي لهذه املرجعية و تم تعموقد تم اختيار مدينة الدار البيضاء في املرحلة االولى قصد االختبار 

 هذه التجربة على مختلف جهات اململكـــة.

وبعد املشاورات التي تمت مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بخصوص األثمنة، انصب 

 التفكير على دراسة امكانية اعتماد املرجعية بالنسبة لإلدارتين،االدراة الجبائية و املحافظة العقارية.
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م تحيين هذه األثمان بصورة دورية وهناك دراسة ترمي إلى أن يتم ربط هذه األثمان بالوضعية ويت

 االقتصادية لسوق العقار. حتى تكون هذه األثمان مطابقة للواقع.

 حول النفقات الجبائية الناتجة عن التدبير املتعلق بهيئات التوظيف العقاري و 

حاليا وبالتالي ال تنتج أي مداخيل جبائية قد تعتبر كنفقة يجب التذكير أن هذه الهيئات ال توجد 

جبائية. بل بالعكس سيترتب عن هذا التدبير حركية اقتصادية ستدر مداخيل جبائية جديدة لخزينة 

 الدولة.

 طريقة اختيار األشخاص الخاضعين للمراقبة الضريبية وبخصوص

( يقوم بمعالجة اإلقرارات logicielيجب التذكير أن إدارة الضرائب وضعت برنامج معلوماتي )

 Analyseاملودعة ويرصد بصورة أوتوماتيكية اإلقرارات التي ستخضع للمراقبة وفق معايير محددة )

risque.بدون تدخل العنصر البشري ) 

 ضياع الوثائق املحاسبيةب وفيما يتعلق

 ة اخبار اإلدارة برسالةفي حالة ضياع الوثائق املحاسبية تنص املدونة العامة للضرائب على ضرور 

 211يوما من التاريخ الذي تم فيه الضياع و ذلك طبقا ملقتضيات املادة  15مضمونة داخل أجل 

 من املدونة العامة للضرائب.

وفي هذه الحالة يجب على املقاولة أن تدلي بكل ما يثبت ضياع الوثائق مسلمة من لدن السلطات 

 املعنية.

حاالت استثنائية تستوجب من املقاولة القيام بإعادة تكوين هذه  علما بأن هذه الحاالت تعتبر 

 الوثائق حفاظا لحقوق املساهمين أوال و األغيار ثانيا.

 املسطرة العادية  لتصحيح أسس الضريبة وحول 

يتعلق األمر بالحالة التي يصدر فيها مقرر اللجنة املحلية لتقدير الضريبة وال تحدد فيه أي أساس 

 ة نظرا لتصريحها بعدم االختصاص.لفرض الضريب

 في هذه الحالة، فإن اإلدارة تعتمد املبلغ الذي بلغته للملزم في رسالتها الثانية لفرض الضريبة.

 الحاالت التي يمكن أن توصف على أنها تعسف في استعمال حق يخوله القانون  وعن

لق شركة أخرى جديدة املثال: شركة مصدرة أنهت مدة اإلعفاء الخماس ي ثم قامت بعد ذلك بخ

تمارس نفس النشاط وبنفس الوسائل ونفس الشركاء فقط بهدف االستفادة مرة ثانية من اإلعفاء 

 ملدة خمس سنوات أخرى.

 ماذا يراد بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون؟وعن سؤال: 

ينشأ عن ذلك األصل في استعمال الحق هو أن تستعمل إرادة املشرع استعماال مشروعا بدون أن 

ضرر للغير. ففكرة استعمال الحق قد تتعارض مع مصالح اآلخرين مما قد يؤدي ذلك الى إلحاق 

 الضرر بهم. لذا، نشأت فكرة نظرية التعسف في استعمال الحق.
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و في املجال الضريبي، تشتمل كل التشريعات األجنبية على تدابير تحد من االستعمال غير املشروع  

 ئية قصد الحصول على امتيازات ضريبية أو التملص من أداء الضرائب.للمقتضيات الجبا

 و لذا كان لزاما أن ينص التشريع الضريبي الوطني على مقتضيات تحد من هذا التصرف و السلوك.

 ضبط السلطة التقديرية لإلدارة عند اثارتها للتعسف في استعمال الحق؟ يةحول كيف و 

بشكل واضح الحاالت التي يمكن فيها إثارة التعسف في استعمال  213من املادة  Vتحدد الفقرة 

 الحق وهي كاآلتي:

"إذا كانت هذه العقود تكتس ي طابعا صوريا أو تهدف فقط لالستفادة من االمتيازات الجبائية  -

 سنت من أجلها املقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛بشكل مخالف للهداف التي 

كانت هذه العقود تهدف إلى التملص من الضريبة أو النقصان من مبلغها الذي كان من إذا  -

املفروض تحمله بالنظر إلى الوضعية الحقيقية للخاضع للضريبة أو ألنشطته إذا لم تكن هذه العقود 

 قد أبرمت أو أنجزت."

رة من خالل ومن أجل ضمان حقوق الخاضعين للضريبة، يقترح تأطير السلطة التقديرية لإلدا

التنصيص على أنه ال يمكن إثارة التعسف في استعمال حق يخوله القانون إال في إطار مسطرة 

 في للنظر الوطنية املراقبة الجبائية مع وجوب إحالة امللفات التي أثير فيها هذا التعسف على اللجنة

 ة.ها على املحاكم املختصبالضريبة التي يستوجب عليها إبداء رأيها فيه قبل إحالت املتعلقة الطعون 

 الجزاءات بخصوص و 

إلى املالءمة مع نفس التدبير الذي أدرج في  200و  196و  195و  194تهدف التدابير املقترحة في املواد 

 والذي يهدف إلى تطبيق الجزاء حسب املخالفة املرتكبة كما يلي: 2016قانون املالية لسنة 

يوما من التأخير و  30ة إيداع إقرار داخل أجل ال يتجاوز في حال %5إلى  %15تخفيض الغرامة من  -

 في حالة وضع إقرار تصحيحي.

 في حالة عدم إيداع اإلقرار أو في حالة إيداع إقرار ناقص. %20رفع الغرامة إلى  -

 ات مع طبيعة املخالفات املرتكبة.وقد تم اعتماد هذه النسب ملالءمة الجزاء

 االلكترونية االحصائيات املتعلقة باإلقرارات وعن 

 نوع الضريبة عدد املصرحين

 الضريبة على الشركات 213.198

 الضريبة على الدخل برسم األجور  312.600

الضريبة على الدخل برسم الدخل  100.200

 اإلجمالي السنوي 

الضريبة على القيمة املضافة ) إلى غاية  304.000

 ( 2017أبريل 
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II.- املوارد املرصدة 

 املوارد املرصدة للجهات

 8و 7تين املادوتفسير تقديم  

املتعلق بالجهات على أنه "ترصد الدولة  111-14من القانون التنظيمي رقم  188تنص املادة 

من حصيلة الضريبة على  %5للجهات، بموجب قوانين املالية، بصفة تدريجية، نسبا محددة في 

من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها  % 20و   الدخل، الشركات و الضريبة على

 " .2021ماليير درهم سنة  10اعتمادات مالية من امليزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 

في هذا اإلطار، ستنتقل الحصص املخصصة للجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على 

إلى  %1انون املالية هذا ، بعد أن تم رفع هذه النسبة من بمقتض ى مشروع ق %3الدخل إلى نسبة 

 . 2016بموجب قانون املالية لسنة  2%

 %20كما تم رفع النسبة العائدة لفائدة الجهات من الرسم املفروض على عقود التأمين إلى نسبة 

 سابقا . %13عوض  2016بموجب قانون املالية 

ويتم توزيع الحصص املرصدة للجهات من حصيلة الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل 

 وفق الشروط التالية : 

 توزع على الجهات بالتساوي؛ % 50-

 .توزع على الجهات بمقتض ى نص تنظيمي % 50-

 8و 7املادتين  ناقشةمملخص 

الشركات، مقارنة مع ما تتطلبه  السيدات والسادة النواب ضعف حصيلة الضريبة علىالحظ  أغلب 

جهوية موسعة، ، وترسخ الجهات من مشاريع اقتصادية واجتماعية كبرى تحقق التنمية املستدامة

وأوضح  البعض بأن هذه النسبة سوف لن تستجيب لحاجيات الجهات في مجاالت التعليم والصحة. 

تضيات الفصلين موضوع وطالب بعض املتدخلين بإعادة النظر في النسبة التي جاءت ضمن مق

 الدرس.

لتنفيذ الخيارات  ،السيدات النواب إلى القول بأن الجهات تحتاج إلى كفاءاتى وانتقلت أحد

لبناء الجهوية املتقدمة. مطالبة بإعادة انتشار الكفاءات لدعم التنمية  ،السياسية واألولويات

 الجهوية.

لبرنامج تنمية درهم يار لم 10عن ماهية األهداف من تخصيص  ،وتساءل أحد  السادة  النواب

 ،الرفع من النسبة املخصصة للجهات من الضريبة على الشركات فيالجهات؟ وهل هناك طموح 

 والضريبة على الدخل؟ وما هي استراتيجية الحكومة في  هذا املجال.

لالتمركز، العمود  الفقري للتحول شكالية الالمركزية واإلى إ ،بعض السيدات والسادة النوابوأشار 

أن بعض اإلدارات ال زالت تؤمن باملركز، وال تقوم بأي مجهود باالستراتيجي لدعم الجهات. مذكرين 
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لتقريب الخدمة للمواطنين، مطالبين بتفعيل  الالتمركز والالمركزية، سيما وأن بعض القطاعات 

 الوزارية ليس لها من يمثلها داخل بعض األقاليم.

وذهب البعض إلى أن استثمارات املقاوالت واملؤسسات العمومية، ترتكز على جهات الدار البيضاء ، 

من استثمارات هذه املقاوالت.  %70الرباط، طنجة، وبمعنى آخر أن الجهات املذكورة تستحوذ على 

 مطالبين بأن تعم هذه االستثمارات باقي جهات املغرب.

عن التقاء السياسات العمومية، وتأثيرها على النتائج  ،وابوتساءل بعض السيدات والسادة الن

ألثر ووقع تطور املوارد املرصدة  ،املحققة داخل  الجهات. وما هو تقييم لجان تفتيش وزارة املالية

 ؟ وهل هناك دراسات منجزة في  هذا الباب.%3إلى  %2للجهات وتطور  النسبة من 

وحده الحل، دون الحكامة  يملكالنواب، على أن املال ال السيدات   ىوفي نفس املادتين، أكدت أحد

ومراقبة للموال املرصدة؟ وما هي معايير  ،والنجاعة، متسائلة في هذا الباب، هل هناك افتحاص

 وتوزيعها لتحقيق  العدالة املجالية. ،تدبيرها

في إطار عقود  ،أن بعض الجهات حصلت على إمكانات مالية مهمة ،السيدات النواب ىوأبرزت أحد

الشراكة، وأشارت إلى أن الصالحيات املمنوحة لبعض مجالس الجهات على حساب الجماعات 

مما يزيد من  هشاشة بعض الجماعات دة من برامج التنمية غير متوازنة، تجعل االستفا ،الترابية

 التي ال تستفيد من هذه البرامج.

  8و7حول املادتين  جواب الحكومة

بأن إصالح الجهوية هو من أهم اإلصالحات التي  ،ضح السيد وزير  االقتصاد واملاليةفي بداية رده أو 

املتعلق بالجهات، الصادر  111.14عرفها املغرب، وكذلك املصادقة على القانون التنظيمي رقم 

(، وأضاف أن تطور 2015يوليوز  7) 1436رمضان  20بتاريخ  1.15.83بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

؟ موضحا ريد من هذه الجهوية السيد الوزير، ماذا نتساؤل ، و 2010عرف بدايته منذ سنة ية الجهو 

صحة، التعليم لاختالف في تحديد األولويات )الشغل ، ا نتيجةأن هناك تفاوتات بين  الجهات، 

 ....الخ(، مشيرا إلى أن هناك بعض املشاكل ال يمكن ان تعتمد فيها أي مقاربة، إال باتفاق مع املركز

مجتمع مدني حول جهوية ، وجمعيات وأضاف أن هناك إجماع كل  القوى الوطنية، أحزابا سياسية

 والساكنة. ارد  حاجيات املواطنينمتقدمة، إال أن هذا يتطلب تدرجا حتى تواكب املو 

تنص على أنه ترصد  ،املتعلق بالجهات 111.14من القانون التنظيمي رقم  188وأوضح أن املادة 

من حصيلة الضريبة  %5الدولة للجهات، بموجب قوانين املالية، بصفة تدريجية، نسبا محددة في 

من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها  %20على الشركات، والضريبة على الدخل، و

 .2021هم سنة ماليير در  10في أفق بلوغ سقف  ،اعتمادات مالية من امليزانية العامة للدولة

 ،أنه في هذا اإلطار ستنتقل الحصص املخصصة للجهات من الضريبة على الشركات إلى مشيرا

، بعد أن تم 2017ية برسم سنة لبمقتض ى مشروع قانون املا %3إلى نسبة  ،والضريبة على الدخل

سبة تم رفع الن. وأضاف أنه 2016بموجب قانون املالية لسنة  %2إلى  %1رفع هذه النسية من 
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بموجب قانون املالية  %20العائدة لفائدة الجهات من الرسم املفروض على عقود التأمين إلى نسبة 

 سابقا. %13عوض  2016

للجهات هو اجتهاد استثنائي ألن  2021مليار درهم في أفق سنة  10وأكد  السيد  الوزير أن رصد 

 من الناتج الداخلي الخام. %1املبلغ املذكور يمثل 

في نفس   ه أصبح من الضروري اليوم، بأن تعتمد الجهات على مواردها الذاتية. مشيرا وذكر بأن

الوقت إلى أن  هناك اختصاصات منقولة مع املوارد من املركز، واصفا إياه باملجهود االستثنائي. 

ية لتطوير لدون إغفال االختصاصات املشتركة. وأعرب عن استعداد كل من وزارتي الداخلية واملا

هوية، إذا توفرت اإلمكاتنات عند هذه الجهات. موضحا في نفس  الوقت أنه تم خلق صندوق الج

ار ملي 77عرفت الجهات تحوال إيجابيا، كما أن رصد  ،سنة 15رة مبرزا انه منذ يلدعم الجهات الفق

ستمكن هذه األخيرة من تعزيز إمكانياتها املالية، والبشرية، وتحقق تنمية  ،للقاليم الجنوبيةدرهم 

 اقتصادية واجتماعية في هذه املناطق العزيزة.

وأكد  السيد الوزير على ضرورة البحث عن إمكانيات وتوفير الحكامة، حتى يشعر املواطن بأن هناك 

تتمتع باستقاللية إدارية، ولها يرة، في املغرب، موضحا أن هذه األختغيير إيجابي تعيشه الجهات 

 اختيارات يحددها املجلس الجماعي.

ظافر الجهود، ستصل هذه هات تنمية مواردها الذاتية، ومع تستطاعت الجا امأنه إذا إلى وأشار 

 األخيرة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية.

، 1999ا مؤطرة بقانون فقد اكد السيد الوزير بأنهوص توزيع املوارد املرصدة للجهات، أما بخص

منها حسب عدد  %75توزع الباقية،  %50و ،ا بشكل متوازي على جميع الجهاتمنه %50حيث توزع 

 حسب مجموع مساحة الجهات. %25السكان و

غال الجهات. مضيفا أنه ال يمكن تش،  ستكون جميع املراسيم املنظمة ال شهرا 30وأكد أنه خالل 

وأن اإلصالح يجب أن يكون موازيا لالمركزية، باإلضافة إلى عدم تصور ال مركزية بدون ال تمركز، 

انتقائية املشاريع، والتي ستؤدي ال محالة إلى فشل الجهوية، وبمعنى آخر يجب اعتماد توازن  

 الالتمركز والالمركزية.

 

 تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق  الدولة املسيرة 

 ة للخزينةبصورة مستقلة والحسابات الخصوصي

 9املادة 

 9املادة  وتفسير  تقديم 

يعتبر مبدأ عدم تخصيص موارد معينة لنفقات محددة من بين املبادئ األساسية التي يقوم عليها 

تدبير املالية العامة. ويشكل رصد موارد ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة والحسابات 
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ا، استثناًء لهذا املبدأ الذي يتم الترخيص له سنويا بموجب الخصوصية للخزينة للنفقات املتعلقة به

 قانون املالية .

لقانون املالية،  يتم  130.13من القانون التنظيمي رقم  8ولتجديــد هذا اإلذن وفقا ملقتضيات املادة 

 كل سنة، إدراج مادة في هذا الشأن، في قانون املالية.

 بدون مناقشة. 9املادة 

 

 مرافق  الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

 إحداث مرافق  الدولة  املسيرة بصورة مستقلة

 10املادة 

 10املادة وتفسير تقديم  

  مصالح السوقيات واملعدات بطنجة و بني مالل والعيون 

نظرا للدور الذي تلعبه مصالح السوقيات واملعدات في صيانة الطرق وفتح الطرق واملسالك       

القروية وتدبير معدات األشغال العمومية ، ومساعدة الساكنة اثناء الفيضانات وتساقط الثلوج، 

بصورة مستقلة للمصالح التابعة للوزارة املكلفة بالتجهيز يقترح تخويل صفة مرافق للدولة مسيرة 

 التالية :

 مصلحة السوقيات واملعدات بطنجة ؛ -

 مصلحة السوقيات واملعدات ببني مالل ؛ -

 مصلحة السوقيات واملعدات بالعيون .  -

 نية للهندسة املعمارية لفاس وتطوان ومراكشاملدارس الوط 

من أجل تمكين مختلف الجهات من كفاءات متخصصة في ميادين الهندسة املعمارية والتعمير 

 من فاس وتطوان ومراكش.واعداد التراب الوطني، تم احداث ثالث مدارس للهندسة املعمارية بكل 

وللترخيص لهذه املدارس بتدبير مواردها الذاتية لتمكينها من القيام باملهام املنوطة بها ، يقترح تخويل 

هذه املدارس ، على غرار املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط صفة مرافق للدولة مسيرة 

 بصورة مستقلة .

 ديل يروم حذف اإلشارة الى تاريخ احداث هذه املرافق.لإلشارة ستتقدم الحكومة بتع       

 ملخص املناقشة

حدث، تطالب أحد السادة النواب بتعديل تاريخ أحداث هذه املرافق ألن مشروع قانون املالية، يشير "

 ."، مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة2017ابتداء من فاتح يناير 

 وبني مالل، يرتكز في مدن طنجة، السيدات النواب بأن مصالح السوقيات واملعدات والحظت إحدى

 الجهة، تتوفر على مناطق  داخلوالعيون، فعلى سبيل  املثال، فمدينة طنجة واملناطق املجاورة لها 

تعرف وعورة في  التضاريس، متسائلة في حال تساقط  الثلوج، وأغلقت الطرق واملسالك  القروية، 
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لصيانة الطرق وفتح الالزمة املعدات  لن يتمكن في فترة قياسية توفير  مركز مدينة طنجةفإن 

لفة الفروع املكاملسالك، ومساعدة الساكنة أثناء الفيضانات، وتساقط الثلوج، مطالبة بتوطين 

ي في تثنيالحظ أنها تسوصيانة وفتح  الطرق واملسالك، مع إعادة النظر في تجهيز الفروع والتي بإنقاذ 

وتقتصر على الطرق  الوطنية، وتساءل أحد السادة  النواب على  ،املسالكتدخالتها لفك العزلة 

 ،السبب في تهميش املدن  املتوسطة والصغيرة من االستفادة من إحداث مدارس للهندسة املعمارية

 واقتصارها على مدن كبرى كفاس وتطوان ومراكش.

 جواب الحكومة

بأن مصالح السوقيات واملعدات سواءا في طنجة أو بني مالل أو العيون، لها أوضح السيد الوزير، 

 تضمنها الجهة.تدخل في مجال فروع موزعة على مستوى األقاليم التي 

وبخصوص املدارس الوطنية للهندسة  املعمارية لفاس وتطوان ومراكش، أوضح أن هذه األخيرة هي 

، منحها صفة املرفق  2017من مشروع قانون املالية  10قائمة بذاتها، واإلجراء املقترح في  املادة 

تي يات اللتوزيع هذه املرافق حسب  األولو  ،أنه سيفتح نقاش مع وزارة  التجهيزالعمومي، مضيفا 

 ذون إغفال املوارد البشرية. ،تراها الجهات ضرورية

  

 تغيير مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

 11املادة 

 11املادة  وتفسير  تقديم 

املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم  2016مارس  24بتاريخ  2.15.890على إثر صدور املرسوم رقم 

، تم تغيير تسميته "قسم املحافظة على   -قطاع الصيد البحري  -وزارة الفالحة والصيد البحري 

 الثروات السمكية" ب "قسم استدامة وتهيئة املوارد البحرية". 

، 943-15-2علـوم اإلعالم" باللغـة العربيـة، بموجـب املرسـوم رقـم  لقد تـم تغييـر تسمية "مدرسة

 لتصبح "مدرسة علوم املعلومات".

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم حذف اإلشارة الى تاريخ تغيير هذه املرافق.

 ملخص املناقشة

ق عديدة لوحظ أن هناك مراف ،بخصوص إجراء تغيير مرافق  الدولة املسيرة بصورة مستقلة

ضمانا  ،بخصوص قطاع الصيد البحري، وتمت املطالبة بضم هذه املرافق داخل مرفق واحد

 للنجاعة والحكامة.

 جواب الحكومة

هو عبارة عن تغيير تسمية من "فتح املحافزة على الثروات السمكية" إلى  11املقتض ى الوارد باملادة 

 "قسم استدامة وتهيئة املوارد  البحرية".
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 مرافق  الدولة املسيرة بصورة مستقلةحذف 

 12املادة 

 12املادة وتفسير تقديم  

على إثر تفويت تسويق االيثانول الذي يعتبر أهم أنشطة مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املسمى 

"املصلحة املستقلة للكحول" و الذي يستعمل في تصنيع الخل و املواد الطبية و االستعمال املنزلي 

 ي إلى شركة خاصة في إطار التدبير املفوض ، يقترح حذف هذا املرفق . والصناع

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ. 

 ملخص املناقشة

 ملسيرة بصورة مستقلة.الدولة ا فقاحذف مر ها  الحكومة في تعتمد التي رجعيةامل التساؤل عن تم 

 جواب الحكومة

مرافق  الدولة  املسيرة بصورة هو الذي نظم عملية حذف ، 130.13التنظيمي لقانون املالية  القانون 

مستقلة. وعلى إثر تفويت تسويق اإليثانول الذي يعتبر أهم أنشطة مرفق الدولة املسيرة بصورة 

قد جاءت ف ،مستقلة املسمى "املصلحة املستقلة للكحول" إلى شركة خاصة في إطار التدبير املفوض

ديال لتغيير تاريخ دخول املادة ، على أن تقدم الحكومة تعباقتراح تدابير لحذف هذا املرفق 12املادة 

 .2017حيز ا لتنفيذ عوض فاتح يناير 

 

 13املادة 

 13املادة  وتفسير تقديم 

 عموميةاملتعلق بإحداث املدرسة الوطنية العليا لإلدارة  كمؤسسة  13-038تبعا لصدور القانون رقم 

على إثر دمج "املعهد العالي لإلدارة" و"املدرسة الوطنية لإلدارة" ، يقترح  حذف مرفق الدولة املسير 

 بصورة مستقلة املسمى "املدرسة الوطنية لإلدارة".

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.

 بدون مناقشة.

 

 الحسابات الخصوصية للخزينة 

 مالءمة بعض الحسابات املرصدة ألمور خصوصية

 لقانون املالية 130.13مع أحكام القانون التنظيمي رقم 

 14املادة 

 14املادة تقديم وتفسير 
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من أجل مالءمة اإلطار القانوني لبعض الحسابات الخصوصية للخزينة مع أحكام القانون التنظيمي رقم 

ن املالية ، يقترح تتميم الحسابات الواردة أسفله  في الجانب املدين منها ، قصد تمكينها من لقانو  13-130

تحمل النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية أو تمكينها من دفع مبالغ لفائدة 

 امليزانية العامة أو االستفادة من مخصصات من امليزانية العامة.

 م الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.لإلشارة ستتقد

 ملخص املناقشة

تدقيق مداخيل  الحسابات املرصدة ألمور خصوصية، وتم  التساؤل  ،طالب أحد  السادة النواب

 هل يمكن ترقية هذه الحسابات لصناديق  استثمارية.

 جواب الحكومة

أوضح أن هذا املقتض ى جاء من أجل مالءمة اإلطار القانوني لبعض الحسابات الخصوصية للخزينة 

 لقانون املالية .  130.13مع أحكام القانون التنظيمي رقم 

 

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية " "

 15املادة 

 15املادة  وتفسير تقديم 

يقترح توسيع نطاق املستفيدين من تمويل هذا الصندوق وذلك بإضافة الجماعـات الترابية وإحداث 

 لجنة قيادة للمشاريع املتعلقة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعيـة.

 يخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تار 

 ملخص املناقشة

بتوسيع نطاق املستفيدين من  15السادة  النواب هل املقتضيات الواردة في  املادة تساءل أحد  

تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارت الطبيعية، أخذت بعين االعتبار التدخالت التي تقوم بها بعض 

 الجهات في هذا املجال.

 جواب الحكومة

ارد مدبرة من وزراة الداخلية، حيث بأن هذا الصندوق له مو ح السيد وزير  االقتصاد واملالية، أوض

يتدخل حيثما كان هناك كوارث طبيعية ال قدر هللا. كما يمول بعض املنشآت واملرافق التي تقوم 

 إلنذار املبكر لحدوث بعض الكوارث.لعملية ا

 

 

 تغيير  الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 "الصندوق  الخاص بالطرق"
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 16املادة 

 16املادة  وتفسير تقديم 

 على إثر دمج الرسم املفروض على محور املحرك ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات

املنصوص عليها باملدونة العامة للضرائب، يقترح تحيين الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

ن له م "الصندوق الخاص بالطرق" من أجل تمكينه من االستمرار في حصوله على الحصة املرصدة

 حصيلة الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات.

لقانون املالية يقترح  130.13ومن أجل مالءمة هذا الحساب مع أحكام القانون، التنظيمي رقم 

تتميمه قصد تمكينه عند االقتضاء، من تحمل النفقات املتعلقة بالتسديدات الضريبية ، حيث 

يل ذات الطبيعة الضريبية أو الجمركية مثل الرسوم أن الجانب الدائن منه يسجل بعض املداخ

 الداخلية على االستهالك املفروضة على بعض املنتجات الطاقية. 

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.

 بدون مناقشة.

 

 تغيير  الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 للسكنى واالندماج الحضري"من ا"صندوق التض

 17املادة 

 17املادة تقديم وتفسير 

 يهدف التغيير املقتـــــــرح إلى :

 تحيين الجانب الدائن لهذا الحساب بإدراج سطر يتعلق  باملوارد املختلفة ؛ -

 تحيين الجانب املدين إلدراج إمكانية تحمل النفقات املترتبة عن املبالغ املرجعة من األموال املقيدة -

في الحساب بدون حق . وكذلك قصد تمكينه عند االقتضاء من تحمل النفقات املتعلقة بالتسديدات 

مداخيل  والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ، بما أن الجانب الدائن من هذا الحساب يسجل 

وحصيلة الرسم الخاص   بعض الرسوم مثل حصيلة الرسم الخاص املفروض على اإلسمنت

 البناء ونسبة من حصيلة الرسم الخاص املفروض على الرمال. املفروض عل حديد

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.

 ملخص املناقشة

أحدث من اجل صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري  أن ،الحظ أحد  السادة النواب

ض السادة  النواب أن هذا الصندوق زاغ عن األهداف التي من محاربة السكن غير  الالئق، وأكد بع

هل  ،أجلها أحدث، مطالبا بأن ترصد املبالغ املخصصة له للهداف األساسية، وقد تم التساؤل 

 األموال املخصصة تبقى مودعة في  الصندوق في انتظار تنفيذ االتفاقيات أم ماذا؟
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هشاشة وما تعيشه ساكنتها من  ،إلى الحديث عن دور الصفيح ،السيدات النواب ىحدوانتقلت إ

وا مهددين رغم االستفادة من هذا البرنامج، مشيرة إلى أن بعض قاطني هذه الدور أصبح ،ومعاناة

 باإلفراغ، مطالبة بإيجاد صيغة قانونية وتشريعية من أجل حل هذه املعضلة.

 جواب الحكومة

 تأتي من الرسم على ،صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري بأن موارد ، أوضح السيد الوزير 

مليون درهم سنويا، وهذا الصندوق يشتغل في  30مليار و 2 هذه املواردوالحديد وتبلغ  ،اإلسمنت

 ظروف حسنة في صرف االعتمادات، كما أن التزاماته واضحة منذ إنشائه.

 13.186,70، ما قدره 2015-2013وقد بلغت املوارد املنجزة من لدن هذا الصندوق، خالل الفترة 

 .%27,67مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بمعدل متوسط ناهز 

وتتعلق العمليات الرئيسية املنجزة من طرف صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري برسم 

العمليات واالنتهاء من إنجاز البرامج الحالية وكذا إطالق على الخصوص بمواصلة  2015-2012الفترة 

 مشاريع جديدة.

كما قام هذا الصندوق بتخفيض العجز التراكمي في السكن، تاهيل املباني اآليلة للسقوط، برنامج 

هيكلة األحياء ناقصة التجهيز، برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية، برنامج املدن الجديدة، 

  كن املوجه إلى الطبقة  املتوسطة.ج السكن االجتماعي، برنامج السبرنام

 

 حذف حساب التمويل املسمى "القروض املمنوحة للعصبة

 الوطنية ملحاربة أمراض  القلب والشرايين"

 18املادة 

 18املادة  وتفسير تقديم 

 على إثر اإلنتهاء من إنجاز العمليات التي أحدث من أجلها ، يقترح حذف حساب التمويل التالي : 

  حساب التمويل املسمى "القروض املمنوحة للعصبة الوطنية ملحاربة أمراض القلب

 والشرايين".

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.

 مناقشة.بدون 

 

 حذف حساب التمويل  املسمى

 "القروض املمنوحة ملؤسسات تهيئة األراض ي واإلسكان"

 19املادة 

 19املادة  وتفسير تقديم 
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 على إثر اإلنتهاء من إنجاز العمليات التي أحدث من أجلها ، يقترح حذف حساب التمويل التالي : 

  األراض ي واإلسكان"حساب التمويل املسمى "القروض املمنوحة ملؤسسات تهيئة 

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.

 بدون مناقشة.

 

 الباب الثاني

 أحكام تتعلق بالتكاليف

I.- امليزانية العامة 

 التأهيل

 20املادة 

 20املادة  وتفسير تقديم 

وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها  على 58ينص القانون التنظيمي لقانون املالية في مادته 

من القانون التنظيمي  60وأدائها في حـدود االعتمادات املفتوحة . واستثناء لهذا املبدأ، تنص املادة 

املذكور على أنه يمكن ، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنيـة ، أن تفتح اعتمادات 

 من الدستور . 70للفصل إضافية بمرسوم أثناء السنة تطبيقا 

وتدرج هذه املراسيم في أقرب قانون للمالية ويتعين عرضها على البرملان بقصد املصادقة تطبيقا 

 ألحكام الدستور .

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ. 

 بدون مناقشة.

 

 إحداث مناصب مالية

 21املادة 

 21املادة  ير وتفستقديم 

منصبا ماليا موزعا على القطاعات الوزارية  23.768، إحداث  2017يقترح برسم السنة املالية 

منصبا ماليا املخصصة  50 واملؤسسات وفق الجدول املتضمن بمشروع قانون املالية باإلضافة إلى

 لرئيس الحكومة قصد توزيعها على مختلف القطاعات اإلدارية أو املؤسسات.

لإلشارة فإن الحكومة ستتقدم بتعديل لهذه املادة قصد إعادة توزيع املناصب املالية املحدثة وفق  

 الهيكلة الجديدة للحكومة.

منصبا لفائدة  11000منصبا أخذا بعين اإلعتبار إحداث  35000إن مجموع املناصب املحدثة يناهز  

املناصب املالية املحدثة لفائدة املؤسسات قطاع التربية الوطنية في إطار نظام التعاقد، دون إغفال 

 .....(. املنهي للتكوين الوطني املكتب ، العمومية ) املراكز اإلستشفائية الجهوية
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 ملخص املناقشة

وهو األمر أن الكل يعترف بأن أكبر مشكل يعرفه املغرب هو التعليم،  ،سادة النوابأوضح  أحد ال

لرأي، والخطابات الرسمية، وتقارير املؤسسات الوطنية والدولية، حيث الذي يوضحه استطالعات ل

 الحكومة، االستثمار في  التعليم أولوية. ملاذا ال تعتبر تساءل في هذا اإلطار 

وأضاف أن افضل دليل على هذا األمر هو التخفيض من ميزانية قطاع التعليم للسنة الثانية على 

رغة بعد اإلحالة على التقاعد، مشيرا إلى أن املنظومة التعليمية التوالي، وعدم تعويض املناصب الفا

في حين أنه إذا أردنا أن نصل إلى مستوى  ،سنوات 4في ظرف  أستاذاألف  24العمومية، فقدت 

 ألف أستاذ. 100فعلى الدولة أن توظف أكثر من  ،تونس في مجال التعليم

منصبا ماليا برسم  23.768في إحداث  ،الحكومةما هو املعيار الذي اعتمدته  ،وتساءل نفس  النائب

؟ وملاذا هذا العدد بالضبط؟ هل هناك تصور لدى الحكومة؟ 2017امليزانية العامة للسنة املالية 

ناقض أن هناك ت إلى  كيف يتم التحكيم في تخصيص مناصب الشغل لفائدة قطاع التعليم؟ مشيراو 

 .بابالحكومية في هذا ال الخطاب واملمارسةفي عند 

، الداخلية، املندوبية العامة الفالحة ،يةلتمت املطالبة بتخصيص مناصب  إضافية لقطاعات املا

أحد  السادة   أشار و إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، األسرة والتضامن. وفي مجال قطاع  الصحة، 

هل من  ،النواب إلى ضرورة بدل جهود كبيرة من أجل حل معضلة التطبيب والتمريض متسائال

في إطار التعاون الدولي )الصين مثال(، وبتكلفة صغيرة، حتى نضمن  ،املمكن استجالب أطر من الخارج

 والنائية. ةيي  املناطق  الجبلللطر الطبية ف ،توزيعا جغرافيا ومجاليا

، هي ضئيلة 2017للقول بأن املناصب املالية املخصصة برسم سنة  ،وانتقل أحد السادة  النواب

ضعيفة، مطالبا  مواطن، تبقى 1000ة موظف واحد لكل فنسب ،بالنسبة للحاجيات القطاعية

والتكوين املستمر، والذي الشك أنه سيعوض  ،بتطوير الرصيد الحالي، وتشجيع حركية املوظفين

 الخصاص الحاصل في هذا الباب.

بإقالع حقيقي للبحث العلمي ، وذلك بتوفير مناصب مالية لقطاع  ،السادة النواب حدوطالب أ

يمكن أن تدر على خزينة الدولة مداخيل جراء  ،التعليم العالي. مضيفا أن البحوث العلمية

 االختراعات، واالكتشافات في املجاالت الطبية والتكنولوجية.

عتبار القطاعات الحكومية الجديدة، خذ بعين اال السيدات النواب إلى ضرورة األ  وقد نبهت احدى

 داخل بنية الوثيقة املوازناتية.

أو االمتحانات، وطالبت سيدة نائب  ،دة النظر في نظام االنتقاءاعوأشار نفس  النائب إلى ضرورة إ

امة ال على مستوى الحك ،بضرورة تقييم حقيقي للموارد البشرية داخل  القطاعات الوزارية املختلفة

 أو على مستوى جودة األداء.

كما تساءل أحد  السادة النواب عن اثر املغادرة الطوعية على مردودية وجودة مرافق اإلدارة 

 العمومية.
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 جواب الحكومة

أن إشكالية إحداث وتوزيع املناصب املالية،  ،أوضح السيد وزير  االقتصاد واملالية ،معرض ردهفي 

ية في كل مناسبة لدراسة مشاريع قوانين املالية، حيث للجنة املايتطرق إليها السادة النواب أعضاء 

مثل التعليم، الصحة،  ،في قطاعاتخصاص الكبير في  املوارد البشرية، يدور حولها نقاش يهم ال

 %80هو كمي وليس كيفي، مبرزا أنه حوالي  ،األمن...الخ، وأضاف أن تدبير املوارد البشرية في بالدنا

تم تخصيصها لفائدة القطاعات  2016-2007من مجموع املناصب املالية املحدثة خالل الفترة 

 الكبرى، التربية الوطنية، التعليم العالي، الداخلية، الصحة والعدل.

 %35وأضاف أنه انسجاما مع التزام الحكومة بإعطاء األولوية للتعليم واألمن والصحة، يالحظ أن 

منصب مالي لفائدة  69.000 ، تم تخصيص ما يفوق 2016و 2007ملحدثة بين من املناصب املالية ا

وزارتي التربية الوطنية والتعيم العالي لتلبية حاجيات هذين القطاعين من املوارد البشرية لتغطية 

 الخريطة املدرسية والجامعية.

 %31لداخلية بــ فقد حظيت وزارة ا ،وانتقل إلى القول أنه فيما يخص القطاعات الصحية واألمنية

أي ما يعادل على  %10من املناصب املالية املحدثة خالل العشر سنوات األخيرة، وزارة الصحة 

منصبا أما بالنسبة لوزارة االقتصاد واملاية ووزارة العدل والحريات  18.800و 59.600التوالي 

حدثة أي ما مجموعه من املناصب املالية امل %3فاستفادت كل واحدة خالل نفس الفترة من حوالي 

 منصبا ماليا. 6120 6160على التوالي 

أنه باإلضافة إلى املناصب املالية املحدثة برسم امليزانية العامة، هناك ، وأضاف السيد الوزير 

مناصب مالية مخصصة للمؤسسات العمومية، ومرافق الدولة املسيرة لصورة مستقلة 

والذي الشك أنه سيعزز املوارد  البشرية  ،التعاقد، دون نسيان نظام CHUكاملستشفيات الجامعية 

 في الجهات.

أوضح السيد الوزير أن هناك تدبير توقعي  ،وعن كيفية تحديد عدد املناصب املالية لفائدة الوزارات

شيرا ماملالية املخصصة لها.  القطاعات تطالب بالرفع من املناصبمبرزا ان كل  ،للموارد  البشرية

شرية، واملحكم للموارد الب ،غربية أصبحت مطالبة بتطبيق الحكامة والتدبير العصري أن اإلدارة املإلى 

من ميزانية التسيير، مشيرا إلى أن التدبير املعقلن هو  %56و %11ألن هذه األخيرة لها كلفة تتمثل في 

  داعيا عدم االقتصار على املطالبة بالرفع من عدد ،السبيل الوحيد لتطوير اإلدارة العمومية

 والتكوين املستمر وتحديث وعصرنة التدبير الكيفي للموارد البشرية. ،بل تطوير الكفاءات ،املناصب

أفاد بأن هذا النظام يحفظ للمتعاقد حقوقه مع  ،أما بخصوص نظام العقدة مع اإلدارة العمومية

اإلدارة وأن الفرق هو أن موظف الوظيفة العمومية يزاول مهامه إلى حين التقاعد، أما املتعاقد 

  فلديه سنتين للتكوين، فإذا ما أبان املتعاقد عن كفاءته يتجدد العقد تلقائيا.
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 املوظفينحذف املناصب  املالية الشاغرة على إثر إحالة 

 الذين يشغلونها على التقاعد

 22املادة 

 22املادة  وتفسير تقديم 

يقترح إضافة املديرية العامة للمن الوطني واملديرية العامة ملراقبة التراب الوطني الى بعض اإلدارات 

املستفيدة من استعمال املناصب املالية التي أصبحت شاغرة على إثر إحالة املوظفين الذين كانوا 

 شغلونها على التقاعد.ي

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.

 

 ترشيد استعمال املناصب املالية التي أصبحت شاغرة 

 خالل السنة املالية

 23املادة 

 23املادة تقديم وتفسير 

 ملراقبة التراب الوطني الى بعض اإلداراتيقترح إضافة املديرية العامة للمن الوطني واملديرية العامة 

 املستفيدة من استعمال املناصب املالية التي أصبحت شاغرة.

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.

 23و 22املادتين  مناقشةملخص 

 22هل يمكن إلدارة الجمارك أن تستفيد من مقتضيات املادتين  ،تساءلت إحدى السيدات النواب

ية التي أصبحت شاغرة على إثر إحالة املوظفين الذين كانوا ل، وذلك باستعمال املناصب  املا23و

 يشغلونها على التقاعد.

  سيدة نائب هل تم استثناء إدارة ادفاع الوطني من هذا املقتض ى. وتساءلت

 23و 22حول املادتين  جواب الحكومة

تعطي  االستثناء الستعمال املناصب  الشاغرة للمديرية العامة  22أن املادة أوضح السيد الوزير، 

 هي مكملة. 23واملديرية العامة ملراقبة التراب الوطني، كما أن مقتضيات املادة  ،للمن الوطني

 ن نفس اإلجراءات الواردة في  املادتينفقد أبرز أنها تستفيد م ،أما بخصوص القوات املسلحة امللكية

 منذ سنوات. 23و 22

 

 إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام

 24املادة 

 24املادة  وتفسير تقديم 
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تشمل اعتمادات االستثمار املرحلة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام املتعلقة بها ، مبالغ 

لم تتمكن املصالح املختصة من تصفيتها ألسباب إدارية أو  مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة

 مسطرية .

يهدف إلى إلغـاء،  2017ولتسوية هذه الوضعية ، يقترح إدراج مقتض ى في مشروع قانون املالية لسنـة 

 2014وما قبل إلى سنوات  2013بقوة القانون ، اعتمادات االستثمار املرحلة من السنوات املالية 

 31و 2014تعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء ما بين فاتح يناير وما يليها وامل

 . 2016ديسمبر 

إال أن هذا اإللغاء لن يشمل سوى العمليات التي لم تباشر بشأنها أية مسطرة نزاع قضائي  أو 

 العمليات التي لم تنجز األشغال والخدمات املتعلقة بها .

اعتمادات االستثمار املرحلة املتعلقة بالصفقات املنتهية اإلنجاز كما تلغى وتلغى كذلك بقوة القانون 

  االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات .

 ملخص املناقشة

 لتساؤل عن حجم الصفقات والقطاعات املعنية.اتم 

 جواب الحكومة

ليس إلغاء املشروع املراد إنجازه، بل ضبط اإلدارة  ،السيد الوزير إلى أن إلغاء اعتمادات مرحلة أشار 

ودفعها إلنجاز املشروع في  اآلجال املحددة، موضحا أن هذه عملية تحفيزية، وبمعنى آخر فإن 

، وما قبل 2013اعتمادات االستثمار املرحلة من السنوات املالية املقتض ى جاء إللغاء بقوة القانون، 

التي لم تكن محل أمر باألداء ما بين فاتح  ،تعلقة بعمليات النفقات، وما يليها وامل2014إلى سنوات 

. وأضاف السيد الوزير أن هذا اإللغاء لن يشمل سوى العمليات التي 2016ديسمبر  31و 2014يناير 

أو العمليات التي لم تنجز األشغال والخدمات املتعلقة بها.  ،بشأنها أية مسطرة نزاع قضائيلم تباشر 

اعتمادات االستثمار املرحلة املتعلقة بالصفقات املنتهية اإلنجاز، كما تلغى  ،قوة القانون كما تلغى ب

  االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات.

 

II.- مرافق الدولة  املسيرة بصورة مستقلة 

 التأهيل

 25املادة 

 25املادة تقديم وتفسير 

من الدستور ، يمكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مرافق جديدة للدولة مسيرة  70استنادا إلى أحكام الفصل 

 . 2017بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة املاليـة 
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وتدرج في قانون املالية للسنة املوالية هذه املراسيم التي يتعين عرضها على البرملان بقصد املصادقة تطبيقا 

 ألحكام الدستور .

تنظيم الدورة الثانية والعشرين ملؤتمر األمم املتحدة حول التغيرات املناخية التي انعقدت من أجل انجاح 

إحداث  2016،  فقد تقرر خالل السنة املالية 2016نونبر 18و  7بمدينة مراكش في الفترة املمتدة ما بين 

حول  ر األمم املتحدةمرفق للدولة مسير بصورة مستقلة تحت إسم " تنظيم الدورة الثانية والعشرين ملؤتم

 التغيرات املناخية ".

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.

 بدون مناقشة.

 

III.- الحسابات الخصوصية للخزينة 

 التأهيل

 26املادة 

 26املادة تقديم وفسير 

. الخصوصية للخزينة تحدث بقانون املاليةينص القانون التنظيمي لقانون املالية على أن الحسابات 

من القانون التنظيمي املذكور على أنه يجـوز في حالة  26واستثناء لهذا املبدأ ، تنص املادة 

االستعجال وضرورة ملحـة وغير متوقعة أن تحدث خـالل السنة املالية ، بموجب مراسيــم ، حسابات 

 خصوصية جديدة للخزينة .

حسابات خصوصية  2017رح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة ويهدف التأهيل املقت

 السالفة الذكر . 26للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 

 ويتم اخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك .

صد املصادقة بقوتدرج في قانون املالية للسنة املوالية هذه املراسيم التي يتعين عرضها على البرملان 

 تطبيقا ألحكام الدستور .

 لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تغيير تاريخ دخول هذه املادة حيز التنفيذ.

 بدون مناقشة.

 

 إلغاء  االعتمادات وااللتزامات

 التي لم تكن محل أمر باألداء مؤشر عليه

 27املادة 

 27املادة  وتفسير تقديم 
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مليات نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة املرحلة من سنة إلى تشمل االعتمادات املتعلقة بع

أخرى وكذا االلتزامات املتعلقة بها، مبالغ مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن املصالح 

 املختصة من تصفيتها ألسباب إدارية أو مسطرية.

يهدف إلى إلغـاء،  2017لسنـة ولتسوية هذه الوضعية، يقترح إدراج مقتض ى في مشروع قانون املالية 

بقوة القانون، االعتمادات و االلتزامات املتعلقة بعمليات نفقات الحسابات املرصدة ألمور 

و ما يليها املتعلقة بعمليات النفقات التي  2014وما قبلها إلى سنة  2013خصوصية املرحلة من سنة 

 .2016مبر ديس 31و 2014لم تكن محل أمر باألداء ما بين فاتح يناير 

إال أن هذا اإللغاء لن يشمل سوى العمليات التي لم تنجز األشغال والخدمات املتعلقة بها ولم تتم 

 بشأنها أي مسطرة قضائية.

وتلغى كذلك بقوة القانون االعتمادات املتعلقة بعمليات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية املرحلة 

 غى االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات.املتعلقة بالصفقات املنتهية اإلنجاز كما تل

 بدون مناقشة.

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "صندوق دعم  املبادرة الوطنية للتنمية  البشرية"

 28املادة 

 28املادة  وتفسير تقديم 

، بصفته آمرا بالصرف للحساب يحدد بمقتض ى هـذه املـادة مبلغ النفقات املأذون لرئيس الحكومة 

من االعتمادات التي سترصد له  في السنة   2017املذكور ، االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 

 برسم هذا الحساب . 2018املالية 

يبرر اللجوء إلى آلية االلتزام مقدما بالنفقات املتعلقة بهذا الحساب إلى كون معظم برامج املبادرة 

مية البشرية تمتد ألكثر من سنة و بالتالي تستدعي توفير اإلعتمادات بصفة مستمرة الوطنية للتن

 إلنهاء البرامج التي توجد قيد اإلنجاز. ومن هذه املشاريع: 

 نشآت الفنية لفك العزلة عن العالم القروي ؛
ُ
 إنشاء الطرق القروية وبناء امل

  الكهرباء؛ربط العالم القروي بشبكات املاء الصالح للشرب و 

 بناء املساكن لفائدة األساتذة ؛ 

 .بناء مراكز الصحة واملساكن الوظيفية 

 بدون مناقشة

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى "صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني"
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 29املادة 

 29املادة  وتفسير تقديم 

املأذون للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مسبقا من يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات 

الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني" خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور . 2018من االعتمـــادات التي ستــرصد له في السنة املالية  2017

يمولها هذا الحساب مثل بناء وتجديد وترميم وتجهيز البنايات  وذلك نظرا لطبيعة بعض األوراش التي

التقنية واإلدارية لإلدارة العامة للمن الوطني غير املدرجة في امليزانية العامة والتي تمتد في غالبها 

 ألكثر من سنة .

 بدون مناقشة.

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

 الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر"املسمى "الصندوق 

 30املادة 

 30املادة وتفسير  تقديم

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مسبقا من 

 ووثائقالصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية االلكترونية "الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

برسم  2018من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2017وذلك خالل السنة املالية  "السفر

 الحساب املذكور .

ويبرر اللجوء إلى االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املسمى الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية 

برمة من طرف اإلدارة العامة للمن الوطني اإللكترونية ووثائق السفر، بكون  الصفقات العمومية امل

 من أجل اقتناء أنظمة  انتاج الوثائق املتعلقة بالهوية اإللكترونية ووثائق السفر تمتد ألكثر من سنة.

 بدون مناقشة.

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى "الصندوق  الخاص بالطرق"

 31املادة 

 31املادة سير وتفتقديم  
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يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز االلتزام بها مسبقا من 

 2017الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص بالطـرق" خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور . 2018من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

وذلك نظرا لطبيعة األوراش التي يتكفل هذا الصندوق بتمويلها واملتعلقة ببناء وتهيئة وصيانة 

البنية الطرقية، فهي تستلزم إبرام صفقات متعددة السنوات مما يحتم اللجوء لاللتزام مقدما 

 .2018بالنفقات من االعتمادات التي سترصد للصندوق في السنة املالية 

 بدون مناقشة.

 

 تزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصيةاالل

 املسمى "صندوق التنمية ا لقروية واملناطق الجبلية"

 32املادة 

 32املادة  وتفسير تقديم 

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالفالحة االلتزام بها مسبقا من 

"صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية " خالل السنة الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

 برسـم الحساب املذكور . 2018من االعتمـادات التي سترصـد لـه في السنـة املالية  2017املالية 

وذلك نظرا لطبيعة األشغال التي يمولها هذا الحساب مثل البنيات التحتية والتجهيزات األساسية 

لجبلية وغيرها والتي يمتد انجازها ألكثر من  سنة ، وخاصة النفقات للعالم القروي واملناطق  ا

 املتعلقة ببرنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية بالعالم القروي .

 بدون مناقشة.

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى "الصندوق  الوطني لتنمية  الرياضة"

 33املادة 

 33املادة وتفسير   تقديم

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مسبقا من 

الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة" وذلك خالل السنة 

 برسم الحساب املذكور . 2018من االعتمــادات التي سترصد لها في السنة املالية  2017املالية 

ويتكفل هذا الصندوق بتمويل تأهيل الرياضة الوطنية وعلى الخصوص دعم الجامعات الرياضية 

وإنجاز البنيات التحتية الرياضية التي يتطلب إنجازها أزيد من سنة وبالتالي يستلزم صرف نفقاتها 

 .2018اإللتزام مقدما بالنفقات من اإلعتمادات التي سترصد للحساب خالل 

 بدون مناقشة.
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 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى "الصندوق  الوطني للعمل الثقافي"

 34املادة 

 34املادة وتفسير تقديم  

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها مسبقا من 

خصوصية املسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" وذلك خالل السنة الحساب املرصد ألمور 

 برسم الحساب املذكور . 2018من االعتمادات التي ستـــرصد له في السنة املاليــة  2017املالية 

ويتطلب إنجاز مشاريع بناء املتاحف ومعاهد الفنون واملسارح فترات زمنية تتجاوز مدتها عموما 

بالنفقات من االعتمادات التي  2017اللجوء إلى االلتزام مقدما خالل السنة املالية السنة، مما يبرر 

 300من الحساب املذكور  وذلك في حدود اعتمادات يناهز مبلغها  2018سترصد له في السنة املالية 

 مليون درهم.

 بدون مناقشة.

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

 لصندوق  الوطني الغابوي"املسمى "ا

 35املادة 

 35املادة  وتفسير تقديم 

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

االلتزام بها مسبقا من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الوطني الغابوي" وذلك 

برسم الحساب  2018من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2017خالل السنة املالية 

 املذكور .

وتمتد معظم األوراش املبرمجة في إطار هذا الصندوق واملتعلقة بالحفاظ على الثروة الغابوية عن 

طريق إنجاز عمليات تمتد ألكثر من سنة، مما يستلزم اإللتزام مقدما بالنفقات من اإلعتمادات 

 .  2018التي سترصد  لهذا الحساب برسم  املخصصة

 بدون مناقشة.

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى "الصندوق  الخاص لدعم مؤسسات السجون"

 36املادة 

 36املادة وتفسير تقديم  
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إعادة اإلدماج يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للمندوب العام إلدارة السجون و 

االلتزام بها مسبقا من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص لدعم مؤسسات 

 2018من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2017السجون" ، وذلك خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور.

السجنية املتواجدة داخل النسيج  وسيمكن هذا اإلجراء من تسهيل برنامج ترحيل املؤسسات

الحضري وبناء مؤسسات سجنية جديدة تتماش ى مع املعايير املعتمدة دوليا واملزمع إنجازه على مراحل 

تمتد إلى عدة سنوات مما يبرر اللجوء الى اإللتزام مقدما بالنفقات من هذا الحساب من االعتمادات 

 .2018التي سترصد خالل سنة 

 بدون مناقشة.

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى "اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة  امللكية"

 37املادة 

 37املادة  وتفسير  تقديم

يحدد بمقتض ى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بإدارة 

مسبقا من حساب النفقات من املخصصات املسمى "اشتراء وإصالح  الدفاع الوطني االلتزام بها

من االعتمادات التي سترصد له في  2017معدات القوات املسلحة امللكية" وذلك خالل السنة املالية 

 برسم الحساب املذكور . 2018السنة املالية 

 بدون مناقشة.

 

 عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

 38املادة 

 38املادة  ر وتفسيتقديم 

من القانون التنظيمي لقانون املالية على أنه يمنع أن تدرج في  28تنص الفقرة السادسة من املادة 

حساب خصوص ي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف املرتبات أو األجور أو التعويضات إلى موظفي 

ت العمومية  ما عدا وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي املؤسسات العمومية واملقاوال 

 في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون املالية . وهذا ما تهدف إليه هذه املـادة .

 بدون مناقشة.

 

 الباب الثالث

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكليف الدولة



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

159 
 

 39املادة 

 39املادة وتفسير تقديم  

امللحق بمشروع قانون املالية هذا، "أ"  لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تحيين الجدول 

 ملالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة.

 ملخص املناقشة

من مشروع قانون املالية  39وإعطاء معلومات حول الجدول الوارد في املادة  تمت املطالبة بتوضيح

 واملتعلق بأحكام يتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة.

