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ش مؽشوع كاهىن املاليت سكم    70.15فهشظت بخفىؿ جلٍش

  2016بشظم ظىت 

 

 ايؿٗطغ١  

 ايٛضق١ ايتك١ٝٓ 

 ايـُكس١َ ايعا١َ 

 عطض ايػٝس ايٛظٜط املٓتسب يس٣ ٚظٜط ا٫قتكاز ٚاملاي١ٝ املًهًـ باملٝعا١ْٝ 

 املٓاقؿ١ ايعا١َ 

 دٛاب اؿه١َٛ 

  َع ايتكسِٜ ٚتؿػرل املٛاز ٚدٛاب  2016َٓـاقؿ١ َـٛاز َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ

 اؿه١َٛ عًٝٗا

  ِايتعس٬ٜت املكس١َ َٔ ايؿطم ايٓٝاب١ٝ غكٛم املؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ بطغ

 , ٚزؾٛعات اؿه١َٛ بؿأْٗا 2016غ١ٓ 

 ْتا٥ر ايتكٜٛت ع٢ً ايتعس٬ٜت 

  2016ْتا٥ر ايتكٜٛت ع٢ً اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

  قازقت نُا  2016ايكٝػ١ ايٓٗا١ٝ٥ يًذع٤ ا٭ٍٚ َٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ

 عًٝٗا ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ مبذًؼ ايٓٛاب
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امللذمت العامت  
 

 

 

 

 

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 ايػٝس ايط٥ٝؼ احملذلّ, 

 ايػٝس ض٥ٝؼ اؿه١َٛ احملذلّ,

 ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٛظضا٤ احملذلَٕٛ,

 ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٓٛاب احملذلَٕٛ,

 

يًُذًؼ املٛقط ْل ايتكطٜط ايصٟ أعست٘ ؾ١ٓ املاي١ٝ  ٜؿطؾين إٔ أقسّ

يًػ١ٓ  70.15ايٓٛاب, بعس إْٗا٥ٗا زضاغ١ َؿطٚع قإْٛ ضقِ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ مبذًؼ 

 .2016املاي١ٝ 

ٜأتٞ يف ايٛقت ايصٟ ػتاظ ؾٝ٘ قه١ٝ  ,ٖصا ٚيإلؾاض٠ ؾإٕ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ

تسعٛ إىل نطٚض٠ ايتعب١٦ ايؿا١ًَ, ملٛاد١ٗ َٓاٚضات خكّٛ  ,ٚسستٓا ايذلاب١ٝ َطس١ً

٠ ندل٣, بأقايُٝٓا ايكشطا١ٜٚ, ٚإلاح ٚسستٓا ايذلاب١ٝ, َٔ خ٬ٍ زعِ خاضط١ تُٟٓٛ

منٛشز تُٟٓٛ دسٜس, أَط بإضغا٥٘ د٬ي١ املًو قُس ايػازؽ ْكطٙ اهلل, مبٓاغب١ 

َٜكب يف إعاز٠ ٖٝه١ً َٓع١َٛ  خطاب٘ يف ايصنط٣ ا٭ضبعني يًُػرل٠ اـهطا٤, نٌ ٖصا 

برل ؾ٪ِْٚٗ, ايسعِ ا٫دتُاعٞ, ٚمتهني أبٓا٤ ا٭قايِٝ اؾٓٛب١ٝ َٔ ايٛغا٥ٌ اي٬ظ١َ, يتس

يًٓٗٛض بت١ُٝٓ ٖصٙ املٓطك١ ايععٜع٠ ع٢ً املػاضب١ مجعا٤ َٔ أدٌ تؿعٌٝ اؿهِ ايصاتٞ 

 .يٮقايِٝ اؾٓٛب١ٝ, اؿٌ ا٭ٍٚ ٚا٭خرل يًٓعاع سٍٛ ايكشطا٤
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نُا دا٤ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ َٛنٛع ايسضؽ, بعس اغتهُاٍ املػًػٌ 

, ٚتؿعٌٝ اؾ١ٜٛٗ يتػطٜع 2011غتٛض ا٫ْتدابٞ ايصٟ طاٍ اْتعاضٙ, بعس املكازق١ ع٢ً ز

 .ٚترل٠ اإلق٬سات اشلٝه١ًٝ ايهدل٣

 

, دا٤ نصيو, يتؿعٌٝ تٓعٌٜ ايكإْٛ 2016َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ بطغِ غ١ٓ 

ايتٓعُٝٞ يكإْٛ املاي١ٝ, ٚايصٟ يطاملا ْاز٣ ب٘ ممجًٛا ا٭١َ, ي٬غتعاز٠ ايتسضه١ٝ 

ٟ غٝسخٌ سٝع ايتٓؿٝص اْط٬قا َٔ غ١ٓ ٖصا ا٭خرل ٚايص .يًتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜ

, غٝ٪غؼ ملطس١ً دسٜس٠ يف َػًػٌ تسبرل املاي١ٝ ايع١َُٝٛ, ٚاحملاغب١, ٚتهطٜؼ 2016

َباز٨ ايٓذاع١, ٚسػٔ ا٭زا٤, ٚايتتبع, ٚايتكِٝٝ, َع ا٭خص بعني ا٫عتباض يًبعس اؾٟٗٛ, 

ق١ ايسغتٛض١ٜ, يػ١ٓ ٚتؿعٌٝ املكتهٝات ايسغتٛض١ٜ, ٚايكٛاْني ايتٓع١ُٝٝ امله١ًُ يًٛثٞ

2011. 

 

ٜأتٞ نصيو َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ, يف غٝام خام, ٚاغتجٓا٥ٞ ٜعطف ؼ٫ٛت 

ٚزٜٓاَٝات عس٠, غٝاغ١ٝ  ٚادتُاع١ٝ, ٚاقتكاز١ٜ, َٚاي١ٝ, نُا ٜعتدل آخط َؿطٚع قإْٛ 

َايٞ, بايٓعط يتعآَ٘ َع ايػ١ٓ ا٭خرل٠ َٔ اي١ٜ٫ٛ ايتؿطٜع١ٝ اؿاي١ٝ, ٚاييت تططح 

 .ٚؼسٜات تتذ٢ً أغاغا, يف ايتٓعٌٜ ايؿعًٞ يباقٞ َهاَني ايدلْاَر اؿهَٛٞ ضٖاْات
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 ايػٝس ايط٥ٝؼ احملذلّ, 

 ايػٝس ض٥ٝؼ اؿه١َٛ احملذلّ,

 ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٛظضا٤ احملذلَٕٛ,

 ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٓٛاب احملذلَٕٛ,

ا٫قتكاز يكس قاّ ايػٝس إزضٜؼ ا٭ظَٞ اإلزضٜػٞ, ايٛظٜط املٓتسب يس٣ ٚظٜط 

, بتكسِٜ  عطض قِٝ, بػط َٔ خ٬ي٘ 2015أنتٛبط  20ٚاملاي١ٝ املهًـ باملٝعا١ْٝ, ّٜٛ 

 :, ٚاييت تِٗ با٭غاؽ 2016بطغِ غ١ٓ  70.15أٚيٜٛات َؿطٚع ايكإْٛ املايٞ ضقِ 

تٛطٝس أغؼ منٛ اقتكازٟ َتٛاظٕ, ٜٛاقٌ زعِ ايطًب ٜٚؿذع ايعطض -

 اـام ٚزعِ املكاٚي١؛عدل ؼؿٝع ايتكٓٝع, ٚإْعاف ا٫غتجُاض 

تٛطٝس أغؼ منٛ اقتكازٟ َسَر, ٜكًل ايؿٛاضم ا٫دتُاع١ٝ ٚاجملاي١ٝ -

 ٜٚٛؾط ؾطم ايؿػٌ ايهطِٜ؛

 تؿعٌٝ اؾ١ٜٛٗ, ٚتػطٜع ٚترل٠ اإلق٬سات اشلٝه١ًٝ ايهدل٣؛-

تؿعٌٝ إق٬ح ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ, يكإْٛ املاي١ٝ, َٚٛاق١ً فٗٛز -

 .ملانطٚ اقتكاز١ٜا٫غتعاز٠ ايتسضه١ٝ يًتٛاظْات ا

 ايػٝسات ٚايػاز٠ ,

يكس اضتهعت املٓاقؿ١ ايعا١َ, ٚاييت ٫ؾو إٔ تػا٫٩ت ٚاغتؿػاضات ايػٝسات 

, غاعست ع٢ً ؾِٗ أعُل, ٚؼًٌٝ 2016ٚايػاز٠ ايٓٛاب, سٍٛ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ بطغِ 

ىل ٚؾتشت ايباب ٚاغعا يًٛقٛف ع. َٝعاْٝاتٞ, غٌٗ قطا٠٤ َؿطٚع ايكإْٛ َٛنٛع ايسضؽ
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إلاظات اؿه١َٛ, ٚؼًٌٝ ايػٝاغات ايع١َُٝٛ, ٚا٫غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝ, َٔ أدٌ 

 .تٛطٝس زعا٥ِ منٛشز تُٟٓٛ أَجٌ

يكس غذٌ نٌ ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٓٛاب, عدل تسخ٬تِٗ, ٚباعتعاظ, ْع١ُ 

ا٫غتكطاض, ايصٟ ٜٓعِ بٗا املػطب, ضغِ تعاٜس ايتشسٜات املططٚس١, ع٢ً أنجط َٔ قعٝس, 

ميا َا ٜتعًل مبؿطٚع١ٝ, ٚسل املػطب يف اغتهُاٍ ٚسست٘ ايذلاب١ٝ, ٚغٝازت٘ ع٢ً ٫ٚؽ

أقايُٝ٘ اؾٓٛب١ٝ, ٚخاق١ يف ظٌ ايتؿٜٛـ ٚاحملا٫ٚت ايعسا١ٝ٥ اييت تكٛزٖا بعض زٍٚ 

املٓطك١, يف ٖصا ا٫ػاٙ, ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜسؾعٓا إىل اعتُاز َكاضب١ تكّٛ ع٢ً أغاؽ 

َ٪اَطات اـكّٛ, ٚزعِ خاضط١ ت١ُٜٛٓ ندل٣ ايتعطٜـ بايكه١ٝ ايٛط١ٝٓ, ٚؾهح 

 .بأقايُٝٓا ايكشطا١ٜٚ

ؾه٬ عٔ شيو, اغتٛقؿت قط١ ا٫ْتدابات اييت عطؾتٗا ب٬زْا ٖصٙ ايػ١ٓ, 

ايعسٜس َٔ ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٓٛاب, َػذًني اعتعاظِٖ باغتهُاٍ املػًػٌ ا٫ْتدابٞ, 

ؽ مجاع١ٝ قط١ٜٚ ٚبًس١ٜ, ايصٟ سلٌ ايػطف امل١ٝٓٗ, ٚاؾُاعات ايذلاب١ٝ, َٔ فاٍ

ٚفايؼ ايعُا٫ت ٚا٭قايِٝ, ٚاجملايؼ اؾ١ٜٛٗ باإلناؾ١ إىل اْتداب أعها٤ فًؼ 

املػتؿاضٜٔ, غرل إٔ شيو مل ميٓع آخطٜٔ َٔ اإلعطاب عٔ نطٚض٠ ٚنع أغؼ يهُإ 

آًَني يف إٔ تؿطف ع٢ً ايع١ًُٝ ا٫ْتداب١ٝ, اشلٝأ٠ ايٛط١ٝٓ . َكساق١ٝ أنجط, ي٬ْتدابات

اف ع٢ً ا٫ْتدابات, عٛض ايًذ١ٓ املطنع١ٜ ع٢ً غطاض َا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ يف أنجط يإلؾط

 .زٚي١ يف ايعامل 70َٔ 
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, املتعًك١ 2016َٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ  ٫ٚ30 أخؿٝهِ ٖٓا, َا ؾهًت٘ املاز٠ 

بكٓسٚم ت١ُٝٓ ايعامل ايكطٟٚ, َٔ ْكاف داز َٚػ٪ٍٚ, ؾبُٝٓا طايب ؾطٜل َٔ ايٓٛاب 

ايسغتٛضٟ, َٚٓطل ايعٌُ زاخٌ امل٪غػات, ٚتطاتب١ٝ املػ٪ٚيٝات غكٛم باسذلاّ املٓطل 

ٚتؿبح ؾطٜل آخط مبا ٚضز يف َكتهٝات . َكتهٝات املؿطٚع املتعًل بت١ُٝٓ ايعامل ايكطٟٚ

نُا دا٤ت زاخٌ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ املعطٚض ع٢ً ايًذ١ٓ, ٚ تػا٤ٍ ؾطٜل آخط  30املاز٠ 

ف َٔ ض٥ٝؼ اؿه١َٛ, نُا طايب ايبعض عٔ َا١ٖٝ غبب غشب قؿ١ اٯَط بايكط

بهطٚض٠ إسساخ ٚظاض٠ خاق١ بايعامل ايكطٟٚ, يتك١ٜٛ ايعٌُ اؿهَٛٞ, يف فاٍ تسبرل 

 .ؾ٪ٕٚ ايعامل ايكطٟٚ

ٚؾُٝا ٜتعًل بايكه١ٝ املػاٚا٠, ٚاملطايب١ بتعسٌٜ بعض بٓٛز َس١ْٚ ا٭غط٠, زعا 

تػا١ٜٚ َع ايطدٌ, ٚشٖب ؾطٜل أسس ايؿطم ايٓٝاب١ٝ, إىل ؾتح ْكاف ميٓح يًُطأ٠ سكٛقا ّ

آخط يًكٍٛ إىل إٔ ٖٓاى تٛتط ٚقًل فتُعٞ يف املػطب, ؾكس أقبشت, ايجٛابت اإلغ١َٝ٬, 

ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ, ُتُؼ بؿهٌ َٜٛٞ, َٔ خ٬ٍ تؿؿٞ َعاٖط ا٫م٬ٍ ا٭خ٬قٞ, 

. ٚزع٠ٛ بعض اؾٗات اييت أقبشت ُتكسض تٛقٝات, تػتٗع٨ بتعايِٝ اإلغ٬ّ ايػُش١

ز ْؿؼ ايؿطٜل ع٢ً إٔ اـٛض ؾٝٗا يعب ع٢ً ٚتط ايؿت١ٓ, خكٛقا َا تعًل بعكٝس٠ ٚؾس

ٚاعتدل ؾطٜل . املػًُني, اييت ٚقؿٗا ٖصا ا٭خرل باـط ا٭محط, ايصٟ ٫ هب ايعبح ؾٝ٘

آخط إٔ ٖصا مبجاب١ خطم غاؾطا ٭سهاّ ايسغتٛض, ٜتعاضض تعاضنا بٝٓا َع أسهاَ٘, 

 .ٚػاٚظا مل٪غػ١ إَاض٠ امل٪َٓني
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ٚيف تٓاٚشلِ يًعطؾ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ, اييت ت٪طط إعساز َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ بطغِ 

, مت ايذلنٝع ع٢ً اإلْتعاف ايصٟ تعطؾ٘ ا٫قتكازٜات ايعامل١ٝ, َع اغتشهاض َا 2016

مت اعتباضٙ مبجاب١ سك١ًٝ إهاب١ٝ بايٓػب١ ي٬قتكاز ايٛطين, ٫ٚغُٝا ع٢ً َػت٣ٛ 

 .٠, ٚايتشهِ ايتسضهٞ يف ايتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜاغتعاز٠ عاؾ١ٝ املاي١ٝ ايعَُٛٞ

ٖصا, ٚناْت ايعطؾ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ سانط٠ نصيو يف ايٓكاف ايعاّ,  إش غذٌ 

, ٜأتٞ يف غٝام َطبٛع با٫ستكإ 2016ايبعض إٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

 .ا٫دتُاعٞ, ٚغٝاب سٛاض سكٝكٞ َع املٓعُات ايٓكاب١ٝ 

يػٝسات ٚايػاز٠ ايٓٛاب, أغؿِٗ يعسّ تكسِٜ اؿه١َٛ ٚأبس٣ داْب آخط َٔ ا

ؿك١ًٝ سٍٛ غٝاغتٗا ايع١َُٝٛ, خ٬ٍ أضبع غٓٛات َٔ َس٠ اْتسابٗا, يتٜٓٛط امل٪غػ١ 

ِٕ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫غتجُاضات ايع١َُٝٛ, أٚ  ايتؿطٜع١ٝ مبس٣ لاع١ اختٝاضاتٗا, ِإ

 .٠ خ٬ٍ شات ايؿذل٠ا٫غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝ, أٚ ع٢ً َػت٣ٛ باقٞ ا٭ٚيٜٛات املػطط

, قطا٤ات 2016يكس أظٗطت قطا٠٤ َهاَني َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ بطغِ غ١ٓ 

كتًؿ١, ؾُكابٌ ا٫ضتٝاح ايهبرل ايصٟ عدل عٓ٘ بعض ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٓٛاب, بؿإٔ 

اسذلاّ اؿه١َٛ ٫يتعاَاتٗا ايٛاضز٠ بايدلْاَر اؿهَٛٞ, َٓص بسا١ٜ ٫ٜٚتٗا, بتشكٝل 

َٔ خ٬ٍ َا غططت٘ َٔ أٖساف, أبس٣ ؾطٜل آخط عسّ ضناٙ ع٢ً اؿك١ًٝ ْتا٥ر إهاب١ٝ, 

ِٕ ع٢ً َػت٣ٛ تٛطٝس منٛ اقتكازٟ َتٛاظٕ, أٚ ع٢ً َػت٣ٛ تك١ٜٛ زعا٥ِ منٛ  اؿه١َٝٛ, ِإ

 .اقتكازٟ, ٜكًل ايؿٛاضم ا٫دتُاع١ٝ ٚاجملاي١ٝ, ٜٚٛؾط ؾطم ايؿػٌ اي٥٬ل
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ٜع تؿعٌٝ اؾ١ٜٛٗ, ٚايطؾع ٚأخرلا مت ايتػا٩ٍ َا َس٣ قسض٠ اؿه١َٛ ع٢ً تػط 

َٔ ٚترل٠ اإلق٬سات اشلٝه١ًٝ ايهدل٣, يبٓا٤ زضع اقتكازٟ قًب, َع ايسع٠ٛ إىل إقساض 

 .ايٓكٛم ايتٓع١ُٝٝ املتعًك١ بتٛظٜع سك١ اؾٗات َٔ نطا٥ب ايسٚي١

َٚٔ د١ٗ أخط٣ مت ايتٓبٝ٘ إىل خطط املس١ْٜٝٛ املطتؿع١, اييت أقشبت تٗسز 

َع اعتباض إٔ ؾ٤ٛ اؿه١َٛ إىل ا٫قذلاض املؿطط, َٔ امل٪غػات ايتٛاظٕ املايٞ يًب٬ز, 

 .املاي١ٝ ايسٚي١ٝ, ٜٗسز اغتك٬ي١ٝ ايكطاض ايػٝاغٞ املػطبٞ

إ٫ إٔ داْب آخط أٚنح إٔ ا٫غتسا١ْ, ٫ تؿهٌ أٟ خطط َٔ ايٓاس١ٝ 

ِٕ ٖٞ ٚدٗت مٛ ا٫غتجُاضات املٓتذ١ يًجط٠ٚ, ٚخًل ؾطم ايؿػٌ  .ا٫قتكاز١ٜ, ِإ

ع٢ً تػا٫٩ت ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٓٛاب, سٍٛ املٓاقؿ١ ايعا١َ ملؿطٚع ٚدٛابا 

, ْٛٙ ايػٝس ٚظٜط ا٫قتكاز ٚاملاي١ٝ, باملػت٣ٛ ايعايٞ ٚاشلاّ, 2016قإْٛ املاي١ٝ بطغِ غ١ٓ 

ايصٟ َٝع املٓاقؿ١ ايعا١َ, َٚا دا٤ ؾٝٗا َٔ تٜٓٛ٘ أٚ ْكس بٓا٤, ٜٗسف إىل ابتهاض آيٝات, 

ت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يب٬زْا, ٚؼػني ظطٚف عٝـ ٚغبٌ نؿ١ًٝ بايٓٗٛض باٍ

 .املٛاطٓات ٚاملٛاطٓني با٭غاؽ

ٚغكٛم قه١ٝ ٚسستٓا ايذلاب١ٝ, أنس ايػٝس ايٛظٜط, إٔ اؿه١َٛ سطٜك١ 

ع٢ً تػدرل, نٌ اإلَهاْٝات ايسبًَٛاغ١ٝ, ٚايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتكاز١ٜ,  يف َٛاد١ٗ نٌ 

غؿاٍ تعب١٦ اؾب١ٗ ايساخ١ًٝ, ٚاييت أقبشت َطًٛب١ املذلبكني بكهٝتٓا ايٛط١ٝٓ, زٕٚ إ

أنجط, َٔ أٟ ٚقت َه٢, يؿهح ا٫زعا٤ات املػطن١ يًدكّٛ, ٚايسؾاع عٔ املكذلح اؾسٟ 

يًشهِ ايصاتٞ, َٖٓٛا يف ايٛقت ْؿػ٘ باؾٛ اإلهابٞ, ايصٟ َٝع ا٫ْتدابات ا٭خرل٠ اييت 
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مٛ تععٜع ايبٓا٤ ايسميكطاطٞ,  عطؾتٗا ب٬زْا, َ٪نسا, بإٔ ب٬زْا تػرل غط٢ ثابت١,

 .ؼت ايكٝاز٠ ايطؾٝس٠ ؾ٬ي١ املًو سؿع٘ اهلل

ٚسٍٛ َا أثرل َٔ ْكاف غكٛم ايعطؾ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ, 

ٚاييت قًٌ ايبعض َٔ اإللاظات احملكك١, ع٢ً َػت٣ٛ اغتعاز٠ ايتٛاظْات 

يٓؿط١ٝ, ٖٚبات زٍٚ اـًٝر, املانطٚاقتكاز١ٜ, ٚضبطٗا بايعطؾ١ٝ, ٚانؿاض ايؿاتٛض٠ ا

أنس ايػٝس ايٛظٜط, بإٔ ٖصا ايططح غرل قشٝح, َٛنشا إٔ اؿه١َٛ متهٓت َٔ اغتعاز٠ 

ايتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜ, بؿهٌ اإلق٬سات اشلا١َ ٚاملػ٪ٚي١, ٚاؾط١٦ٜ, ٚنصيو 

 (.إق٬ح قٓسٚم املكاق١, تطبٝل ْعاّ املكاٜػ١)بؿهٌ اإلدطا٤ات املاي١ٝ ايكا٥ب١ 

ْتكٌ إىل ايكٍٛ بإٔ املعطٝات ت٪نس باملًُٛؽ, إٔ َا ؼكل َٔ ْتا٥ر ع٢ً ٚا

املػت٣ٛ املانطٚ اقتكازٟ, ٫ ٜعتُس ع٢ً عٛاٌَ ظطؾ١ٝ, بٌ ٖٛ ْتٝذ١ إق٬سات ب١ٜٛٝٓ, 

دط١٦ٜ ُٖت تكًٝل ايسعِ, ٚؼٌٜٛ ٖٛاَؿ٘ مٛ ا٫غتجُاض , يف ايكطاعات شات ايك١ُٝ 

َصنطا بإٔ نٌ اقتكازٜات . متاعٝا ٚفايٝااملهاؾ١ ايعاي١ٝ, ٚتكًٝل ايؿٛاضم از

ٚأٚنح إٔ اؿه١َٛ تعٌُ ع٢ً . ايعامل تتؿاعٌ َع تكًبات ايعطؾ١ٝ بإهابٝاتٗا ٚغًبٝاتٗا

إضغا٤ لاع١ أؾهٌ ي٬غتجُاض ايعَُٛٞ, ٚتٓعٌٜ ا٫غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝ, ٚاملؿاضٜع 

ضزٚز١ٜ ا٫قتكاز١ٜ, ايهدل٣, َٔ خ٬ٍ اْتكا٤ أؾهٌ يًُؿاضٜع, اييت تػتذٝب يكٛاعس امل

َٚتطًبات ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ ٚايذلابٞ, إلسساخ ؾطم ايؿػٌ, ٚايطؾع َٔ ايك١ُٝ 

 .املهاؾ١ احمل١ًٝ, ٚتععٜع ايكازضات
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ٚؾُٝا ٜتعًل بايٓكاف املتٛاقٌ سٍٛ املس١ْٜٝٛ أنس ايػٝس ايٛظٜط, إٔ ايًذ٤ٛ 

ًٜٚ٘ بايًذ٤ٛ إىل إىل ا٫غتسا١ْ, ٖٛ ْتٝذ١ ست١ُٝ يعذع املٝعا١ْٝ, ٚايصٟ ٜتطًب مت

ٚقاٍ مٔ َع ا٫غتسا١ْ املٓتذ١, املٛؾط٠ يؿطم ايؿػٌ, . ايسٜٔ ايساخًٞ, ٚاـاضدٞ

 .ٚاملٛد١ٗ ي٬غتجُاض ٚيٝؼ ي٬غت٬ٗى

 

 ايػٝسات, ايػاز٠,

غأساٍٚ َٔ خ٬ٍ ٖصا اؾسٍٚ بػط ايؿطنٝات ٚاملعطٝات املطق١ُ اييت ٜٓبين 

 : 2016بطغِ غ١ٓ  70.15عًٝٗا َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

 

 : 2016ؾطنٝات َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

 

  وعبت الىمى  % 3

  وعبت عجض امليزاهيت  مً الىاجج الذاخلي الخام%  3,5

  مخىظي ظعش البتروٌ  دوالس للبرميل 61

  مخىظي ظعش الغاص الىبيعي  دوالس للىً 450

  معذٌ الخضخم %  1,7

م/ دوالس)الفشف  ظعش  9,5   (دَس
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 :2016 املعطٝات املطق١ُ ملؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

 

 بمالًير الذساَم 2015ق م  2016م .ق.م (الليمت) الفشق  (%)الفشق 

ت 220,9 227,4 6,4 2,9%  املذاخيل الجاٍس

 املذاخيل الجبائيت 189,6 196,9 7,3 3,9%

3,6% 2,9 86,1 83,1  المشائب املباؼشة 

1,4% 1,2 85,6 84,3   غير املباؼشةالمشائب 

10% 0,7 8,0 7,3  الشظىم الجمشهيت 

16,2% 2,4 17,3 14,9  سظىم الدسجيل والخىبر 

 املذاخيل غير الجبائيت 28,4 27,2 1,2- 4,3%-

يت  3,0 3,3 0,3 10% مذاخيل بعن الحعاباث الخفـى

ىت  للخٍض

ت 218,7 216,9 1,8- 0,8%-  الىفلاث الجاٍس

1,2% 1,3 106,8 105,5  املىظفين 

3,7% 2,2 61,0 58,9  العلع و الخذماث 

6,5% 1,7 28,3 26,6  ًًفىائذ الذ 

-32,1% -7,4 15,5 22,9  امللاـت 

8,1% 0,4 5,3 4,9   الدعذًذاث والخخفيماث وإلاسحاعاث

بيت  المٍش

 الاظدثماس 49,2 53,1 3,9 7,9%

عجض امليزاهيت وعبت بلى الىاجج الذاخلي  4,3%- 3,5%-  

 ) %(              الخام 
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 ايػٝسات, ايػاز٠,

٫ ٜؿٛتين ٖٓا إٔ أغتِٓ ايؿطق١ ٭تكسّ بايؿهط اؾعٌٜ إىل ايػٝسٜٔ قُس 

بٛغعٝس, ٚظٜط ا٫قتكاز ٚاملاي١ٝ, ٚإزضٜؼ ا٭ظَٞ اإلزضٜػٞ, ايٛظٜط املٓتسب يس٣ ٚظٜط 

باملٝعا١ْٝ, ٚأطط ٚظاضتُٝٗا, ع٢ً َا قسَٛٙ َٔ َعطٝات, ٚٚثا٥ل ا٫قتكاز ٚاملاي١ٝ املهًـ 

ٚبٝاْات, ٚدساٍٚ أغُٗت يف ايتٛنٝح ايعُٝل, ملػع٣ ٚؾًػؿ١ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ بطغِ 

 .2016غ١ٓ 

نُا أتٛد٘ بايؿهط اؾعٌٜ, إىل ايػٝس غعٝس خرلٕٚ ض٥ٝؼ ؾ١ٓ املاي١ٝ 

ٜرلٙ ٫دتُاعات ايًذ١ٓ, ٚنصيو ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ مبذًؼ ايٓٛاب, ع٢ً سػٔ تؼ

ايػٝسات ٚايػاز٠ أعها٤ ايًذ١ٓ, ع٢ً َا أباْٛا عًٝ٘ َٔ َػت٣ٛ عاٍ يف ايٓكاف 

ٚايتشًٌٝ, ٚإىل داْبِٗ أؾهط ا٭طط اإلزاض١ٜ يًذ١ٓ ع٢ً عًُِٗ ٚدٗسِٖ, َٔ أدٌ 

تػٌٗٝ عٌُ ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٓٛاب, ٚمتهني ؾٓتٓا َٔ ايكٝاّ بعًُٗا يف أسػٔ 

 .ايعطٚف

 يػٝسات ٚايػاز٠ ,ا

يكس ساٚيت َٔ خ٬ٍ ٖصٙ املكس١َ إٔ أبػط ًَدكا ؿك١ًٝ ادتُاعات 

, ٚغتذسٕٚ نُٔ ٖصا 2016بطغِ غ١ٓ  70.15ايًذ١ٓ يسضاغ١ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ 

ايتكطٜط أبٛابا, خككت يًُٓاقؿ١ ايعا١َ ٚدٛاب اؿه١َٛ عًٝٗا, تكسِٜ ٚتؿػرل 
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ٚدٛاب اؿه١َٛ عًٝٗا, تعس٬ٜت اؿه١َٛ ٚايؿطم َٚٓاقؿ١ َٛاز َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

ٚاجملُٛع١ ايٓٝاب١ٝ ْٚتا٥ر ايتكٜٛت عًٝٗا ٚع٢ً اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

 .املصنٛض

ْْٛدل  9ٚتتٛها ٭عُاٍ ايًذ١ٓ, ؾكس خككت ٖصٙ ا٭خرل٠ ط١ًٝ ّٜٛ ا٫ثٓني 

ِٜٗ اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ  تعس٬ٜ( 240)يتًكٞ ايتعس٬ٜت سٝح تٛقًت مبا فُٛع٘  2015

ؾطٜل ايعساي١ )تعس٬ٜ َؿذلنا يؿطم ا٭غًب١ٝ ( 42), َٓٗا 2016َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

ٚايت١ُٝٓ, ؾطٜل ايتذُع ايٛطين يٮسطاض, ايؿطٜل اؿطنٞ, ؾطٜل ايتكسّ ايسميكطاطٞ 

تعس٬ٜ يؿطٜل ا٭قاي١ ٚاملعاقط٠ ٚايؿطٜل ايسغتٛضٟ, ( 51)ٚ( ٚفُٛع١ ؼايـ ايٛغط

 .تعس٬ٜ( 14)تعس٬ٜ يًؿطٜل ا٫ؾذلانٞ, نُا تكسَت اؿه١َٛ بــ ( 82)ٚ

 