 جواب الحكومة

لقانون املالية  130.13أنه وفقا ملقتضيات القانون التنظيمي  ،االقتصاد واملاليةأوضح السيد وزير  

، يتم تقديم جدول توازن موارد وتكاليف الدولة بهندسة جديدة تبرز مجموعة 36و 9خاصة املادتين 

 من البيانات واملؤشرات أهمها:

ذا يل العادية للنفقات العادية. وكـ الرصيد العادي للميزانية العامة التي يبين مستوى تغطية املداخ1ـ

 توفير هامش مالي لتوجهه لتغطية نفقات االستثمار.

ـ رصيد امليزانية العامة دون احتساب حصيلة االقتراضات واستهالكات الدين العمومي املتوسط 2ـ

 والطويل األجل بعد تقسيم حاجيات االستثمار.

 ملسيرة بصورة مستقلة.ـ رصيد الحسابات الخصوصية ورصيد مرافق الدولة ا3ـ

واستهالكات الدين العمومي املتوسط ـ رصد ميزانية الدولة دون احتساب حصيلة االقتراضات 4ـ

والطويل االجل وذلك أخذا بعين االعتبار خصوصيات مداخيل  االقتراضيات، ونفقات استهالكات 

 الدين العمومي املتوسط والطويل  األجل.

قانون املالية، بعد احتساب نفقات استهالكات الدين العمومي  ـ الحاجيات اإلجمالية لتمويل5ـ

 الطويل واملتوسط األجل.

  ـ الحاجيات املتبقية لتمويل قانون املالية للسنة املقبلة بعد احتساب مواردج االقتراضات.6ـ

 

 اإلذن في  االقتراض وإصدار أدوات مالية أخرى 

 40املادة 

 40املادة وتفسير تقديم  

الترخيص للحكومة باللجوء إلى  2017من مشروع قانون املالية لسنة  41و  40املادتين يهدف نص 

االقتراض الداخلي و الخارجي وإصدار أدوات مالية أخرى من اجل تمويل عجز امليزانية و تغطية 

 .ت أصل الديناستحقاقا

 41املادة 

 41املادة وتفسير تقديم  
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 سابقه.يدخل هذا املقتض ى في إطار نفس التوجه ك

 41و 40املادتين  ناقشةمملخص 

هل تمنح فوائد االقتراضات للمؤسسات العمومية؟ و  ،تم التساؤل عن أنواع املؤسسات العمومية

  ما هي املؤسسات األكثر مديونية؟

 جواب الحكومة

 ،طابع إداري ذو طابع تجاري وأخر ذو نوع هناك نوعان من املؤسسات العمومية، و تم التوضيح بأن 

 تمول عن طريق إعانات متأتية من الدولة.

أن بالسيد الوزير من بين املؤسسات األكثر مديونية هي املكتب الوطني للسكك  الحديدية. وذكر و 

املؤسسات ذات الطاتبع التجاري كالخطوط امللكية املغربية واملكتب الشريف للفوسفاط، تتعامل 

 أبناك وتدبر خزائنها بطرق معقلنة.مع 

 

 ر  الفعال للدين  الداخليالتدبي

 42املادة 

 42املادة  وتفسير تقديم 

والذي يرخص للحكومة القيام بعمليات  2017من مشروع قانون املالية لسنة  42يهدف نص املادة 

 إعادة شراء وتبادل سندات الخزينة في السوق الثانوي إلى :

  الثانوي الش يء  الرفع من حجم الخطوط و التقليص من عددها ألجل دعم نشاط السوق

 الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة الدين الداخلي على املدى املتوسط،

  تقليص مخاطر إعادة التمويل الناتجة عن تمركز التسديدات وذلك بإعادة شراء و تبادل

 قسط من حجم هذه الخطوط قبل حلول أوان تسديدها.

إلستحفاظ، للبنوك في إطار كما يرخص هذا النص للحكومة إصدار سندات للخزينة وإقراضها عبر ا

 عمليات تسهيل إقراض سندات الخزينة .

و بموجب هذا الترخيص ستلعب الخزينة دور "املقرض األخير" لسندات الخزينة لصالح البنوك 

ووسطاء قيم الخزينة، في إطار التزام هاته البنوك بتسعير سندات الخزينة، في حالة عدم تمكنها من 

 وي و ذلك لضمان نجاعة السوق.اقتناءها في السوق الثان

وتجدر اإلشارة إلى أن حجم السندات املصدرة في إطار هذه العمليات سيحدد في سقف منخفض يتم 

 يوم عمل(. 22إقراضه ألجل جد قصير )يوم واحد قابل للتجديد ملدة ال تتعدى 

 دون مناقشة.

 

 الجزء  الثاني

 وسائل املصالح
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 وميزانيات مرافق  الدولةالنفقات من امليزانية العامة 

 املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

I.- امليزانية العامة 

 43املادة 

 43املادة وتفسير تقديم  

تتعلق هذه املادة بتحديد مبلغ االعتمادات املفتوحة فيما يخص مصاريف التسيير للميزانية 

   العامة.

تحيين الجدول "ب" امللحق بمشروع قانون املالية هذا، لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم 

ملالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة وكذا إعادة توزيع االعتمادات املرصدة لبعض القطاعات 

الوزارية برسم نفقات املوظفين مع االحتفاظ بنفس الغالف االجمالي الذي سبق رصده لهذه 

 .2017الغاية بمشروع قانون املالية لسنة 

 دون مناقشة.

 

 44املادة 

 44املادة  وتفسير تقديم 

 مادات االلتزام  املتعلقة بنفقاتترمي هذه املادة إلى تحديد مبلغ اعتمادات األداء  ومبلغ اعت

 االستثمار للميزانية العامة .

مليار درهم. تضاف إليها اعتمادات  63,57تبلغ اعتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار 

    . مليار درهم 34,66والسنوات التي تليها والتي تبلغ  2018لتزام للسنة املالية اال

لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تحيين الجدول "ج" امللحق بمشروع قانون املالية هذا، 

 ملالءمته مع الهيكلة الحكومية الجديدة.

 دون مناقشة.

 

 45املادة 

 45املادة وتفسير تقديم  

مة. العمومي في امليزانية العا املادة مبلغ االعتمادات املفتوحة فيما يخص نفقات الدين تحدد هذه

تشتمل على النفقات املتعلقة بالفوائد والعموالت والنفقات املتعلقة باستهالكات الدين و 

 العمومي املتوسط والطويل األجل .

 ملخص املناقشة

بي، وليس املديونية، النموذج االقتصادي املغر أشار أحد السادة النواب أن املشكل الحقيقي هو 

لرأسمال سياسات العمومية، وخلق الثروة واستثمار ام روح املسؤولية، وتقييم الوطالب بأن تع
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ديا وير بالدنا اقتصاساليب الجديدة املطبقة عامليا لتطالالمادي في التعليم والثقافة، ونهج األ 

 واجتماعيا.

لى القول أن املغرب في أوج األزمة العاملية، اتجه إلى االختيار السياس ي إ ،وانتقل أحد السادة النواب

ساسية البنيات األ والعقالني، وذلك ببناء الطرق السيارة واملوانئ، وأبرز أن الكل يفتخر باملنشآت و 

ماكان للمغرب أن يحقق هذه  ،التي أصبح املغرب ينعم بها، وذكر أنه دون االستدانةوالتحتية، 

بأن هذا املنحى هو بمتابة اختيار سياس ي، وأن املديونية ال تخيف صانع القرار  مبرزاالتحتية، البنيات 

 إن تم توجيهها لالستثمارات.  

 جواب الحكومة

بأنه ستكون فرص أخرى أمام أعضاء اللجنة للتواصل مع الحكومة والتطرق السيد الوزير،  وعد

 املالية.إلى مواضيع تهم املديونية والتوازنات 

 

II.- ميزانيات مرافق  الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

 46املادة 

 46املادة  وتفسير تقديم 

ترمي هذه املادة إلى تحديد مبلغ االعتمادات املتعلقة  بنفقات االستغالل ملرافق الدولة املسيرة 

 بصورة مستقلة .  

امللحق بمشروع قانون املالية هذا، لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تحيين الجدول "ه" 

 ملالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة.

 دون مناقشة.

 

 47املادة 

 47املادة وتفسير تقديم  

ترمي هذه املادة إلى تحديد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املتعلقة بنفقات االستثمار 

 ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة .  

ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تحيين الجدول "و" امللحق بمشروع قانون املالية هذا، لإلشارة 

 ملالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة.

 دون مناقشة.

 

III.- الحسابات الخصوصية للخزينة 

 48املادة 

 48املادة وتفسير تقديم  
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 للخزينة.تحدد هذه املادة النفقات املتعلقة بعمليات الحسابات الخصوصية 

لإلشارة ستتقدم الحكومة بتعديل يروم تحيين الجدول "ز" امللحق بمشروع قانون املالية هذا، 

 ملالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة.

 دون مناقشة.
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 املقدمة بخصوصالتعديالت 

   73.16مشروع القانون املالي رقم 

 2017برسم السنة املالية 
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 التعديالت املقدمة من طرف الحكومة
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2017مشروع قانون المالية لسنة   
  1 لتعديل رقم:ا

 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
  2المادة 

 : النص األصلي
 

I-  خالل السنة ...............................................من الدستور،  70وفقا ألحكام الفصل
 :2017المالية 

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

II –  70 -15رقم ..........................................من الدستور،  70طبقا ألحكام الفصل 
 :2016للسنة المالية 

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

و  الطريعلى القمح  ................................................ 2-16-455المرسوم رقم  -
 مشتقاته.

 : التعديل المقترح
I-  خالل السنة ...............................................من الدستور،  70وفقا ألحكام الفصل

 :2017المالية 
..................................................................................................... 

II –  70 -15رقم ..........................................من الدستور،  70طبقا ألحكام الفصل 
 :2016للسنة المالية 

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

و  الطريعلى القمح  ................................................ 2-16-455المرسوم رقم  -
 مشتقاته.

( يتعلق بوقف  2016أكتوبر  24)  1438من محرم  22في صادر  2-16-877مرسوم رقم  -
 . استيفاء رسم االستيراد المطبق على العدس

 

 : تبرير التعديل
أكتوبر  24)  1438من محرم  22صادر في  2.16.877قم إلى إضافة المرسوم ر يهدف هذا التعديل 

للسنة  70.15من قانون المالية رقم  1-2المتخذ كذلك في إطار اإلذن المشار إليه في المادة  ( 2016
ى إلى المراسيم المعروضة عل يتعلق بوقف استيفاء رسم االستيراد المطبق على العدس و 2016المالية 

 البرلمان من أجل المصادقة.

مشروع قانون المالية لدى البرلمان في اآلجال  و تجدر اإلشارة إلى أن اتخاذ هذا المرسوم تم بعد إيداع 
 القانونية عمال بأحكام الدستور و القانون التنظيمي لقانون المالية.  
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 )استدراك(1التعديل رقم: 
 

 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
  2المادة 

 

 

 : النص االصلي
 

I-  تقوم بمقتضى مراسيم خالل السنة المالية  من الدستور، يؤذن للحكومة أن 70وفقا ألحكام الفصل
2017: 

الخاصة بهذه البضائع  المقتضياتوكذا  ................................................بتغيير أسعار -
 والمصوغات؛

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

 
 : التعديل المقترح

I-  هذا في  ةالفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالي و خالل من الدستور 70وفقا ألحكام الفصل
 ، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم:7201ديسمبر  31الجريدة الرسمية و إلى غاية 

الخاصة بهذه  المقتضياتوكذا  ................................................بتغيير أسعار -
 البضائع والمصوغات؛

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

 )الباقي بدون تغيير(
 

 : تبرير التعديل
حكام الفصل وفقا ألمالئمة الفترة الزمنية التي يؤذن للحكومة خاللها باتخاذ مراسيم يهدف هذا التعديل إلى 

حيز  2017المالية سنة لل 73.16مع تاريخ دخول قانون المالية للسنة المالية رقم  من الدستور 70
 .التنفيذ

  



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

 

168 
 

 

 )استدراك( 2التعديل رقم: 
 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
 3المادة 

 

 : االصلي النص
 

 25بتاريخ  ..............الفصول ، أحكـــام 2017تغير و تتمـــم على النحــو التـالي، ابتداء من فـاتح يناير 
 (:1977أكتوبر  9) 1397من شـوال 

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

 
 : التعديل المقترح

أكتوبر  9) 1397من شـوال  25بتاريخ  ..............الفصول ، أحكـــام و تتمـــم على النحــو التـالي تغير
1977:) 

..................................................................................................... 
 )الباقي بدون تغيير(

 

 : التعديلتبرير 
 73.16مع تاريخ دخول قانون المالية رقم  3مالئمة تاريخ العمل بأحكام المادة يهدف هذا التعديل إلى 

 .حيز التنفيذ 2017المالية سنة لل
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 )استدراك( 3التعديل رقم: 
 
 

 تعريفة الرسوم الجمركية
  4المادة 

 

 : النص االصلي
 

 كما وقع تغييره و تتميمه: ................تغير و تتمم على النحو التالي، ، 2017ابتداء من فاتح يناير 
..................................................................................................... 

 
 : التعديل المقترح

 كما وقع تغييره و تتميمه: ..............................تغير و تتمم على النحو التالي، 
.................................................................................................. 

 )الباقي بدون تغيير(
 

 : تبرير التعديل
 73.16رقم  مع تاريخ دخول قانون المالية 4مالئمة تاريخ العمل بأحكام المادة يهدف هذا التعديل إلى 

 .حيز التنفيذ 2017المالية سنة لل
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 )استدراك( 4التعديل رقم: 
 

 

 االستهالك على الداخلية الضرائب
  5 المادة

 

 : النص االصلي
 كما وقع تغييره و تتميمه: ................تتمم على النحو التالي، ، 2017ابتداء من فاتح يناير 

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

 

 : التعديل المقترح
 كما وقع تغييره و تتميمه: ..............................تتمم على النحو التالي، 

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

 )الباقي بدون تغيير(
 

 : تبرير التعديل
 73.16رقم  مع تاريخ دخول قانون المالية 5مالئمة تاريخ العمل بأحكام المادة يهدف هذا التعديل إلى 

 .حيز التنفيذ 2017المالية سنة لل
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 )استدراك( 5التعديل رقم: 
 2017لسنة مشروع قانون المالية 

 المدونة العامة للضرائب

 6المادة 
 يتعلق بمالءمة آجال دخول حيز تطبيق

 2017المقتضيات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 

 

V- دخول حيز التطبيق 

 و 1° -باء -I ) 31و  (Xو  IV)  7و  [)الفقرة الثالثة( 1° -ألف -II)الفقرة الثالثة( و  1° -باء -I]  6 الموادتطبق أحكام  - 1
II-  )من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بالبند  ألفI برسم السنوات المحاسبية  أعاله على رقم األعمال المحقق

 .بالجريدة الرسمية تاريخ صدور قانون المالية هداابتداء من المفتوحة 

الشركات الصناعية على  ،أعاله Iكما تم تتميمها بالبند  ،ة العامة للضرائبمن المدون (4° -باء  -II) 6المادة تطبق أحكام  -2
 ات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.ستثمار برسم اال بالجريدة الرسمية تاريخ صدور قانون المالية هداابتداء من المحدثة 

أعاله على اإلعانات المسلمة ابتداء من  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بالبند  II-9تطبق أحكام المادة  -3
 .بالجريدة الرسمية تاريخ صدور قانون المالية هدا

  المبرمة ابيع الثني عقود أعاله على IIبالبند  إضافتها تمن المدونة العامة للضرائب كما تم 4°-المكررة  9 تطبق أحكام المادة -4
 .بالجريدة الرسمية تاريخ صدور قانون المالية هدا

المكافآت والتعويضات أعاله، على  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  21°-57تطبق أحكام المادة  - 5
 .بالجريدة الرسمية تاريخ صدور قانون المالية هداابتداء  في إطار عقود إنجاز بحوث المبرمة المدفوعة

من  II -المكررة  241المادة و  أعاله Iتم تغييرها و تتميمها بالبند كما من المدونة العامة للضرائب  III – 62تطبق أحكام المادة  -6
 .سميةبالجريدة الر  تاريخ صدور قانون المالية هداابتداء من المبرمة  بيع الثنيا عقودعلى أعاله  IIا بالبند إضافته تتمنفس المدونة كما 

على التفويتات المحققة   أعاله Iتم تغييرها و تتميمها بالبند كما من المدونة العامة للضرائب  10-واو– II-73تطبق أحكام المادة  -7
 بالجريدة الرسمية. تاريخ صدور قانون المالية هداابتداء من 

 2018ابتداء من فاتح يناير  أعاله Iتتميمها بالبند  تغييرها و كما تممن المدونة العامة للضرائب ج( -2°-89تطبق أحكام المادة  -8
درهم برسم سنة  500.000على اإلقرارات المودعة ابتداء من هذا التاريخ بالنسبة للملزمين الذين حققوا رقم أعمال يساوي أو يفوق 

2017. 

 .2017دجنبر  31اري بها العمل إلى غاية خاضعا لألحكام الج 2017يظل إقرار الشهر أو ربع السنة األخير من سنة 
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على عقود اإليجار المتعلقة باألماكن المعدة  أعاله Iالبند بكما تم تتميمها و تغييرها بموجب  I - °10 -89المادة  تطبق أحكام -9
 الرسمية. بالجريدة هدامن تاريخ نشر قانون المالية لالستعمال المهني و المبرمة ابتداء 

 Iب من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند  – 22° – 123و  I -°6 – 92تطبق أحكام المادتين  - 10
 .تاريخ صدور قانون المالية هدا بالجريدة الرسمية من أعاله على اتفاقيات االستثمار المبرمة ابتداء

أعاله على عمليات المقاصة التي تم التوقيع  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  95تطبق أحكام المادة  - 11
 .تاريخ صدور قانون المالية هدا بالجريدة الرسمية من على الوثائق المتعلقة بها ابتداء

أعاله على الدخول المقبوضة من  Iب كما تم تتميمها بموجب البند من المدونة العامة للضرائ 12°-96تطبق أحكام المادة  - 21
 .2018فاتح يناير  من طرف وكاالت األسفار برسم الهامش ابتداء

أعاله  Iتتميمها بموجب البند  ومن المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها  II - °2 – 104و  102تطبق أحكام المادتين  - 13
ا العقارات و كذ .صدور قانون المالية هدا بالجريدة الرسميةأو التي سلمت في شأنها شهادة المطابقة ابتداء المقتناة ات على العقار 

دا تاريخ صدور قانون المالية هالمقيدة في حساب األصول الثابتة التي لم تستنفد مدة االحتفاظ المحددة في خمس سنوات في 
 .بالجريدة الرسمية

الدخول أعاله على  IIمن المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بالبند  تالت مرات المكررة  125تطبق أحكام المادة  -14
 .2018المقبوضة من طرف وكاالت األسفار برسم الهامش ابتداء من فاتح يناير 

 أحكام المادةو  أعاله Iتتميمها بموجب البند  تغييرها و من المدونة العامة للضرائب كما تم I- °2 -135تطبق أحكام المادة  - 15
و عمليات المساهمة بعقار أو حق عيني ، على عمليات التحويل أعاله II بالبند إضافتها تالمدونة كما تمنفس من المكررة  161

 .تاريخ صدور قانون المالية هدا بالجريدة الرسميةالمنجزة ابتداء من عقاري 

العقود و المحررات على  Iتتميمها بموجب البند  من المدونة العامة للضرائب كما تم II- °16 -135تطبق أحكام المادة  - 16
 .تاريخ صدور قانون المالية هدا بالجريدة الرسميةالمنجزة ابتداء من 

أعاله  Iتتميمها بموجب البند تغييرها و من المدونة العامة للضرائب كما تم  I- 169و  I-155و   I-137اد و تطبق أحكام الم - 17
 .2018من فاتح يناير  الموثقون ابتداء ينجزهاالتي  المحرراتعلى 

 ينجزهاالتي  المحرراتعلى  أعاله Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  IV - 137 المادة  تطبق أحكام -18
 .هدا بالجريدة الرسميةتاريخ صدور قانون المالية من  ابتداءى محكمة النقض دالمحامون المقبولون ل

على عمليات التحويل المنجزة  IIكما تمت اضافتها بالبند من المدونة العامة للضرائب المكررة مرتين  161تطبق أحكام المادة -19
 بالجريدة الرسمية. تاريخ صدور قانون المالية هداابتداء من 

أعاله على اإلقرارات بالحصيلة المفروضة  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند  IX - 170تطبق أحكام المادة  - 20
 .تاريخ صدور قانون المالية هدا بالجريدة الرسميةابتداء من  المودعةعليها الضريبة 
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أعاله  Iبالبند  و تتميمها من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها II-200و  196و  195و  194المواد تطبق أحكام  - 21
 .2018ابتداء من فاتح يناير المخالفات المرتكبة على 

أعاله، على العقود التي تشكل تعسفا في  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  V-213تطبق أحكام  -22
 .هدا بالجريدة الرسمية تاريخ صدور قانون الماليةاستعمال حق يخوله القانون المنجزة ابتداء من 

رسائل التبليغ أعاله، على  Iبموجب البند  و تتميمها من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها 222 المادةتطبق أحكام  - 23
الموجهة  ذات المنشأ األجنبي المنقولة األموال رؤوس عن الناتجة األرباح الدخول والمتعلقة بتسوية الضريبة المحجوزة في المنبع برسم 

 .تاريخ صدور قانون المالية هدا بالجريدة الرسميةابتداء من 

رسائل التبليغ  عن أعاله على  IIبالبند إضافتها  تمن المدونة العامة للضرائب كما تممرتين  المكررة 230تطبق أحكام المادة  - 24
 .نون المالية هدا بالجريدة الرسميةتاريخ صدور قاابتداء من عدم تقديم اإلقرار أو تقديم إقرار ناقص الموجهة 

قبوضة المواجبات التمبر  على أعاله، Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند   II-254تطبق أحكام المادة  - 25
 .تاريخ صدور قانون المالية هدا بالجريدة الرسميةمن  ابتداء

 

 تبرير التعديل:

 يهدف التعديل إلى:

دخول حيز تطبيق المقتضيات الجبائية التي جاء بها نص مشروع قانون المالية لسنة  مالءمة آجال -1
، و بالتالي 2017، على اعتبار أن هذا المشروع لم تتم المصادقة عليه قبل فاتح يناير 2017

ين االعتبار مع األخد بع، سيتم تطبيق المقتضيات السالفة الذكر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون
المتعلق باستخالص بعض الموارد عن  1011-16-2ام التي تم إدراجها في المرسوم رقم األحك

 .2017و التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير  2017السنة المالية 

 

نظرا  الرتباطها   2018فاتح يناير  الى غايةارجاء تاريخ دخول حيز تطبيق بعض المقتضيات -2
 وحدة قواعد المحاسبية .   بالسنة المحاسبية و ضرورة
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 2017مشروع قانون المالية لسنة 

 المدونة العامة للضرائب

 و الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على الشركات
 V--°5 91المكررة و  9 تانالماد

 2 رقم التعديل
 : المقترح التعديل
 العائدات غير الخاضعة للضريبة –المكررة  9المادة 

 أعاله عائدات التفويت المتأتية من العمليات التالية: 9العائدات الخاضعة للضريبة المشار إليها في المادة تستثنى من 
°1- ............................................................................................................ 
 السندات.....................................................................................عمليات إقراض  – °2

- ......................................................................................................... 
 ....................................تصدرها الخزينة؛..................................................... -
المتعلق  33-06شهادات الصكوك الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا ألحكام القانون رقم  -

 بتسنيد األصول، عندما تكون المؤسسة المبادرة هي الدولة؛ 
 ؛............................................................................................................ -°3

.................................................................................................................. 
 )الباقي ال تغير فيه(

  اإلعفاء دون الحق في الخصم -.91المادة 
 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة:

I .– البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع :  -ألف 
 .....................................................................................................................  
 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

V- يلي بما المتعلقة العمليات : 
1° - . 

 ......................................................................................................  
 ...................................................................................................... 
 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  
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 الخدمات  - 4°
 ......................................................................................................  
 .والترفيه المدرسي .................................................................... 
عمليات التسنيد إلصدار شهادات صكوك من طرف صناديق التوظيف الجماعي العائدات المترتبة عن  -°5

المتعلق بتسنيد األصول، عندما تكون المؤسسة المبادرة هي  33-06للتسنيد طبقا ألحكام القانون رقم 
 المرتبطة بها وفقا ألحكام القانون المذكور.  العموالت مختلف وكذا الدولة،
VI- يلي بما المتعلقة العمليات : 

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

 )الباقي ال تغيير فيه(
 تبرير التعديل:

 فيما يتعلق بالضريبة على الشركات:
الصكوك المصدرة لفائدة الدولة مع النظام المطبق على سندات  شهاداتلى مالءمة النظام المطبق على إيهدف هذا التعديل 

لتمويل  اعتبار ان االمر يتعلق بأداة مماثلة، على قراض السنداتإالخزينة فيما يتعلق بالحياد الضريبي المرتبط بعمليات 
 الخزينة.كما أن هذا التعديل يندرج في إطار مواكبة االدوات المالية التشاركية الجديدة و تشجيع االستثمار في هذه األدوات.

 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة:
، يقترح تمتيع عمليات التسنيد  فات و القروض الممنوحة للدولةالسل على المترتبة فوائدعلى غرار اإلعفاء الذي تستفيد منه ال

عندما تكون المؤسسة المبادرة هي الدولة، من اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على  العائدات 
عمليات التسنيد المنجزة وفقا  لقاء الممنوحة العموالت مختلف وكذا المترتبة عن صكوك صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

 المتعلق بتسنيد األصول و المتعلقة بالصكوك المذكورة. 33-06لمقتضيات القانون رقم 
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 2017مشروع قانون المالية لسنة 
 المدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات
 المكررة 20المادة 

 3 رقم التعديل
 

 : التعديل المقترح
 

التزامات الخاضعين للضريبة في حالة تحويل أموال االستثمار بين الشركات  -المكررة  20المادة 
 أعضاء المجموعة

  .................................................................... لتحقيق عمليات تحويل أموال 
 .....................................................................................................  
 موافقة الشركات لالنضمام للمجموعة. ..................... 

وفي حالة تغيير مكونات المجموعة، يجب على "الشركة األم" أن ترفق بإقرار الحصيلة المفروضة عليها 
ين بيانا، وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة، يب السنة المحاسبية التي وقع فيها التغييرالضريبة برسم 

الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجموعة مع نسخة من العقد المحرر في شأن موافقة هذه الشركات و 
 كذا الشركات التي خرجت من المجموعة خالل السنة المحاسبية المنصرمة.

 أو االجتماعي الشركة األم أن تدلي للمصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرهاويجب كذلك على 
يوضح جميع عمليات تحويل أموال  اإلدارةبالمغرب ببيان، وفق مطبوع نموذجي تعده  الرئيسية مؤسستها

االستثمار التي تمت بين الشركات أعضاء المجموعة خالل السنة المحاسبية و كذا مآل هذه األموال، 
 ( أشهر التي تلي تاريخ اختتام هذه السنة.3ثالثة ) أجل ذلك خاللو 

ويجب على الشركة عندما تصبح عضوا في المجموعة أن تدلي للمصلحة المحلية للضرائب التابع لها 
يوضح المجموعة  اإلدارةبالمغرب ببيان، وفق مطبوع نموذجي تعده  الرئيسية مؤسستها أو االجتماعي مقرها

يها و"الشركة األم" التي أسستها و نسبة رأس المال التي تمتلكها هذه األخيرة و باقي الشركات التي انضمت إل
م ت التي المحاسبية السنة اختتام( أشهر التي تلي تاريخ 3ثالثة ) أجل األعضاء في المجموعة، خالل
 خاللها االنضمام إلى المجموعة.

 .. ............................................................................. ويجب على الشركات .
 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  
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 "المحاسبية المعنية.تاريخ اختتام السنة  ................................................................ 
 تبرير التعديل:

، أعضاء مجموعة الشركات المحولة بين أموال االستثمار مآل الستكمال المعلومات الالزمة لتتبع و مراقبة
ضح أن تدلي للمصلحة المحلية للضرائب ببيان يو  ميجب كذلك على الشركة األيقترح التنصيص على أنه 

لتي تمت خالل السنة المحاسبية و كذا مآل هذه األموال، وذلك جميع عمليات تحويل أموال االستثمار ا
 ( أشهر التي تلي تاريخ اختتام هذه السنة.3ثالثة ) أجل خالل

 
 :استبدالب و ذلككما يقترح تحسين صيغة هذه المادة 

 .برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها التغيير" "بعبارة  سنة محاسبية "كل  " برسمعبارة  -
 ." تاريخ اختتام السنة المحاسبية"بعبارة  " تاريخ افتتاح أول سنة محاسبية"عبارة و  -
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 2017للسنة المالية  73-16مشروع قانون المالية رقم 
 6المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 واجبات التسجيل

 IV-137المادة 
  4 التعديل رقم

 

 والعدول والقضاة المكلفين بالتوثيق وكتاب الضبطالتزامات الموثقين  -137المادة 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

IV.- الضبط كتاب التزامات 
 .. .............. بالتسجيل المكلف الضرائب لمفتش يوجهوا أن المحاكم لدى الضبط كتاب على يجب

 .أعاله I - 127 المادة في إليها المشار أواالتفاقات التفويتات . .................................... 
 : أعاله المذكور الضرائب لمفتش يوجهوا أن عليهم يجب كما

- .................................................................................................. . 
 وال يحمل مراجع تسجيله؛.. ......................................................................... -
يوما من تاريخ التعريف بإمضاء المحامي من لدن رئيس كتابة الضبط  (30) الثالثين أجل داخل -

ن لون المقبو والمحامتي يحررها التاريخ ال ةالثابت اتبالمحكمة االبتدائية المختصة، نسخة من المحرر 
 و التي تخضع بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها لواجبات التسجيل." للترافع أمام محكمة النقض

 

 :ر التعديلتبري
 الضبط كتاب تتميم التزامات يهدف هذا التدبير إلى اإلدارةضمانا لحقوق األطراف المتعاقدة ولحقوق 

 الضرائب مفتش بموافاةالمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب و ذلك  بتكليفهم   المحاكم لدى
بنسخة من العقود المحررة من طرف المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض،  بالتسجيل، المكلف

على اعتبار أن مدونة الحقوق العينية خولت لهم صالحية التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من 
 لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية التي يمارس بدائرتها.

المقترحة إدراجها في نص المدونة العامة للضرائب  137من المادة  V و عليه يقترح حذف أحكام البند
 على اعتبار أنها اصبحت بدون موضوع بعدما تم تتميم التزامات كتاب الضبط لدى المحاكم.
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 2017مشروع قانون المالية لسنة 
 6 المادة

 المدونة العامة للضرائب

 V-232  مادةال
  5 التعديل رقم
 

 م عامة متعلقة بآجال التقادماأحك –. 232المادة 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

V – يغ المنصوص عليه فيينقطع التقادم بالتبل  .....................................................  
  ............................................. "ألف". -222و المادة  (IIو   I) المكررة 221و المادة  

 ه(ي)الباقي ال تغيير ف
 تبرير التعديل 

 المكررة  221يهدف هذا التعديل إلى حصر انقطاع التقادم في الحالتين المنصوص عليهما في  المادة 
من هذه المادة ال يعتبر قاطعا للتقادم   IIIتبار أن الطلب المنصوص عليه في البند ععلى ا (IIو  I )البندين

و إنما هو مجرد استفسار توجهه االدارة للملزم لطلب توضيحات بشأن المعلومات المتضمنة في إقراراتهم 
 تستوجب ، إن اقتضى الحال، إيداع إقرار تصحيحي وفق  مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.
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 2017انون المالية لسنة مشروع ق
  6المادة 

 المدونة العامة للضرائب
 

 6التعديل رقم 
 من مشروع 6من المادة  IIIبتغيير البند  تعلقي

 المتعلق بالمقتضيات المنسوخة 2017قانون المالية لسنة  
 

III- 134أحكام المواد  ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية تنسخI-  174وIV- 
 .من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر)ألف و باء( XVII  و XV - 247و  197و 

 
 تبرير التعديل:

المتعلق بالمقتضيات المنسوخة  2017من مشروع قانون المالية لسنة  6من المادة  IIIيقترح تغيير البند 
 لكي يشمل فقط المقتضيات الواردة في المدونة العامة للضرائب.
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 2017مشروع قانون المالية لسنة 
 المدونة العامة للضرائب

  6المادة 
 7 التعديل رقم

 يتعلق بمالءمة آجال دخول حيز تطبيق 
  2017المقتضيات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة  

 
 تبرير التعديل:

 يهدف التعديل إلى:
التي جاء بها نص مشروع قانون المالية مالءمة آجال دخول حيز تطبيق المقتضيات الجبائية  -2

، و 2017، على اعتبار أن هذا المشروع لم تتم المصادقة عليه قبل فاتح يناير 2017لسنة 
مع األخد بعين  ،بالتالي سيتم تطبيق المقتضيات السالفة الذكر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون

المتعلق باستخالص بعض  1011-16-2االعتبار األحكام التي تم إدراجها في المرسوم رقم 
 .2017و التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير  2017الموارد عن السنة المالية 

 
بالتنصيص على أن  I -°10 -89توضيح و تحديد تاريخ دخول حيز تطبيق مقتضيات المادة   -3

من مشروع قانون المالية  6من المادة  Iأحكام هذه المادة كما تم تتميمها و تغييرها بموجب البند 
المتعلقة باألماكن المعدة لالستعمال المهني و المبرمة  تطبق على عقود اإليجار، 2017لسنة 

 بالجريدة الرسمية. 2017للسنة المالية  73-16ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية رقم 
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 2017 المالية للسنة المالية قانون مشروع
 6 المادة

 للضرائب العامة المدونة
   V البند

 8التعديل رقم 

 يتعلق بإرجاء آجال دخول حيز تطبيق الجزاءات و بعض 
 المقتضيات الجبائية األخرى الواردة في مشروع قانون المالية  

 2018إلى فاتح يناير لسنة 
 

 تبرير التعديل:
 194لمواد احكام يهدف التعديل الى تغيير آجال دخول حيز تطبيق بعض المقتضيات الجبائية ال سيما أ

من مشروع  Iبالبند  من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها II-200و  196و  195و 
و المتعلقة بتطبيق الجزاءات على المخالفات المرتكبة و ذالك بالتنصيص على  2017قانون المالية لسنة 

، على اعتبار انه ال يمكن تطبيق  2017عوض فاتح يناير  2018ابتداء من فاتح يناير تطبيقها 
 نظامين مختلفين للجزاءات خالل سنة واحدة بالنسبة للمخالفات.
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 2017مشروع قانون المالية لسنة 
 المدونة العامة للضرائب

 6المادة 
  IVالبند 

 9التعديل رقم 
يتعلق بإرجاء اعتماد عبارة " الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات و 

و المتعلقة  264و  262و  261و  260و  259التي همت المواد التغييرات 
 2018بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات إلى فاتح يناير لسنة 

IV-  2018ابتداء من فاتح يناير : 
تحل عبارة " الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات" محل " الضريبة الخصوصية السنوية على  -

 ونة العامة للضرائب؛السيارات" في المد
من المدونة العامة للضراائب  264و  262و  261و  260و  259تطبق التغييرات التي همت المواد  -

 و المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.
 

 : تبرير التعديل
 الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات إلى غاية فاتح تسميةيهدف هذا التعديل إلى تأجيل تغيير 

على اعتبار أن أحكام الرسم المفروض على محور المحرك الذي  2017عوض فاتح يناير  2018يناير 
 تم إدماجه في نص المدونة العامة لن تدخل حيز التنفيذ إال ابتداء من هذا التاريخ.
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 2017مشروع قانون المالية لسنة 
 المكررة 6  المادة

 المحرك محور على المفروض لرسما
 10التعديل رقم 

 2018يتعلق بإرجاء نسخ الرسم المفروض على المحور إلى فاتح يناير لسنة 
 

 المحرك على محور المفروض لرسما -المكررة  6 المادة 
 

 2004 لسنة  03-48رقم المالية قانون من 19 المادة أحكام 2018 يناير فاتح من ابتداء تنسخ
( 2003 ديسمبر 31) 1424 القعدة ذي 7 في 1.03.308 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر
 .المحرك محور على المفروض بالرسم المتعلقة

 

 : تبرير التعديل
أحكام الرسم المفروض على محور المحرك الذي تم إدماجه في نص  نسخيهدف هذا التعديل إلى تأجيل 

على اعتبار أن العربات المعنية قد أدت هذا الرسم   2018المدونة العامة للضرائب إلى غاية فاتح يناير 
 .2017برسم سنة 
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع

 المدونة العامة للضرائب
 الضريبة على الشركات

 الدخل على الضريبة
 XXVI-247 و  I-المكررة 161 و 73و  66و  7و  6المواد 

 11 رقم التعديل
  

 : التعديل المقترح
 7و  6بالجريدة الرسمية ، تغير و تتمم أحكام المواد  2017للسنة المالية  73-16ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية رقم 

 من المدونة العامة للضرائب كما يلي: 247و  66و 
 اإلعفاءات -.6المادة 

I.- اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة 
 اإلعفاءات الدائمة -.ألف

 تعفى كليا من الضريبة على الشركات:
  .................................................................................................... .الجمعيات  -°1
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 مؤسسة لال سلمى........................................ المحتملة المرتبطة بها؛ -°30
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  70-14قانون رقم هيئات التوظيف الجماعي العقاري المنظمة بال -°31

 . مهني .........................................................
 .بعده XI - 7يمنح هذا اإلعفاء وفق الشـروط المنصوص عليها في الـمادة 

 الهيئات................................................................................................تستثنى 
 أعاله من االستفادة ................................................. 31°و  30............................ °

 ..................................................المنقولة.............................................
 ...........................................................................................................-باءـ 

 )الباقي ال تغيير فيه(
 شروط اإلعفاء -7المادة 

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

المنصوص عليها في ..............................................................................................
 أناه. 208و  186المادتين 
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XI.-  6لالستفادة من اإلعفاءات المنصوص عليها في المادة - I "هيئات التوظيف و "جيم"( أعاله، يجب على  )"ألف
 العقاري احترام الشروط التالية:الجماعي 
من قبل مراقب للحصص يتم اختياره من بين األشخاص الهيئات أن يتم تقييم العناصر المساهم بها في هذه  -1

 المؤهلين لممارسة مهام مراقبي الحسابات؛
( سنوات على األقل ابتداء 10لمدة عشر )الهيئات السالفة الذكر أن يتم االحتفاظ بالعناصر المساهم بها في  -2

 من تاريخ المساهمة؛
 :أن يتم توزيع  -3

 ؛قل من حصيلة السنة المحاسبية المتعلقة بكراء العقارات المبنية و المعدة لغرض مهنيعلى األ 85% -
 من عوائد األسهم و حصص المشاركة المقبوضة؛  %100 -
 ؛المقبوضة  الثابتمن حاصالت التوظيفات المالية ذات الدخل    %100 -
 برسم تفويت القيم المنقولة."على االقل من زائد القيمة المحقق   %60 -

 
 المنقولة األموال رؤوس عن الناشئة واألرباح الدخول تعريف -.66 المادة

I.....................................................................................................................
 ..................................................................................عمليات االستحفاظ.

- IIلةمنقو  أموال رؤوس عن ناشئة أرباحا تعد : 
 المال رأس سندات من وغيرها منقولة قيم تفويت من الذاتيون األشخاص عليها حصل التي السنوية الصافية األرباح -ألف

 للقيم الجماعي بالتوظيف المكلفة والهيئات الخاص أو العام للقانون الخاضعين المعنويين األشخاص عن الصادرة والدين
 ما و هيئات التوظيف الجماعي العقاريبالمجازفة  المال رأس توظيف وهيئات للتسنيد الجماعي التوظيف وهيئات المنقولة

 : عدا
-................................................................................................................ 

 )الباقي ال تغيير فيه(
 
 

 : %20.-واو-II – 73المادة 
1°-........................................................................................................... 

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

في الجدول المشار .............................................................................................-°9
 أعاله.  Iاليه في

القيم المنقولة غير المسعرة بالبورصة و الصادرة عن هيئات .فيما يخص االرباح الصافية الناتجة عن تفويت -10 °
 العقاري.لتوظيف الجماعي ا

 :%30-زاي
.................................................................................................................. 
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................................................................................................................. 
................................................................................................................ 

III-........................................................................................................... 
 .........................................................................مقدمي الخدمات.

 
 °3 و °2زاي" )" و (10°و  °9و ………………. " )واو "..…………… المحددة باألسعار االقتطاعات ئتبر
 " .الدخل على الضريبة من أعاله III الفقرة و II الفقرة من" حاء" و (°7و
 

يمكن إنجاز عمليات تحويل أموال االستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات  -I -المكررة 161المادة 
إذا تمت هذه العمليات  باستثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري،دون أثر جبائي على حصيلتهم الجبائية ،

 بين............... .......................................................................................... 
 )الباقي ال تغيير فيه(

 
 و الضريبة على الدخل برسم األرباحمبلغ الضريبة على الشركات  يصدر و يستحق حاال -VIII.– °16 -.232المادة 

 II -المكررة 161العقارية و برسم أرباح رؤوس األموال المنقولة و كذا الذعيرة و الزيادات....................في المادة 
 أدناه و لو تم انقضاء اجل التقادم."   XXVI-247و في المادة أعاله 
 دخول حيز التطبيق و أحكام انتقالية -247المادة 

I................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

XXV............................................................................الذي ينيبه و الذي يصدر أمرا باإلرجاع 
-XXVI)33و  8 المواد أحكام من استثناء -ألف- II  38و- II على الشركات على الضريبة تفرض أعاله، ال 

أو الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة برسم دخولهم المهنية المحددة وفق نظامي  االعتباريين األشخاص
هيئة  مقيدة بأصولهم الثابتة في بعقارات يساهمون الذينالنتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة  و 

 استيفاء شريطة المذكورة، المساهمة إثر لىع تحقيقه تم الذي القيمة زائد صافيل بالنسبة ، للتوظيف الجماعي العقاري
  :التالية الشروط
 ؛2020ديسمبر  31 غاية إلى 2018 يناير فاتح من الممتدة الفترة خالل المساهمة تتم أن 
 أو موطنها  مقرها االجتماعي لها التابع الى المصلحة المحلية للضرائب وصل مقابل المساهمة المنشأةتسلم  أن

 يوما (60) الستين داخل اإلدارة تعده نموذجي مطبوع وفق أو في محررا إقرارا أو مؤسستها الرئيسية، الضريبي
 طرف من المملوكة العقارات طبيعة و عدد يتضمن المساهمة المساهمة، مشفوعا بعقد عقد لتاريخ الموالية
 المساهمة في تاريخ الصافية و قيمتها الحقيقةوقيمتها المحاسبية  اقتنائها ثمن إلى اإلشارة مع المعنية، المنشأة
 رقم تعريفها و التجاري و االسم العائلي و الشخصي أو عنونها  المساهمة، عن الناتج القيمة زائد وصافي

 بها؛ المساهم للعقارات مالكة أصبحت التي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري الجبائي التعريف رقم الجبائي وكذا
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 ممارسة لهم المخول األشخاص بين من اختياره يتم للحصص مراقب قبل من به المساهم العقار تقييم يتم أن 
 الحسابات؛ مراقبي مهام

 برسم أو الضريبة على الدخل الضريبة على الشركات المساهمة في عقد المساهمة بأداء المنشأةتلتزم  أن 
 .عند التفويت الجزئي أو الكلي الالحق للسندات المساهمة عملية عن الناتج القيمة زائد صافي

 
لضريبة أو ا المساهمة من تخفيض للضريبة على الشركات المنشأةو في حالة احترام الشروط السالفة الذكر، تستفيد 

 .على إثر المساهمة في هيئات التوظيف الجماعي العقاري القيمة المحقق برسم صافي زائد % 50نسبته  على الدخل
 

 أنه في حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعاله، تتم تسوية وضعية الخاضع للضريبة وفق قواعد القانون العام.غير 
 

أعاله،ال تفرض الضريبة على الدخل برسم األرباح II -المكررة  161و  II -61استثناء من أحكام المادتين  -باء(
يقومون بعملية المساهمة بعقار في ملكيتهم في األصل الثابت لهيئة العقارية المحققة من طرف األشخاص الذاتيين الذين 

 التوظيف الجماعي العقاري، شريطة استيفاء الشروط التالية:
 

  ؛2020الى غاية ديسمبر  2018أن تتم المساهمة خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 
 83دة أن يقوم الخاضع للضريبة باإلدالء باإلقرار المنصوص عليه في الما- IIأعاله؛ 
  ان يتم تقييم العقار المساهم به من قبل مراقب للحصص يتم اختياره من بين االشخاص المخول لهم ممارسة

 مهام مراقبي الحسابات؛
 فويت تالعند  أن يلتزم الخاضع للضريبة في عقد المساهمة بأداء الضريبة على الدخل برسم األرباح العقاري

 .للسنداتجزئي الكلي أو ال
 

برسم  % 50في حالة احترام الشروط السالفة الذكر يستفيد الخاضع للضريبة من تخفيض للضريبة على الدخل نسبته 
 للسندات.األرباح العقارية عند تفويت كلي أو جزئي 

 
و يحتسب الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة على أساس الفرق بين ثمن اقتناء هذه العقارات و قيمة تقييدها في 

 أدناه. 224ألصل الثابت للهيئة مع مراعاة أحكام المادة ا
 

 غير أنه في حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعاله، تتم تسوية وضعية الخاضع للضريبة وفق قواعد القانون العام."
 

 تبرير التعديل:
 العقاري مع القانون المنظم لهذه يهدف هذا التعديل الى مالئمة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي

 الهيئات و مع ما هو معمول به في االنظمة الجبائية المقارنة و ذالك ب:
 

 ؛حذف الشرط المتعلق بحصر الغرض االجتماعي لهذه الهيئات في كراء العقارات المبنية و المعدة لغرض مهني 
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  التنصيص ضمن شروط اإلعفاء على ضرورة توزيع الربائح المقبوضة من طرف هذه الهيئات و كذا الحاصالت
على االقل من زائد القيمة المحقق برسم  % 60و توزيع  100%من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت بنسبة  

 ؛ تفويت القيم المنقولة
  من اجل المالئمة؛ 31الحالة على الفقرة بإضافة ا 6تتميم الفقرة االخيرة من المادة 
  2018سنوات تبتدئ من فاتح يناير  3منح الحياد الضريبي لعمليات المساهمة بالعقارات في الهيئات المذكورة لمدة 

 ؛2020ديسمبر  31الى 
  ات الشركات عاستثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من االستفادة من النظام التحفيزي للفائدة اعادة هيكلة مجمو

 و ذالك تفاديا لالستعمال هذا النظام من اجل التملص الضريبي و االستفادة من الجمع بين االمتيازات الضريبية؛
  المتعلقة بالتقادم بالتنصيص على حق االدارة  في القيام بتسوية وضعية المساهمين في حالة  232تتميم المادة

 ريبي و لو تم انقضاء اجل التقادم؛عدم احترام شروط الالستفادة من الحياد الض
 زائد برسم  50 %نسبته او الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية  منح تخفيض من الضريبة على الشركات 

 من الضريبة على الدخل برسم االرباح العقارية ؛ % 50المساهمة أو تخفيض نسبته  عملية عن الناتج القيمة
 قيم منقولة و غيرها من سندات راس المال و الدين الصادرة عن هيئات التوظيف  ادراج االرباح الناشئة عن تفويت

 ؛الجماعي العقاري ضمن نطاق تعريف االرباح الناشئة عن رؤوس االموال المنقولة
  إبرائي برسم الضريبة على الدخل المطبقة على االرباح الصافية الناتجة عن تفويت سندات  %20تحديد السعر

عندما تكون هذه السندات غير مسعرة ببورصة القيم، علما ان السندات الصادرة  الجماعي العقاريلتوظيف هيئات ا
عندما تكون مسعرة بالبورصة، و ذالك مالئمة مع ما هو مطبق على االرباح  %15عن هذه الهيئات تخضع لسعر 

 تسنيد.الصافية الناتجة عن تفويت سندات هيئات توظيف رأس المال و التوظيف الجماعي لل
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 12التعديل رقم 

 10المــادة  
 

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة ا مرافق

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة ا إحداث مرافق
 10المــادة  

 التالية:بصورة مستقلة  ةمسيراللدولة ا ، مرافق2017يناير ابتداء من فاتح تحدث، 

 ؛ للوزارة المكلفة بالتجهيز ة"مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة" التابع -
 ؛ للوزارة المكلفة بالتجهيز ة"مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل" التابع -
 ؛ للوزارة المكلفة بالتجهيز ة"مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون" التابع -
 للوزارة المكلفة بالتعمير ؛ ةالتابعس" رية  بفا"المدرسة الوطنية للهندسة المعما  -
 للوزارة  المكلفة بالتعمير ؛ ةالتابع طنية للهندسة المعمارية  بتطوان""المدرسة الو -
 للوزارة المكلفة بالتعمير. ةالتابعنية للهندسة المعمارية  بمراكش" "المدرسة الوط -
 
 

 : التعديل المقترح
 

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة ا مرافق

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة ا إحداث مرافق
 10المــادة  

 التالية:بصورة مستقلة  ةمسيراللدولة ا مرافق تحدث
 ؛ للوزارة المكلفة بالتجهيز ة"مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة" التابع -
 ؛ للوزارة المكلفة بالتجهيز ة"مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل" التابع -
 ؛ للوزارة المكلفة بالتجهيز ة"مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون" التابع -
 للوزارة المكلفة بالتعمير ؛ ةالتابعس" "المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية  بفا  -
 للوزارة  المكلفة بالتعمير ؛ ةالتابع طنية للهندسة المعمارية  بتطوان""المدرسة الو -
 للوزارة المكلفة بالتعمير. ةالتابعندسة المعمارية  بمراكش" نية لله"المدرسة الوط -
 

 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 13التعديل رقم 

 11المــادة  
 

 

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 بصورة مستقلة ةفق الدولة المسير اتغيير مر 
 11المــادة  

، تسمية مرفقي الدولة المسيرين بصورة مستقلة 2017تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير  

 التاليين:
ة وتهيئة قسم استدام""قسم المحافظة على الثروات السمكية" التابع للوزارة المكلفة بالصيد البحري ب  -

 "؛الموارد البحرية
 ة للتخطيط ب "مدرسة علوم المعلومات".يالسام"مدرسة علوم اإلعالم" التابعة للمندوبية -

 

 : التعديل المقترح
 بصورة مستقلة ةفق الدولة المسير اتغيير مر 

 11المــادة  
 :التاليةبصورة مستقلة  مرافق الدولة المسيرةتسمية ، تغير على النحو التالي 
ة وتهيئة قسم استدام""قسم المحافظة على الثروات السمكية" التابع للوزارة المكلفة بالصيد البحري ب  -

 "؛الموارد البحرية
 ؛ة للتخطيط ب "مدرسة علوم المعلومات"ي"مدرسة علوم اإلعالم" التابعة للمندوبية السام-
للوزارة المكلفة بالمعادن ب " معهد المعادن  ةوجدة" التابع-"المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت-

 ؛بتويسيت"
 ؛للوزارة المكلفة بالمعادن ب " معهد المعادن بمراكش " ة" التابع "مدرسة المعادن مراكش-
 والشؤون اإلسالمية ب "قسم الحج".األوقاف   التابع لوزارة"قسم الحج والشؤون االجتماعية" -

 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ. 1-
لذين اصبحا ا للوزارة المكلفة بالمعادنالتابعين   تسمية مرفقي الدولة المسيرين بصورة مستقلة ريتغي -2

صادر  1215-16قرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم  معهدين عوض مدرستين بموجب 

م معاهد تكوين التقنيين والتقنيين ( بشان احداث وتنظي2016ابريل  21) 1437من رجب  13في 

 المتخصصين في المعادن.

بموجب الظهير الشريف رقم  ""قسم الحج والشؤون االجتماعية" ب "قسم الحج تسمية يريتغلقد تم -3

( في شأن اختصاصات وتنظيم 2016فبراير  26) 1437جمادى االول  17صادر في  38-16-1

   والشؤون اإلسالمية. وزارة األوقاف
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 14التعديل رقم 

 12المــادة  
 المادة كما وردت في المشروع :

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة افق احذف مر 
 12المــادة  

-المصلحة المستقلة للكحول" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى ،2017ابتداء من فاتح يناير  يحذف،
 ".الرباط

 المذكور إلىمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة  ةالمسجل في ميزاني 2016ديسمبر  31يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 
موارد " 70طبيعة المورد  8100، المصلحة  1.1.0.0.0.13.000العامة ويدرج في المداخيل بالفصل الميزانية 

 ".متنوعة
 

 : التعديل المقترح
 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة افق احذف مر 

 12المــادة  
 الرباط".-المصلحة المستقلة للكحول" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى يحذف

انية المذكور إلى الميزمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة  ةيدفع الرصيد الباقي المسجل في ميزاني
"موارد  70طبيعة المورد  8100، المصلحة  1.1.0.0.0.13.000العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 

 متنوعة".

 

 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ.
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 15التعديل رقم 

 13المــادة  
 

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 13المــادة  
المدرسة الوطنية " مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى ،2017ابتداء من فاتح يناير  يحذف،

 لإلدارة". 
مرفق الدولة المسير بصورة  ةالمسجل في ميزاني 2016ديسمبر  31يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 

المصلحة ،  1.1.0.0.0.13.000ويدرج في المداخيل بالفصل المذكور إلى الميزانية العامة مستقلة 

 "موارد متنوعة". 70طبيعة المورد  8100

 

 : التعديل المقترح
 13المــادة  

 المدرسة الوطنية لإلدارة". " مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى يحذف
انية المذكور إلى الميزمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة  ةيدفع الرصيد الباقي المسجل في ميزاني

"موارد  70طبيعة المورد  8100المصلحة ،  1.1.0.0.0.13.000ويدرج في المداخيل بالفصل العامة 

 متنوعة".

 

 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 16التعديل رقم 

 14المــادة  
 المادة كما وردت في المشروع :

 الحسابات الخصوصية للخزينة
 

 لقانون المالية 130.13مع أحكام القانون التنظيمي رقم  ةالمرصدة ألمور خصوصيمالءمة بعض الحسابات 
 

 14المــادة 
 

، مع أحكام التالية  ةالمرصدة ألمور خصوصي ، مالءمة الحسابات  2017تتم ، ابتداء من فاتح يناير

  62 .1.15الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   ، لقانون المالية 130.13 القانون التنظيمي رقم 

 :(  2015يونيو  2) 1436من شعبان  14بتاريخ  

 

 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية (أ
، 1998-1997للسنة المالية  14.97    رقم قانون الماليةمن   49المادة  تتمم على النحو التالي ، أحكام

كما ، (  1997 يونيو 30) 1418 صفرمن  24بتاريخ  1.97.153الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وقع تغييرها وتتميمها:
 ............................................................... -.49"المادة 

..........................................................................." 
 في الجانب الدائن :"

..................."............................. 
 ؛ ..................…………………………"

 .المبالغ المدفوعة من الميزانية  العامة -"
 في الجانب المدين :"

................."................... 
 ؛ .................................................. "
 المبالغ  المدفوعة  إلى الميزانية العامة. " -"

 بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفرالصندوق الخاص  (ب
 ،2005للسنة المالية   26.04 من قانون المالية رقم  38المادة  من IIتتمم على النحو التالي أحكام البند  

ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16 بتاريخ   1.04.255الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وتتميمها:كما وقع تغييرها  (،2004

 يتضمن هذا الحساب : -. II-. 38"المادة 

 في الجانب الدائن :"
..................................................................................................." 

......................................................................................"............. 
 في الجانب المدين :"
 أ( وثائق الهوية اإللكترونية :"

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



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

63 
 

........................................................................................."......... 
 المبالغ المرجعة ..............................................بدون حق ؛ - "
 المدفوعة الى الميزانية العامة. المبالغ -"

 ب( وثائق السفر :"
..................................................................................................." 

........"........................................................................................... 
 المبالغ المرجعة ..............................................بدون حق ؛  -"
 المبالغ المدفوعة الى الميزانية العامة." -"

 

 صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية (ج
  42.94 رقم   1995لسنة  من قانون المالية 52المادة  من IIأحكام البند  التالي،تتمم على النحو 

( ، 1994ديسمبر  31) 1415من رجب  28بتاريخ  1.94.431 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 :وتتميمها  تغييرها وقع كما 
 يتضمن هذا الحساب : -. II -. 52"المادة 

 ائن :في الجانب الد "
........................................................................................................." 

..........................................................................................................." 
 في الجانب المدين : "

............"............................................................................................. 
 "...........................................................................................................؛

 ."الضريبية  النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات -"

 صندوق دعم التماسك االجتماعيد (  
، 2012للسنة المالية  22.12من قانون المالية رقم  18من المادة  IIأحكام البند  التالي،تتمم على النحو 

( 2012ماي  16) 1433من جمادى اآلخرة  24بتاريخ  1.12.10الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 :، كما تم تغييرها وتتميمها 
 يتضمن هذا الحساب : -. II -. 18"المادة 

 في الجانب الدائن :"
........................................................................................................." 

.......................................................................................".................... 
 في الجانب المدين :"

........................................................................................................." 
 ؛"...........................................................................................................

 ."النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  -"
 صندوق محاربة الغش الجمركيهـ( 

، 2015للسنة المالية  100.14من قانون المالية رقم  15من المادة  IIأحكام البند  التالي،تتمم على النحو 

 (2014 ديسمبر 24) 1436 ول األربيع  فاتح بتاريخ  1.14.195الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

: 

 يتضمن هذا الحساب : -.II -.15المادة "

 في الجانب الدائن :"
........................................................................................................." 

..........................................................................................................." 
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 في الجانب المدين :"
........................................................................................................." 

 ........................................................................................؛"...................
 ."النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  -"

 صندوق التنمية الفالحية (و
، الصادر 33.85رقم  1986من قانون المالية لسنة  33من المادة  IIتتمم على النحو التالي ، أحكام البند 

(، كما 1985ديسمبر  31) 1406بيع اآلخر من ر 18بتاريخ   1.85.353بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 :وقع تغييرها وتتميمها
 :يتضمن هذا الحساب -.II -.33"المادة 

 في الجانب الدائن :"
.......................................................................".................................. 

..........................................................................................................." 
 في الجانب المدين :"

...........................................................................................".............. 
 "...........................................................................................................؛

 ."والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية النفقات المتعلقة بالتسديدات -"

 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة (ز
، 2007للسنة المالية  43.06من قانون المالية رقم  18من المادة  IIتتمم على النحو التالي ، أحكام البند 

، (2006ديسمبر  31) 1427ذي الحجة  10بتاريخ  1.06.232 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 كما تم تغييرها وتتميمها :
 يتضمن هذا الحساب : -. II -. 18"المادة 

 انب الدائن :في الج"
........................................................................................................." 

..........................................................................................................." 
 في الجانب المدين :"

......"................................................................................................... 
 "...........................................................................................................؛

 ."رجاعات الضريبية النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإل -"

 الصندوق الوطني الغابوي  (ح
، الصادر بتنفيذه 33.85رقم  1986من قانون المالية لسنة  34أحكام المادة  التالي،تتمم على النحو 

( ، كما وقع 1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18بتاريخ  1.85.353 الظهير الشريف رقم 

 تغييرها وتتميمها :
 .............................................................................................. -.34"المادة 

"............................................................................................................ 
 في الجانب الدائن :"

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

 في الجانب المدين :"
..................."...................................................................................... 

 "...........................................................................................................؛
 ."يةوالتخفيضات واإلرجاعات الضريب النفقات المتعلقة بالتسديدات -"
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 : التعديل المقترح
 
 

 الحسابات الخصوصية للخزينة
 

 لقانون المالية 130.13مع أحكام القانون التنظيمي رقم  ةالمرصدة ألمور خصوصيمالءمة بعض الحسابات 
 

 14المــادة 
 

 130.13 ، مع أحكام القانون التنظيمي رقم التالية  ةالمرصدة ألمور خصوصي تتم مالءمة الحسابات

 2) 1436من شعبان  14بتاريخ    62 .1.15الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   ، لقانون المالية
 :(  2015يونيو 

 
 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنيةأ( 

، 1998-1997للسنة المالية  14.97    رقم قانون الماليةمن   49المادة  تتمم على النحو التالي ، أحكام

كما ، (  1997 يونيو 30) 1418 صفرمن  24بتاريخ  1.97.153بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر 

 وقع تغييرها وتتميمها:
 ............................................................... -.49"المادة 

..........................................................................." 
 في الجانب الدائن :"

..................."............................. 
 ؛ ..................…………………………"

 .المبالغ المدفوعة من الميزانية  العامة -"
 في الجانب المدين :"

................."................... 
 ؛ .................................................. "
 المبالغ  المدفوعة  إلى الميزانية العامة. " -"

 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفرب( 
 ،2005للسنة المالية   26.04 من قانون المالية رقم  38المادة  من IIتتمم على النحو التالي أحكام البند  

ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16 بتاريخ   1.04.255الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وتتميمها:كما وقع تغييرها  (،2004

 يتضمن هذا الحساب : -. II-. 38"المادة 

 في الجانب الدائن :"
..................................................................................................." 

......................"............................................................................. 
 في الجانب المدين :"
 أ( وثائق الهوية اإللكترونية :"

..................................................................................................." 
........................."......................................................................... 
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 المبالغ المرجعة ..............................................بدون حق ؛ - "
 المدفوعة الى الميزانية العامة. المبالغ -"

 ب( وثائق السفر :"
............................................."...................................................... 

..................................................................................................." 
 المبالغ المرجعة ..............................................بدون حق ؛  -"
 الميزانية العامة."المبالغ المدفوعة الى  -"

 
 صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائيةج( 

  42.94 رقم   1995لسنة  من قانون المالية 52المادة  من IIأحكام البند  التالي،تتمم على النحو 

( ، 1994ديسمبر  31) 1415من رجب  28بتاريخ  1.94.431 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 :وتتميمها  تغييرها وقع كما 
 يتضمن هذا الحساب : -. II -. 52"المادة 

 في الجانب الدائن : "
........................................................................................................." 

............................................................................"............................... 
 في الجانب المدين : "

........................................................................................................." 
 ............؛"...............................................................................................

 ."النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  -"

 صندوق دعم التماسك االجتماعيد (  
، 2012للسنة المالية  22.12من قانون المالية رقم  18من المادة  IIأحكام البند  التالي،تتمم على النحو 

( 2012ماي  16) 1433من جمادى اآلخرة  24بتاريخ  1.12.10الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ، كما تم تغييرها وتتميمها :
 يتضمن هذا الحساب : -. II -. 18"المادة 

 في الجانب الدائن :"
........................................................................................................." 

................"........................................................................................... 
 في الجانب المدين :"

........................................................................................................." 
 .......................................................................؛"....................................

 ."النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  -"
 صندوق محاربة الغش الجمركيهـ( 

، 2015المالية للسنة  100.14من قانون المالية رقم  15من المادة  IIأحكام البند  التالي،تتمم على النحو 

 (2014 ديسمبر 24) 1436 ول ربيع األ فاتح بتاريخ  1.14.195الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

: 
 يتضمن هذا الحساب : -.II -.15المادة "

 في الجانب الدائن :"
............................................................................................."............ 

..........................................................................................................." 
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 في الجانب المدين :"
........................................................................................................." 

 .....................................................................................................؛"......
 ."النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  -"

 صندوق التنمية الفالحيةو( 
، الصادر 33.85رقم  1986من قانون المالية لسنة  33من المادة  IIتتمم على النحو التالي ، أحكام البند 

(، كما 1985ديسمبر  31) 1406بيع اآلخر من ر 18بتاريخ   1.85.353بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 :وقع تغييرها وتتميمها
 :يتضمن هذا الحساب -.II -.33"المادة 

 في الجانب الدائن :"
...............................".......................................................................... 

..........................................................................................................." 
 في الجانب المدين :"

..................................................."...................................................... 
 "...........................................................................................................؛

 ."والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية النفقات المتعلقة بالتسديدات -"
 بيئة والتنمية المستدامةالصندوق الوطني لحماية الز( 

، 2007للسنة المالية  43.06من قانون المالية رقم  18من المادة  IIتتمم على النحو التالي ، أحكام البند 

، (2006ديسمبر  31) 1427ذي الحجة  10بتاريخ  1.06.232 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 كما تم تغييرها وتتميمها :
 ضمن هذا الحساب :يت -. II -. 18"المادة 

 في الجانب الدائن :"
........................................................................................................." 

..........................................................................................................." 
 الجانب المدين : في"

........................................................................................................." 
 "...........................................................................................................؛

 ."النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  -"
 الصندوق الوطني الغابوي ح( 

، الصادر بتنفيذه 33.85رقم  1986من قانون المالية لسنة  34أحكام المادة  التالي،تتمم على النحو 

، كما وقع  (1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18بتاريخ  1.85.353 الظهير الشريف رقم 

 تغييرها وتتميمها :
 .............................................................................................. -.34"المادة 

"............................................................................................................ 
 نب الدائن :في الجا"

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

 في الجانب المدين :"
.......".................................................................................................. 

 "...........................................................................................................؛
 ."جاعات الضريبيةوالتخفيضات واإلر النفقات المتعلقة بالتسديدات -"
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 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ.
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 17التعديل رقم 

 15  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 المسمى تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية
 "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

 15املــادة  
للسنة   40.08 من قانون املالية رقم املكررة  16املادة  ، أحكام ا2017، ابتداء من فاتح ينايرالنحو التايل تغري و تتمم على

، كما وقع (2008 ديسمرب 30) 1430 مر حم 2بتاريخ 1.08.147 ، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 2009املالية 
 تغيريها وتتميمها :

 .......................................................................رغبة .... -.I -املكررة. 16"املادة 
 ....................................................................نفقاته."
 "II. - : يتضمن هذا احلساب 

 "يف اجلانب الدائن :  
....................................................." 

.." .................................................... 
 "يف اجلانب املدين :

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

"III .– .. يعيةالطب..............الكوارث املعنية بالعملياتاملنشآت وكذا  اجلماعات الرتابية  .....................و تدفع.  

  "-. IV  هذا الصندوق من لدن  طارإيتم حتديد كيفيات تنفيذ الربامج املتعلقة بالوقاية من خماطر الكوارث الطبيعية املنجزة يف
 طريقة عملها بنص تنظيمي."دة حتدد تركيبتها و "جلنة قيا

 

 : التعديل المقترح
 المسمى تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية

 "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"
 15املــادة  

، الصادر بتنفيذه 2009للسنة املالية   40.08 من قانون املالية رقم املكررة  16املادة  أحكام ا، تغري و تتمم على النحو التايل
 ، كما وقع تغيريها وتتميمها :(2008 ديسمرب 30) 1430 مر حم 2بتاريخ 1.08.147 الظهري الشريف رقم 

 رغبة ........................................................................... -.I -املكررة. 16"املادة 
 ....................................................................نفقاته."
 "II. - تضمن هذا احلساب :ي 
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 "يف اجلانب الدائن :  
....................................................." 

 ......................................................" 
 "يف اجلانب املدين :

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

"III .– .. يعيةالطب..............الكوارث املعنية بالعملياتاملنشآت وكذا  اجلماعات الرتابية  .....................و تدفع.  

  "-. IV هذا الصندوق من لدن  طارإكوارث الطبيعية املنجزة يف يتم حتديد كيفيات تنفيذ الربامج املتعلقة بالوقاية من خماطر ال
 طريقة عملها بنص تنظيمي."دة حتدد تركيبتها و "جلنة قيا

 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 18التعديل رقم 

 16  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 ألمور خصوصية المسمىتغيير الحساب المرصد 

 " الصندوق الخاص بالطرق" 
 

 16المادة 
 

  رقم  1995من قانون املالية لسنة  55من املادة  II، أحكام البند 2017، ابتداء من فاتح ينايرتتمم على النحو التايلتغري و 
ع ( ، كما وق1994ديسمرب  31) 1415من رجب  28بتاريخ  1.94.431 ، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  42.94

 تغيريها وتتميمها :
 يتضمن هذا احلساب : -. II - 55"املادة 

 يف اجلانب الدائن : -1 "
 -I)  262" أ( حصيلة الضريبة  الخصوصية السنوية  على المركبات  المنصوص عليها  في  المادة 

 و"جيم"( من "المدونة العامة للضرائب؛  "باء"
 " ب( .........................................................................................................

..........................................................................................................." 
 في الجانب المدين : -2

........................................................................................................." 
 ؛ "ط(....................................................................................................

 ."بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  النفقات المتعلقة "ي(

 

 : التعديل المقترح
 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 " الصندوق الخاص بالطرق" 
 16المادة 

، الصادر بتنفيذه  42.94  رقم  1995من قانون املالية لسنة  55من املادة  II، أحكام البند تتمم على النحو التايلتغري و 
 ع تغيريها وتتميمها :( ، كما وق1994ديسمرب  31) 1415من رجب  28بتاريخ  1.94.431 الظهري الشريف رقم 

 يتضمن هذا احلساب : -. II - 55"املادة 
 يف اجلانب الدائن : -1 "

 -I)  262" أ( حصيلة الضريبة  الخصوصية السنوية  على المركبات  المنصوص عليها  في  المادة 
 و"جيم"( من "المدونة العامة للضرائب؛  "باء"

 " ب( .........................................................................................................
............................................................................................"............... 

 في الجانب المدين : -2
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........................................................................................................." 
 "ط(.................................................................................................... ؛

 ."لنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ا "ي(

 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 19التعديل رقم 

 17  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 " ندماج الحضريللسكنى واإلصندوق التضامن "  
 

 17 المادة
من قانون المالية رقم  24من المادة  II، أحكام البند 2017على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير تتمم

 1422من شوال  15بتاريخ  1.01.346، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2002للسنة المالية  44.01

 تغييرها وتتميمها :، كما وقع (2001ديسمبر  31)

 يتضمن هذا الحساب : -.II -.24"المادة 

 
 في الجانب الدائن :"

........................................................................................................." 
 ...............................؛...".......................................................................

 الموارد المختلفة. -"
 في الجانب المدين :"

........................................................................................................." 
 ....................................؛".......................................................................

  ؛موال المقيدة في الحساب بدون حقالمبالغ المرجعة من األ -"
 ."والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية النفقات المتعلقة بالتسديدات -"

 

 : التعديل المقترح
 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 " الحضريندماج صندوق التضامن للسكنى واإل"  
 17 المادة

، 2002للسنة المالية  44.01من قانون المالية رقم  24من المادة  IIعلى النحو التالي ، أحكام البند  تتمم

، كما (2001ديسمبر  31) 1422من شوال  15بتاريخ  1.01.346الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وقع تغييرها وتتميمها :
 الحساب :يتضمن هذا  -.II -.24"المادة 

 
 في الجانب الدائن :"

........................................................................................................." 
 ...............................؛"..........................................................................

 المختلفة.الموارد  -"
 في الجانب المدين :"

........................................................................................................." 
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 "...........................................................................................................؛
  ؛موال المقيدة في الحساب بدون حقغ المرجعة من األالمبال -"
 ."والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية النفقات المتعلقة بالتسديدات -"

 

 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 20التعديل رقم 

 18  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 "مراض القلب والشرايينأالقروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة "حذف حساب التمويل المسمى 

 18المادة 
 

، حساب التمويل المسمى "القروض الممنوحة للعصبة الوطنية  2017 يناير فاتح من ابتداءيحذف، 

 مراض القلب والشرايين".ألمحاربة 
إلى الميزانية العامة  2016ديسمبر  31التمويل المذكور إلى غاية يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب 

"موارد أخرى"  92، طبيعة المورد 8500، المصلحة  1.1.0.0.0.13.000ويدرج في المداخيل بالفصل 

. 
 

 
 

 : التعديل المقترح
 "مراض القلب والشرايينأالقروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة "حذف حساب التمويل المسمى 

 18 المادة
 

مراض القلب أحساب التمويل المسمى "القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة  يحذف
 والشرايين".

يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 
 ى" ."موارد أخر 92، طبيعة المورد 8500،المصلحة 1.1.0.0.0.13.000

 

 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 21التعديل رقم 

 19  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 "القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي واإلسكان"حذف حساب التمويل المسمى 
 19المادة 

حساب التمويل المسمى "القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة ، 2017 يناير فاتح من ابتداءيحذف، 

 األراضي واإلسكان".
إلى الميزانية العامة  2016ديسمبر  31يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى غاية 

"موارد أخرى"  92، طبيعة المورد 8500، المصلحة  1.1.0.0.0.13.000ويدرج في المداخيل بالفصل 

. 
 
 

 : التعديل المقترح
 "القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي واإلسكان"حذف حساب التمويل المسمى 

 19المادة 
 يحذف حساب التمويل المسمى "القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي واإلسكان".

ل بالفصل في المداخييدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج 
 "موارد أخرى" . 92، طبيعة المورد 8500، المصلحة 1.1.0.0.0.13.000

 

 تبرير التعديل:
 حذف تاريخ دخول حيز التنفيذ  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 22التعديل رقم 

 20  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 البـاب الثـانـي

 بالتكـاليـفأحكـام تتعلـق 
I.- الميـزانية العـامة 

 التـأهيـل
 20المادة 

، في لقانون المالية، يؤذن للحكومة 130.13 من القانون التنظيمي رقم 60طبقا ألحكام المادة  

  نة.الس ثناءأ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم ذات مصلحة وطنيةوغير متوقعة  حالة ضرورة ملحة 
 المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.ويتم إخبار اللجنتين 

 
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون  
 للمالية.

 

 : التعديل المقترح

 البـاب الثـانـي
 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I.- الميـزانية العـامة 
 التـأهيـل

 20المادة 
 

، في لقانون المالية، يؤذن للحكومة  130.13 من القانون التنظيمي رقم 60طبقا ألحكام المادة  

من تاريخ نشر  خالل الفترة الممتدة   ، ، أن تفتحذات مصلحة وطنيةوغير متوقعة  حالة ضرورة ملحة 

  بمراسيم.اعتمادات إضافية  ، 2017ديسمبر  31قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية الى غاية 

 ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون  
 للمالية.

 تبرير التعديل:
المادة حكام وفقا ألاسيم مالءمة الفترة الزمنية التي يؤذن للحكومة خاللها باتخاذ مر يهدف هذا التعديل إلى 

سنة لل 73.16 مع تاريخ دخول قانون المالية رقم  لقانون المالية 130.13 من القانون التنظيمي رقم 60
 .حيز التنفيذ 2017المالية 
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع

 23التعديل رقم 

 21  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 مالية إحداث منـاصـب

 21المادة 
  
 . 2017برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية  ا ماليامنصب 23.768 يتـم إحداث  

 

 التالية:الوزارات والمؤسسات  لفائدة ا ماليامنصب 23.718   -1 

 المناصب عدد
 المالية

 القطاعات و المؤسسات

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني :    000 8           

 ..........ـ قطاع التربية الوطنية.....................................................        000 8           

 .................وزارة الداخلية..................................................................    800 7           

 .................الدفاع الوطني............................................................إدارة     000 4           

 ..................وزارة الصحة ................................................................. 500 1       

   ..............................................................وزارة اإلقتصاد و المالية.........    435              

 ..................وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر.......................    400              

 .................اإلسالمية..........................................وزارة األوقاف و الشؤون     400              

 ................المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج.............................    400              

 ..................الملكي...................................................................البالط     200              

 ..................وزارة العدل و الحريات.......................................................    100              

 .................الرياضة......................................................وزارة الشباب و     73                

 ................وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك...........................................    70                

 وزارة الفالحة و الصيد البحري :    70                

 .....................ـ قطاع الفالحة..........................................................        60                

 .....................ـ قطاع الصيد البحري..................................................        10                

 ................المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر.......................    60                

 ................وزارة الشؤون الخارجية و التعاون...........................................    54                

 .................الحكومة.................................................................رئيس     50                

 وزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة :    30                

 ...................ـ قطاع الماء...............................................................        30                

 ..................المحاكم المالية.................................................................    30                

 :  الرقمي واالقتصاد واالستثماروزارة الصناعة والتجارة     30                

 .............................................. واالستثمارالصناعة والتجارة قطاع - 30            

 ..................وزارة الثقافة..................................................................    10                

 ....المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة....الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة     6                  

 ...................المجموع...............................................                           718 23        
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 على مختلف الوزارات أو المؤسسات. ا ماليامنصب 50الحكومة لتوزيع  رئيس ؤهلي  -.2 
 
 

 : المقترحالتعديل 
 

 ماليةإحداث منـاصـب 
 21المادة 

  
 . 2017برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية  ا ماليامنصب 23.768 يتـم إحداث  

 

 التالية:الوزارات والمؤسسات  لفائدة ا ماليامنصب 23.718   -1 

 

 عدد
 المناصب
 المالية

 القطاعات و المؤسسات

 والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي :وزارة التربية الوطنية  400 8

 ....ـ قطاع التربية الوطنية...............................................................     000 8

 ـ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ....................................................     400

 وزارة الداخلية................................................................................... 800 7

 إدارة الدفاع الوطني............................................................................. 000 4

 ................................................وزارة الصحة ................................... 500 1

 وزارة اإلقتصاد و المالية.......................................................................   435

 وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية........................................................... 400

 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج............................................. 400

 البالط الملكي..................................................................................... 200

 والغابات :وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه  130

 ..........................ـ قطاع  الفالحة ..........................................     60

 ـ قطاع الصيد البحري.......................................................................     10

 .....................ـ قطاع المياه والغابات..............................     60

 وزارة العدل ..................................................................................... 100

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء : 100

 ـ قطاع  التجهيز والنقل واللوجيستيك ....................................................     70

 ................................ـ قطاع الماء  ............................................     30

 الرياضة.......................................................................وزارة الشباب و  73

 ..…………………………………وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي  54
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 رئيس الحكومة.................................................................................. 50

 المالية...................................................................................المحاكم  30

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي :  30

 ـ قطاع الصناعة  واالستثمار والتجارة ..................................................     30

 الثقافة واالتصال :وزارة  10

 ـ قطاع  الثقافة ........................................................................     10

 وبالوظيفة العمومية.....  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  بإصالح اإلدارة 6

 المجموع..................................................................                        718 23

 

 على مختلف الوزارات أو المؤسسات. ا ماليامنصب 50الحكومة لتوزيع  رئيس ؤهلي  -.2

 
 تبرير التعديل:

 .إعادة توزيع المناصب المالية المحدثة وفق الهيكلة الجديدة للحكومة  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 24التعديل رقم 

 22  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 الشاغرة على إثر إحالة الموظفين المالية حذف المناصب
 التقاعد علىالذين يشغلونها 
  22 المادة

 
للسنة المالية  8.96من القانون المالي رقم  43المادة  الثالثة من ، أحكام الفقرة 2017 يناير، ابتداء من فاتح  النحو التالي تتمم على

( ، كما وقع تغييرها 1996يونيو  29) 1417من صفر  12بتاريخ  1.96.77، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1996-1997

 : وتتميمها
 

وموظفي ............................................................................................وال تطبق  -(.3)الفقرة  43"المادة 

 ".المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني موظفي و ألمن الوطنيالمديرية العامة ل موظفيوكذا  وزارة العدل"
 

 : التعديل المقترح
 الشاغرة على إثر إحالة الموظفين المالية المناصبحذف 

 التقاعد علىالذين يشغلونها 
   22  المادة

 
للسنة المالية  8.96من القانون المالي رقم  43المادة  الثالثة من أحكام الفقرة ، 2017المالية  خالل السنة تتمم على النحو التالي،

( ، كما وقع تغييرها 1996يونيو  29) 1417من صفر  12بتاريخ  1.96.77، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1996-1997

 : وتتميمها
 

وموظفي ............................................................................................وال تطبق  -(.3)الفقرة  43"المادة 

 ".المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني موظفي و وطنيألمن الالمديرية العامة ل موظفيوكذا  وزارة العدل"
 

 تبرير التعديل:
 تغيير تاريخ دخول حيز التنفيذ  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 25التعديل رقم 

 23  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 التي أصبحت شاغرة خالل السنة المالية المالية ترشيد استعمال المناصب
 
  23المادة
 

، الصادر  2014للسنة المالية  110.13من قانون المالية رقم  22، أحكام المادة  2017تتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير

 : وتتميمها، كما وقع تغييرها  (2013ديسمبر  30) 1435 صفرمن  26بتاريخ  1.13.115 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 

 .......................................................................................................تعمل تس -.22المادة "

 القضائية. ................................................................................................................"
 .........................................................................................................ال تطبق "

 المذكورة أعاله. 48.09رقم  ".........................................................................................................

 ليةامال المناصب و ألمن الوطنيبالمديرية العامة لالخاصة لية االم هذه المادة على المناصبلى من الفقرة األو أحكام كذلك ال تطبق"

 ".بالمديرية "العامة لمراقبة التراب الوطنيالخاصة 

 

 : التعديل المقترح
 التي أصبحت شاغرة خالل السنة المالية المالية ترشيد استعمال المناصب

 
  23المادة
 

، الصادر  2014للسنة المالية  110.13من قانون المالية رقم  22أحكام المادة   ، 2017، خالل السنة المالية تتمم على النحو التالي 

 : وتتميمها، كما وقع تغييرها  (2013ديسمبر  30) 1435 صفرمن  26بتاريخ  1.13.115 بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 

 .......................................................................................................تعملتس -.22المادة "

 القضائية. ................................................................................................................"
 .........................................................................................................ال تطبق "

 المذكورة أعاله. 48.09رقم  ".........................................................................................................

 ليةامال المناصب و ألمن الوطنيبالمديرية العامة لالخاصة لية االم هذه المادة على المناصب الفقرة األولى من أحكام كذلك ال تطبق"

 ".بالمديرية "العامة لمراقبة التراب الوطنيالخاصة 

 

 تبرير التعديل:
 تغيير تاريخ دخول حيز التنفيذ  
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 26التعديل رقم 

 25  المــادة

 وردت في المشروع :المادة كما 
II.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 التـأهـيل
 25المادة 

 I.-  من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة  70طبقا ألحكام الفصل

 .2017بصورة مستقلة خالل السنة المالية 

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون  
 للمالية.

 
II.-  يصادق على المرسوم التالي المتخذ عمال بأحكام المادة  من الدستور، 70طبقا ألحكام الفصل

 :2016للسنة المالية  70.15من قانون المالية رقم  40

( بإحداث مرفق 2016فبراير  17) 1437جمادى األولى  8ادر في صال 2.16.114المرسوم رقم 

للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات 
  المناخية". 

 

 : التعديل المقترح
II.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 التـأهـيل
 25المادة 

 

 I.-  من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة  70طبقا ألحكام الفصل

 31الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية الى غاية بصورة مستقلة خالل 

 .2017ديسمبر 

في أقرب قانون ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها  
 للمالية.

 
II.-  يصادق على المرسوم التالي المتخذ عمال بأحكام المادة  من الدستور، 70طبقا ألحكام الفصل

 :2016للسنة المالية  70.15من قانون المالية رقم  40

( بإحداث مرفق 2016فبراير  17) 1437جمادى األولى  8صادر في ال 2.16.114المرسوم رقم 

للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات 
  المناخية". 

 تبرير التعديل:
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حكام وفقا ألراسيم مالءمة الفترة الزمنية التي يؤذن للحكومة خاللها باتخاذ ميهدف هذا التعديل إلى 
 .حيز التنفيذ 2017للسنة المالية  73.16مع تاريخ دخول قانون المالية رقم  من الدستور 70الفصل 

 

 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 27التعديل رقم 

 26  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
III.- الحسابات الخصوصية للخزينة 

 التـأهـيل
 26المادة 

 
لقانون المالية ، يؤذن للحكـومة ، في  130.13من القانون التنظيمي رقم  26طبقا ألحكام المادة 

حسابات  2017، أن تحدث خالل السنة المالية  وغير المتوقعة ملحةالضرورة الو االستعجالحالة 

  .مراسيمموجب ب  خصوصية للخزينة

 سبقا بذلك.ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان م
المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون  المراسيمويجب أن تعرض 

 للماليـة.

 
 : التعديل المقترح

III.- الحسابات الخصوصية للخزينة 
 التـأهـيل

 26المادة 
 

لقانون المالية ، يؤذن للحكـومة ، في  130.13من القانون التنظيمي رقم  26طبقا ألحكام المادة 

الفترة الممتدة من تاريخ نشر خالل   ،، أن تحدث وغير المتوقعة ملحةالضرورة الو االستعجالحالة 
موجب ب  حسابات خصوصية للخزينة ، 2017ديسمبر  31قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية الى غاية 

  .مراسيم

 المالية بالبرلمان مسبقا بذلك.ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين ب
المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون  المراسيمويجب أن تعرض 

 للماليـة.

 

 تبرير التعديل:
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المادة حكام وفقا ألمالءمة الفترة الزمنية التي يؤذن للحكومة خاللها باتخاذ مراسيم يهدف هذا التعديل إلى 

سنة لل 73.16 مع تاريخ دخول قانون المالية رقم  130.13لقانون المالية  التنظيمي رقممن القانون  26
 .حيز التنفيذ 2017المالية 
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 28التعديل رقم 

 35  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية

 "الصنـدوق الوطنـي الغابـوي" المسمى
 

 35المادة 
 

( درهم مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات 200.000.000)بمائتي مليون يحدد 

من االعتمادات التي سترصد له في السنة  2017ومحاربة التصحر االلتزام بها مقدما خالل السنة المالية 

 فيما يتعلق بالحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" . 2018المالية 

 
 :التعديل المقترح

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية

 "الصنـدوق الوطنـي الغابـوي"المسمى 
 

 35المادة 
 

لوزير الفالحة والصيد البحري ( درهم مبلغ النفقات المأذون 200.000.000)بمائتي مليون يحدد 

من االعتمادات التي سترصد  2017االلتزام بها مقدما خالل السنة المالية والتنمية القروية والمياه والغابات 

فيما يتعلق بالحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني  2018له في السنة المالية 

 الغابوي".

 

 تبرير التعديل:
 ة الجديدة للحكومة.لالهيكللمالءمة مع 
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 29التعديل رقم 

 39  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 الباب الثالث

 

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
 

 39المادة 
 

بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي ، الموارد المرصدة في الميزانية  2017تحدد خالل السنة المالية 

العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي 
 مقدرة في الجدول "أ" الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن

 ذلك :
 بالدرهم 

 000 622 281 222 ( :1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 000 200 202 206 ـ المداخيل الضريبية :

 000 000 982 89 ………………………………….……….ـ الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة      

 000 200 232 89 ………………………………....………………..ـ الضرائب غير المباشرة....      

 000 200 913 8 ………..……………………………..…………………..ـ الرسوم الجمركية      

 000 800 074 18 ………………………………....…………………..ـ رسوم التسجيل و التمبر      

 000 422 079 16 ـ المداخيل غير الضريبية :

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

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

9 067 270 000 

 000 500 354 ……………………………...……….………………..ـ عائدات أمالك الدولة      

 000 652 893 4 ……………………………………………....……………...ـ موارد مختلفة      

 000 000 764 1 …………………………………………..………….ـ موارد الهبات و الوصايا      

 000 785 208 215 ( :2النفقات العادية للميزانية العامة )

 000 785 734 187 ـ نفقات التسيير:

 000 605 700 106 ……….…….……………………………...……………ـ نفقات الموظفين      

 000 180 684 35 ………………………………....…………ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة      

 000 000 790 36 …….……………………….ـ التكاليف المشتركة      

 000 000 260 5 ………….………ـ النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريبية      

 000 000 300 3 ـ النفقات الطارئة  و المخصصات اإلحتياطية.....................................................      

 000 000 474 27 ………………………………...…ـ نفقات الفوائد و العموالت المتعلقة بالدين العمومي 

 000 837 072 7 (…….…………………………….………………...2)-(1(=)3الرصيد العادي )

 000 846 571 63 (……….……………………………..……...4ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة ) 
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رصيد الميزانية العامة )دون حصيلة اإلقتراضات واستهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل 
 (……………………………………...………………4)-(3(=)5األجل( )

-56 499 009 000 

   بصورة مستقلة :مرافق الدولة المسيرة 

 000 434 943 2 …………………………….....ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

 000 434 943 2 ـ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :  

 000 174 198 2 …………………..…..…………...………………...…….ـ نفقات اإلستغالل      

 000 260 745 …………………………………………....…………..…..ـ نفقات اإلستثمار      

 - (……………...…………..………6رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )

   الحسابات الخصوصية للخزينة : 

 000 230 871 77 ………………………………..………...ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة      

 000 894 671 70 …………………………………...……..ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة      

 000 336 199 7 (………...…………………………….…..7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة اإلقتراضات و استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل 
 (………..……………………..7(+)6(+)5(=)8األجل(  )

-49 299 673 000 

 000 000 882 45 ( :9استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل )

 000 000 389 35 ……………………..…………..………….…..….……..……… ـ الداخلي      

 000 000 493 10 ………………………………………………..………...……...ـ الخارجي      

 000 673 181 95- (………………………….....9)-(8(=)10لتمويل ميزانية الدولة )الحاجيات اإلجمالية 

 000 000 000 70 ( :11موارد اإلقتراضات المتوسطة  و الطويلة األجل  )

 000 000 000 47 …………...……………..................................................……. ـ الداخلية      

 000 000 000 23 ………………………………………...…..……...........……...ـ الخارجية      

 000 673 181 25- (................................................11(+)10الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة )
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 ةلمالءمل  تحيين الجدول "أ" الملحق بمشروع قانون المالية التعديل المقترح :

 الباب الثالث
 

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
 

 39المادة 
 

بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي ، الموارد المرصدة في الميزانية  2017تحدد خالل السنة المالية 

العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي 
 مقدرة في الجدول "أ" الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن

 ذلك :
 بالدرهم 

 000 622 281 222 ( :1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 000 200 202 206 ـ المداخيل الضريبية :

 000 000 982 89 ………………………………….……….ـ الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة      

 000 200 232 89 ………………………………....………………..ـ الضرائب غير المباشرة....      

 000 200 913 8 ………..……………………………..…………………..ـ الرسوم الجمركية      

 000 800 074 18 ………………………………....…………………..ـ رسوم التسجيل و التمبر      

 000 422 079 16 ـ المداخيل غير الضريبية :

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

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

9 067 270 000 

 000 500 354 ……………………………...……….………………..ـ عائدات أمالك الدولة      

 000 652 893 4 ……………………………………………....……………...ـ موارد مختلفة      

 000 000 764 1 …………………………………………..………….ـ موارد الهبات و الوصايا      

 000 785 208 215 ( :2النفقات العادية للميزانية العامة )

 000 785 734 187 ـ نفقات التسيير:

 000 605 700 106 ……….…….……………………………...……………ـ نفقات الموظفين      

 000 180 684 35 ………………………………....…………ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة      

 000 000 790 36 …….……………………….ـ التكاليف المشتركة      

 000 000 260 5 ………….………ـ النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريبية      

 000 000 300 3 ـ النفقات الطارئة  و المخصصات اإلحتياطية.....................................................      

 000 000 474 27 ………………………………...…ـ نفقات الفوائد و العموالت المتعلقة بالدين العمومي 

 000 837 072 7 (…….…………………………….………………...2)-(1(=)3الرصيد العادي )

 000 846 571 63 (……….……………………………..……...4ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة ) 

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

-56 499 009 000 

   بصورة مستقلة :مرافق الدولة المسيرة 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

90 
 

 000 434 943 2 …………………………….....ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

 000 434 943 2 ـ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :  

 000 174 198 2 …………………..…..…………...………………...…….ـ نفقات اإلستغالل      

 000 260 745 …………………………………………....…………..…..ـ نفقات اإلستثمار      

 - (……………...…………..………6رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )

   الحسابات الخصوصية للخزينة : 

 000 230 871 77 ………………………………..………...ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة      

 000 894 671 70 …………………………………...……..ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة      

 000 336 199 7 (………...…………………………….…..7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة اإلقتراضات و استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل 
 (………..……………………..7(+)6(+)5(=)8األجل(  )

-49 299 673 000 

 000 000 882 45 ( :9استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل )

 000 000 389 35 ……………………..…………..………….…..….……..……… ـ الداخلي      

 000 000 493 10 ………………………………………………..………...……...ـ الخارجي      

 000 673 181 95- (………………………….....9)-(8(=)10لتمويل ميزانية الدولة )الحاجيات اإلجمالية 

 000 000 000 70 ( :11موارد اإلقتراضات المتوسطة  و الطويلة األجل  )

 000 000 000 47 …………...……………..................................................……. ـ الداخلية      

 000 000 000 23 ………………………………………...…..……...........……...ـ الخارجية      

 000 673 181 25- (................................................11(+)10الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة )

 

 تبرير التعديل:
تحيين الجدول "أ" الملحق بمشروع قانون المالية هذا، لمالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة وكذا 

التجهيز وكذلك ب المكلفةلوزارة لمراجعة توزيع موارد بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة 
ن االعتبار تاريخ ر  أخذا بعيبعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بالتعمي

 . دخول حيز تنفيذ إحداث المرافق الجديدة المعنية
كما عرف هذا الجدول تغييرا يهم إصدار شهادات الصكوك تماشيا مع دخول المنتوجات المالية  

 البديلة حيز التطبيق. 
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 30التعديل رقم 

 43  المــادة

 في المشروع : المادة كما وردت
 الجزء الثاني

 

 وسائل المصالح
 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

 المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
 

I.- الميزانية العامة 
 

 43المادة 
 

ا يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية ـفيم 2017يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 

 بمائة وسبعة وثمانين مليارا وسبعمائة وأربعة وثالثين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف العامة 

 .  درهم( 187.734.785.000)

 
وتوزع االعتمادات المذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" الملحق بقانون 

 .المالية هذا 
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 ةلمالءمل  " الملحق بمشروع قانون الماليةبتحيين الجدول " التعديل المقترح :

 الجزء الثاني
 

 وسائل المصالح
 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

 المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
 

I.- الميزانية العامة 
 

 43المادة 
 

ا يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية ـفيم 2017يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 

 بمائة وسبعة وثمانين مليارا وسبعمائة وأربعة وثالثين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف العامة 
 .  درهم( 187.734.785.000)

 
للبيانات الواردة في الجدول "ب" الملحق بقانون  وتوزع االعتمادات المذكـورة على الفصول وفقا

 المالية هذا .

 

 تبرير التعديل:
يروم هذا التعديل تحيين الجدول "ب" الملحق بمشروع قانون المالية هذا، لمالءمته مع الهيكلة الجديدة 

وظفين المللحكومة وكذا إعادة توزيع االعتمادات المرصدة لبعض القطاعات الوزارية برسم نفقات 
مع االحتفاظ بنفس الغالف االجمالي الذي سبق رصده لهذه الغاية بمشروع قانون المالية لسنة 

مبدأ محدودية نفقات الموظفين الذي جاء به القانون التنظيمي رقم  وذلك تماشيا مع .2017
الموظفين  تتبين ، على ضوء المعطيات المتعلقة بتنفيذ نفقالقانون المالية و كذلك بعد ان  130.13

، ان االعتمادات التي سبق رصدها لبعض القطاعات الوزارية 2017برسم أربعة أشهر األولى لسنة 
غير كافية لتغطية نفقات الموظفين العاملين بها برسم هذه السنة، في حين ان بعض القطاعات  

 األخرى عرفت فائضا في هذه االعتمادات.
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 31التعديل رقم 

 44  المــادة
 

 المادة كما وردت في المشروع :

 
 44المادة 
 

ة ـيحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات االستثمار من الميزاني
 بثمانية وتسعين مليارا ومائتين وواحد وثالثين مليونا وأربعمائة وستة وثالثين ألفالعامة 

ثالثة وستون مليارا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة  درهم ، منها (  98.231.436.000)

 .درهم اعتمادات األداء( 63.571.846.000) وستة وأربعون ألف

 
وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في 

 المالية هذا .الجدول "ج" الملحق بقانون 

 

 ةلمالءمل  " الملحق بمشروع قانون الماليةجتحيين الجدول " التعديل المقترح :

 44المادة 
 

ة ـيحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات االستثمار من الميزاني
 وأربعمائة وستة وثالثين ألفبثمانية وتسعين مليارا ومائتين وواحد وثالثين مليونا العامة 

ثالثة وستون مليارا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة  درهم ، منها (  98.231.436.000)

 .درهم اعتمادات األداء( 63.571.846.000) وستة وأربعون ألف

 
 فيوتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة 

 الجدول "ج" الملحق بقانون المالية هذا .

 

 تبرير التعديل:
 الملحق بمشروع قانون المالية هذا، لمالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة. "ج"تحيين الجدول 
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 32التعديل رقم 

 46  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

II.-  الدولة المسيرة بصورة مستقلةميزانيات مرافق 
 46المادة 
 

فيما يتعلق بنفقات االستغالل لمرافق  2017يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 

بمليارين ومائة وثمانية وتسعين مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألف  الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 درهم.( 2.198.174.000)

 
االعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" وتوزع 

 الملحق بقانون المالية هذا .
 

 

 ةلمالءمل  " الملحق بمشروع قانون المالية هـ تحيين الجدول " التعديل المقترح :

 

II.- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
 46المادة 
 

فيما يتعلق بنفقات االستغالل لمرافق  2017يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 

بمليارين ومائة وثمانية وتسعين مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألف  الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 درهم.( 2.198.174.000)

 
للبيانات الواردة في الجدول "هـ" وتوزع االعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا 

 الملحق بقانون المالية هذا .

 تبرير التعديل:

 " الملحق بمشروع قانون المالية هذا، لمالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة هـ تحيين الجدول "

 المكلفة لوزارةلمراجعة توزيع اعتمادات بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة وكذا 
 تجهيز أخذا بعين االعتبار تاريخ دخول حيز التنفيذ إحداث المرافق الجديدة المعنية.الب
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 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 33التعديل رقم 

 47  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 47 المادة
  

افق الدولة االستثمار لمريحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات 
درهم ، منها  (909.260.000)بتسعمائة وتسعة مليونا ومائتين وستين الف  المسيرة بصورة مستقلة

 درهم اعتمادات األداء.( 745.260.000)  سبعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وستون ألف
 

ات والمصالح وفقا للبيانات وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام المذكورة على الوزار
 الواردة في الجدول "و" الملحق بقانون المالية هذا .
 

 ةلمالءمل  " الملحق بمشروع قانون الماليةو تحيين الجدول " التعديل المقترح :

 47 المادة
  

لدولة ايحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات االستثمار لمرافق 
درهم ، منها  (909.260.000)بتسعمائة وتسعة مليونا ومائتين وستين الف  المسيرة بصورة مستقلة

 درهم اعتمادات األداء.( 745.260.000)  سبعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وستون ألف
 

للبيانات وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا 
 الواردة في الجدول "و" الملحق بقانون المالية هذا .

 تبرير التعديل:
تحيين الجدول "و" الملحق بمشروع قانون المالية هذا، لمالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة 

  المكلفةوزارة للوكذا مراجعة توزيع اعتمادات بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  التابعة 
وكذلك بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير أخذا هيز بالتج

 بعين االعتبار تاريخ دخول حيز تنفيذ إحداث المرافق الجديدة المعنية.
 
 
 
 
 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

96 
 

 

 2017قانون المالية لسنة  مشروع
 34التعديل رقم 

 48  المــادة

 المادة كما وردت في المشروع :
 

 

 III الحسابات الخصوصية للخزينة -.
 
 48 المادة
  

ليات الحسابات فيما يتعلق بعم 2017يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 

 بسبعين مليارا وستمائة وواحد وسبعين مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفالخصوصية للخزينة 
 درهم. (70.671.894.000)

 
المذكورة على األصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" وتوزع االعتمادات 
 الملحق بقانون المالية هذا .

 
 ةلمالءمل  " الملحق بمشروع قانون الماليةز تحيين الجدول " التعديل المقترح :

 
 

 III الحسابات الخصوصية للخزينة -.
 
 48 المادة
  

ليات الحسابات فيما يتعلق بعم 2017يحدد مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 

 بسبعين مليارا وستمائة وواحد وسبعين مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعين ألفالخصوصية للخزينة 
 درهم. (70.671.894.000)

 
لواردة في الجدول "ز" وتوزع االعتمادات المذكورة على األصناف والحسابات وفقا للبيانات ا

 الملحق بقانون المالية هذا .

 تبرير التعديل:
 .تحيين الجدول "ز" الملحق بمشروع قانون المالية هذا، لمالءمته مع الهيكلة الجديدة للحكومة
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 (39)المادة   ـالجدول " ا "

 المسيرة بصورة مستقلةجدول التقييم الجمالي لمداخيل الميزانية العامة  وميزانيات مرافق الدولة 

 2017وأصناف الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة 

 )بالدرهم(

 - I الــميـــزانــــية العامة 

 بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

 1.1.0.0.0.02.000   البلط الملكي 

  0000  الدارة الـعـامة 

 للتذكــرة
 10 الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات

20 

30 

  

 50 000 
 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة

 للتذكــرة
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة الـعـامة  000 50 

 مجمـــوع موارد البلط الملكي 
 50 000 

 1.1.0.0.0.05.000   المحاكم المالية 

  0000  الدارة العامة 

 للتذكــرة
 10 مديونية المحاسبين

20 

30 

40 

50 

  

 للتذكــرة
 أحكام بإرجاع الموال الصادرة عن المحاكم المالية

 للتذكــرة
 الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات الخرى الصادرة عن المحاكم المالية

 للتذكــرة
 بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم الماليةفوائد التأخير المتعلقة 

 للتذكــرة
 نسخ الملفات قصد الطلع

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  للتذكــرة  

 للتذكــرة   مجمـــوع موارد المحاكم المالية 

 1.1.0.0.0.06.000   وزارة العدل والحريات 

  9400  المصالح المشتركة للقطاع القضائى 

 30 000 000 
 10 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم

20 

30 

  

 400 000 000 
 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا

 2 000 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائى  000 000 432 

 مجمـــوع موارد وزارة العدل والحريات 
 432 000 000 
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 1.1.0.0.0.07.000   وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

  9100  البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

 310 000 000 
 10 الرسوم القنصلية

20 

30 

  

 200 000 
دات العقود المتعلقة بالملحة والتجارة ومختلف الشهاالرسوم التي يستوفيها العوان الدبلوماسيون والقنصليون على 

 المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية

 2 500 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية  000 700 312 

 312.700.000 000 500 والتعاون الوطني الخارجية للمن الشؤون الدارة العامة وزارة موارد موارد مجمـــوع مجموع  

 
 

 بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

 1.1.0.0.0.08.000   وزارة الداخلية 

  0000  الدارة العامة 

 700 000 
 10 المخالفات لنظام السعارحصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل 

20 

3100 

 

 5 500 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 200 6 

  الدارة العامة للمن الوطني

 300 000 
 10 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

20 

30 

  

 للتذكــرة
 التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 

 200 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني  000 500 

 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 
 6 700 000 

 1.1.0.0.0.10.000   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

  0000  العامةالدارة  

 للتذكــرة
 10 رسوم التسجيل

20 

  

 400 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 400 

 مجمـــوع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 
 400 000 

 1.1.0.0.0.11.000   وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

  0000  الدارة العامة 

 2 000 000 
   10 موارد متنوعة

 2 000 000 
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 2 000 000 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

 1.1.0.0.0.12.000   وزارة الصحة 

  0000  الدارة العامة 

 12 000 
 10 والفحص الصحيرسوم المراقبة الصحية 

20 

30 

40 

  

 10 000 
 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية

 للتذكــرة
 الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

 1 600 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 622 1 

 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 
 1 622 000 

 1.1.0.0.0.13.000   وزارة القتصاد والمالية 

  8100  الدارة العامة 

 50 000 
 10 العقوبات والغرامات غير الجبائية

20 

30 

  

 للتذكــرة
ة لشراء الغير المستعملة المرصدالمبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات 

 السيارات

 100 000 000 
 ديون الخزينة المتقادمة

  

 

 بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

   40 القتطاع من نتاج العاب الرهان للتذكــرة

 للتذكــرة
 50 والكلب السلوقيةالقتطاع من رهان سباق الخيول 

60 

70 

8200 

 

 للتذكــرة
 مساهمة الجماعات الترابية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة

 150 000 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 050 250 

  مديرية الشؤون الدارية والعامة

 100 000 
 10 موارد متنوعة

8300 

 

 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والعامة  000 100 

  إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

  
 10 الرسوم الجمركية

11 

  

 8 913 100 000 
 رسوم الستيراد
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 للتذكــرة
 12 عند الستيرادالقتطاع الجبائي 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

32 

40 

50 

 للتذكــرة
 التاوة على استغلل الفوسفاط

 100 000 
 الرسم الموحد

 5 800 000 
 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك

 15 300 000 
 الرسوم القنصلية

 4 000 000 
 الرسوم المفروضة على النقل الخاص

  
 الرسوم الداخلية على الستهلك

 521 000 000 
 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول

 732 400 000 
 الرسم المفروض على أنواع الجعة

 289 000 000 
 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا

 للتذكــرة
 الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلة الصناعية

 11 400 000 
 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلتين

 للتذكــرة
 الرسوم المفروضة على الغشية المطاطية والوعية الهوائية وإطارات العجلت

 15 940 400 000 
 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة

 9 160 100 000 
 المصنعالرسم المفروض على التبغ 

  
 الضريبة على القيمة المضافة

 34 948 200 000 
 الضريبة على القيمة المضافة للستيراد

 424 700 000 
 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

 31 900 000 
 حصيلة المصادرات

  
 رسوم المراقبة

  

 

 الــمـــــــواردبـيــــان  2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

   51 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الستيراد والتصدير للتذكــرة

 للتذكــرة
 52 والتصديرالرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الستيراد 

60 

8400 

 

 80 000 000 
 الزيادات المترتبة على السندات القتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير
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 104 000 000 
حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك و 

 الضرائب غير المباشرة
70 

80 

90 
 1 300 000 000 

 اتاوي انبوب الغاز

 11 300 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  000 700 492 72 

  المديرية العامة للضرائب

  
 10 الضرائب المباشرة

11 

12 

20 

21 

22 

23 

30 

40 

41 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

60 

61 

62 

63 

  

 45 800 000 000 
 الضريبة على الشركات

 41 100 000 000 
 الضريبة على الدخل

  
 رسوم مماثلة

 58 000 000 
 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات

 332 000 000 
 الضريبة المهنية

 48 000 000 
 ضريبة السكن

 للتذكــرة
 التبغالرسوم المفروضة على 

  
 الضريبة على القيمة المضافة

 27 205 000 000 
 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

  
 رسوم التسجيل

 9 751 000 000 
 رسوم نقل الملكية

 1 888 000 000 
 الرسوم المفروضة على العقود الخرى

 للتذكــرة
 وغير القضائيةالرسوم المفروضة على العقود القضائية 

 للتذكــرة
 الرسوم القضائية

 للتذكــرة
 الرسم المفروض على العقود والتفاقات

 للتذكــرة
 المساعدة القضائية

 1 052 000 000 
 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات

 للتذكــرة
 رسوم متنوعة وموارد تبعية

  
 رسوم التمبر

 793 000 000 
 التمبر الفريد والورق المدموغ
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 668 000 000 
 التمبر على الوامر بالداء

 للتذكــرة
 بطاقة التعريف

 

 بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

 220 000 000 
 64 جوازات السفر

65 

66 

67 

68 

70 

71 

80 

81 

82 

83 

84 

90 

91 

92 

8500 

 

 10 000 000 
 تسجيل الجانب

 24 000 000 
 رخص الصيد وحمل السلح

 1 266 000 000 
 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات

 30 000 000 
 رسم التمبر الخاص بسندات الستيراد

  
 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية

 2 367 000 000 
 ورسم النسخةالرسم الساسي 

  
 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات

 722 000 000 
 الزيادة المترتبة عن عدم القرارأوالتأخير أوالنقص في القرار

 609 000 000 
 الغرامات المترتبة عن التأخير في الداء

 1 313 000 000 
 الزيادات المترتبة عن التأخير

 للتذكــرة
 المصالحات في المخالفات الجبائيةحصيلة 

  
 موارد متنوعة و استثنائية

 للتذكــرة
 موارد جبائية استثنائية

 للتذكــرة
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد المديرية العامة للضرائب  000 000 256 135 

  مديرية الخزينة والمالية الخارجية

  
 10 الموارد العادية

11 

12 

13 

14 

15 

  

 620 000 000 
 الموارد  التية من بنك المغرب

 272 000 000 
 الموارد التية من صندوق اليداع والتدبير

 120 000 000 
 الموارد التية من مكتب الصرف

 100 000 000 
 الموارد التية من القرض الفلحي المغربي



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

103 
 

 للتذكــرة
 16 الموارد التية من البنك المركزي الشعبي

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 100 000 000 
 المواردالتية من صندوق التجهيز الجماعي

 20 000 000 
 الموارد التية من الصندوق المركزي للضمان

 5 379 000 
 الفوائد المترتبة على توظيف الموال و السلفات

 100 000 000 
 العموميةفوائد عن عمليات تدبير الخزينة 

  
 حصيلة القتراض

 47 000 000 000 
 القتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الجل

 23 000 000 000 
 مقابل قيمة القتراضات الخارجية

 حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الستثمار للتذكــرة

 

 بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

 للتذكــرة
 24 الموارد التية من القرض الجباري

30 

31 

32 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

91 

92 

8600 

 

  
 الهبات و الوصايا

 1 764 000 000 
 هبات

 للتذكــرة
 القتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التى تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية

 1 075 700 000 
 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للستهلك والدين العائم

 للتذكــرة
 عمولت على القروض المرجعة

 للتذكــرة
 عمولت الضمان الخاصة بالقتراضات الداخلية والخارجية

 للتذكــرة
 الدوليةالرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات 

 للتذكــرة
 استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لجل تملك مساكن اجتماعية

  
 موارد مختلفة

 للتذكــرة
 الموارد التية من الشركة المركزية لعادة التأمين

 250 000 
 موارد أخرى

 مجمـــوع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية  000 329 177 74 

  مديرية المنشآت العامة والخوصصة
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 10 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

30 

31 

32 

33 

  

 2 000 000 000 
 العقارية والمسح العقاري والخرائطيةالموارد التية من الوكالة الوطنية للمحافظة 

 300 000 000 
 الموارد التية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلت

 400 000 000 
 الموارد التية من المكتب الوطني للمطارات

 170 000 000 
 الموارد التية من الوكالة الوطنية للموانئ

 22 000 000 
 المغربية لسوق الرساميلالموارد التية من الهيئة 

 4 000 000 
 الموارد التية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

 5 000 000 
 الموارد التية من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات

 350 000 000 
 الموارد التية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

 55 000 000 
 الموارد التية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

  
 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة الخرى

 50 000 000 
 الموارد التية من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

 للتذكــرة
 الموارد التية من المؤسسات العامة الخرى

  
 الرباح التية من  الشركات ذات المساهمة العمومية

 2 000 000 000 
 الرباح التية من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" "م ش ف" ش.م

 1 348 270 000 
 الرباح التية من شركة اتصالت المغرب

 الرباح التية من مجموعة التهيئة العمران 000 000 250 

 

 بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

 الرباح التية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 000 000 35 
34 

35 

36 

37 

40 

41 

42 

8800 

 

 262 000 000 
 المغرب ـالرباح التية من شركة استغلل الموانئ ـ مرسى 

 150 000 000 
 الرباح الناتجة عن بريد المغرب

 للتذكــرة
 الرباح التية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية

  
 الرباح التية من  شركات أخرى

 4 000 000 
 الرباح التية من شركة النتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية
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 20 000 000 
 43 التية من الشركة الملكية لتشجيع الفرسالرباح 

44 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

60 

70 

 للتذكــرة
 الرباح التية من الشركة الوطنية لتسويق البذور

 للتذكــرة
 الرباح التية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات

  
 أتاوي احتلل الملك العامة وموارد أخرى

 100 000 000 
 الموضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصلتأتاوى احتلل الملك العامة 

 100 000 000 
 اتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات

 100 000 000 
 أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ

 للتذكــرة
 العامة الموضوعة رهن اشارة  هيئات اخرىأتاوي احتلل الملك 

 للتذكــرة
 الموارد التية من فاعلين في ميدان التصالت

 110 000 000 
 موارد متنوعة

 للتذكــرة
 الموارد التية من مساهمات الدولة

 للتذكــرة
 موارد الرخص التية من فاعلين في ميدان التصالت

 مجمـــوع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة  000 270 835 7 

  مديرية أملك الدولة

 25 000 000 
 10 بيع عقارات مخزنية قروية

20 

30 

40 

50 

60 

  

 323 000 000 
 دخول أملك الدولة ـ اليجار والتكاليف اليجارية الخ ـ   

 للتذكــرة
 التركات الشاغرة

 500 000 
 المائوية المتحصلة من البيوعات واليجارات العامةالنسبة 

 5 500 000 
 حاصلت بيع الثاث و الحطام والمعدات غير الصالحة للستعمال

 1 000 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد مديرية أملك الدولة  000 000 355 

 مجمـــوع موارد وزارة القتصاد والمالية 
 290 366 449 000 

 1.1.0.0.0.17.000   وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

  8100  مديرية الشؤون الدارية والقانونية 

 600 000 
 10 التاوة المفروضة على استخراج المواد

20 

  

 التاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العامة  للتذكــرة
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 بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

 التاوة المستحقة على احتلل الملك العامة للتذكــرة
30 

40 

8200 

 

 8 000 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والقانونية  000 600 8 

  مديرية الموانىء والملك العمومي البحري

  
 10 رسوم الميناء

11 

12 

13 

14 

20 

21 

22 

30 

40 

50 

60 

70 

8300 

 

 للتذكــرة
 رسوم الميناء المفروضة على السفن

 للتذكــرة
 ارشاد البواخر و قطرها

 للتذكــرة
 رسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية

 للتذكــرة
 المفروضة على البضائعرسوم الميناء 

  
 الرسوم المستوفاة من التفريغ

 للتذكــرة
 الرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة

 للتذكــرة
 الرسوم المستوفاة من تفريغ السماك

 للتذكــرة
 القسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير

 للتذكــرة
 الميناء التي صارت غير صالحةبيع معدات 

 للتذكــرة
 رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء

 للتذكــرة
 الموارد التية من استعمال اللت

 750 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري  000 750 

  مديرية الملحة الجوية المدنية

 للتذكــرة
 10 الرسوم المستوفاة في المطارات

20 

30 

  

 15 000 000 
 الرسوم المفروضة على النقل الخاص

 21 000 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد مديرية الملحة الجوية المدنية  000 000 36 

 مجمـــوع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 
 45 350 000 

 1.1.0.0.0.20.000   وزارة الفلحة والصيد البحري 
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  0000  الدارة العامة 

 25 000 
 10 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية

20 

30 

40 

50 

60 

  

 للتذكــرة
 المبالغ التي يؤديها الملك أو المستغلون الفلحيون في نطاق قانون الستثمارات الفلحية

 للتذكــرة
 التحليل بالمختبراترسوم 

 للتذكــرة
 اداء التقييد فى السجل الرسمى لنواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب

 للتذكــرة
 موارد مراكز تناسل الخيل

 9 000 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 025 9 

 

 

 بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

 4 000 000 

 10 الدارة العامةالتاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية

20 

30 

40 

50 

60 

10 

20 

10 

20 

30 

9100 

3000 

1.1.0.0.0.21.000 

1.1.0.0.0.26.000 

1.1.0.0.0.27.000 

1.1.0.0.0.28.000 

 22 800 000 
 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد

 196 500 000 
 إيتاوات الصيد البحري

 390 000 000 
 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري

 3 500 000 
 الجنح المتعلقة بالصيد البحريالمصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في 

 7 000 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 800 623 

 مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري 

 وزارة الشباب و الرياضة
 مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

 التغذية واليواء داخل المراكز والمخيماتمساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف 

 632 825 000 

 للتذكــرة

 للتذكــرة
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية  للتذكــرة  

 مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة 

 وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني
الدارة العامةرسم 

 وضع الطابع

 للتذكــرة  

 100 000 

 للتذكــرة
 رسم التفتيش

 للتذكــرة
 موارد متنوعة

 100 000 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

108 
 

 100 000 

 7 500 000 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 الدارة العامة

 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص

10 20 

30 

10 

20 

30 

40 

0000 

0000 

0000 

 1 000 000 
 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات

 90 000 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 500 98 

 مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي
 الدارة العامة

 رسم معايرة الموازين والمقاييس

 98 500 000 

 8 876 000 

 للتذكــرة
 الموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها

 للتذكــرة
 الـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي

 موارد متنوعة للتذكــرة

 8 876 000 
 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 

   

 8 876 000 

 

 بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  
طبيعة 

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

 1.1.0.0.0.34.000   إدارة الدفاع الوطني 

  0000  الدارة العامة 

 4 000 000 
   10 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 000 4 

 مجمـــوع موارد إدارة الدفاع الوطني 
 4 000 000 

 1.1.0.0.0.45.000   المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 

  0000  الدارة العامة 

 للتذكــرة
 10 منتجات الملك الغابوية

20 

  

 15 000 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 000 15 

 مجمـــوع موارد المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 
 15 000 000 

 1.1.0.0.0.51.000   المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج 

  0000  الدارة العامة 
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 150 000 
 10 موارد متنوعة من مصلحة السجون

20 

  

 1 500 000 
 موارد متنوعة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 650 1 

 مجمـــوع موارد المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج 
 1 650 000 

 1.1.0.0.0.00.000   إدارات متنوعة 

  0000  الدارة العامة 

 400 000 
 10 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات

20 

30 

40 

41 

42 

50 

60 

70 

80 

90 

91 

  

 90 000 000 
 المسترجعات من الجور والمرتبات

 180 000 000 
 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

  
 مبالغ المساعدة

 للتذكــرة
 مبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ

 للتذكــرة
 مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح

 للتذكــرة
 الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الدارات العموميةحصيلة 

 للتذكــرة
 الموارد الستثنائية الشكلية

 للتذكــرة
 ترحيل العتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

 8 000 000 
 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات

  
 موارد مختلفة

 للتذكــرة
 برسم التسديدات من الحسابات المرصدة لمور خصوصيةمداخيل 

  

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المصلحة المورد
 الـفـصـل  

   92 مداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للتذكــرة

 75 000 000 
   93 موارد أخرى

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 400 353 

 مجمـــوع موارد إدارات متنوعة 

 مجموع موارد الميزانية العامة 

 353 400 000 

 292 281 622 000 
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II-  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 2017موارد سنة  
 الرمز بيـــان المرافق

 الجزء الول : موارد الستغلل   

 رئيس الحكومة

 

 4.1.1.0.0.04.001 الكولف الملكي دار السلم 000 000 18 

  مجمـــــــوع 000 000 18 

 
 وزارة العدل والحريات

 

 4.1.1.0.0.06.002 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 000 900 

  مجمـــــــوع 000 900 

 
 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 

 4.1.1.0.0.07.001 الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم المتحدة حول التغيرات المناخيةتنظيم  -

 4.1.1.0.0.07.002 مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 000 000 20 

  مجمـــــــوع 000 000 20 

 
 وزارة الداخلية

 

 4.1.1.0.0.08.001 الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة 000 000 6 

 4.1.1.0.0.08.002 المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق 000 000 5 

 4.1.1.0.0.08.003 مكناس   -المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس  000 000 6 

 4.1.1.0.0.08.004 القنيطرة  -سل -المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط  000 000 7 

 4.1.1.0.0.08.005 خنيفرة -الجهوي للستثمار لجهة بني ملل المركز  000 000 4 

 4.1.1.0.0.08.006 سطات -المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء 000 000 8 

 4.1.1.0.0.08.007 آسفي -المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش  000 000 6 

 4.1.1.0.0.08.008 تافيللت -المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة  000 000 5 

 4.1.1.0.0.08.009 ماسة -المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس  000 000 4 

 4.1.1.0.0.08.010 واد نون -المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم  000 000 3 

 4.1.1.0.0.08.011 الساقية الحمراء-المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون  000 000 4 

 4.1.1.0.0.08.012 واد الذهب -المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة  000 000 3 

 4.1.1.0.0.08.018 مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 000 000 185 

  مجمـــــــوع 000 000 246 

 
 وزارة التصال
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 4.1.1.0.0.09.002 المعهد العالي للعلم و التصال 000 300 5 

 4.1.1.0.0.09.003 العالي لمهن السمعي البصري والسينماالمعهد  000 200 7 

  مجمـــــــوع 000 500 12 

 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 

 4.1.1.0.0.11.002 قسم التعاون -

 4.1.1.0.0.11.003 قسم استراتيجيات التكوين 000 000 5 

 مجمـــــــوع 000 000 5 
 

 

 الرمز  المرافق بيـــان 2017موارد سنة  

 

 وزارة الصحة

  

 4.1.1.0.0.12.001 المركز الستشفائي القليمي بورزازات  000 500 11 

 4.1.1.0.0.12.002 لآيت ملو-المركز الستشفائي بعمالة إنزكان  000 100 10 

 4.1.1.0.0.12.003 المركز الستشفائي القليمي بتارودانت  000 300 11 

 4.1.1.0.0.12.004 الستشفائي القليمي بتيزنيتالمركز   000 100 9 

 4.1.1.0.0.12.005 المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة  000 775 13 

 4.1.1.0.0.12.006 المركز الستشفائي القليمي بالصويرة  000 650 11 

 4.1.1.0.0.12.007 المركز الستشفائي القليمي بالجديدة  000 000 21 

 4.1.1.0.0.12.008 المركز الستشفائي القليمي بآسفي  000 675 16 

 4.1.1.0.0.12.009 المركز الستشفائي القليمي بخريبكة  000 700 21 

 4.1.1.0.0.12.010 المركز الستشفائي القليمي بسطات  000 600 21 

 4.1.1.0.0.12.012 المركز الستشفائي القليمي ببولمان  000 000 7 

 4.1.1.0.0.12.013 المركز الستشفائي القليمي بصفرو  000 500 6 

 4.1.1.0.0.12.014 المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة  000 500 25 

 4.1.1.0.0.12.015 المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم  000 450 10 

 4.1.1.0.0.12.016 المركز الستشفائي القليمي بشفشاون  000 500 9 

 4.1.1.0.0.12.017 المركز الستشفائي القليمي بالعرائش  000 700 14 

 4.1.1.0.0.12.018 المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة  000 000 29 

 4.1.1.0.0.12.019 المركز الستشفائي القليمي بتطوان  000 000 23 

 4.1.1.0.0.12.020 المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية  000 000 19 
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 4.1.1.0.0.12.021 المركز الستشفائي القليمي بإفران  000 800 6 

 4.1.1.0.0.12.022 المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة  000 500 11 

 4.1.1.0.0.12.023 المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة  000 700 16 

 4.1.1.0.0.12.024 المركز الستشفائي القليمي بتازة  000 500 13 

 4.1.1.0.0.12.025 المركز الستشفائي القليمي بفجيج  000 100 5 

 4.1.1.0.0.12.026 المركز الستشفائي القليمي بالناضور  000 000 22 

 4.1.1.0.0.12.027 المركز الستشفائي القليمي ببركان  000 200 9 

 4.1.1.0.0.12.028 المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب  000 500 5 

 4.1.1.0.0.12.029 المركز الستشفائي الجهوي بالعيون  000 300 14 

 4.1.1.0.0.12.030 المركز الستشفائي القليمي بطانطان  000 000 5 

 4.1.1.0.0.12.031 المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل  000 500 28 

 4.1.1.0.0.12.032 المركز الستشفائي الجهوي بأكادير  000 800 23 

 4.1.1.0.0.12.033 المركز الستشفائي الجهوي بمراكش  000 250 18 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين   000 600 15 

 الحي المحمدي-السبع
4.1.1.0.0.12.035 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات   000 400 14 

 مرس السلطان -الفداء
4.1.1.0.0.12.036 

مقاطعات مولي المركز الستشفائي بعمالة   000 600 14 

 رشيد
4.1.1.0.0.12.037 

 4.1.1.0.0.12.038 المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  000 000 13 

 4.1.1.0.0.12.039 المركز الستشفائي بعمالة المحمدية  000 600 10 

 4.1.1.0.0.12.040 المركز الستشفائي بعمالة سل  000 200 15 

 4.1.1.0.0.12.041 مارةت -بعمالة الصخيرات  المركز الستشفائي  000 000 8 

 4.1.1.0.0.12.042 المركز الستشفائي القليمي بالخميسات  000 250 15 

 4.1.1.0.0.12.045 المركز الستشفائي بعمالة مكناس  000 000 30 

 4.1.1.0.0.12.046 المركز الستشفائي الجهوي بوجدة  000 000 29 

 

 2017موارد سنة  
 الرمز  المرافقبيـــان 

 4.1.1.0.0.12.047 الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم   000 000 34 

 4.1.1.0.0.12.048 الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم   000 000 10 

 4.1.1.0.0.12.049 المعهد الوطني الصحي  000 000 6 

 4.1.1.0.0.12.050 المركز الوطني للوقاية من الشعة  000 500 2 

 4.1.1.0.0.12.051 مديرية الدوية و الصيدلة  000 000 3 

 4.1.1.0.0.12.052 المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة  000 750 4 
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المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي   000 000 8 

 الحسني 
4.1.1.0.0.12.053 

 4.1.1.0.0.12.054 المركز الستشفائي القليمي بتاونات  000 600 7 

 4.1.1.0.0.12.055 المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط  000 250 9 

 4.1.1.0.0.12.056 المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت  000 700 4 

 4.1.1.0.0.12.057 باها آيت-المركز الستشفائي القليمي بشتوكة  000 000 5 

 4.1.1.0.0.12.058 مقاطعة عين الشقالمركز الستشفائي  بعمالة   000 000 10 

 4.1.1.0.0.12.059 المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان  000 000 4 

 4.1.1.0.0.12.060 المركز الستشفائي القليمي بطاطا  000 500 4 

 4.1.1.0.0.12.061 المركز الستشفائي القليمي بالحوز  000 650 4 

 4.1.1.0.0.12.062 القليمي بزاكورةالمركز الستشفائي   000 200 4 

 4.1.1.0.0.12.063 المركز الستشفائي القليمي ببوجدور  000 500 3 

 4.1.1.0.0.12.064 الزاك-المركز الستشفائي القليمي بأسا  000 450 4 

 4.1.1.0.0.12.065 المركز الستشفائي الجهوي بكلميم  000 800 7 

 4.1.1.0.0.12.066 القليمي بالسمارةالمركز الستشفائي   000 150 5 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي   000 250 11 

 البرنوصي
4.1.1.0.0.12.067 

 4.1.1.0.0.12.068 المركز الستشفائي القليمي بالنواصر  000 000 3 

 4.1.1.0.0.12.069 المركز الستشفائي القليمي بأزيلل  000 400 7 

 4.1.1.0.0.12.070 الستشفائي القليمي بالحاجب المركز  000 000 4 

 4.1.1.0.0.12.071 المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق  000 800 6 

 4.1.1.0.0.12.072 المدرسة الوطنية للصحة العمومية  000 000 4 

 4.1.1.0.0.12.073 المركز الستشفائي القليمي بجرادة  000 900 3 

 4.1.1.0.0.12.074 الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيكالمركز   000 650 7 

 4.1.1.0.0.12.075 المركز الستشفائي الجهوي بفاس  000 000 33 

 4.1.1.0.0.12.076 المركز الستشفائي القليمي بتنغير  000 000 4 

 4.1.1.0.0.12.077 المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني  000 800 3 

 4.1.1.0.0.12.078 المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان  000 900 4 

 4.1.1.0.0.12.079 المركز الستشفائي القليمي بوزان  000 600 3 

 4.1.1.0.0.12.080 المركز الستشفائي القليمي ببرشيد  000 000 8 

 4.1.1.0.0.12.081 المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة  000 500 4 

 4.1.1.0.0.12.082 المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور  000 500 5 

 4.1.1.0.0.12.083 المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية  000 500 4 

 4.1.1.0.0.12.084 المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح  000 000 9 

 4.1.1.0.0.12.085 المركز الستشفائي القليمي بميدلت  000 000 5 
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 4.1.1.0.0.12.086 المركز الستشفائي القليمي بجرسيف  000 800 3 

  مجمـــــــوع  000 500 919 

 

 وزارة القتصاد والمالية

  

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة   -

 المكلف بالخوصصة
4.1.1.0.0.13.003 

 4.1.1.0.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة  000 000 43 

 4.1.1.0.0.13.006 القسم الداري  -

 4.1.1.0.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  000 000 42 

  مجمـــــــوع  000 000 85 

 

 2017موارد سنة  
 الرمز بيـــان المرافق

  وزارة السياحة 

 4.1.1.0.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 480 14 

 4.1.1.0.0.14.002 المحمدية -المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية المعهد  000 740 2 

 4.1.1.0.0.14.003 أكادير -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 916 2 

 4.1.1.0.0.14.004 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 050 2 

 4.1.1.0.0.14.005 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 052 2 

 4.1.1.0.0.14.006 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 120 2 

 4.1.1.0.0.14.007 مراكش -المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية  000 100 3 

 4.1.1.0.0.14.008 ورززات -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية   000 076 2 

 4.1.1.0.0.14.009 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 051 2 

 4.1.1.0.0.14.010 سل -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 070 2 

 4.1.1.0.0.14.011 طنجة -التكنولوجيا الفندقية و السياحية معهد  000 040 2 

 4.1.1.0.0.14.012 أصيل -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 050 2 

 4.1.1.0.0.14.013 بن سليمان -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 050 2 

 4.1.1.0.0.14.014 الدارالبيضاء -السياحيمركز التأهيل المهني الفندقي و  000 534 1 

 4.1.1.0.0.14.015 الرباط -مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة 000 290 1 

 4.1.1.0.0.14.016 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 000 086 2 

  مجمـــــــوع 000 705 46 

 

 العامة للحكومةالمانة 
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 4.1.1.0.0.16.001 مديرية المطبعة الرسمية 000 000 20 

  مجمـــــــوع 000 000 20 

 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

 

 4.1.1.0.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 000 000 5 

 4.1.1.0.0.17.003 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 000 500 3 

 4.1.1.0.0.17.004 فاس -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 10 

 4.1.1.0.0.17.005 الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 8 

 4.1.1.0.0.17.006 مراكش -مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 5 

 4.1.1.0.0.17.007 مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات  -

 4.1.1.0.0.17.008 وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 4 

 4.1.1.0.0.17.009 الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 6 

 4.1.1.0.0.17.010 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 8 

 4.1.1.0.0.17.011 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 000 000 5 

 4.1.1.0.0.17.012 المعهد العالي للدراسات البحرية 000 000 7 

 4.1.1.0.0.17.013 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 000 000 80 

 4.1.1.0.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 000 1 

 4.1.1.0.0.17.015 المديرية العامة للطيران المدني 000 000 10 

 4.1.1.0.0.17.016 مديرية التجهيزات العامة 000 000 3 

 

 2017موارد سنة  
 الرمز بيـــان المرافق

 4.1.1.0.0.17.017 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 000 000 5 

 4.1.1.0.0.17.018 مديرية الملحة التجارية 000 500 2 

 4.1.1.0.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 000 000 4 

 4.1.1.0.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 000 000 4 

 4.1.1.0.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل 000 000 4 

  مجمـــــــوع 000 000 175 

 

 وزارة الفلحة والصيد البحري

 

 4.1.1.0.0.20.001 سل -والتجهيز القروي  ببوقنادل معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية  000 400 2 
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 4.1.1.0.0.20.002 إقليم القنيطرة -المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  000 700 2 

 4.1.1.0.0.20.003 المعهد التقني الفلحي بالشاوية 000 600 1 

 4.1.1.0.0.20.004 المعهد التقني الفلحي بتيفلت 000 700 1 

 4.1.1.0.0.20.005 المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 000 600 1 

 4.1.1.0.0.20.006 المدرسة الفلحية بتمارة 000 200 2 

 4.1.1.0.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 000 400 19 

 4.1.1.0.0.20.008 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 700 2 

 4.1.1.0.0.20.009 آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 400 3 

 4.1.1.0.0.20.010 المعهد العالي للصيد البحري 000 000 5 

 4.1.1.0.0.20.011 طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 000 3 

 4.1.1.0.0.20.012 العرائش -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 000 3 

 4.1.1.0.0.20.013 العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 900 2 

 4.1.1.0.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 500 4 

 4.1.1.0.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلحية 000 677 7 

  مجمـــــــوع 000 777 63 

 

 وزارة الشباب و الرياضة

 

 4.1.1.0.0.21.001 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 000 000 13 

 4.1.1.0.0.21.002 الرباط-المركب الرياضي المير مولى عبد ال  000 300 5 

 4.1.1.0.0.21.003 الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  000 000 12 

 4.1.1.0.0.21.005 المركب الرياضي لفاس 000 000 4 

 4.1.1.0.0.21.006 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 000 000 6 

 4.1.1.0.0.21.007 مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 000 000 5 

 4.1.1.0.0.21.008 مصلحة السياحة الثقافية للشباب 000 500 

  مجمـــــــوع 000 800 45 

 

 وزارة الوقاف والشؤون السلمية

 

 4.1.1.0.0.23.001 قسم الحج و الشؤون الجتماعية 000 000 20 

  مجمـــــــوع 000 000 20 

 

 وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني
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 4.1.1.0.0.26.001 قسم خريطة التكوين المهني -

 4.1.1.0.0.26.002 الصناعة التقليدية بفاسمعهد فنون  000 450 

 4.1.1.0.0.26.003 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 000 400 

 

موارد سنة  

 الرمز بيـــان المرافق 2017

 4.1.1.0.0.26.004 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 000 400 

 4.1.1.0.0.26.005 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 000 450 

 4.1.1.0.0.26.006 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 000 400 

 4.1.1.0.0.26.007 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 400 

  مجمـــــــوع 000 500 2 

 

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 

 4.1.1.0.0.27.001 وجدة-المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  000 306 3 

 4.1.1.0.0.27.002 مدرسة المعادن مراكش 000 580 3 

 4.1.1.0.0.27.003 الدار البيضاء-مديرية الرصاد الجوية الوطنية  000 000 45 

 4.1.1.0.0.27.004 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 000 600 

 4.1.1.0.0.27.005 مصلحة تسيير الوراش 000 500 

  مجمـــــــوع 000 986 52 

 

 وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 

 4.1.1.0.0.28.002 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 000 000 4 

  مجمـــــــوع 000 000 4 

 

 وزارة الثقافة

 

 4.1.1.0.0.29.001 مطبعة دار المناهل 000 300 2 

 4.1.1.0.0.29.002 المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 000 300 

 4.1.1.0.0.29.003 المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 000 200 

 4.1.1.0.0.29.004 مسرح محمد السادس بوجدة 000 500 1 

  مجمـــــــوع 000 300 4 
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 وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

 

 4.1.1.0.0.31.004 قسم التكوين 000 200 

  مجمـــــــوع 000 200 

 

 إدارة الدفاع الوطني

 

 4.1.1.0.0.34.001 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 000 681 19 

 4.1.1.0.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 000 000 170 

 4.1.1.0.0.34.003 سيناء بمراكشالمستشفى العسكري ابن  000 000 52 

 4.1.1.0.0.34.004 المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 000 000 50 

 4.1.1.0.0.34.005 المستشفى العسكري بالعيون 000 000 12 

 4.1.1.0.0.34.006 المستشفى العسكري بالداخلة 000 000 10 

 4.1.1.0.0.34.007 المستشفى العسكري بكلميم 000 000 21 

 4.1.1.0.0.34.008 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 000 000 33 

 4.1.1.0.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 000 000 3 

 4.1.1.0.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 000 474 2 

 4.1.1.0.0.34.011 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد -

 مجمـــــــوع 000 155 373 
 

 

موارد سنة  

 الرمز بيـــان المرافق 2017

  المندوبية السامية للتخطيط 

 4.1.1.0.0.42.001 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 000 350 18 

 4.1.1.0.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 400 3 

 4.1.1.0.0.42.003 علوم المعلوماتمدرسة  000 301 5 

  مجمـــــــوع 000 051 27 

 

 المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

 

 4.1.1.0.0.45.002 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 000 000 14 

 4.1.1.0.0.45.003 المنتزه الوطني  لسوس ماسة -
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  مجمـــــــوع 000 000 14 

 

 التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة 

 

 4.1.1.0.0.46.001 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 000 400 19 

 4.1.1.0.0.46.002 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 000 000 4 

 4.1.1.0.0.46.003 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 000 300 4 

 4.1.1.0.0.46.004 للهندسة المعمارية بتطوانالمدرسة الوطنية  000 300 4 

 4.1.1.0.0.46.005 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 000 300 4 

  مجمـــــــوع 000 300 36 

 

 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

 

 4.1.1.0.0.48.001 مصلحة التوجيه والدعم -

- 
  مجمـــــــوع

 

 المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 

 4.1.1.0.0.51.001 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 000 500 5 

  مجمـــــــوع 000 500 5 

 2 198 174 000 

 مجموع مــوارد الستغلل  

 الجزء الثاني : موارد الستثمار  

 رئيس الحكومة

 

 4.1.2.0.0.04.001 الكولف الملكي دار السلم -

- 
  مجمـــــــوع

 

 وزارة العدل والحريات

 

 4.1.2.0.0.06.002 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض -

- 
  مجمـــــــوع

 

موارد سنة  

 الرمز بيـــان المرافق 2017

 
 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
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 4.1.2.0.0.07.001 المتحدة حول التغيرات المناخيةتنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم  -

 4.1.2.0.0.07.002 مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية -

- 
  مجمـــــــوع

 

 وزارة الداخلية

 

 4.1.2.0.0.08.001 الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة -

 4.1.2.0.0.08.002 المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق -

 4.1.2.0.0.08.003 مكناس   -المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس  -

 4.1.2.0.0.08.004 القنيطرة  -سل -المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط  -

 4.1.2.0.0.08.005 خنيفرة -المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل  -

 4.1.2.0.0.08.006 سطات -المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء -

 4.1.2.0.0.08.007 آسفي -المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش  -

 4.1.2.0.0.08.008 تافيللت -المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة  -

 4.1.2.0.0.08.009 ماسة -المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس  -

 4.1.2.0.0.08.010 واد نون -المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم  -

 4.1.2.0.0.08.011 الساقية الحمراء-المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون  -

 4.1.2.0.0.08.012 واد الذهب -المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة  -

 4.1.2.0.0.08.018 مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية -

- 
  مجمـــــــوع

 

 وزارة التصال

 

 4.1.2.0.0.09.002 المعهد العالي للعلم و التصال 000 610 2 

 4.1.2.0.0.09.003 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 000 500 6 

  مجمـــــــوع 000 110 9 

 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 

 4.1.2.0.0.11.002 قسم التعاون -

 4.1.2.0.0.11.003 قسم استراتيجيات التكوين -

- 
  مجمـــــــوع

 

 وزارة الصحة

 

 4.1.2.0.0.12.001 المركز الستشفائي القليمي بورزازات -

 4.1.2.0.0.12.002 آيت ملول-المركز الستشفائي بعمالة إنزكان -
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 4.1.2.0.0.12.003 المركز الستشفائي القليمي بتارودانت -

 4.1.2.0.0.12.004 المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت -

 4.1.2.0.0.12.005 المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة -

 4.1.2.0.0.12.006 المركز الستشفائي القليمي بالصويرة -

 4.1.2.0.0.12.007 المركز الستشفائي القليمي بالجديدة -

 4.1.2.0.0.12.008 المركز الستشفائي القليمي بآسفي -

 4.1.2.0.0.12.009 القليمي بخريبكةالمركز الستشفائي  -

 4.1.2.0.0.12.010 المركز الستشفائي القليمي بسطات -

 4.1.2.0.0.12.012 المركز الستشفائي القليمي ببولمان -

 4.1.2.0.0.12.013 المركز الستشفائي القليمي بصفرو -

 

موارد سنة  

  بيـــان المرافق 2017
 الرمز

 4.1.2.0.0.12.014 القليمي بالقنيطرةالمركز الستشفائي   -

 4.1.2.0.0.12.015 المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم  -

 4.1.2.0.0.12.016 المركز الستشفائي القليمي بشفشاون  -

 4.1.2.0.0.12.017 المركز الستشفائي القليمي بالعرائش  -

 4.1.2.0.0.12.018 المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة  -

 4.1.2.0.0.12.019 المركز الستشفائي القليمي بتطوان  -

 4.1.2.0.0.12.020 المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية  -

 4.1.2.0.0.12.021 المركز الستشفائي القليمي بإفران  -

 4.1.2.0.0.12.022 المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة  -

 4.1.2.0.0.12.023 المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة  -

 4.1.2.0.0.12.024 المركز الستشفائي القليمي بتازة  -

 4.1.2.0.0.12.025 المركز الستشفائي القليمي بفجيج  -

 4.1.2.0.0.12.026 المركز الستشفائي القليمي بالناضور  -

 4.1.2.0.0.12.027 المركز الستشفائي القليمي ببركان  -

 4.1.2.0.0.12.028 بوادي الذهب المركز الستشفائي الجهوي  -

 4.1.2.0.0.12.029 المركز الستشفائي الجهوي بالعيون  -

 4.1.2.0.0.12.030 المركز الستشفائي القليمي بطانطان  -

 4.1.2.0.0.12.031 المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل  -

 4.1.2.0.0.12.032 المركز الستشفائي الجهوي بأكادير  -

 4.1.2.0.0.12.033 الستشفائي الجهوي بمراكشالمركز   -

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين   -

 الحي المحمدي-السبع
4.1.2.0.0.12.035 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات   -

 مرس السلطان -الفداء
4.1.2.0.0.12.036 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي   -

 رشيد
4.1.2.0.0.12.037 
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 4.1.2.0.0.12.038 المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  -

 4.1.2.0.0.12.039 المركز الستشفائي بعمالة المحمدية  -

 4.1.2.0.0.12.040 المركز الستشفائي بعمالة سل  -

 4.1.2.0.0.12.041 مارةت -المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات   -

 4.1.2.0.0.12.042 بالخميساتالمركز الستشفائي القليمي   -

 4.1.2.0.0.12.045 المركز الستشفائي بعمالة مكناس  -

 4.1.2.0.0.12.046 المركز الستشفائي الجهوي بوجدة  -

 4.1.2.0.0.12.047 الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم   000 000 10 

 4.1.2.0.0.12.048 الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم   -

 4.1.2.0.0.12.049 المعهد الوطني الصحي  000 000 16 

 4.1.2.0.0.12.050 المركز الوطني للوقاية من الشعة  000 500 3 

 4.1.2.0.0.12.051 مديرية الدوية و الصيدلة  000 500 9 

 4.1.2.0.0.12.052 المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة  -

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي   -

 الحسني 
4.1.2.0.0.12.053 

 4.1.2.0.0.12.054 المركز الستشفائي القليمي بتاونات  -

 4.1.2.0.0.12.055 المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط  -

 4.1.2.0.0.12.056 المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت  -

 4.1.2.0.0.12.057 ت باهاآي-بشتوكةالمركز الستشفائي القليمي   -

 4.1.2.0.0.12.058 المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق  -

 4.1.2.0.0.12.059 المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان  -

 4.1.2.0.0.12.060 المركز الستشفائي القليمي بطاطا  -

 4.1.2.0.0.12.061 المركز الستشفائي القليمي بالحوز  -

 

 2017موارد سنة  
 الرمز بيـــان المرافق

 4.1.2.0.0.12.062 المركز الستشفائي القليمي بزاكورة -

 4.1.2.0.0.12.063 المركز الستشفائي القليمي ببوجدور -

 4.1.2.0.0.12.064 الزاك-المركز الستشفائي القليمي بأسا -

 4.1.2.0.0.12.065 المركز الستشفائي الجهوي بكلميم -

 4.1.2.0.0.12.066 المركز الستشفائي القليمي بالسمارة -

 4.1.2.0.0.12.067 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي -

 4.1.2.0.0.12.068 المركز الستشفائي القليمي بالنواصر -

 4.1.2.0.0.12.069 المركز الستشفائي القليمي بأزيلل -

 4.1.2.0.0.12.070 بالحاجبالمركز الستشفائي القليمي  -

 4.1.2.0.0.12.071 المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق -
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 4.1.2.0.0.12.072 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 000 000 5 

 4.1.2.0.0.12.073 المركز الستشفائي القليمي بجرادة -

 4.1.2.0.0.12.074 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك -

 4.1.2.0.0.12.075 المركز الستشفائي الجهوي بفاس -

 4.1.2.0.0.12.076 المركز الستشفائي القليمي بتنغير -

 4.1.2.0.0.12.077 المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني -

 4.1.2.0.0.12.078 المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان -

 4.1.2.0.0.12.079 المركز الستشفائي القليمي بوزان -

 4.1.2.0.0.12.080 المركز الستشفائي القليمي ببرشيد -

 4.1.2.0.0.12.081 المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة -

 4.1.2.0.0.12.082 المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور -

 4.1.2.0.0.12.083 المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية -

 4.1.2.0.0.12.084 القليمي بالفقيه بن صالحالمركز الستشفائي  -

 4.1.2.0.0.12.085 المركز الستشفائي القليمي بميدلت -

 4.1.2.0.0.12.086 المركز الستشفائي القليمي بجرسيف -

  مجمـــــــوع 000 000 44 

 

 وزارة القتصاد والمالية

 

 4.1.2.0.0.13.003 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة -

 4.1.2.0.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة -

 4.1.2.0.0.13.006 القسم الداري 000 500 6 

 4.1.2.0.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة -

  مجمـــــــوع 000 500 6 

 

 وزارة السياحة

 

 4.1.2.0.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 100 1 

 4.1.2.0.0.14.002 المحمدية -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 650 2 

 4.1.2.0.0.14.003 أكادير -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 000 2 

 4.1.2.0.0.14.004 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 800 

 4.1.2.0.0.14.005 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 500 

 4.1.2.0.0.14.006 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 800 
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 4.1.2.0.0.14.007 مراكش -المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية  000 600 1 

 4.1.2.0.0.14.008 ورززات -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية   000 800 

 4.1.2.0.0.14.009 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 800 

 

 2017موارد سنة  
 الرمز بيـــان المرافق

 4.1.2.0.0.14.010 سل -الفندقية و السياحية معهد التكنولوجيا  000 500 

 4.1.2.0.0.14.011 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 000 1 

 4.1.2.0.0.14.012 أصيل -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 700 

 4.1.2.0.0.14.013 بن سليمان -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 500 

 4.1.2.0.0.14.014 الدارالبيضاء -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 750 

 4.1.2.0.0.14.015 الرباط -مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة 000 500 

 4.1.2.0.0.14.016 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 000 000 2 

  مجمـــــــوع 000 000 17 

 

 المانة العامة للحكومة

 

 4.1.2.0.0.16.001 مديرية المطبعة الرسمية -

- 
  مجمـــــــوع

 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

 

 4.1.2.0.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 000 000 4 

 4.1.2.0.0.17.003 شبكات مصالح السوقيات والمعداتمصلحة  000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.004 فاس -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.005 الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.006 مراكش -مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.007 مكناس-المعدات مصلحة السوقيات و  -

 4.1.2.0.0.17.008 وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.009 الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.010 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 3 

 4.1.2.0.0.17.011 الليات و إصلح الطرقمعهد التكوين على  000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.012 المعهد العالي للدراسات البحرية 000 000 10 

 4.1.2.0.0.17.013 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 000 000 500 
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 4.1.2.0.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 300 

 4.1.2.0.0.17.015 المدنيالمديرية العامة للطيران  000 000 25 

 4.1.2.0.0.17.016 مديرية التجهيزات العامة 000 500 

 4.1.2.0.0.17.017 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 000 000 20 

 4.1.2.0.0.17.018 مديرية الملحة التجارية 000 500 4 

 4.1.2.0.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 000 500 

 4.1.2.0.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 000 500 

 4.1.2.0.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل 000 500 

  مجمـــــــوع 000 800 575 

 

 وزارة الفلحة والصيد البحري

 

 4.1.2.0.0.20.001 سل -معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل  -

 4.1.2.0.0.20.002 إقليم القنيطرة -المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  -

 4.1.2.0.0.20.003 المعهد التقني الفلحي بالشاوية -

 4.1.2.0.0.20.004 المعهد التقني الفلحي بتيفلت -

 4.1.2.0.0.20.005 المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر -

 4.1.2.0.0.20.006 المدرسة الفلحية بتمارة -

 

موارد سنة  

 الرمز بيـــان المرافق 2017

 4.1.2.0.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 000 700 3 

 4.1.2.0.0.20.008 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 200 

 4.1.2.0.0.20.009 آسفي-للصيد البحري معهد التكنولوجيا  000 200 

 4.1.2.0.0.20.010 المعهد العالي للصيد البحري 000 200 1 

 4.1.2.0.0.20.011 طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 300 

 4.1.2.0.0.20.012 العرائش -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 200 

 4.1.2.0.0.20.013 العيون-البحري معهد التكنولوجيا للصيد  000 200 

 4.1.2.0.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 000 8 

 4.1.2.0.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلحية 000 000 10 

  مجمـــــــوع 000 000 24 
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 وزارة الشباب و الرياضة

 

 4.1.2.0.0.21.001 البحرية بالمحمديةالمركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة  -

 4.1.2.0.0.21.002 الرباط-المركب الرياضي المير مولى عبد ال  -

 4.1.2.0.0.21.003 الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  -

 4.1.2.0.0.21.005 المركب الرياضي لفاس -

 4.1.2.0.0.21.006 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية -

 4.1.2.0.0.21.007 مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة -

 4.1.2.0.0.21.008 مصلحة السياحة الثقافية للشباب -

- 
  مجمـــــــوع

 

 وزارة الوقاف والشؤون السلمية

 

 4.1.2.0.0.23.001 قسم الحج و الشؤون الجتماعية -

- 
  مجمـــــــوع

 

 التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني وزارة الصناعة

 

 4.1.2.0.0.26.001 قسم خريطة التكوين المهني -

 4.1.2.0.0.26.002 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 000 200 

 4.1.2.0.0.26.003 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 000 200 

 4.1.2.0.0.26.004 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 000 200 

 4.1.2.0.0.26.005 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 000 200 

 4.1.2.0.0.26.006 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 000 230 

 4.1.2.0.0.26.007 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 250 

  مجمـــــــوع 000 280 1 

 

 والماء والبيئةوزارة الطاقة والمعادن 

 

 4.1.2.0.0.27.001 وجدة-المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  000 190 

 4.1.2.0.0.27.002 مدرسة المعادن مراكش 000 380 1 

 4.1.2.0.0.27.003 الدار البيضاء-مديرية الرصاد الجوية الوطنية  000 000 35 

 4.1.2.0.0.27.004 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 000 500 1 

 4.1.2.0.0.27.005 مصلحة تسيير الوراش 000 500 
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  مجمـــــــوع 000 570 38 

   

 

موارد سنة  

 الرمز بيـــان المرافق 2017

  وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 

 4.1.2.0.0.28.002 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس -

- 
  مجمـــــــوع

 

 وزارة الثقافة

 

 4.1.2.0.0.29.001 مطبعة دار المناهل -

 4.1.2.0.0.29.002 المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط -

 4.1.2.0.0.29.003 المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان -

 4.1.2.0.0.29.004 مسرح محمد السادس بوجدة -

- 
  مجمـــــــوع

 

 وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

 

 4.1.2.0.0.31.004 قسم التكوين -

- 
  مجمـــــــوع

 

 إدارة الدفاع الوطني

 

 4.1.2.0.0.34.001 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 000 000 3 

 4.1.2.0.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط -

 4.1.2.0.0.34.003 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش -

 4.1.2.0.0.34.004 المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس -

 4.1.2.0.0.34.005 المستشفى العسكري بالعيون -

 4.1.2.0.0.34.006 المستشفى العسكري بالداخلة -

 4.1.2.0.0.34.007 المستشفى العسكري بكلميم -

 4.1.2.0.0.34.008 الطبي الجراحي العسكري بأكاديرالمركز  -

 4.1.2.0.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة -

 4.1.2.0.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة -
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 4.1.2.0.0.34.011 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد -

  مجمـــــــوع 000 000 3 

 

 السامية للتخطيطالمندوبية 

 

 4.1.2.0.0.42.001 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 000 000 5 

 4.1.2.0.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 000 4 

 4.1.2.0.0.42.003 مدرسة علوم المعلومات 000 700 8 

  مجمـــــــوع 000 700 17 

 

 ومحاربة التصحرالمندوبية السامية للمياه و الغابات 

 

 4.1.2.0.0.45.002 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية -

 4.1.2.0.0.45.003 المنتزه الوطني  لسوس ماسة -

- 
  مجمـــــــوع

 

موارد سنة  

 الرمز بيـــان المرافق 2017

 
 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

 

 4.1.2.0.0.46.001 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 000 300 4 

 4.1.2.0.0.46.002 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 000 000 1 

 4.1.2.0.0.46.003 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 000 000 1 

 4.1.2.0.0.46.004 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 000 000 1 

 4.1.2.0.0.46.005 المعمارية بمراكشالمدرسة الوطنية للهندسة  000 000 1 

  مجمـــــــوع 000 300 8 

 

 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

 

 4.1.2.0.0.48.001 مصلحة التوجيه والدعم -

- 
  مجمـــــــوع

 

 المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 

 4.1.2.0.0.51.001 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي -
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- 
  مجمـــــــوع

 مجموع مــوارد الستثمار   000 260 745 
 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةمجموع موارد    000 434 943 2 
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 -III  الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة 

 )بالدرهم(

موارد سنة 

 الرقــم بيـــــان الحســـــــــــابات 2017

 
 الحسابات المرصدة لمور خصوصية-1.3 

 

 3.1.0.0.1.00.001 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل 000 000 90 

 3.1.0.0.1.00.003 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية 000 000 5 

 3.1.0.0.1.00.004 صندوق محاربة آثار الجفاف للتذكـرة

 3.1.0.0.1.00.005 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 000 000 405 

 3.1.0.0.1.00.006 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 000 000 114 

 3.1.0.0.1.00.008 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات 000 800 727 1 

 3.1.0.0.1.04.005 للمواصلتصندوق الخدمة الساسية  000 000 220 

 3.1.0.0.1.04.006 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 000 996 095 3 

 3.1.0.0.1.04.007 صندوق التأهيل الجتماعي للتذكـرة

 3.1.0.0.1.06.001 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000 000 400 

 3.1.0.0.1.06.002 صندوق التكافل العائلي 000 000 160 

 3.1.0.0.1.08.003 الصندوق الخاص لنقاذ مدينة فاس للتذكـرة

 24 854 100 

00026 819 100 

000 

 3.1.0.0.1.08.004 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 3.1.0.0.1.08.005 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 000 000 200 

5 764 000 000 

5 198 474 000 

 3.1.0.0.1.08.006 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

 3.1.0.0.1.08.008 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 000 000 200 1 

 3.1.0.0.1.08.009 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني 000 000 30 

 3.1.0.0.1.08.010 وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفرالصندوق الخاص بوضع  000 927 463 
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 3.1.0.0.1.08.011 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة 000 000 714 

 3.1.0.0.1.08.012 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 000 000 200 

 3.1.0.0.1.08.013 صندوق التضامن بين الجهات للتذكـرة

 3.1.0.0.1.09.002 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي 000 000 370 

 3.1.0.0.1.10.001 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية 000 500 22 

   

 

موارد سنة 

 الرقــم بيـــــان الحســـــــــــابات 2017

 3.1.0.0.1.12.001 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 000 000 000 1 

 3.1.0.0.1.13.003 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة 000 000 440 1 

 3.1.0.0.1.13.004 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 000 000 70 

 3.1.0.0.1.13.008 مرصدات المصالح المالية 000 000 350 

 3.1.0.0.1.13.009 الزراعيصندوق الصلح  000 000 5 

 3.1.0.0.1.13.012 الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية للتذكـرة

 3.1.0.0.1.13.017 الصندوق الخاص بالزكاة للتذكـرة

 3.1.0.0.1.13.018 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 000 000 600 

 3.1.0.0.1.13.019 بعض الراغبين في انجاز مشاريعصندوق مساندة  للتذكـرة

 3.1.0.0.1.13.021 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 000 000 600 

 3.1.0.0.1.13.022 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة 000 000 237 

 3.1.0.0.1.13.024 صندوق دعم التماسك الجتماعي 000 000 000 3 

 3.1.0.0.1.13.025 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 000 000 000 8 

 3.1.0.0.1.13.026 صندوق محاربة الغش الجمركي 000 000 700 

 3.1.0.0.1.13.027 صندوق الموال المتأتية من اليداعات بالخزينة 000 000 360 
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 3.1.0.0.1.17.001 بالطرقالصندوق الخاص  000 000 700 2 

 3.1.0.0.1.17.003 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 000 000 16 

 3.1.0.0.1.20.005 صندوق التنمية الفلحية 000 000 500 

 3.1.0.0.1.20.006 صندوق تنمية الصيد البحري 000 000 100 

 3.1.0.0.1.20.007 و المناطق الجبليةصندوق التنمية القروية  000 000 324 1 

 3.1.0.0.1.21.001 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 000 000 800 

 3.1.0.0.1.27.001 الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب للتذكـرة

 3.1.0.0.1.27.002 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 000 000 200 

 3.1.0.0.1.27.003 صندوق التنمية الطاقية للتذكـرة

 3.1.0.0.1.29.001 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 000 000 20 

   

 

موارد سنة 

  الرقــم بيـــــان الحســـــــــــابات 2017

 3.1.0.0.1.30.002 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري 000 000 000 2 

 3.1.0.0.1.33.001 صندوق تحديث الدارة العمومية 000 000 10 

 3.1.0.0.1.34.001 صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي 000 000 200 

 3.1.0.0.1.34.002 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 000 000 50 

 3.1.0.0.1.45.001 الصندوق الوطني الغابوي 000 000 500 

 3.1.0.0.1.45.003 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية 000 000 16 

 3.1.0.0.1.50.001 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 000 000 30 

 3.1.0.0.1.51.001 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 000 000 120 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

134 
 

66 949 323 

000 64 418 797 

000 

 للتذكـرة

 مجموع موارد الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

حسابات النخراط في -4.3 

حساب النخراط في الهيئات الدولية
 مؤسسات بروتن وودس

3.1.0.0.4.13.021 

 3.1.0.0.4.13.022 النخراط في الهيئات العربية والسلميةحساب  للتذكـرة

 3.1.0.0.4.13.023 حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف للتذكـرة

 للتذكـرة

 100 000 000 

 مجموع موارد حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 حسابات العمليات النقدية-5.3 
 العملت الجنبيةفروق الصرف في عمليات بيع وشراء 

3.1.0.0.5.13.001 

 3.1.0.0.5.13.003 حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية للتذكـرة

 100 000 000 

 للتذكـرة

 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

حسابات -7.3 

القروض التمويل
الممنوحة للجماعات 

 الترابية
3.1.0.0.7.13.017 

 3.1.0.0.7.13.020 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 000 772 7 

 3.1.0.0.7.13.059 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 000 380 2 

 3.1.0.0.7.13.063 القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء 000 312 2 

 3.1.0.0.7.13.064 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 000 377 5 

 3.1.0.0.7.13.066 القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة "  000 566 3 

  مجموع موارد حسابات التمويل  000 407 21 

 

موارد سنة 

 الرقــم بيـــــان الحســـــــــــابات 2017

 للتذكـرة

النفقات من حسابات -9.3 

النفقات الخاصة بتنمية المخصصات

 3.1.0.0.9.04.002 القاليم الصحراوية
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 3.1.0.0.9.34.001 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية 000 000 800 10 

 3.1.0.0.9.34.002 صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق للتذكـرة

 3.1.0.0.9.42.001 العامةالصندوق الخاص بالعلقات  000 500 

 10 800 500 

000 
 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات 

 مجموع موارد الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة

 

  75 340 704 

00077 871 230 

000 
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 ـالجدول " ب "

)المادة   

 (الباب الول4314

 التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير 

 2017 الخاصة بالميزانية العامة لسنة   

 )بالدرهم(

 العتمادات   
 2017لسنة 

 الـفــصــــــول القطاعات الوزارية أو المؤسسات

  جللة الملك 

 1.2.1.1.0.01.000 المدنية.....................................................................................................................القوائم  - 000 292 26 

 ..........................مخصصات السيادة.................................................................................... - 000 164 517 

 البلط الملكي

1.2.1.2.0.01.000 

 1.2.1.1.0.02.000 الموظفون و العوان............................................................................................................ - 000 100 445 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 183 504 1 

 مجلس النواب

1.2.1.2.0.02.000 

 1.2.1.1.0.03.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 908 355 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 200 69 

 مجلس المستشارين

1.2.1.2.0.03.000 

 1.2.1.1.0.43.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 058 206 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 000 45 

 رئيس الحكومة

1.2.1.2.0.43.000 

 1.2.1.1.0.04.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 005 96 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 224 557 

 المحاكم المالية

1.2.1.2.0.04.000 

 1.2.1.1.0.05.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 198 238 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 000 47 

 وزارة العدل والحريات

1.2.1.2.0.05.000 

 1.2.1.1.0.06.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 933 728 3 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 994 391 

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

1.2.1.2.0.06.000 

 1.2.1.1.0.07.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 669 770 1 
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 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 000 586 

 وزارة الداخلية

1.2.1.2.0.07.000 

 1.2.1.1.0.08.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 980 464 17 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 480 559 3 

 وزارة التصال

1.2.1.2.0.08.000 

 1.2.1.1.0.09.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 925 70 

 1.2.1.2.0.09.000 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 870 210 1 

 

 العتمادات   
 2017لسنة 

 الـفــصــــــول القطاعات الوزارية أو المؤسسات

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

 1.2.1.1.0.10.000 الموظفون و العوان............................................................................................................ - 000 146 050 6 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 500 203 3 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

1.2.1.2.0.10.000 

 1.2.1.1.0.11.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 396 552 36 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 816 114 4 

 وزارة الصحة

1.2.1.2.0.11.000 

 1.2.1.1.0.12.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 752 464 7 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 000 250 4 

 وزارة القتصاد والمالية

1.2.1.2.0.12.000 

 1.2.1.1.0.13.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 395 188 2 

 1.2.1.2.0.13.000 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 749 370 

 1.2.1.3.0.13.000 المشتركة..............................................................................................................التكاليف  - 000 000 790 36 

 الضريبية...........................................................................التسديدات والتخفيضات والرجاعات  - 000 000 260 5 

 وزارة السياحة

1.2.1.5.0.13.000 

 1.2.1.1.0.14.000 الموظفون و العوان............................................................................................................ - 000 913 171 

 ..المعدات والنفقات المختلفة.................................................................................................... - 000 069 97 

 المانة العامة للحكومة

1.2.1.2.0.14.000 

 1.2.1.1.0.16.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 474 60 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 420 13 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

1.2.1.2.0.16.000 

 1.2.1.1.0.17.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 424 890 
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 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 668 243 

 وزارة الفلحة والصيد البحري

1.2.1.2.0.17.000 

 1.2.1.1.0.20.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 525 791 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 138 409 2 

 وزارة الشباب و الرياضة

1.2.1.2.0.20.000 

 1.2.1.1.0.21.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 324 452 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 000 230 

 وزارة الوقاف والشؤون السلمية

1.2.1.2.0.21.000 

 1.2.1.1.0.23.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 771 526 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 681 408 2 

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

1.2.1.2.0.23.000 

 1.2.1.1.0.24.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 807 30 

 1.2.1.2.0.24.000 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 158 24 

 

 العتمادات   
 2017لسنة 

 الـفــصــــــول القطاعات الوزارية أو المؤسسات

  وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

 1.2.1.1.0.26.000 الموظفون و العوان............................................................................................................ - 000 020 130 

 .............................................المعدات والنفقات المختلفة......................................................... - 000 347 166 