, قازقت ايًذ١ٓ ع٢ً 2015ْْٛدل  11ٚيف اؾًػ١ املٓعكس٠ ّٜٛ ا٭ضبعا٤ 

ايعسٜس َٔ ايتعس٬ٜت اييت تٛدس ْتا٥ر ايتكٜٛت عًٝٗا يف دع٤ خام نُٔ ٖصا 

 .ايتكطٜط
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مبذًؼ ايٓٛاب, ع٢ً ٖٚهصا ؾكس قازقت ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ 

, ٚنُا 2016بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  70.15َٛاز اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ 

 :مت تعسًٜ٘ بايٓتٝذ١ ايتاي١ٝ

 3 :املُتٓعٕٛ   3: املعاضنٕٛ   15: املٛاؾكٕٛ

 

 

ملشس لجىت املاليت والخىميت الاكخفادًت      

 
ض العبىدي  عبذ العٍض
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       %                      2016     2015               
2,9% 6,4 227,4 220,9                 
3,9% 7,3 196,9 189,6                  

3,6% 2,9 86,1 83,1                 
1,4% 1,2 85,6 84,3                       
10% 0,7 8,0 7,3                  
16,2% 2,4 17,3 14,9                     
-4,3% -1,2 27,2 28,4                      

10% 0,3 3,3 3,0                                     

-0,8% -1,8 216,9 218,7                
1,2% 1,3 106,8 105,5         
3,7% 2,2 61,0 58,9                
6,5% 1,7 28,3 26,6            
-32,1% -7,4 15,5 22,9        
 ,1% 0,4 5,3 4,9                                         
7,9% 3,9 53,1 49,2         

-3,5%                                                                       -4,3%
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 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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تعتدل املٓاقؿ١ ايعا١َ ملؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ َسخ٬ َُٗا ٚقط١ أغاغ١ٝ 

يسضاغ١ ٚتٓاٍٚ ؾكٍٛ َٚٛاز ٖصا املؿطٚع, ٚشيو مبا ٜػُح يًُ٪غػ١ ايدلملا١ْٝ بًعب 

َٚػا٤ي١ ايػٝاغ١ املاي١ٝ ٚاملٝعاْٝات١ٝ اييت اْتٗذتٗا زٚضٖا ايطقابٞ ع٢ً ايعٌُ اؿهَٛٞ, 

 .اؿه١َٛ ملٛاد١ٗ ايتشسٜات املططٚس١ ٚطٓٝا ٚع٢ً أنجط َٔ قعٝس

ٚعًُا إٔ ٖٓاى قاْْٛا تٓعُٝٝا دسٜسا يًُاي١ٝ, غٝسخٌ سٝع ايتطبٝل يف دع٤ 

يػ١ٓ , ؾإٕ املٓاقؿ١ ايعا١َ ملؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 2016َِٗ َٓ٘ ابتسا٤ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط 

تػُح يًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ بايٛقٛف ع٢ً َس٣ َطاعا٠ أسهاّ َٚكتهٝات ٖصا  2016

ايكإْٛ, َٚتابع١ تٓعًٜٗا, ٚشيو إلضغا٤ ايكٛاعس ٚاملباز٨ ا٭غاغ١ٝ يًشها١َ املاي١ٝ, َٚٓ٘ 

 .ػػٝس سهٛض قٟٛ يًدلملإ ع٢ً َػت٣ٛ إسس٣ َٗاَ٘ ايط٥ٝػ١ٝ

غٝس ٚظٜط ا٫قتكاز ٚاملاي١ٝ ٚيف إطاض شيو, ٚبعس اغتُاعِٗ يعطض نٌ َٔ اٍ

 20بتاضٜذ  2016اثٓا٤ اؾًػ١ ايعا١َ املدكك١ يتكسِٜ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ بطغِ غ١ٓ 

مبذًؼ ايٓٛاب, ٚعطض ايػٝس ايٛظٜط املٓتسب يس٣ ٚظٜط ا٫قتكاز ٚاملاي١ٝ  2015أنتٛبط 

از٠ ايٓٛاب املهًـ باملٝعا١ْٝ أَاّ أعها٤ ؾ١ٓ املاي١ٝ بٓؿؼ ايتاضٜذ, ؾإٕ عسزا َٔ ايؼ

 .اختاضٚا تٛط١٦ تسخ٬تِٗ بايتططم إىل ايػٝام ايعاّ امل٪طط ملؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ

ٚ بٓا٤ ع٢ً شيو, ؾكس نإ ايػٝام ايػٝاغٞ سانطا بك٠ٛ يف تسخ٬ت ايػاز٠ 

ايٓٛاب, سٝح سطم دع٤ َِٗ َِٓٗ ع٢ً اغتشهاض َػأي١ ا٫نططابات اؾٝٛغٝاغ١ٝ 

زز َٔ ايبًسإ, ٚؼٍٛ ايطبٝع ايعطبٞ إىل خطٜـ, َٚا ٚعسّ ا٫غتكطاض ايصٟ ٜتدبط ؾٝ٘ ع
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. ت٬ شيو َٔ إْتهاغات ْتٝذ١ يًتٓاقهات ايساخ١ًٝ ٚتػًط بعض ايك٣ٛ ا٫غتبساز١ٜ

َٚكابٌ ٖصٙ ا٭ٚناع املهططب١, ساٍٚ ايػاز٠ ايٓٛاب اإلساط١ مبا ٜعطؾ٘ املػطب َٔ 

٫غُٝا َا ٜتعًل اغتكطاض يف ظٌ تعاٜس ايتشسٜات املططٚس١ ع٢ً أنجط َٔ قعٝس, ٚ

مبؿطٚع١ٝ ٚسل املػطب يف اغتهُاٍ ٚسست٘ ايذلاب١ٝ ٚغٝازت٘ ع٢ً أقايُٝ٘ اؾٓٛب١ٝ, ٚ 

َٚا . خاق١ يف ظٌ ايتؿٜٛـ ٚاحملا٫ٚت ايعسا١ٝ٥ اييت تكٛزٖا اؾعا٥ط يف ٖصا ا٫ػاٙ

ٜكتهٞ شيو َٔ اعتُاز َكاضب١ تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتعطٜـ بايكه١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚؾهح 

 . دٓب١ٝامل٪اَطات ا٭

ؾه٬ عٔ شيو, ؾكس اغتٛقؿت قط١ ا٫ْتدابات اييت عطؾٗا املػطب َ٪خطا 

ايعسٜس َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب, سٝح غذًٛا اعتعاظِٖ باغتهُاٍ املػًػٌ ا٫ْتدابٞ ايصٟ 

سلٌ ايػطف امل١ٝٓٗ, ٚاؾُاعات ايذلاب١ٝ َٔ فايؼ مجاع١ٝ قط١ٜٚ ٚبًس١ٜ, ٚفايؼ 

١ٜٖٛ, باإلناؾ١ إىل ا٫ْتدابات اـاق١ بأعها٤ ايعُا٫ت ٚا٭قايِٝ, ٚاجملايؼ اجل

ٚيف غٝام شيو . فًؼ املػتؿاضٜٔ,سٝح مثٓٛا لاح ايب٬ز يف ٖصا ا٫غتشكام

اغتسع٢ ايبعض َِٓٗ عسزا َٔ امل٪ؾطات َٔ قبٌٝ َ٪ؾط ايٓعا١ٖ بػض ايٓعط عٔ َا 

خ٬ٍ تعاٜس أزلاٙ ايبعض بايتذاٚظات, ٚنصا ا٫ٖتُاّ املتعاٜس بايع١ًُٝ ا٫ْتداب١ٝ, َٔ 

غرل إٔ شيو مل ميٓع آخطٜٔ َٔ . ْػب١ املؿاضن١, ٚنصيو َؿّٗٛ ايتكٜٛت ايعكابٞ

اإلعطاب عٔ نطٚض٠ ٚنع أغؼ يهُإ َكساق١ٝ أنجط ي٬ْتدابات, ٚأًَِٗ يف إٔ 

تؿطف ع٢ً ايع١ًُٝ ا٫ْتداب١ٝ اشلٝأ٠ ايٛط١ٝٓ يإلؾطاف ع٢ً ا٫ْتدابات َٚطاقبتٗا 
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تٞ تعٌ زٕٚ غٓس قاْْٛٞ, َٔ أدٌ إعطا٤ ٖصٙ يصيو, عٛض ايًذ١ٓ املطنع١ٜ اٍ

 .زٚي١ 70ا٫غتشكاقات َسيٛشلا اؿكٝكٞ ع٢ً غطاض َا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ يف أنجط َٔ 

ٚ عدلٚا نصيو عٔ أًَِٗ  يف إخهاع ايع١ًُٝ ا٫ْتداب١ٝ يًٛا٥ح اْتداب١ٝ 

دسٜس٠ بٓا٤ ع٢ً بطا٥ل ايتعطٜـ ايٛط١ٝٓ, ٚ زٕٚ ايًذ٤ٛ إىل َػطط٠ ٚنع َٚطادع١ 

ا٥ح ا٫ْتداب١ٝ َٚػطط٠ ايتػذٌٝ ٚإعاز٠ ايتػذٌٝ, َٚا ٜذلتب ع٢ً شيو َٔ ايًٛ

اْعهاغات غًب١ٝ, ٚاييت ػػست خ٬ٍ ا٫ْتدابات ا٭خرل٠ يف سطَإ ايعسٜس َٔ 

ايٓاخبني َٔ ايتكٜٛت ٚمماضغ١ سكِٗ ايسغتٛضٟ يف املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ بػبب عسّ 

 .غباب فٗٛي١تػذًِٝٗ يف ايًٛا٥ح ا٫ْتداب١ٝ ٚايتؿطٝب عًِٝٗ ٭

ٚباغتشهاض ايػٝام ايٛطين أٜها, أؾاز ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

, ٜٓسضز يف غٝام تٓعٌٜ َكتهٝات ايسغتٛض اؾسٜس ٚايتكٝس باملدطط 2016يػ١ٓ 

ايتؿطٜعٞ يًشه١َٛ, ع٢ً اعتباض إخطاز نٌ َٔ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يًُاي١ٝ ٚايكٛاْني 

 .ط١ ايكها١ٝ٥ايتٓع١ُٝٝ املتعًك١ بايػٌ

ٚيف تٓاٚشلِ يًعطؾ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ اييت ت٪طط إعساز َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

, أؾاض ايػاز٠ ايٓٛاب إىل ا٫ْتعاف ايصٟ تعطؾ٘ ا٫قتكازٜات ايعامل١ٝ ٚخاق١ عٛز٠ 2016

ا٫ْتعاف ملٓطك١ ايٝٛضٚ اييت تهِ أِٖ ايؿطنا٤ ا٫قتكازٜني يًُػطب, َٚا وٌُ شيو 

 .ا٫قتكاز ايٛطين َٔ إهابٝات يؿا٥س٠
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ؾه٬ عٔ شيو, ؾكس مت اغتشهاض َا مت اعتباضٙ مبجاب١ سك١ًٝ إهاب١ٝ 

بايٓػب١ ي٬قتكاز ايٛطين, ٫ٚغُٝا ع٢ً َػت٣ٛ اغتعاز٠ عاؾ١ٝ املاي١ٝ ايع١َُٝٛ ٚ 

 . ايتشهِ ايتسضهٞ  يف ايتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜ 

. ايػاز٠ ايٓٛابٖصا, ٚناْت ايعطؾ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ سانط٠ نصيو يف ْكاف 

ٜأتٞ يف غٝام َطبٛع  2016إش غذٌ داْب َِٓٗ إٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

با٫ستكإ ا٫دتُاعٞ, ٜتُجٌ أغاغا يف غٝاب سٛاض سكٝكٞ َع املٓعُات ايٓكاب١ٝ  ٚ 

تعاٜس ظاٖط٠ ا٫ستذادات ٚاإلنطابات ٚايتعاٌَ ايػًيب َعٗا, َٔ خ٬ٍ اإلؾطاط يف 

ٖط شيو  َٔ خ٬ٍ تػطٜح ايعُاٍ زٕٚ متهِٝٓٗ َٔ سكٛقِٗ نُا ٜغ. اغتعُاٍ ايك٠ٛ

 .املؿطٚع١, ٚيف ظٌ تسْٞ َػت٣ٛ اـسَات ا٫دتُاع١ٝ ٚاإلزاض١ٜ بؿهٌ عاّ

ٚغذٌ ططف َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ َٓاقؿ١ َؿطٚع ايكإْٛ املايٞ غايـ 

ايصنط تأتٞ يف ظٌ تٛتط ٚقًل فتُعٝني ْتٝذ١ قا٫ٚت املؼ بايجٛابت اإلغ١َٝ٬ 

يكِٝ ا٫دتُاع١ٝ, ٚشيو يف إؾاض٠ ٚانش١ ملا أقسّ عًٝ٘ اجملًؼ ايٛطين ؿكٛم ٚا

اإلْػإ َٔ إقساض يتٛقٝات تسعٛ إىل املػاٚا٠ يف اإلضخ بني ايٓػا٤ ٚايطداٍ, يف تعاضض 

بٌ ٚغذٌ ايبعض إٔ . ٚانح َع أسهاّ ايكطإٓ ايهطِٜ, َٚا ٜعس ظضعا يًؿت١ٓ يف ايب٬ز

غػ١ غايـ ايصنط, َٔ ؾإٔ إثاضتٗا يف ٖصٙ ايًشع١ تٛق١ٝ َٔ قبٌٝ َا أقسضت امل٪

ايتاضى١ٝ إٔ تؿهٌ خططا ع٢ً نٝإ ا٭١َ ٚقُٝٗا ا٭ق١ًٝ, ٚتٗسز ضٚح ايتُاغو 

ٚا٫غتكطاض اييت ناْت ٫ٚ تعاٍ أِٖ َكَٛات ايؿدك١ٝ املػطب١ٝ, ْعطا يٛسس٠ ايعكٝس٠ 
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املػطب ٜؿطض عسّ  ٚأناف إٔ ايٛاقع ايسغتٛضٟ ٚايكاْْٛٞ ايصٟ ٜعٝؿ٘. ٚاملصٖب ٚا٭١َ

 .ايتطاٍٚ ع٢ً اختكام َ٪غػات زغتٛض١ٜ أْاط بٗا ايسغتٛض ٖصٙ ا٭َٛض

ٖصا, ٚقس أبس٣ داْب َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب أغؿ٘ يعسّ تكسِٜ اؿه١َٛ ؿك١ًٝ 

سٍٛ غٝاغتٗا ايع١َُٝٛ خ٬ٍ أضبع غٓٛات َٔ َس٠ اْتسابٗا مبٓاغب١ َٓاقؿ١ َؿطٚع 

عٌُ ع٢ً تٜٓٛط امل٪غػ١ ايتؿطٜع١ٝ مبس٣ لاع١ , ٚشيو مبا 2016ٟقإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

اختٝاضاتٗا, إٕ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫غتجُاضات ايع١َُٝٛ, أٚ ا٫غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝ, أٚ ع٢ً 

 .َػت٣ٛ باقٞ ا٭ٚيٜٛات املػطط٠ خ٬ٍ شات ايؿذل٠

ٚغكٛم ايٛثا٥ل املطاؾك١ ملؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ, ؾكس أؾاز ايبعض َٔ ايػاز٠ 

املتعًك١ با٫غتجُاض اؾٟٗٛ ٚايٓؿكات ايعكاض١ٜ, غرل إٔ ايبعض َِٓٗ  ايٓٛاب بايٛثا٥ل

٫سغ اؾتكاض ايٛثٝك١ املتعًك١ بايسٜٔ ايعَُٛٞ ملعطٝات زقٝك١ َٚؿك١ً سٍٛ ٖصا 

 .املعط٢

ٚ غكٛم ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يكإْٛ املاي١ٝ, ؾكس زعا داْب َٔ ايػاز٠ 

اي١ٝ ت٪ًٖٗا يتٓؿٝص ٖصا ايكإْٛ َع ايٓٛاب إىل نطٚض٠ ٚنع ٖٝه١ً يٛظاض٠ ا٫قتكاز ٚامل

نطٚض٠ تٛؾط ايسعِ اي٬ظّ يًُ٪غػ١ ايتؿطٜع١ٝ نصيو, يًكٝاّ بأزٚاض ايتتبع املٛنٛي١ 

 .شلا
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, أظٗطت قطا٤ات 2016إىل شيو, ؾإٕ املٓاقؿ١ ايعا١َ ملؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

ايػاز٠ ايٓٛاب كتًؿ١ ملهاَني ٖصا ا٭خرل, ؾُكابٌ ا٫ضتٝاح ايهبرل ايصٟ عدل عٓ٘ بعض 

بؿإٔ اسذلاّ اؿه١َٛ ٫يتعاَاتٗا ايٛاضز٠ بايدلْاَر اؿهَٛٞ ايصٟ ايتعَت ب٘ يف بسا١ٜ 

٫ٜٚتٗا, ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا ألعت٘ ٚسككت٘ َٔ ْتا٥ر إهاب١ٝ كتًؿ١ ا٫ػاٖات, 

َٚٔ خ٬ٍ َا غططت٘ َٔ أٖساف مبكته٢ ٖصا املؿطٚع, ٜدلظ اْؿػاٍ ٚعسّ ضنا دع٤ 

ايٓٛاب ع٢ً اؿك١ًٝ اؿه١َٝٛ ٚع٢ً َهاَني َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ آخط َٔ ايػاز٠ 

 .غايـ ايصنط

ٚيف ٖصا ايتكطٜط غٓتططم ٭بطظ َا أثرل خ٬ٍ ايٓكاف ايعاّ ع٢ً َػت٣ٛ 

 :ناٯتٞ 2016ا٭ٚيٜٛات اييت متشٛض سٛشلا َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ  يػ١ٓ 

ٜع ايعطض عدل ؼؿٝع تٛطٝس أغؼ منٛ اقتكازٟ َتٛاظٕ ٜٛاقٌ زعِ ايطًب ٚتؿرـ 1ـ

 .ايتكٓٝع ٚإْعاف ا٫غتجُاض اـام ٚزعِ املكاٚي١ ٚتػطٜع املدططات ايكطاع١ٝ

إٕ غعٞ اؿه١َٛ مٛ تٛطٝس أغؼ منٛ اقتكازٟ ٜٛاقٌ زعِ ايطًب 

, أثاض دسا٫ ٚاغعا يف 2016ٚتؿذٝع ايعطض نأٚي١ٜٛ يف َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

إش ٫سغ عسز نبرل . عاّ ايصٟ عطؾ٘ ٖصا املؿطٚعقؿٛف ايػاز٠ ايٓٛاب أثٓا٤ ايٓكاف اٍ

َِٓٗ إٔ ايُٓٛشز ايتُٟٓٛ ايصٟ تعتُسٙ اؿه١َٛ قس اغتٛؾ٢ غطن٘, ٚمل ٜعس قاؿا 

يطؾع ؼسٜات املطس١ً ٚنػب ضٖاْات املػتكبٌ, َػتسيني ع٢ً شيو بآضا٤ بعض 

ب٬ز, َجٌ امل٪غػات ايٛاظ١ْ ٚاييت تهطًع بؿهٌ نبرل غباٜا ٚأَٛض ايؿإٔ ا٫قتكازٟ يٌ
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ٚظاض٠ ا٫قتكاز ٚاملاي١ٝ, املٓسٚب١ٝ ايػا١َٝ يًتدطٝط, بٓو املػطب, املطنع املػطبٞ 

ٚيف املٛنٛع ْؿػ٘ شٖب ايبعض َٔ املتسخًني إىل ايسع٠ٛ إىل ؾتح . يًعطؾ١ٝ ٚغرلٖا

ْكاف عَُٛٞ يف ٖصا اؾاْب, بٌ ٚخًل آخطٕٚ إىل إيعا١َٝ اغتبساٍ غٝاغ١ زعِ 

قّٛ ع٢ً أغاؽ زعِ ايعطض ايٛطين, َٔ خ٬ٍ غٝاغ١ ايطًب ايساخًٞ بػٝاغ١ ت

 .قٓاع١ٝ دط١٦ٜ ٚإضاز١ٜ ٚيٝؼ غٝاغ١ قٓاع١ٝ ؼؿٝع١ٜ نُا ٖٛ اؿاٍ

ٚيف اضتباط بصيو, أٚنح ْؿؼ ايتٝاض إٔ ايػٝاغ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ زعِ 

ايطًب ايساخًٞ أزت إىل اضتؿاع ٍَٗٛ يف ايٛاضزات ْتٝذ١ عسّ تٛؾط ْػٝر إْتادٞ َتٓٛع 

قٓاع١ٝ ٚاغع١, مما أز٣ بسٚضٙ إىل تؿاقِ عذع املٝعإ ايتذاضٟ, َٚٓ٘ َٝعإ  ٚقاعس٠

ا٭زا٤ات, ٚمما اْعهؼ ع٢ً استٝاطٞ ايب٬ز َٔ ايع١ًُ ايكعب١, ٚغاِٖ يف تكًٝل 

ايؿ٤ٞ ايصٟ تػبب يف . ايهت١ً ايٓكس١ٜ, َٚا تطتب عٓ٘ َٔ انؿاض يًٛزا٥ع با٭بٓاى

اْعهؼ غًبا ع٢ً ا٫غتجُاض ايٛطين ٚايُٓٛ  أظ١َ غٝٛي١ يس٣ ٖصٙ ا٭خرل٠, ٚبايتايٞ

 .غٜٓٛا %4,8ْػب١  2014ٚ 2001ا٫قتكازٟ ايصٟ مل ٜتذاٚظ َعسي٘ َا بني 

ٚع٬ق١ باجملاٍ ايكٓاعٞ, أؾاز ططف َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ ٖصا ايكطاع ٫ ظاٍ 

ٜعطف َؿهٌ سها١َ ع٢ً َػت٣ٛ اٯيٝات اييت ٚنعت َٔ أدٌ ايطؾع َٔ إْتادٝت٘, 

سٝح مت ايتٓبٝ٘ يهعـ ٚترل٠ قطف املٛاضز املطقٛز٠ يف إطاض قٓسٚم ايت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ, 

, ٚشيو إىل داْب ايسع٠ٛ إىل ٠2015 ٬َٜرل زضِٖ غٔ 3سٝح مل ٜكطف َٓ٘ غ٣ٛ 
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إمنا٤ "ؾه٬ عٔ نطٚض٠ تٛغٝع قاعس٠ املػتؿٝسٜٔ َٔ آي١ٝ . اؽاش إدطا٤ات يتؿعٌٝ شيو

 .بايٓعط إىل لاعتٗا يف تأٌٖٝ املكا٫ٚت يف اػاٙ َعٜس َٔ اإلْتاز" 

ٚؾُٝا ٜتعًل بايٓػٝر املكا٫ٚتٞ, ؾكس زعا ايػاز٠ ايٓٛاب بإؿاح إىل نطٚض٠ 

ؾهٌ ايػٝٛي١ يس٣ املكا٫ٚت, َٔ خ٬ٍ تكًٝل آداٍ ايتػسٜس, اعتباضا إٔ َعاؾ١ ّ

شيو غٝعٌُ ع٢ً تؿذٝع ا٫غتجُاض ٚاإلْتاز, َٚٓ٘ أزا٤ ايهطا٥ب ٚ املػا١ُٖ يف تععٜع 

 .  َٛاضز ايسٚي١

ٚقس متت ايسع٠ٛ أٜها, إىل إضغا٤ زعا٥ِ املكاٚي١ ايعكط١ٜ عٛض املكاٚي١ 

ٚيف . ضتبط١ َٚتكاطع١ َع باقٞ ايػٝاغات ايكطاع١ٝايعا١ًٝ٥ يف ظٌ غٝاغ١ قٓاع١ٝ ّ

غٝام شيو, ؾكس اعتدل بعض ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ قٓاع١ ايػٝاضات ٚايطا٥طات يٝػت 

 .َٓسف١ يف ايٓػٝر ايكٓاعٞ َٚع باقٞ َهْٛات ا٫قتكاز ايٛطين

ٖصا, ٚأمجع َععِ املتسخًني ع٢ً إٔ اإلْتاز ايٛطين غرل ايؿ٬سٞ تطادع بني 

 . , مما ٜؿٝس تعجط كطط ايتػطٜع ايكٓاعٞ%2,5إىل  4,9% َٔ 2014ٚ 2011

ٚمل ىـ ايبعض ؼؿع٘ ع٢ً لاح غٝاغ١ ايتعذٌٝ بتػطٜع ايتكٓٝع ملا 

غًـ شنطٙ َٔ أغباب, ٚ بايٓعط أٜها إىل عسّ نؿا١ٜ املٛاضز ايبؿط١ٜ اي٬ظ١َ  ملٛانب١ 

آ٫ف َٗٓسؽ  10نٜٛٔ ٚقس متت اإلؾاض٠ يف ٖصا ايكسز إىل إٔ بطْاَر ت. ايٛضف ايكٓاعٞ

 .مل ٜتشكل إىل سس ايػاع١ َٓص سه١َٛ ايػٝس إزضٜؼ دطٛ



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

ٚاقتكازٜا نصيو, مت تػذٌٝ اؾتكاض ايب٬ز يػٝاغ١ اقتكاز١ٜ عا١َ تتٛخ٢ 

ايطبط بني مجٝع ٚكتًـ ا٫غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝ اييت تتذػس أغاغا يف كطط 

يًكٓاع١  2020ض١ٜ٩ اْجبام, كطط املػطب ا٭خهط, املدطط ا٫ظضم يًػٝاس١, 

, ٚمت اغتشهاض تكطٜط اجملًؼ ا٫قتكازٟ ...ايتكًٝس١ٜ, بطْاَر أيٝٛتؼ يًكٝس ايبشطٟ

ٚا٫دتُاعٞ ٚايب٦ٝٞ شٟ ايك١ً, ايصٟ خًل إىل ٚدٛز عذع َعَٔ يف ايتٓػٝل بني ٖصٙ 

ا٫غذلاتٝذٝات إىل داْب ٚدٛز اخت٫٬ت يف تكِٝٝ ا٫غتجُاضات ايع١َُٝٛ اي٬ظ١َ شلا 

 .ايع١َٝٓ إللاظٖا ٚاٯؾام

ٚقس زؾعت َػأي١ ا٫غتجُاض ايعَُٛٞ داْبا َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إىل ايتػا٩ٍ 

بؿإٔ َس٣ لاعتٗا, َٔ سٝح َٓاقب ايؿػٌ احملسث١, َٚػاُٖتٗا يف تععٜع ايكازضات 

 .ٚيف َػًػٌ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يًب٬ز

ات زؾع ٚ ػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ ٚاقع عسّ ايتكا١ٝ٥ ا٫غذلاتٝذٝات ٚاملدطط

بايػاز٠ ايٓٛاب إىل تٓاٍٚ َػأي١ اؿها١َ يف ايتسبرل اؿهَٛٞ,  إش متت ٬َسع١ تأخط 

 2013اؿه١َٛ يف  تٓؿٝص تٛقٝات املٓاظط٠ ايٛط١ٝٓ ا٭ٚىل يًشها١َ املٓعكس٠ يف ؾدلاٜط 

ٚاييت متشٛضت سٍٛ ت٬قٞ ٚاْػذاّ ا٫غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝ, يتتِ املطايب١ بايهؿـ 

 .نا١َٓ ٚضا٤ ٖصا ايتأخرلعٔ ا٭غباب اٍ
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ٚيف ْؿؼ ايٛقت, ؾكس غذٌ ْؿؼ اؾاْب َٔ املتسخًني آ١ْٝ تكِٝٝ ايػٝاغات 

ايكطاع١ٝ ايكا١ُ٥, ٚايٛقٛف ع٢ً إهابٝاتٗا َكاض١ْ َع نًؿتٗا, إٕ ع٢ً ايكعٝس املايٞ 

 .ٚنصا َس٣ َػاُٖتٗا يف خًل ايجط٠ٚ ٚخًل َٓاقب ايؿػٌ. أٚ ايعكاضٟ أٚ اؾبا٥ٞ

بعض ايػاز٠ ايٓٛاب قس خًكٛا إىل إٔ ايُٓٛشز ايتُٟٓٛ ايصٟ  إىل شيو, ؾإٕ

تعتعّ اؿه١َٛ تكٜٛت٘, قس إٓ ا٭ٚإ يتشػٝٓ٘ ٚؾل املتطًبات ايطا١ٖٓ يًب٬ز, ٚاعتُسٚا 

يف شيو َكاضب١ ؼ١ًًٝٝ يبعض املعطٝات املانطٚ اقتكاز١ٜ َجٌ ايك١ُٝ املهاؾ١ خاضز 

 .ٚنع١ٝ َٝعإ ا٭زا٤ات ٚاملس١ْٜٝٛايكطاع ايؿ٬سٞ, تطٛض ايٓؿكات ٚاملساخٌٝ , 

ؾؿُٝا ىل ايك١ُٝ املهاؾ١ خاضز ايكطاع ايؿ٬سٞ, ؾكس ٫سعٛا أْٗا اضتؿعت 

, بُٝٓا مل تطتؿع غ٣ٛ بــ ( 2011-2007)خ٬ٍ اي١ٜ٫ٛ اؿه١َٝٛ  %4,1بٓػب١ 

 (.2016 -2012)خ٬ٍ اي١ٜ٫ٛ  2,4%

إٔ اؿه١َٛ اؿاي١ٝ ٚبايٓػب١ يًتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜ, ؾكس غذًٛا أٜها 

باؾطت َػ٪ٚيٝاتٗا يف ظٌ أٚناع اقتكاز١ٜ قعب١ متجًت يف أٚناع ايعذع املتذ١ًٝ ع٢ً 

أنجط َٔ َتػرل َانطٚ اقتكازٟ, ٚشيو ْتٝذ١ قطاضات غايؿٗا, َٔ إق٬سات دبا١ٝ٥ 

ٚنًؿ١ اؿٛاض ا٫دتُاعٞ , ٚنصا ايعطؾ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايسٚي١ٝ ايػا٥س٠ آْصاى, 

 .يٛا بصيو عٔ تسبرل اؿه١َٛ شلصٙ ا٭ٚناعيٝتػا٤
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ٚبايٓػب١ يًٓؿكات, ٚؾُٝا ىل تًو املتعًك١ باملكاق١, ؾكس اغتشػٓٛا 