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

1.2.1.2.0.26.000 

 1.2.1.1.0.27.000 الموظفون و العوان............................................................................................................ - 000 596 521 

 ..المعدات والنفقات المختلفة.................................................................................................... - 000 095 546 

 وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

1.2.1.2.0.27.000 

 1.2.1.1.0.28.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 395 241 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 561 300 

 وزارة الثقافة

1.2.1.2.0.28.000 

 1.2.1.1.0.29.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 098 211 
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 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 000 182 

 وزارة السكنى و سياسة المدينة

1.2.1.2.0.29.000 

 1.2.1.1.0.30.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 710 175 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 190 110 

 وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

1.2.1.2.0.30.000 

 1.2.1.1.0.31.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 293 181 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 680 283 

 الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

1.2.1.2.0.31.000 

 1.2.1.1.0.32.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 000 27 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 000 9 

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

1.2.1.2.0.32.000 

 1.2.1.1.0.33.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 705 54 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 503 35 

 إدارة الدفاع الوطني

1.2.1.2.0.33.000 

 1.2.1.1.0.34.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 182 540 23 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 510 801 5 

 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

1.2.1.2.0.34.000 

 1.2.1.1.0.35.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 937 49 

 1.2.1.2.0.35.000 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 737 70 

 3 300 000 000 

 الحتياطية....................................................................................النفقات الطارئة والمخصصات  -

 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

1.2.1.4.0.36.000 

 1.2.1.1.0.40.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 596 11 

 1.2.1.2.0.40.000 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 475 14 

 

 العتمادات   
 2017لسنة 

 الـفــصــــــول القطاعات الوزارية أو المؤسسات
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  المندوبية السامية للتخطيط

 1.2.1.1.0.42.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 000 307 

 ...................المعدات والنفقات المختلفة................................................................................... - 000 896 130 

 المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

1.2.1.2.0.42.000 

 1.2.1.1.0.45.000 الموظفون و العوان............................................................................................................ - 000 956 460 

 ..المعدات والنفقات المختلفة.................................................................................................... - 000 200 76 

 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

1.2.1.2.0.45.000 

 1.2.1.1.0.46.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - -000 500 129 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - -000 636 576 

 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

1.2.1.2.0.46.000 

 1.2.1.1.0.48.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 169 55 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 100 503 

 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

1.2.1.2.0.48.000 

 1.2.1.1.0.50.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 657 22 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 000 388 

 المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

1.2.1.2.0.50.000 

 1.2.1.1.0.51.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 497 930 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 936 594 

 المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

1.2.1.2.0.51.000 

 1.2.1.1.0.52.000 العوان............................................................................................................الموظفون و  - 000 299 67 

 المختلفة......................................................................................................المعدات والنفقات  - 000 000 41 

 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 

1.2.1.2.0.52.000 

 187 734 785 

000 

 

 ـالجدول " ج "

(الباب الثانيالتوزيع على القطاعات الوزارية  24  44 )المادة

 أو المؤسسات حسب الفصول  للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات

 2017 الستثمارالخاصة بالميزانية العامة لسنة

 )بالدرهم(
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 المجموع  
اعتمادات اللتزام   في 

و  ما  2 810سنة 

 يليها

اعتمادات الداء   

 2017لسنة 
 أو المؤسسات القطاعات الوزارية

 الـفــصــــــول

 1.2.2.0.0.02.000 البلط الملكي 000 608 131  -  000 608 131 

 مجلس النواب 000 700 24  -  000 700 24 
1.2.2.0.0.03.000 

 مجلس المستشارين 000 850 12  000 000 10  000 850 22 
1.2.2.0.0.43.000 

 الحكومةرئيس  000 375 456  -  000 375 456 
1.2.2.0.0.04.000 

 المحاكم المالية 000 200 35  000 000 10  000 200 45 
1.2.2.0.0.05.000 

 وزارة العدل والحريات 000 250 299  000 000 300  000 250 599 
1.2.2.0.0.06.000 

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 000 000 300  -  000 000 300 
1.2.2.0.0.07.000 

 وزارة الداخلية 000 030 831 2  000 290 931 2  000 320 762 5 
1.2.2.0.0.08.000 

 وزارة التصال 000 212 398  000 000 3  000 212 401 
1.2.2.0.0.09.000 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 000 000 876  000 000 270  000 000 146 1 
1.2.2.0.0.10.000 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 000 286 979 3  000 000 586 1  000 286 565 5 
1.2.2.0.0.11.000 

 وزارة الصحة 000 000 400 2  000 000 000 2  000 000 400 4 
1.2.2.0.0.12.000 

 وزارة القتصاد والمالية 000 153 187  000 000 67  000 153 254 
1.2.2.0.0.13.000 

 التكاليف المشتركة -وزارة القتصاد والمالية   000 000 176 20  -  000 000 176 20 
1.2.2.3.0.13.000 

 وزارة السياحة 000 837 426  000 000 66  000 837 492 
1.2.2.0.0.14.000 

 المانة العامة للحكومة 000 040 3  -  000 040 3 
1.2.2.0.0.16.000 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 000 221 899 6  000 000 648 6  000 221 547 13 
1.2.2.0.0.17.000 

 وزارة الفلحة والصيد البحري 000 400 656 8  000 000 063 6  000 400 719 14 
1.2.2.0.0.20.000 

 وزارة الشباب و الرياضة 000 000 925 1  000 000 450  000 000 375 2 
1.2.2.0.0.21.000 

 وزارة الوقاف والشؤون السلمية 000 554 998  000 000 630  000 554 628 1 
1.2.2.0.0.23.000 

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 000 140 7  000 000 1  000 140 8 
1.2.2.0.0.24.000 

 التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني وزارة الصناعة 000 980 320  000 000 50  000 980 370 
1.2.2.0.0.26.000 

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 000 986 630 3  000 300 671 9  000 286 302 13 
1.2.2.0.0.27.000 

 وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 000 725 217 2  000 000 104  000 725 321 2 
1.2.2.0.0.28.000 

 وزارة الثقافة 000 000 330  000 000 50  000 000 380 
1.2.2.0.0.29.000 

 وزارة السكنى و سياسة المدينة 000 752 543  000 000 10  000 752 553 
1.2.2.0.0.30.000 

 وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية 000 420 60  000 000 3  000 420 63 
1.2.2.0.0.31.000 
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 الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني    000 000 6  -  000 000 6 
1.2.2.0.0.32.000 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث  000 030 25  000 000 24  000 030 49 
 1.2.2.0.0.33.000 الدارة

 إدارة الدفاع الوطني 000 490 473 4  000 000 113 3  000 490 586 7 
1.2.2.0.0.34.000 

     
 

 المجموع  
اعتمادات اللتزام   

و   2 810في سنة 

 ما يليها

اعتمادات الداء   

 2017لسنة 
 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 الـفــصــــــول

 1.2.2.0.0.35.000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 000 022 19  000 000 6  000 022 25 

 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان 000 600 9  -  000 600 9 
1.2.2.0.0.40.000 

 المندوبية السامية للتخطيط 000 885 29  000 000 8  000 885 37 
1.2.2.0.0.42.000 

 المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 000 000 157  000 000 160  000 000 317 
1.2.2.0.0.45.000 

 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني 000 900 293  000 000 165  000 900 458 
1.2.2.0.0.46.000 

 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية  000 500 80  -  000 500 80 
1.2.2.0.0.48.000 

 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 000 000 177  000 000 10  000 000 187 
1.2.2.0.0.50.000 

 وإعادة الدماجالمندوبية العامة لدارة السجون  000 700 160  000 000 250  000 700 410 
1.2.2.0.0.51.000 

 المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي 000 000 12  -  000 000 12 
1.2.2.0.0.52.000 

 98 231 436 

000 
 34 659 590 

000  63 571 846 000 
 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بالميزانية العامة 
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 ـالجدول "هـ "

 (4644)المادة   

 2017التوزيع  بـحسب الوزارة أو المؤسـسة  لنفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة  

 )بالدرهم(

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

  رئيس الحكومة 

 4.2.1.0.0.04.001 الكولف الملكي دار السلم 000 000 18 

 18 000 000 
  الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة مجموع نفقات

  وزارة العدل والحريات 

 4.2.1.0.0.06.002 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 000 900 

 900 000 
  العدل والحرياتمجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 4.2.1.0.0.07.001 تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم المتحدة حول التغيرات المناخية -

 4.2.1.0.0.07.002 مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 000 000 20 

 20 000 000 
  الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاونمجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق 

  وزارة الداخلية 

 4.2.1.0.0.08.001 الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة 000 000 6 

 4.2.1.0.0.08.002 المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق 000 000 5 

 4.2.1.0.0.08.003 مكناس   -المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس  000 000 6 

 4.2.1.0.0.08.004 القنيطرة  -سل -المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط  000 000 7 

 4.2.1.0.0.08.005 خنيفرة -المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل  000 000 4 

 4.2.1.0.0.08.006 سطات -الدار البيضاءالمركز الجهوي للستثمار لجهة  000 000 8 

 4.2.1.0.0.08.007 آسفي -المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش  000 000 6 

 4.2.1.0.0.08.008 تافيللت -المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة  000 000 5 

 4.2.1.0.0.08.009 ماسة -المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس  000 000 4 

 4.2.1.0.0.08.010 واد نون -المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم  000 000 3 

 4.2.1.0.0.08.011 الساقية الحمراء-المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون  000 000 4 

 4.2.1.0.0.08.012 واد الذهب -المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة  000 000 3 

 4.2.1.0.0.08.018 الطر الدارية والتقنية مديرية تأهيل 000 000 185 

 246 000 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

  وزارة التصال 

 4.2.1.0.0.09.002 المعهد العالي للعلم و التصال 000 300 5 

 4.2.1.0.0.09.003 البصري والسينماالمعهد العالي لمهن السمعي  000 200 7 
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 12 500 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

 4.2.1.0.0.11.002 قسم التعاون -

 4.2.1.0.0.11.003 قسم استراتيجيات التكوين 000 000 5 

 5 000 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

  وزارة الصحة 

 4.2.1.0.0.12.001 المركز الستشفائي القليمي بورزازات 000 500 11 

 4.2.1.0.0.12.002 آيت ملول-المركز الستشفائي بعمالة إنزكان 000 100 10 

 4.2.1.0.0.12.003 المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 000 300 11 

 4.2.1.0.0.12.004 المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 000 100 9 

 

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 بيـــان المرافق

 
 الرمز

المركز الستشفائي القليمي بقلعة   000 775 13 

 السراغنة
4.2.1.0.0.12.005 

 4.2.1.0.0.12.006 المركز الستشفائي القليمي بالصويرة  000 650 11 

 4.2.1.0.0.12.007 المركز الستشفائي القليمي بالجديدة  000 000 21 

 4.2.1.0.0.12.008 المركز الستشفائي القليمي بآسفي  000 675 16 

 4.2.1.0.0.12.009 المركز الستشفائي القليمي بخريبكة  000 700 21 

 4.2.1.0.0.12.010 المركز الستشفائي القليمي بسطات  000 600 21 

 4.2.1.0.0.12.012 المركز الستشفائي القليمي ببولمان  000 000 7 

 4.2.1.0.0.12.013 المركز الستشفائي القليمي بصفرو  000 500 6 

 4.2.1.0.0.12.014 المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة  000 500 25 

 4.2.1.0.0.12.015 المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم  000 450 10 

 4.2.1.0.0.12.016 المركز الستشفائي القليمي بشفشاون  000 500 9 

 4.2.1.0.0.12.017 المركز الستشفائي القليمي بالعرائش  000 700 14 

 4.2.1.0.0.12.018 المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة  000 000 29 

 4.2.1.0.0.12.019 المركز الستشفائي القليمي بتطوان  000 000 23 

 4.2.1.0.0.12.020 المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية  000 000 19 

 4.2.1.0.0.12.021 المركز الستشفائي القليمي بإفران  000 800 6 

 4.2.1.0.0.12.022 المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة  000 500 11 

 4.2.1.0.0.12.023 المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة  000 700 16 

 4.2.1.0.0.12.024 المركز الستشفائي القليمي بتازة  000 500 13 

 4.2.1.0.0.12.025 المركز الستشفائي القليمي بفجيج  000 100 5 

 4.2.1.0.0.12.026 المركز الستشفائي القليمي بالناضور  000 000 22 

 4.2.1.0.0.12.027 المركز الستشفائي القليمي ببركان  000 200 9 

المركز الستشفائي الجهوي بوادي   000 500 5 

 الذهب
4.2.1.0.0.12.028 
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 4.2.1.0.0.12.029 المركز الستشفائي الجهوي بالعيون  000 300 14 

 4.2.1.0.0.12.030 المركز الستشفائي القليمي بطانطان  000 000 5 

 4.2.1.0.0.12.031 المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل  000 500 28 

 4.2.1.0.0.12.032 المركز الستشفائي الجهوي بأكادير  000 800 23 

 4.2.1.0.0.12.033 المركز الستشفائي الجهوي بمراكش  000 250 18 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين   000 600 15 

 الحي المحمدي-السبع
4.2.1.0.0.12.035 

المركز الستشفائي بعمالة   000 400 14 
 مرس السلطان -مقاطعات الفداء

4.2.1.0.0.12.036 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات   000 600 14 

 مولي رشيد
4.2.1.0.0.12.037 

المركز الستشفائي الجهوي بالدار   000 000 13 

 البيضاء
4.2.1.0.0.12.038 

 4.2.1.0.0.12.039 المركز الستشفائي بعمالة المحمدية  000 600 10 

 4.2.1.0.0.12.040 المركز الستشفائي بعمالة سل  000 200 15 

 -المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات   000 000 8 

 تمارة
4.2.1.0.0.12.041 

 4.2.1.0.0.12.042 اتبالخميسالمركز الستشفائي القليمي   000 250 15 

 4.2.1.0.0.12.045 المركز الستشفائي بعمالة مكناس  000 000 30 

 4.2.1.0.0.12.046 المركز الستشفائي الجهوي بوجدة  000 000 29 

 4.2.1.0.0.12.047 الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم   000 000 34 

الدار -المركز الجهوي لتحاقن الدم   000 000 10 

 البيضاء
4.2.1.0.0.12.048 

 4.2.1.0.0.12.049 المعهد الوطني الصحي  000 000 6 

 4.2.1.0.0.12.050 المركز الوطني للوقاية من الشعة  000 500 2 

 4.2.1.0.0.12.051 مديرية الدوية و الصيدلة  000 000 3 

 4.2.1.0.0.12.052 المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة  000 750 4 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي   000 000 8 

 الحسني 
4.2.1.0.0.12.053 

 4.2.1.0.0.12.054 المركز الستشفائي القليمي بتاونات  000 600 7 

 4.2.1.0.0.12.055 المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط  000 250 9 

 4.2.1.0.0.12.056 رتبتاوريالمركز الستشفائي القليمي   000 700 4 

آيت -المركز الستشفائي القليمي بشتوكة  000 000 5 

 باها
4.2.1.0.0.12.057 

المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين   000 000 10 
 الشق

4.2.1.0.0.12.058 

 4.2.1.0.0.12.059 المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان  000 000 4 

 4.2.1.0.0.12.060 الستشفائي القليمي بطاطاالمركز   000 500 4 

 4.2.1.0.0.12.061 المركز الستشفائي القليمي بالحوز  000 650 4 

 4.2.1.0.0.12.062 المركز الستشفائي القليمي بزاكورة  000 200 4 

 

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

 4.2.1.0.0.12.063 ببوجدورالمركز الستشفائي القليمي  000 500 3 
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 4.2.1.0.0.12.064 الزاك-المركز الستشفائي القليمي بأسا 000 450 4 

 4.2.1.0.0.12.065 المركز الستشفائي الجهوي بكلميم 000 800 7 

 4.2.1.0.0.12.066 المركز الستشفائي القليمي بالسمارة 000 150 5 

 4.2.1.0.0.12.067 مقاطعات سيدي البرنوصيالمركز الستشفائي بعمالة  000 250 11 

 4.2.1.0.0.12.068 المركز الستشفائي القليمي بالنواصر 000 000 3 

 4.2.1.0.0.12.069 المركز الستشفائي القليمي بأزيلل 000 400 7 

 4.2.1.0.0.12.070 المركز الستشفائي القليمي بالحاجب 000 000 4 

 4.2.1.0.0.12.071 بعمالة المضيق الفنيدقالمركز الستشفائي  000 800 6 

 4.2.1.0.0.12.072 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 000 000 4 

 4.2.1.0.0.12.073 المركز الستشفائي القليمي بجرادة 000 900 3 

 4.2.1.0.0.12.074 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 000 650 7 

 4.2.1.0.0.12.075 الستشفائي الجهوي بفاسالمركز  000 000 33 

 4.2.1.0.0.12.076 المركز الستشفائي القليمي بتنغير 000 000 4 

 4.2.1.0.0.12.077 المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني 000 800 3 

 4.2.1.0.0.12.078 المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان 000 900 4 

 4.2.1.0.0.12.079 الستشفائي القليمي بوزانالمركز  000 600 3 

 4.2.1.0.0.12.080 المركز الستشفائي القليمي ببرشيد 000 000 8 

 4.2.1.0.0.12.081 المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة 000 500 4 

 4.2.1.0.0.12.082 المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور 000 500 5 

 4.2.1.0.0.12.083 الستشفائي القليمي باليوسوفيةالمركز  000 500 4 

 4.2.1.0.0.12.084 المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح 000 000 9 

 4.2.1.0.0.12.085 المركز الستشفائي القليمي بميدلت 000 000 5 

 4.2.1.0.0.12.086 المركز الستشفائي القليمي بجرسيف 000 800 3 

 919 500 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

  وزارة القتصاد والمالية 

 4.2.1.0.0.13.003 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة -

 4.2.1.0.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة 000 000 43 

 4.2.1.0.0.13.006 القسم الداري -

 4.2.1.0.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 000 000 42 

 85 000 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد والمالية

  وزارة السياحة 

 4.2.1.0.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 480 14 

 4.2.1.0.0.14.002 المحمدية -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 740 2 

 4.2.1.0.0.14.003 أكادير -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 916 2 

 4.2.1.0.0.14.004 الجديدة-السياحية معهد التكنولوجيا الفندقية و  000 050 2 

 4.2.1.0.0.14.005 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 052 2 

 4.2.1.0.0.14.006 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 120 2 

 4.2.1.0.0.14.007 مراكش -المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية  000 100 3 
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 4.2.1.0.0.14.008 ورززات -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية   000 076 2 

 4.2.1.0.0.14.009 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 051 2 

 4.2.1.0.0.14.010 سل -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 070 2 

 4.2.1.0.0.14.011 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 040 2 

 4.2.1.0.0.14.012 أصيل -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 050 2 

 4.2.1.0.0.14.013 بن سليمان -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 050 2 

 4.2.1.0.0.14.014 الدارالبيضاء -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 534 1 

 4.2.1.0.0.14.015 الرباط -مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة 000 290 1 

 4.2.1.0.0.14.016 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 000 086 2 

 46 705 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

 

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

  المانة العامة للحكومة 

 4.2.1.0.0.16.001 مديرية المطبعة الرسمية 000 000 20 

 20 000 000 
  الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومةمجموع نفقات 

  وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

 4.2.1.0.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 000 000 5 

 4.2.1.0.0.17.003 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 000 500 3 

 4.2.1.0.0.17.004 فاس -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 10 

 4.2.1.0.0.17.005 الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 8 

 4.2.1.0.0.17.006 مراكش -مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 5 

 4.2.1.0.0.17.007 مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات  -

 4.2.1.0.0.17.008 وجدة-السوقيات و المعداتمصلحة  000 000 4 

 4.2.1.0.0.17.009 الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 6 

 4.2.1.0.0.17.010 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 8 

 4.2.1.0.0.17.011 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 000 000 5 

 4.2.1.0.0.17.012 العالي للدراسات البحرية المعهد 000 000 7 

 4.2.1.0.0.17.013 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 000 000 80 

 4.2.1.0.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 000 1 

 4.2.1.0.0.17.015 المديرية العامة للطيران المدني 000 000 10 

 4.2.1.0.0.17.016 العامةمديرية التجهيزات  000 000 3 

 4.2.1.0.0.17.017 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 000 000 5 

 4.2.1.0.0.17.018 مديرية الملحة التجارية 000 500 2 

 4.2.1.0.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 000 000 4 

 4.2.1.0.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 000 000 4 

 4.2.1.0.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل 000 000 4 
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 175 000 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

  وزارة الفلحة والصيد البحري 

 4.2.1.0.0.20.001 سل -المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل معهد التقنيين  000 400 2 

 4.2.1.0.0.20.002 إقليم القنيطرة -المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  000 700 2 

 4.2.1.0.0.20.003 المعهد التقني الفلحي بالشاوية 000 600 1 

 4.2.1.0.0.20.004 المعهد التقني الفلحي بتيفلت 000 700 1 

 4.2.1.0.0.20.005 المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 000 600 1 

 4.2.1.0.0.20.006 المدرسة الفلحية بتمارة 000 200 2 

 4.2.1.0.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 000 400 19 

 4.2.1.0.0.20.008 الحسيمة-للصيد البحريمعهد التكنولوجيا  000 700 2 

 4.2.1.0.0.20.009 آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 400 3 

 4.2.1.0.0.20.010 المعهد العالي للصيد البحري 000 000 5 

 4.2.1.0.0.20.011 طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 000 3 

 4.2.1.0.0.20.012 العرائش -للصيد البحري معهد التكنولوجيا  000 000 3 

 4.2.1.0.0.20.013 العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 900 2 

 4.2.1.0.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 500 4 

 4.2.1.0.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلحية 000 677 7 

 63 777 000 
  الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد البحري مجموع نفقات الستغلل

  وزارة الشباب و الرياضة 

 4.2.1.0.0.21.001 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 000 000 13 

 4.2.1.0.0.21.002 الرباط-المركب الرياضي المير مولى عبد ال  000 300 5 

 4.2.1.0.0.21.003 الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  000 000 12 

 4.2.1.0.0.21.005 المركب الرياضي لفاس 000 000 4 

 4.2.1.0.0.21.006 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 000 000 6 

 4.2.1.0.0.21.007 والطفولة ببوزنيقةمجمع مولي رشيد للشباب  000 000 5 

 4.2.1.0.0.21.008 مصلحة السياحة الثقافية للشباب 000 500 

  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة 000 800 45 

 

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

  وزارة الوقاف والشؤون السلمية 

 4.2.1.0.0.23.001 قسم الحج و الشؤون الجتماعية 000 000 20 

 20 000 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

  وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

 4.2.1.0.0.26.001 قسم خريطة التكوين المهني -

 4.2.1.0.0.26.002 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 000 450 

 4.2.1.0.0.26.003 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 000 400 
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 4.2.1.0.0.26.004 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 000 400 

 4.2.1.0.0.26.005 الصناعة التقليدية الرباطمعهد فنون  000 450 

 4.2.1.0.0.26.006 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 000 400 

 4.2.1.0.0.26.007 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 400 

 2 500 000 
الصناعة التقليدية مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 

 والقتصاد الجتماعي والتضامني
 

  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

 4.2.1.0.0.27.001 وجدة-المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  000 306 3 

 4.2.1.0.0.27.002 مدرسة المعادن مراكش 000 580 3 

 4.2.1.0.0.27.003 البيضاءالدار -مديرية الرصاد الجوية الوطنية  000 000 45 

 4.2.1.0.0.27.004 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 000 600 

 4.2.1.0.0.27.005 مصلحة تسيير الوراش 000 500 

 52 986 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

  وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 

 4.2.1.0.0.28.002 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 000 000 4 

 4 000 000 
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 

 والقتصاد الرقميوالستثمار 
 

  وزارة الثقافة 

 4.2.1.0.0.29.001 مطبعة دار المناهل 000 300 2 

 4.2.1.0.0.29.002 المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 000 300 

 4.2.1.0.0.29.003 المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 000 200 

 4.2.1.0.0.29.004 مسرح محمد السادس بوجدة 000 500 1 

 4 300 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

  وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية 

 4.2.1.0.0.31.004 قسم التكوين 000 200 

 200 000 
  مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعيةمجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة 

  إدارة الدفاع الوطني 

 4.2.1.0.0.34.001 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 000 681 19 

 4.2.1.0.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 000 000 170 

 4.2.1.0.0.34.003 بمراكش المستشفى العسكري ابن سيناء 000 000 52 

 4.2.1.0.0.34.004 المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 000 000 50 

 4.2.1.0.0.34.005 المستشفى العسكري بالعيون 000 000 12 

 4.2.1.0.0.34.006 المستشفى العسكري بالداخلة 000 000 10 

 4.2.1.0.0.34.007 المستشفى العسكري بكلميم 000 000 21 

 4.2.1.0.0.34.008 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 000 000 33 

 4.2.1.0.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 000 000 3 

 4.2.1.0.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 000 474 2 
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اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

 4.2.1.0.0.34.011 المركزية لتدبير وتخزين العتاد المؤسسة -

 373 155 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع الوطني

  المندوبية السامية للتخطيط 

 4.2.1.0.0.42.001 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 000 350 18 

 4.2.1.0.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 400 3 

 4.2.1.0.0.42.003 مدرسة علوم المعلومات 000 301 5 

 27 051 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

  التصحرالمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة  

 4.2.1.0.0.45.002 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 000 000 14 

 4.2.1.0.0.45.003 المنتزه الوطني  لسوس ماسة -

 14 000 000 
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات 

 ومحاربة التصحر
 

  التعمير وإعداد التراب الوطني وزارة 

 4.2.1.0.0.46.001 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 000 400 19 

 4.2.1.0.0.46.002 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 000 000 4 

 4.2.1.0.0.46.003 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 000 300 4 

 4.2.1.0.0.46.004 للهندسة المعمارية بتطوانالمدرسة الوطنية  000 300 4 

 4.2.1.0.0.46.005 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 000 300 4 

 36 300 000 
  مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

  وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية  

 4.2.1.0.0.48.001 مصلحة التوجيه والدعم -

- 
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن 

 و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية
 

  وإعادة الدماجالمندوبية العامة لدارة السجون  

 4.2.1.0.0.51.001 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 000 500 5 

 5 500 000 
مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لدارة السجون وإعادة 

 الدماج
 

 2 198 174 

  الدولة المسيرة بصورة مستقلة ت الستغلل الخاصة بمرافقمجموع نفقا   000

 (4754)  المادة   ـالجدول "و "

 2017التوزيع بـحسب الوزارة أو المؤسـسة لنفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة  
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 )بالدرهم(

 المجموع  
اعتمادات اللتزام  

و   2 810في سنة 

 ما يليها

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

  رئيس الحكومة   

 4.2.2.0.0.04.001 الكولف الملكي دار السلم - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس  - - -

 الحكومة
 

  وزارة العدل والحريات   

 4.2.2.0.0.06.002 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض - - -

- - - 
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 التابعة لوزارة العدل والحريات
 

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون   

 4.2.2.0.0.07.001 تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم المتحدة حول التغيرات المناخية - - -

 4.2.2.0.0.07.002 مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية - - -

- - - 
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة 

 لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
 

  وزارة الداخلية   

 4.2.2.0.0.08.001 الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة - - -

 4.2.2.0.0.08.002 المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق - - -

 4.2.2.0.0.08.003 مكناس   -المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس  - - -

 4.2.2.0.0.08.004 القنيطرة  -سل -المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط  - - -

 4.2.2.0.0.08.005 خنيفرة -المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل  - - -

 4.2.2.0.0.08.006 سطات -المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء - - -

 4.2.2.0.0.08.007 آسفي -المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش  - - -

 4.2.2.0.0.08.008 تافيللت -المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة  - - -

 4.2.2.0.0.08.009 ماسة -سوس المركز الجهوي للستثمار لجهة  - - -

 4.2.2.0.0.08.010 واد نون -المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم  - - -

 4.2.2.0.0.08.011 الساقية الحمراء-المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون  - - -

 4.2.2.0.0.08.012 واد الذهب -المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة  - - -

 4.2.2.0.0.08.018 مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  - - -

 الداخلية
 

  وزارة التصال   

 4.2.2.0.0.09.002 المعهد العالي للعلم و التصال 000 610 2  - 000 610 2 

 4.2.2.0.0.09.003 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 000 500 6  - 000 500 6 

  مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال 000 110 9  - 000 110 9 

  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني   

 4.2.2.0.0.11.002 قسم التعاون - - -

 4.2.2.0.0.11.003 قسم استراتيجيات التكوين - - -
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- - - 
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة 

 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 

  وزارة الصحة   

 4.2.2.0.0.12.001 المركز الستشفائي القليمي بورزازات - - -

 4.2.2.0.0.12.002 آيت ملول-المركز الستشفائي بعمالة إنزكان - - -

 

 المجموع  
اعتمادات اللتزام  

و   2 810في سنة 

 ما يليها

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

 4.2.2.0.0.12.003 المركز الستشفائي القليمي بتارودانت - - -

 4.2.2.0.0.12.004 الستشفائي القليمي بتيزنيت المركز - - -

 4.2.2.0.0.12.005 المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة - - -

 4.2.2.0.0.12.006 المركز الستشفائي القليمي بالصويرة - - -

 4.2.2.0.0.12.007 المركز الستشفائي القليمي بالجديدة - - -

 4.2.2.0.0.12.008 بآسفيالمركز الستشفائي القليمي  - - -

 4.2.2.0.0.12.009 المركز الستشفائي القليمي بخريبكة - - -

 4.2.2.0.0.12.010 المركز الستشفائي القليمي بسطات - - -

 4.2.2.0.0.12.012 المركز الستشفائي القليمي ببولمان - - -

 4.2.2.0.0.12.013 المركز الستشفائي القليمي بصفرو - - -

 4.2.2.0.0.12.014 المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة - - -

 4.2.2.0.0.12.015 المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم - - -

 4.2.2.0.0.12.016 المركز الستشفائي القليمي بشفشاون - - -

 4.2.2.0.0.12.017 المركز الستشفائي القليمي بالعرائش - - -

 4.2.2.0.0.12.018 الجهوي  بطنجةالمركز الستشفائي  - - -

 4.2.2.0.0.12.019 المركز الستشفائي القليمي بتطوان - - -

 4.2.2.0.0.12.020 المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية - - -

 4.2.2.0.0.12.021 المركز الستشفائي القليمي بإفران - - -

 4.2.2.0.0.12.022 المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة - - -

 4.2.2.0.0.12.023 المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة - - -

 4.2.2.0.0.12.024 المركز الستشفائي القليمي بتازة - - -

 4.2.2.0.0.12.025 المركز الستشفائي القليمي بفجيج - - -

 4.2.2.0.0.12.026 المركز الستشفائي القليمي بالناضور - - -

 4.2.2.0.0.12.027 الستشفائي القليمي ببركان المركز - - -

 4.2.2.0.0.12.028 المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب - - -

 4.2.2.0.0.12.029 المركز الستشفائي الجهوي بالعيون - - -

 4.2.2.0.0.12.030 المركز الستشفائي القليمي بطانطان - - -

 4.2.2.0.0.12.031 المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل - - -

 4.2.2.0.0.12.032 المركز الستشفائي الجهوي بأكادير - - -

 4.2.2.0.0.12.033 المركز الستشفائي الجهوي بمراكش - - -

 4.2.2.0.0.12.035 الحي المحمدي-المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع - - -



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

153 
 

 4.2.2.0.0.12.036 مرس السلطان -المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء - - -

 4.2.2.0.0.12.037 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد - - -

 4.2.2.0.0.12.038 المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء - - -

 4.2.2.0.0.12.039 المركز الستشفائي بعمالة المحمدية - - -

 4.2.2.0.0.12.040 المركز الستشفائي بعمالة سل - - -

 4.2.2.0.0.12.041 تمارة -المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات  - - -

 4.2.2.0.0.12.042 المركز الستشفائي القليمي بالخميسات - - -

 4.2.2.0.0.12.045 المركز الستشفائي بعمالة مكناس - - -

 4.2.2.0.0.12.046 الجهوي بوجدةالمركز الستشفائي  - - -

 4.2.2.0.0.12.047 الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم  000 000 10  - 000 000 10 

 4.2.2.0.0.12.048 الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم  - - -

 4.2.2.0.0.12.049 المعهد الوطني الصحي 000 000 16  - 000 000 16 

 4.2.2.0.0.12.050 المركز الوطني للوقاية من الشعة 000 500 3  - 000 500 3 

 4.2.2.0.0.12.051 مديرية الدوية و الصيدلة 000 500 9  - 000 500 9 

 4.2.2.0.0.12.052 المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة - - -

 4.2.2.0.0.12.053 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني  - - -

 4.2.2.0.0.12.054 المركز الستشفائي القليمي بتاونات - - -

 4.2.2.0.0.12.055 المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط - - -

 4.2.2.0.0.12.056 المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت - - -

 4.2.2.0.0.12.057 آيت باها-المركز الستشفائي القليمي بشتوكة - - -

 

 المجموع  
اعتمادات اللتزام  

و   2 810في سنة 

 ما يليها

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

 4.2.2.0.0.12.058 المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق - - -

 4.2.2.0.0.12.059 المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان - - -

 4.2.2.0.0.12.060 المركز الستشفائي القليمي بطاطا - - -

 4.2.2.0.0.12.061 المركز الستشفائي القليمي بالحوز - - -

 4.2.2.0.0.12.062 المركز الستشفائي القليمي بزاكورة - - -

 4.2.2.0.0.12.063 المركز الستشفائي القليمي ببوجدور - - -

 4.2.2.0.0.12.064 الزاك-المركز الستشفائي القليمي بأسا - - -

 4.2.2.0.0.12.065 المركز الستشفائي الجهوي بكلميم - - -

 4.2.2.0.0.12.066 المركز الستشفائي القليمي بالسمارة - - -

 4.2.2.0.0.12.067 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي - - -

 4.2.2.0.0.12.068 المركز الستشفائي القليمي بالنواصر - - -

 4.2.2.0.0.12.069 الستشفائي القليمي بأزيللالمركز  - - -

 4.2.2.0.0.12.070 المركز الستشفائي القليمي بالحاجب - - -

 4.2.2.0.0.12.071 المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق - - -

 4.2.2.0.0.12.072 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 000 000 5  - 000 000 5 

 4.2.2.0.0.12.073 الستشفائي القليمي بجرادةالمركز  - - -

 4.2.2.0.0.12.074 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك - - -

 4.2.2.0.0.12.075 المركز الستشفائي الجهوي بفاس - - -
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 4.2.2.0.0.12.076 المركز الستشفائي القليمي بتنغير - - -

 4.2.2.0.0.12.077 إفنيالمركز الستشفائي القليمي بسيدي  - - -

 4.2.2.0.0.12.078 المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان - - -

 4.2.2.0.0.12.079 المركز الستشفائي القليمي بوزان - - -

 4.2.2.0.0.12.080 المركز الستشفائي القليمي ببرشيد - - -

 4.2.2.0.0.12.081 المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة - - -

 4.2.2.0.0.12.082 المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور - - -

 4.2.2.0.0.12.083 المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية - - -

 4.2.2.0.0.12.084 المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح - - -

 4.2.2.0.0.12.085 المركز الستشفائي القليمي بميدلت - - -

 4.2.2.0.0.12.086 الستشفائي القليمي بجرسيفالمركز  - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  000 000 44  - 000 000 44 

 الصحة
 

  وزارة القتصاد والمالية   

 4.2.2.0.0.13.003 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة - - -

 4.2.2.0.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة - - -

 4.2.2.0.0.13.006 القسم الداري 000 500 6  - 000 500 6 

 4.2.2.0.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  000 500 6  - 000 500 6 

 لوزارة القتصاد والمالية
 

  وزارة السياحة   

 4.2.2.0.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 100 1  - 000 100 1 

 4.2.2.0.0.14.002 المحمدية -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 650 2  - 000 650 2 

 4.2.2.0.0.14.003 أكادير -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 000 2  - 000 000 2 

 4.2.2.0.0.14.004 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 800  - 000 800 

 4.2.2.0.0.14.005 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 500  - 000 500 

 4.2.2.0.0.14.006 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 800  - 000 800 

 4.2.2.0.0.14.007 مراكش -المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية  000 600 1  - 000 600 1 

 4.2.2.0.0.14.008 ورززات -السياحية   المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و 000 800  - 000 800 

 4.2.2.0.0.14.009 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 800  - 000 800 

 4.2.2.0.0.14.010 سل -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 500  - 000 500 

 4.2.2.0.0.14.011 طنجة -السياحية معهد التكنولوجيا الفندقية و  000 000 1  - 000 000 1 

 

 المجموع  
اعتمادات اللتزام  

و   2 810في سنة 

 ما يليها

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

 4.2.2.0.0.14.012 أصيل -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 700  - 000 700 

 4.2.2.0.0.14.013 بن سليمان -المهني الفندقي و السياحيمركز التأهيل  000 500  - 000 500 

 4.2.2.0.0.14.014 الدارالبيضاء -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 750  - 000 750 

 4.2.2.0.0.14.015 الرباط -مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة 000 500  - 000 500 

 4.2.2.0.0.14.016 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 000 000 2  - 000 000 2 

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  000 000 17  - 000 000 17 

 السياحة
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  المانة العامة للحكومة   

 4.2.2.0.0.16.001 الرسمية مديرية المطبعة - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  - - -

 التابعة للمانة العامة للحكومة
 

  وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك   

 4.2.2.0.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 000 000 4  000 000 2  000 000 6 

 4.2.2.0.0.17.003 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 000 000 1  - 000 000 1 

 4.2.2.0.0.17.004 فاس -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 1  - 000 000 1 

 4.2.2.0.0.17.005 الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 1  - 000 000 1 

 4.2.2.0.0.17.006 مراكش -السوقيات و المعدات مصلحة  000 000 1  - 000 000 1 

 4.2.2.0.0.17.007 مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات  - - -

 4.2.2.0.0.17.008 وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 1  - 000 000 1 

 4.2.2.0.0.17.009 الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 1  - 000 000 1 

 4.2.2.0.0.17.010 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 3  - 000 000 3 

 4.2.2.0.0.17.011 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 000 000 1  - 000 000 1 

 4.2.2.0.0.17.012 المعهد العالي للدراسات البحرية 000 000 10  - 000 000 10 

 4.2.2.0.0.17.013 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 000 000 500  000 000 100  000 000 600 

 4.2.2.0.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 300  - 000 300 

 4.2.2.0.0.17.015 المديرية العامة للطيران المدني 000 000 25  000 000 10  000 000 35 

 4.2.2.0.0.17.016 العامةمديرية التجهيزات  000 500  - 000 500 

 4.2.2.0.0.17.017 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 000 000 20  000 000 8  000 000 28 

 4.2.2.0.0.17.018 مديرية الملحة التجارية 000 500 4  - 000 500 4 

 4.2.2.0.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 000 500  - 000 500 

 4.2.2.0.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 000 500  - 000 500 

 4.2.2.0.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل 000 500  - 000 500 

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  000 800 575  000 000 120  000 800 695 

 التجهيز والنقل واللوجيستيكلوزارة 
 

  وزارة الفلحة والصيد البحري   

 4.2.2.0.0.20.001 سل -معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل  - - -

 4.2.2.0.0.20.002 إقليم القنيطرة -المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  - - -

 4.2.2.0.0.20.003 المعهد التقني الفلحي بالشاوية - - -

 4.2.2.0.0.20.004 المعهد التقني الفلحي بتيفلت - - -

 4.2.2.0.0.20.005 المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر - - -

 4.2.2.0.0.20.006 المدرسة الفلحية بتمارة - - -

 4.2.2.0.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 000 700 3  - 000 700 3 

 4.2.2.0.0.20.008 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 200  - 000 200 

 4.2.2.0.0.20.009 آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 200  - 000 200 

 4.2.2.0.0.20.010 المعهد العالي للصيد البحري 000 200 1  - 000 200 1 

 4.2.2.0.0.20.011 طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 300  - 000 300 

 4.2.2.0.0.20.012 العرائش -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 200  - 000 200 

 4.2.2.0.0.20.013 العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 200  - 000 200 

 4.2.2.0.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 000 8  000 000 2  000 000 10 

 4.2.2.0.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلحية 000 000 10  - 000 000 10 
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ابعة التمجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  000 000 24  000 000 2  000 000 26 

 لوزارة الفلحة والصيد البحري
 

 

اعتمادات اللتزام   المجموع  

و   2 810في سنة 

 ما يليها

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

  وزارة الشباب و الرياضة   

 4.2.2.0.0.21.001 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية - - -

 4.2.2.0.0.21.002 الرباط-المركب الرياضي المير مولى عبد ال  - - -

 4.2.2.0.0.21.003 الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  - - -

 4.2.2.0.0.21.005 المركب الرياضي لفاس - - -

 4.2.2.0.0.21.006 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية - - -

 4.2.2.0.0.21.007 مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة - - -

 4.2.2.0.0.21.008 مصلحة السياحة الثقافية للشباب - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  - - -

 لوزارة الشباب و الرياضة
 

  والشؤون السلميةوزارة الوقاف    

 4.2.2.0.0.23.001 قسم الحج و الشؤون الجتماعية - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  - - -

 لوزارة الوقاف والشؤون السلمية
 

  وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني   

 4.2.2.0.0.26.001 التكوين المهنيقسم خريطة  - - -

 4.2.2.0.0.26.002 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 000 200  - 000 200 

 4.2.2.0.0.26.003 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 000 200  - 000 200 

 4.2.2.0.0.26.004 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 000 200  - 000 200 

 4.2.2.0.0.26.005 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 000 200  - 000 200 

 4.2.2.0.0.26.006 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 000 230  - 000 230 

 4.2.2.0.0.26.007 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 250  - 000 250 

الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة مجموع نفقات  000 280 1  - 000 280 1 

 لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني
 

  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة   

 4.2.2.0.0.27.001 وجدة-المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  000 190  - 000 190 

 4.2.2.0.0.27.002 مدرسة المعادن مراكش 000 380 1  - 000 380 1 

 4.2.2.0.0.27.003 الدار البيضاء-مديرية الرصاد الجوية الوطنية  000 000 35  000 000 30  000 000 65 

 4.2.2.0.0.27.004 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 000 500 1  - 000 500 1 

 4.2.2.0.0.27.005 الوراش مصلحة تسيير 000 500  - 000 500 

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  000 570 38  000 000 30  000 570 68 

 لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 

  وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي   

 4.2.2.0.0.28.002 بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييسمرفق الدولة المسير  - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  - - -

 لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي
 

  وزارة الثقافة   

 4.2.2.0.0.29.001 مطبعة دار المناهل - - -
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 4.2.2.0.0.29.002 المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط - - -

 4.2.2.0.0.29.003 المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان - - -

 4.2.2.0.0.29.004 مسرح محمد السادس بوجدة - - -

  لثقافةامجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  - - -

  وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية   

 4.2.2.0.0.31.004 قسم التكوين - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  - - -

 لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية
 

     
 

 المجموع  
اعتمادات اللتزام  

 2 810في سنة 

 و  ما يليها

اعتمادات الداء  

 2017لسنة 
 الرمز بيـــان المرافق

  إدارة الدفاع الوطني   

 4.2.2.0.0.34.001 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 000 000 3  - 000 000 3 

 4.2.2.0.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط - - -

 4.2.2.0.0.34.003 بمراكش المستشفى العسكري ابن سيناء - - -

 4.2.2.0.0.34.004 المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس - - -

 4.2.2.0.0.34.005 المستشفى العسكري بالعيون - - -

 4.2.2.0.0.34.006 المستشفى العسكري بالداخلة - - -

 4.2.2.0.0.34.007 المستشفى العسكري بكلميم - - -

 4.2.2.0.0.34.008 الجراحي العسكري بأكاديرالمركز الطبي  - - -

 4.2.2.0.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة - - -

 4.2.2.0.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة - - -

 4.2.2.0.0.34.011 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد - - -

 3 000 000 -  3 000 000 
نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مجموع 

 مستقلة التابعة لدارة الدفاع الوطني
 

  المندوبية السامية للتخطيط   

 4.2.2.0.0.42.001 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 000 000 5  - 000 000 5 

 4.2.2.0.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 000 4  - 000 000 4 

 4.2.2.0.0.42.003 مدرسة علوم المعلومات 000 700 8  - 000 700 8 

 17 700 000 -  17 700 000 
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط
 

  التصحرالمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة    

 4.2.2.0.0.45.002 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية - - -

 4.2.2.0.0.45.003 المنتزه الوطني  لسوس ماسة - - -

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة  - - -

مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة 

 التصحر

 

  التعمير وإعداد التراب الوطنيوزارة    
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 4.2.2.0.0.46.001 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 000 300 4  000 000 8  000 300 12 

 4.2.2.0.0.46.002 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 000 000 1  000 000 1  000 000 2 

 4.2.2.0.0.46.003 المعمارية بفاس المدرسة الوطنية للهندسة 000 000 1  000 000 1  000 000 2 

 4.2.2.0.0.46.004 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 000 000 1  000 000 1  000 000 2 

 4.2.2.0.0.46.005 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 000 000 1  000 000 1  000 000 2 

 20 300 000  12 000 000  8 300 000 
مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
 

  وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية    

 4.2.2.0.0.48.001 مصلحة التوجيه والدعم - - -

- - - 
الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق 

 التابعة لوزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية
 

  المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج   

 4.2.2.0.0.51.001 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي - - -

- - - 
ة بصورة مستقلمجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة 

 التابعة للمندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج
 

  مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة   000 260 745  000 000 164  000 260 909 

 

 

 

 

 

 

 

 ـالجدول "ز "

 (4864)المادة   

 2017نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة  

 )بالدرهم(

نفقات سنة  

2017 
 الرقــم  بيـــــان الحســـــــــــابات

  الحسابات المرصدة لمور خصوصية-1.3  

 3.2.0.0.1.00.001 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل 000 000 90 

 3.2.0.0.1.00.003 الحتياطيةصندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات  000 000 5 

 3.2.0.0.1.00.004 صندوق محاربة آثار الجفاف للتذكـرة

 3.2.0.0.1.00.005 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 000 000 405 

 3.2.0.0.1.00.006 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 000 000 114 
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 3.2.0.0.1.00.008 الصناعية والستثماراتصندوق التنمية  000 800 727 1 

 3.2.0.0.1.04.005 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت 000 000 220 

 3.2.0.0.1.04.006 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 000 996 095 3 

 3.2.0.0.1.04.007 صندوق التأهيل الجتماعي للتذكـرة

 3.2.0.0.1.06.001 لدعم المحاكمالصندوق الخاص  000 000 400 

 3.2.0.0.1.06.002 صندوق التكافل العائلي 000 000 160 

 3.2.0.0.1.08.003 الصندوق الخاص لنقاذ مدينة فاس للتذكـرة

 24 854 100 

00026 819 100 

000 

 3.2.0.0.1.08.004 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 3.2.0.0.1.08.005 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 000 000 200 

5 764 000 000 

5 198 474 000 

 3.2.0.0.1.08.006 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

 3.2.0.0.1.08.008 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 000 000 200 1 

 3.2.0.0.1.08.009 الدعم لفائدة المن الوطنيصندوق  000 000 30 

 3.2.0.0.1.08.010 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر 000 927 463 

 3.2.0.0.1.08.011 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة 000 000 714 

 3.2.0.0.1.08.012 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 000 000 200 

 3.2.0.0.1.08.013 صندوق التضامن بين الجهات للتذكـرة

 3.2.0.0.1.09.002 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي 000 000 370 

   

 

نفقات سنة  

2017 
 الرقــم  بيـــــان الحســـــــــــابات

 3.2.0.0.1.10.001 البحث العلمي و التنمية التكنولوجيةالصندوق الوطني لدعم  000 500 22 

 3.2.0.0.1.12.001 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 000 000 000 1 

 3.2.0.0.1.13.003 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة 000 000 440 1 

 3.2.0.0.1.13.004 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 000 000 70 
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 3.2.0.0.1.13.008 مرصدات المصالح المالية 000 000 350 

 3.2.0.0.1.13.009 صندوق الصلح الزراعي 000 000 5 

 3.2.0.0.1.13.012 الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية للتذكـرة

 3.2.0.0.1.13.017 الصندوق الخاص بالزكاة للتذكـرة

 3.2.0.0.1.13.018 تضامن مؤسسات التأمين صندوق 000 000 600 

 3.2.0.0.1.13.019 صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع للتذكـرة

 3.2.0.0.1.13.021 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 000 000 600 

 3.2.0.0.1.13.022 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة للتذكـرة

 3.2.0.0.1.13.024 صندوق دعم التماسك الجتماعي 000 000 000 3 

 3.2.0.0.1.13.025 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي للتذكـرة

 3.2.0.0.1.13.026 صندوق محاربة الغش الجمركي 000 000 700 

 3.2.0.0.1.13.027 بالخزينةصندوق الموال المتأتية من اليداعات  000 000 360 

 3.2.0.0.1.17.001 الصندوق الخاص بالطرق 000 000 700 2 

 3.2.0.0.1.17.003 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 000 000 16 

 3.2.0.0.1.20.005 صندوق التنمية الفلحية 000 000 500 

 3.2.0.0.1.20.006 صندوق تنمية الصيد البحري 000 000 100 

 3.2.0.0.1.20.007 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 000 000 324 1 

 3.2.0.0.1.21.001 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 000 000 800 

 3.2.0.0.1.27.001 الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب للتذكـرة

 3.2.0.0.1.27.002 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 000 000 200 

 3.2.0.0.1.27.003 صندوق التنمية الطاقية للتذكـرة

 3.2.0.0.1.29.001 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 000 000 20 
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نفقات سنة  

2017 
 الرقــم  بيـــــان الحســـــــــــابات

 3.2.0.0.1.30.002 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري 000 000 000 2 

 3.2.0.0.1.33.001 صندوق تحديث الدارة العمومية 000 000 10 

 3.2.0.0.1.34.001 صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي 000 000 200 

 3.2.0.0.1.34.002 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 000 000 50 

 3.2.0.0.1.45.001 الصندوق الوطني الغابوي 000 000 500 

 3.2.0.0.1.45.003 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية 000 000 16 

 3.2.0.0.1.50.001 المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة  000 000 30 

 3.2.0.0.1.51.001 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 000 000 120 

 56 181 797 

00058 712 323 

000 

 للتذكـرة

 مجموع نفقات الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 حسابات النخراط في الهيئات الدولية-4.3 

 مؤسسات بروتن وودس حساب النخراط في

3.2.0.0.4.13.021 

 3.2.0.0.4.13.022 حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية 000 900 216 

 3.2.0.0.4.13.023 حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف 000 171 942 

 1 159 071 000 

 للتذكـرة

 مجموع نفقات حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 حسابات العمليات النقدية-5.3 

 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية
3.2.0.0.5.13.001 

 3.2.0.0.5.13.003 حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية للتذكـرة

 للتذكـرة

 للتذكـرة

 مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية 

 التمويلحسابات -7.3 

 القروض الممنوحة للجماعات الترابية
3.2.0.0.7.13.017 

 3.2.0.0.7.13.020 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للتذكـرة
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 3.2.0.0.7.13.059 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير للتذكـرة

 3.2.0.0.7.13.063 الماء والكهرباءالقروض الممنوحة لوكالت توزيع  للتذكـرة

 3.2.0.0.7.13.064 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية للتذكـرة

 3.2.0.0.7.13.066 القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة "  للتذكـرة

 مجموع نفقات حسابات التمويل  للتذكـرة
 

 

نفقات سنة  

2017 
 الرقــم  بيـــــان الحســـــــــــابات

 للتذكـرة

 حسابات النفقات من المخصصات-9.3 

 النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية

3.2.0.0.9.04.002 

 10 800 000 

000 
 3.2.0.0.9.34.001 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية

 3.2.0.0.9.34.002 صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق للتذكـرة

 3.2.0.0.9.42.001 الصندوق الخاص بالعلقات العامة 000 500 

 10 800 500 000 

 70 671 894 000
68 141 368 000 

 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات 

 مجموع نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
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 التعديالت املقدمة 

 من فرق ومجموعة األغلبية
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 التعديالت املقدمة 

 من طرف فرق األصالة واملعاصرة
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 التعديالت املقدمة 

 من طرف 

 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
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 التعديالت املقدمة من طرف 

 النائبين السيدين 

 مصطفى شناوي وعمر بالفريج 
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 نتائج التصويت على التعديالت 

 املقدمة بخصوص

   73.16مشروع القانون املالي رقم 

 2017برسم السنة املالية 
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 من طرف الحكومة املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 2017برسم السنة املالية  7316بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

م رق

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

الرسوم الجمركية والضرائب 

 غير املباشرة 

 2املادة 

 تعديل مقبول  16 1 24

1 

 استدراكي

الرسوم الجمركية والضرائب 

 غير املباشرة 

 2املادة 

من  70تطبيق أحكام الفصل 

 الدستور 

 تعديل مقبول  16 1 24

2 

 املدونة العامة للضرائب

الضريبة على الشركات 

 والضريبة على القيمة املضافة

 املكررة             9املادة  

 تعديل مقبول  1 الأحد  39

 املدونة العامة للضرائب

الضريبة على الشركات 

 والضريبة على القيمة املضافة

91-V -5° 

 تعديل مقبول  6 الأحد 34

3 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات

 املكررة 20املادة 

 تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــاع

4 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 واجبات التسجيل 

 IV – 137املادة 

 تعديل مقبول  1 الأحد 39

5 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 V-232املادة 

 تعديل مقبول  15 الأحد 25

6 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 يتعلق التعديل بتغيير  

  IIIالبند 

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــاع
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7 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

يتعلق التعديل بمالءمة آجال 

 دخول حيز التطبيق

 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 تعديل مقبول 

مع األخذ بعين االعتبار التعديل 

الذي أتت به  5االستدراكي رقم 

 الحكومة

8 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 Vالبند 

يتعلق التعديل بإرجاء آجال 

 دخول حيز تطبيق 

 تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

9 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 IVالبند 

 259املادة 

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 IVالبند 

 260املادة 

 تعديل مقبول  15 الأحد 25

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 IVالبند 

 261املادة 

 تعديل مقبول  15 الأحد 25

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 IVالبند 

 262املادة 

 تعديل مقبول  15 الأحد 25

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 IVالبند 

 264املادة 

 تعديل مقبول  15 الأحد 25

10 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 IVالبند 

 259املادة 

 تعديل مقبول  16 الأحد 24
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11 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات 