, 2015ًَٝاض زضِٖ غ١ٓ  32إىل  2012ًَٝاض زضِٖ غ١ٓ  55نجرلا تكًٝكٗا َٔ 

ٚأؾازٚا باإلق٬ح املعتُس يف ٖصا ا٫ػاٙ, غرل إٔ شيو مل ميٓعِٗ َٔ اإلؾاض٠ إىل إٔ 

 .َٔ ٖصا اإللاظ تأت٢ بؿعٌ تطادع أغعاض املٛاز ايبذلٚي١ٝ يف ايػٛم ايسٚي١ٝ دع٤ا

ٖصا, ٚأؾاضٚا نصيو إىل إٔ املكاضٜـ املتعًك١ بؿٛا٥س ايسٜٔ, َٚا ٜكطًح 

, بٓػب أندل َٔ اضتؿاع ا٭دٛض 2016ٚ 2012عًٝ٘ باملكاضٜـ ا٭خط٣ اضتؿعت َا بني 

, غٛا٤ ايعاز١ٜ أٚ تًو املتعًك١ باؾباٜات خ٬ٍ ْؿؼ ايؿذل٠, ٫ٚسعٛا أٜها إٔ املساخٌٝ

قس اضتؿعت خ٬ٍ ْؿؼ املس٠ بٛثرل٠ أقٌ بهجرل َٔ ايٓؿكات, يٝدًكٛا إىل إٔ اؿه١َٛ 

 .تٓؿل أنجط ع٢ً َػت٣ٛ ؾٛا٥س ايسٜٔ َٚا ٜػ٢ُ بايٓؿكات ا٭خط٣

َٔ ايٓاتر ايساخًٞ  %52,5ٚأنس ْؿؼ اؾاْب إٔ ْػب١ املس١ْٜٝٛ قؿعت َٔ 

, ٚزعا إىل ا٫ستٝاط أنجط ٚتٛخ٢ اؿصض يف 2015غ١ٓ  %64إىل  2011اـاّ غ١ٓ 

تسبرل ٖصا املعط٢ املانطٚ اقتكازٟ, شيو إٔ املس١ْٜٝٛ ٖٞ ْتٝذ١ يًعذع, ٚ إٔ ؾٛا٥سٖا 

 .ت٪ثط بسٚضٖا يف ْػب١ ايعذع

ٚقس تٓاٍٚ ايػاز٠ ايٓٛاب يف تعاطِٝٗ َع َػأي١ ايُٓٛشز ايتُٟٓٛ املعتُس 

 .ظإ ايتذاضٟ َٚٝعإ ا٭زا٤اتبايتشًٌٝ أٜها أٚناع املٞ
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ٚيف إطاض شيو, ٚبعسَا غذًٛا إٔ تطادع ايعذع ايصٟ ٜعطؾ٘ املٝعإ ايتذاضٟ 

َٓص غٓٛات عسٜس٠ َطزٙ يف دع٤ َِٗ َٓ٘ إىل انؿاض ايؿاتٛض٠ ايٓؿط١ٝ ٚؾاتٛض٠ بعض 

املٛاز ا٭ٚي١ٝ, ْتٝذ١ يذلادع ا٭غعاض شات ايك١ً بايػٛم ايسٚي١ٝ , أؾاض بعض ايػاز٠ 

ْٛاب إىل إٔ تأثرل كطط املػطب ا٭خهط ع٢ً ايعطض ايؿ٬سٞ املٛد٘ مٛ ايتكسٜط اٍ

نُا تػا٤يٛا بؿإٔ َس٣ تأثرل باقٞ ا٫غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝ ع٢ً . ٜعٌ نعٝؿا

 .ايكازضات املػطب١ٝ

أَا عٔ َٝعإ ا٭زا٤ات, ؾكطا٠٤ ايػاز٠ ايٓٛاب يًذلادع يف َػت٣ٛ ايعذع ايصٟ 

ًَٝاض زضِٖ, قازتِٗ إىل خ٬ق١  27ًَٝاض زضِٖ إىل  67ٕ ّ 2015ٚ 2012عطؾ٘ بني 

ضعت٘ اؿه١َٛ َٔ شيو ٜٛاظٟ اشلبات املتأت١ٝ َٔ بعض بًسإ اـًٝر  َؿازٖا إٔ َا

ايعطبٞ ٚ إٔ ايٛنع١ٝ ايطا١ٖٓ شلصا املٝعإ غاُٖت ؾٝٗا بؿهٌ نبرل عٛاٌَ ظطؾ١ٝ ٚ 

 .يٝػت ب١ٜٛٝٓ

, تػا٤ٍ ْؿؼ ايتٝاض عٔ تأثرل ٚيف اضتباط بٓؿؼ املتػرل املانطٚ اقتكازٟ

 .ايػٝاس١ ع٢ً ٚنع١ٝ ٖصا املٝعإ

إىل شيو, ٚيف إطاض تكُِٝٝٗ يًعٌُ اؿهَٛٞ, خ٬ٍ ا٭ضبع غٓٛات ا٭خرل٠,  

أبس٣ بعض ايػاز٠ ايٓٛاب قًكا ٚانشا, ٫ٚغُٝا ع٢ً َػت٣ٛ بعض امل٪ؾطات شات ايٛقع 

شنط ن٬ َٔ اغت٬ٗى ايهبرل ع٢ً ايكعٝس ا٫قتكازٟ ٚنصا ا٫دتُاعٞ, ٚنل باٍ

ا٭غط ايصٟ سػب ْؿؼ املكسض تطادعت ٚترل٠ تطٛضٙ خ٬ٍ ايؿذل٠ غايؿ١ ايصنط, عٝح 
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, يف سني %3,2إ٫ بــ  2015, ٚإٔ ٖصا املعسٍ مل ٜطتؿع خ٬ٍ غ١ٓ %3,6مل ٜتذاٚظ 

, ْٚؿؼ ايؿ٤ٞ متت 2011ٚغ١ٓ  2007َابني غ١ٓ  %6نإ ٜكٌ إىل َػت٣ٛ 

ايصٟ تطادعت ْػبت٘ يف ( FBCF)ـاّ يطأؽ املاٍ ايجابت ٬َدعت٘ بايٓػب١ يًتهٜٛٔ ا

ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ ضغِ اضتؿاع املٛاضز املاي١ٝ املدكك١ ي٘ خ٬ٍ ْؿؼ ايؿذل٠,سػب 

 %32,2إىل  2012غ١ٓ  %٬َ36سعات بعض ايػاز٠ ايٓٛاب, إش تطادعت ْػبت٘ َٔ 

 .2015ْٗا١ٜ  %29,6ٚغٝكٌ إىل  2014غ١ٓ 

, اغتٛقؿت  2016ا٫قتكاز١ٜ ملؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ ٚيف قطا٤تِٗ يًشُٛي١ 

ايؿطنٝات اييت بين عًٝٗا املؿطٚع عسزا َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب, ٚ ٫غُٝا ْػب١ ايُٓٛ 

ؾبُٝٓا اعتدل ايبعض َِٓٗ إٔ اؿه١َٛ قس . %3ا٫قتكازٟ اييت تتٛقعٗا اؿه١َٛ يف 

ايؿ٬سٞ قس ٜهٕٛ غًبٝا بعس أؾططت يف تؿا٩شلا بؿإٔ ٖصٙ ايٓػب١, بايٓعط ٭ٕ اإلْتاز 

ايٓتا٥ر ا٫غتجٓا١ٝ٥ اييت سككٗا ٖصٙ ايػ١ٓ, ٚ ع٢ً اعتباض ايذلادع ايصٟ ٜعطؾ٘ ايكطاع 

 % 3غرل ايؿ٬سٞ, عدل ايبعض َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب  عٔ عسّ ؾُِٗٗ يتٛقع ْػب١ يف سسٚز 

ضا غرل إضازٟ ْغ 2016يٝعتدلٚا إٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  2015غ١ٓ  %5َكابٌ 

ٚغذٌ ططف آخط َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ ٖصٙ ايٓػب١ . يإلَهاْٝات املتٛؾط٠ يس٣ اؿه١َٛ

 .ميهٔ إٔ تتذاٚظ تٛقعات اؿه١َٛ

تك١ٜٛ زعا٥ِ منٛ اقتكازٟ ٜكًل ايؿٛاضم ا٫دتُاع١ٝ  ٚاجملاي١ٝ ٜٚٛؾط ؾطم ايؿػٌ ـ 2ـ

 :اي٥٬ل
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إٕ َا اعتدلت٘ اؿه١َٛ مبجاب١ َٓطًل إلضغا٤ قٛاعس تٛظٜع عازٍ يًجط٠ٚ يف 

إطاض َكاضب١ َٓسف١ تطّٚ اغتؿاز٠ مجٝع ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ, ؾهٌ َٛنٛع ؼًٌٝ 

ٚإَعإ يف َس٣ قسضت٘ ع٢ً بًٛؽ ا٭ٖساف اؿه١َٝٛ املػطط٠ ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ 

متت َكاض١ْ َتٛغط منٛ ايٓاتر ايساخًٞ ٚشيو بعسَا . َٔ يسٕ عسز َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب

-2007)اـاّ ْٚػب١ ٖصا املتػرل املانطٚ اقتكازٟ بايٓػب١ يًؿطز خ٬ٍ اي٫ٜٛتني 

خ٬ٍ  %4,8, سٝح اتهح إٔ ايٓػب١ ا٭ٚىل قس اْتكًت َٔ (2012-2016)ٚ( 2011

بُٝٓا ( 2016-2012)خ٬ٍ اي١ٜ٫ٛ  %4,11اىل ْػب١   2011-2007اي١ٜ٫ٛ 

 %3إىل ايٓػب١ ( 2011-2007)خ٬ٍ اي١ٜ٫ٛ  %١ْٝ3,7 اْعيكت َٔ ايٓػب١ ايجا

ٚ ٖٛ َا  ٜؿٝس إٔ ا٫ضتؿاع املػذٌ ع٢ً َػت٣ٛ ايٓاتر (.2016-2012)خ٬ٍ اي١ٜ٫ٛ 

ايساخًٞ اـاّ ٫ ٜٓعهؼ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ؾطاز, مما ٜػا٥ٌ منٛشز ايُٓٛ ا٫قتكازٟ 

 .يًب٬ز

ايػاز٠ ايٓٛاب َعط٢ َٓاقب ٚيف َكاضبتِٗ أٜها يًؿإٔ ا٫دتُاعٞ اغتشهط 

ايؿػٌ احملسث١,إش ٫سغ دع٤ نبرل َِٓٗ إٔ املػطب ٜعطف منٛا زٕٚ خًل َٓاقب ؾػٌ, 

ٚغذًٛا إٔ ايبطاي١ اضتؿعت يًػ١ٓ ايجايج١ ع٢ً ايتٛايٞ َٔ اي١ٜ٫ٛ اؿه١َٝٛ اؿاي١ٝ 

َٓكب  25.000ٚأناؾٛا إٔ ايكطاع ايكٓاعٞ ؾكس . 2014غ١ٓ  %9,9يتٓتكٌ إىل 

يٝكٌ  2013َٓكب ؾػٌ غ١ٓ  28.000َٚا ٜٓاٖع  2012ٚ 2009َابني  ؾػٌ غٜٓٛا

 21.000, بُٝٓا مل ٜتِ إسساخ غ٣ٛ 2014َٓكب ؾػٌ غ١ٓ  37.000ايطقِ إىل 
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َٓكب ؾػٌ قاف خ٬ٍ ايػ١ٓ شاتٗا ٖٚٛ أنعـ إلاظ سكك٘ ا٫قتكاز ايٛطين خ٬ٍ 

 .ا٭ضبع١ عؿط غ١ٓ ايؿاضط١

ٚاب تبني إٔ كطط ايتػطٜع إٕ َجٌ ٖصٙ املعطٝات, ٜهٝـ ايػاز٠ ائ

َٓكب ؾػٌ غٜٓٛا مل وكل  71.500ايصٟ ٜٗسف إىل خًل  2020ــ  2014ايكٓاعٞ 

 .ٚعٛز اؿه١َٛ خ٬ٍ ايػ١ٓ املان١ٝ ٚايػ١ٓ اؿاي١ٝ

ٚع٠ٚ٬ ع٢ً شيو, ؾكس غذٌ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ ؾكسإ َٓاقب ايؿػٌ َٔ 

ا٤ ايصٟ ؾكس خ٬ٍ ايج٬خ غٓٛات املطدح إٔ ٜعزاز يف ظٌ ا٭ظ١َ اييت ميط َٓٗا قطاع ايي

 .َٓكب ؾػٌ 71.000املان١ٝ 

ٚخًل ايػاز٠ ايٓٛاب إىل إٔ َػت٣ٛ ايُٓٛ ايصٟ ٜعطؾ٘ املػطب ٫ ظاٍ زٕٚ 

 .املػت٣ٛ املطًٛب يطؾع ؼسٜات ايبطاي١

ٚيف اضتباط بصيو, تػا٤ٍ بعض ايػاز٠ ايٓٛاب عٔ نٝؿ١ٝ تكًٝل َػت٣ٛ 

ايدلْاَر اؿهَٛٞ باملٛاظا٠ َع تكًٝل َػت٣ٛ  املؿاض إيٝٗا يف %8ايبطاي١ إىل سسٚز 

نُا متت ايسع٠ٛ إىل نطٚض٠ . %3تٓؿٝص ايدلاَر ا٫غتجُاض١ٜ ٚبٓػب١ منٛ ٫ تتعس٣ 

 .ٚنع إغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١ بايكطاعات غرل ايؿ٬س١ٝ

ٚنإ ايتٛظٜع اؾٟٗٛ يجُاض ايُٓٛ سانطا نصيو يف تكِٝٝ ايػاز٠ ايٓٛاب 

ن١َٛ تكٜٛتٗا, سٝح غذٌ داْب َِٓٗ إٔ دٗات املًُه١            يسعا٥ِ ايُٓٛ اييت تعتعّ احل
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ٚاغتسيٛا يف شيو غ٬قات اإلسكا٤ ايٛطين . ٫ تػتؿٝس بؿهٌ عازٍ َٔ مثاض ايُٓٛ

 . ًَٕٝٛ َػطبٞ ٜعٝؿٕٛ أٚناع ايؿكط ٚايؿاق١ 12ا٭خرل يف املٛنٛع ٚايصٟ ٜؿرل إىل إٔ 

ب إٔ ا٫غتجُاضات ايع١َُٝٛ ٚيف أطاض شيو أٜها, ٫سغ عسز َٔ ايػاز٠ ايٓٛا

غ٬ ايػابك١  –يًشه١َٛ تعٌُ يف اػاٙ تعُٝل ايؿٛاضم اجملاي١ٝ, إش إٔ د١ٗ ايطباط 

 12.000, سٝح ٚقًت إىل 2015اغتأثطت بايكػط ا٭ٚؾط َٔ َٝعا١ْٝ ايتذٗٝع يػ١ٓ 

 8700ٚضزٜػ١ غابكا عٛايٞ -زضِٖ يًؿطز ايكاطٔ بٗصٙ اؾ١ٗ, ٚتًٝٗا د١ٗ ايؿا١ٜٚ

بٛدسٚض بٓؿؼ ايك١ُٝ تكطٜبا, ؾذ١ٗ ايساض ايبٝها٤ -ؾطز, ثِ د١ٗ ايعٕٝٛزضِٖ يٌ

تاْٚات مل  –َٚكابٌ شيو ؾاملٛاطٔ ظ١ٗ تاظ٠ اؿػ١ُٝ . زضِٖ يًؿطز 5000عٛايٞ 

( زضِٖ 190)ايؿطاضز٠ -زضِٖ,  َٚا ٜػتؿٝس َٓ٘ ايؿطز ظ١ٗ ايػطب 900ٜػتؿس إ٫ َٔ 

 .  ايٓٛاب زضِٖ ٬ٜسغ ايػاز٠ 1700زضع١ -َاغ١-ٚد١ٗ غٛؽ

زضِٖ يًؿطز, غذٌ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ  4000ٚبطدٛعِٗ إىل املعسٍ ايٛطين, أٟ 

. عسزا َٔ اؾٗات أع٬ٙ تعٌ ؾٝٗا اغتؿاز٠ ايؿطز َٔ ا٫غتجُاض ايعَُٛٞ زٕٚ  املػت٣ٛ

ٖٚٛ َا متت ٬َسع١ نصيو ع٢ً َػت٣ٛ اغتجُاض امل٪غػات ٚاملكا٫ٚت ايع١َُٝٛ, 

َٔ ايػ٬ف  %74, تػتشٛش ع٢ً 2016املاي١ٝ يػ١ٓ  ؾج٬خ دٗات سػب َؿطٚع قإْٛ

ا٫غتجُاضٟ اإلمجايٞ, ٜٚتعًل ا٭َط بايساض ايبٝها٤ غطات ٚايطباط غ٬ ايكٓٝطط٠ 

َٔ فُٛع  %14ٚطٓذ١ تطٛإ اؿػ١ُٝ, يتكتػِ ث٬خ دٗات أخط٣ ْػب١ 

أَا . ا٫غتجُاضات املدلف١, , ٜٚتعًل ا٭َط مبطانـ أغؿٞ ٚؾاؽ َهٓاؽ ٚايؿطم
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غٛؽ َاغ١ ٚبين ٬ٍَ خٓٝؿط٠, ٚايعٕٝٛ ايػاق١ٝ اؿُطا٤ ٚزضع١ : ٖات املتبك١ٝاجل

َٔ ايك١ُٝ ا٫مجاي١ٝ %11تاؾ٬ٝيت ٚنًُِٝ ٚايساخ١ً ٚاز ايصٖب, ؾتػتؿٝس َٔ ْػب١ 

 .2016ي٬غتجُاضات بطغِ 

ٚيف اضتباط بصات املٛنٛع, ٚغكٛم تٓعٌٜ املؿطٚع ايٛطين املتعًل بايعامل 

زٚاض, ٚشيو َٔ أدٌ  24.290ًَٕٝٛ َػطبٞ َٛظعني ع٢ً  12ايكطٟٚ ٚاملٛد٘ ؿٛايٞ 

ًَٝاض زضِٖ, َكػ١ُ ع٢ً غبع  50أيـ َؿطٚع بػ٬ف َايٞ ٜبًؼ  20.800إلاظ سٛايٞ 

ٚايهٗطبا٤ ٚاملا٤ ايكاحل يًؿطب  غٓٛات تكّٛ ع٢ً غس اـكام ع٢ً َػت٣ٛ ايططم

ٚايكش١ ٚايتعًِٝ يف ايعامل ايكطٟٚ,  غذٌ ططف َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ ا٫ٖتُاّ بايعامل 

: ايكطٟٚ نإ َٓص اؿهَٛات ايػابك١ َٔ خ٬ٍ بطاَر خاق١ َٚٛد١ٗ يًعامل ايكطٟٚ

ضاَر بطْاَر ايهٗطب١ ايكط١ٜٚ, املا٤ ايكاحل يًؿطب, ططم ايعامل ايكطٟٚ, ؾه٬ عٔ ب

ايكش١ ٚايتعًِٝ, َؿرلا إىل إٔ اـكام ٫ ٜعاٍ ٜٛدس يف ْؿؼ ايكطاعات اييت 

ٚؾسز ْؿؼ املكسض ع٢ً إٔ اإلؾهاٍ املططٚح ٜٛدس ع٢ً . اغتؿازت َٔ ٖصٙ ايدلاَر

 .  َػت٣ٛ ايتسبرل ٚاؿها١َ ٚع٢ً َػت٣ٛ ا٫يتكا١ٝ٥ 

اييت تتهًِ ٚع٬ق١ باملؿطٚع املؿاض إيٝ٘ أع٬ٙ ٚاْط٬قا َٔ ع١ًُٝ ايتؿٜٛض 

, تػا٤ٍ ايػاز٠ ايٓٛاب عٔ ططٜك١ اؾتػاٍ 2016َٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ  30عٓٗا املاز٠ 

ٖصا ايكٓسٚم, ٚسٍٛ َا إشا ناْت غتتِ عدل اتؿاقٝات أّ عدل ؼ٬ٜٛت َاي١ٝ شلصا 

 . ايكٓسٚم أٚ بكٝػ١ أخط٣
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ٚ زعا ؾطٜل َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إىل نطٚض٠ اسذلاّ املٓطل ايسغتٛضٟ َٚٓطل 

ايعٌُ زاخٌ امل٪غػات, ٚتطاتب١ٝ املػ٪ٚيٝات نُا ٖٞ قسز٠ زغتٛضٜا ٚقاْْٛٝا يف ؼسٜس 

غرل إٔ دسا٫ َٔ ٖصا ايٓٛع . اؾ١ٗ املؿطؾ١ عًٝ٘, ٚاييت ئ تهٕٛ غ٣ٛ ض٥اغ١ اؿه١َٛ

مل ٜطم يبعض ايػاز٠ ايٓٛاب ٚايصٜٔ اعتدلٚا إٔ َؿطٚعا َٔ سذِ َا غًـ شنطٙ, 

بات ٚا٫ستهاّ يًشؼ ايٛطين ٚؾػا١َ املػ٪ٚي١ٝ ٜكتهٞ ايذلؾع عٔ مجٝع اؿػا

ٚايتشسٜات اييت تًكٞ بجكًٗا ع٢ً ايعامل ايكطٟٚ, ٚشيو با٫يتؿاف سٍٛ ؼسٜس 

كطط عٌُ ٚإغذلاتٝذ١ٝ َٓسف١  َٚٓػذ١ُ ا٭بعاز, ٚايبشح يف تعب١٦ املٛاضز اي٬ظ١َ 

 .شلصا ايػطض, َٚٓ٘ تٛؾرل ٚغا٥ٌ متٌٜٛ املؿاضٜع شات ايك١ً

ِٜٗ َع ايؿإٔ ا٫دتُاعٞ ٚايتشسٜات املططٚس١ يف ٖصا اؾاْب, ٚيف تعاط

أمجع ايهٌ ع٢ً اإلؾهاي١ٝ ايهبرل٠ اييت تعٝل اْبجام ايب٬ز ٚايطقٞ بٗا إىل َكاف ايسٍٚ 

ايكاعس٠, بٌ ٚمت اعتباض َعاؾتٗا مبجاب١ َؿتاح يهٌ َػتٜٛات ايتدًـ, مما وتِ 

ٚ  غذًٛا إٔ ا٭ظ١َ اـاْك١ .يهٝك١ػطٜسٖا َٔ نٌ اـ٬ؾات ايػٝاغ١ٝ ٚايٓكاب١ٝ ا

اييت ٜعٝؿٗا قطاع ايتعًِٝ أنشت َسعا٠ يًكًل يف قؿٛف مجٝع َهْٛات اجملتُع 

 .املػطبٞ ٚ خًكت إيٝٗا مجٝع ايسضاغات شات ايك١ً باملٛنٛع

ٚيف ٖصا اإلطاض, متت ايسع٠ٛ إىل تكِٝٝ زقٝل يٛاقع َٓع١َٛ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ 

ٜهُٔ يهٌ َٛاطٔ تعًُٝا ٚتهٜٛٓا شا دٛز٠, ٚشيو ٚايذلنٝع ع٢ً تطٜٛطٖا, مبا 

بإق٬ح ٜطّٚ ع٢ً اـكٛم َعاؾ١ ا٫خت٫٬ت اييت تعاْٞ َٓٗا َٓع١َٛ ايذلب١ٝ 
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ٚايتهٜٛٔ, اْط٬قا َٔ  َٓعٛض اغذلاتٝذٞ عك٬ْٞ, ٜٗسف إىل تأٌٖٝ أدٝاٍ اؿانط 

ؼتاز إيٝ٘ ي٬غتعساز يًُػتكبٌ ٚاملػا١ُٖ ايؿاع١ً يف بٓا٤ ايطأزلاٍ ايبؿطٟ ايصٟ 

 .ايب٬ز, ٚنصا ا٫ْؿتاح ع٢ً املباز٨ ايه١ْٝٛ

ٚقس متت املطايب١ أٜها باؽاش تسابرل ع١ًُٝ َػتعذ١ً يتجُني ايتهٜٛٔ ٚتععٜع 

ايهؿا٤ات ٚؼػني ايعطض املسضغٞ ٚايتأطرل ايذلبٟٛ, ٚتععٜع اؿها١َ, ٚؽًٝل املسضغ١ 

 .املٗينايٛط١ٝٓ, ٚتععٜع تٓاؾػ١ٝ املكاٚي١ يف فاٍ ايتهٜٛٔ 

ٚيف ْؿؼ اإلطاض, طايب ايػاز٠ ايٓٛاب نصيو بتكسِٜ عطض ٚاقعٞ يف فاٍ 

ايتهٜٛٔ املٗين, ٜػتذٝب يتطًعات ؾ٦ات عطٜه١ َٔ اجملتُع يف ايٛغطني اؿهطٟ 

ٚايكطٟٚ, ٚدعٌ ايتهٜٛٔ املٗين ٜت٤٬ّ ٚسادٝات غٛم ايؿػٌ, ٚخكٛقٝات اؾٗات يف 

 .اجملايؼ اؾ١ٜٛٗ ايب٬ز عٔ ططٜل ايتعاقس َع املٗٓٝني َٚع

ٚيف اضتباط بصيو, أنس ايبعض َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب ع٢ً نطٚض٠ َطاعا٠ َػأي١ 

ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ يف ايدلاَر اييت غتٛد٘ يًٓٗٛض بايعامل ايكطٟٚ ٜٚعٍٛ 

 . عًٝٗا يف غس اـكام ٚاؿس َٔ ايؿٛاضم اجملاي١ٝ

نٔ يطداٍ ايتعًِٝ, ٚشيو ٚيف ٖصا ا٫ػاٙ أٜها, مت ايتٓبٝ٘ يهطٚض٠ نُإ ايؼ

مبعٜس َٔ ا٫غتجُاضات يف ايػهٔ شٟ ايع٬ق١, ٚخاق١ يف ايٛغط ايكطٟٚ, ٚمبعٜس َٔ 
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تعب١٦ ايعكاض ايعَُٛٞ يؿا٥س٠ قطاع ايذلب١ٝ ٚايتهٜٛٔ يًُػا١ُٖ يف سٌ إؾهاي١ٝ 

 .  ا٫نتعاظ املسضغٞ ع٢ً قعٝس املسٕ ايهدل٣

ز٠ ايٓٛاب َػأي١ املٛاضز ٚيف تعاطِٝٗ َع إؾهاي١ٝ ايتعًِٝ, اغتشهط ايػا

ايبؿط١ٜ املطتبط١ بايكطاع, سٝح ٫سعٛا إْط٬قا َٔ املٓاقب املاي١ٝ املتٛقع إسساثٗا  

, ٚأخصا بعني ا٫عتباض ْػب١ املٛاضز ايبؿط١ٜ اييت 2016مبٛدب َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

غتػازض ايكطاع يف إطاض ايتكاعس, َس٣ اـكام ع٢ً َػت٣ٛ ٖصا ايكطاع, ٚايصٟ 

مما ٜسعٛ إلعاز٠ ايٓعط ؾُٝا ٜتِ ضقسٙ يؿا٥س٠ ٖصا . زاز خ٬ٍ ايػٓٛات املكب١ًغٝع

 .ايٛضف ا٫غذلاتٝذٞ َٔ َٓاقب َاي١ٝ

ٚيف ايؿإٔ ا٫دتُاعٞ أٜها, تٓاٍٚ ايػاز٠ ايٓٛاب اإلؾهايٝات اييت ميط َٓٗا 

ؾبايٓػب١ يًعسٜس َِٓٗ ؾُٛنٛع ايكش١ ٜططح ايعسٜس َٔ . قطاع ايكش١ بايب٬ز

حملٛض١ٜ ٚايطٖاْات املعكس٠, إش بايطغِ َٔ اؾٗٛز املبصٚي١ ٚا٫ضتؿاع ايػٟٓٛ ا٭غ١ً٦ ا

يًُٛاضز املطقٛز٠ يًكطاع ايكشٞ, َاظاٍ ٖصا ا٭خرل ٜعٝـ َؿانٌ سكٝك١ٝ ٚدس١ٜ, 

غٛا٤ َٔ سٝح ايب٢ٓ ايتشت١ٝ ٚايتذٗٝعات ٚاملعسات ايطب١ٝ, أٚ َٔ سٝح املٛاضز ايبؿط١ٜ 

ٚانب١ اؿادٝات اجملتُع١ٝ اي١َٝٛٝ ايػرل قاب١ً ايعا١ًَ بايكطاع,  ٚايهطٚض١ٜ مل

. يًتأدٌٝ, ٚتكسِٜ خس١َ أغاغ١ٝ تعس سكا َٔ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ اييت ٜهُٓٗا ايسغتٛض

ٚع٬ق١ بصيو, ؾكس أؾاض عسز َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إىل تطزٟ ٚنع١ٝ املػتؿؿٝات ٚتسْٞ 

َٔ املٛاطٓني  َػت٣ٛ ٚدٛز٠ اـسَات املكس١َ يًُطن٢ يف ٚقت ٜتطًع ؾٝ٘ عسز نبرل
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ٚقس متت . إىل دعٌ ايتػط١ٝ ايكش١ٝ ا٭غاغ١ٝ سكا زغتٛضٜا ٜػتؿٝس َٓ٘ اؾُٝع

ايسع٠ٛ نصيو, إىل نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ باملٛاضز ايبؿط١ٜ يًكطاع ايكشٞ ٚؽكٝكٗا 

بايتهٜٛٔ اي٬ظّ ٚايت٧ٝٝٗ ايٓؿػٞ امل٥٬ِ, ٚشيو عٛض إضبانٗا مبػا٥ٌ ثا١ْٜٛ تعهط 

يف إؾاض٠ إىل ا٭ظ١َ اييت ميط َٓٗا طًب١ ن١ًٝ ايطب  املٓار ايبٝساغٛدٞ, ٚشيو

 .ٚايططٜك١ املتبع١ يف تسبرل اإلؾهاٍ شٟ ايك١ً

 

 :تػطٜع تؿعٌٝ اؾ١ٜٛٗ ٚايطؾع َٔ ٚترل٠ اإلق٬سات اشلٝه١ًٝ ايهدل٣ـ 3ـ

اعتدل بعض ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ تػطٜع تؿعٌٝ اؾ١ٜٛٗ ميجٌ ؼسٜا نبرلا شلصٙ 

, هٝب عٔ ٖصا ايتشسٟ بطقس 2016ْٕٛ املاي١ٝ يػ١ٓ اؿه١َٛ, سٝح إٔ َؿطٚع  قا

ٚتٛؾرل املٛاضز املاي١ٝ يتٝػرل َأَٛض١ٜ اؾٗات, بايٓعط ٫ختكاقاتٗا اؾسٜس٠ ع٢ً ن٤ٛ 

قٛاْٝٓٗا ايتٓع١ُٝٝ, ٚشيو َٔ خ٬ٍ إسساخ قٓسٚم يًتهأَ بني اؾٗات َٔ أدٌ 

ا٫دتُاعٞ َٔ أدٌ غس  ايتٛظٜع املتهاؾ٧ يًُٛاضز بني ٖصٙ ا٭خرل٠ , ٚقٓسٚم يًتأٌٖٝ

ايعذع يف فا٫ت ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚايبٓٝات ايتشت١ٝ, ٚقٓسٚم ثايح خام عك١ًٝ 

٬َٜرل زضِٖ, , عٝح ٜٛؾط املٛاضز  4ايهطا٥ب املطقس٠ يًذٗات ٚاحملسز٠ ٖصٙ ايػ١ٓ يف 

يًشػابني ايػابكني, ٚ بُٝٓا مثٓٛا َا اؽصت٘ اؿه١َٛ َٔ تسابرل ملٛانب١ املؿطٚع 

ف شنطٙ, ؾكس زؾع ايػ٬ف املايٞ املطقٛز شلصا ايػطض, داْبا آخط َٔ ايػاز٠ ايػاٍ

ايٓٛاب إىل ايتػا٩ٍ سٍٛ َس٣ قسض٠ شيو ع٢ً إعطا٤ اْط٬ق١ ؾع١ًٝ يٛضف اؾ١ٜٛٗ 
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ايصٟ ٜ٪غؼ ملطس١ً ٖا١َ يف إطاض َػًػٌ تعُٝل املُاضغ١ ايسميكطاط١ٝ ع٢ً ايكعٝس 

 .ّ ايٛسس٠ ايذلاب١ٝ يًب٬زاؾٟٗٛ, ٚمبجاب١ زضع ملٛاد١ٗ َٓاٚضات خكٛ

ٚ زعا داْب َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إىل إقساض ايٓكٛم ايتٓع١ُٝٝ املتعًك١ بتٛظٜع 

 . سك١ اؾٗات َٔ نطا٥ب ايسٚي١

أَا عٔ اإلق٬سات اشلٝه١ًٝ ايهدل٣, ؾكس غذٌ ايػاز٠ ايٓٛاب أثٓا٤ تٓاٚشلِ 

ض٠ با٭غاؽ إىل نٌ شلصا ايٛضف املِٗ إٔ اؿه١َٛ لشت يف ايبعض َٔ َهْٛات٘, يف إؾا

َٔ املكاق١ ٚايكها٤, ع٢ً اعتباض أْ٘ مت ٚقـ ْعٜـ املاي١ٝ ايع١َُٝٛ, َٔ خ٬ٍ ضؾع 

ايسعِ عٔ احملطٚقات, ٚنصا متهٔ اؿه١َٛ َٔ إخطاز ايكٛاْني املتعًك١ بإق٬ح 

غرل أْ٘ ٚ إشا نإ داْب َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب قس ْٖٛٛا . َٓع١َٛ ايكها٤ ٚايعساي١

بصيت ع٢ً َػت٣ٛ إق٬ح قٓسٚم املكاق١ بعس ايتكًٝل َٔ ْؿكات باجملٗٛزات اييت 

, ؾإٕ شيو زعا ايبعض يًتػا٩ٍ سٍٛ ْتا٥ر 2015ٚ 2012بني  %70ٖصا ايٓعاّ بٓػب١ 

إق٬ح ٖصا ايكٓسٚم, َٔ سٝح زعِ ايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ يًُٛاطٓني, خاق١ شٟٚ ايسخٌ 

ا٫دتُاع١ٝ املػتٗسؾ١  احملسٚز, َٚٔ سٝح ا٭ٖساف املتٛخا٠ ٚنُإ اغتؿاز٠ ايؿطا٥ح

 .َٔ اإلق٬ح

ٚؾُٝا ىل إق٬ح ايكها٤ َٚٓع١َٛ ايعساي١, ؾهٌ ٚضف ايكها٤ أسس 

ا٭ٚضاف ايهدل٣ اييت ؼككت ؾٝٗا تطانُات نبرل٠ ع٢ً سس تعبرل بعض ايػاز٠ ايٓٛاب, 

ٚشيو ع٢ً اعتباض َا ٜؿٗسٙ َٔ تكسّ َٔ خ٬ٍ إعساز خاضط١ ططٜل َٝجام إق٬ح 
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٠, َٚٔ خ٬ٍ إخطاز قٛاْني تٓع١ُٝٝ َٗٝه١ً َٔ أدٌ تؿعٌٝ اجملًؼ املٓع١َٛ ايكها٥ٞ

ا٭ع٢ً يًػًط١ ايكها١ٝ٥ ٚتهطٜؼ َبسأ اغتك٬ي١ٝ ايكها٤, ٚتطبٝل َٓع١َٛ ايعساي١ 

 .ٚتععٜع اؿُا١ٜ ايكها١ٝ٥ يًشكٛم ٚاؿطٜات

إ٫ إٔ ٖصٙ املعطٝات مل متٓع آخطٜٔ َٔ ايتعبرل عٔ اْؿػاشلِ بؿإٔ َٛنٛع 

اي١, ٚخاق١ ع٢ً خًؿ١ٝ َا ٚقع َ٪خطا َٔ ع١ًُٝ تؿٗرل يف سل عسز َٔ ايكها٤ ٚايعس

املػتؿاضٜٔ ٚع٢ً إثط ايب٬ؽ ايصٟ أقسضت٘ ايًذ١ٓ اؿه١َٝٛ يتتبع ا٫ْتدابات, عٝح 

َِٓٗ مبكاعس يف  10َطؾشا أعًٔ ايؿٛظ عٔ  14َٛاطٓا, َٔ بِٝٓٗ  26سلٌ شيو 

٠ ايٓٛاب إىل نطٚض٠ اسذلاّ ؾطٚط ٚيف اضتباط بصيو, ؾكس زعا ايػاز. فًؼ املػتؿاضٜٔ

 .احملان١ُ ايعازي١ ٚاسذلاّ قط١ٜٓ ايدلا٠٤ اييت خطقٗا ايب٬ؽ املصنٛض

ٚ يف ؾإٔ اإلق٬ح اؾبا٥ٞ, ؾكس ٫سغ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ اإلق٬ح املعتُس مل ٜطم 

إىل دٖٛط ايؿًػؿ١ اؾبا١ٝ٥, سٝح اقتكط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ قٝس ايسضاغ١, ؾُٝا محً٘ 

قتهٝات شات ق١ً ع٢ً إعاز٠ ايٓعط يف ْػب ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١, ٚايتسضز َٔ ّ

ايهطٜيب ع٢ً ايؿطنات, ٚاإلغكاط ايتًكا٥ٞ يًهطٜب١ ايتها١َٝٓ, عٝح إٔ َستٗا 

نُا مل ٜأت ٖصا املؿطٚع املٛاظْاتٞ ظسٜس ع٢ً . 2015غتٓتٗٞ َع ْٗا١ٜ ؾٗط زدٓدل 

 .َػت٣ٛ ايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ

م شيو, ؾكس أمجع نٌ املتسخًني ع٢ً نطٚض٠ تؿعٌٝ تٛقٝات ٚ يف غٝا 

ٚخ٬قات املٓاظط٠ ايٛط١ٝٓ سٍٛ اؾباٜات, ٚاييت َطت عًٝٗا غٓتإ, ٚايتػطٜع بؿتح 
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ٚشيو يًٛقٍٛ إىل قطاع دبا٥ٞ َٓسَر . ٚضف اإلق٬ح ٚؾل ايتكٛضات شات ايع٬ق١

ضٜبٝني ٚإزَاز ايكطاع ٚعازٍ, قا٥ِ ع٢ً إغذلاتٝذ١ٝ قه١ُ حملاضب١ ايػـ ٚايتًُل ايض

 .غرل املٗٝهٌ يف املٓع١َٛ ايهطٜب١ٝ

ٚ ع٬ق١ بايكطاع غرل املٗٝهٌ , ؾكس ٫سغ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ ٖصا ايكطاع ٜؿتح  

ايباب أَاّ املٓاؾػ١ غرل املؿطٚع١, ٜٚعٝل ايتٓاؾػ١ٝ ا٫قتكاز١ٜ, نُا إٔ اؿه١َٛ مل 

َٔ ايٓؿاط ا٫قتكازٟ غرل  تهع ؿس اٯٕ أٟ ؼؿٝعات نطٜب١ٝ َٚاي١ٝ إلزخاٍ دع٤

 .املٗٝهٌ إىل ايكطاع املٗٝهٌ

ٚمتت ايسع٠ٛ يف ٖصا ايكسز إىل اؽاش تسابرل ع١ًُٝ نؿ١ًٝ باغتٝعاب َتطًبات 

 .ايؿاعًني ؾٝ٘

ٖصا, ٚ ْب٘ ايػاز٠ ايٓٛاب إىل املداطط اييت تعذلٟ املكاضب١ ايتذع١ٝ٦ٜ يع١ًُٝ 

كاطط ػػس يف استُاٍ إٔ ٜكبح  اإلق٬ح اؾبا٥ٞ, ٚيعٌ َا متت اإلؾاض٠ إيٝ٘ َٔ

اإلق٬ح َتذاٚظا ْتٝذ١ تطٛض ايٛنع ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ, مما غٝ٪زٟ إىل تطانِ 

ٚتتذ٢ً اـطٛض٠ . اإلق٬سات ٚتهدُٗا نُا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ يكطاع ايتعًِٝ

نصيو  يف غٝاب ايعساي١ اؾبا١ٝ٥, شيو إٔ املٓع١َٛ اؾبا١ٝ٥ تعس مبجاب١ نت١ً ٚاسس٠ 

ٖٚصا ؾه٬ عُا ميهٔ إٔ ىًك٘ اإلق٬ح ع٢ً . تتذعأ يذلابط ايهطا٥ب ؾُٝا بٝٓٗا٫ 

 .َطاسٌ, َٔ اضتباى ٚعسّ ٚنٛح ايط٩ٜا يس٣ املػتجُطٜٔ, ٫ٚغُٝا ا٭داْب َِٓٗ



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

َٚٔ ا٭ٚضاف ايهدل٣ املٗٝه١ً, اييت تهُٓتٗا ا٭ٚيٜٛات اؿه١َٝٛ نصيو ٚضف 

اعٞ ايهبرل, ؾكس تػا٤ٍ دٌ ايػاز٠ ؾؿُٝا ىل ٖصا ايٛضف ا٫دتِ. إق٬ح ايتكاعس

ايٓٛاب عٔ ايتسابرل املعَع ايكٝاّ بٗا َٔ أدٌ إق٬ح قٓسٚم ايتكاعس مبا ٜهُٔ إق٬سا 

 .سكٝكٝا َٚتٛاظْا شلصا ايكٓسٚم ٚمحا١ٜ اؿكٛم املهتػب١ يًُتكاعسٜٔ

نُا ٫سغ آخطٕٚ إٔ ٖٓاى تأخطا يف َباؾط٠ اإلق٬ح يف ٖصا ايكس, ٚزعٛا 

ٜٚط امل٪غػ١ ايدلملا١ْٝ مبػتذسات ٖصا املًـ, ٚتٛخٞ ايتؿاٚض َع مجٝع اؿه١َٛ إىل تٔ

َهْٛات ايؿعب املػطبٞ املع١ٝٓ, مبا يف شيو املكا٫ٚت ٚايٓكابات ٚايدلملإ ٚممجًٞ 

بٌ ٚقس مت ايتشصٜط َٔ اعتُاز أ١ٜ َكاضب١ إقكا١ٝ٥ يف . املٛظؿني ٚمجٝع اؿػاغٝات

 . املٛنٛع

ٟ يًُاي١ٝ ٚ َٛاق١ً فٗٛز ا٫غتعاز٠ ايتسضه١ٝ تؿعٌٝ إق٬ح ايكإْٛ ايتٓعِٝ

 . يًتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜ

ع٢ً َػت٣ٛ تؿعٌٝ إق٬ح ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يًُاي١ٝ, أنس بعض ايػاز٠ 

ايٓٛاب إٔ تٓعٌٜ َكتهٝات ٖصا ايكإْٛ ٜعس مبجاب١ ؼسٟ بايٓػب١ يًشه١َٛ, شيو أْٗا 

ٚ . 2016ْٛات , ابتسا٤ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط َسع٠ٛ يتؿعٌٝ ٖصا اإلق٬ح ع٢ً اَتساز مخؼ ؽ

غذًٛا أْ٘ ٭ٍٚ َط٠ مت تٛظٜع ْؿكات ا٫غتجُاض سػب اؾٗات مبٛدب َؿطٚع قإْٛ قٝس 

 .ايسضؽ
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ملكتهٝات ايكإْٛ  2016ٚ سٍٛ َس٣ اسذلاّ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

ْٛاب , ٫سغ داْب َٔ ايػاز٠ ا2016ٍايتٓعُٝٞ يًُاي١ٝ اييت هب تٓعًٜٗا ابتسا٤ َٔ 

َٔ ايكإْٛ  27ؾُٝا ٜتعًل باؿػابات اـكٛق١ٝ يًدع١ٜٓ أْ٘ ٚقع ؼاٌٜ ع٢ً املاز٠ 

 .ايتٓعُٝٞ غايـ ايصنط اييت متٓع ايتشٌٜٛ َٔ سػاب خكٛقٞ اىل سػاب آخط

ٚ يف اإلطاض شات٘ تػا٤ٍ ايبعض َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب بؿإٔ املٝهاْعَات اييت 

ٚنع غٝاغات بكإْٛ املاي١ٝ تطّٚ تكِٝٝ أتاسٗا ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يكإْٛ املاي١ٝ ٍ

 .ا٭ٖساف ٚ ايٓتا٥ر

ٚ إىل داْب ايؿطٚع يف تٓعٌٜ َكتهٝات ٚأسهاّ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يًُاي١ٝ 

نٓتاز يذلانُات اهاب١ٝ ٚدٗٛز َهجؿ١, غعٝا مٛ إضغا٤ منٛشز تسبرلٟ عكطٟ ٚ ؾعاٍ 

يًػ١ٓ املكب١ً َٛاق١ً  يًُاي١ٝ ايع١َُٝٛ, ؾإ اؿه١َٛ غططت يف َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ

فٗٛز ا٫غتعاز٠ ايتسضه١ٝ يًتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜ, ٚ شيو بعس لاسٗا يف 

ٖٚهصا ؾكس ناْت . ايتشهِ يف بعض املتػرلات ع٢ً ٖصا ايكعٝس, ٚ شيو بٓػب ًَشٛظ١

ضزٚز ؾعٌ ايػاز٠ ايٓٛاب إظا٤ ٚنع ايتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜ َتبا١ٜٓ, بني َٔ عدل عٔ 

اضتٝاس٘ يًتطٛض ا٫هابٞ ايصٟ عطف عسز َٔ ٖصٙ املتػرلات, ٚ بني َٔ قًٌ َٔ ؾإٔ  بايؼ

ٚقس تطنع . اجملٗٛزات اؿه١َٝٛ املبصٚي١ يف ٖصا ايؿإٔ, َعتدلا شيو ٚيٝس عٛاٌَ ظطؾ١ٝ

عذع املٝعا١ْٝ, : ايٓكاف باـكٛم ع٢ً َػت٣ٛ املعطٝات املانطٚ اقتكاز١ٜ ايتاي١ٝ

 .زا٤ات , استٝاطٞ ايب٬ز َٔ ايع١ًُ ايكعب١املٝعإ ايتذاضٟ, َٝعإ ا٭
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ؾؿُٝا ىل عذع املٝعا١ْٝ,  ؾكس اؾاض داْب َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إىل إٔ 

َٔ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ غ١ٓ  %6,2َػت٣ٛ ايعذع عطف ؼػٓا ًَُٛغا يُٝط َٔ

 %4,3ٚ  2014غ١ٓ  %4,6ٚ  2013غ١ٓ  %5,2, ثِ  2012غ١ٓ  %7,3إىل  2011

, ٚ ععٚا شيو با٭غاؽ إىل تطؾٝس 2016غ١ٓ  %3,1سكطٙ يف  ٚ ٜتٛقع 2015غ١ٓ 

ْؿكات ا٫غتجُاض ٚ ايٓؿكات ايعاز١ٜ بايطغِ َٔ تطادع ايعا٥سات ايهطٜب١ٝ, ؾه٬ عُا 

َٔ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ  %2,6عطؾت٘ املساخٌٝ غرل اؾبا١ٝ٥ اييت اْتكًت َٔ 

يٓٛاب نإ ي٘ تؿػدل آخط إ٫ إٔ داْبا أخط َٔ ايػاز٠ ا.  %1,2, أٟ بعٜاز٠%3,8إىل

ملػت٣ٛ ايتشػٔ ايصٟ عطؾ٘ عذع املٝعا١ْٝ, سٝح أضدع شيو, ْػبٝا ٚ دع٥ٝا, إىل 

ا٫نؿاض املػذٌ ع٢ً قعٝس غعط ايٓؿط يف ايػٛم ايسٚي١ٝ, ايصٟ زلح بسٚضٙ 

يًشه١َٛ مبباؾط٠ اإلق٬ح اؾع٥ٞ يكٓسٚم املكاق١, ؾه٬ عٔ اشلبات اييت مت ؼكًٝٗا 

ايعا١َ ٚاييت غاُٖت يف تععٜع َٛاضز ايسٚي١, يٝهٕٛ بصيو اإللاظ يؿا٥س٠ اـع١ٜٓ 

احملكل ع٢ً َػت٣ٛ عذع املٝعا١ْٝ إلاظا غاُٖت ؾٝ٘ عٛاٌَ ظطؾ١ٝ ٚ عٛاٌَ اغتجٓا١ٝ٥ 

 .سػب شات ايتٝاض

ٚ غكٛم املٝعإ ايتذاضٟ, ٫سغ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ ايعذع ايصٟ ٜعطؾ٘ ٖصا 

ْتٝذ١ انؿاض ؾاتٛض٠ ايٛاضزات ايطاق١ٝ بؿعٌ , 2014ٚ  2012املٝعإ ؼػٔ َا بني 

تطادع ا٭غعاض يف ايػٛم ايسٚي١ٝ ٚ زٜٓا١َٝ ايكازضات, ٚ خاق١ ايؿٛغؿاط َٚؿتكات٘ ٚ 

ٚ أٚنشٛا إٔ اجملٗٛزات املبصٚي١ خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭خرل٠ ٚ ايطا١َٝ إىل . َبٝعات ايػٝاضات



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 داْب َا مت اؽاشٙ َٔ تطٜٛط ايعطض ايتكسٜطٟ ٚ تٜٓٛع٘ يف ا٭غٛام اـاضد١ٝ, إىل

إدطا٤ات يًتشهِ يف ايٛاضزات َٔ سٝح ايهِ ٚ املهُٕٛ, َهٓت َٔ ا٫غتعاز٠ ايتسضه١ٝ 

 .يتٛاظٕ املٝعإ ايتذاضٟ

ٚ ناْت يًػاز٠ ايٓٛاب ْؿؼ امل٬سع١ بؿإٔ َٝعإ ا٭زا٤ات, سٝح غذًٛا 

إشا  يهٔ ٚ. انؿاض َػت٣ٛ ايعذع نصيو ؾُٝا ىل ٖصا امل٪ؾط املانطٚ اقتكازٟ

نإ ايهٌ ٜتؿل ع٢ً إٔ ايتشػٔ ايصٟ َا ؾت٤٢ ٜعطؾ٘ َٝعإ ا٭زا٤ات ضادع با٭غاؽ إىل 

ٚ إشا نإ أٜها ططف َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب . ايتشػٔ املػذٌ ع٢ً َػت٣ٛ املٝعإ ايتذاضٟ

ٜعٝسٕٚ شيو أٜها إىل ا٫ضتؿاع املػذٌ ع٢ً قعٝس تسؾكات ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ 

َكاض١ْ  2015ًَٝاض زضِٖ خ٬ٍ ايجُا١ْٝ اؾٗط ا٭ٚىل َٔ غ١ٓ  24,2املباؾط٠ سٝح بًػت 

, ؾإ َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب َٔ قًٌ َٔ ق١ُٝ ٖصا ا٫لاظ, سٝح 2014َع ْؿؼ ايؿذل٠ َٔ 

ععا شيو إىل تطادع أغعاض املٛاز ايٓؿط١ٝ ٚ أغعاض عسز َٔ املٛاز ا٭ٚي١ٝ يف ايػٛم ايسٚي١ٝ 

ٚ اؿسٜس ٚ أثاض ايػ١ٓ ايؿ٬س١ٝ اؾٝس٠,  ٖٚٞ  َجٌ ا٭ضظ ٚ ايػهط ٚ ايٓشاؽ ٚا٭ملّٓٝٛ

 .عٛاٌَ ظطؾ١ٝ اغتجٓا١ٝ٥ غرل زا١ُ٥

ٚ قس ٫سغ ْؿؼ اؾاْب إٔ اضتؿاع ا٫ستٝاطٞ ايٛطين َٔ ايع١ًُ ايكعب١ 

, َطزٙ إىل ؼكٌٝ 2014ًَٝاض زضِٖ غ١ٓ  181إىل  2013ًَٝاض زضِٖ غ١ٓ  151َٔ 

اض زضِٖ ٚاييت غاُٖت بايجًجني يف اضتؿاع ًَٞ 20ٖبات َٔ زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ مبا ٜٓاٖع 

 .املدعٕٚ َٔ ايع١ًُ ايكعب١
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إىل شيو, ؾكس تطنعت دٗٛز ايػاز٠ ايٓٛاب يف تعاطِٝٗ َع إؾهاي١ٝ تسبرل 

إش . املاي١ٝ ايع١َُٝٛ ٚ اغتعاز٠ تٛاظٕ امل٪ؾطات املانطٚاقتكاز١ٜ سٍٛ َعه١ً املس١ْٜٝٛ 

غٗا َػتٜٛات أقبشت تسم ْاقٛؽ أنست مجٝع ا٭طٝاف ع٢ً تؿاقِ املس١ْٜٝٛ ٚبًٛ

اـطط بايٓػب١ يػرلٚض٠ املػًػٌ ا٫قتكازٟ , ٚ أؾاض ايػاز٠ ايٓٛاب إىل إٔ ْػب١ املس١ْٜٝٛ 

َٔ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ باعتُاز ايتشًٌٝ  %80ٚقًت يف اٯ١ْٚ ا٭خرل٠ إىل 

ا٫قتكازٟ ايعُٝل, ٚ ٖٞ ْؿؼ ايٓػب١ اييت تعٗطٖا إسكا٥ٝات املٓسٚب١ٝ ايػا١َٝ 

يًتدطٝط  ٚ اجملًؼ ا٭ع٢ً يًشػابات , سػب ايػاز٠ ايٓٛاب, ٚشيو خ٬ؾا يًٓػب١ 

غاز٠ ٚ اضتباطا بايسٜٔ ايعَُٛٞ نصيو, أٚنح بعض اٍ. ايكازض٠ عٔ ايٛظاض٠ ايٛق١ٝ

, يتتػاضع ٚثرلتٗا ابتسا٤ 2005ايٓٛاب إٔ إؾهاي١ٝ ا٫غتسا١ْ بسأت يف ايطؿٛح َٓص غ١ٓ 

, َٛنشني يف اٯٕ شات٘ إٔ ؾ٤ٛ اؿه١َٛ اىل ا٫غتسا١ْ خ٬ٍ غٓيت 2009َٔ غ١ٓ 

 .ٜػتٓس إىل َدلضات دس١ٜ ٚ َٛنٛع١ٝ 2014ٚ  2013

ات زقٝك١ ٚ َؿك١ً ٚ باملٓاغب١ شاتٗا, أثاض ايػاز٠ ايٓٛاب َػأي١ غٝاب َعطٞ

 .سٍٛ ايسٜٔ ايعَُٛٞ ٚ غٝاب دسٍٚ ٜؿػط اٖت٬ى ٖصا ايسٜٔ

ٚ يف غٝام شيو,ؾكس متت إثاض٠ َؿّٗٛ املس١ْٜٝٛ ايع١َُٝٛ , سٝح متت 

اإلؾاض٠ إىل  إٔ املس١ْٜٝٛ ايع١َُٝٛ تؿٌُ نصيو َس١ْٜٝٛ اؾُاعات ايذلاب١ٝ امله١ُْٛ 

ًَٝاض زضِٖ ٚ  14سٛايٞ  2015 َٔ ططف ايسٚي١ َٚتأخطات ا٭زا٤ اييت بًػت غ١ٓ

ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ اييت مل تطدع ملػتشكٝٗا, ؾه٬ عٔ َس١ْٜٝٛ امل٪غػات 
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ايع١َُٝٛ امله١ُْٛ َٔ ططف ايسٚي١ ٚاملٛد١ٗ ي٬غتجُاض, ٚ نصيو ٚزا٥ع ظبٓا٤ اـع١ٜٓ 

ايٓٛاب ٚ خًل ايػاز٠ . اييت تػتعٌُ يف تػٓٝس زٜٕٛ اـع١ٜٓ زٕٚ إٔ تعتدل زٜٓا عَُٛٝا

 .إىل ايتٓبٝ٘ إىل خطٛض٠ َجٌ ٖصا ايٛنع املدٝـ ملعط٢ املس١ْٜٝٛ

ٚ نإ َطًب ٚنع إغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١ يًتعاٌَ َع ايسٜٔ ايعَُٛٞ يف  

اػاٙ ؽؿٝه٘ َطًبا ًَشا َٔ قبٌ مجٝع ايػاز٠ ايٓٛاب, عٝح زعت ْػب١ ١َُٗ َِٓٗ 

ٜح ايط٩ٜا سٍٛ ٚنع ايسٜٔ إىل ايتؿهرل يف يكا٤ َؿذلى بني اؿه١َٛ ٚ ايدلملإ يتٛض

 .ايعَُٛٞ ٚ نٛابط تسبرل املس١ْٜٝٛ ايع١َُٝٛ بؿكٝٗا ايساخًٞ ٚ اـاضدٞ
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٬َسعات ٚتػا٫٩ت َٔ قبٌ ايػاز٠ ايٓٛاب يف بسا١ٜ دٛاب٘ ع٢ً َا أثرل َٔ 

, بازض ايػٝس قُس 2016أثٓا٤ املٓاقؿ١ ايعا١َ ملؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ 

بٛغعٝس ٚظٜط ا٫قتكاز ٚاملاي١ٝ إىل ايتٜٓٛ٘ مبػت٣ٛ ايٓكاف ايصٟ َٝع ادتُاعات ؾ١ٓ 

ات ق١ُٝ ٚتٜٓٛ٘ ٚتؿذٝع, املاي١ٝ بٗصا اـكٛم, ٚمبا محً٘ َٔ اْتكازات بٓا٠٤ ٬َٚسغ

ع٢ً اعتباض إٔ نٌ شيو ٜكب يف اػاٙ ابتساع اٯيٝات ايهؿ١ًٝ بتشكٝل ايت١ُٝٓ 

ٚأؾاز إٔ اؿه١َٛ . ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًب٬ز, ٚؼػني ظطٚف عٝـ املٛاطٓني

ٚزضاغ١ املكذلسات اؾس١ٜ إلغٓا٤ َؿطٚع  َػتعس٠ يًتؿاعٌ ٚايتذاٚب َع ايٓكس املٛنٛعٞ

ٜس ايسضاغ١ , مبا ٜتٛاؾل ٚا٭ٖساف ٚاملطتهعات اييت ٜتُشٛض سٛشلا شات املؿطٚع قإْٛ م

 .ٚأخصا بعني ا٫عتباض اإلنطاٖات اييت ؾطنت ْؿػٗا يف غٝام ؼهرلٙ

ْٚٛٙ باؾٛ اإلهابٞ ايصٟ َٝع ا٫ْتدابات ا٭خرل٠ اييت عطؾتٗا ايب٬ز, سٝح 

تػرل مٛ تععٜع ايبٓا٤  أمجع ايهٌ ع٢ً ْعاٖتٗا َٚكساقٝتٗا ٚأنست إٔ ايب٬ز

ايسميكطاطٞ ٚانطاط ايب٬ز يف َػاض اإلق٬سات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ 

ؼت ايكٝاز٠ ايطؾٝس٠ ؾ٬ي١ املًو قُس ايػازؽ ْكطٙ اهلل, مما دعٌ َٔ ايب٬ز 

منٛشدا َتؿطزا ٜهطب ب٘ املجٌ يف احملاؾٌ ايسٚي١ٝ ٚتتػابل ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ي٬غتؿاز٠ 

خدلت٘, ٚيف َكس١َ ٖصٙ اإلق٬سات املهٞ قسَا يف تؿعٌٝ أغؼ اؾ١ٜٛٗ املتكس١َ  َٔ

ٚخاق١ ع٢ً قعٝس ا٭قايِٝ اؾٓٛب١ٝ, ع٢ً اعتباض إٔ شيو ٜعس أؾهٌ دٛاب ع٢ً 

ٚأناف إٔ تعب١٦ اؾب١ٗ ايساخ١ًٝ باتت . َٓاٚضات خكّٛ ايٛسس٠ ايذلاب١ٝ يًُػطب
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انؼ أسك١ٝ املػطب يف قشطا٥٘ نطٚض١ٜ يؿهح نٌ ا٫زعا٤ات املػطن١ اييت تع

. ٚايتعطٜـ بايكه١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايسؾاع عٔ َؿطٚع اؿهِ ايصاتٞ عٛض َكاضب١ ضز ايؿعٌ

ْٚٛٙ َٔ دسٜس . ٚنٌ شيو إىل داْب اجملٗٛزات ايسبًَٛاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ يف ٖصا ايؿإٔ

, باؾٗٛز اؾباض٠ يهاؾ١ ايك٣ٛ ا٭١َٝٓ بهٌ َهْٛاتٗا َٔ ادٌ ايسؾاع عٔ سٛظ٠ ايٛطٔ

ٚبعس شيو ساٍٚ ايػٝس ايٛظٜط اإلداب١ ع٢ً . خاق١ يف ظٌ تعاٜس كاطط اإلضٖاب

 :تػا٫٩ت ايػاز٠ ايٓٛاب ٬َٚسعاتِٗ َٔ خ٬ٍ عسز َٔ احملاٚض دػسٖا نُا ًٜٞ

 احملٛض ا٭ٍٚ ٜٚتعًل بايعطؾ١ٝ ايسٚي١ٝ, -

 احملٛض ايجاْٞ ٜتططم إىل إؾهاي١ٝ ايُٓٛ نُٓٛشز؛ -

 منٛ ٚايتؿػٌٝاحملٛض ايجايح ايع٬ق١ بني اٍ -

 احملٛض ايطابع ايع٬ق١ بني ايُٓٛ ٚا٫غتجُاض  -

 احملٛض اـاَؼ ٜتعًل باملس١ْٜٝٛ ٚإؾهايٝاتٗا -

 احملٛض ايػازؽ ٜٚتعًل باإلق٬ح ايهطٜيب -

 .احملٛض ايػابع ٜٚتعًل بايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ ملٛاطٓٝٓا ٚايكطاعات ا٫دتُاع١ٝ -

يكسز َٔ قبٌ ايػاز٠ ؾايبٓػب١ يًُشٛض ا٭ٍٚ, ٚاْط٬قا مما غذٌ يف ٖصا ا

ايٓٛاب, ٚمما َؿازٙ ايتكًٌٝ َٔ اإللاظات احملكك١ ؾُٝا ىل اغتعاز٠ ايتٛاظْات املانطٚ 

اقتكاز١ٜ, َٔ خ٬ٍ ضبطٗا بايعطؾ١ٝ, ٚانؿاض ايؿاتٛض٠ ايٓؿط١ٝ, ٖٚبات زٍٚ اـًٝر, 
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ز أنس ايػٝس ايٛظٜط إٔ شيو غرل قشٝح, ٚأٚنح إٔ َجٌ ٖصٙ اإللاظات تعس َهػبا يًب٬