 الضريبة على الدخل

  6املادة  

 تعديل مقبول  11 الأحد 29

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات 

 الضريبة على الدخل

 7املادة 

 تعديل مقبول  16 الأحد 24

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات 

 الضريبة على الدخل

 66املادة 

 تعديل مقبول  16 الأحد 24

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات 

 الضريبة على الدخل

 73املادة 

 تعديل مقبول  15 1 24

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات 

 الضريبة على الدخل

 I -مكررة  161املادة 

 تعديل مقبول  6 10 24

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات 

 الضريبة على الدخل

 VIII - 232املادة 

 تعديل مقبول  16 الأحد 24

 العامة للضرائباملدونة 

 الضريبة على الشركات 

 الضريبة على الدخل

 XXVI - 247املادة 

 تعديل مقبول  16 الأحد 24

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 10املادة  12

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 11املادة  13

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 12املادة  14
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 تعديل مقبول  16 الأحد 24 13املادة  15

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 14املادة  16

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 15املادة  17

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 16املادة  18

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 17املادة  19

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 18املادة  20

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 19املادة  21

 مقبول تعديل  16 الأحد 24 20املادة  22

 تعديل مقبول  15 1 24 21املادة  23

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 22املادة  24

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 23املادة  25

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 25املادة  26

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 26املادة  27

 تعديل مقبول  16 الأحد 24 35املادة  28

 تعديل مقبول  15 1 24 39املادة  29

30 
املكررة  6إحداث مادة جديدة 

 من املشروع
24 1 15 

 تعديل مقبول 

 إضافة مادة جديدة

 

 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

172 
 

 األغلبية:واملجموعة النيابية من طرف فرق  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 الفريق االشتراكي، ، ، الفريق الحركيالدستوري)فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع 

 (املجموعة النيابية لتقدم واالشتراكية

 2017برسم السنة املالية  73.16بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

 3املادة 

مدونة الجمارك والضرائب 

 غير املباشرة

  سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

2 

 3املادة 

مدونة الجمارك والضرائب 

 غير املباشرة

 تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــاع

3 

 3املادة 

مدونة الجمارك والضرائب 

 غير املباشرة

 تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــاع

4 
 5املادة 

 تعريفة الرسوم الجمركية
 تعديل مقبول  6 10 24

5 

 5املادة 

الضرائب الداخلية على 

 االستهالك

 تعديل مقبول  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

6 

 6املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 مقبول تعديل  إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

7 

 57املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 تعديل مقبول  10 الأحد 30

8 

 89املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 

 تعديل مقبول  15 الأحد 25

9 

 91املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

حد 35
ّ
 تعديل مقبول  5 الأ
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10 

 92املادة 

 6من املادة 

 العامة للضرائب املدونة

 تعديل مقبول  15 الأحد 25

11 

 101املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 تعديل مقبول  11 الأحد 29

12 

 123املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة لضرائب

 تعديل مقبول  13 الأحد 24

13 

 123املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة لضرائب

 مقبول تعديل  13 الأحد 24

14 

 133املادة 

 6من ملادة 

 املدونة العامة للضرائب

 تعديل مقبول  الأحد 1 39

15 

 املكررة مرتين  161املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 تعديل مقبول  1 الأحد 39

16 

 170املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 تعديل مقبول  16 الأحد 24

17 

 املكررة 185املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــاع

18 

 259املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

  إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

19 

 مكرر  8إضافة املادة 

تنفيذ األحكام الصادرة 

ضد الدولة والجماعات 

 الترابية

 16 الأحد 24

 تعديل مقبول 

شرط استبدال عبارة 

"تعويض مادي" بعبارة 

 "مبلغ معين"
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 فريق األصالة واملعاصرةمن طرف  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 2017برسم السنة املالية  73.16بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

 املادة التعديلم رق
 نتيجة التصويت

 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

 تعديل غير مقبول  6 23 9 املادة األولى 1

 تعديل غير مقبول  5 24 11 املادة األولى 2

 تعديل غير مقبول  5 24 11 2املادة  3

 تعديل غير مقبول  6 24 10 2املادة  4

 تعديل غير مقبول  5 24 11 2املادة  5

 تعديل غير مقبول  6 24 10 2املادة  6

7 

 3 املادة

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 تعديل غير مقبول  6 24 10

8 

 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 تعديل غير مقبول  6 24 10

9 

 3املادة 

مدونة الجمارك 

والضرائب غير 

 املباشرة

 تعديل غير مقبول  5 25 10

 صيغة اللجنةإجمـــــــــــــــــــــــاع على  5املادة  10
تعديل مقبول 

 بصيغة اللجنة

11 

  6املادة 

 6من املادة 

 للضرائب املدونة العامة 

 تعديل غير مقبول  1 24 15
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12 

 6املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  1 24 15

13 

 6املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  1 24 15

14 

 7املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  6 24 10

15 

 7املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  6 24 10

16 

 7املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  6 24 10

17 

 9املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  6 24 10

18 

 10املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 15

19 

 10املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  5 24 10

20 

 10املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 تعديل غير مقبول  5 24 10
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21 

 10املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  5 24 10

22 

 10املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  5 24 10

23 

 19املادة 

 6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  5 24 11

24 

 28املادة 

 6من املادة 

العامة املدونة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  5 25 10

25 

  56املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

ــــب ـــ ـــ ـــــ ـــــ   سحـــــــــــــــ

26 

 57املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

ــــب ـــ ـــ ـــــ ـــــ   سحـــــــــــــــ

27 

 57املادة 

  6من املادة 

العامة املدونة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  6 24 10

28 

 57املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

15 24 1 

 

 

 تعديل غير مقبول 
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29 

 65املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  1 24 15

30 

 74املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 غير مقبول تعديل  6 24 10

31 

 89املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  1 24 15

32 

 92املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

ــــــــــاع ـــ ـــــ ـــــ ـــ  تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــ

33 

 100املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 16

34 

 102املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  5 25 10

35 

 123املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 

ــــــــب ـــــ ـــ ـــــ   سحــــــــــــــــــــ

36 

 127املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 

 تعديل غير مقبول  6 24 10
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37 

 129املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  6 24 10

38 

 129املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  6 24 10

39 

 135املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  6 24 10

40 

 169املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  6 24 10

41 

 184املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  5 24 11

42 

 184املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

 تعديل غير مقبول  5 24 11

43 

 213املادة 

  6من املادة 

العامة  املدونة

 للضرائب

 

 

 تعديل غير مقبول  5 24 11

44 

 232املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

ــــب ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ   ســحـــــــــــــــــــــ
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45 

 260املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

ــــب ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ   ســحـــــــــــــــــــــ

46 

 264املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

ــــب ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ   ســحـــــــــــــــــــــ

47 

 262املادة 

  6من املادة 

املدونة العامة 

 للضرائب

ــــب ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ   ســحـــــــــــــــــــــ

48 

 7املادة 

املوارد املرصدة 

 للجهات

 غير مقبول تعديل  6 24 10

 تعديل غير مقبول  6 24 10 مادة جديدة 49

50 

 8املادة 

املوارد املرصدة 

 للجهات

 تعديل غير مقبول  6 24 10

 تعديل غير مقبول  6 24 10 مادة جديدة 51

 تعديل غير مقبول  6 24 10 14املادة  52

 تعديل غير مقبول  6 24 10 14املادة  53

 مقبول تعديل غير  6 24 10 14املادة  54

 تعديل غير مقبول  6 24 10 14املادة  55

 تعديل غير مقبول  6 24 10 16املادة  56

 تعديل غير مقبول  6 24 10 17املادة  57
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ــــب إحداث مادة جديدة 58 ـــــ ـــــ   سحــــــــــ

59 

 22املادة 

حذف املناصب 

الشاغرة على إثر إحالة 

 املوظفين على التقاعد

 مقبول  تعديل غير  6 24 10

 تعديل غير مقبول  6 24 10 39املادة  60

 تعديل غير مقبول  6 24 10 39املادة  61
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 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية من طرف  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 2017برسم السنة املالية  73.16بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

م رق

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 
 املكررة 5املادة 

 نظام جبائي تفضيلي
 تعديل غير مقبول  1 24 15

2 

 املكررة مرتين 5املادة 

السلع التجهيزية املقتناة من 

 لدن بعض املقاوالت

 ــ اإلعفاءات ــ

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 16

3 

 6املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات

 تعديل غير مقبول  1 24 15

4 

 10املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 16

5 

 19املادة 

 6املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الشركات

 تعديل غير مقبول  1 24 15

6 

 28املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الدخل

 تعديل غير مقبول  11 24 5

7 

 مكررة مرتين 42املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الدخل

 تعديل غير مقبول  11 24 5

8 

 57املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الدخل

 تعديل غير مقبول  1 24 15
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9 

 59املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على الدخل

 تعديل غير مقبول  10 25 5

10 

 79املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل غير مقبول  1 24 15

11 

 89املادة 

 6 من املادة

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل غير مقبول  1 24 15

12 

 90املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل غير مقبول  1 24 15

13 

 92املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل غير مقبول  11 24 5

14 

 92املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل غير مقبول  11 24 5

15 

 92املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل غير مقبول  11 24 5

16 

 92املادة 

 6من املادة 

 العامة للضرائباملدونة 

 الضريبة على القيمة املضافة

  سحــــــــــــــــــــــــــــــب

17 

 6من املادة  100املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 16
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18 

 123املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 ةاملضافالضريبة على القيمة 

 تعديل غير مقبول  11 24 5

19 

 123املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل مقبول  11 الأحد 29

20 

 129املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل غير مقبول  11 24 5

21 

 129املادة 

 6املادة من 

 املدونة العامة للضرائب

 الضريبة على القيمة املضافة

 تعديل غير مقبول  11 24 5

22 

 260املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

الضريبة الخصوصية السنوية 

 على السيارات

 تعديل غير مقبول  11 24 5

23 

 املكررة 161املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

املتمم للمدونة العامة  IIالبند 

 للضرائب

  سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

24 

 مكررة 185املادة 

 6من املادة 

 املدونة العامة للضرائب

املتمم للمدونة العامة  IIالبند 

 للضرائب

 تعديل مقبول  إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

25 
 املكررة 6املادة 

 رسم دعم املنتوج السياحي
 تعديل غير مقبول  11 24 5
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 النائبين السيدين مصطفى شناوي وعمر بالفريج من طرف  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 2017برسم السنة املالية  73.16بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

1 

املدونة العامة  6املادة 

 2016للضرائب 

 الضريبة على الشركات

الفرق الثالث: تصفية 

 الضريبة

 سعر الضريبة – 19املادة 

 تعديل غير مقبول  الأحد 24 16

2 

  6املادة 

 2016املدونة العامة للضرائب 

 اإلعفاءات 57املادة 

 تعديل غير مقبول  10 24 6

3 

  6املادة 

 2016املدونة العامة للضرائب 

 الضريبة على الدخل

 الباب الرابع

 الفرق األول/ تصفية الضريبة

 سعر الضريبة -73املادة 

I. جدول حساب الضريبة 

 تعديل غير مقبول  15 24 1

4 

  6املادة 

 2016املدونة العامة للضرائب 

 الباب الثاني

وعاء الواجبات وكيفية 

 احتسابها

األساس الخاضع  – 131املادة 

 للضريبة

 تعديل غير مقبول  5 24 11

5 

  6املادة 

 2016املدونة العامة للضرائب 

 الباب الثالث

 تعريفة الواجبات

الواجبات  – 133املادة 

 النسبية

 تعديل غير مقبول  10 29 1
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6 

  6املادة 

 2016املدونة العامة للضرائب 

 الكتاب الثالث

 القسم الخامس

املساهمة التضامنية من أجل 

 النهوض بالتعليم

 281-280املادتان 

 تعديل غير مقبول  15 24 1

7 

إحداث مناصب  21املادة 

 مالية

منصبا  77.218يتم إحداث 

 ماليا

 تعديل غير مقبول  15 24 1

 تعديل غير مقبول  5 24 11  22املادة  8

 تعديل غير مقبول  15 24 1 39املادة  9
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 نتائج التصويت على مواد الجزء األول 

 73.16من مشروع القانون املالي رقم 

 2017برسم السنة املالية 

 

 كما عدلتها 

 لجنة املالية والتنمية االقتصادية
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 نتائج التصويت 

 2017برسم السنة املالية  73.16مواد مشروع قانون املالية رقم  على
 

 مالحظات التصويتنتيجة  املادة

 املمتنعون  املعارضون  املوافقون 

 كما جاءت 6 9 24 املادة األولى

 كما عدلت 6 10 24 2املادة 

 كما عدلت 6 10 24 3املادة 

 كما جاءت 6 10 24 4املادة 

 كما عدلت إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 5املادة 

 اللجنة كما عدلتها 5 11 24 6املادة 

 مادة محدثة 5 11 24 املكررة  6املادة 

 كما جاءت 5 10 25 7املادة 

 كما جاءت 5 10 25 8املادة 

 املكررة 8املادة 

 مادة إضافية
 كما عدلت 16 الأحد 24

 كما جاءت 16 الأحد 24 9املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 10املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 11املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 12املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 13املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 14املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 15املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 16املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 17املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 18املادة 
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 كما عدلت 16 الأحد 24 19املادة 

 الباب األول 

 من الجزء األول 
 كما عدل 16 الأحد 24

 كما عدلت 16 الأحد 24 20املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 21املادة 

 كما عدلت 5 11 24 22املادة 

 كما عدلت 15 1 24 23املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 24املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 25املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 26املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 27املادة 

 كما جاءت 16 الأحد  24 28املادة 

 كما جاءت 16 الاحد 24 29املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 30املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 31املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 32املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 33املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 34املادة 

 كما عدلت 16 الأحد 24 35املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 36املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 37املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 38املادة 
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 الباب الثاني 

 من الجزء األول 
 كما عدل 16 الأحد 24

 كما عدل منها الجدول "أ"  15 1 24 39املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 40املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 41املادة 

 كما جاءت 16 الأحد 24 42املادة 

 الباب الثالث  

 من الجزء األول 
 كما عدل 16 الأحد 24

الجزء األول من مشروع 

برسم  73قانون املالية رقم 

 2017سنة 

 كما عدلته اللجنة 5 11 24
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 املعدلة الصيغه النهائية للمواد 

 بلجنة املالية والتنمية االقتصادية 

 بمجلس النواب

  73.16بخصوص مشروع قانون املالية رقم 

 2017 للسنة املالية

 في جزئه األول 
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 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

  2المادة 
 

 

I-  الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية هذا في  خاللو  من الدستور 70وفقا ألحكام الفصل
 : يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم، 2017ديسمبر  31الجريدة الرسمية و إلى غاية 

بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على  -
لى االستهالك، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية ع

من شوال  25بتاريخ  1.77.340المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 
 المفروضة عليهاالمقادير المطبقة على البضائع والمصوغات بتحديد (  1977أكتوبر  9)  1397
 الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛ المقتضياتاالستهالك الداخلي وكذا ضريبة 

بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول اإلفريقية والمتمتعة باإلعفاء  -
 من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون 
 ية.للمال
II –  عمال بأحكام ة المتخذ ةيالتال اسيممن الدستور، يصادق على المر  70طبقا ألحكام الفصل

 :2016للسنة المالية  70 -15من قانون المالية رقم  I -2المادة 
( بتغيير 2016)فاتح يناير  1437من ربيع األول  20الصادر في  2-15-998المرسوم رقم  -

 ؛ على القمح اللين و مشتقاته مقدار رسم االستيراد المفروض
تعلق الم( 2016مارس  4) 1437من جمادى األولى  24الصادر في  2-16-165المرسوم رقم  -

 ستيراد المطبق على العدس و الحمص ؛بوقف استيفاء رسم اال
( بتغيير مقدار رسم 2016ماي  6) 1437من رجب  28الصادر في  2-16-353المرسوم رقم  -

 المائدة ؛على بيض  المطبقاالستيراد 
رسم  مقدار بتغيير )2016يونيو  10 ( 1437رمضان  4الصادر في  2-16-455المرسوم رقم  -

 ؛ و مشتقاته الطريعلى القمح  المطبقاالستيراد 

( يتعلق  2016أكتوبر  24)  1438من محرم  22صادر في  2-16-877المرسوم رقم  -
 العدس.بوقف استيفاء رسم االستيراد المطبق على 

 
 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 3المادة 
من مدونة الجمـارك  287و  286و  285الفصول تغير و تتمـــم على النحــو التـالي،  أحكـــام 

والضرائب غير المباشرة الراجعة إلدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليـها بالظهيـر 
 (:1977أكتوبر  9) 1397من شـوال  25بتاريخ  1.77.339ابة قانـون رقم الشـريف المـعتبر بمـــثـ



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

192 
 

 تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة األولى : - 285الفصل 

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

 
المستودع  أو مستودعات االدخار أو مستودعات الجمرك كل شطط متعمد في استعمال أنظمة -8

ل تحت التحوي الصناعي الحر أو القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو العبور أو
ول ـــمراقبة الجمرك أو التصدير المؤقت ألجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل حسب مدل

 بعده ؛ 286الفصل 
 .......................................................................عدم تقديم البضائع  -9

 )الباقي بدون تغيير(
 ططا في استعمال :يعد ش - 286الفصل 

 ...................................................... نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع -1
2- ......................................................................................... 

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

 ؛أنه استعمل بشطط .....................................................التصدير المؤقت  -6
كل ب تم،  االدخار: كل استبدال لبضائع موضوعة تحت هذا النظاممستودع الجمرك أو مستودع  -7

 مكتتب تحت النظام المذكور، تبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط. بطلب يرمي إلى إبراء حسا

ول القب أو مستودع االدخارأو  مستودع الجمرك نظاميفترض الشطط في استعمال  - 287الفصل 
 ......................................................المؤقت لتحسين الصنع الفعال 

 )الباقي بدون تغيير(
 

 تعريفة الرسوم الجمركية
  4المادة 

 25-00م ـ( من قانون المالية رق I)البند 4تغير و تتمم على النحو التالي، تعريفة رسوم االستيراد المحددة بالمادة 
بتاريخ  1-00-241الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ، 2000ديسمبر  31للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 

 (، كما وقع تغييره و تتميمه:2000يونيو  28) 1421من ربيع األول  25
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 الوحدات

 التكميلية

 وحدة

الكمية 

حسب 

 المواصفة

رسم 

 االستيراد
 ترميز حسب النظام المنسق نوع البضائع

   

 قدد و أشرطة و رقيقة صفائح و أفالم() وأغشية وصفائح ألواح

 بشكل كانت وإن ذاتيا، الصقة ، لدائن من مسطحة أشكال من وغيرها

 لفات

39.19     

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

    3919.90  غيرها -    

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

   ...............................................................................   21 00 5 

   22   مشبعة : الغير إستيرات البولي من - - - - - -   

 2,5 كلغ -

ملم و المطلية براتنجات  6بعرض ال يتجاوز - - - - - - - 

 ..…………………………………………األكريليك

   10 5 

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

   29   غيرها: - - - - - -    

   ……………………………………………….....      

   ……………………………………………….....    19 5 

      من ألكيـدات و بوليستيرات أخـر: - - - - - - -    

 2,5 كلغ -

ملم و المطلية براتنجات  6بعرض ال يتجاوز - - - - - - - - 

 .................................................................األكريليك

   21 5 

 5 29    .................................................غيرها - - - - - - - -  17,5 كلغ -

   ……………………………………………….....    30 5 

   ……………………………………………….....      

   30   مـن منتوجات البلمرة و الكوبلمرة: - - - - -    

   …………………………………………………..      

   …………………………………………………..    59 5 

      من كوبوليميرات كلوريد الفنيـل و من أسيتات الفنيل: - - - - - - -    

 2,5 كلغ -

من النوع الذي يستخدم لتغليف الخاليا الحساسة  - - - - - - - - 

متر  1ز يتجاو للضوء الخاصة بااللواح الضوئية الفولتائية، بعرض ال

 ..ميكرومتر متضمنة  1200و  300وبسمك يتراوح بين 

   61 5 
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 5 69    .................................................غيرها - - - - - - - -  17,5 كلغ -

   …………………………………………………    70 5 

   …………………………………………………      

         

     70.07 زجاج مقسى )مسقي( أو منضدزجاج مأمون مكون من    

   …………………………………………………      

    7007.19  ـ ـ غيـرهـا   

 2,5 م2 -

ـ ـ ـ من النوع المستخدم في تصنيع األلواح لحماية الخاليا الضوئية 

جزء في المليون،  120مع محتوى من الحديد ال يتجاوز   ةيالفولتائ

ذات سطح غير أملس، و إن كانت معدلة البنية أو معالجة بطالء 

ملم مقطعة وفقا للقياسات  4مضاد لالنعكاس ال يتجاوزسمكها 

 ...............الفولتائية لضوئيةالمعيارية لأللواح ا

  20 00 5 

 25 م2 -

 180أو مستطيل بطول يساوي أو يقل عن  ـ ـ ـ مسطح في شكل مربع

 ........سنتمتر 110سنتمتر و بعرض يساوي أو يقل عن 

  30 00 5 

   90   ـ ـ ـ غيـرهـا:   

   .............................................................................    10 5 

 5 80    ............................................................ـ ـ ـ ـ غيـرهـا 25 م2 -

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

      : منضد مأمون زجاجـ    

   .............................................................................  7007.21 00 00 5 

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

         

     76.16 مصنوعات أخر من ألومنيوم .   

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

    7616.99  ـ ـ غيرها   

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

   90   ـ ـ ـ غيـرهـا:   

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

   .............................................................................    30 8 
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 8 40    ـ ـ ـ ـ إطارات األلواح الضوئية الفولتائية، من ألومنيوم، مؤكسد 2,5 كلغ -

 8 80    ............................................................ـ ـ ـ ـ غيرهـا 25 كلغ -

         

   

أسالك وعيدان وأنابيب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات 

مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة 

مـن األنواع  بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس"،

المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أوالكربيدات 

المعدنية؛ أسالك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، مـن 

 األنواع المستعملة في الطالء المعدني بالرش .

83.11     

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

    8311.90  ـ غيرها   

      : ـ ـ ـ من قصدير   

 2,5 كلغ -

من قصدير  %60ـ ـ ـ ـ أسالك التلحيم محشوة تحتوي على األقل 

 .........ملم مضمنة. 1,25ملم و  1وقطرها يتراوح بين 

  11 00 5 

 5 00 19   ..............................................................ـ ـ ـ ـ غيرها 10 كلغ -

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

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

         

   

أجهزة كهربائية لوصل و قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر 

الكهربائية  )مثل المفاتيح والمرحالت )ريالى( والمنصهرات 

الكهربائية وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصالت المآخذ 

و مقابس )قوابس( وقواعد اللمبات "دوي" ووصالت أخر وعلب 

)فولت(؛ وصالت لأللياف  1000Vالتوصيل(، لجهد ال يزيد عن 

 البصرية أو لحزم أو حبال األلياف البصرية

85.36     

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

    8536.90  ـ أجهزة أخر   

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

   90   ـ ـ ـ غيرها:   

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

   .............................................................................    30 7 

      ـ ـ ـ ـ غيرها:   

   .............................................................................      
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   .............................................................................    92 7 

 2,5 كلغ -

ـ ـ ـ ـ ـ علبة اتصال من لدائن لألنظمة الضوئية الفولتائية مجهزة 

 ........بموصالت وصمامات للحفظ وإن كان معها حبال الربط.

   93 7 

 7 97    ............................................................ـ ـ ـ ـ ـ غيرها 25 كلغ -

   ............................................................................. 85.37     

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

         

     87.04 .البضائع لنقل سيارات   

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

   

 بالضغط فيها اإلشتعال يتم مكابس ذات بمحركات مجهزة غيرها، ـ

   :ديزل( نصف )ديزل أو
 

    

    8704.21  طن 5 القصوى( الحمولة القائم )مع اإلجمالي وزنها يتجاوز ال ـ ـ   

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

      : غيرها - - -   

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

   99   : غيرها - - - -   

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

   

 بحمل (تحويل بعلبة)الرباعي الدفع ذات أرض، لكل سيارات - - - - -

 الهيكلة كاملة غير كلغ 900 عن يقل و كلغ 500 يفوق أو يساوي جائز

: 

     

   
 عن (القصوى الحمولة مع) القائم اإلجمالي وزنها يزيد - - - - - -

 : طن 3,5 يتجاوز وال طن 2,2
     

 7 22    جديدة ...................................................... - - - - - - - 10 وحدة عدد

 7 24    مستعملة ................................................... - - - - - - - 25 وحدة عدد

      غيرها : - - - - - -   

 7 26    جديدة ...................................................... - - - - - - - 25 وحدة عدد

 7 28    مستعملة ................................................... - - - - - - - 25 وحدة عدد

      غيرها : - - - - -   

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

  5 المادة
I-  الشريف الظهير من 9والجدول ط من الفصل  2 أحكام الفصل التالي النحو على تتممو تغير 
 المطبقة المقادير ( بتحديد1977 أكتوبر 9) 1397 من شوال 25 بتاريخ 1.77.340 رقم قانــون بمثابـــة

 بهذه ةالخاص المقتضيات وكذا الداخلي االستهالك ضريبة عليها المفروضة والمصوغات البضائع على

 والمصوغات كما تم تغييره و تتميمه: البضائع
 ـ يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة : 2الفصل 

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

.............................................................................................. 
 يعتبر تبغا مصنعا :

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

.............................................................................................. 
 الستعمال دوائي. .................................................تعتبر في حكم التبغ المصنع 

 .من التبغ الداكن %80اكن، السجائر التي تحتوي على األقل على تعتبر سجائر مصنعة من التبغ الد
 .......ـ تحدد ...................................................................... 9الفصل 

.............................................................................................. 
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 الضرائب الداخلية على االستهالك المفروضة على التبغ المصنعط( 

 املقدار العيني بيان املنتجات

املقدار القيمي لثمن البيع 
للعموم خارج الضريبة على 

القيمة املضافة وخارج املقدار 
 *العيني

املبلغ األدنى 
 للتحصيل

I - السجائر 

 سجائر مصنعة من صنف التبغ الداكن: -أ 

 

سيجارة 1000لكل درهم  315  

 

25%  

 

درهم لكل  386
 سيجارة 1000

 .................. ........................... ........................... سجائر مصنعة من أصناف أخرى: -ب 

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

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

II-  تغير وفقا للتوضيحات المبينة في الجدول التالي الضريبة الداخلية على االستهالك بالنسبة
 أ من الجدول ط أعاله :- Iللسجائر المصنعة من صنف التبغ الداكن المشار إليها في 

 

 

 املقدار العيني تاريخ التطبيق

املقدار القيمي لثمن البيع 
للعموم خارج الضريبة على 

املضافة وخارج املقدار القيمة 
 *العيني

املبلغ األدنى 
 للتحصيل

سيجارة 1000درهم لكل  388 2018ابتداء من فاتح يناير  -  %25 

درهم لكل  476
سيجارة 1000  

 

سيجارة 1000درهم لكل  462 2019ابتداء من فاتح يناير  -  %25 
درهم لكل  567

سيجارة 1000  
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 2017للسنة المالية  73-16مشروع قانون المالية رقم 

 المدونة العامة للضرائب

 6 المادة

 

 Iالبند 

 

اإلعفاءات -.6المادة   

I.- اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة 

 اإلعفاءات الدائمة -ألف.

 تعفى كليا من الضريبة على الشركات:

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

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

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

  مؤسسة لال سلمى -°30

 ................................................................ المحتملة المرتبطة بها؛ 

بال -°31 ئات التوظيف الجماعي العقاري المنظمة  يذه الظهير  70-14قانون رقم هي الصــــــــــادر بتنف
، فيما يخص (2016أغســـــطس  25) 1437من ذي القعدة  21بتاريخ  1-16-130الشـــــريف رقم 

 غراض مهنية.كراء العقارات المبنية المعدة ألالمطابقة للعائدات المتأتية من األرباح 

 بعده. XI -7يمنح هذا اإلعفاء وفق الشـروط المنصوص عليها في الـمادة 

 ..تستثنى الهيئات...............................................................................

 ....................أعاله من االستفادة ................. 31°و  °30 ............................

 .......................................المنقولة..................................................
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 اإلعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض -باءـ 

  تتمتع المنشآت المصدرة   -°1

 فيما بعد هذه المدة.  .

  ويمنح هذا اإلعفاء و فرض الضريبة.

 .بعده IV -7........................................................في المادة 

ويطبق كذلك اإلعفاء من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض المذكوران أعاله، وفق الشروط 
بعده، على رقم أعمال المنشآت المحقق برسم المبيعات من منتجاتها  X-7المنصوص عليها في المادة 

 لفائدة المنشآت المقامة داخل المناطق الحرة للتصدير.

 )ينسخ( - °2

°3 -  

°4 -  ..............................................................................................
 فيما بعد هذه المدة.

 اإلعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع -جيم

 تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع:

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

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

 ؛100تخفيض نسبته %  ............................................................................. 

 مرفق عام؛ المبالغ المقتطعة  . -

 ........................... المبالغ المقتطعة من األرباح و الموزعة -

 ........................................................   
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هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة السالف الذكر و  1.93.213..................قانون رقم 
 عنها؛ صادرة، من استرداد أسهم أو حصص مشاركة الذكر

  المقبوضةالربائح  -

 السالف الذكر؛ 1.93.213........................بمثابة قانون رقم 

 السالف الذكر؛ 41 -05.رقم  الربائح المقبوضة -

 الربائح المقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر؛ -

  .................................................................الربائح الموزعة -

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

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

  مصادق عليها من لدن الحكومة. ...................................

 الفوائد والحاصالت األخرى المماثلة المدفوعة إلى: -°2

  االئتمان والهيآت مؤسسات  -

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

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

 السالف الذكر؛  41 – 05المنظمة بالقانون رقم  

 هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر؛ -

  .............................................أصحاب الودائع  -

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

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

II.- اإلعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة 

 اإلعفاءات المتبوعة بالفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض -ألف

  المنشآت التي تزاول أنشطتها . تتمتع -°1
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 مناطق حرة للتصدير مختلفة.  

و يطبق كذلك اإلعفاء من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض المذكوران أعاله، وفق الشروط 
بعده، على رقم أعمال المنشآت المقامة داخل المناطق الحرة للتصدير  X-7المنصوص عليها في المادة 

 المحقق برسم المبيعات من منتجاتها لفائدة المنشآت المقامة خارج المناطق المذكورة.

 ................................................................ غير أنه.

 البناء أو التركيب. ...................................... 

 الحرة للتصدير. الخاصة تستفيد الوكالة  -°2

 اإلعفاءات المؤقتة -باء

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

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

°3-. ................................................................................................  

 لتاريخ اعتمادها.   ...................................... .
يبة من اإلعفاء الكلي من الضر التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي تستفيد الشركات الصناعية  -°4

( سنوات المحاسبية األولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في 5على الشركات طوال الخمس )
 .استغاللها

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

 )الباقي ال تغيير فيه(
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 شروط اإلعفاء -7المادة 

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

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

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

IV.-   6يطبق اإلعفاء أو السعر النوعي المنصوص عليهما في المادة  (I -  "أعاله لفائدة:1° -"باء ) 

البيع األخير المنجز و الخدمة األخيرة المقدمة داخل تراب المملكة  المنشآت المصدرة، برسم -1
 واللذين نتج عنهما التصدير بصورة مباشرة وفورية؛

المنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أعمالها المحقق من  -2
 المشار إليها أعاله التي تقوم بتصديرها. بيع المنتجات المصنعة إلى المنشآت المصدرة

ويجب أن يثبت هذا التصدير بكل الوثائق التي تشهد على خروج المنتجات المصنعة من التراب 
 الوطني. وتحدد كيفيات اإلدالء بالوثائق المذكورة  بنص تنظيمي؛

برسم رقم مقدمي الخدمات و المنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي،  -3
أعمالهم المحقق بالعمالت األجنبية مع المنشآت المقامة بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدير 

 .و المطابق للعمليات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشآت أخرى

غير أن اإلعفاء أو السعر النوعي المشار إليهما أعاله، ال يطبقان فيما يخص المنشآت المقدمة 
 إال على رقم األعمال المنجز بعمالت أجنبية.أعاله  3و  1شار إليها في الفقرتين المللخدمات 

 يراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج.

يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر سقوط الحق في اإلعفاء وفي تطبيق السعر النوعي، 
و  186ق الذعيرة و الزيادات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما أعاله، دون اإلخالل بتطبي

 أدناه. 208

V- )ينسخ( 

VI- . 
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 . 

IX.-  .لالستفادة . 

 التنظيم الجمركي الجاري بهما العمل. 

X.-  6لالستفادة من األحكام المنصوص عليها في المادة I- الفقرة الثالثة( و  1° -باء(II- ألف- 
 يجب احترام الشروط التالية:)الفقرة الثالثة( أعاله،  °1

أن يتم تحويل المنتجات الموجهة للتصدير بين المنشآت المقامة في المناطق الحرة للتصدير و  -
المنشآت المقامة خارج هذه المناطق، وفق األنظمة الجمركية الواقفة، طبقا للتشريع و التنظيم 

 الجاري بهما العمل؛

 أن يتم تصدير المنتوج النهائي. -

 .أن يثبت هذا التصدير باإلدالء بكل الوثائق التي تشهد على خروج المنتجات من التراب الوطنييجب 

يترتب على عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر سقوط الحق في اإلعفاء و في تطبيق السعر النوعي 
و  186ين المشار إليهما أعاله، دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة و الزيادات المنصوص عليها في المادت

 أدناه. 208

XI.-  6لالستفادة من اإلعفاءات المنصوص عليها في المادة - I (""أعاله يجب على  ألف )"و "جيم
 العقاري احترام الشروط التالية:هيئات التوظيف الجماعي 

 من ختيارها يتم للحصص مراقب قبل من الهيئات هذه في بها المساهم العناصر تقييم يتم أن -1
 الحسابات؛ مراقبي مهام لممارسة المؤهلين األشخاص بين

 سنوات( 10) عشر لمدة الذكر السالفة الهيئات في بها المساهم بالعناصر االحتفاظ يتم أن -2
 المساهمة؛ تاريخ من ابتداء األقل على

 :أن يتم توزيع  -3

 عدةالم و المبنية العقارات بكراء المتعلقة المحاسبية السنة حصيلة من األقل على 85% -
 ؛مهنية ألغراض

 المقبوضة؛ المشاركة حصص و األسهم عوائد من  %100 -
 ؛ المقبوضة الثابت الدخل ذات المالية التوظيفات حاصالت من   %100 -
 على االقل من زائد القيمة المحقق برسم تفويت القيم المنقولة."  %60 -
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 اإلعفاءات -.57المادة 

 تعفى من الضريبة على الدخل:

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

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

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

 إلى المدفوع ( درهم عن التدريب 6.000التعويض الشهري اإلجمالي في حدود ستة آالف )  -ـ°16
 الخاص وذلك لمدة القطاع منشآت لدن من المعين المهني التكوين أو العالي التعليم خريج المتدرب

 شهرا. (24) وعشرين أربعة

  ..................................................................... المدفوع التعويض مبلغ كان إذا

 االستفادة من اإلعفاء.

 :يمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله وفق الشروط التالية

 ............الكفاءات.....يجب أن يكون المتدربون مسجلين بالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل و  أ(

 .السالف الذكر؛......................................................

 ..............................................................................المذكور ؛ب(.

 ..................................................................................المذكورين؛ج(.

°17 -   

  

  

  األجر اإلجمالي  – °20

 إحداث المنشأة؛ 
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للطلبة المسجلين في سلك  المكافآت والتعويضات اإلجمالية العرضية و غير العرضية المدفوعة – °21
( درهم شهريا وذلك لمدة أربعة 6.000الدكتوراه من طرف المنشآت و التي ال يفوق مبلغها ستة آالف )

 من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.( شهرا تبتدىء 24وعشرين )

 

 يمنح اإلعفاء المشار إليه أعاله وفق الشروط التالية:

يجب أن يكون الطلبة السالف ذكرهم مسجلين في مؤسسة تختص بتحضير وتسليم شهادة  -
 الدكتوراه؛

 يجب أن تدفع المكافآت والتعويضات المشار إليها أعاله في إطار عقد إنجاز بحوث؛ -

 أن يستفيد الطلبة السالف ذكرهم من اإلعفاء المذكور إال مرة واحدة."ال يجوز  -
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 المنقولة األموال رؤوس عن الناشئة واألرباح الدخول تعريف -.66 المادة

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

- IIمنقولة أموال رؤوس عن ناشئة أرباحا تعد : 

 من وغيرها منقولة قيم تفويت من الذاتيون األشخاص عليها حصل التي السنوية الصافية األرباح -ألف
 والهيئات الخاص أو العام للقانون الخاضعين المعنويين األشخاص عن الصادرة والدين المال رأس سندات
الجماعي  التوظيف وهيئات للتسنيد الجماعي التوظيف وهيئات المنقولة للقيم الجماعي بالتوظيف المكلفة
 : عدا ما و هيئات التوظيف الجماعي العقاريالمال  لرأس

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

 )الباقي ال تغيير فيه(
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 سعر الضريبة -73المادة 

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

II-  أسعار خاصة 

 يحدد سعر الضريبة على النحو التالي:

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

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

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

 : %20.-واو

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

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

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

في الجدول المنصوص ..........................................................................-°9
 أعاله.  Iعليه في

.فيما يخص االرباح الصافية الناتجة عن تفويت القيم المنقولة غير المسعرة بالبورصة و الصادرة -°10
 عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

 :%30-زاي

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

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

III-................................................................................................. 

 .........................................................................مقدمي الخدمات.

زاي" " و( 10°و  °9و ………………. " )واو ..…………… المحددة باألسعار االقتطاعات تبرئ
 " .الدخل على الضريبة من أعاله III الفقرة و II الفقرة من" حاء" و (°7و °3 و 2°)
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  الخصم في الحق دون اإلعفاء 91.- المادة

 : المضافة القيمة على الضريبة من تعفى

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

 . 

  

II.- °1 - )تنسخ( 

 .............مستغلو..................................................... ينجزها التي العمليات -°2
 و األفرنة التقليدية.

…………………………………………………………………………………………… 

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

V  -يلي ابم المتعلقة العمليات : 

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

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

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

 الخدمات  - 4°
 ......................................................................................................  

 ...................................................................................................... 
 والترفيه؛ المدرسي

العائدات المترتبة عن عمليات التسنيد إلصدار شهادات صكوك من طرف صناديق التوظيف الجماعي  -°5
المتعلق بتسنيد األصول، عندما تكون المؤسسة المبادرة هي  33-06للتسنيد طبقا ألحكام القانون رقم 

 المرتبطة بها وفقا ألحكام القانون المذكور.  العموالت مختلف وكذا الدولة،
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VI-
 ......................................................................................................  

.VII-  السالف الذكر  18-97..................................................... بالقانون رقم
 لفائدة عمالئها.

.VIII -
 ......................................................................................................  

 )الباقي ال تغيير فيه(
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 الخصم في الحق مع اإلعفاء -.92المادة 

I.-  في عليه المنصوص الخصم في الحق من االستفادة مع المضافة القيمة على الضريبة من تعفى 
 :أدناه 101 المادة

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

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

  

  . التالية والمعدات المنتجات -°5

 ومعدات السقي بواسطة الرش؛ 

  االستثمار أموال -°6

 .باستثناء العربات المقتناة من قبل وكاالت تأجير السياراتنشاطها،  مزاولة في الشروع تاريخ من  .

   بالشروع ويراد

  

 البناء. رخصة تسليم تاريخ من  

 (100) مائة كلفتها تفوق أو التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمار تساوي القائمة بالنسبة للمنشآت
درهم، و ذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، يبتدئ أجل اإلعفاء المذكور إما ابتداء من تاريخ  مليون

البناء بالنسبة للمنشآت التي تقوم  رخصة توقيع اتفاقية االستثمار المذكورة و إما ابتداء من تاريخ تسليم
 بإنجاز بنايات مرتبطة بمشاريعها.

( أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة 6أجل إضافي في حالة حدوث قوة قاهرة مدته ستة ) ويمنح
للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها االستثمارية أو التي تنجز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية 

 مبرمة مع الدولة.

 .. االستثمار. أموال وتعفى

 شهرا؛ (36) ثالثين و ستة في والمحدد  



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

212 
 

 . والسلع. والشاحنات الحافالت -7°

 .المقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق 

 أعاله؛ 6.................................°...........و يطبق هذا اإلعفاء......................

°8 -  ............................................  

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

.....................................................................................................
األطراف المانحة أجنبية جميع  تسلمها أو تمولها التي المقدمة والخدمات واألشغال والبضائع السلع - °20 

 .........................وضعية والمؤسسات الترابية والجماعات الدولة إلى هبة شكل على أو وطنية
 صعبة؛

 أو األجنبية الحكومات أو تسلمها تمولها التي المقدمة  والخدمات واألشغال والبضائع السلع -21°
و الترابية  والجماعات الدولة إلى الدولي التعاون نطاق في شكل هبة على الدولية المنظمات
  ....................................................................................  المؤسسات

 العامة؛ المنفعة بصفة................................................

 األجنبية؛ الحكومة المغربية على شكل هبة إلى الحكومات - °22

شكل على  األوربي االتحاد يسلمها أو يمولها التيالمقدمة والخدمات  واألشغال والبضائع السلع -°23
 ؛هبة

°24- .................................................... 

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

   

 ............................................................الدولي النقل عمليات -35°

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

 الطائرات؛ ........................................
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 هذه داخل المنجزة و كذا العمليات الحرة التصدير لمناطق المقدمة و الخدمات المسلمة المنتجات -36°
 ؛بينها فيما أو المناطق

  .المنجزة والعمليات األنشطة مجموع -°37

 )الباقي ال تغيير فيه(

 

 العامة القاعدة 101.- المادة

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

°2-.............................................................. . 

 المستفيد. في اسم  ............................ ينشأ الحق في الخصم -°3

يتم الخصم داخل أجل ال يتجاوز سنة ابتداء من الشهر أو ربع السنة الذي نشأ خالله الحق ويجب أن  
 ."في الخصم المذكور
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 اإلعفاءات 123 .- المادة

 : االستيراد حين المضافة القيمة على الضريبة من تعفى

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

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

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

  

شكل هبة  على جميع األطراف المانحة أجنبية أو وطنية تسلمها أو تمولهاالتي   و البضائع السلع 19 -°
 .............................................في والمؤسسات الترابية والجماعات الدولة إلى

 صعبة؛ وضعية

 نطاق في الدولية المنظمات أو األجنبية تسلمها الحكوماتأو  تمولها التي و البضائع السلع - °20
 العامة؛ المنفعة بصفة   والمؤسسات الترابية والجماعات للدولة شكل هبة على الدولي التعاون

 ؛شكل هبة على  األوربي االتحاد يسلمها أو يمولها التي و البضائع السلع -°21

  أ( -°22

  . التجهيزية ب( السلع

 القيمة على للضريبة الخاضعة المنشآت اشترتها .......................................إذا
تاريخ أول عملية استيراد المرتبطة باالتفاقية  من ابتداء شهرا (36) وثالثين ستة مدة خالل المضافة،

 .( شهرا24السارية المفعول، مع إمكانية تمديد هذه المدة ألربعة وعشرين )

 المذكورة؛ التجهيزات ويشمل

 . والسلع. والشاحنات الحافالت -°23

 .المقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق 

 .................................يطبق........................................................و 
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 في إطار المهام المنوطة بها؛ -°33

 ....................................................... لتسيير جمعيات السلفات الصغرى؛ –°34

 ...............................................................المواد والتجهيزات............. - °35

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

 وعالج السرطان؛  المواد والسلع والتجهيزات . – °45

 الطائرات؛ وكذا التجهيزات وقطع للنقل التجاري الجوي الدولي المنتظم الطائرات المخصصة  – °46

  القطارات والتجهيزات -°47

 )الباقي ال تغيير فيه(
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 النسبية الواجبات - 133المادة

I.- المطبقة  النسب  

 :  %6تخضع  لنسبة  -ألف

 ...........ب( أعاله، -°1 -"ألف" – I) 127المحررات واالتفاقات المنصوص عليها في المادة  -°1

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

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

 : %  1,50لنسبة تخضع -جيم

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

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

 بعده، II- °5-135.....في المادة ............................عقود ايجار الصنعة و الصفقات ....... 3°- 

 ؛ بالنسبة الى العقود المعتبرة منها عقودا تجارية 

"باء" و 3°و  2°و  1° -"ألف"  – I) 127المادة  في إليها المشار األموال عن عوض بغير التخلي - 4°
 واألخوات؛ .........................................................اإلخوة أعـاله،. (°3-

- 5°  .................................................................. 

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

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

 .................................................................................... .-دال

 ................................................................................................-هاء

 :%4لنسبة   يخضع -واو

 . ..............................................................مبنية محالت اقتناء - °1

 المغطاة؛ مساحتها من مرات (5) خمس ......................................
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 )تنسخ( - 2°

 . المجموعات في الحصص عن التخلي 3° -

 ...................................... من هذه المادة.

 ........................من تاريخ االموال المذكورة.استثناء..........

 : %5يخضع لنسبة  -زاي

 أ( أعاله.- °1-"ألف"– I) 127المحررات واالتفاقات المنصوص عليها في المادة -

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

 تغيير فيه()الباقي ال 
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التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين بالتوثيق وكتاب الضبط و المحامين  -137المادة 

 المقبولين للترافع أمام محكمة النقض
I.- التزامات الموثقين 

  يجب على الموثقين 

.  

 بالبيانات الالزمة لتصفية واجبات التسجيل. .

و عالوة على ذلك  عليها. التأشير قصد المفتش إلى التحصين سجالت يقدموا أن الموثقين على يتعين
طبقا  واجبات التسجيل يتعين عليهم أن يوجهوا إليه نسخة من العقود بالطريقة االلكترونية وأن يؤدوا

 أدناه. 169و  155لألحكام المنصوص عليها في المادتين 

 ....................................غير أن أطراف العقد ......................................

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

 ................................................العقود العرفية المذكورة.

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

III.-................................................................................................ 

IV.- الضبط كتاب التزامات 

 .. ............ بالتسجيل المكلف الضرائب لمفتش يوجهوا أن المحاكم لدى الضبط كتاب على يجب

 .أعاله I - 127 المادة في إليها المشار أواالتفاقات التفويتات . ................................. 

 : أعاله المذكور الضرائب لمفتش يوجهوا أن عليهم يجب كما

 أعاله؛ 133  المادة في ....................................................................... -

 وال يحمل مراجع تسجيله؛.. .................................................................... -

 يوما من تاريخ التعريف بإمضاء المحامي من لدن رئيس كتابة الضبط (30) الثالثين أجل داخل -
بالمحكمة االبتدائية المختصة، نسخة من المحررات الثابتة التاريخ التي يحررها المحامون المقبولون 

 للترافع أمام محكمة النقض و التي تخضع بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها لواجبات التسجيل."
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 التحصيل عن طريق األداء التلقائي -.170المادة 

I.- .  

  

VIII.-  

 الدافع.ويوقعه الطرف  

IX.-  في حالة التوقف الكلي للشركة عن مزاولة نشاطها أو تغيير في شكلها القانوني يؤدي إلى إخراجها
من نطاق الضريبة على الشركات أو إلى إحداث شخص اعتباري جديد، فإن زائد الضريبة المدفوع من قبل 

حصيلة الذي تم خالله إيداع اإلقرار بالالموالية للشهر ثالثة أشهر الشركة يتم استرداده تلقائيا داخل أجل 
أعاله أو إيداع  150من المادة  Iالخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط األخيرة المشار إليها في البند 

 من هذه المادة."  IIاإلقرار المتعلق بالنتيجة النهائية بعد اختتام عمليات التصفية المشار إليها في البند
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 عامة متعلقة بآجال التقادم أحكام -.232المادة 

I-.  

  

V – ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في   

  "ألف". -222و المادة  (IIو   I) المكررة 221و المادة  

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

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

VIII.– :استثناء من األحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعاله 

°1 - .  

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

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

التسنيد  أو السندات إقراض أو السندات إستحفاظ بعمليات المتعلق العقد أطراف أحد إخالل وقع إذا – °3
في  إليها المشار إخالل بالشروط وقع أو إذا المكررة أعاله 9المادة  في المنصوص عليها أو بيع الثنيا

 ............................................... محاسبية سنة خالل ،أعاله I -المكررة  161المادة 
 أعاله؛ 208 المادة

  

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

في  عليها لمنصوص...............................................االتكميلية الواجبات تلحق -9°
أدناه بالسنة المحاسبية األولى من   XV -247و المادة  أعاله 162المكررة مرتين و 161المادتين 

 .التقادم أجل انقضاء تم و لو الفترة غير المتقادمة،

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

..................................................................................................... 
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 ( سنوات.10عشر ) -°15

ة و الضريبة على الدخل برسم األرباح العقاريمبلغ الضريبة على الشركات  يصدر و يستحق حاال - °16
 161و كذا الذعيرة و الزيادات....................في المادة  و برسم أرباح رؤوس األموال المنقولة

 أدناه و لو تم انقضاء أجل التقادم."  XXVI-247و في المادة أعاله  II -المكررة

 

IX- الواجبات المستحقة وكذا  بالتقادم تسقط السنوية على المركبات، الخصوصية الضريبة فيما يخص
 تاريخ استحقاقها." من ابتداء سنوات (4) الذعائر والزيادات بعد انصرام أجل أربع
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247-XXVI  )33و  8المواد  أحكام من استثناء -ألف- II  38و- II الضريبة تفرض أعاله، ال 
االعتباريين أو الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة برسم دخولهم  األشخاص على الشركات على

 يساهمون المهنية المحددة وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة  و الذين
 الذي القيمة زائد لصافي بالنسبة ، هيئة للتوظيف الجماعي العقاري بأصولهم الثابتة فيمقيدة  بعقارات

  :التالية الشروط استيفاء شريطة المذكورة، المساهمة إثر على تحقيقه تم

 ؛2020ديسمبر  31 غاية إلى 2018 يناير فاتح من الممتدة الفترة خالل المساهمة تتم أن 
 مقرها  لها التابع الى المصلحة المحلية للضرائب وصل مقابل تسلم المنشأة المساهمة أن

 نموذجي مطبوع وفق أو في محررا إقرارا االجتماعي أو موطنها الضريبي أو مؤسستها الرئيسية،
 المساهمة المساهمة، مشفوعا بعقد عقد لتاريخ الموالية يوما (60) الستين داخل اإلدارة تعده

 اقتنائها ثمن إلى اإلشارة مع المعنية، المنشأة طرف من المملوكة العقارات طبيعة و عدد يتضمن
 الناتج القيمة زائد وصافي المساهمة في تاريخ وقيمتها المحاسبية الصافية و قيمتها الحقيقة

 الجبائي وكذا رقم تعريفها و التجاري و االسم العائلي و الشخصي أو عنونها  المساهمة، عن
 المساهم للعقارات مالكة أصبحت التي التوظيف الجماعي العقاري لهيئة الجبائي التعريف رقم
 بها؛

 المخول األشخاص بين من اختياره يتم للحصص مراقب قبل من به المساهم العقار تقييم يتم أن 
 الحسابات؛ مراقبي مهام ممارسة لهم

 الضريبة علىتلتزم المنشأة المساهمة في عقد المساهمة بأداء الضريبة على الشركات أو  أن 
المساهمة عند التفويت الجزئي أو الكلي الالحق  عملية عن الناتج القيمة زائد صافي برسم الدخل

 للسندات.
 

و في حالة احترام الشروط السالفة الذكر، تستفيد المنشأة المساهمة من تخفيض للضريبة على الشركات 
المحقق على إثر المساهمة في هيئات القيمة  برسم صافي زائد % 50أو الضريبة على الدخل نسبته 

 التوظيف الجماعي العقاري.