َٛنشا إٔ ايعذع نإ إضازٜا, سٝح ناْت ٖٓاى غٝاغ١ . بعٝسا عٔ أ١ٜ اعتباضات أخط٣

. إضاز١ٜ ٚمت ادتٝاظ َطس١ً ا٭ظ١َ بؿهٌ اإلق٬سات اؾط١٦ٜ ٚاإلدطا٤ات املاي١ٝ ايكا٥ب١

ؾا٫غذلداع ايتسضهٞ يًتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜ مل ٜهٔ ع٢ً سػاب اؾاْب 

ٚأناف . يسٚي١ املتعًك١ با٫غتجُاض, ٜٛنح ايػٝس ايٛظٜطا٫دتُاعٞ ٚع٢ً سػاب غٝاغ١ ا

نُا أنس إٔ ايطبط بني لاح . إٔ َٔ بني أغؼ لاح اإلق٬ح, إق٬ح قٓسٚم املكاق١

اإلق٬ح ٚاإلق٬ح ع٢ً َػت٣ٛ قٓسٚم املكاق١, ٚتطادع  أغعاض ايٓؿط ٚايعطؾ١ٝ هاْب 

ٚظاز إٔ اإلق٬ح بسأ . ؾذاع١ايكٛاب, َعتدلا إٔ شيو ْاتر با٭غاؽ عٔ غٝاغ١ ٖٝه١ًٝ ٚ

قبٌ تطادع أغعاض ايٓؿط ايصٟ أنس َكساق١ٝ اإلق٬ح يف ٖصا ا٫ػاٙ, سٝح مت ايؿطٚع 

, ٚيف ظٌ اغتُطاض تكًبات َػت٣ٛ ايٓؿط ايصٟ بًؼ 2013يف تطبٝل ْعاّ املكاٜػ١ يف 

 .2014ز٫ٚض يًدلٌَٝ, يف سني مل تبسأ أغعاض ايٓؿط يف ا٫نؿاض إ٫ غ١ٓ  110

يف دٛاب ايػٝس ايٛظٜط إٔ إق٬ح ْعاّ املكاق١ ٜٓبين ع٢ً غٝاغ١ ٚدا٤ 

تتٛخ٢ ايتٛاظْات املاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ َٔ خ٬ٍ اؽاش إدطا٤ات َٛانب١ تػاٟٚ بني زعِ 

قطاع ايٓكٌ ٚايتأَني نس خطط اضتؿاع ا٭غعاض, ٚتٛدٝ٘ اشلٛاَـ يف اػاٙ زعِ ايؿ٦ات 

اغو ا٫دتُاعٞ, ٚتععٜع ايبٓٝات ايتش١ٝ ا٫دتُاع١ٝ اشلؿ١, َٔ خ٬ٍ قٓسٚم زعِ ايتِ

نُا َهٓت اشلٛاَـ املاي١ٝ املتأت١ٝ َٔ اإلق٬ح َٔ تكؿ١ٝ نٌ َتأخطات . ايكش١ٝ

املٛاز ايٓؿط١ٝ ايػا١ً٥ املذلان١ُ خ٬ٍ ايػٓٛات املان١ٝ, َٚٓ٘ إْٗا٤ ايعٌُ بػٝاغ١ 
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زف إىل اغت٬ٗن١ٝ  ضٜع١ٝ, ناْت ؾٛا٥سٖا قسٚز٠ ا٭َس, َكابٌ ض١ٜ٩ اقتكاز١ٜ ت٘

 .ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚتععٜع ايدلاَر ا٫دتُاع١ٝ

ٚبايٓػب١ ٯثاض ايعطؾ١ٝ اـاضد١ٝ ع٢ً املٝعإ ايتذاضٟ َٚٝعإ ا٭زا٤ات, 

أٚنح ايػٝس ايٛظٜط إٔ تطادع َػت٣ٛ ايعذع ع٢ً قعٝس املٝعإ ايتذاضٟ يٝؼ ضادعا 

ؾعٌ ايسٜٓا١َٝ ؾكط إىل تطادع ؾاتٛض٠ ايٛاضزات, بٌ يتطٛض ايكازضات نصيو, خاق١ ب

ًَٝاض زضِٖ   40اييت تعطؾٗا املٗٔ ايعامل١ٝ باملػطب, ٚع٢ً ضأغٗا قطاع ايػٝاضات ايصٟ سكل 

ٚأناف يف ْؿؼ ايػٝام, . َٝاض زضِٖ ٖصٙ ايٓػب١ 46, ٚضمبا 2014نطقِ َعا٬َت غ١ٓ 

إٔ تطادع ايعذع َطزٙ أٜها يًكطاعات ا٭خط٣ َجٌ ايكٓاع١ ايػصا١ٝ٥, قازضات 

تكات٘ َٔ د١ٗ, ٚاإلدطا٤ات اإلغذلاتٝذ١ٝ ملدطط املػطب ا٭خهط َٔ ايؿٛغؿاط َٚـ

د١ٗ ثا١ْٝ, إش غاُٖت يف تععٜع ايتٓاؾػ١ٝ اـاضد١ٝ يًُٓتذات ايػصا١ٝ٥ ايؿ٬س١ٝ 

 %34املػطب١ٝ, مما تطتب عٓ٘ باـكٛم ايطؾع َٔ قازضات ٖصٙ املٓتٛدات عٛايٞ 

 .2008َكاض١ْ َع غ١ٓ 

عٓس ايتكسٜط عدل " املػطب ا٭خهط"تػ١ُٝ  ٚغاِٖ املػطب ا٭خهط يف تطٜٚر

تععٜع ايتُٛقع ايتٓاؾػٞ يًًُه١, مما َهٓٗا سايٝا َٔ است٬ٍ املطنع ايجايح عاملٝا 

 .بايٓػب١ يتكسٜط َعًبات ايعٜتٕٛ ٚاـاَؼ بايٓػب١ يًطُاطِ
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ٚيف اضتباط بصيو, ؾسز ايػٝس ايٛظٜط ع٢ً إٔ َا مت ؼكٝك٘ َٔ ؼػٔ ع٢ً 

تكازٟ يٝؼ ؾكط بؿعٌ عٛاٌَ ظطؾ١ٝ خاضد١ٝ, بٌ ٖٛ سك١ًٝ املػت٣ٛ املانطٚ ام

 .إق٬سات ب١ٜٛٝٓ ٚدط١٦ٜ نصيو

ٚسٍٛ َا قٌٝ عٔ اشلبات املُٓٛس١ َٔ زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ يب٬زْا, ؾكس ْعع 

عٓٗا ايػٝس ايٛظٜط ايطابع ايعطيف, ٚأنس أْٗا تسخٌ يف إطاض ؾطان١ إغذلاتٝذ١ٝ َع زٍٚ 

تؿعٌٝ َهاَٝٓٗا مبٓاغب١ ظٜاض٠ ايعٌُ امل١ُْٛٝ ؾ٬ي١  فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ, ٚقس مت

 . املًو قُس ايػازؽ يعسز َٔ ٖصٙ ايسٍٚ

ٚتٗسف ٖصٙ ايؿطان١ باإلناؾ١ إىل متٌٜٛ َؿاضٜع ايت١ُٝٓ بب٬زْا, ع٢ً ؾهٌ 

ًَٝاض ز٫ٚض ملس٠ مخؼ غٓٛات, إىل تك١ٜٛ ايتعإٚ بني املػطب ٖٚصٙ  5ٖبات بك١ُٝ 

 .ٕ يف اجملا٫ت ايجٓا١ٝ٥ ٚاملباز٫ت ايتذاض١ٜاجملُٛع١ ٚتك١ٜٛ ايتعاٚ

ٚإلٜهاح تأثرل ٖصٙ اشلبات يف فاٍ ايتٛاظْات املانطٚ اقتكاز١ٜ, أؾاز ايػٝس 

ًَٝاض زضِٖ يف  26ًَٝاض ز٫ٚض, بًؼ سٛايٞ  5ايٛظٜط إٔ َا مت غشب٘ ؿس اٯٕ َٔ َبًؼ 

تٛقٝع اتؿاقٝات, ٚإٔ ث٬خ غٓٛات, ٚإٔ ٖصٙ اشلبات َؿطٚط١ بتٌُٜٛ َؿاضٜع َتؿل عًٝٗا ٚ

 .طًب ايػشب َطتبط ببٝاْات يإللاظ ؾُٝا ىل ٖصٙ املؿاضٜع

ٚؾُٝا ىل َا أثرل سٍٛ ْػب١ ايُٓٛ, أٚنح ايػٝس ايٛظٜط إٔ نٌ اقتكازٜات 

ٚيف نٌ غٝاغ١ هب إٔ . ايعامل تتؿاعٌ َع ايعطؾ١ٝ اـاضد١ٝ بإهابٝتٗا ٚغًبٝاتٗا
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٫سات سُٝٓا تهٕٛ اشلٛاَـ املاي١ٝ َتٛؾط٠ ٚهب َباؾط٠ اّيإم. تهٕٛ ٖٓاى اغتباق١ٝ

 .ٚاغتػ٬ٍ ؼػٔ ايعطؾ١ٝ ملٛاق١ً اإلق٬سات

ٚأؾاز أْ٘ َٔ بني ايعطٚف املػا١ُٖ يف ؼػني ايعطؾ١ٝ ايٛط١ٝٓ ايتػاقطات 

املطط١ٜ, نُا أؾاض إىل إٔ آثاض ايتكًبات املٓاخ١ٝ ع٢ً ْػب١ ايُٓٛ بٓٝت بؿهٌ دًٞ, سٝح 

نُا إٔ . ىل َعس٫ت ايُٓٛ يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ مل ٜعس قٜٛاإٔ تأثرل ايكطاع ايعضاعٞ ع

ايؿ٬س١ غرلت َٔ ٖٝهًتٗا يف اػاٙ ظٗٛض أْؿط١ ؾ٬س١ٝ شات ق١ُٝ َهاؾ١ عاي١ٝ ع٢ً 

 .سػاب ظضاع١ اؿبٛب

ٚأنس إٔ ٚظٕ ايكطاع ايؿ٬سٞ انؿض زاخٌ ا٫قتكاز ايٛطين بؿعٌ تؿعٌٝ 

ٕ ٖصا ايتشٍٛ ايبٟٓٝٛ ايتسضهٞ كتًـ ا٫غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝ, اييت َهٓت ّ

ٚظٗٛض ؽككات دسٜس٠ شات ق١ُٝ َهاؾ١ عاي١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايكطاع ايكٓاعٞ, ايؿ٤ٞ 

ايصٟ أز٣ إىل ؼسٜح ايكاعس٠ اإلْتاد١ٝ نُا ٜٛنش٘ ا٭زا٤ اؾٝس يكٓاع١ ايػٝاضات 

ٚاييت َهٓت َٔ اْسَاز املػطب يف غ٬غٌ . ٚايطا٥طات, ع٢ً َػت٣ٛ اإلْتاز ٚايتكسٜط

, 2020-2014ٚأؾاض ايػٝس ايٛظٜط إىل إٔ كطط ايتػطٜع ايكٓاعٞ . ق١ُٝ ايعامل١ٝاٍ

َٚٔ  أدٌ َٛانب١ دٝس٠ يًُػتجُطٜٔ يف قطاع ايػٝاضات, ٚخًل ايعطٚف امل١ُ٥٬ 

٫ْبجام ْػٝر قٓاعٞ يًػٝاضات شٟ غًػ١ً ق١ُٝ أنجط اْسَادا يف غٝام ايتش٫ٛت 

طاع َٔ خ٬ٍ قٓسٚم ايت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ ايعامل١ٝ, غٝعُس إىل إعطا٤ زؾع١ دسٜس٠ يًل

ٖهتاض َٔ ايعكاض  1000ًَٝاض زضِٖ, ٚتعب١٦  20ٚا٫غتجُاضات بػ٬ف َايٞ ٜٓاٖع 
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ٚأناف إٔ ا٭َط ٜتعًل مبكاضب١ . ايعَُٛٞ املدكل يًتأدرل, ٚنصا ايٛيٛز إىل ايتٌُٜٛ

ف تٗسف إىل تطٜٛط َٓعَٛات قٓاع١ٝ سٍٛ فُٛع١ َٔ املكا٫ٚت ايهدل٣, ٚشيو بٗس

خًل زٜٓا١َٝ دسٜس٠ ٚع٬قات دسٜس٠ بني اجملُٛعات ايكٓاع١ٝ ايهدل٣ ٚاملكا٫ٚت 

 .ايكػرل٠ ٚاملتٛغط١

ٚيف ٖصا اإلطاض, مت إعطا٤ ا٫ْط٬ق١ ٭ضبع١ َؿاضٜع يًُٓعَٛات ايكٓاع١ٝ يف 

 %63أيـ َٓكب ؾػٌ, أٟ َا ٜعازٍ  56قطاع ايػٝاضات, ٚاييت تٗسف يٛسسٖا إىل خًل 

(. 2020مبذُٛع ايكطاع يف أؾل  إناؾ١ٝأيـ َٓكب ؾػٌ  90)َٔ ا٭ٖساف املػطط٠ 

ٚغتُهٔ أٜها ٖصٙ املٓعَٛات ايكٓاع١ٝ, ٚاييت تػطٞ قطاعات ا٭غ٬ى ٚايتذٗٝع زاخٌ 

ايػٝاضات ٚاملكاعس ٚاملعازٕ ٚنصا بطاضٜات ايػٝاضات, َٔ َهاعؿ١ قازضات ايكطاع بٓشٛ 

أَا ايؿ١٦ ايجا١ْٝ َٔ . ْكط١ 20از احملًٞ مبا ٜٓاٖع َط٠ ٚايطؾع َٔ ْػب١ ا٫ْسّ 2,5

املٓعَٛات ايكٓاع١ٝ ٚاييت ٖٞ عباض٠ عٔ َكا٫ٚت قػط٣ َٚتٛغط١, ؾػتٓتعِ سٍٛ 

ٜٚعٌ اشلسف ػُٝع فُٛع١ َٔ ايٛسسات ايكٓاع١ٝ سٍٛ َكا٫ٚت . َكٓعٞ ايػٝاضات

ا٫غتجُاض ندل٣ ضا٥س٠ ٜٓتعط َٓٗا إٔ تًعب زٚض ايكاططات ٚإٔ تعٌُ ع٢ً َهاعؿ١ 

ٚا٫ضتكا٤ مبدتًـ َهْٛات ايكٓاع١ ايٛط١ٝٓ إىل َػتٜٛات أع٢ً يف غًػ١ً ق١ُٝ 

 . ايكطاع

 ؿك١ قطاع اـسَات ٜعس َٔ املتٛاقٌ ايتعاٜس ٚأؾاض ايػٝس ايٛظٜط إىل إٔ

 يف% 57,3 اؿك١ ٖصٙ بًػت سٝح املػطبٞ, ي٬قتكاز ايتسضهٞ ايتشٍٛ َعاٖط أبطظ
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 يف% 4 قسضٙ منٛا َػذ٬ 2014ٚ 2008 بني َا املهاؾ١ ايك١ُٝ إمجايٞ َٔ املتٛغط

 ١َُٗ عك١" ا٭خط٣ اـسَات" تػتأثط ايكطاع, ٖصا أْؿط١ بني َٚٔ. ايػٟٓٛ املتٛغط

 يف% 3,4 بًػت منٛ ْػب١ َػذ١ً املتٛغط, يف% 28,1 عٛايٞ املهاؾ١ ايك١ُٝ إمجايٞ َٔ

 يًُكا٫ٚت املكس١َ باـسَات" املطتبط١ با٭ْؿط١ خاق١ ا٭َط ٜٚتعًل. ايػٟٓٛ املتٛغط

 اـسَات اـكٛم ٚد٘ ع٢ً َٚٓٗا ,(اـسَات ٖصٙ َٔ% 47" )اـكٛق١ٝ ٚاـسَات

 ع٢ً بًػت, َتٛغط١ عكل" يًُكا٫ٚت املكس١َ ٚاـسَات ٚايهطا٤ بايعكاض" املتعًك١

 يف% 2,8 بًػت َتُاث١ً منٛ ْٚػب املهاؾ١ ايك١ُٝ إمجايٞ َٔ% 11,8ٚ% 13,3 ايتٛايٞ,

 . ايسضاغ١ قٝس ايؿذل٠ خ٬ٍ ايػٟٓٛ املتٛغط

 ٚا٫غت٬ٗى ا٫غتجُاض خ٬ٍ َٔ ايساخًٞ, ايطًب غتُطٚباملٛاظا٠ َع شيو, ا

  :, سٝح اغتؿاز َٔايٛطين ا٫قتكازٟ ايٓؿاط زعِ يف ايٓٗا٥ٞ,

  تععٜع زٚض ا٫غتجُاض ايعَُٛٞ نطاؾع١ أغاغ١ٝ يسعِ ايُٓٛ ٚنُإ ت١ُٝٓ

فاي١ٝ َتٛاظ١ْ ٚؼػني ا٫غتؿاز٠ َٔ خسَات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ا٭غاغ١ٝ, سٝح عطف 

ايتهٜٛٔ اـاّ يًطأزلاٍ ايجابت ؼػٓا يف سكت٘ املتٛغط١ َٔ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ 

يف املتٛغط, نُا اضتؿعت َػاُٖت٘ % 2,8ٚقس سكل منٛا غٜٓٛا قسضٙ %. 31,4يتكٌ إىل 

. يف املتٛغط غٜٓٛاْكط١  0,9يف منٛ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ يتكٌ إىل 

  ايٓاتر % 59ايٓٗا٥ٞ يٮغط, ٚايصٟ ميجٌ سٛايٞ  ا٫غت٬ٗىتطٛض َٔ

-2008 ايؿذل٠ خ٬ٍ ايجابت١, با٭غعاض ,%4,6 قسضٙ منٛاايساخًٞ اـاّ, سٝح غذٌ 
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. ْكط, يف املتٛغط, يف منٛ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ 2,7ٚ ْحب بصيو َػاُٖا, 2014

ٜٚعع٣ ٖصا ايتطٛض إىل ؼػٔ ايسخٌ اـاّ املتاح يٮغط َٔ سٝح ايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥, 

هاب١ٝ يًتسابرل املتدص٠ َٔ خ٬ٍ ضؾع ا٭دٛض ٚؽؿٝض ايهطٜب١ َػتؿٝسا َٔ اٯثاض اإل

 . ع٢ً ايسخٌ ٚايطؾع َٔ زٜٓا١َٝ غٛم ايؿػٌ باإلناؾ١ إىل ايتشهِ يف َػت٣ٛ ا٭غعاض

ٚسٍٛ َا أثرل بؿإٔ نعـ ْػب١ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ املتٛقع١ مبٛدب َؿطٚع 

 :غٝني,  أٚنح ايػٝس ايٛظٜط إٔ ٖٓاى عاًَني أغا2016قإْٛ املاي١ٝ 

  ٍٚيف سسٚزقكٍٛ ظضاعٞ َتٛغط َٔ اؿبٛب  بؿطن١ٜٝطتبط ايعاٌَ ا٭ 

, بعس غ١ٓ  ايػابك١املاي١ٝ   ايؿإٔ بايٓػب١ ملؿاضٜع قٛاْني ٖٛ  نُإًَٝٛ قٓطاض  70

, أٟ 2015ًَٕٝٛ قٓطاض خ٬ٍ غ١ٓ  115اغتجٓا١ٝ٥ متٝعت مبشكٍٛ ظضاعٞ بًؼ  ؾ٬سٝ٘

% 1,8انؿاض يًك١ُٝ املهاؾ١ ايؿ٬س١ٝ بـ ٖٚٛ َا غٝٓتر عٓ٘ % 40بانؿاض ْػبت٘ 

, َا ٜعين تطادع َػا١ُٖ 2015غ١ٓ % 13,9بعس إٔ غذًت اضتؿاعا بـشٛايٞ  2016غ١ٓ 

 .ْكط١ 1,7ايك١ُٝ املهاؾ١ ايؿ٬س١ٝ يف ايُٓٛ ب 

  يًهطٜب١ ع٢ً املٓتذات "يف سني ٜؿػط ايعاٌَ ايجاْٞ بايتباط٪ املطتكب

غ١ٓ % 13,7بعس  2016غ١ٓ % 4,3اييت غرلتؿع سذُٗا بٓػب١ "  1ايكاؾ١ٝ َٔ ايسعِ

:  أغاغا بتأثرل 2015ٜٚؿػط اضتؿاعٗا خ٬ٍ غ١ٓ . 2014خ٬ٍ % 13,4ٚ 2015

                                                           
1
  .2014مً الىاجج الذاخلي الخام خالٌ ظىت   %10,2ؼيلذ خفت َزا اإلايىن   
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  ٛيتبًؼ  2015خ٬ٍ غ١ٓ % 30,3انؿاض سذِ ايسعِ ع٢ً املٓتذات بٓش

نتب ًَٝاض زضِٖ, اضتباطا بطؾع ايسعِ عٔ ايػاظٚاٍ ٚايؿٍٝٛ املػتعٌُ َٔ ططف امل 17,6

ع٢ً  2014ٜٚٛيٝٛظ  2015املكطض َٓص ٜٓاٜط )ايٛطين يًهٗطبا٤ ٚاملا٤ ايكاحل يًؿطب 

َٔ إمجايٞ تهًؿ١ % 12ٚ% 31َا ٜٓاٖع  2014ٚقس ؾهٌ ٖصإ املهْٛإ خ٬ٍ (. ايتٛايٞ

 %. 43املكاق١ ع٢ً ايتٛايٞ, أٟ َا فُٛع٘ 

  2,2َكابٌ % 2,7اضتؿاع سذِ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ ع٢ً املٓتذات بٓػب١ %

ٚايصٟ ضاؾك٘, يف ( 2014غ١ٓ % 3,3بعس % 4,2)ْتٝذ١ ؼػٔ اغت٬ٗى ا٭غط  2014غ١ٓ 

غ١ٓ % 0,4-َكابٌ % 0,6)املكابٌ, تطٛض طؿٝـ يًتهٜٛٔ اـاّ يًطأزلاٍ ايجابت 

 (. 2014غ١ٓ % 2َكابٌ % 0,4)ٚنصا ايٛاضزات َٔ ايػًع ( 2014

 2016 غ١ٓ ٚبٓا٤ عًٝ٘, ؾٝٓبػٞ ؼًٌٝ آؾام منٛ ا٫قتكاز ايٛطين يف

 ٜكٌ منٛ َعسٍ قلإٔ تح املتٛقعبا٫عتُاز ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ غرل ايؿ٬س١ٝ, ٚاييت َٔ 

, ٜهٝـ 2014 غ١ٓ% 2,0ٚ 2015 غ١ٓ خ٬ٍ% 2,7 بعس 2016 غ١ٓ خ٬ٍ% 3,5 إىل

 .ايػٝس ايٛظٜط

 ُِٗ َٜ , قت٣ٛ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ َٔ َٓاقب ايؿػٌٚيف احملٛض ايجايح ايصٟ 

سٝح  ,يعب زٚضا ساؾعا يف خًل َٓاقب ايؿػٌ ايٓؿاط ا٫قتكازٟأنس ايػٝس ايٛظٜط بإٔ 

َٛاظا٠ َع  %1,1 بًؼ بتعاٜس ايتؿػٌٝ مبتٛغط غٟٓٛ 2014ٚ 2006متٝعت ايؿذل٠ بني 

-1999خ٬ٍ ايؿذل٠  %3,9غٜٓٛا َكابٌ  %4,5)زٜٓا١َٝ ايٓؿاط ا٫قتكازٟ 
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ؾػٌ قاف يف املتٛغط ايػٟٓٛ خ٬ٍ  َٓكب 109.200قس مت خًل َا ٜكاضب (. 2005

.  2014غ١ٓ  %9,9ٖصٙ ايؿذل٠, مما أز٣ إىل تكًٝل َعسٍ ايبطاي١ تسضهٝا يٝػتكط يف 

-2000غرل إٔ ؼًٌٝ ايع٬ق١ بني ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚايتؿػٌٝ خ٬ٍ ايؿذل٠ 

,  ٚ اخت٬ؾا ظٗط تصبصبا يف قت٣ٛ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ َٔ إسساخ ؾطم ايؿػٌُٟ 2014

 . غب ايكطاعات, ٜهٝـ ايػٝس ايٛظٜطَُٗا ح

يف املتٛغط خ٬ٍ غاِٖ اضتؿاع ْكط١ ٚاسس٠ َٔ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ  ٚأٚنح إٔ

إٔ ٖصا احملت٣ٛ عطف  , يٝؿرل إىلْكط١ ؾكط َٔ ايتؿػٌٝ 0,28اضتؿاع يف  ,ٖصٙ ايؿذل٠

مبػًػٌ ايتشٍٛ اشلٝهًٞ ٚعكط١ْ اضتباطا  ,2014-2006تطادعا خ٬ٍ ايؿذل٠ 

ُٖٚت ٖصٙ ايتش٫ٛت . از اييت عطؾتٗا ب٬زْا خ٬ٍ ايعؿط١ٜ ا٭خرل٠َٓع١َٛ ا٫ْت

با٭غاؽ ايتطٛض املًشٛظ ايصٟ عطؾ٘ ايكطاع ايؿ٬سٞ, َٚا ٚانبٗا َٔ ؼػٔ إلْتاد١ٝ 

ٚخًل َٓاقب ؾػٌ ٥٫ل َكابٌ تكًل ايؿػٌ غرل امل٪ز٣ عٓ٘ ايصٟ ميٝع , ايكطاع

٣ٚ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ َٔ إسساخ ٍ قتااْتلٚظاز إٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ أغؿطت عٔ . ايكطاع

 -0,07إىل  2005ٚ 2000ْكط١ بني  0,34َٔ يف ايكطاع ايؿ٬سٞ  ؾطم ايؿػٌ

.  2014ٚ 2006ْكط١ بني 

قت٣ٛ منٛ ايك١ُٝ املهاؾ١ يٮْؿط١ ٚأبطظ ايػٝس ايٛظٜط أْ٘ يف املكابٌ, عطف 

ؼػٓا ًَشٛظا اضتباطا باْبجام بني ايؿذلتني َٔ َٓاقب ايؿػٌ ايكٓاع١ٝ ٚاـسَات١ٝ 

, ٚقطاعات َتطٛض٠ ...(اؿػ١ُٝ-تطٛإ-طٓذ١)أقطاب فاي١ٝ شات زٜٓا١َٝ َطتؿع١ 
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, مما َهٔ َٔ إسساخ ...(ايػٝاضات, ايطرلإ, تطسٌٝ اـسَات )شات إْتاد١ٝ عاي١ٝ 

 .َٓاقب ؾػٌ َ٪١ًٖ ٚتهِ ْػب١ عاي١ٝ َٔ ا٭دطا٤

إش ضات ١َُٗ يف خًل َٓاقب ايؿػٌ, أباْت ا٭ْؿط١ ايكٓاع١ٝ ع٢ً قسٖٚهصا, 

ْكط١ يف املتٛغط  0,33نًُا تعاٜس ايُٓٛ بٓكط١ ٚاسس٠, اضتؿعت َٓاقب ايؿػٌ بٛترل٠ 

ٚقس ؼػٔ ٖصا احملت٣ٛ بؿهٌ ًَشٛظ َٓتك٬ . 2014-2000ايػٟٓٛ خ٬ٍ ايؿذل٠ 

, أٟ باضتؿاع 2014ٚ 2006ْكط١ بني  0,48إىل  2005ٚ 2000ْكط١ بني  0,16َٔ 

ْكط١ نجُط٠ يػٝاغ١ ا٭ٚضاف ايهدل٣ ٚاْط٬م كتًـ املدططات  0,32بـٓشٛ 

  .٠, ٜطزف ايػٝس ايٛظٜطايكطاعٞ

ع٢ً َػت٣ٛ قطاع اـسَات, تععظ نصيو دا٤ يف َعطض دٛاب٘, أْ٘ ٚ

قت٣ٛ ايُٓٛ َٔ َٓاقب ايؿػٌ بني ايؿذلتني, سٝح متدض عٔ ظٜاز٠ ْكط١ ٚاسس٠ َٔ 

َٔ َٓاقب ايؿػٌ يف املتٛغط ايػٟٓٛ بني  ْكط١ 0,59منٛ ٖصا ايكطاع تعاٜس عٛايٞ 

. ْكط١ 0,14, أٟ بتشػٔ بًؼ 2005ٚ 2000ْكط١ بني  0,45َكابٌ  ,2014ٚ 2006

ٚعًٝ٘, تػتشٛش أْؿط١ اـسَات ٚقطاع ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛ يٛسسُٖا ع٢ً َا 

 .2014ٚ 2001َٔ َٓاقب ايؿػٌ احملسث١ بني % 91ٜكاضب 

ؼػٓا قس عطف غٛم ايؿػٌ ظٜط ع٢ً إٔ َٚٔ د١ٗ أخط٣, أنس ايػٝس ايٛ

َٓكب ؾػٌ دسٜس َا بني ايطبع  38.000خًل , سٝح مت 2015ًَشٛظا َٓص بسا١ٜ غ١ٓ 

إسساخ " اـسَات"عطف قطاع  قسٚ. 2015غ١ٓ َٔ ْٚؿؼ ايؿذل٠  2014 اْٞ يػ١ٓخاٍ
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 52.000 ـغٟٓٛ ٜكسض ب َعسٍَٓكب, َكابٌ  66.000أندل عسز َٔ املٓاقب بًؼ 

" ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ ايع١َُٝٛ"نُا أسسخ قطاع   .يج٬خ غٓٛات ا٭خرل٠َٓكب خ٬ٍ ا

بايٛغط ايكطٟٚ, َكابٌ اضتؿاع غٟٓٛ َتٛغط  14.000َٓكب دسٜس, َٓٗا  16.000

  .َٓكب خ٬ٍ ايج٬خ غٓٛات ا٭خرل٠ 3.000 ـٜكسض ب

ايكٓاع١ مبا ؾٝٗا ايكٓاع١ "قطاع ٚأؾاز ايػٝس ايٛظٜط إٔ سذِ ايتؿػٌٝ يف 

َٓكب, َكابٌ  14.000بـ  اضتؿاعاعطف , بعض ايتسخ٬ت, ٚعهؼ َا ٚضز يف "ايتكًٝس١ٜ

. َٓكب خ٬ٍ ايج٬خ غٓٛات ا٭خرل٠ 4.000 ـتطادع غٟٓٛ َتٛغط ٜكسض ب

ٍ تطادع عسز ايعاطًني ٟغرت عطف ايطبع ايجاْٞ َٔ ٖصٙ ايػ١ٓ ٚأناف إٔ

َكاض١ْ َع ْؿؼ ايؿذل٠ َٔ  %6.6-عاطٌ أٟ بٓػب١  73.000ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين بـ 

ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين  %8.7, تكًل َعسٍ ايبطاي١ إىل يهٌ شيو ْتٝذ١ٚ. 2014غ١ٓ 

خ٬ٍ ْؿؼ ايؿذل٠ َٔ ايػ١ٓ  %9.3خ٬ٍ ايطبع ايجاْٞ َٔ ايػ١ٓ اؾاض١ٜ عٛض 

ٚغط باٍ %3,3إىل  %3,6َٚٔ  ,بايٛغط اؿهطٟ %13.4إىل  %14.2َٔ ٚايؿاضط١, 

 .ايكطٟٚ

غ١ٓ  34ٚ 25ٚقس غذًت أِٖ ا٫نؿانات يس٣ ايبايػني َٔ ايعُط َا بني 

ْكط١ يٝكٌ إىل  -0,9) , ٚساًَٞ ايؿٗازات(%11.9 ْكط١ يٝكٌ إىل َعسٍ -1,5)