غير أنه في حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعاله، تتم تسوية وضعية الخاضع للضريبة وفق 
 قواعد القانون العام.
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الدخل أعاله،ال تفرض الضريبة على II -المكررة  161و  II -61استثناء من أحكام المادتين  -باء(
برسم األرباح العقارية المحققة من طرف األشخاص الذاتيين الذين يقومون بعملية المساهمة بعقار في 

 ملكيتهم في األصل الثابت لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، شريطة استيفاء الشروط التالية:

  ؛2020الى غاية ديسمبر  2018أن تتم المساهمة خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 
  83أن يقوم الخاضع للضريبة باإلدالء باإلقرار المنصوص عليه في المادة- IIأعاله؛ 
  ان يتم تقييم العقار المساهم به من قبل مراقب للحصص يتم اختياره من بين االشخاص المخول

 لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات؛
  الدخل برسم األرباح العقاريأن يلتزم الخاضع للضريبة في عقد المساهمة بأداء الضريبة على 

 .عند التفويت الكلي أو الجزئي للسندات

في حالة احترام الشروط السالفة الذكر يستفيد الخاضع للضريبة من تخفيض للضريبة على الدخل نسبته 
 برسم األرباح العقارية عند تفويت كلي أو جزئي للسندات. % 50

على أساس الفرق بين ثمن اقتناء هذه العقارات و  و يحتسب الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة
 أدناه. 224قيمة تقييدها في األصل الثابت للهيئة مع مراعاة أحكام المادة 

غير أنه في حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعاله، تتم تسوية وضعية الخاضع للضريبة وفق 
 قواعد القانون العام."
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 المركبات الخاضعة  259 -المادة

التي تسير على الطريق العمومية دون  السيارات المركبات، على السنوية الخصوصية للضريبة تخضع
لنقل األشخاص أو البضائع أو لجر المركبات المستعملة لنقل  أن تكون متصلة بسكة حديدية و المستخدمة

 ب.المغر  في والمسجلةاألشخاص أو البضائع، على الطريق العمومية، 

 المركبات بنفس الشروط المذكورة أعاله: على السنوية الخصوصية للضريبة وتخضع كذلك

 مجموعات المركبات؛ -

 المركبات المتمفصلة المكونة من مركبة جارة ومقطورة أو نصف مقطورة؛ -

 بعده. 5°-260اآلالت الخاصة باألشغال العمومية مع مراعاة مقتضيات المادة  -

 نطاق تطبيق الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات: غير أنه ال تدخل في

 ؛المركبات الفالحية ذات محرك، بما فيها الجرارات -

 جانبية والدراجات الثالثية بعربة المزودة غير أو المزودة عجلتين الدراجات النارية ذات -
 العجالت بمحرك. والدراجات الرباعية بمحرك العجالت
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 IIالبند 

 

 العائدات غير الخاضعة للضريبة –المكررة  9المادة 

 تستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة عائدات التفويت المتأتية من العمليات التالية:

 الظهير بتنفيذه الصادر 24- 01رقم القانون في عليها المنصوص السندات استحفاظ عمليات -°1
 (؛2004أبريل  21) 1425األول ربيع فاتح بتاريخ  1.04.04رقم الشريف

 العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية للمقتضيات طبقا المحققة السندات إقراض عمليات - °2
 :التالية بالسندات والمتعلقة

 القيم؛ بورصة أسعار جدول في المقيدة المنقولة القيم -

 سندات ببعض المتعلق 35- 94رقم القانون في عليها المنصوص للتداول القابلة الديون سندات -
 للتداول؛ القابلة الديون

 الخزينة؛ تصدرها التي السندات -

-06شهادات الصكوك الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا ألحكام القانون رقم  -
 بتسنيد األصول، عندما تكون المؤسسة المبادرة هي الدولة؛  المتعلق 33

 الجماعي التوظيف صناديق و المبادرة المؤسسة بين المحققة األصول عناصر تفويت عمليات -°3
 الذكر؛ السالف 33- 06رقم القانون بموجب المنظمة التسنيد عمليات إطار في للتسنيد

عمليات تفويت و استرجاع المبيع المتعلقة بالعقارات الواردة في األصول و المحققة بين المنشآت  -°4
  :التالية الشروط مراعاة في إطار عقد بيع الثنيا، مع

 أن يكون العقد في شكل محرر رسمي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ -

( سنوات ابتداء 3أن يتم االسترداد في األجل المحدد في العقد، على أن ال يتجاوز مدة ثالث ) -
 من تاريخ إبرام هذا العقد؛

 ذلك بقيمتها األصلية. يجب إعادة تقييد العقارات في أصول المنشأة بعد االسترجاع و -
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و  2°و  1°في  عليها المنصوص بالعمليات المتعلق العقد أطراف أحد إخالل حالة غير أنه في
 الخاضعة الحصيلة في يدرجالعقارات الكمبياالت أو  أو السندات أو القيم تفويت عائد فإن أعاله، 4°و °3

 اإلخالل. فيها وقع التي المحاسبية السنة برسم وذلك للمتخلي للضريبة

 يوم الحقيقية قيمتها بين ما الكمبياالت أو العقارات الفرق أو السندات أو القيم تفويت بعائد يراد
 .المتخلي محاسبة في مبينة هي كما المحاسبية والقيمة اإلخالل حدوث

 الكمبياالت أو عناصر أو السنـدات أو القيـم اعتبـار وجب المذكورة الحصيلـة تحـديد أجـل من
 .اإلخالل لتاريخ سابق تاريخ أقرب في المكتتبة أو المقتناة األصول

التزامات الخاضعين للضريبة في حالة تحويل أموال االستثمار بين الشركات أعضاء  -المكررة  20المادة 
 المجموعة

المكررة  161لتحقيق عمليات تحويل أموال االستثمار وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 
-I يجب على الشركة األم:أدناه ، 

أن تقوم بإيداع طلب االختيار وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة لدى المصلحة المحلية للضرائب  -
( أشهر التي تلي 3التابع لها مقرها اإلجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب داخل أجل الثالثة )

 تاريخ افتتاح أول سنة محاسبية معنية بهذا االختيار؛

أن ترفق هذا الطلب بالئحة للشركات األعضاء في المجموعة مع تحديد تسمية هذه الشركات و  -
تعريفها الضريبي و عناوينها وكذا الحصة التي تمتلكها "الشركة األم" و الشركات أعضاء المجموعة 

 في رأسمالها؛

 عة.أن تدلي بنسخة من العقد المحرر في شأن موافقة الشركات لالنضمام للمجمو  -

وفي حالة تغيير مكونات المجموعة، يجب على "الشركة األم" أن ترفق بإقرار الحصيلة المفروضة 
عليها الضريبة برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها التغيير بيانا،  وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة، 

في شأن موافقة هذه يبين الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجموعة مع نسخة من العقد المحرر 
 الشركات و كذا الشركات التي خرجت من المجموعة خالل السنة المحاسبية المنصرمة.
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 االجتماعي يجب كذلك على الشركة األم أن تدلي للمصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرها
 ات تحويلبالمغرب ببيان، وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يوضح جميع عملي الرئيسية مؤسستها أو

أموال االستثمار التي تمت بين الشركات أعضاء المجموعة خالل السنة المحاسبية و كذا مآل هذه 
 ( أشهر التي تلي تاريخ اختتام هذه السنة.3ثالثة ) أجل األموال، وذلك خالل

ويجب على الشركة عندما تصبح عضوا في المجموعة أن تدلي للمصلحة المحلية للضرائب التابع 
بالمغرب ببيان، وفق مطبوع نموذجي تعده االدارة، يوضح  الرئيسية مؤسستها أو االجتماعي مقرهالها 

المجموعة التي انضمت إليها و"الشركة األم" التي أسستها و نسبة رأس المال التي تمتلكها هذه األخيرة 
 السنة اختتام ( أشهر التي تلي تاريخ3ثالثة ) أجل و باقي الشركات األعضاء في المجموعة، خالل

 تم خاللها االنضمام إلى المجموعة. التي المحاسبية

ويجب على الشركات التي قامت بتحويل أموال االستثمار المذكورة أن تدلي ببيان، وفق مطبوع 
قيمة األصلية لهذه األموال كما هي مبينة في أصول الشركة التابعة النموذجي تعده اإلدارة يوضح 

ول عملية تحويل و كذا قيمتها المحاسبية الصافية و قيمتها الحقيقية في تاريخ للمجموعة التي قامت بأ
 ( أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية بالتحويل.3الثالثة ) أجل التحويل، و ذلك داخل

ثالثة  أجل و يجب على الشركات المستفيدة من تحويل أموال االستثمار المذكورة أن تدلي داخل
( أشهر التي تلي تاريخ اختتام كل سنة محاسبية ببيان وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يوضح القيمة 3)

األصلية كما هي مبينة في األصول الثابتة للشركة التابعة للمجموعة التي قامت بأول عملية تحويل و 
قابلة ت اإلهتالكات الالقيمة المحاسبية الصافية و القيمة الحقيقية في تاريخ التحويل و كذا مخصصا

 للخصم و تلك التي سيعاد إدراجها في الحصيلة الخاضعة  للضريبة.

وفي حالة خروج شركة من المجموعة أو في حالة سحب أحد أموال االستثمار أو تفويته إلى شركة 
مطبوع  ال تنتمي للمجموعة، يجب إشعار المصلحة المحلية للضرائب من طرف الشركة المعنية، وفق

 ( أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية."3ثالثة ) أجل اإلدارة، داخل تعده جينمود
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 النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة مجموعات الشركات والمنشآت  -المكررة  161المادة 

I -  ون أثر ديمكن إنجاز عمليات تحويل أموال االستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات
باستثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري، إذا تمت هذه العمليات بين ، جبائي على حصيلتهم الجبائية

أعضاء مجموعة الشركات المكونة بمبادرة من شركة تسمى "الشركة األم" التي تمتلك بشكل مستمر 
، وذلك وفق الشروط على األقل من رأس مال الشركات المذكورة %95بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 التالية:

الثابتة للشركات المعنية  يجب أن تكون أموال االستثمار المعنية بالتحويل مسجلة باألصول -
 بعمليات التحويل.

و يراد بتحويل أموال االستثمار المشار إليه أعاله كل عملية يترتب عنها تحويل ملكية المستعقرات 
 الشركات األعضاء في نفس المجموعة؛المجسدة المسجلة في األصول الثابثة بين 

 يجب أن ال تفوت أموال االستثمار السالفة الذكر إلى شركة أخرى ال تنتمي للمجموعة؛ -
 للشركات التي حولت إليها؛ يجب أن ال تسحب أموال االستثمار المذكورة من األصول الثابثة -
 يجب أن ال تخرج الشركات المعنية بعمليات التحويل من المجموعة. -

ب تقييم أموال االستثمار المحولة وفق الشروط المشار إليها أعاله حسب قيمتها الحقيقية في يج
تاريخ التحويل و ال يدرج زائد القيمة الناتج عن التحويل في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة للشركات 

 التي قامت بالتحويل المذكور.

ثمار أن تخصم من نتيجتها الجبائية مخصصات وال يمكن للشركات المستفيدة من تحويل أموال االست
االهتالكات المتعلقة بهذه األموال إال في حدود مخصصات االهتالكات المحتسبة على أساس قيمتها 

 األصلية كما هي مبينة في أصول الشركة العضو في المجموعة والتي قامت بأول عملية تحويل.

أعاله، تتم تسوية وضعية جميع شركات المجموعة وفي حالة عدم احترام الشروط المشار إليها 
المعنية بعمليات تحويل أحد أموال االستثمار وفق قواعد القانون العام كما لو تعلق األمر بعمليات تفويت 

 و ذلك برسم السنة المحاسبية التي وقع خاللها اإلخالل بهذه الشروط.

II–  61استثناء من أحكام المادتين – II  173و – I  هذه المدونة، ال تفرض الضريبة على الدخل من
برسم األرباح العقارية المحققة من طرف األشخاص الذاتيين الذين يقومون بعملية المساهمة بعقار أو 
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حق عيني عقاري أو هما معا في ملكيتهم في األصل الثابت لشركة غير هيئات التوظيف الجماعي 
 أعاله. II – 83ليه في المادة العقاري، شريطة اإلدالء باإلقرار المنصوص ع

المساهمة المذكورة بتفويت كلي أو جزئي أو سحب للعقارات أو  إذا قامت الشركة المستفيدة من
 األشخاص الذاتيون بتفويت السندات التي وقع تملكها إذا قام الحقوق العينية العقارية التي استلمتها أو

 مقابل المساهمة السالفة الذكر، تتم تسوية الوضعية الجبائية على النحو التالي:

تفرض الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية باسم الخاضع للضريبة الذي قام بعملية المساهمة  -
عام على الربح العقاري المحقق في تاريخ تقييد العقارات المشار إليها  أعاله وفق قواعد القانون ال

 أو الحقوق العينية العقارية أو هما معا في األصل الثابت للشركة. 

و في هذه الحالة، يساوي هذا الربح العقاري الفرق، بين ثمن اقتناء هذه العقارات أو الحقوق 
ابت للشركة، مع مراعاة أحكام المادة العينية العقارية أو هما معا وقيمة تقييدها في األصل الث

 أدناه. 224

على الربح الصافي  تفرض الضريبة على الدخل برسم األرباح الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة -
المحقق من طرف  االشخاص الذاتيين عن تفويت السندات التي تم تملكها مقابل المساهمة 

 المذكورة وفق قواعد القانون العام؛ 

لضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة وفق قواعد القانون العام على تفرض ا -
زائد القيمة المحقق من طرف الشركة المستفيدة من المساهمة السالفة الذكر في تاريخ تفوبت أو 

 سحب العقارات أوالحقوق العينية العقارية أو هما معا.
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 فيزي لعمليات تحويل الذمة الماليةالنظام التح -المكررة مرتين 161المادة 

 - Iمهنيا عمال الشياع على أو فعلية شركة في أو فردية بصورة يزاولون الذين الذاتيون األشخاص 
 ال المبسطة، الصافية النتيجة أو الحقيقية الصافية النتيجة نظامي حسب الدخل على للضريبة خاضعا
 عناصر بجميع المساهمة إثر على تحقيقه تم الذي القيمة زائد صافي إلى بالنسبة الضريبة عليهم تفرض
 وفق ،يحدثها االشخاص المعنيونالشركات  على للضريبة خاضعة شركة في منشآتهم وخصوم أصول

  : التالية الشروط

 لهم المخول األشخاص بين من اختياره يتم للحصص مراقب قبل من المساهمة عناصر تقييم يتم أن -
 الحسابات؛ مراقبي مهام ممارسة

أعاله برسم دخولهم المهنية  82اإلقرار المنصوص عليه في المادة  الذاتيون األشخاص أن يودع -
 ؛المحققة برسم السنة السابقة للسنة التي ستتم خاللها المساهمة

 قبل منشآتهم بعناصر المساهمة الذاتيون مقابل األشخاص تملكها التي السندات تفويت يتم أال -
 .السندات هذه تملك تاريخ من ابتداء سنوات (4أربع ) مدة انصرام

 لواجب إال أعاله إليها المشار بالعناصر المساهمة شـأن في المحرر العقد يخضع ال ذلك على وعالوة
 .درهم (1000) ألف مبلغه ثابت تسجيل

 لدى المساهمة من المستفيدة الشركة تودع أن شريطة السابقة األحكام من االستفادة في الحق ويكتسب
 المساهمة قدمت التي للمنشأة الرئيسية المؤسسة أو الضريبي الموطن لها التابع المصلحة المحلية للضرائب

وفق أو على  إقرار من نسختين بالمساهمة، المتعلق العقد تاريخ من يوما (60) ستين أجل داخل المذكورة
 التالية: البيانات يتضمن اإلدارة مطبوع نموذجي تعده

 المساهمين؛ أو للشركاء الكامل التعريف -

 ورقم التجاري السجل في قيدها ورقم مقرها وعنوان المساهمة تسلمت التي للشركة التجاري العنوان -
  الضريبي؛ تعريفها

 .فيه مساهم كل وحصة الشركة مال رأس مبلغ -

 : التالية بالوثائق المذكور اإلقرار ويشفع
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 الضريبة؛ عليه المفروضة القيمة زائد بصافي المتعلقة العناصر جميع يتضمن موجز بيان -

 األخيرة؛ هذه بها تتكفل التي والخصوم الشركة إلى المحولة للقيم موجز بيان -

 مع بالمساهمة قامت التي المنشأة موازنة من الخصوم باب في المدرجة بالمخصصات يتعلق بيان -
 ضريبي؛ خصم موضوع منها يكن لم ما إلى اإلشارة

 : بأن المساهمة من المستفيدة الشركة فيه تلتزم الذي بالمساهمة المتعلق العقد -

 عليها؛ الضريبة فرض المؤجل المخصصات مبلغ بمجموع تحتفظ  (1

 المساهمة برسم المحقق القيمة زائد صافي الضريبة عليها المفروضة أرباحها في ( تدمج2

 قيمة و تراعى العناصر. هذه اهتالك مدة امتداد على متساوية أقساط في لالهتالك القابلة بالعناصر 
 الالحق؛ القيمة وزائد االهتالكات حساب عند اإلدماج هذا يشملها التي بالعناصر المساهمة

 المعنية غير العناصر تفويت أو سحب بمناسبة حقا ال المحقق أو المالحظ القيمة زائد ( تضيف3
 عملية إثر على تحقيقه تم الذي القيمة زائد إلى أعاله ( 2في  عليه المنصوص اإلدماج بإعادة

 .عليه الضريبة فرض تأخير تم والذي المساهمة،

 بالقيمة التقييم طريق عن إما المساهمة من المستفيدة الشركة إلى المحولة المخزون عناصر اختياريا تقيم
 .السوق بثمن التقييم األصلية أو

 .المخزونات حساب غير حساب في المذكورة العناصر الحقا تسجل أن يمكن ال

 أن المفترض العائد على المساهمة من المستفيدة الشركة باسم الضريبة تفرض بذلك، القيام عدم حالة وفي
 السنة برسم وذلك المساهمة، عملية إنجاز عند السوق ثمن أساس على المذكورة، المخزونات تقييم عن ينتج

 المنصوص والزيادات الذعيرة بتطبيق اإلخالل دون له، المخصصة الغرض تغيير خاللها تم التي المحاسبية
 .أدناه 208 و 186 المادتين في عليها

 التي المنشأة وضعية بتسوية اإلدارة تقوم أعاله، إليها المشار وااللتزامات الشروط بأحد اإلخالل حالة وفي
 .أدناه 221 المادة في عليها المنصوص الشروط وفق وخصومها أصولها عناصر بمجموع ساهمت
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 -IIبرسم الدخل على للضريبة الخاضعون الشياع في الشركاء المالك أو األفراد الفالحيون المستغلون 
  ماليين خمسة يفوق أو يعادل الدخول هذه برسم سنوي أعمال رقم يحققون الذين و الفالحية الدخول

 إثر على تحقيقه تم الذي الربح صافي إلى بالنسبة الضريبة عليهم تفرض ال درهم،  (5.000.000)
 الشركات على للضريبة خاضعة شركة في الفالحية مستغالتهم وخصوم أصول عناصر بجميع المساهمة

 : التالية الشروط وفق ،المعنيونيحدثها المستغلون الفالحيون الفالحية  الدخول برسم

 المخول األشخاص بين من اختياره يتم للحصص مراقب قبل من المساهمة عناصر تقييم يتم أن -
 الحسابات؛ مراقبي مهام ممارسة لهم

 الفالحية دخولهم برسم أعاله 82 المادة في عليه المنصوص اإلقرار الفالحيون المستغلون يودع أن -
 خاللها ستتم التي للسنة السابقة السنة برسم والمحققة الحقيقية الصافية النتيجة نظام وفق المحددة

 أعاله؛ 86-°1 المادة أحكام من استثناء وذلك المساهمة

 الفالحية مستغلته بعناصر المساهمة مقابل الفالحي المستغل تملكها التي السندات تفويت يتم أال  -
 .السندات هذه تملك تاريخ من ابتداء سنوات (4أربع ) انصرام قبل

 لواجب إال أعاله إليها المشار بالعناصر المساهمة شـأن في المحرر العقد يخضع ال ذلك على وعالوة
 .درهم (1000) مبلغه ثابت تسجيل

 لدى المساهمة من المستفيدة الشركة تودع أن شريطة السابقة األحكام من االستفادة في الحق ويكتسب
 قدم الذي الفالحي للمستغل الرئيسية المؤسسة أو الضريبي الموطن لها التابع المصلحة المحلية للضرائب

 إقرار من نسختين بالمساهمة المتعلق العقد تاريخ من يوما  (60)  ستين أجل داخل المذكورة المساهمة
 :التالية البيانات يتضمن وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة

 المساهمين؛ أو للشركاء الكامل التعريف -

 تعريفها ورقم التجاري السجل في قيدها ورقم مقرها وعنوان المساهمة تسلمت التي للشركة التجاري العنوان -
  الضريبي؛

 .فيه مساهم كل وحصة الشركة مال رأس مبلغ -

 :التالية بالوثائق المذكور اإلقرار ويشفع

 الضريبة؛ عليه المفروضة القيمة زائد بصافي المتعلقة العناصر جميع يتضمن موجز بيان -
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 األخيرة؛ هذه بها تتكفل التي والخصوم الشركة إلى المحولة للقيم موجز بيان -

 بالمساهمة قام الذي الفالحي المستغل موازنة من الخصوم باب في المدرجة بالمخصصات يتعلق بيان -
 ضريبي؛ خصم موضوع منها يكن لم ما إلى اإلشارة مع

 :بأن المساهمة من المستفيدة الشركة فيه تلتزم الذي بالمساهمة المتعلق العقد -

 عليها؛ الضريبة فرض المؤجل المخصصات مبلغ بمجموع تحتفظ  1-

 بالعناصر المساهمة برسم المحقق القيمة زائد صافي الضريبة عليها المفروضة أرباحها في تدمج2- 
 المساهمة قيمة العناصر. وتراعى هذه اهتالك مدة امتداد على متساوية أقساط في لالهتالك القابلة

 الالحق؛ القيمة وزائد االهتالكات حساب عند اإلدماج هذا يشملها التي بالعناصر

 المعنية غير العناصر تفويت أو سحب بمناسبة الحقا المحقق أو المالحظ القيمة زائد تضيف3- 
 عملية إثر على تحقيقه تم الذي القيمة زائد إلى أعاله 2 في عليه المنصوص اإلدماج بإعادة

 .عليه الضريبة فرض تأخير تم والذي المساهمة،

 بالقيمة التقييم طريق عن إما المساهمة، من المستفيدة الشركة إلى المحولة المخزون عناصر اختياريا تقيم
 .السوق بثمن التقييم أو األصلية

 .المخزونات حساب غير حساب في المذكورة العناصر الحقا تسجل أن يمكن ال

 أن المفترض العائد على المساهمة من المستفيدة الشركة باسم الضريبة تفرض بذلك، القيام عدم حالة وفي
 السنة برسم وذلك المساهمة، عملية إنجاز عند السوق ثمن أساس على المذكورة، المخزونات تقييم عن ينتج

 المنصوص والزيادات الذعيرة بتطبيق اإلخالل دون له، المخصصة الغرض تغيير خاللها تم التي المحاسبية
 .أدناه 208 و 186 المادتين في عليها

 المستغلة وضعية بتسوية اإلدارة تقوم أعاله، إليها المشار وااللتزامات الشروط بأحد اإلخالل حالة وفي
  221 المادة في عليها المنصوص الشروط وفق وخصومها أصولها عناصر بمجموع ساهمت التي الفالحية

 .أدناه
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 الجزاءات المترتبة على عدم االحتفاظ بالوثائق المحاسبية  -المكررة  185المادة 

تطبق غرامة قدرها خمسون ألف دون اإلخالل بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المدونة، 
( 10( درهم عن كل سنة محاسبية على الخاضعين للضريبة الذين ال يحتفظون خالل عشر )50.000)

 أدناه. 211المادة طبقا ألحكام  أو نسخ منها بالوثائق المحاسبية سنوات

ويتم تحصيل هذه الغرامة عن طريق الجدول برسم السنة المحاسبية التي تم فيها مالحظة المخالفة، 
 و ذلك دون اللجوء إلى أي مسطرة.
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 IIIالبند 

 

III- 134تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية أحكام المواد من  تنسخ ابتداء- I  174و -
IV   247و  197و -  XVII-  )من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.)ألف و باء 
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 IVالبند  

 

IV-  الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات" محل "تحل عبارة  2018ابتداء من فاتح يناير
 الخصوصية السنوية على السيارات" في المدونة العامة للضرائب."الضريبة 
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 Vالبند 

 

V - دخول حيز التطبيق 

( Xو  IV)  7)الفقرة الثالثة([ و  1° -ألف -II)الفقرة الثالثة( و  1° -باء -I]  6تطبق أحكام المواد  - 1
أعاله  Iيرها و تتميمها بالبند ألف(  من المدونة العامة للضرائب كما تم تغي -IIو  1° -باء -I)  31و 

على رقم األعمال المحقق برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا 
 بالجريدة الرسمية.

أعاله،  I( من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند 4° -باء  -II) 6تطبق أحكام المادة  -2
ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية برسم االستثمارات ة المحدثة الشركات الصناعيعلى 

 المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.

أعاله على  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بالبند  II-9تطبق أحكام المادة  -3
 اإلعانات المسلمة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

 أعاله على IIمن المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بالبند  4°-المكررة  9تطبق أحكام المادة  -4
 تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.  المبرمة بيع الثنيا عقود

أعاله، على  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  21°-57تطبق أحكام المادة  - 5
هذا  تاريخ نشر قانون الماليةابتداء  في إطار عقود إنجاز بحوث المبرمة المكافآت والتعويضات المدفوعة

 .بالجريدة الرسمية

أعاله و  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بالبند  III – 62تطبق أحكام المادة  -6
المبرمة  بيع الثنيا عقودأعاله على  IIمن نفس المدونة كما تمت إضافتها بالبند  II -المكررة  241المادة 

 ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

 Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بالبند  10-واو– II-73تطبق أحكام المادة  -7
 أعاله  على التفويتات المحققة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
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أعاله  Iج( من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بالبند -2°-89تطبق أحكام المادة  -8
على اإلقرارات المودعة ابتداء من هذا التاريخ بالنسبة للملزمين الذين حققوا  2018ابتداء من فاتح يناير 

 .2017درهم برسم سنة  500.000رقم أعمال يساوي أو يفوق 

 31خاضعا لألحكام الجاري بها العمل إلى غاية  2017يظل إقرار الشهر أو ربع السنة األخير من سنة 
 .2017دجنبر 

أعاله على عقود اإليجار  Iكما تم تتميمها و تغييرها بموجب بالبند  I - °10 -89تطبق أحكام المادة  -9
المتعلقة باألماكن المعدة لالستعمال المهني و المبرمة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة 

 الرسمية.

ب من المدونة العامة للضرائب كما تم  – 22° – 123و  I -°6 – 92تطبق أحكام المادتين  - 10
أعاله على اتفاقيات االستثمار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية  Iتغييرها وتتميمها بموجب البند 

 هذا بالجريدة الرسمية.

أعاله على  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  95تطبق أحكام المادة  - 11
يات المقاصة التي تم التوقيع على الوثائق المتعلقة بها ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة عمل

 الرسمية.

أعاله على  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  12°-96تطبق أحكام المادة  - 21
 .2018تداء من فاتح يناير الدخول المقبوضة من طرف وكاالت األسفار برسم الهامش اب

 ومن المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها  II - °2 – 104و  102تطبق أحكام المادتين  - 13
شر نالمقتناة أو التي سلمت في شأنها شهادة المطابقة ابتداء ات أعاله على العقار  Iتتميمها بموجب البند 

 و كذا على العقارات المقيدة في حساب األصول الثابتة التي لم تستنفد قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية،
 نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.تاريخ مدة االحتفاظ المحددة في خمس سنوات في 

المكررة  تالت مرات من المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بالبند  125تطبق أحكام المادة  -14
II  2018الدخول المقبوضة من طرف وكاالت األسفار برسم الهامش ابتداء من فاتح يناير أعاله على. 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

239 
 

أعاله  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بالبند  I -133تطبق أحكام المادة  -15
المبرمة أ( من نفس المدونة °1 --"ألف"– I) 127على المحررات واالتفاقات المنصوص عليها في المادة 
 .ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية

من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بموجب  I- °2 -135تطبق أحكام المادة  - 16
، على أعاله IIالمكررة من نفس المدونة كما تمت إضافتها بالبند  161أحكام المادة أعاله و  Iالبند 

انون نشر قعمليات التحويل و عمليات المساهمة بعقار أو حق عيني عقاري المنجزة ابتداء من تاريخ 
 .المالية هذا بالجريدة الرسمية

 Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  II- °16 -135تطبق أحكام المادة  - 17
 .نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسميةتاريخ  المنجزة ابتداء منالعقود و المحررات على 

من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و  I- 169و  I-155و   I-137تطبق أحكام المواد  - 18
 .2018من فاتح يناير  أعاله على المحررات التي ينجزها الموثقون ابتداء Iتتميمها بموجب البند 

أعاله  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  IV - 137 المادة  تطبق أحكام -19
نشر قانون المالية من تاريخ  على المحررات التي ينجزها المحامون المقبولون لدى محكمة النقض ابتداء

 .هذا بالجريدة الرسمية

على  IIتمت اضافتها بالبند المكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب كما  161تطبق أحكام المادة -20
 عمليات التحويل المنجزة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.

أعاله على  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند  IX - 170تطبق أحكام المادة  - 21
يدة تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجر  اإلقرارات بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المودعة ابتداء من

 الرسمية.

من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها  II-200و  196و  195و  194تطبق أحكام المواد  - 22
 .2018أعاله على المخالفات المرتكبة ابتداء من فاتح يناير  Iو تتميمها بالبند 

أعاله، على العقود  Iمن المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  V-213تطبق أحكام  -23
التي تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون المنجزة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة 

 الرسمية.
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 Iمها بموجب البند من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتمي 222تطبق أحكام المادة  - 24
 الناتجة األرباح أعاله، على رسائل التبليغ المتعلقة بتسوية الضريبة المحجوزة في المنبع برسم الدخول و

الموجهة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة  المنقولة ذات المنشأ األجنبي األموال رؤوس عن
 الرسمية.

 IIرة مرتين من المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بالبند المكر  230تطبق أحكام المادة  - 25
أعاله على رسائل التبليغ عن عدم تقديم اإلقرار أو تقديم إقرار ناقص الموجهة ابتداء من تاريخ نشر قانون 

 المالية هذا بالجريدة الرسمية.

 أعاله، Iميمها بموجب البند من المدونة العامة للضرائب كما تم تت  II-254تطبق أحكام المادة  - 26
 .نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسميةمن تاريخ  ابتداءقبوضة على واجبات التمبر الم

من المدونة العامة للضراائب كما تم تغييرها و  264و  262و  260و  259تطبق أحكام المواد  -27
 IIالمكررة من نفس المدونة كما تمت إضافتها بالبند  260أعاله و أحكام المادة  Iتتميمها بموجب البند 

 .2018أعاله ابتداء من فاتح يناير 
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 المكررة 6المادة 

 الرسم المفروض على محور المحرك

 

 2004 لسنة  03-48رقم المالية قانون من 19 المادة أحكام 2018 يناير فاتح من ابتداء تنسخ

( 2003 ديسمبر 31) 1424 القعدة ذي 7 بتاريخ 1.03.308 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر

 .المحرك محور على المفروض بالرسم المتعلقة
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و الجماعات الترابية الدولة تنفيذ األحكام الصادرة ضد  

   ةمكررال 8المادة 

 

و أيتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة        

 أمام مصالح اآلمر بالصرف لإلدارة الجماعات الترابية 
ّ
العمومية أو أال يطالبوا باألداء إال

 .الجماعات الترابية املعنية

أو يدين الدولة اكتسب قوة الش يء املقض ي به،  نهائي في حالة صدور قرار قضائي      

يوما ابتداء من  60، يتعين األمر بصرفه داخل أجل أقصاه مبلغ معينبأداء الجماعات الترابية 

 تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود االعتمادات املالية املفتوحة بامليزانية.

األحكام القضائية في حدود  يتعين على اآلمرين بالصرف إدراج االعتمادات الالزمة لتنفيذ            

عندئذ  يتماإلمكانات املتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، 

تنفيذ الحكم القضائي عبر األمر بصرف املبلغ املعين  في حدود االعتمادات املتوفرة بامليزانية، على 

 ورية لتوفير االعتمادات الالزمة ألداء املبلغ املتبقيباتخاذ كل التدابير الضر  بالصرف آلمر أن يقوم ا

 في ميزانيات السنوات الالحقة، 

و الجماعات غير أنه ال يمكن في أي حال من األحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة              

 للحجز لهذه الغاية.الترابية 

 

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة ا مرافق

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة ا إحداث مرافق

 10المــادة  

 التالية:بصورة مستقلة  ةمسيراللدولة ا مرافق تحدث

 ؛ للوزارة المكلفة بالتجهيز ة"مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة" التابع -

 ؛ للوزارة المكلفة بالتجهيز ة"مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل" التابع -
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 ؛ للوزارة المكلفة بالتجهيز ةون" التابع"مصلحة السوقيات والمعدات بالعي -

 للوزارة المكلفة بالتعمير ؛ ةالتابعس" "المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية  بفا  -

 للوزارة  المكلفة بالتعمير ؛ ةالتابع طنية للهندسة المعمارية  بتطوان""المدرسة الو -

 للوزارة المكلفة بالتعمير. ةالتابعنية للهندسة المعمارية  بمراكش" "المدرسة الوط -

 

 بصورة مستقلة ةفق الدولة المسير اتغيير مر 

 11المــادة  
 :التاليةبصورة مستقلة  مرافق الدولة المسيرةتسمية ، تغير على النحو التالي 

ة وتهيئة قسم استدام""قسم المحافظة على الثروات السمكية" التابع للوزارة المكلفة بالصيد البحري ب  -

 "؛الموارد البحرية

 ؛ة للتخطيط ب "مدرسة علوم المعلومات"ي"مدرسة علوم اإلعالم" التابعة للمندوبية السام-

للوزارة المكلفة بالمعادن ب " معهد المعادن  ةوجدة" التابع-"المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت-

 ؛بتويسيت"

 ؛للوزارة المكلفة بالمعادن ب " معهد المعادن بمراكش " ة" التابع "مدرسة المعادن مراكش-

 والشؤون اإلسالمية ب "قسم الحج".األوقاف   التابع لوزارة"قسم الحج والشؤون االجتماعية" -

 

 بصورة مستقلة ةمسير اللدولة افق احذف مر 

 12المــادة  
 الرباط".-للكحولالمصلحة المستقلة " مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى يحذف

نية المذكور إلى الميزامرفق الدولة المسير بصورة مستقلة  ةيدفع الرصيد الباقي المسجل في ميزاني

"موارد  70طبيعة المورد  8100، المصلحة  1.1.0.0.0.13.000العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 

 متنوعة".

 

 13المــادة  
 المدرسة الوطنية لإلدارة". " مسمىمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة ال يحذف

نية المذكور إلى الميزامرفق الدولة المسير بصورة مستقلة  ةيدفع الرصيد الباقي المسجل في ميزاني
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"موارد  70طبيعة المورد  8100المصلحة ،  1.1.0.0.0.13.000ويدرج في المداخيل بالفصل العامة 

 متنوعة".

 

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 لقانون المالية 130.13مع أحكام القانون التنظيمي رقم  ةالمرصدة ألمور خصوصيمالءمة بعض الحسابات 

 

 14المــادة 
 

 130.13 ، مع أحكام القانون التنظيمي رقم التالية  ةالمرصدة ألمور خصوصي تتم مالءمة الحسابات

 2) 1436من شعبان  14بتاريخ    62 .1.15الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   ، لقانون المالية

 :(  2015يونيو 

 

 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنيةأ( 

، 1998-1997للسنة المالية  14.97    رقم قانون الماليةمن   49المادة  تتمم على النحو التالي ، أحكام

كما ، (  1997 يونيو 30) 1418 صفرمن  24بتاريخ  1.97.153الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وقع تغييرها وتتميمها:

 ............................................................... -.49"المادة 

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

 في الجانب الدائن :"

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

 ؛ ..................…………………………"

 .المبالغ المدفوعة من الميزانية  العامة -"

 في الجانب المدين :"

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

 ؛ .................................................. "

 المبالغ  المدفوعة  إلى الميزانية العامة. " -"
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 الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفرالصندوق ب( 

 ،2005للسنة المالية   26.04 من قانون المالية رقم  38المادة  من IIتتمم على النحو التالي أحكام البند  

ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16 بتاريخ   1.04.255الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وتتميمها:كما وقع تغييرها  (،2004

 يتضمن هذا الحساب : -. II-. 38"المادة 

 في الجانب الدائن :"

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

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

 في الجانب المدين :"

 أ( وثائق الهوية اإللكترونية :"

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

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

 المبالغ المرجعة ..............................................بدون حق ؛ - "

 المدفوعة الى الميزانية العامة. المبالغ -"

 ب( وثائق السفر :"

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

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

 المبالغ المرجعة ..............................................بدون حق ؛  -"

 المبالغ المدفوعة الى الميزانية العامة." -"

 

 صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائيةج( 

الصادر   42.94 رقم   1995لسنة  من قانون المالية 52المادة  من IIأحكام البند  التالي،على النحو تتمم 

 وقع ( ، كما 1994ديسمبر  31) 1415من رجب  28بتاريخ  1.94.431 بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 :وتتميمها  تغييرها

 يتضمن هذا الحساب : -. II -. 52"المادة 

 في الجانب الدائن : "

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

..........................................................................................................." 
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 في الجانب المدين : "

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

 "...........................................................................................................؛

 ."يبية النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضر -"

 صندوق دعم التماسك االجتماعيد (  
، 2012للسنة المالية  22.12من قانون المالية رقم  18من المادة  IIأحكام البند  التالي،تتمم على النحو 

( 2012ماي  16) 1433من جمادى اآلخرة  24بتاريخ  1.12.10الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ، كما تم تغييرها وتتميمها :

 يتضمن هذا الحساب : -. II -. 18"المادة 

 في الجانب الدائن :"

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

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

 في الجانب المدين :"

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

 ........................................................................................؛"...................

 ."النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  -"

 صندوق محاربة الغش الجمركيهـ( 

، 2015للسنة المالية  100.14 من قانون المالية رقم 15من المادة  IIأحكام البند  التالي،تتمم على النحو 

 (2014 ديسمبر 24) 1436 ول ربيع األ فاتح بتاريخ  1.14.195الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

: 

 يتضمن هذا الحساب : -.II -.15المادة "

 في الجانب الدائن :"

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

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

 في الجانب المدين :"

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

 "...........................................................................................................؛

 ."ية النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريب -"
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 صندوق التنمية الفالحيةو( 

، الصادر 33.85رقم  1986من قانون المالية لسنة  33من المادة  IIتتمم على النحو التالي ، أحكام البند 

(، كما 1985ديسمبر  31) 1406بيع اآلخر من ر 18بتاريخ   1.85.353بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 :وقع تغييرها وتتميمها

 :يتضمن هذا الحساب -.II -.33"المادة 

 في الجانب الدائن :"

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

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

 ي الجانب المدين :ف"

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

 "...........................................................................................................؛

 ."والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية التسديداتالنفقات المتعلقة ب -"

 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامةز( 

، 2007للسنة المالية  43.06من قانون المالية رقم  18من المادة  IIتتمم على النحو التالي ، أحكام البند 

، (2006ديسمبر  31) 1427ذي الحجة  10بتاريخ  1.06.232 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 كما تم تغييرها وتتميمها :

 يتضمن هذا الحساب : -. II -. 18"المادة 

 في الجانب الدائن :"

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

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

 في الجانب المدين :"

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

 "...........................................................................................................؛

 ."النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  -"

 الصندوق الوطني الغابوي ح( 

، الصادر بتنفيذه 33.85رقم  1986ة لسنة من قانون المالي 34أحكام المادة  التالي،تتمم على النحو 

( ، كما وقع 1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18بتاريخ  1.85.353 الظهير الشريف رقم 

 تغييرها وتتميمها :

 .............................................................................................. -.34"المادة 

"............................................................................................................ 
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 في الجانب الدائن :"

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

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

 في الجانب المدين :"

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

 ........................................................................................؛"...................

 ."والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية النفقات المتعلقة بالتسديدات -"

 

 

 المسمى تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية

 "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

 15املــادة  

، الصادر بتنفيذه 2009للسنة املالية   40.08 من قانون املالية رقم املكررة  16املادة  أحكام ا، تتمم على النحو التايلتغري و 
 ، كما وقع تغيريها وتتميمها :(2008 ديسمرب 30) 1430 مر حم 2بتاريخ 1.08.147 الظهري الشريف رقم 

 .....................................................رغبة ...................... -.I -املكررة. 16"املادة 

 ....................................................................نفقاته."

 "II. - : يتضمن هذا احلساب 

 "يف اجلانب الدائن :  

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

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

 "يف اجلانب املدين :

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

................................................................." 
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"III .– .. عيةالطبي..............الكوارث املعنية بالعملياتذا  اجلماعات الرتابية  املنشآت وك.....................و تدفع.  

  "-. IV  هذا الصندوق من لدن  طارإيتم حتديد كيفيات تنفيذ الربامج املتعلقة بالوقاية من خماطر الكوارث الطبيعية املنجزة يف
 طريقة عملها بنص تنظيمي."دة حتدد تركيبتها و "جلنة قيا

 

 الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمىتغيير 

 " الصندوق الخاص بالطرق" 
 16المادة 

، الصادر بتنفيذه  42.94  رقم  1995من قانون املالية لسنة  55من املادة  II، أحكام البند تتمم على النحو التايلتغري و 
 ع تغيريها وتتميمها :( ، كما وق1994ديسمرب  31) 1415من رجب  28بتاريخ  1.94.431 الظهري الشريف رقم 

 يتضمن هذا احلساب : -. II - 55"املادة 
 يف اجلانب الدائن : -1 "

 -I)  262" أ( حصيلة الضريبة  الخصوصية السنوية  على المركبات  المنصوص عليها  في  المادة 

 و"جيم"( من "المدونة العامة للضرائب؛  "باء"

 " ب( .........................................................................................................

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

 في الجانب المدين : -2

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

 "ط(.................................................................................................... ؛

 ."بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  النفقات المتعلقة "ي(
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 تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى

 " ندماج الحضريصندوق التضامن للسكنى واإل"  

 17 المادة

، 2002للسنة المالية  44.01من قانون المالية رقم  24من المادة  IIعلى النحو التالي ، أحكام البند  تتمم

، كما (2001ديسمبر  31) 1422من شوال  15بتاريخ  1.01.346الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وقع تغييرها وتتميمها :

 يتضمن هذا الحساب : -.II -.24"المادة 

 

 في الجانب الدائن :"

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

 ...............................؛"..........................................................................

 الموارد المختلفة. -"

 في الجانب المدين :"

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

 "...........................................................................................................؛

  ؛ي الحساب بدون حقموال المقيدة فالمبالغ المرجعة من األ -"

 ."والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية النفقات المتعلقة بالتسديدات -"
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 "مراض القلب والشرايينأالقروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة "حذف حساب التمويل المسمى 

 18 المادة

 

القلب مراض أحساب التمويل المسمى "القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة  يحذف

 والشرايين".

يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 

 "موارد أخرى" . 92، طبيعة المورد 8500،المصلحة 1.1.0.0.0.13.000

 

 "القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي واإلسكان"حذف حساب التمويل المسمى 

 19المادة 

 يحذف حساب التمويل المسمى "القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي واإلسكان".

يدفع الرصيد الباقي المتوفر في حساب التمويل المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 

 "موارد أخرى" . 92، طبيعة المورد 8500، المصلحة 1.1.0.0.0.13.000

 

 الثـانـيالبـاب 
 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I.- الميـزانية العـامة 
 التـأهيـل

 20المادة 
 

، في لقانون المالية، يؤذن للحكومة  130.13 من القانون التنظيمي رقم 60طبقا ألحكام المادة  

نشر من تاريخ  خالل الفترة الممتدة   ، ، أن تفتحذات مصلحة وطنيةوغير متوقعة  حالة ضرورة ملحة 

  اعتمادات إضافية بمراسيم. ، 2017ديسمبر  31قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية الى غاية 

 ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون  

 للمالية.
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 ماليةإحداث منـاصـب 

 21المادة 
  

 . 2017برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية  ا ماليامنصب 23.768 يتـم إحداث  

 

 التالية:الوزارات والمؤسسات  لفائدة ا ماليامنصب 23.718   -1 

 

 عدد

 المناصب

 المالية

 القطاعات و المؤسسات

 والتعليم العالي والبحث العلمي :وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  400 8

 ....ـ قطاع التربية الوطنية...............................................................     000 8

 ـ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ....................................................     400

 الداخلية...................................................................................وزارة  800 7

 إدارة الدفاع الوطني............................................................................. 000 4

 ..........................................وزارة الصحة ......................................... 500 1

 وزارة اإلقتصاد و المالية.......................................................................   435

 وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية........................................................... 400

 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج............................................. 400

 البالط الملكي..................................................................................... 200

 والغابات :وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه  130

 ..........................ـ قطاع  الفالحة ..........................................     60

 ـ قطاع الصيد البحري.......................................................................     10

 .....................ـ قطاع المياه والغابات..............................     60
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 وزارة العدل ..................................................................................... 100

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء : 100

 ـ قطاع  التجهيز والنقل واللوجيستيك ....................................................     70

 ................................ـ قطاع الماء  ............................................     30

 ................................وزارة الشباب و الرياضة....................................... 73

 ..…………………………………وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي  54

 رئيس الحكومة.................................................................................. 50

 المالية...................................................................................المحاكم  30

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي :  30

 ـ قطاع الصناعة  واالستثمار والتجارة ..................................................     30

 الثقافة واالتصال :وزارة  10

 ـ قطاع  الثقافة ........................................................................     10

 وبالوظيفة العمومية.....  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  بإصالح اإلدارة 6

 المجموع..................................................................                        718 23

 

 على مختلف الوزارات أو المؤسسات. ا ماليامنصب 50الحكومة لتوزيع  رئيس ؤهلي  -.2
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 الشاغرة على إثر إحالة الموظفين المالية حذف المناصب

 التقاعد علىالذين يشغلونها 

   22  المادة

 

للسنة المالية  8.96من القانون المالي رقم  43المادة  الثالثة من أحكام الفقرة ، 2017المالية  خالل السنة تتمم على النحو التالي،

( ، كما وقع تغييرها 1996يونيو  29) 1417من صفر  12بتاريخ  1.96.77، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1996-1997

 : وتتميمها

 

وموظفي ............................................................................................وال تطبق  -(.3)الفقرة  43"المادة 

 ".المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني موظفي و ألمن الوطنيالمديرية العامة ل موظفيوكذا  وزارة العدل"

  

 التي أصبحت شاغرة خالل السنة المالية المالية استعمال المناصبترشيد 

  23المادة

 

، الصادر  2014للسنة المالية  110.13من قانون المالية رقم  22أحكام المادة   ، 2017، خالل السنة المالية تتمم على النحو التالي 

 : وتتميمها، كما وقع تغييرها  (2013يسمبر د 30) 1435 صفرمن  26بتاريخ  1.13.115 بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 

 .......................................................................................................تعملتس -.22المادة "

 القضائية. ................................................................................................................"

 .........................................................................................................ال تطبق "

 المذكورة أعاله. 48.09رقم  ........................................................................................".................

 ليةاالم المناصب و ألمن الوطنيبالمديرية العامة لالخاصة لية االم هذه المادة على المناصبالفقرة األولى من  أحكام كذلك ال تطبق"

 ".العامة لمراقبة التراب الوطنيبالمديرية "الخاصة 

 

II.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
 التـأهـيل

 25المادة 
 

 I.-  من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة  70طبقا ألحكام الفصل

 31الرسمية الى غاية الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة بصورة مستقلة خالل 

 .2017ديسمبر 
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ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون  

 للمالية.

 

II.-  يصادق على المرسوم التالي المتخذ عمال بأحكام المادة  من الدستور، 70طبقا ألحكام الفصل

 :2016لية للسنة الما 70.15من قانون المالية رقم  40

( بإحداث مرفق 2016فبراير  17) 1437جمادى األولى  8صادر في ال 2.16.114المرسوم رقم 

للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات 

  المناخية". 

 

III.- الحسابات الخصوصية للخزينة 
 التـأهـيل

 26المادة 
 

لقانون المالية ، يؤذن للحكـومة ، في  130.13من القانون التنظيمي رقم  26طبقا ألحكام المادة 

الفترة الممتدة من تاريخ نشر خالل   ،، أن تحدث وغير المتوقعة ملحةالضرورة الو االستعجالحالة 

موجب ب  للخزينةحسابات خصوصية  ، 2017ديسمبر  31قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية الى غاية 

  .مراسيم

 ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

المشار إليها أعاله على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون  المراسيمويجب أن تعرض 

 للماليـة.

 

 االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد ألمور خصوصية

 "الوطنـي الغابـويالصنـدوق "المسمى 
 

 35المادة 
 

لوزير الفالحة والصيد البحري ( درهم مبلغ النفقات المأذون 200.000.000)بمائتي مليون يحدد 

من االعتمادات التي سترصد  2017االلتزام بها مقدما خالل السنة المالية والتنمية القروية والمياه والغابات 

لحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني فيما يتعلق با 2018له في السنة المالية 

 الغابوي".
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 الباب الثالث
 

 أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
 

 39المادة 
 

بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي ، الموارد المرصدة في الميزانية  2017تحدد خالل السنة المالية 

العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي 

 مقدرة في الجدول "أ" الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن

 ذلك :

 بالدرهم 

 000 622 281 222 ( :1المداخيل العادية للميزانية العامة )

 000 200 202 206 ـ المداخيل الضريبية :

 000 000 982 89 ………………………………….……….ـ الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة      

 000 200 232 89 ………………………………....………………..ـ الضرائب غير المباشرة....      

 000 200 913 8 ………..……………………………..…………………..ـ الرسوم الجمركية      

 000 800 074 18 ………………………………....…………………..ـ رسوم التسجيل و التمبر      

 000 422 079 16 ـ المداخيل غير الضريبية :

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

ـ حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية       

 …….…………………………………………………..………………للدولة.
9 067 270 000 

 000 500 354 ……………………………...……….………………..ـ عائدات أمالك الدولة      

 000 652 893 4 ……………………………………………....……………...ـ موارد مختلفة      

 000 000 764 1 …………………………………………..………….ـ موارد الهبات و الوصايا      

 000 785 208 215 ( :2النفقات العادية للميزانية العامة )

 000 785 734 187 ـ نفقات التسيير:

 000 605 700 106 ……….…….……………………………...……………ـ نفقات الموظفين      

 000 180 684 35 ………………………………....…………ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة      

 000 000 790 36 …….……………………….ـ التكاليف المشتركة      
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 000 000 260 5 ………….………ـ النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريبية      

 000 000 300 3 ـ النفقات الطارئة  و المخصصات اإلحتياطية.....................................................      