(.  %16.0 َعسٍ
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ٚع٢ً َػت٣ٛ احملٛض ايطابع, ايصٟ ىل ا٫غتجُاض, َٚطزٚزٜت٘ ٚتٛظٜع٘ 

 املٓتعط ملساخ٬ت, أؾاض ايػٝس ايٛظٜط إىل أْ٘ َٔاؾٟٗٛ, ٚع٢ً عهؼ َا دا٤ يف إسس٣ ا

اـاّ  ايساخًٞ ايٓاتر َٔ% 28.4 سٛايٞ اضتؿاعا إىل2015 ٜػذٌ َعسٍ ا٫زخاض غ١ٓ  إٔ

 َعسٍ ا٫غتجُاض انؿانا طؿٝؿا غٝعطف سني , يف2014 غ١ٓ خ٬ٍ% 26.5 عٛض

, ْتٝذ١  باـكٛم 2015غ١ٓ  29.5%إىل  2014غ١ٓ  32.2%غٝٓتكٌ َٔ  سٝح

٫نؿاض ٚترل٠ اضتؿاع تهٜٛٔ ضأؽ املاٍ ايجابت ع٢ً َػت٣ٛ قطاع ايبٓا٤ ٚا٭ؾػاٍ 

 إؾطٜكٝا سلاٍ َٓطك١ يف املػذ١ً ايٓػب أِٖ بني َٔ إ٫ إٔ ٖصا املعسٍ ٜعٌ. ايع١َُٝٛ

 .ا٭ٚغط, ٜطزف ايػٝس ايٛظٜط ٚايؿطم

نُا  تعاٍ نعٝؿ١ تجُاضات ٫َطزٚز١ٜ ٖصٙ ا٫ؽ ٚيف ايٛقت شات٘ مل ٜٓـ نٕٛ

ؾهط٠ عا١َ سٍٛ ؾعاي١ٝ ايصٟ ٜعطٞ ( ICOR)املعاٌَ اؿسٟ يطأؽ املاٍ  ٜتبني َٔ خ٬ٍ

ٚبايتايٞ ؾإٕ . ا٫غتجُاض, سٝح نًُا اضتؿع ٖصا املعاٌَ, نًُا ناْت املطزٚز١ٜ أقٌ

, ٖٚٛ َا ٜعين إٔ َطزٚز١ٜ 2013-1998يف املتٛغط خ٬ٍ ايؿذل٠  6,3املػطب غذٌ 

(. 8,6)ٚباملهػٝو ( 7,1), بايػايؿازٚض (6,9)ضب أسػٔ مما ٖٛ اؿاٍ بإغتْٛٝا املؼ

, (6,2)ايدلاظٌٜ  : ٚع٢ً ايعهؼ َٔ شيو, ؾإٕ ز٫ٚ أخط٣ تػذٌ ؾعاي١ٝ أندل ي٬غتجُاض

ٚايػبب يف شيو  (.4,4), َكط (5), ا٭ضزٕ (5,3), تطنٝا (5,6), تْٛؼ (6)أْسْٚٝػٝا 

ا٭غاغ١ٝ ٚايكطاعات شات  ايتشت١ٝ ايبٓٝاتباـكٛم ِٖ ع١َُٝٛ تاٍا٫غتجُاضات نٕٛ 
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٫ ٜهٕٛ ي٘ ٚقع ؾٛضٟ ٚغطٜع, بٌ تكاؽ ْتا٥ذ٘ ع٢ً ا٭َس ٚإٔ شيو ايطابع ا٫دتُاعٞ, 

 .ايطٌٜٛاملتٛغط ٚ

ٚػسض اإلؾاض٠ يف ٖصا ايكسز, إىل إٔ اؿه١َٛ تعٌُ ع٢ً إضغا٤ لاع١ أؾهٌ 

ي٬غتجُاض ايعَُٛٞ ٚتٓعٌٜ ا٫غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝ ٚاملؿاضٜع ايهدل٣ َٔ خ٬ٍ اْتكا٤ 

أؾهٌ يًُؿاضٜع اييت تػتذٝب يكٛاعس املطزٚز١ٜ ا٫قتكاز١ٜ َٚتطًبات ايتأٌٖٝ 

عتُس٠ يف ٖصا اإلطاض, ع٢ً اـكٛم, َػا١ُٖ ٚتِٗ املعاٜرل امل. ا٫دتُاعٞ ٚايذلابٞ

املؿاضٜع ا٫غتجُاض١ٜ يف إسساخ ؾطم ايؿػٌ, ٚايطؾع َٔ ايك١ُٝ املهاؾ١ احمل١ًٝ ٚتععٜع 

 . ايكازضات ٚايتكًٝل َٔ ايؿٛاضم اجملاي١ٝ

ٚأنس ايػٝس ايٛظٜط إٔ ؼًٌٝ ا٭ضقاّ املتعًك١ بايتٛظٜع اؾٟٗٛ ي٬غتجُاض 

 ا٫عتباض إٔ املؿاضٜع ايهدل٣ املٗٝه١ً, ٚاييت تؿهٌ ايٓػب١ ايعَُٛٞ, هب إٔ ٜأخص بعني

ا٭ندل َٔ ا٫غتجُاضات ايع١َُٝٛ, ٜتذاٚظ أثطٖا املػت٣ٛ اؾٟٗٛ يٝعِ نٌ أضدا٤ 

املًُه١, َٔ خ٬ٍ ايتكًٝل َٔ ععي١ كتًـ اؾٗات ٚتك١ٜٛ ايبٓٝات ايًٛدٝػتٝه١ٝ, 

ؾ١ إىل زعِ ايػهٔ ا٫دتُاعٞ, ٚت١ُٝٓ املباز٫ت ٚقاضب١ ايػهٔ غرل اي٥٬ل, باإلنا

ؾايططم ايػٝاض٠ َج٬ . ٚايطبط بايؿبهات ايٛط١ٝٓ َٔ ططم ٚنٗطبا٤ َٚا٤ َٚٛاق٬ت

متهٔ َٔ ضبط سلاٍ املًُه١ ظٓٛبٗا, ٚاملٛا٧ْ ايهدل٣ نُٝٓا٤ طٓذ١ املتٛغط تؿهٌ 

َٓؿصا يتػٜٛل نٌ املٓتٛدات ايٛط١ٝٓ ٚمبدتًـ اؾٗات, ٚايػسٚز ت٪َٔ استٝاداتٗا 

 .ٜاَٙٔ امل
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يف ؼكٝل  ايع١َُٝٛ ٚاملكا٫ٚتٚأؾاض إىل ايسٚض اشلاّ ايصٟ تًعب٘ امل٪غػات 

 نُا إٔ َا ٜكاضب. َٔ ا٫غتجُاضات ايع١َُٝٛ% 66مبػاُٖتٗا عٛايٞ ايت١ُٝٓ اؾ١ٜٛٗ 

 .١َٝٚ تتٛادس ع٢ً املػت٣ٛ اؾٟٗٛ ٚاحملًٞايعِ ؾع١ثًجٞ املح

 ايع١َُٝٛ ٩غػات ٚاملكا٫ٚتغتجُاضات امل٫اؾٟٗٛ ٚبكؿ١ عا١َ, ؾإٕ ايتٛظٜع 

 ايع١َُٝٛ امل٪غػات ٚاملكا٫ٚتمجٝع ٚاقٌ ت ٜعطف ؼػٓا َٔ غ١ٓ ٭خط٣, سٝح

َع ايبشح املتٛاقٌ ع٢ً ايتٛاظٕ يؿا٥س٠  املًُه١ فٗٛزٖا ا٫غتجُاضٟ بػا٥ط دٗات 

انؿانا  غطات  -ايساض ايبٝها٤ ٠سك١ د٘ َٔ املٓتعط إٔ تعطف ٖٚهصا,. بعض اؾٗات

يكاحل دٗات أخط٣ ؾٗست اضتؿاعا يف ْػب١ ا٫غتجُاضات َجٌ ايطباط  2016 غ١ٓطؿٝؿا 

 نًُِٝٚ( ْكط١ 0,1ظا٥س )تاؾ٬ٝيت  -ٚزضع١ ( ْكط 4,8ظا٥س )ايكٓٝطط٠  -غ٬ -

ٚازٟ  -ٚايساخ١ً ( ْكط١ 0,25ظا٥س ) َهٓاؽ -ٚؾاؽ  (ْكط١ 0,13ظا٥س )ٚاز ْٕٛ  -

 ., ٜهٝـ ايػٝس ايٛظٜط(ْكط١ 0,12ظا٥س ) ايصٖب

 2001نح إٔ ؼًٌٝ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ اؾٟٗٛ,  يًؿذل٠ املُتس٠ بني ٚأٚ

, ٜبني اْبجام أقطاب د١ٜٛٗ دسٜس٠, سٝح إٔ اؾٗات ا٭قٌ َػا١ُٖ يف تهٜٛٔ 2013ٚ

ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ ايٛطين ٖٞ ا٭نجط زٜٓا١َٝ َٔ سٝح ٚترل٠ ايُٓٛ مبعس٫ت منٛ 

 ايػاق١ٝ -ايعٕٝٛ  د١ٗ ٖٚٞ ,%(6)اؾاض١ٜ  ضتتذاٚظ َعسٍ ايُٓٛ ايٛطين با٭غعا

 -ٚزضع١ %( 11,1) ايصٖب ٚازٟ -ايساخ١ً  ظ١ٗ َتبٛع١ ,%12 مبعسٍ اؿُطا٤

 ؾإٕ اؾٗات, ٖصٙ إىل ٚباإلناؾ١(. َُٓٗا يهٌ% 6,8) خٓٝؿط٠ -٬ٍَ  ٚبين تاؾ٬ٝيت
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ٚنًُِٝ %( 6,1) اؿػ١ُٝ -تطٛإ  –ٚطٓذ١ %( 7,1) آغؿٞ -َطانـ  َٔ ن٬

  .١َُٗ منٛ َعس٫ت غذًت%( 6) ٕٕٚ ٚاز -

ٚأنس إٔ ٖصٙ ايسٜٓا١َٝ غتتععظ َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ اؾ١ٜٛٗ, ٚايتسابرل اشلا١َ 

اييت غتعٌُ اؿه١َٛ ع٢ً أدطأتٗا, َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً ايتٓعٌٜ ايؿعًٞ يًكٛاْني 

ايتٓع١ُٝٝ يًذٗات, َٚا ؽٛي٘ شلا َٔ اختكاقات ٖا١َ غٛا٤ ناْت شات١ٝ, أٚ َؿذلن١ 

 .   ي١يف إطاض ايتعاقس, أٚ قٛي١ َٔ ططف ايسٚ

ٚأضزف إٔ اؿه١َٛ سطقت ع٢ً ضقس إَهاْٝات َاي١ٝ ٖا١َ َٔ خ٬ٍ ايطؾع 

 ع٢ً ٚايهطٜب١ ايؿطنات ع٢ً ايهطٜب١ َٔ% 2)ايتسضهٞ يًهطا٥ب املطقس٠ يًذٗات

 َكابٌ ايتأَني عكٛز ع٢ً ايهطٜب١ َٔ% 20 , ٚنصا%5يف أؾل بًٛؽ % 1 َكابٌ ايسخٌ

١ٜ َٔ املٝعا١ْٝ ايعا١َ يًسٚي١, أٟ َا ًَٝاض زضِٖ ناعتُازات إناف 2, ٚؽكٝل (13%

 .  ٬َ2021ٜرل زضِٖ غ١ٓ  ٬َ10ٜرل زضِٖ ٚشيو يف أؾل بًٛؽ  4فُٛع٘ 

ٚأنس إٔ ٖصا اجملٗٛز املايٞ اشلاّ, باإلناؾ١ إىل املٛاضز املطقس٠ يًذُاعات 

ًَٝاض زضِٖ, ٚاملؿاضٜع اييت غٝتِ إلاظٖا يف إطاض تعاقسٟ َع  24ايذلاب١ٝ, ٚاييت تٓاٖع 

ايسٚي١, ٚنصا فٗٛز ا٫غتجُاض ايعَُٛٞ يًسٚي١ ٚامل٪غػات ايع١َُٝٛ, غُتؿهٌ َطتهعا 

١ٜٚ يًذٗات ٚيتشكٝل ت١ُٝٓ د١ٜٛٗ َٓسف١ َٚتٛاظ١ْ, أغاغٝا يتشكٝل اْط٬ق١ م

ٚخاق١ َٔ خ٬ٍ اغتجُاض اٯيٝات املتاس١ ع٢ً َػت٣ٛ قٓسٚقٞ ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ 

 . ٚايتهأَ بني اؾٗات
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 اجملاي١ٝ ايؿٛاضم قاضب١ ٚدا٤ ع٢ً يػإ ايػٝس ايٛظٜط إٔ إط٬م بطْاَر

, تؿع٬ٝ يًتٛدٝٗات 2022-2016 اؾب١ًٝ ٚاملٓاطل ايكطٟٚ ايعامل يف ٚا٫دتُاع١ٝ

 ايذلاب١ٝ ٚاجملا٫ت ايػهإ ؾ٦ات بني ايؿٛاضم تكًٝل املًه١ٝ ايػا١َٝ, غُٝهٔ َٔ

 .ٚاإلقكا٤ اشلؿاؾ١ َٓابع ٚػؿٝـ

نُا  غُٝهٔ َٔ ؾو ايععي١ ٚايتدؿٝـ َٔ َعاْا٠ غهإ ايسٚاٜٚط ايٓا١ٝ٥ 

 ....بأْؿهٛ ٚإًَؿٌٝ ٚتٓسضاض ٚأٚظٜػٝت

 ًَٕٝٛ 12 َٔ أظٜس تػتٗسف َؿطٚع, 20 800 سٛايٞ ايدلْاَر ٖصا ٚغٝؿٌُ

. زضِٖ ًَٝاض 50 سٛايٞ تبًؼ إمجاي١ٝ ٚمبٝعا١ْٝ زٚاض, أيـ 24 َٔ بأنجط ٜكطٕٓٛ َٛاطٔ

ٚيف احملٛض اـاَؼ, ٚايصٟ ٜتعًل بايٓكاف املتٛاقٌ سٍٛ املس١ْٜٝٛ, ؾسز 

ايصٟ ٚ ,املٝعا١ْٝعذع ٜعتدل ْتٝذ١ ست١ُٝ ٍ ا٫غتسا١ْ إىل ايػٝس ايٛظٜط ع٢ً إٔ ايًذ٤ٛ

َهٝؿا يف اٯٕ شات٘ إٔ اؿه١َٛ  .ايساخًٞ ٚاـاضدٞ ايسٜٜٔتطًب متًٜٛ٘ ايًذ٤ٛ إيٞ 

 .تػتسٜٔ يف ا٫ػاٙ اإلهابٞ املٛؾط يؿطم ايؿػٌ ٚيف اػاٙ ا٫غتجُاض ٚيٝؼ ا٫غت٬ٗى

تكًكت ايٛترل٠ ٚنٓتٝذ١ يًُذٗٛزات املبصٚي١ يتكًٝل عذع املٝعا١ْٝ, ؾكس 

ْكط١ َٔ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ يف  1,9اع َعسٍ َس١ْٜٝٛ اـع١ٜٓ إىل ايػ١ٜٛٓ ٫ضتـ

. 2013ٚ 2009ْكط١ َا بني  3,8َكابٌ َعسٍ اضتؿاع غٟٓٛ بًؼ  2014ْٗا١ٜ 

َٔ ايٓاتر % 64يف أقٌ َٔ  2015َٚٔ املٓتعط إٔ ٜػتكط َعسٍ املس١ْٜٝٛ خ٬ٍ غ١ٓ 

. 2016, ع٢ً إٔ ٜتذ٘ يف َٓش٢ تٓاظيٞ ابتسا٤ َٔ ايساخًٞ اـاّ
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 ؾٛا٥س ايسٜٔ تٚغكٛم َا دا٤ َٔ تسخ٬ت سٍٛ ا٫ضتؿاع ايهبرل  يتش٬ُ

ْاتر ايتطٛض  ٖصا, أؾاض ايػٝس ايٛظٜط إىل إٔ 2014ٚ  2011خ٬ٍ ايؿذل٠ املُتس٠ بني 

يف املتٛغط َا  %10اـع١ٜٓ سٝح اضتؿع بـ سذِ زٜٔ با٭غاؽ عٔ ا٫ضتؿاع املػذٌ يف 

 2007بايٓػب١ يًؿذل٠ املُتس٠ بني   %6,9, َكابٌ 2014ٚ  2011بني غٓيت 

يف املتٛغط بني  %5,6بـ  ضتؿعاايصٟ تؿاقِ عذع املٝعا١ْٝ  يو ْتٝذ١ ش, 2011ٚٚ

. 2011ٚ 2007يف املتٛغط بني غٓيت  %2,3, َكابٌ 2014ٚ 2011غٓيت 

زعِ يب٬زْا ٍيػٝاغ١ اإلضاز١ٜ ا إىلٜعع٣ با٭غاؽ تؿاقِ عذع املٝعا١ْٝ ٚشنط بإٔ 

يف ظطؾ١ٝ زٚي١ٝ  ,ا٫غتجُاض ايعَُٛٞ ٚايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ ٚايسؾع بعذ١ً ايُٓٛ ا٫قتكازٟ

ٚايتساعٝات  ,تكًبات أغعاض املٛاضز ا٭ٚي١ٝت باغتؿشاٍ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ, ٚقعب١ متٝع

 .ايػًب١ٝ ٭ظ١َ ايسٜٕٛ ايػٝاز١ٜ

ِٜٝ ا٭ثط ايؿعًٞ يتش٬ُت ؾٛا٥س ايسٜٔ ع٢ً ٚأناف ايػٝس ايٛظٜط إٔ تل

املٝعا١ْٝ, هب ا٭خص بعني ا٫عتباض املٛاضز ايٓاػ١ عٔ ؽؿٝـ ْؿكات ايسٜٔ ايكابٌ 

. (Recettes en atténuation de dépenses)ي٬غت٬ٗى ٚايسٜٔ ايعا٥ِ                

 19,7َج٬, ٫ تتعس٣ 2014ؾإشا  مت استػاب ٖصٙ املٛاضز , ؾإ ايؿٛا٥س ايكاؾ١ٝ يػ١ٓ 

ٚ  2014ًَٝاض زضِٖ, ٜٚكبح اضتؿاع ايؿٛا٥س ايكاؾ١ٝ بني غٓيت  22ًَٝاض زضِٖ بسٍ  

 ., ٜطزف ايػٝس ايٛظٜط%13,1بسٍ  %6,3سٛايٞ  2013
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ا٭ٖساف ا٭غاغ١ٝ املتٛخا٠ َٔ اغذلاتٝذ١ٝ تسبرل ايسٜٔ ٚشنط بإٔ َٔ بني 

ايتدؿٝـ, ع٢ً ,  ايػٟٓٛ سٍٛ املس١ْٜٖٝٛٓاى َٔ د١ٗ, نُا دا٤ يف ايتكطٜط  ايعَُٛٞ

اؿس َٔ املداطط املاي١ٝ أخط٣,  َٔ د١ٗ املسٜني املتٛغط ٚايبعٝس, َٔ تهًؿ١ ايسٜٔ, ٚ

ٚ بطبٝع١ اؿاٍ, نًُا مت تكًٝل املداطط نًُا اضتؿعت ايهًؿ١ ٚايعهؼ . املطتبط١ ب٘

 .             قشٝح

٫ غُٝا يف ايػٛم  يف ٖصا اإلطاض, ٚبٗسف تكًٝل خطط إعاز٠ ايتٌُٜٛ

 4ايساخًٞ, ؾكس مت ايطؾع َٔ املس٠ ايع١َٝٓ املتبك١ٝ يًسٜٔ ايساخًٞ اييت اْتكًت َٔ 

عدل  ؽغٓٛات سايٝا, ٚ شيو با٭غا 6إىل أنجط َٔ  2013ؾٗط غ١ٓ  5غٓٛات ٚ 

تعب١٦ َٛاضز ط١ًٜٛ ا٭َس شات تهًؿ١ أندل َٔ تًو ايككرل٠ ٚ املتٛغط١ ا٭َس, ايؿ٤ٞ 

 .سس َا يف ايطؾع َٔ ؼ٬ُت ايؿٛا٥س ايصٟ غاِٖ إىل

نُا إٔ ايًذ٤ٛ إىل عًُٝات َكاٜه١ أغعاض ؾا٥س٠ َتػرل٠ بأخط٣ ثابت١ يبعض 

 .ايكطٚض يف إطاض تكًٝل كاطط أغعاض ايؿا٥س٠, أز٣ أٜها إىل اضتؿاع  تهًؿتٗا

اىل أْ٘ ي٫ٛ ايتسابرل ا٭خط٣ اييت اؽصتٗا اـع١ٜٓ  ٠باملكابٌ, ػب اإلؾاض

َٚٔ أِٖ ايتسابرل املتدص٠, أؾاض ايػٝس . ٠اع ؼ٬ُت ؾٛا٥س ايسٜٔ أنجط سسيهإ اضتـ

 :ايٛظٜط إىل َا ًٜٞ
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  تطٜٛط ٚعكط١ْ غٛم َعازات اـع١ٜٓ, ٚايطؾع َٔ غٝٛي١ ايػٛم ايجا١ْٜٛ

 %5,5يًسٜٔ ايساخًٞ, مما َهٔ َٔ تكًٝل ايتهًؿ١ املتٛغط١ يًسٜٔ اييت اْتكًت َٔ 

 .2014غ١ٓ  %4,3إىل   2007غ١ٓ  

 ٔؼػني ب١ٝٓ  ايتسبرل ايٓؿٝط يًسٜٔ ايساخًٞ ٚ اـاضدٞ ايصٟ َه َٔ

سٝح إٔ ٖصٙ ايب١ٝٓ ايػ١ًُٝ َهٓت َٔ ايتشهِ يف ايهًؿ١ ٚاملداطط ٚ ا٫قذلاب َٔ ايسٜٔ, 

. احملؿع١ املطدع١ٝ املػتٗسؾ١

 ٟايؿ٤ٞ ايصٟ غاِٖ يف  ٠ايعٌُ ع٢ً ؼػني امل٪ؾطات املانط ٚاقتكاز

, ٚبايتايٞ َهٔ َٔ ؽؿٝض أغعاض إقساضات ٟايتطٛض اإلهابٞ يًتكٓٝـ ا٥٫تُإ

ايصٟ مل ٜتعس٣  2014غ١ٓ  ضاـع١ٜٓ يف ايػٛم ايعامل١ٝ نُا ٜدلظ شيو غعط إقسا

 .2007إلقساض غ١ٓ  %5,375َكابٌ  3,50%

١ْٝ اـع١ٜٓ, ٖصا, ٚتططم ايػٝس ايٛظٜط إىل تٛنٝح املؿاِٖٝ املتعًك١ مبسٜٛ

 . , ٚزٜٔ اإلزاضات ايع١َُٝٛ, ٚزٜٔ ايكطاع ايعاّاملس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ ايع١َُٝٛٚ

اييت تكسضٖا ملس١ْٜٝٛ ٚيف إطاض شيو, أٚنح إٔ ا٭ضقاّ ٚامل٪ؾطات املتعًك١ با

, ٚؾكا ٫يتعاّ اـع١ٜٓ ٚاملس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ ايع١َُٝٛ َس١ْٜٝٛايٛظاض٠ ٖٞ بٝاْات ؽل 

قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ ٚايبٓو ايسٚيٞ بعس انطاط٘ يف املعٝاض اـام يٓؿط املػطب ػاٙ 

 (.Norme Spéciale de Diffusion des Données-NSDD)املعطٝات 
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٠ ٚاملٓؿٛض٠ املػتعٌُِٜ ٙا, ؾإٕ املـ2014َعطٝات ْٗا١ٜ غ١ٓ  إىل ٚبا٫غتٓاز

 : دا٤ت نُا ًٜٞايػٟٓٛ سٍٛ املس١ْٜٝٛ يف ايتكطٜط 

ًَٝاض  586 سٛايٞ 2014اييت بًػت غ١ٓ  ٠َس١ْٜٝٛ اـعٜٔ .1

  : تتهٕٛ َٔ ٚ. َٔ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ%63,4 ٖٚٛ َا ٜعازٍ ,زضِٖ

 ًَٝاض زضِٖ أٟ بٓػب١  141مببًؼ  يًدع١ٜٓ املس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ

  ؛َٔ ايٓاتر ايساخًٞ اـا15,3%ّ

 ًَٝاض زضِٖ ٖٚٛ َا ٜعازٍ  445ايساخ١ًٝ يًدع١ٜٓ مببًؼ  ٚاملس١ْٜٝٛ

 .ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ َٔ 48,2%

َا  2014غ١ٓ َتِ اييت بًػت  املس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ ايع١َُٝٛ .2

  : تتهٕٛ َٔٚ. ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ َٔ %30,1ًَٝاض زضِٖ أٟ بٓػب١  278َكساضٙ 

 إيٝٗا,اييت غبكت اإلؾاض٠  املس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ يًدع١ٜٓ 

 ْؿؼ ايػ١ٓ َا املس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ يًُ٪غػات ايع١َُٝٛ اييت بًػت خ٬ ٍ

 .َٔ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ% 14,8ًَٝاض زضِٖ ٖٚٛ َا ميجٌ  137َكساضٙ 

ايع١َُٝٛ  ٚايؿطنات ٚػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ ايسٜٔ اـاضدٞ يًُ٪غػات

 . ٜتهُٔ مجٝع زْٜٛٗا غٛا٤ ناْت َه١ُْٛ َٔ ططف ايسٚي١ أٚ غرل َه١ُْٛ

اعتُاز َؿّٗٛ أٚغع ٚدا٤ ع٢ً يػإ ايػٝس ايٛظٜط أْ٘, ٜتٛدب اؿصض عٓس 

إَا بسٜٔ اإلزاضات ايع١َُٝٛ أٚ زٜٔ ايكطاع ايعَُٛٞ, ٭ٕ إعساز بٝاْات ٖصٜٔ  ٜتعًل
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املؿَٗٛني ٜػتٛدب, سػب زيٌٝ إسكا٥ٝات ايكطاع ايعَُٛٞ يكٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ, 

, اييت تعين إيػا٤ أقٍٛ ٚخكّٛ ايسٜٔ ( Consolidation)إدطا٤ ع١ًُٝ ايتٛسٝس 

 .١َٝٚ يتؿازٟ اؿػاب املعزٚز يًسٜٕٛ زاخٌ ٖصا اجملاٍبني اإلزاضات ايعِ

زٜٔ )ٚسػب املعطٝات املتٛؾط٠, ؾإٕ سذِ زٜٔ اإلزاضات ايع١َُٝٛ املٛسس 

زٜٔ +زٜٔ امل٪غػات ايع١َُٝٛ شات ايطابع اإلزاضٟ+ ايساخًٞ ٚاـاضدٞ  اـع١ٜٓ

قس ( اعسغٓسات اـع١ٜٓ يس٣ قٓسٚم اؿػٔ ايجا٢ْ ٚقٓازٜل ايتل -اؾُاعات احمل١ًٝ

َٔ ايٓاتر  %49,1 ًَٝاض زضِٖ ٖٚٛ َا ٜعازٍ 453سٛايٞ   2014بًؼ يف ْٗا١ٜ 

. ايساخًٞ اـاّ

زٜٔ + زٜٔ اإلزاضات ايع١َُٝٛ املٛسس )أَا سذِ زٜٔ ايكطاع ايعَُٛٞ املٛسس

 610سٛايٞ   2014, ؾكس بًؼ يف ْٗا١ٜ ( امل٪غػات ايع١َُٝٛ شات ايطابع ايتذاضٟ

, ٖٚصإ ايطقُإ ُٖا أقٌ بهجرل َٔ ايٓاتر ايساخًٞ اـاّ %66 ًٍَٝاض زضِٖ ٖٚٛ َا ٜعاز

 .مما دا٤ يف بعض ايتسخ٬ت َٔ أضقاّ غرل قشٝش١

ٚؾُٝا ىل احملٛض ايػازؽ, ٚاملتعًل باإلق٬ح اؾبا٥ٞ, ؾكس سطم ايػٝس 

تٓعٌٜ َهاَني ٚتٛقٝات املٓاظط٠ ايٛط١ٝٓ ايٛظٜط يف بسا١ٜ إٜهاسات٘ ع٢ً اإلؾاض٠ إىل إٔ 

زضاز تعس٬ٜت تك١ٝٓ تؿٌُ َطادعات بعض ايهطا٥ب أٚ إيف ميهٔ اختعاي٘ ٫  ,ٜاتيًذبا

ايتٛقٝات  إٕ ايتٓعٌٜ ايػًِٝ شلصٙ تػٝرل بعض ايكٛاعس املػطط١ٜ ٚاإلدطا٤ات ايع١ًُٝ, بٌ

يف إطاض  اْعهاغاتٗا املاي١ٝ تكِٝٝٚ زضاغ١ ٚ ؼًٌٝ املعطٝات املتعًك١ بهٌ تٛق١ٝ ٜػتٛدب
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ٖٚصا, َا ٜؿػط اختٝاض ايتسضز يف ايتٓعٌٜ ايصٟ اْتٗذت٘ . ايتؿاٚض َع ناؾ١ ايؿاعًني

 . اؿه١َٛ

انتػت طابعا أٚيٜٛا يف اييت  ٚأنس أْ٘ مت تؿعٌٝ فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات

, ُٖٚت با٭غاؽ ايتؿطٜع ٚؼكٝل ايعساي١ 2015ٚ  2014ٟ املاي١ٝ يػٓيت إطاض قإْٛ

ع غرل املٗٝهٌ, ٚتك١ٜٛ تٓاؾػ١ٝ املكا٫ٚت, ٚ ؼػني اؾبا١ٝ٥, ٚقاضب١ ايػـ ٚايكطا

 .ايع٬ق١ بني اإلزاض٠ ٚ املًعّ مٛ تؿاضى ٚثك١ أندل

َٚٔ أِٖ ايتسابرل اؾط١٦ٜ اييت مت اعتُازٖا, ٚاييت ناْت َٛد١ٗ با٭غاؽ 

سصف قاعس٠ ايؿاضم ايعَين يًدكِ ٚايبس٤ يف تعُِٝ إضداع ايسٜٔ يسعِ املكا٫ٚت, 

 .ًَٝاض زضِٖ 4,5, باْعهاؽ َايٞ ؾام ت ايكػط٣ ٚاملتٛغط١ايهطٜيب يًُكا٫ٚ

تتِ َٛاق١ً تٓعٌٜ باقٞ ايتٛقٝات يف إطاض َؿطٚع املٓٗذ١ٝ, ؽٚٚؾل ْؿؼ 

َٚٔ بني أِٖ  .اْعهاغٗا املايَٞس٣ أٚيٜٛتٗا ٚ, َع َطاعا٠ 2016قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

 :ًٜٞايتسابرل اييت تهُٓٗا ٖصا املؿطٚع, أؾاض ايػٝس ايٛظٜط إىل َا 

 تعُِٝ إضداع ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ املطبك١ ع٢ً أَٛاٍ ا٫غتجُاض؛ •

 ؛إخهاع ايكٓاع١ ايػصا١ٝ٥ يٓعاّ دبا٥ٞ خام •

 تبػٝط َػطط٠ ايطعٔ أَاّ ايًذإ احمل١ًٝ ٚ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ؛ •

 .إسساخ َػطط٠ خاق١ بإَها١ْٝ إٜساع إقطاضات تكشٝش١ٝ •
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ايؿطا١ٝ٥ يًُٛاطٓني ٚايكطاعات ٚبؿإٔ احملٛض ايػابع, ٚايصٟ ىل ايكسض٠ 

ا٫دتُاع١ٝ, ٚع٢ً عهؼ َا دا٤ يف فُٛع١ َٔ ايتسخ٬ت, أنس ايػٝس ايٛظٜط إٔ 

شيو اعتباضا . , ٜسعِ ايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ يًُٛاطٓني2016َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

 :يًتسابرل ايتاي١ٝ

  َٔ ٌ؛%2ايتشهِ يف ايتهدِ يف َػت٣ٛ أق 

  قٓسٚم املكاق١ ي٬غتُطاض يف زعِ غاظ يف إطاض ًَٝاض زضِٖ  15,5ؽكٝل

 ايبٛطإ ٚاملٛاز ايػصا١ٝ٥ ا٭غاغ١ٝ؛ 

   ٬َٜرل زضِٖ َٔ ا٫غتجٓا٤ات اؾبا١ٝ٥ َٛد١ٗ با٭غاؽ  9َا ٜكاضب

 .يٮغط

  قٓسٚم زعِ ايتُاغو َٛاق١ً اغتٗساف ايؿ٦ات املعٛظ٠ يف إطاض

 : زعِ  َٔ خ٬ٍا٫دتُاعٞ 

 800.000  500بػ٬ف َايٞ ٜكسض بـ يف إطاض بطْاَر تٝػرل تًُٝص أيـ 

 ًَٕٝٛ زضِٖ ؛ 

 8,8  ٞ؛ ٬َٜرل زضِٖ 1,7ٜكسض ًَٕٝٛ َػتؿٝس َٔ بطْاَر ضاَٝس بػ٬ف َاي 

 3,9  ٜكسض بػ٬ف َايٞ « ًَٕٝٛ قؿع١»ًَٕٝٛ َػتؿٝس َٔ املبازض٠ املًه١ٝ

 ًَٕٝٛ زضِٖ ؛  100بـ 

 ٍ ِٚنع١ٝ قعب١يٓػا٤ ا٭ضاٌَ يف باإلناؾ١ إىل تكسِٜ ايسع . 
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,  2016ٚأناف أْ٘ باملٛاظا٠ َع شيو, ٜتُهٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

, ٚؽل اقتكازٟ يًؿباب-ايػٛغٝٛ تٗسف إىل اإلزَازتسابرل فُٛع١ َٔ اٍ

 : با٭غاؽ

 330.000  يف ايتعًِٝ ايعايٞ مبٝعا١ْٝ تكسض بـ َػتؿٝس َٔ املٓش١ طايب

  .ًَٝاض زضِٖ 1,6

 250.000 طايب َػتؿٝس َٔ ايتػط١ٝ ايكش١ٝ اإلدباض١ٜ ا٭غاغ١ٝ . 

 :ٖصا, إناؾ١ إىل إسساخ

 26.000  ّزٕٚ ا٭خص بعني ا٫عتباض )َٓكب ؾػٌ دسٜس يف ايكطاع ايعا

 ؛(املٓاقب احملسث١ َٔ ططف امل٪غػات ٚاملكا٫ٚت ايع١َُٝٛ

 65.000  إزَاز»ع١ًُٝ إزَاز دسٜس٠ يف إطاض بطْاَر». 

 زضِٖ  500َٔ خ٬ٍ ؽكٝل  ٜٚض عٔ ؾكسإ ايؿػٌتؿعٌٝ ايتع ًَٕٛٝ

 غٓٛات؛ 3ع٢ً َس٣ 

٬َٜرل  10, ٚيكطاع ايذلب١ٝ ايٛط١ًَٝٓٝاض زضِٖ  45,7نُا مت ؽكٝل 

 .ًَٝاض زضِٖ يًكش١ ايع١َُٝٛ 14,3ٚ ,زضِٖ يًتعًِٝ ايعايٞ

ٚع٢ً ايعُّٛ, إشا ناْت اؿه١َٛ تهع يف َكس١َ أٚيٜٛاتٗا ايطؾع َٔ ايكسض٠ 

١ٝ٥ يًُٛاطٓني, ٚزعِ كتًـ ايدلاَر ا٫دتُاع١ٝ, ؾإٕ امل٪ؾطات ت٪نس باملًُٛؽ ايؿطا

 :ْتا٥ر ٖصٙ ا٫ختٝاضات
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 2000زضِٖ غ١ٓ  15.141ايؿطزٟ اْتكٌ َٔ ايسخٌ ايٛطين اـاّ  املتاح ف

 .أٟ أْ٘ تهاعـ َطتني 2014زضِٖ غ١ٓ  29.581إىل 

غ١ٓ َٔ  11ٚ 6بني  ٚاضتؿع َعسٍ ايتُسضؽ يف ا٫بتسا٥ٞ بايٓػب١ يٮطؿاٍ َا

 %.84إىل %16ٚاْتكٌ َعسٍ ايتػط١ٝ ايكش١ٝ َٔ %.  99إىل % 84,6
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مىـــاكؽت مــىاد 

 70.15مؽشوع كاهىن املاليت سكم 

 2016بشظم العىت املاليت 
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 :ا٭ٚىلاملاز٠ 

ٚايتٓع١ُٝٝ يف اغتٝؿا٤ ايهطا٥ب تتعًل ٖصٙ املاز٠ باغتُطاض اؾٗات املدتك١ ٚؾكا يًٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ 

 ٚاؿاق٬ت ٚايسخٍٛ املدكك١ يًسٚي١

 اغتٝؿا٤ ايهطا٥ب املدكك١ يًذُاعات ايذلاب١ٝ ٚامل٪غػات ايع١َُٝٛ

 نُا ت٪شٕ يًشه١َٛ إقساض اقذلانات ٚنٌ أزا٠ َاي١ٝ أخط٣ ٚنٌ نطٜب١ َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠ ,

نُا تأتٞ بتسابرل عكاب١ٝ تِٗ َطتهيب دطمي١ ايػسض نٌ املُاضغني يًػًط١ ايع١َُٝٛ أٚ املٛظؿني 

 . ايعَُٛٝني

 

  2املاز٠ 

 :2تكسِٜ املاز٠ 

 .ا٭ٍٚ ٜتعًل بتأٌٖٝ اؿه١َٛ ٚ ايجاْٞ باملكازق١ ع٢ً املطاغِٝ املتدص٠: ٙ املاز٠ َٔ بٓسٜٔشتتؿهٌ ٙ

 I-  ٌٖٝايتأ: 

ميهٔ إٔ تكّٛ اؿه١َٛ بتػٝرل أٚ ٚقـ اغتٝؿا٤ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ٚغرلٖا َٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ املؿطٚن١  

ع٢ً ايٛاضزات ٚايكازضات ٚنصا ايطغّٛ ايساخ١ًٝ ع٢ً ا٫غت٬ٗى بٓا٤ ع٢ً قإْٛ إشٕ بإقساض ٚشيو ٚؾكا 

 .َٔ ايسغتٛض 70٭سهاّ ايؿكٌ 

َٔ قإْٛ املاي١ٝ   I– 2َٔ ايسغتٛض ٚاملعٍُٛ ب٘ مبٛدب املاز٠  70ٚطبكا يًتأٌٖٝ املٓكٛم عًٝ٘ يف ايؿكٌ 

 :, مت ايذلخٝل يًشه١َٛ إٔ تكّٛ مبكته٢ َطاغ2015ِٝيًػ١ٓ املاي١ٝ 

بتػٝرل أٚ ٚقـ اغتٝؿا٤ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ٚغرلٖا َٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ املؿطٚن١ ع٢ً ايٛاضزات  -

 ٚايكازضات, ٚنصا ايطغّٛ ايساخ١ًٝ ع٢ً ا٫غت٬ٗى؛

بتػٝرل أٚ تتُِٝ نصيو مبطاغِٝ قٛا٥ِ املٓتذات اييت ٜعٛز أقًٗا َٚكسضٖا إىل بعض ايبًسإ  -

 .ٚنصا قا١ُ٥ ايسٍٚ املصنٛض٠ اإلؾطٜك١ٝ املػتؿٝس٠ َٔ اإلعؿا٤ َٔ ضغِ ا٫غترلاز

ٕ َٔ َؿطٚع قاْٛ 2َٔ املاز٠  Iٚيف ْؿؼ اإلطاض ٚنُا ٖٛ ايؿإٔ يف ايكٛاْني املاي١ٝ ايػابك١, ٜٓل ايبٓس 

 .2016ايػ١ٓ املاي١ٝ  ع٢ً تأٌٖٝ اؿه١َٛ ٫ؽاش ْؿؼ اإلدطا٤ات أع٬ٙ ٚشيو خ٬ٍ 2016املاي١ٝ يػ١ٓ 

II-  املكـازقـ١: 

إٕ املطاغِٝ املتدص٠ مبٛدب ايتأٌٖٝ ايتؿطٜعٞ املؿاض إيٝ٘ أع٬ٙ, هب إٔ ؽهع يًُكازق١ ايدلملا١ْٝ عٓس 

 .َٔ ايسغتٛض 70ى طبكا ٭سهاّ ايؿكٌ اْتٗا٤ ا٭دٌ املٓكٛم عًٝ٘ يف قإْٛ ايتأٌٖٝ ٚشٍ

ٜطَٞ إىل املكازق١ ع٢ً املطغَٛني  2016َٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  2َٔ املاز٠  IIيصا, ؾإٕ ايبٓس 

 .2015ايتايٝني املتدصٜٔ خ٬ٍ 

 .ٚ يًُعٜس َٔ اإلٜهاسات ػسٕٚ ضؾكت٘ دصاش٠ َؿك١ً سٍٛ ايتسابرل َٛنٛع املطغَٛني املصنٛضٜٔ
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 : 3املاز٠ 

 :3تكسِٜ املاز٠ 

 .تعسٌٜ ؾكًني َٔ َس١ْٚ اؾُاضى ٚ ايهطا٥ب غرل املباؾط٠ شٙ املاز٠تِٗ ٙ

ٚ تِٗ ايتعس٬ٜت املكذلس١ إزضاز َكتهٝات دسٜس٠ يف َس١ْٚ اؾُاضى تتعًل باملكطضات املػبك١ يف َٝسإ 

املهطض  45ٚ  15يؿك٬ٕ ا)املعًَٛات املًع١َ سٍٛ ايتكٓٝـ ايتعطٜؿٞ ٚ املٓؿأ ٚ ططم ايتكِٝٝ يف اؾُطى

 (.َطتني َٔ َس١ْٚ اؾُاضى

 :املكذلس١ ٭سهاّ ٖصٜٔ ايؿكًني نُا ًٜٞ ٫تميهٔ تعًٌٝ ايتعسٟ ٚ

بٗسف ؼػني َٓار ا٭عُاٍ َٔ خ٬ٍ إضغا٤ َعٜس َٔ ايؿؿاؾ١ٝ ٚ ٚنٛح ايط٩ٜا يس٣ ايؿاعًني ا٫قتكازٜني, 

أدٌ تهُٝٓ٘ َكتهٝات دسٜس٠ تتعًل  املهطض َطتني َٔ َس١ْٚ اؾُاضى َٔ 45ٜكذلح تعسٌٜ ايؿكٌ 

 .باملكطضات املػبك١ يف َٝسإ املعًَٛات املًع١َ سٍٛ ايتكٓٝـ ايتعطٜؿٞ ٚ املٓؿأ ٚ ططم ايتكِٝٝ يف اؾُطى

( اتؿام بايٞ)ٖصا ا٫قذلاح ٜتُاؾ٢ َع أسهاّ اتؿاق١ٝ املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًتذاض٠ املتعًك١ بتػٌٗٝ املباز٫ت

(Accord de Bali) نٔ املتعاًَني ا٫قتكازٜني َٔ ايتٛؾط ع٢ً مجٝع املعًَٛات ايهطٚض١ٜ ٫لاظ اييت مت

 .عًُٝاتِٗ يف إطاض َٔ ايؿؿاؾ١ٝ ٚ ايعساي١ ٚ لاع١ املػاطط اؾُطن١ٝ

املهطض َطتني  45َٔ ْؿؼ املس١ْٚ مل٥٬ُت٘ َع َكتهٝات ايؿكٌ  15ٚ تبسٚ ايؿطق١ غام١ يتعسٌٜ ايؿكٌ 

 .املصنٛض

املهطض َطتني قبايت٘ مل ٜططأ عًُٝٗا أٟ تػٝرل ٚمتت إعاز٠  45َٔ ايؿكٌ  4ٚ  3ضتني ٚ يإلؾاض٠ ؾإٕ ايؿل

 .تطقُُٝٗا ؾكط

 :ًَدل املٓاقؿ١ 

َٜٛا, يتبًٝؼ دٛاب اإلزاض٠, باعتباضٖا َس٠ ط١ًٜٛ قس تهط  150اقذلست بعض ايتسخ٬ت تكًٝل أدٌ 

 .مبكاحل ايؿاعًني ا٫قتكازٜني

 دٛاب اؿه١َٛ 

َٜٛا ٖٛ نشس أقك٢, سٝح َٔ املُهٔ  150ٚاملاي١ٝ إٔ أدٌ   أؾاض ايػٝس ٚظٜط ا٫قتكازيف َعطض دٛاب٘ , 

غاع١ سني ٜتعًل ا٭َط بإدطا٤ات بػٝط١ ناغترلاز غٝاض٠, أَا بايٓػب١  24إٔ ٫ ٜتذاٚظ دٛاب اإلزاض٠ َس٠ 

ايكعٝس ايعاملٞ, يًبها٥ع املعكس٠ ؾٗصٙ املكتهٝات ايٛاضز٠ يف َس١ْٚ اؾُاضى ٖٞ َكتهٝات َعٍُٛ بٗا ع٢ً 

 .ٚتًتعّ اإلزاض٠ يف تعاًَٗا َع ايؿاعًني ا٫قتكازٜني بايٛنٛح ٚايؿؿاؾ١ٝ

غٓٛات, دا٤ يف ضز ايػٝس ايٛظٜط أْ٘ أدٌ تػٝرل ايتكٓٝـ ايهطٜيب يبعض ايبها٥ع, ٚيف  5ٚغكٛم أدٌ 

 .ساي١ تعٜٚط ايتكٓٝـ ؾإٕ املتابع١ تهٕٛ دٓا١ٝ٥ ٚيٝػت إزاض١ٜ

 

 :5ٚ 4املازتني 

 :5ٚ  4املازتني  تكسِٜ 

 :تٗسف ٖصٙ املاز٠ إىل إعاز٠ تطبٝل ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ع٢ً َازتني ٚ ُٖا ايعبس٠ ٚ بعض املٓتذات ايٓؿط١ٝ
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ْْٛدل  6) 1428َٔ ؾٛاٍ  25ايكازض يف  2-07-1220مت مبٛدب املطغّٛ ضقِ  :َاز٠ ايعبس٠ -1

, ٚقـ اغتٝؿا٤ ضغِ ا٫غترلاز املطبل ع٢ً َاز٠ ايعبس٠ ٚ شيو بٗسف تأَني متٜٛٔ ناف يًػٛم َٔ (2007

. ٖصٙ املاز٠ تبعا ٫ضتؿاع ا٭غعاض ايعامل١ٝ يًُٓتذات اؿًٝب١ٝ يف تًو ايؿذل٠

بعني ا٫عتباض انؿاض ا٭غعاض ايعامل١ٝ يًُٓتذات اؿًٝب١ٝ َٔ د١ٗ, ٚ اإلضاز٠ املعدل ا شيف ايٛقت ايطأٖ ٚ أر

عٓٗا َٔ أدٌ ايتكًٝل َٔ ايٓكٛم اـاق١ املػتجٓا٠ َٔ ْعاّ اؿل ايعاّ, ٜكذلح اغت٦ٓاف ؼكٌٝ ضغِ 

. ا٫غترلاز املطبل ع٢ً َاز٠ ايعبس٠

عٛض  2,5%تطح تطبٝل ضغِ اغترلاز أز٢ْ بٓػب١ غرل أْ٘ ٚ يتؿازٟ إؿام ايهطض باملػتًٗو املػطبٞ, ٜل

. ايٛاضز٠ سايٝا يف تعطٜؿ١ ضغّٛ ا٫غترلاز 25%

َٔ ؾٛاٍ  25ايكازض بتاضٜذ  1-07-1220تطًب ْػذ املطغّٛ ضقِ ٟٚ ػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ ٖصا ايتسبرل 

. املتعًل بٛقـ اغتٝؿا٤ ضغِ ا٫غترلاز املطبل ع٢ً ايعبس٠( 2007 ْٛؾُدل 6) 1428

 45-02املهطض٠ َٔ قإْٛ املاي١ٝ ضقِ  3َٔ املاز٠  IIمت مبٛدب ايؿكط٠  :عض املٓتذات ايٓؿط١ٝب -2

َٔ ؾٛاٍ  26ايكازض بتاضٜذ  1-02-362املكازم عًٝ٘ بايعٗرل ايؿطٜـ ضقِ  2003يًػ١ٓ املاي١ٝ 

ٚقـ اغتٝؿا٤ ضغِ ا٫غترلاز املطبل ع٢ً بعض املٓتذات ايٓؿط١ٝ ٚ شيو ( 2002زٜػُدل  31) 1423

 .قكس نُإ متٜٛٔ َٓتعِ يًػٛم ايٛطين
يف أؾل ؼطٜط أغعاض بعض املٓتذات ايٓؿط١ٝ ٚ بايٓعط إىل ايٓعاّ ايتعطٜؿٞ ايتؿهًٝٞ ايصٟ تػتؿٝس َٓ٘ ٚ 

ٚ . ٖصٙ املٓتذات يف إطاض اتؿاقٝات ايتبازٍ اؿط, اتهح إٔ ٚقـ اغتٝؿا٤ ضغِ ا٫غترلاز أقبح بسٕٚ دس٣ٚ

 .عًٝ٘, ٜكذلح إعاز٠ اغتٝؿا٤ ٖصا ايطغِ ع٢ً املٓتذات املصنٛض٠
 :4املاز٠ 

 :ًَدل املٓاقؿ١

تعٜٚس ايػٛم مباز٠ ايعبس٠, يهٔ باملكابٌ هب  نُإ ٫سغ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ ٖصٙ املكتهٝات تعٌُ ع٢ً

نشس أز٢ْ, نُا طايب ايػاز٠  %2,5, يصيو متت املطايب١ مبطادع١ ْػب١ (َطبٞ املاؾ١ٝ)محا١ٜ املٓتذني 

ايٓٛاب ب٥٬ش١ ايسٍٚ, اييت ٜتِ اغترلاز ٖصٙ املاز٠ َٓٗا, ٚنصا عٔ اٯثاض املاز١ٜ شلصا اإلدطا٤ ع٢ً ا٫قتكاز 

 .ايٛطين

 دٛاب اؿه١َٛ 

ٖٛ ِٜٗ ايسٍٚ اييت يٝؼ يًُػطب اتؿاقٝات يًتبازٍ اؿط َعٗا,  %2,5أٚنح ايػٝس ايٛظٜط إٔ تطبٝل ْػب١ 

َٓٗا  %40َٔ ايعبس٠ املػتٛضز٠ تأتٞ َٔ بًسإ شلا اتؿاقٝات يًتبازٍ اؿط َع املػطب, ٚإٔ  %60ْػب١ َهٝؿا إٔ 

, َ٪نسا إٔ اشلسف َٔ ٖصا اإلدطا٤ يٝؼ املطزٚز١ٜ اؾبا١ٝ٥ بٌ اْػذاّ  %2,5ٖٛ ايصٟ غٝطبل عًٝ٘ غعط 

 .ْػب ايطغّٛ املطبك١ عٓس ا٫غترلاز
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 :5املاز٠ 

 :ًَدل املٓاقؿ١

تػا٤ٍ ايػاز٠ ايٓٛاب عٔ أثط ٖصٙ اإلدطا٤ات ع٢ً ا٫قتكاز ايٛطين خاق١ تًو املتعًك١ باملٛاز ايٓؿط١ٝ, 

ٚيٝؼ ْػب١ أندل, نُا متت املطايب١ ب٥٬ش١ املٓتذات ايٓؿط١ٝ اييت  %2,5ٚعٔ أغباب ؼسٜس ْػب١ 

 .غتدهع شلصٙ ايٓػب١

 يًُؿانٌ اييت تتدبط ؾٝٗا ؾطن١ ٚيف غٝام اؿسٜح عٔ املٛاضز ايٓؿط١ٝ, تططم بعض املتسخًني

 .َعاتبني اؿه١َٛ ع٢ً تأخطٖا يف سٌ ٖصا املًـ ٚايتعاٌَ َع٘ بؿهٌ غرل ٚانح" ٫زلرل"

 دٛاب اؿه١َٛ 

اشلسف َٓ٘ ؼكٝل اْػذاّ يف تطبٝل ضغّٛ ا٫غترلاز, ٚإٔ املككٛز  %2,5أنس ايػٝس ايٛظٜط إٔ ؼسٜس ْػب١ 

باملٓتذات ايٓؿط١ٝ ٖٞ املٓتذات املكؿا٠ ٚاؾاٖع٠ ي٬غت٬ٗى, َهٝؿا إٔ ْػب١ نبرل٠ َٔ ٖصٙ املٓتذات 

ؾكط مما ٜتِ اغترلازٙ ٖٛ َا غٝطبل  %14ٜتِ اغترلاٖا َٔ زٍٚ شلا اتؿاقٝات يًتبازٍ اؿط َع ب٬زْا, ٚإٔ 

 .ًَٕٝٛ زضِٖ 100, ٚعا٥سات ٖصا اإلدطا٤ غتهٕٛ يف سسٚز %2,5ٙ ْػب١ غعط عًٞ

 

 6املاز٠ 

 : 6تكسِٜ املاز٠ 

 . ٜٗسف ا٫قذلاح املكسّ إىل تٓػٝل اؾبا١ٜ املطبك١ ع٢ً بعض أْٛاع ايتبؼ املكٓع َع أسػٔ املعاٜرل ايسٚي١ٝ

املطبك١ ع٢ً ايتبؼ ايطٖٝـ املكطع املعس ٚ عًٝ٘, ٜكذلح ايطؾع َٔ َبًؼ ايهطٜب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً ا٫غت٬ٗى 

 (.َعػٌ)ا٭ضنًٝ٘  أٚ ؾ١یايـ يتًؿٝـ ايػذا٥ط ٚ تبؼ

 :ًَدل املٓاقؿ١

ايٓٛاب عٔ غبب إزضاز ٖصا اإلدطا٤ يف َكتهٝات َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ عًُا إٔ ايٓل  تػا٤ٍ أسس ايػاز٠

ايكاْْٛٞ ميٓع اغت٬ٗى ٖصٙ املٛاز, أحل نٌ املتسخًني ع٢ً اؽاش املعٜس َٔ اإلدطا٤ات ؿُا١ٜ ا٭طؿاٍ 

١ٜ, َٚعاقب١ َايهٞ ٚايؿباب املػاضب١ َٔ آؾ١ اغت٬ٗى ٖصٙ املٛاز, ٚتهجٝـ اؾٗٛز ملٓع ٚقٛشلا يٮسٝا٤ ايؿعب

ٚيف ْؿؼ ايػٝام مت ايتػا٩ٍ عٔ . ٚإغ٬م ٖصٙ ا٭َانٔ" ايؿٝؿ١"بعض املكاٖٞ ايصٜٔ ٜػُشٕٛ باغت٬ٗى 

 .َس٣ تأثرل اإلدطا٤ ع٢ً ْػب١ اغت٬ٗى  ٖصٙ املٛاز

 .ٚقسَت ٬َسعات سٍٛ عسّ تطبٝل ايكإْٛ املتعًل مبٓع ايتسخني يف ا٭َانٔ ايعا١َ

 :دٛاب اؿه١َٛ

يف َعطض دٛاب٘ أٚنح ايػٝس ايٛظٜط إٔ ايعٜاز٠ يف ايطغِ ٚيف ا٭مثإ ٜهٕٛ ي٘ تأثرل ع٢ً تطادع اغت٬ٗى 

زضُٖا يًهًٝٛغطاّ, أٟ  150َ٪نسا إٔ ٖصا اإلدطا٤ ٫ ٜؿطع ٫غت٬ٗى ٖصٙ املٛاز, بٌ تطبل عًٝٗا . ٖصٙ املٛاز

ّ اقتكاض تطخٝل اغت٬ٗنٗا ع٢ً بعض أع٢ً ْػب١, ٚيهٔ املُٓٛع ٖٛ اغت٬ٗنٗا يف ا٭َانٔ ايعا١َ, ٜٚت

ا٭َانٔ احملسٚز٠ اييت تعطف تٛاؾسا يًػٝاح, ٚإٔ ايعٜاز٠ يف ايطغِ ؼٌُ يف طٝاتٗا ضغاي١ ٖا١َ ٖٞ قاضب١ 

ٚأنس ع٢ً  إٔ اجملايؼ . اغت٬ٗى ٖصٙ املٛاز, َهٝؿا إٔ ب٬زْا مل تػتٛضز ٖصٙ املٛاز ط١ًٝ ايػ١ٓ اؿاي١ٝ

 . ا ملٓع اغت٬ٗنٗا باملكاٖٞاؾُاع١ٝ هب إٔ تكّٛ بسٚضٙ
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 :7املاز٠ 

 : 7تكسِٜ املاز٠ 

غ١ٓ  60, َٓح املػاضب١ ايكاطٓني باـاضز ايصٜٔ تعازٍ أعُاضِٖ أٚ تؿٛم 2013مت مبٛدب قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

 .ع٢ً ايك١ُٝ عٓس اغترلاز غٝاضاتِٗ %85ؽؿٝض بٓػ١ 

د١ًًٝ يًٛطٔ, ٜكذلح ايطؾع َٔ ٖصا ٚ بٗسف تؿذٝع ٖصٙ ايؿ١٦ َٔ ا٭ؾدام ايصٜٔ قسَٛا خسَات 

 .اؾاضٟ بٗا ايعٌُ %85عٛض ْػب١  %90ايتدؿٝض إىل ْػب١ 

 :ًَدل املٓاقؿ١
نُا مت اقذلاح اغتؿاز٠ ايطًب١ . ٚتأثرلٙ ع٢ً املساخٌٝ َدلضاتٖ٘صا اإلدطا٤ ٚتػا٤ٍ ايػاز٠ ايٓٛاب عٔ تكِٝٝ 

 .أٜها َٔ ٖصا ايتدؿٝض

 :دٛاب اؿه١َٛ

عسز ايػٝاضات املػتٛضز٠ مبكته٢ ٖصا اإلدطا٤ ٖٞ يف انؿاض َػتُط, ٚضغِ بعض أٚنح ايػٝس ايٛظٜط إٔ 

 .ايذلادع يًُساخٌٝ ؾ٬ ؽٛف َٔ تعاٜس عسز ايػٝاضات املػتؿٝس٠ َٔ ٖصا ايتؿهٌٝ

 

 :َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 8تكسِٜ ٚتؿػرل املاز٠ 

 2016َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يًػ١ٓ املاي١ٝ َٔ  8املاز٠ 

تكسِٜ ايتسابرل اؾبا١ٝ٥  

يًتسابرل اؾبا١ٝ٥ املكذلس١   تكسِٜ عاّ

تكسِٜ ايتسابرل اؾبا١ٝ٥ املكذلس١  

َٔ املؿطٚع   8َٔ املاز٠ I يف ايبٓس 

املتعًل بتػٝرل ٚ تتُِٝ بعض َٛاز 

املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  

ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات 

  8املاز٠ 

ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات 

١َ املهاؾ١ ٚ ايهطٜب١ ع٢ً ايكٞ

ٚادبات ايتػذٌٝ  ٚ

 

 : 129ٚ  123ٚ  92ٚ  6املٛاز تكسِٜ ٚتؿػرل 

 إعؿا٤ َ٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚع٬ز ايػططإ
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تػتؿٝس سايٝا َ٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚع٬ز ايػططإ َٔ اإلعؿا٤ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات ٚ 

املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب, ع٢ً اعتباض أْٗا  ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ٚ ٚادبات ايتػذٌٝ طبكا ملكتهٝات

. مجع١ٝ غرل ٖازؾ١ يًشكٍٛ ع٢ً ضبح

يف  تٓؿطمماث١ً  تَ٪غػا ع٢ً غطاضَٚٔ أدٌ تهطٜؼ ٖصا اإلعؿا٤ قطاس١ يف ْل املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 

٠ اجملاٍ ايكشٞ , ٜكذلح إزضاز َ٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚع٬ز ايػططإ نُٔ ٥٫ش١ امل٪غػات املػتؿٝس

 -123-°45 ٚ 129 (IIIٚ ( I – °46) 92ٚ ( 30°-أيـ–I ( 6َٔ اإلعؿا٤ات املٓكٛم عًٝٗا يف املٛاز

. َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب( °10

 

 :IV – 164أيـ ٚ املاز٠  – I – 6املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
تتعًل بتٛنٝح اإلعؿا٤ ايسا٥ِ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات املؿطٚض ع٢ً بعض اشل٦ٝات املاي١ٝ 

املعؿٝني املعٜٓٛني قس ْل ع٢ً تسبرل ٜػتجين مجٝع ا٭ؾدام  2010هب ايتصنرل إٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

: َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات بؿهٌ زا٥ِ ٚ نًٞ َٔ سل ا٫غتؿاز٠ نصيو َٔ

املطبل ع٢ً ايطبا٥ح املكبٛن١؛  100%ؽؿٝض  -

. ٚإعؿا٤ ظا٥س ايك١ُٝ بطغِ تؿٜٛت ايكِٝ املٓكٛي١ -

ت اييت ٜتُشٛض ْؿاطٗا ا٭غاغٞ سٍٛ تًكٞ ٖصٙ ايعا٥سات آبعض اشلٞ ا٫غتجٓا٤ مل ٜهٔ يٝؿٌُٖصا غرل إٔ 

, نايؿطنات غرل املك١ُٝ ٚايبٓو اإلغ٬َٞ, (ايطبا٥ح ٚ ظا٥س ايك١ُٝ بطغِ تؿٜٛت ايكِٝ املٓكٛي١)املاي١ٝ 

اييت تػتؿٝس َٔ اإلعؿا٤  ٚناي١ بٝت َاٍ ايكسؽ ٚايبٓو اإلؾطٜكٞ يًت١ُٝٓ, ٚايؿطن١ املاي١ٝ ايسٚي١ٝ, ٚ