 000 000 474 27 ………………………………...…ـ نفقات الفوائد و العموالت المتعلقة بالدين العمومي 

 000 837 072 7 (…….…………………………….………………...2)-(1(=)3الرصيد العادي )

 000 846 571 63 (……….……………………………..……...4ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة ) 

رصيد الميزانية العامة )دون حصيلة اإلقتراضات واستهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل 

 (……………………………………...………………4)-(3(=)5األجل( )
-56 499 009 000 

   بصورة مستقلة :مرافق الدولة المسيرة 

 000 434 943 2 …………………………….....ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

 000 434 943 2 ـ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :  

 000 174 198 2 …………………..…..…………...………………...…….ـ نفقات اإلستغالل      

 000 260 745 …………………………………………....…………..…..ـ نفقات اإلستثمار      

 - (……………...…………..………6رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )

   الحسابات الخصوصية للخزينة : 

 000 230 871 77 ………………………………..………...ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة      

 000 894 671 70 …………………………………...……..ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة      

 000 336 199 7 (………...…………………………….…..7رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة اإلقتراضات و استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل 

 (………..……………………..7(+)6(+)5(=)8األجل(  )
-49 299 673 000 

 000 000 882 45 ( :9استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل )

 000 000 389 35 ……………………..…………..………….…..….……..……… ـ الداخلي      

 000 000 493 10 ………………………………………………..………...……...ـ الخارجي      

 000 673 181 95- (………………………….....9)-(8(=)10لتمويل ميزانية الدولة )الحاجيات اإلجمالية 

 000 000 000 70 ( :11موارد اإلقتراضات المتوسطة  و الطويلة األجل  )

 000 000 000 47 …………...……………..................................................……. ـ الداخلية      

 000 000 000 23 ………………………………………...…..……...........……...ـ الخارجية      

 000 673 181 25- (................................................11(+)10الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة )
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 (93  المادة) ـ" ا"  الجدول

 العامة  وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةجدول التقييم الجمالي لمداخيل الميزانية 

 2017وأصناف الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة 

 (بالدرهم)

 - I الــميـــزانــــية العامة 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  

 
 1.1.0.0.0.02.000   البلط الملكي

  0000  الدارة الـعـامة 

 10 الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات للتذكــرة

20 

30 

  

 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة 000 50 

 موارد متنوعة للتذكــرة

 مجمـــوع موارد الدارة الـعـامة  000 50 

 مجمـــوع موارد البلط الملكي 
 50 000 

 1.1.0.0.0.05.000   الماليةالمحاكم  

  0000  الدارة العامة 

 10 مديونية المحاسبين للتذكــرة

20 

30 

40 

50 

  

 أحكام بإرجاع الموال الصادرة عن المحاكم المالية للتذكــرة

 الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات الخرى الصادرة عن المحاكم المالية للتذكــرة

 فوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية للتذكــرة

 نسخ الملفات قصد الطلع للتذكــرة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  للتذكــرة  

 مجمـــوع موارد المحاكم المالية 
 للتذكــرة  

 1.1.0.0.0.06.000   وزارة العدل 

  9400  للقطاع القضائىالمصالح المشتركة  

 10 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم 000 000 30 

20 

30 

  

 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا 000 000 400 
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 موارد متنوعة 000 000 2 

 مجمـــوع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائى  000 000 432 

 مجمـــوع موارد وزارة العدل 
 432 000 000 

 1.1.0.0.0.07.000   وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

  9100  البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

 10 الرسوم القنصلية 000 000 310 

20 

30 

  

 200 000 
لف العقود المتعلقة بالملحة والتجارة ومختالرسوم التي يستوفيها العوان الدبلوماسيون والقنصليون على 

 الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية

 موارد متنوعة 000 500 2 

 مجمـــوع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية  000 700 312 

 

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  

    مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  000 700 312 

 1.1.0.0.0.08.000   وزارة الداخلية 

  0000  الدارة العامة 

 10 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار 000 700 

20 

3100 

 

 موارد متنوعة 000 500 5 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 200 6 

 الدارة العامة للمن الوطني
 

 10 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير 000 300 

20 

30 

  

 التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة  للتذكــرة

 موارد متنوعة 000 200 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني  000 500 

 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 
 6 700 000 

 1.1.0.0.0.11.000   وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

  0000  الدارة العامة 
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 10 موارد متنوعة 000 000 2 

7100 

 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 000 2 

 الدارة العامة
 

 10 رسوم التسجيل للتذكــرة

20 
  

 موارد متنوعة 000 400 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 400 

 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
 2 400 000 

 1.1.0.0.0.12.000   وزارة الصحة 

  0000  الدارة العامة 

 10 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي 000 12 

20 

30 

40 

  

 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية 000 10 

 عن التحاليل بالمختبراتالرسوم المستوفاة  للتذكــرة

 موارد متنوعة 000 600 1 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 622 1 

 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 
 1 622 000 

 1.1.0.0.0.13.000   صاد والماليةقتوزارة اال 

  8100  الدارة العامة 

 10 العقوبات والغرامات غير الجبائية 000 50 

20 

30 

40 

50 

  

 للتذكــرة
المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة 

 لشراء السيارات

 ديون الخزينة المتقادمة 000 000 100 

 القتطاع من نتاج العاب الرهان للتذكــرة

 سباق الخيول والكلب السلوقيةالقتطاع من رهان  للتذكــرة

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  

 للتذكــرة
 مساهمة الجماعات الترابية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة

60 

70 8200 
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 موارد متنوعة 000 000 150 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 050 250 

 مديرية الشؤون الدارية والعامة
 

 10 موارد متنوعة 000 100 

8300 

 

 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والعامة  000 100 

 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
 

 10 الرسوم الجمركية  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

32 

40 

50 

51 

52 

  

 رسوم الستيراد 000 100 913 8 

 القتطاع الجبائي عند الستيراد للتذكــرة

 التاوة على استغلل الفوسفاط للتذكــرة

 الرسم الموحد 000 100 

 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك 000 800 5 

 الرسوم القنصلية 000 300 15 

 الرسوم المفروضة على النقل الخاص 000 000 4 

 الرسوم الداخلية على الستهلك  

 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 000 000 521 

 الرسم المفروض على أنواع الجعة 000 400 732 

 والليموناداالرسوم المفروضة على المشروبات الغازية  000 000 289 

 الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلة الصناعية للتذكــرة

 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلتين 000 400 11 

 العجلتالرسوم المفروضة على الغشية المطاطية والوعية الهوائية وإطارات  للتذكــرة

 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة 000 400 940 15 

 الرسم المفروض على التبغ المصنع 000 100 160 9 

 الضريبة على القيمة المضافة  
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 الضريبة على القيمة المضافة للستيراد 000 200 948 34 

 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 000 700 424 

 حصيلة المصادرات 000 900 31 

 رسوم المراقبة  

 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الستيراد والتصدير للتذكــرة

 والتصديرالرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الستيراد  للتذكــرة

  

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  

   60 الزيادات المترتبة على السندات القتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير 000 000 80 

 104 000 000 
رك و المعلوماتية الخاصة بادارة الجماحصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم 

 الضرائب غير المباشرة

70 

80 

90 

8400 

 

 اتاوي انبوب الغاز 000 000 300 1 

 موارد متنوعة 000 300 11 

 مجمـــوع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  000 700 492 72 

 المديرية العامة للضرائب
 

 10 المباشرةالضرائب   

11 

12 

20 

21 

22 

23 

30 

40 

41 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

  

 الضريبة على الشركات 000 000 800 45 

 الضريبة على الدخل 000 000 100 41 

 رسوم مماثلة  

 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات 000 000 58 

 الضريبة المهنية 000 000 332 

 ضريبة السكن 000 000 48 

 الرسوم المفروضة على التبغ للتذكــرة

 الضريبة على القيمة المضافة  
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 56 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 000 000 205 27 

57 

58 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

 رسوم التسجيل  

 رسوم نقل الملكية 000 000 751 9 

 الرسوم المفروضة على العقود الخرى 000 000 888 1 

 الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية للتذكــرة

 الرسوم القضائية للتذكــرة

 الرسم المفروض على العقود والتفاقات للتذكــرة

 المساعدة القضائية للتذكــرة

 المفروضة على عقود التأميناتالرسوم  000 000 052 1 

 رسوم متنوعة وموارد تبعية للتذكــرة

 رسوم التمبر  

 التمبر الفريد والورق المدموغ 000 000 793 

 التمبر على الوامر بالداء 000 000 668 

 بطاقة التعريف للتذكــرة

 جوازات السفر 000 000 220 

 الجانبتسجيل  000 000 10 

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  

 66 رخص الصيد وحمل السلح 000 000 24 

67 

68 

70 

71 

80 

81 

82 

83 

84 

90 
8500 

 

 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات 000 000 266 1 

 الخاص بسندات الستيراد رسم التمبر 000 000 30 

 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية  

 الرسم الساسي ورسم النسخة 000 000 367 2 

 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات  
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 91 الزيادة المترتبة عن عدم القرارأوالتأخير أوالنقص في القرار 000 000 722 

92 

 المترتبة عن التأخير في الداءالغرامات  000 000 609 

 الزيادات المترتبة عن التأخير 000 000 313 1 

 حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية للتذكــرة

 موارد متنوعة و استثنائية  

 موارد جبائية استثنائية للتذكــرة

 موارد متنوعة للتذكــرة

 مجمـــوع موارد المديرية العامة للضرائب  000 000 256 135 

 مديرية الخزينة والمالية الخارجية
 

 10 الموارد العادية  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  

 الموارد  التية من بنك المغرب 000 000 620 

 الموارد التية من صندوق اليداع والتدبير 000 000 272 

 الموارد التية من مكتب الصرف 000 000 120 

 الموارد التية من القرض الفلحي المغربي 000 000 100 

 الموارد التية من البنك المركزي الشعبي للتذكــرة

 المواردالتية من صندوق التجهيز الجماعي 000 000 100 

 للضمانالموارد التية من الصندوق المركزي  000 000 20 

 الفوائد المترتبة على توظيف الموال و السلفات 000 379 5 

 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية 000 000 100 

 حصيلة القتراض  

 القتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الجل 000 000 000 47 

 مقابل قيمة القتراضات الخارجية 000 000 000 23 

 حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الستثمار للتذكــرة
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 الموارد التية من القرض الجباري للتذكــرة

 الموارد برسم  إصدارات شهادات الصكوك ذات الجال المتوسطة والطويلة في السوق الداخلية للتذكــرة

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  

  
 30 الهبات و الوصايا

31 

32 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

91 

92 

8600 

 

 هبات 000 000 764 1 

 القتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التى تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية للتذكــرة

 الدين القابل للستهلك والدين العائم وشهادات الصكوك الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات 000 700 075 1 

 عمولت على القروض المرجعة للتذكــرة

 عمولت الضمان الخاصة بالقتراضات الداخلية والخارجية للتذكــرة

 الرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية للتذكــرة

 التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لجل تملك مساكن اجتماعيةاسترجاع  للتذكــرة

 موارد مختلفة  

 الموارد التية من الشركة المركزية لعادة التأمين للتذكــرة

 موارد أخرى 000 250 

 مجمـــوع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية  000 329 177 74 

 مديرية المنشآت العامة والخوصصة
 

 10 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

 الموارد التية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 000 000 000 2 

 الموارد التية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلت 000 000 300 

 الموارد التية من المكتب الوطني للمطارات 000 000 400 

 الموارد التية من الوكالة الوطنية للموانئ 000 000 170 

 الموارد التية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل 000 000 22 
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 21 الموارد التية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 000 000 4 

22 

30 

31 

32 

33 

34 

 الموارد التية من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات 000 000 5 

 الموارد التية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 000 000 350 

 المهني للحبوب والقطانيالموارد التية من المكتب الوطني  000 000 55 

 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة الخرى  

 الموارد التية من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير 000 000 50 

 الموارد التية من المؤسسات العامة الخرى للتذكــرة

 العموميةالرباح التية من  الشركات ذات المساهمة   

 الرباح التية من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" "م ش ف" ش.م 000 000 000 2 

 الرباح التية من شركة اتصالت المغرب 000 270 348 1 

 الرباح التية من مجموعة التهيئة العمران 000 000 250 

 والوسائل اللوجيستيكيةالرباح التية من الشركة الوطنية للنقل  000 000 35 

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  

 الرباح التية من شركة استغلل الموانئ ـ مرسى المغرب ـ 000 000 262 
35 

36 

37 

40 

41 

42 

43 

44 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

60 

70 
8800 

 

 عن بريد المغربالرباح الناتجة  000 000 150 

 الرباح التية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية للتذكــرة

 الرباح التية من  شركات أخرى  

 الرباح التية من شركة النتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية 000 000 4 

 الرباح التية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس 000 000 20 

 الرباح التية من الشركة الوطنية لتسويق البذور للتذكــرة

 الرباح التية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات للتذكــرة

 أتاوي احتلل الملك العامة وموارد أخرى  
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 للمواصلتأتاوى احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة  000 000 100 

 اتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات 000 000 100 

 أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ 000 000 100 

 أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن اشارة  هيئات اخرى للتذكــرة

 الموارد التية من فاعلين في ميدان التصالت للتذكــرة

 موارد متنوعة 000 000 110 

 الموارد التية من مساهمات الدولة للتذكــرة

 موارد الرخص التية من فاعلين في ميدان التصالت للتذكــرة

 مجمـــوع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة  000 270 835 7 

 مديرية أملك الدولة
 

 10 بيع عقارات مخزنية قروية 000 000 25 

20 

30 

40 

50 

60 

  

 دخول أملك الدولة ـ اليجار والتكاليف اليجارية الخ ـ    000 000 323 

 التركات الشاغرة للتذكــرة

 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واليجارات العامة 000 500 

 حاصلت بيع الثاث و الحطام والمعدات غير الصالحة للستعمال 000 500 5 

 موارد متنوعة 000 000 1 

 مجمـــوع موارد مديرية أملك الدولة  000 000 355 

 مجمـــوع موارد وزارة القتصاد والمالية 
 290 366 449 000 

 1.1.0.0.0.14.000   التقليدية والقتصاد الجتماعيوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة  

  6100  الدارة العامة 

 10 رسم وضع الطابع 000 100 

20 

30 

  

 رسم التفتيش للتذكــرة

 موارد متنوعة للتذكــرة
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طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 100 

 المديرية العامة للطيران المدني
 

7200 

 

 

 10 الرسوم المستوفاة في المطارات للتذكــرة

20 

30 

  

 الرسوم المفروضة على النقل الخاص 000 000 15 

 موارد متنوعة 000 000 21 

 مجمـــوع موارد المديرية العامة للطيران المدني  000 000 36 

 مجمـــوع موارد وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 
 36 100 000 

 1.1.0.0.0.17.000   وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 

  8100  مديرية الشؤون الدارية والقانونية 

 10 التاوة المفروضة على استخراج المواد 000 600 

20 

30 

40 

8200 

 

 التاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العامة  للتذكــرة

 التاوة المستحقة على احتلل الملك العامة للتذكــرة

 موارد متنوعة 000 000 8 

 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والقانونية  000 600 8 

 مديرية الموانىء والملك العمومي البحري
 

 10 رسوم الميناء  

11 

12 

13 

14 

20 

21 

22 

30 

40 

50 

60 

70 

  

 رسوم الميناء المفروضة على السفن للتذكــرة

 ارشاد البواخر و قطرها للتذكــرة

 الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحريةرسوم  للتذكــرة

 رسوم الميناء المفروضة على البضائع للتذكــرة

 الرسوم المستوفاة من التفريغ  

 الرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة للتذكــرة

 السماك الرسوم المستوفاة من تفريغ للتذكــرة



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

269 
 

 القسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير للتذكــرة

 بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة للتذكــرة

 رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء للتذكــرة

 الموارد التية من استعمال اللت للتذكــرة

 موارد متنوعة 000 750 

 مجمـــوع موارد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري  000 750 

 مجمـــوع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 
 9 350 000 

 1.1.0.0.0.20.000   وزارة الفلحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

  0000  الدارة العامة 

   10 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية 000 25 

  

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  

   20 المبالغ التي يؤديها الملك أو المستغلون الفلحيون في نطاق قانون الستثمارات الفلحية للتذكــرة

 للتذكــرة
 30 بالمختبراترسوم التحليل 

40 

50 

60 

7100 

 

 اداء التقييد فى السجل الرسمى لنواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب للتذكــرة

 موارد مراكز تناسل الخيل للتذكــرة

 موارد متنوعة 000 000 9 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 025 9 

 الدارة العامة
 

 10 منتجات الملك الغابوية للتذكــرة

20 

9100 

 

 موارد متنوعة 000 000 15 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 000 15 

 الدارة العامة
 

   10 التاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية 000 000 4 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

270 
 

 20 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد 000 800 22 

30 

40 

50 

60 

 إيتاوات الصيد البحري 000 500 196 

 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري 000 000 390 

 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري 000 500 3 

 موارد متنوعة 000 000 7 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 800 623 

 مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
 647 825 000 

 1.1.0.0.0.21.000   وزارة الشباب و الرياضة 

  8100  مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

 10 المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واليواء داخل المراكز والمخيماتمساهمة  للتذكــرة

20 
  

 موارد متنوعة للتذكــرة

 مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية  للتذكــرة  

 مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة 
 للتذكــرة  

 1.1.0.0.0.27.000   والمعادن و التنمية المستدامةوزارة الطاقة  

  0000  الدارة العامة 

 10 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص 000 500 7 

20 

30 

  

 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات 000 000 1 

 موارد متنوعة 000 000 90 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 500 98 

 مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 
 98 500 000 

 1.1.0.0.0.28.000   وزارة الصناعة والستثمار والتجارة والقتصاد الرقمي 

  0000  الدارة العامة 

   10 رسم معايرة الموازين والمقاييس 000 876 8 

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد 2017تقديرات سنة  

 المورد
 المصلحة

 الـفـصـل  
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 الموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها للتذكــرة
20 

30 

40 

  

 الـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي للتذكــرة

 موارد متنوعة للتذكــرة

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 876 8 

 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والستثمار والتجارة والقتصاد الرقمي 
 8 876 000 

 1.1.0.0.0.34.000   إدارة الدفاع الوطني 

  0000  الدارة العامة 

   10 موارد متنوعة 000 000 4 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 000 4 

 مجمـــوع موارد إدارة الدفاع الوطني 
 4 000 000 

 1.1.0.0.0.51.000   المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج 

  0000  الدارة العامة 

 10 موارد متنوعة من مصلحة السجون 000 150 

20 
  

 موارد متنوعة 000 500 1 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 650 1 

 مجمـــوع موارد المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج 
 1 650 000 

 1.1.0.0.0.00.000   إدارات متنوعة 

  0000  الدارة العامة 

 10 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات 000 400 

20 

30 

40 

41 

42 

50 

60 

70 

80 

90 

91 

92 

  

 المسترجعات من الجور والمرتبات 000 000 90 

 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية 000 000 180 

 مبالغ المساعدة  

 مبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ للتذكــرة

 مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح للتذكــرة

 حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الدارات العمومية للتذكــرة
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 93 الموارد الستثنائية الشكلية للتذكــرة

 ترحيل العتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة للتذكــرة

 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات 000 000 8 

 موارد مختلفة  

 مداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة لمور خصوصية للتذكــرة

 مداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للتذكــرة

 موارد أخرى 000 000 75 

 مجمـــوع موارد الدارة العامة  000 400 353 

 مجمـــوع موارد إدارات متنوعة 
 353 400 000 

 

طبيعة  بـيــــان الــمـــــــوارد  2017تقديرات سنة 

 المورد
 الـفـصـل المصلحة

 مجموع موارد الميزانية العامة 000 622 281 292
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-IIمستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق 

 2017 سنة موارد 
المرافق بيـــان  الرمز 

  الستغلل موارد:  الول الجزء  

 الحكومة رئيس

 

 4.1.1.0.0.04.001 الكولف الملكي دار السلم 000 000 18 

  مجمـــــــوع 000 000 18 

 

 العدل وزارة

 

 4.1.1.0.0.06.002 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 000 900 

  مجمـــــــوع 000 900 

 

 الدولي والتعاون الخارجية الشؤون وزارة

 

 4.1.1.0.0.07.001 تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم المتحدة حول التغيرات المناخية -

 4.1.1.0.0.07.002 مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 000 000 20 

  مجمـــــــوع 000 000 20 

 

 الداخلية وزارة

 

 4.1.1.0.0.08.001 الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة 000 000 6 

 4.1.1.0.0.08.002 المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق 000 000 5 

 4.1.1.0.0.08.003 مكناس   -المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس  000 000 6 

 4.1.1.0.0.08.004 القنيطرة  -سل -المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط  000 000 7 

 4.1.1.0.0.08.005 خنيفرة -الجهوي للستثمار لجهة بني ملل المركز  000 000 4 

 4.1.1.0.0.08.006 سطات -المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء 000 000 8 

 4.1.1.0.0.08.007 آسفي -المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش  000 000 6 

 4.1.1.0.0.08.008 تافيللت -المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة  000 000 5 

 4.1.1.0.0.08.009 ماسة -المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس  000 000 4 

 4.1.1.0.0.08.010 واد نون -المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم  000 000 3 

 4.1.1.0.0.08.011 الساقية الحمراء-المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون  000 000 4 

 4.1.1.0.0.08.012 واد الذهب -المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة  000 000 3 

 4.1.1.0.0.08.018 مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 000 000 185 
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  مجمـــــــوع 000 000 246 

 

 العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية وزارة

 

 4.1.1.0.0.11.002 قسم التعاون -

 4.1.1.0.0.11.003 قسم استراتيجيات التكوين 000 000 5 

  مجمـــــــوع 000 000 5 

 

 الصحة وزارة

 

 4.1.1.0.0.12.001 المركز الستشفائي القليمي بورزازات 000 500 11 

 4.1.1.0.0.12.002 آيت ملول-المركز الستشفائي بعمالة إنزكان 000 100 10 

 4.1.1.0.0.12.003 المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 000 300 11 

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز  المرافق بيـــان

 4.1.1.0.0.12.004 المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت  000 100 9 

 4.1.1.0.0.12.005 المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة  000 775 13 

 4.1.1.0.0.12.006 المركز الستشفائي القليمي بالصويرة  000 650 11 

 4.1.1.0.0.12.007 المركز الستشفائي القليمي بالجديدة  000 000 21 

 4.1.1.0.0.12.008 المركز الستشفائي القليمي بآسفي  000 675 16 

 4.1.1.0.0.12.009 المركز الستشفائي القليمي بخريبكة  000 700 21 

 4.1.1.0.0.12.010 المركز الستشفائي القليمي بسطات  000 600 21 

 4.1.1.0.0.12.012 المركز الستشفائي القليمي ببولمان  000 000 7 

 4.1.1.0.0.12.013 المركز الستشفائي القليمي بصفرو  000 500 6 

 4.1.1.0.0.12.014 المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة  000 500 25 

 4.1.1.0.0.12.015 المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم  000 450 10 

 4.1.1.0.0.12.016 المركز الستشفائي القليمي بشفشاون  000 500 9 

 4.1.1.0.0.12.017 المركز الستشفائي القليمي بالعرائش  000 700 14 

 4.1.1.0.0.12.018 المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة  000 000 29 

 4.1.1.0.0.12.019 المركز الستشفائي القليمي بتطوان  000 000 23 

 4.1.1.0.0.12.020 المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية  000 000 19 
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 4.1.1.0.0.12.021 المركز الستشفائي القليمي بإفران  000 800 6 

 4.1.1.0.0.12.022 المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة  000 500 11 

 4.1.1.0.0.12.023 المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة  000 700 16 

 4.1.1.0.0.12.024 المركز الستشفائي القليمي بتازة  000 500 13 

 4.1.1.0.0.12.025 المركز الستشفائي القليمي بفجيج  000 100 5 

 4.1.1.0.0.12.026 المركز الستشفائي القليمي بالناضور  000 000 22 

 4.1.1.0.0.12.027 المركز الستشفائي القليمي ببركان  000 200 9 

 4.1.1.0.0.12.028 المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب  000 500 5 

 4.1.1.0.0.12.029 المركز الستشفائي الجهوي بالعيون  000 300 14 

 4.1.1.0.0.12.030 المركز الستشفائي القليمي بطانطان  000 000 5 

 4.1.1.0.0.12.031 المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل  000 500 28 

 4.1.1.0.0.12.032 المركز الستشفائي الجهوي بأكادير  000 800 23 

 4.1.1.0.0.12.033 المركز الستشفائي الجهوي بمراكش  000 250 18 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين   000 600 15 

 الحي المحمدي-السبع
4.1.1.0.0.12.035 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات   000 400 14 

 مرس السلطان -الفداء
4.1.1.0.0.12.036 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي   000 600 14 

 رشيد
4.1.1.0.0.12.037 

 4.1.1.0.0.12.038 المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  000 000 13 

 4.1.1.0.0.12.039 المركز الستشفائي بعمالة المحمدية  000 600 10 

 4.1.1.0.0.12.040 المركز الستشفائي بعمالة سل  000 200 15 

 -المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات   000 000 8 

 تمارة
4.1.1.0.0.12.041 

 4.1.1.0.0.12.042 المركز الستشفائي القليمي بالخميسات  000 250 15 

 4.1.1.0.0.12.045 المركز الستشفائي بعمالة مكناس  000 000 30 

 4.1.1.0.0.12.046 المركز الستشفائي الجهوي بوجدة  000 000 29 

 4.1.1.0.0.12.047 الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم   000 000 34 

 4.1.1.0.0.12.048 الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم   000 000 10 

 4.1.1.0.0.12.049 المعهد الوطني الصحي  000 000 6 

 4.1.1.0.0.12.050 المركز الوطني للوقاية من الشعة  000 500 2 

 4.1.1.0.0.12.051 مديرية الدوية و الصيدلة  000 000 3 
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 4.1.1.0.0.12.052 المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة  000 750 4 

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز المرافق بيـــان

 4.1.1.0.0.12.053 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني  000 000 8 

 4.1.1.0.0.12.054 المركز الستشفائي القليمي بتاونات 000 600 7 

 4.1.1.0.0.12.055 المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط 000 250 9 

 4.1.1.0.0.12.056 القليمي بتاوريرت المركز الستشفائي 000 700 4 

 4.1.1.0.0.12.057 آيت باها-المركز الستشفائي القليمي بشتوكة 000 000 5 

 4.1.1.0.0.12.058 المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق 000 000 10 

 4.1.1.0.0.12.059 المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان 000 000 4 

 4.1.1.0.0.12.060 المركز الستشفائي القليمي بطاطا 000 500 4 

 4.1.1.0.0.12.061 المركز الستشفائي القليمي بالحوز 000 650 4 

 4.1.1.0.0.12.062 المركز الستشفائي القليمي بزاكورة 000 200 4 

 4.1.1.0.0.12.063 المركز الستشفائي القليمي ببوجدور 000 500 3 

 4.1.1.0.0.12.064 الزاك-الستشفائي القليمي بأساالمركز  000 450 4 

 4.1.1.0.0.12.065 المركز الستشفائي الجهوي بكلميم 000 800 7 

 4.1.1.0.0.12.066 المركز الستشفائي القليمي بالسمارة 000 150 5 

 4.1.1.0.0.12.067 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 000 250 11 

 4.1.1.0.0.12.068 المركز الستشفائي القليمي بالنواصر 000 000 3 

 4.1.1.0.0.12.069 المركز الستشفائي القليمي بأزيلل 000 400 7 

 4.1.1.0.0.12.070 المركز الستشفائي القليمي بالحاجب 000 000 4 

 4.1.1.0.0.12.071 المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 000 800 6 

 4.1.1.0.0.12.072 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 000 000 4 

 4.1.1.0.0.12.073 المركز الستشفائي القليمي بجرادة 000 900 3 

 4.1.1.0.0.12.074 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 000 650 7 

 4.1.1.0.0.12.075 المركز الستشفائي الجهوي بفاس 000 000 33 

 4.1.1.0.0.12.076 الستشفائي القليمي بتنغيرالمركز  000 000 4 

 4.1.1.0.0.12.077 المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني 000 800 3 

 4.1.1.0.0.12.078 المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان 000 900 4 

 4.1.1.0.0.12.079 المركز الستشفائي القليمي بوزان 000 600 3 

 4.1.1.0.0.12.080 الستشفائي القليمي ببرشيدالمركز  000 000 8 
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 4.1.1.0.0.12.081 المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة 000 500 4 

 4.1.1.0.0.12.082 المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور 000 500 5 

 4.1.1.0.0.12.083 المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية 000 500 4 

 4.1.1.0.0.12.084 الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالحالمركز  000 000 9 

 4.1.1.0.0.12.085 المركز الستشفائي القليمي بميدلت 000 000 5 

 4.1.1.0.0.12.086 المركز الستشفائي القليمي بجرسيف 000 800 3 

  مجمـــــــوع 000 500 919 

 

 والمالية القتصاد وزارة

 

 4.1.1.0.0.13.003 مستقلة المكلف بالخوصصةمرفق الدولة المسير بصورة  -

 4.1.1.0.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة 000 000 43 

 4.1.1.0.0.13.006 القسم الداري -

 4.1.1.0.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 000 000 42 

  مجمـــــــوع 000 000 85 

 
 الجتماعي والقتصاد التقليدية والصناعة الجوي والنقل السياحة وزارة

 

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز المرافق بيـــان

 4.1.1.0.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 480 14 

 4.1.1.0.0.14.002 المحمدية -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 740 2 

 4.1.1.0.0.14.003 أكادير -المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية المعهد  000 916 2 

 4.1.1.0.0.14.004 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 050 2 

 4.1.1.0.0.14.005 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 052 2 

 4.1.1.0.0.14.006 فاس -الفندقية و السياحية معهد التكنولوجيا  000 120 2 

 4.1.1.0.0.14.007 مراكش -المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية  000 100 3 

 4.1.1.0.0.14.008 ورززات -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية   000 076 2 

 4.1.1.0.0.14.009 السعيدية -التكنولوجيا الفندقية و السياحية معهد  000 051 2 

 4.1.1.0.0.14.010 سل -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 070 2 

 4.1.1.0.0.14.011 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 040 2 

 4.1.1.0.0.14.012 أصيل -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 050 2 

 4.1.1.0.0.14.013 بن سليمان -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 050 2 
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 4.1.1.0.0.14.014 الدارالبيضاء -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 534 1 

 4.1.1.0.0.14.015 الرباط -مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة 000 290 1 

 4.1.1.0.0.14.016 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 000 086 2 

 4.1.1.0.0.14.017 قسم خريطة التكوين المهني -

 4.1.1.0.0.14.018 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 000 450 

 4.1.1.0.0.14.019 بمراكشمعهد فنون الصناعة التقليدية  000 400 

 4.1.1.0.0.14.020 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 000 400 

 4.1.1.0.0.14.021 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 000 450 

 4.1.1.0.0.14.022 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 000 400 

 4.1.1.0.0.14.023 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 400 

 4.1.1.0.0.14.024 المديرية العامة للطيران المدني 000 000 10 

  مجمـــــــوع 000 205 59 

 

 للحكومة العامة المانة

 

 4.1.1.0.0.16.001 مديرية المطبعة الرسمية 000 000 20 

  مجمـــــــوع 000 000 20 

 

 والماء واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة

 

 4.1.1.0.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 000 000 5 

 4.1.1.0.0.17.003 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 000 500 3 

 4.1.1.0.0.17.004 فاس -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 10 

 4.1.1.0.0.17.005 الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 12 

 4.1.1.0.0.17.006 مراكش -مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 9 

 4.1.1.0.0.17.007 مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات  -

 4.1.1.0.0.17.008 وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 4 

 4.1.1.0.0.17.009 الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 6 

 4.1.1.0.0.17.010 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 000 000 12 

 4.1.1.0.0.17.011 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 000 000 5 

 4.1.1.0.0.17.012 المعهد العالي للدراسات البحرية 000 000 7 

 4.1.1.0.0.17.013 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 000 000 80 

 4.1.1.0.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 000 1 
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 2017 سنة موارد 
 الرمز المرافق بيـــان

 4.1.1.0.0.17.016 مديرية التجهيزات العامة 000 000 3 

 4.1.1.0.0.17.017 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 000 000 5 

 4.1.1.0.0.17.018 مديرية الملحة التجارية 000 500 2 

 4.1.1.0.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون -

 4.1.1.0.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة -

 4.1.1.0.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل -

 4.1.1.0.0.17.022 الدار البيضاء-مديرية الرصاد الجوية الوطنية  000 000 45 

 4.1.1.0.0.17.023 مصلحة تسيير الوراش 000 500 

  مجمـــــــوع 000 500 210 

 

 والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفلحة وزارة

 

 4.1.1.0.0.20.001 سل -معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل  000 400 2 

 4.1.1.0.0.20.002 إقليم القنيطرة -في تربية المواشي بالفوارات  المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين 000 700 2 

 4.1.1.0.0.20.003 المعهد التقني الفلحي بالشاوية 000 600 1 

 4.1.1.0.0.20.004 المعهد التقني الفلحي بتيفلت 000 700 1 

 4.1.1.0.0.20.005 المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 000 600 1 

 4.1.1.0.0.20.006 المدرسة الفلحية بتمارة 000 200 2 

 4.1.1.0.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية 000 400 19 

 4.1.1.0.0.20.008 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 700 2 

 4.1.1.0.0.20.009 آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 400 3 

 4.1.1.0.0.20.010 العالي للصيد البحريالمعهد  000 000 5 

 4.1.1.0.0.20.011 طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 000 3 

 4.1.1.0.0.20.012 العرائش -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 000 3 

 4.1.1.0.0.20.013 العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 900 2 

 4.1.1.0.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 500 4 

 4.1.1.0.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلحية 000 677 7 

 4.1.1.0.0.20.016 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 000 000 14 

 4.1.1.0.0.20.017 المنتزه الوطني لسوس ماسة -

  مجمـــــــوع 000 777 77 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

280 
 

 

 الرياضة و الشباب وزارة

 

 4.1.1.0.0.21.001 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 000 000 13 

 4.1.1.0.0.21.002 الرباط-المركب الرياضي المير مولى عبد ال  000 300 5 

 4.1.1.0.0.21.003 الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  000 000 12 

 4.1.1.0.0.21.005 المركب الرياضي لفاس 000 000 4 

 4.1.1.0.0.21.006 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 000 000 6 

 4.1.1.0.0.21.007 مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 000 000 5 

 4.1.1.0.0.21.008 مصلحة السياحة الثقافية للشباب 000 500 

  مجمـــــــوع 000 800 45 

 

 السلمية والشؤون الوقاف وزارة

 

 4.1.1.0.0.23.001 قسم الحج 000 000 20 

  مجمـــــــوع 000 000 20 

   

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز المرافق بيـــان

 

 المستدامة التنمية و والمعادن الطاقة وزارة

 

 4.1.1.0.0.27.001 معهد المعادن بتويسيت 000 306 3 

 4.1.1.0.0.27.002 معهد المعادن بمراكش 000 580 3 

 4.1.1.0.0.27.004 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 000 600 

  مجمـــــــوع 000 486 7 

 

 الرقمي والقتصاد والتجارة والستثمار الصناعة وزارة

 

 4.1.1.0.0.28.002 المكلف بالعتماد والتقييسمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة  000 000 4 

  مجمـــــــوع 000 000 4 

 

 والتصال الثقافة وزارة

 

 4.1.1.0.0.29.001 مطبعة دار المناهل 000 300 2 

 4.1.1.0.0.29.002 المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 000 300 
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 4.1.1.0.0.29.003 المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 000 200 

 4.1.1.0.0.29.004 مسرح محمد السادس بوجدة 000 500 1 

 4.1.1.0.0.29.005 المعهد العالي للعلم و التصال 000 300 5 

 4.1.1.0.0.29.006 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 000 200 7 

  مجمـــــــوع 000 800 16 

 

 المهني الدماج و الشغل وزارة

 

 4.1.1.0.0.31.004 قسم التكوين 000 200 

  مجمـــــــوع 000 200 

 

 الوطني الدفاع إدارة

 

 4.1.1.0.0.34.001 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 000 681 19 

 4.1.1.0.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 000 000 170 

 4.1.1.0.0.34.003 العسكري ابن سيناء بمراكشالمستشفى  000 000 52 

 4.1.1.0.0.34.004 المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 000 000 50 

 4.1.1.0.0.34.005 المستشفى العسكري بالعيون 000 000 12 

 4.1.1.0.0.34.006 المستشفى العسكري بالداخلة 000 000 10 

 4.1.1.0.0.34.007 المستشفى العسكري بكلميم 000 000 21 

 4.1.1.0.0.34.008 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 000 000 33 

 4.1.1.0.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 000 000 3 

 4.1.1.0.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 000 474 2 

 4.1.1.0.0.34.011 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد -

  مجمـــــــوع 000 155 373 

 

 للتخطيط السامية المندوبية

 

 4.1.1.0.0.42.001 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 000 350 18 

 4.1.1.0.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 400 3 

 4.1.1.0.0.42.003 مدرسة علوم المعلومات 000 301 5 

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز المرافق بيـــان
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 مجمـــــــوع 000 051 27 
 

 

 المدينة وسياسة والسكان والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة

 

 4.1.1.0.0.46.001 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 000 400 19 

 4.1.1.0.0.46.002 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 000 000 4 

 4.1.1.0.0.46.003 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 000 300 4 

 4.1.1.0.0.46.004 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 000 300 4 

 4.1.1.0.0.46.005 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 000 300 4 

  مجمـــــــوع 000 300 36 

 

  الجتماعية التنمية و والمساواة والتضامن السرة وزارة

 

 4.1.1.0.0.48.001 مصلحة التوجيه والدعم -

- 
  مجمـــــــوع

 

 الدماج وإعادة السجون لدارة العامة المندوبية

 

 4.1.1.0.0.51.001 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 000 500 5 

  مجمـــــــوع 000 500 5 

 2 198 174 000 

  الستغلل مــوارد مجموع 

  الستثمار موارد:  الثاني الجزء 

 الحكومة رئيس

 

 4.1.2.0.0.04.001 الكولف الملكي دار السلم -

- 
  مجمـــــــوع

 

 العدل وزارة

 

 4.1.2.0.0.06.002 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض -

- 
  مجمـــــــوع

 

 الدولي والتعاون الخارجية الشؤون وزارة

 

 4.1.2.0.0.07.001 الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المم المتحدة حول التغيرات المناخيةتنظيم  -

 4.1.2.0.0.07.002 مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية -

- 
  مجمـــــــوع
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 الداخلية وزارة

 

 4.1.2.0.0.08.001 الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة -

 4.1.2.0.0.08.002 للستثمار لجهة الشرقالمركز الجهوي  -

 4.1.2.0.0.08.003 مكناس   -المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس  -

 4.1.2.0.0.08.004 القنيطرة  -سل -المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط  -

 4.1.2.0.0.08.005 خنيفرة -المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل  -

 4.1.2.0.0.08.006 سطات -للستثمار لجهة الدار البيضاءالمركز الجهوي  -

 4.1.2.0.0.08.007 آسفي -المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش  -

 

 سنة موارد 

 الرمز المرافق بيـــان 2017

 4.1.2.0.0.08.008 تافيللت -المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة  -

 4.1.2.0.0.08.009 ماسة -المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس  -

 4.1.2.0.0.08.010 واد نون -المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم  -

 4.1.2.0.0.08.011 الساقية الحمراء-المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون  -

 4.1.2.0.0.08.012 واد الذهب -المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة  -

 4.1.2.0.0.08.018 والتقنيةمديرية تأهيل الطر الدارية  -

- 
  مجمـــــــوع

 

 العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية وزارة

 

 4.1.2.0.0.11.002 قسم التعاون -

 4.1.2.0.0.11.003 قسم استراتيجيات التكوين -

- 
  مجمـــــــوع

 

 الصحة وزارة

 

 4.1.2.0.0.12.001 بورزازاتالمركز الستشفائي القليمي  -

 4.1.2.0.0.12.002 آيت ملول-المركز الستشفائي بعمالة إنزكان -

 4.1.2.0.0.12.003 المركز الستشفائي القليمي بتارودانت -

 4.1.2.0.0.12.004 المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت -

 4.1.2.0.0.12.005 المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة -

 4.1.2.0.0.12.006 المركز الستشفائي القليمي بالصويرة -

 4.1.2.0.0.12.007 المركز الستشفائي القليمي بالجديدة -
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 4.1.2.0.0.12.008 المركز الستشفائي القليمي بآسفي -

 4.1.2.0.0.12.009 المركز الستشفائي القليمي بخريبكة -

 4.1.2.0.0.12.010 المركز الستشفائي القليمي بسطات -

 4.1.2.0.0.12.012 المركز الستشفائي القليمي ببولمان -

 4.1.2.0.0.12.013 المركز الستشفائي القليمي بصفرو -

 4.1.2.0.0.12.014 المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة -

 4.1.2.0.0.12.015 المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم -

 4.1.2.0.0.12.016 القليمي بشفشاونالمركز الستشفائي  -

 4.1.2.0.0.12.017 المركز الستشفائي القليمي بالعرائش -

 4.1.2.0.0.12.018 المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة -

 4.1.2.0.0.12.019 المركز الستشفائي القليمي بتطوان -

 4.1.2.0.0.12.020 المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية -

 4.1.2.0.0.12.021 الستشفائي القليمي بإفرانالمركز  -

 4.1.2.0.0.12.022 المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة -

 4.1.2.0.0.12.023 المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة -

 4.1.2.0.0.12.024 المركز الستشفائي القليمي بتازة -

 4.1.2.0.0.12.025 المركز الستشفائي القليمي بفجيج -

 4.1.2.0.0.12.026 المركز الستشفائي القليمي بالناضور -

 4.1.2.0.0.12.027 المركز الستشفائي القليمي ببركان -

 4.1.2.0.0.12.028 المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب -

 4.1.2.0.0.12.029 المركز الستشفائي الجهوي بالعيون -

 4.1.2.0.0.12.030 المركز الستشفائي القليمي بطانطان -

 4.1.2.0.0.12.031 المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل -

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز  المرافق بيـــان

 4.1.2.0.0.12.032 المركز الستشفائي الجهوي بأكادير  -

 4.1.2.0.0.12.033 المركز الستشفائي الجهوي بمراكش  -

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين   -

 الحي المحمدي-السبع
4.1.2.0.0.12.035 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات   -

 مرس السلطان -الفداء
4.1.2.0.0.12.036 

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات   -

 مولي رشيد
4.1.2.0.0.12.037 
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المركز الستشفائي الجهوي بالدار   -

 البيضاء
4.1.2.0.0.12.038 

 4.1.2.0.0.12.039 بعمالة المحمديةالمركز الستشفائي   -

 4.1.2.0.0.12.040 المركز الستشفائي بعمالة سل  -

 -المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات   -

 تمارة
4.1.2.0.0.12.041 

 4.1.2.0.0.12.042 المركز الستشفائي القليمي بالخميسات  -

 4.1.2.0.0.12.045 المركز الستشفائي بعمالة مكناس  -

 4.1.2.0.0.12.046 المركز الستشفائي الجهوي بوجدة  -

 4.1.2.0.0.12.047 الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم   000 000 10 

الدار -المركز الجهوي لتحاقن الدم   -

 البيضاء
4.1.2.0.0.12.048 

 4.1.2.0.0.12.049 المعهد الوطني الصحي  000 000 16 

 4.1.2.0.0.12.050 للوقاية من الشعةالمركز الوطني   000 500 3 

 4.1.2.0.0.12.051 مديرية الدوية و الصيدلة  000 500 9 

 4.1.2.0.0.12.052 المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة  -

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي   -

 الحسني 
4.1.2.0.0.12.053 

 4.1.2.0.0.12.054 المركز الستشفائي القليمي بتاونات  -

 4.1.2.0.0.12.055 المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط  -

 4.1.2.0.0.12.056 المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت  -

آيت -المركز الستشفائي القليمي بشتوكة  -

 باها
4.1.2.0.0.12.057 

المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين   -

 الشق
4.1.2.0.0.12.058 

 4.1.2.0.0.12.059 المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان  -

 4.1.2.0.0.12.060 المركز الستشفائي القليمي بطاطا  -

 4.1.2.0.0.12.061 المركز الستشفائي القليمي بالحوز  -

 4.1.2.0.0.12.062 المركز الستشفائي القليمي بزاكورة  -

 4.1.2.0.0.12.063 المركز الستشفائي القليمي ببوجدور  -

 4.1.2.0.0.12.064 زاكال-المركز الستشفائي القليمي بأسا  -

 4.1.2.0.0.12.065 المركز الستشفائي الجهوي بكلميم  -

 4.1.2.0.0.12.066 المركز الستشفائي القليمي بالسمارة  -

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات   -

 سيدي البرنوصي
4.1.2.0.0.12.067 
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 4.1.2.0.0.12.068 المركز الستشفائي القليمي بالنواصر  -

 4.1.2.0.0.12.069 المركز الستشفائي القليمي بأزيلل  -

 4.1.2.0.0.12.070 المركز الستشفائي القليمي بالحاجب  -

المركز الستشفائي بعمالة المضيق   -

 الفنيدق
4.1.2.0.0.12.071 

 4.1.2.0.0.12.072 العموميةالمدرسة الوطنية للصحة   000 000 5 

 4.1.2.0.0.12.073 المركز الستشفائي القليمي بجرادة  -

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن   -

 مسيك
4.1.2.0.0.12.074 

 4.1.2.0.0.12.075 المركز الستشفائي الجهوي بفاس  -

 4.1.2.0.0.12.076 المركز الستشفائي القليمي بتنغير  -

 4.1.2.0.0.12.077 الستشفائي القليمي بسيدي إفنيالمركز   -

المركز الستشفائي القليمي بسيدي   -

 سليمان
4.1.2.0.0.12.078 

 4.1.2.0.0.12.079 المركز الستشفائي القليمي بوزان  -

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز المرافق بيـــان

 4.1.2.0.0.12.080 المركز الستشفائي القليمي ببرشيد -

 4.1.2.0.0.12.081 المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة -

 4.1.2.0.0.12.082 المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور -

 4.1.2.0.0.12.083 المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية -

 4.1.2.0.0.12.084 المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح -

 4.1.2.0.0.12.085 بميدلتالمركز الستشفائي القليمي  -

 4.1.2.0.0.12.086 المركز الستشفائي القليمي بجرسيف -

  مجمـــــــوع 000 000 44 

 

 والمالية القتصاد وزارة

 

 4.1.2.0.0.13.003 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة -

 4.1.2.0.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة -

 4.1.2.0.0.13.006 القسم الداري 000 500 6 

 4.1.2.0.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة -

  مجمـــــــوع 000 500 6 
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 الجتماعي والقتصاد التقليدية والصناعة الجوي والنقل السياحة وزارة

 

 4.1.2.0.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 100 1 

 4.1.2.0.0.14.002 المحمدية -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 650 2 

 4.1.2.0.0.14.003 أكادير -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  000 000 2 

 4.1.2.0.0.14.004 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 800 

 4.1.2.0.0.14.005 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 500 

 4.1.2.0.0.14.006 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 800 

 4.1.2.0.0.14.007 مراكش -المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية  000 600 1 

 4.1.2.0.0.14.008 ورززات -المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  المعهد  000 800 

 4.1.2.0.0.14.009 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 800 

 4.1.2.0.0.14.010 سل -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  000 500 

 4.1.2.0.0.14.011 طنجة -الفندقية و السياحية معهد التكنولوجيا  000 000 1 

 4.1.2.0.0.14.012 أصيل -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 700 

 4.1.2.0.0.14.013 بن سليمان -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 500 

 4.1.2.0.0.14.014 الدارالبيضاء -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 000 750 

 4.1.2.0.0.14.015 الرباط -مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة 000 500 

 4.1.2.0.0.14.016 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 000 000 2 

 4.1.2.0.0.14.017 قسم خريطة التكوين المهني -

 4.1.2.0.0.14.018 الصناعة التقليدية بفاس معهد فنون 000 200 

 4.1.2.0.0.14.019 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 000 200 

 4.1.2.0.0.14.020 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 000 200 

 4.1.2.0.0.14.021 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 000 200 

 4.1.2.0.0.14.022 التقليدية ورزازاتمعهد فنون الصناعة  000 230 

 4.1.2.0.0.14.023 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 250 

 4.1.2.0.0.14.024 المديرية العامة للطيران المدني 000 000 25 

  مجمـــــــوع 000 280 43 

 
 للحكومة العامة المانة

 

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز المرافق بيـــان

 4.1.2.0.0.16.001 مديرية المطبعة الرسمية -
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- 
  مجمـــــــوع

 

 والماء واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة

 

 4.1.2.0.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 000 000 4 

 4.1.2.0.0.17.003 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.004 فاس -السوقيات و المعداتمصلحة  000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.005 الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات  000 500 1 

 4.1.2.0.0.17.006 مراكش -مصلحة السوقيات و المعدات  000 500 1 

 4.1.2.0.0.17.007 مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات  -

 4.1.2.0.0.17.008 وجدة-المعداتمصلحة السوقيات و  000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.009 الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات  000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.010 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 000 500 3 

 4.1.2.0.0.17.011 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 000 000 1 

 4.1.2.0.0.17.012 للدراسات البحريةالمعهد العالي  000 000 10 

 4.1.2.0.0.17.013 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 000 000 500 

 4.1.2.0.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 300 

 4.1.2.0.0.17.016 مديرية التجهيزات العامة 000 500 

 4.1.2.0.0.17.017 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 000 000 20 

 4.1.2.0.0.17.018 مديرية الملحة التجارية 000 500 4 

 4.1.2.0.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون -

 4.1.2.0.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة -

 4.1.2.0.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملل -

 4.1.2.0.0.17.022 الدار البيضاء-الجوية الوطنية مديرية الرصاد  000 000 35 

 4.1.2.0.0.17.023 مصلحة تسيير الوراش 000 500 

  مجمـــــــوع 000 300 586 

 

 والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفلحة وزارة

 

 4.1.2.0.0.20.001 سل - معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل -

 4.1.2.0.0.20.002 إقليم القنيطرة -المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  -

 4.1.2.0.0.20.003 المعهد التقني الفلحي بالشاوية -

 4.1.2.0.0.20.004 المعهد التقني الفلحي بتيفلت -
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 4.1.2.0.0.20.005 المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر -

 4.1.2.0.0.20.006 المدرسة الفلحية بتمارة -

 4.1.2.0.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية 000 700 3 

 4.1.2.0.0.20.008 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 200 

 4.1.2.0.0.20.009 آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 200 

 4.1.2.0.0.20.010 المعهد العالي للصيد البحري 000 200 1 

 4.1.2.0.0.20.011 طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 000 300 

 4.1.2.0.0.20.012 العرائش -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 200 

 4.1.2.0.0.20.013 العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  000 200 

 4.1.2.0.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 000 8 

 4.1.2.0.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلحية 000 000 10 

 4.1.2.0.0.20.016 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية -

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز المرافق بيـــان

 4.1.2.0.0.20.017 المنتزه الوطني لسوس ماسة -

  مجمـــــــوع 000 000 24 

 

 الرياضة و الشباب وزارة

 

 4.1.2.0.0.21.001 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية -

 4.1.2.0.0.21.002 الرباط-المركب الرياضي المير مولى عبد ال  -

 4.1.2.0.0.21.003 الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  -

 4.1.2.0.0.21.005 المركب الرياضي لفاس -

 4.1.2.0.0.21.006 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية -

 4.1.2.0.0.21.007 مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة -

 4.1.2.0.0.21.008 مصلحة السياحة الثقافية للشباب -

- 
  مجمـــــــوع

 

 السلمية والشؤون الوقاف وزارة

 

 4.1.2.0.0.23.001 قسم الحج -

- 
  مجمـــــــوع
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 المستدامة التنمية و والمعادن الطاقة وزارة

 

 4.1.2.0.0.27.001 معهد المعادن بتويسيت 000 190 

 4.1.2.0.0.27.002 معهد المعادن بمراكش 000 380 1 

 4.1.2.0.0.27.004 التلوثالمختبر الوطني للدراسات ورصد  000 500 1 

  مجمـــــــوع 000 070 3 

 

 الرقمي والقتصاد والتجارة والستثمار الصناعة وزارة

 

 4.1.2.0.0.28.002 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس -

- 
  مجمـــــــوع

 

 والتصال الثقافة وزارة

 

 4.1.2.0.0.29.001 مطبعة دار المناهل -

 4.1.2.0.0.29.002 المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط -

 4.1.2.0.0.29.003 المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان -

 4.1.2.0.0.29.004 مسرح محمد السادس بوجدة -

 4.1.2.0.0.29.005 المعهد العالي للعلم و التصال 000 610 2 

 4.1.2.0.0.29.006 العالي لمهن السمعي البصري والسينماالمعهد  000 500 6 

  مجمـــــــوع 000 110 9 

 

 المهني الدماج و الشغل وزارة

 

 4.1.2.0.0.31.004 قسم التكوين -

- 
  مجمـــــــوع

 
 الوطني الدفاع إدارة

 

 

 2017 سنة موارد 
 الرمز المرافق بيـــان

 4.1.2.0.0.34.001 الفضائي عن بعدالمركز الملكي للستكشاف  000 000 3 

 4.1.2.0.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط -

 4.1.2.0.0.34.003 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش -

 4.1.2.0.0.34.004 المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس -
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 4.1.2.0.0.34.005 المستشفى العسكري بالعيون -

 4.1.2.0.0.34.006 المستشفى العسكري بالداخلة -

 4.1.2.0.0.34.007 المستشفى العسكري بكلميم -

 4.1.2.0.0.34.008 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير -

 4.1.2.0.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة -

 4.1.2.0.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة -

 4.1.2.0.0.34.011 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد -

  مجمـــــــوع 000 000 3 

 

 للتخطيط السامية المندوبية

 

 4.1.2.0.0.42.001 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 000 000 5 

 4.1.2.0.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 000 4 

 4.1.2.0.0.42.003 المعلوماتمدرسة علوم  000 700 8 

  مجمـــــــوع 000 700 17 

 

 المدينة وسياسة والسكان والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة

 

 4.1.2.0.0.46.001 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 000 300 7 

 4.1.2.0.0.46.002 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 000 000 1 

 4.1.2.0.0.46.003 الوطنية للهندسة المعمارية بفاسالمدرسة  -

 4.1.2.0.0.46.004 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان -

 4.1.2.0.0.46.005 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش -

  مجمـــــــوع 000 300 8 

 

  الجتماعية التنمية و والمساواة والتضامن السرة وزارة

 

 4.1.2.0.0.48.001 مصلحة التوجيه والدعم -

- 
  مجمـــــــوع

 

 الدماج وإعادة السجون لدارة العامة المندوبية

 

 4.1.2.0.0.51.001 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي -

- 
  مجمـــــــوع
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  الستثمار مــوارد مجموع  000 260 745 
 

 مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافقمجموع موارد    000 434 943 2 
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-IIIالحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة 

 )بالدرهم(

 الرقــم بيـــــان الحســـــــــــابات 2017موارد سنة 

 
 الحسابات المرصدة لمور خصوصية-1.3 

 

 3.1.0.0.1.00.001 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل 000 000 90 

 3.1.0.0.1.00.003 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية 000 000 5 

 3.1.0.0.1.00.004 صندوق محاربة آثار الجفاف للتذكـرة

 3.1.0.0.1.00.005 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 000 000 405 

 3.1.0.0.1.00.006 الحضري والرابط بين المدنصندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي  000 000 114 

 3.1.0.0.1.00.008 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات 000 800 727 1 

 3.1.0.0.1.04.005 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت 000 000 220 

 3.1.0.0.1.04.006 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 000 996 095 3 

 3.1.0.0.1.04.007 صندوق التأهيل الجتماعي للتذكـرة

 3.1.0.0.1.06.001 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000 000 400 

 3.1.0.0.1.06.002 صندوق التكافل العائلي 000 000 160 

 3.1.0.0.1.07.001 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 000 000 30 

 3.1.0.0.1.08.003 الصندوق الخاص لنقاذ مدينة فاس للتذكـرة

 3.1.0.0.1.08.004 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 000 100 819 26 

 3.1.0.0.1.08.005 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 000 000 200 

 3.1.0.0.1.08.006 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 000 000 764 5 



 2017برسم سنة  73.16تقرير مشروع قانون املالية رقم                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    مجلس النوابالبرملان ــ 

 

294 
 

 3.1.0.0.1.08.008 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 000 000 200 1 

 3.1.0.0.1.08.009 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني 000 000 30 

 3.1.0.0.1.08.010 وثائق السفرالصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و  000 927 463 

 3.1.0.0.1.08.011 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة 000 000 714 

 3.1.0.0.1.08.012 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 000 000 200 

 3.1.0.0.1.08.013 صندوق التضامن بين الجهات للتذكـرة

 3.1.0.0.1.11.001 البحث العلمي و التنمية التكنولوجيةالصندوق الوطني لدعم  000 500 22 

   

 

 الرقــم بيـــــان الحســـــــــــابات 2017موارد سنة 

 3.1.0.0.1.12.001 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 000 000 000 1 

 3.1.0.0.1.13.003 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة 000 000 440 1 

 3.1.0.0.1.13.004 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 000 000 70 

 3.1.0.0.1.13.008 مرصدات المصالح المالية 000 000 350 

 3.1.0.0.1.13.009 صندوق الصلح الزراعي 000 000 5 

 3.1.0.0.1.13.012 الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية للتذكـرة

 3.1.0.0.1.13.017 الصندوق الخاص بالزكاة للتذكـرة

 3.1.0.0.1.13.018 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 000 000 600 

 3.1.0.0.1.13.019 صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع للتذكـرة

 3.1.0.0.1.13.021 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 000 000 600 

 3.1.0.0.1.13.022 تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولةصندوق  000 000 237 
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 3.1.0.0.1.13.024 صندوق دعم التماسك الجتماعي 000 000 000 3 

 3.1.0.0.1.13.025 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 000 000 000 8 

 3.1.0.0.1.13.026 صندوق محاربة الغش الجمركي 000 000 700 

 3.1.0.0.1.13.027 صندوق الموال المتأتية من اليداعات بالخزينة 000 000 360 

 3.1.0.0.1.17.001 الصندوق الخاص بالطرق 000 000 700 2 

 3.1.0.0.1.17.003 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 000 000 16 

 3.1.0.0.1.17.004 بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشربالصندوق الخاص  للتذكـرة

 3.1.0.0.1.20.005 صندوق التنمية الفلحية 000 000 500 

 3.1.0.0.1.20.006 صندوق تنمية الصيد البحري 000 000 100 

 3.1.0.0.1.20.007 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 000 000 324 1 

 3.1.0.0.1.20.008 الصندوق الوطني الغابوي 000 000 500 

 3.1.0.0.1.20.009 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية 000 000 16 

 3.1.0.0.1.21.001 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 000 000 800 

 3.1.0.0.1.27.002 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 000 000 200 

   

 

 الرقــم بيـــــان الحســـــــــــابات 2017موارد سنة 

 3.1.0.0.1.27.003 صندوق التنمية الطاقية للتذكـرة

 3.1.0.0.1.29.001 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 000 000 20 

 3.1.0.0.1.29.002 العموميصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر  000 000 370 

 3.1.0.0.1.33.001 صندوق تحديث الدارة العمومية 000 000 10 
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صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون  000 000 200 

 الدولي
3.1.0.0.1.34.001 

 3.1.0.0.1.34.002 الملكيصندوق الدعم لفائدة الدرك  000 000 50 

 3.1.0.0.1.46.001 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري 000 000 000 2 

 3.1.0.0.1.51.001 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 000 000 120 

 66 949 323 000 
 مجموع موارد الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 حسابات النخراط في الهيئات الدولية-4.3 

 

 3.1.0.0.4.13.021 حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس للتذكـرة

 3.1.0.0.4.13.022 حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية للتذكـرة

 3.1.0.0.4.13.023 حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف للتذكـرة

 للتذكـرة
 مجموع موارد حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 حسابات العمليات النقدية-5.3 

 

 3.1.0.0.5.13.001 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية 000 000 100 

 3.1.0.0.5.13.003 حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية للتذكـرة

 100 000 000 
 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

 حسابات التمويل-7.3 

 

 3.1.0.0.7.13.017 القروض الممنوحة للجماعات الترابية للتذكـرة

 3.1.0.0.7.13.020 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 000 772 7 

 3.1.0.0.7.13.059 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 000 380 2 

 3.1.0.0.7.13.063 القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء 000 312 2 

 3.1.0.0.7.13.064 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 000 377 5 

 3.1.0.0.7.13.066 القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة "  000 566 3 
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 مجموع موارد حسابات التمويل  000 407 21 

 من المخصصاتحسابات النفقات -9.3 

 

 

 الرقــم بيـــــان الحســـــــــــابات 2017موارد سنة 

 3.1.0.0.9.04.002 النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية للتذكـرة

 3.1.0.0.9.34.001 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية 000 000 800 10 

 3.1.0.0.9.34.002 والتوثيقصندوق المديرية العامة للدراسات  للتذكـرة

 3.1.0.0.9.42.001 الصندوق الخاص بالعلقات العامة 000 500 

 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات  000 500 800 10 
 

 77 871 230 000 
 مجموع موارد الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
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