ت املهًؿ١ بايتٛظٝـ اؾُاعٞ يًكِٝ املٓكٛي١, ٚقٓازٜل ايتٛظٝـ آاشلٞنصا  , ٚاغتٓازا إىل اتؿاقٝات زٚي١ٝ

ع٢ً اعتباض إٔ عا٥ساتٗا ؽهع يًهطٜب١ عٓس ؼًٜٛٗا  ت تٛظٝـ ضأؽ املاٍ باجملاظؾ١آاؾُاعٞ يًتػٓٝس, ٖٚٞ

 .إىل املػتؿٝسٜٔ

ت املاي١ٝ ٚ تهطٜػ٘ يف ْل ايكإْٛ, ٜكذلح ايتٓكٝل آٖصٙ اشلٞ يؿا٥س٠م ٤ٍ املطَٚٔ أدٌ تٛنٝح اإلعؿا  

 ع٢ً ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜػتجٕٓٛ َٔ اؾُع بني اإلعؿا٤ات ايػايؿ١ ايصنط( أيـ – I) 6قطاس١ يف املاز٠ 

يف  املتعًك١ بايتسابرل اؾبا١ٝ٥ املٓكٛم عًٝٗا 718ايسٚض١ٜ ايتؿػرل١ٜ ضقِ عٛض ا٫غتٓاز إىل َكتهٝات 

. ايػايـ ايصنط 2010قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

. ايػايؿ١ ايصنط( أيـ – I) 6إىل املاز٠  164َٔ املاز٠  IVَٚٔ أدٌ شيو ٜكذلح نصيو ْكٌ أسهاّ ايبٓس 

 

 )1° -دِٝ -I   (6املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
تتعًل بتٛنٝح إعؿا٤ ايطبا٥ح املٛظع١ َٔ ططف ايؿطنات ايكابه١ اؿط٠ 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ع٢ً إعؿا٤ ايطبا٥ح املٛظع١ َٔ ططف  1° -دِٝ -I-6تٓل سايٝا املاز٠ 

ع٢ً َػاُٖٝٗا باعتباض ضقِ ا٭عُاٍ املطابل يًدسَات ( Holding offshore)ايؿطنات ايكابه١ اؿط٠ 

إمنا ٖٞ خانع١  غرل إٔ ايؿطنات املصنٛض٠ ٫ تػتؿٝس َٔ اإلعؿا٤ َٔ ايهطٜب١ ٚ. املعؿا٠ َٔ ايهطٜب١
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دِٝ بايٓػب١ يًعًُٝات املٓذع٠ ٚؾل ايؿطٚط املٓكٛم  – III – 19ضٜب١ اؾعاؾ١ٝ طبكا ملكتهٝات املاز٠ يًض

. َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب VIII – 7عًٝٗا يف املاز٠ 

, ٜكذلح ػٜٛس قٝػ١ ٚ ضؾعا يهٌ ايتباؽ يف تأٌٜٚ ايٓل ايػايؿ١ ايصنط 6َٚٔ أدٌ تٛنٝح أسهاّ املاز٠ 

باغتبساٍ  ايٓل اؿايٞ ٚ شيو

  "باعتباض ضقِ ا٭عُاٍ املطابل يًدسَات املعؿا٠ َٔ ايهطٜب١ : "عباض٠ 

باعتباض ا٭ضباح املذلتب١ عٔ ا٭ْؿط١ اييت ؽٍٛ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايهطٜب١ اؾعاؾ١ٝ املٓكٛم عًٝٗا  : "بعباض٠ 

. "أزْاٙ VIII – 7دِٝ أزْاٙ ٚؾل ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠  -III – 19يف املاز٠ 

 

  II – 11املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
تتعًل بتدؿٝض َبًؼ ايتهايٝـ ايكاب١ً يًدكِ ايصٟ ٜتِ تػسٜسٙ ْكسا 

ع٢ً أْ٘ ٫ ؽكِ َٔ اؿك١ًٝ اـانع١ يًهطٜب١ َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  II – 11تٓل سايٝا املاز٠ 

( 10.000)تػاٟٚ أٚ تتذاٚظ عؿط٠ آ٫ف َٔ َبًػٗا, ايٓؿكات احملطض٠ ؾاتٛض٠ يف ؾأْٗا  50%إ٫ يف سسٚز 

زضِٖ ٚمل ٜجبت تػسٜسٖا بؿٝو َػطط ٚغرل قابٌ يًتعٗرل أٚ نُبٝا٫ت أٚ بططٜك١ َػٓاطٝػ١ٝ يٮزا٤ أٚ 

. ؼٌٜٛ بٓهٞ أٚ ٚغ١ًٝ إيهذل١ْٝٚ أٚ َكاق١

نٛغ١ًٝ يًتٗطب َٔ  ايؿٛاترل ظ٧ٜٕٚ إىل تر٩غ١ إٔ بعض املًعَني ًٜراضغرل أْ٘ يٛسغ َٔ خ٬ٍ املِ

 أٚ ايٛغا٥ٌ اإليهذل١ْٝٚ ايػايؿ١ ايصنط يتُهني ظبٓا٥ِٗ َٔ ا٭زا٤ ْكسا ٠نُبٝاٍاٍٚ أإيعا١َٝ ا٭زا٤ بايؿٝو 

عٝح  ؾعا٤ ايػايـ ايصنطا ػٓب قكس  يؿا٥س٠ ْؿؼ املُٕٛٚ  ايّٝٛ ايٛاسسفُٛع١ َٔ ايؿٛاترل يف 

اٙ ايػايـ ايصنط ٚ هعً٘ عسِٜ زضِٖ, مما ٜؿطؽ ايتسبرل َٔ قتٛ 10.000ٜهٕٛ َبًؼ نٌ ؾاتٛض٠ أقٌ َٔ 

 .ا٭ثط

ٚ يف إطاض قاضب١ ايتٗطب ايهطٜيب ٚ اييت تتٓايف َع َبسأ ايؿؿاؾ١ٝ َٚٔ أدٌ اؿس َٔ ٖصٙ املُاضغات 

ايكطاع غرل املٗٝهٌ, ٜكذلح ايتٓكٝل ع٢ً أْ٘ ٫ ؽكِ َٔ اؿك١ًٝ اـانع١ يًهطٜب١ إ٫ يف سسٚز عؿط٠ 

  ., ايٓؿكات اييت ميهٔ تػسٜسٖا ْكسانٌ َٛضز عٔ نٌ ّٜٛ ٚ عٔزضِٖ ( 10.000)آ٫ف 

ايتٓكٝل ع٢ً أْ٘ ٫ ؽكِ نصيو َٔ اؿك١ًٝ اـانع١ يًهطٜب١  يٓؿؼ ا٫عتباضات نُا ٜكذلح

. كككات ا٫ٖت٬نات املتعًك١ باملػتعكطات املكتٓا٠ ٚؾل ْؿؼ ايؿطٚط املصنٛض٠

 

 19املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

تتعًل بإسساخ أغعاض ْػب١ٝ يًهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات سػب ايطبح احملكل  

تهطٜؼ ايعساي١ اؾبا١ٝ٥ ٚاملػاٚا٠ يف ؼٌُ ايتهايٝـ ايع١َُٝٛ بني ب  ٠تؿعٌٝ ايتٛقٝات املتعًل َٔ أدٌ

٫ غُٝا املكا٫ٚت ٚتععٜع تٓاؾػ١ٝ املكا٫ٚت املػطب١ٝ  نٌ سػب قسضت٘ اإلغٗا١َٝ  نٌ اـانعني يًهطٜب١

َا ٚٚ احملاغبات١ٝ   ٚاعتُاز َبسأ ايؿؿاؾ١ٝ يف املعا٬َت ايتذاض١ٜ  قكس َٛاد١ٗ ؼسٜات ايعٛمل١ملتٛغط١ ا
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لاع١ ايٓعاّ اؾبا٥ٞ يف تعب١٦ املٛاضز املاي١ٝ ايهطٚض١ٜ يتٌُٜٛ َٝعا١ْٝ ايسٚي١,  يسيو َٔ اثط اهابٞ ع٢ً 

:  احملكل نُا ًٜٞ ايكايف ايطبح سػب َبًؼ بأغعاض ْػب١ٜٝكذلح ؾطض ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات 

زضِٖ؛ ( 300.000) ث٬مثا١٥ أيـ سك١ًٝ اـانع١ يًهطٜب١ اييت تػاٟٚ أٚ تكٌ عٔيٌبايٓػب١  %10 -

زضِٖ ٚتػاٟٚ أٚ تكٌ ( 300.000) ث٬مثا١٥ أيـسك١ًٝ اـانع١ يًهطٜب١ اييت تؿٛم يٌبايٓػب١  %20 -

زضِٖ؛ ( 1.000.000)عٔ ًَٕٝٛ 

زضِٖ ٚتػاٟٚ أٚ تكٌ عٔ ( 1.000.000)اـانع١ يًهطٜب١ اييت تؿٛم ًَٕٝٛ  سك١ًٝيٌبايٓػب١  %30 -

زضِٖ؛ ( 5.000.000)مخػ١ ٬َٜني 

. زضِٖ( 5.000.000)سك١ًٝ اـانع١ يًهطٜب١ اييت تؿٛم مخػ١ ٬َٜني يٌبايٓػب١  %31 -

ا٤ ايكطاع ٜٚكذلح تطبٝل ٖصا اؾسٍٚ ع٢ً مجٝع ايؿطنات ايعا١ًَ مبدتًـ ايكطاعات اإلْتاد١ٝ باغتجٔ

. املعٍُٛ ب٘ سايٝا 37%املايٞ ايصٟ ٜعٌ خانعا يًهطٜب١ بػعط 

 

 II  ٚ59- V  ٚ63 – II  ٚ65-  II – 28املٛاز تكسِٜ ٚتؿػرل 
 "إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"تتعًل مبٓح ْؿؼ ا٫َتٝاظات ايهطٜب١ٝ املطبك١ ع٢ً عكٛز املطاع١ يعكٛز 

ٚخاق١ ؾُٝا " املطاع١"ع٢ً اَتٝاظات دبا١ٝ٥ يؿا٥س٠ َٓتٛز تٓل سايٝا َكتهٝات املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 

ٜتعًل غكِ َبًؼ ايطبح املعًّٛ املتؿل عًٝ٘ َػبكا يف إطاض عكس املطاع١ َع َ٪غػات ا٥٫تُإ أٚ اشلٝآت 

. َٔ فُٛع ايسخٌ املؿطٚن١ عًٝ٘ ايهطٜب١% 10املعتدل٠ يف سهُٗا, يف سسٚز 

املتعًل مب٪غػات ا٥٫تُإ ٚاشلٝآت  2014زٜػُدل  24تاضٜذ ب 103 -12ٚ تبعا يكسٚض ايكإْٛ ضقِ 

ا٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ  ١ُ٥٫ٚ ضغب١ يف ّ ايبس١ًٜاملعتدل٠ يف سهُٗا ٚ ايصٟ ٜكٓٔ تػٜٛل املٓتٛدات ٚاـسَات 

بٓؿؼ املعا١ًَ " إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"شلصٙ املٓتٛدات َع أؾهٌ املُاضغات ايسٚي١ٝ, ٜكذلح متتٝع متٌٜٛ 

١ٜ املطبك١ ع٢ً متٌٜٛ املطاع١ يف فاٍ اقتٓا٤ ايعكاضات ٚ متهني اـانع يًهطٜب١ ايصٟ ٜدلّ عكسا اؾبا٨

  :َٔ  بػطض متًو َػهٔ ض٥ٝػٞ" اإلداض٠ املٓت١ٝٗ بايتًُٝو"يف إطاض 

إداض٠ َٓت١ٝٗ "ا٫غتؿاز٠ َٔ خكِ َبًؼ ٖاَـ ايهطا٤ امل٪ز٣ َٔ ططف اـانع يًهطٜب١ يف إطاض عكس  -

َٔ فُٛع زخً٘  10%َ٪غػات ا٥٫تُإ أٚ اشل٦ٝات املعتدل٠ يف سهُٗا يف سسٚز  يؿا٥س٠" بايتًُٝو

؛ (II-28املاز٠ )املؿطٚن١ عًٝ٘ ايهطٜب١ 

يف إطاض عكس  أٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ خكِ املبايؼ املسؾٛع١ يتػسٜس تهًؿ١ ايؿطا٤ ٚ َبًؼ ٖاَـ ايهطا٤ احملسز -

ت املعتدل٠ يف سهُٗا َٔ أدٌ اقتٓا٤ َػهٔ آأٚ اشلٞ إىل َ٪غػات ا٥٫تُإ" إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"

؛ (V-59املاز٠ ) ادتُاعٞ ككل يػهٓاٙ ايط٥ٝػ١ٝ َٔ أدطٙ املؿطٚن١ عًٝ٘ ايهطٜب١

يػهٓاٙ  املدكليًعكاض  اا٭خص بعني ا٫عتباض املس٠ اييت ؾػًٗا اـانع يًهطٜب١ باعتباضٙ َهذلٟ -

تؿاز٠ َٔ اإلعؿا٤ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ بطغِ ايطبح غٓٛات ايهطٚض١ٜ ي٬ؽ 6ايط٥ٝػ١ٝ, ٫ستػاب َس٠ 

 ؛ (II-63املاز٠ ) تؿٜٛت ايعكاض ايػايـ ايصنطتبعا ٍاحملكٌ عًٝ٘ 
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ا٭خص بعني ا٫عتباض مثٔ ايتهًؿ١ َٚبًؼ ٖاَـ ايهطا٤ يف ساي١ تؿٜٛت ايعكاض ايصٟ مت اقتٓا٩ٙ يف إطاض  -

 (.II-65املاز٠ )ؾطٚن١ عًٝ٘ ايهطٜب١           امل ايعكس ايػايـ ايصنط َٔ أدٌ استػاب ايطبح ايعكاضٟ
 

 II  -28املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
تتعًل بتبػٝط ايتسبرل املتعًل باـكِ يف ساي١ اقتٓا٤ َػهٔ ككل يًػه٢ٓ ايط٥ٝػ١ٝ يف إطاض املًه١ٝ 

املؿاع١ 

 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب, يف ساي١ اقتٓا٤ عكاضات بػطض  II -28تٓل سايٝا املكتهٝات ايٛاضز٠ يف املاز٠ 

متًو َػهٔ ض٥ٝػٞ يف إطاض املًه١ٝ املؿاع١, ع٢ً خكِ َبًؼ ؾٛا٥س ايكطٚض أٚ َبًؼ ايطبح املعًّٛ املتؿل 

َٔ فُٛع زخٌ اـانع يًهطٜب١, بايٓػب١  يهٌ َايو  10%عًٝ٘ َػبكا يف إطاض عكس املطاع١ يف سسٚز 

. سكت٘ يف املػهٔ ايط٥ٝػٞ سػبع٢ً ايؿٝاع 

يف ساي١ اقتٓا٤ أٚ بٓا٤ عكاض ككل يًػه٢ٓ ايط٥ٝػ١ٝ  َٔ ططف ؾإْ٘  ٚبايتايٞ ٚ سػب ٖصٙ املكتهٝات,

َٔ فُٛع  10%بايٓػب١ يهٌ ٚاسس َُٓٗا, ؾإٕ خكِ % 50ؾدكني يف إطاض املًه١ٝ املؿاع١ يف سسٚز 

ٚ َبًؼ ايطبح املعًّٛ املتؿل عًٝ٘ َػبكا, ضغِ َٔ َبًؼ ؾٛا٥س ايكطٚض أ% 50زخًُٗا ٫ ٜتِ إ٫ يف سسٚز 

اؿل يف اـكِ خرل َٔ ٚ بايتايٞ, ٫ ٜػتؿٝس ٖصا ا٭ متٌٜٛ املًو املؿاع بأنًُ٘ َٔ ططف ؾدل ٚاسس

. دطا٤ تطبٝل ٖصٙ املكتهٝاتَٔ فُٛع ايؿٛا٥س 

متًو َػهٔ  ٚضغب١ يف تؿذٝع اـانعني يًهطٜب١ ع٢ً اقتٓا٤ عكاضات يف إطاض املًه١ٝ املؿاع١ بػطض

َٔ فُٛع زخًِٗ اـانع  10%ض٥ٝػٞ ٚمتتٝعِٗ باؿل يف خكِ فُٛع َبًؼ ؾٛا٥س ايكطٚض يف سسٚز 

, ٜكذلح سصف املكتهٝات املتعًك١ بايػكـ احملسز بايٓػب١ ـكِ ؾٛا٥س ايكطٚض بايٓػب١ يهٌ يًهطٜب١ 

. َايو ع٢ً ايؿٝاع سػب سكت٘ يف املػهٔ ايط٥ٝػٞ

 

 82ٚ املاز٠  I -44املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

تتعًل بتػٝرل أدٌ اختٝاض ْعاّ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ املبػط١ 

تٓل ا٭سهاّ اؿاي١ٝ يًُس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ع٢ً إيعا١َٝ اإلز٤٫ باإلقطاض ايػٟٓٛ يًسخٌ بايٓػب١ 

اؾ١ٝ يًدانعني يًهطٜب١ احملسز٠ زخٛشلِ سػب ْعاّ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ اؿكٝك١ٝ أٚ ْعاّ ايٓتٝذ١ ايل

. املبػط١ قبٌ ؾاتح أبطٌٜ َٔ نٌ غ١ٓ

قذلاح تػٝرل ططٜك١ ؼكٌٝ ايهطٜب١ املػتشك١ ع٢ً اـانعني يًهطٜب١ ايػايؿٞ ايصنط, غرل أْ٘ تبعا ٫

ٚيتؿازٟ ا٫نتعاظ ايصٟ وكٌ عٓس إٜساع اإلقطاض املؿاض إيٝ٘ أع٬ٙ, ٚضغب١ يف ؼػني اـسَات املكس١َ 

يتعاَاتِٗ ايهطٜب١ٝ يف أسػٔ ايعطٚف, ٜكذلح ؼسٜس ا٭دٌ املكطض إلٜساع يًًُعَني ٚمتهِٝٓٗ َٔ ايكٝاّ با

َٔ نٌ غ١ٓ  عٛض  "قبٌ ؾاتح َاٟ"اإلقطاض ايػٟٓٛ مبذُٛع ايسخٌ بايٓػب١ شل٪٤٫ اـانعني يًهطٜب١ 

. َٔ نٌ غ١ٓ "قبٌ ؾاتح أبطٌٜ"
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َا ٜتِ ْؿؼ ا٭دٌ عٓسمل١َ٤٬, ايتٓكٝل نصيو ع٢ً ا يف اطاضٚتبعا ي٬قذلاح ايػايـ ايصنط, ٜكذلح 

َٔ ططف اـانعني يًهطٜب١ احملسز٠ زخٛشلِ  اعتُاز ْعاّ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ املبػط١ بططٜك١ اختٝاض١ٜ

. امل١ٝٓٗ سػب ْعاّ ايطبح اؾعايف

 

  V -59املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

َٓت١ٝٗ عكٛز إداض٠ با٫غتؿاز٠ َٔ خكِ َبًؼ تهًؿ١ ايؿطا٤ ٚ ٖاَـ ايهطا٤ امل٪ز٣ يف إطاض تتعًل 

 بايتًُٝو
َٓح ْؿؼ ا٫َتٝاظات ايهطٜب١ٝ املطبك١ ع٢ً عكٛز املطاع١  عٓس تكسِٜ يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل

" إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"يعكٛز 

, بٓؿؼ املعا١ًَ اؾبا١ٝ٥ املطبك١ ع٢ً متٌٜٛ املطاع١" إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"تبعا يتُتٝع متٌٜٛ َٓتٛز 

يًهطٜب١ ايصٟ ٜكتكط زخً٘ ع٢ً أدط َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ خكِ َبًؼ تهًؿ١ ايؿطا٤ متهني اـانع ٜكذلح 

ادتُاعٞ  ٖٚاَـ ايهطا٤ امل٪ز٣ إىل َ٪غػات ا٥٫تُإ أٚ اشلٝآت املعتدل٠ يف سهُٗا بػطض متًو َػهٔ

  .َٔ أدطٙ املؿطٚن١ عًٝ٘ ايهطٜب١ "إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"ككل يػهٓاٙ ايط٥ٝػ١ٝ يف إطاض عكس 

 

 II – 63املاز٠ ٚتؿػرل  تكسِٜ

يف ساي١ متًٜٛ٘ بعكس  تتعًل بإعؿا٤ ايطبح ايعكاضٟ ايٓاتر عٔ تؿٜٛت عكاض ككل يًػه٢ٓ ايط٥ٝػ١ٝ

" إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"

َٓح ْؿؼ ا٫َتٝاظات ايهطٜب١ٝ املطبك١ ع٢ً عكٛز املطاع١  عٓس تكسِٜ يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل

إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو "يعكٛز 

ٜعؿ٢ سايٝا َٔ ايهطٜب١ ايطبح ايٓاتر عٔ تؿٜٛت عكاض ككل يًػه٢ٓ ايط٥ٝػ١ ٚ ايصٟ ٜؿػً٘ َايه٘ ملس٠ 

 .غٓٛات ع٢ً ا٭قٌ 6

غرل إٔ ٖصا اإلعؿا٤ ٫ ٜطبل يف ساي١ متٌٜٛ َػهٔ ككل يًػهٔ ايط٥ٝػٞ مت اقتٓا٩ٙ عٔ ططٜل عكس 

ا ٚ ٫ ٜتِ اْتكاٍ املًه١ٝ إ٫ بعس اْتٗا٤ َس٠ ع٢ً اعتباض إٔ ايعكاض ٜعٌ َػتأدط" إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"

 .ايعكس

َٓح اـانع يًهطٜب١ ْؿؼ ا٫َتٝاظات اؾبا١ٝ٥ املُٓٛس١ ٚ ضغب١ يف تؿذٝع ٖصا املٓتٛز ايبسٌٜ, ٜكذلح 

يًعكٛز ايه٬غٝه١ٝ يف ساي١ تؿٜٛت عكاض أٚ دع٤ َٔ عكاض مت اقتٓا٩ٙ َٔ ططف اـانع يًهطٜب١ يف إطاض 

ٚ ؽكٝك٘ يػهٓاٙ ايط٥ٝػ١ٝ, ٚ شيو َٔ خ٬ٍ ا٭خص بعني ا٫عتباض نُٔ  "بايتًُٝو إداض٠ َٓت١ٝٗ"عكس 

غٓٛات ايهطٚض١ٜ ي٬غتؿاز٠ َٔ اإلعؿا٤ ايػايـ ايصنط املس٠ اييت ؾػٌ ؾٝٗا اـانع يًهطٜب١ ٖصا  6َس٠ 

. ايعكاض بكؿت٘ َػتأدطا
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 با٤  - II – 63املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
عؿا٤  اإلغتؿاز٠ َٔ ي٬ ع٢ً ٚد٘ غه٢ٓ ض٥ٝػ١َٝايه٘ عكاض ٜؿػً٘  ؾػٛض أدٌتتعًل بتُسٜس 

 با٤ َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ع٢ً إعؿا٤ ايطبح احملكٌ عًٝ٘ َٔ II- – 63تٓل ا٭سهاّ اؿاي١ٝ يًُاز٠ 

تؿٜٛت عكاض أٚ دع٤ عكاض ٜؿػً٘ َايه٘ ع٢ً ٚد٘ غه٢ٓ ض٥ٝػ١ٝ َٓص غت غٓٛات ع٢ً ا٭قٌ يف تاضٜذ  دطا٤

. ايتؿٜٛت املصنٛض

ع١ًُٝ ؾػٛض ايعكاض, متٓح يًدانع يًهطٜب١ قكس إلاظ َس٠ أقكاٖا غت١ أؾٗط تبتس٨ َٔ تاضٜذ  غرل إٔ

يًكٝاّ بع١ًُٝ غرل ناؾ١ٝ  ٖصٙ املس٠ٕ ٚ قس تبني َٔ خ٬ٍ تطبٝل ٖصا املكته٢ أ .ايتؿٜٛت ايػايؿ١ ايصنط

 .ٚ ا٫غتؿاز٠ بايتايٞ َٔ اؿل يف اإلعؿا٤ تؿٜٛت ايعكاض املصنٛض

 عكاضاٍؾػٛض  َٚطاعا٠ يصيو ٚ يتُهني املًعَني َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ اإلعؿا٤ ايػايـ ايصنط, ٜكذلح متسٜس أدٌ

 .َٔ غت١ أؾٗط إىل غ١ٓ

 

  64املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

بايٓػب١ يًسخٍٛ ايعكاض١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايعكاضات ايعضاع١ٝ  %40ا٫غتؿاز٠ َٔ خكِ تتعًل مبٓح 

يًهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ ايٓاػ١ عٔ ايعكاضات املب١ٝٓ ٚ غرل املب١ٝٓ اـانع١ تػتؿٝس سايٝا ايسخٍٛ ايعكاض١ٜ 

. يتشسٜس قايف ايسخٌ املؿطٚن١ عًٝ٘ ايهطٜب١ ٚ شيو %40َُٗا نإ ْٛعٗا َٔ ؽؿٝض دعايف ْػبت٘ 

إ٫ إٔ ايسخٍٛ ايعكاض١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايعكاضات ايعضاع١ٝ مبا ؾٝٗا املباْٞ ٚ املعسات ايجابت١ ٚاملتشطن١ املطتبط١ 

. ع٬ٙأبٗا ؽهع يًهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ, زٕٚ تطبٝل اـكِ املؿاض إيٝ٘ 

٠ َٔ اـكِ ١َ ايٓعاّ اؾبا٥ٞ املطبل ع٢ً مجٝع ايسخٍٛ ايعكاض١ٜ, ٜكذلح تعُِٝ ا٫غتؿاز٤ضغب١ يف ٬َ ٚ

. يٝ٘ بايٓػب١ يًسخٍٛ ايعكاض١ٜ ايؿ٬س١ٝإاملؿاض 

 

  II – 65املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

عكٛز إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو عٓس املتعًك١ ب٭خص بعني ا٫عتباض تهًؿ١ ايؿطا٤ ٖٚاَـ ايهطا٤ باتتعًل 

استػاب ايطبح ايعكاضٟ 

َٓح ْؿؼ ا٫َتٝاظات ايهطٜب١ٝ املطبك١ ع٢ً عكٛز املطاع١  عٓس تكسِٜ يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل

 إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"يعكٛز 

, بٓؿؼ املعا١ًَ اؾبا١ٝ٥ املطبك١ ع٢ً متٌٜٛ املطاع١" إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"تبعا يتُتٝع متٌٜٛ َٓتٛز 

٭خص بعني ا٫عتباض تهًؿ١ ايؿطا٤ َٔ أدٌ أَ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  II – 65تتُِٝ أسهاّ املاز٠ ٜكذلح 

ايٓاتر عٔ تؿٜٛت عكاض مت اقتٓا٩ٙ يف املؿطٚن١ عًٝ٘ ايهطٜب١ ٚ ٖٚاَـ ايهطا٤ عٓس استػاب ايطبح ايعكاضٟ 

  ".إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"إطاض عكس 
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 I -82املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

ب ايسخٍٛ امل١ٝٓٗ احملسز٠ سػب تتعًل بتػٝرل أدٌ إٜساع اإلقطاض ايػٟٓٛ مبذُٛع ايسخٌ بايٓػب١ ٭قشا

ْعاّ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ اؿكٝك١ٝ أٚ ْعاّ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ املبػط١ 

َٔ املس١ْٚ   44يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

َٔ نٌ غ١ٓ " قبٌ ؾاتح َاٟ" ٜٚتعًل ا٭َط بتشسٜس ا٭دٌ املكطض إلٜساع اإلقطاض ايػٟٓٛ مبذُٛع ايسخٌ

بايٓػب١ ٭قشاب ايسخٍٛ امل١ٝٓٗ احملسز٠ سػب ْعاّ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ اؿكٝك١ٝ  ,"ؾاتح أبطٌٜقبٌ "عٛض 

. أٚ ْعاّ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ املبػط١

 

  86املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
تتعًل باإلبطا٤ َٔ اإلز٤٫ باإلقطاض ايػٟٓٛ مبذُٛع ايسخٌ بايٓػب١ يًدانعني يًهطٜب١ املتٛؾطٜٔ ؾكط 

 .قسز٠ سػب ْعاّ ايطبح اؾعايفع٢ً زخٍٛ ١َٝٓٗ 

هب سايٝا ع٢ً اـانعني يًهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ املتٛؾطٜٔ ع٢ً زخٍٛ ١َٝٓٗ قسز٠ سػب ْعاّ ايطبح 

اؾعايف إٔ ٜٛدٗٛا, قبٌ ؾاتح َاضؽ َٔ نٌ غ١ٓ, يف ضغاي١ َه١ُْٛ َع إؾعاض بايتػًِ أٚ ٜػًُٛا َكابٌ 

. ايػ١ٓ ايػابك١ ٚقٌ, إىل َؿتـ ايهطا٥ب إقطاضا مبذُٛع زخًِٗ خ٬ٍ

, يٛسغ إٔ َععِ اإلقطاضات املٛزع١ َٔ ططف ٠املٝساْٞ املُاضغ١ ايتذاضب اييت أؾطظتٗا غرل أْ٘ اْط٬قا َٔ

اـانعني يًهطٜب١ ٚؾل ْعاّ ايطبح اؾعايف تتهُٔ ْؿؼ املعًَٛات ايٛاضز٠ يف إقطاضات ايػٓٛات ايػابك١ 

عٝح ٜهٕٛ أغاؽ ايهطٜب١ املعتُس ٖٛ زا٥ُا ايطبح ا٭ز٢ْ بسٕٚ أٟ أثط ع٢ً َبًؼ ايهطٜب١  بسٕٚ تػٝرل

, مما ٜططح تػا٫٩ سٍٛ دس٣ٚ إٜساعٗا, عًُا بأْٗا تؿهٌ ؾكط تهًؿ١ تػٝرل إناؾ١ٝ املػتشك١ غٜٓٛا

. ع٢ً املًعّ ٚعب٦ابايٓػب١ يإلزاض٠ 

ضا٤ اـانعني يًهطٜب١ املتٛؾطٜٔ ؾكط ع٢ً زخٍٛ ٚعًٝ٘, َٚٔ أدٌ عك١ًٓ تسبرل ٖصٙ اإلقطاضات, ٜكذلح إب

: ١َٝٓٗ قسز٠ سػب ْعاّ ايطبح اؾعايف َٔ اإلز٤٫ باإلقطاض ايػٟٓٛ ٚؾل ايؿطٚط ايتاي١ٝ

   إٔ وسز ايطبح ايػٟٓٛ يًدانعني يًهطٜب١ ع٢ً أغاؽ ايطبح ا٭ز٢ْ ٚإٔ ٜهٕٛ َبًؼ ايٛادبات

 ِٖ؛زض 5.000ا٭ق١ًٝ املذلتب عًِٝٗ ٜػاٟٚ أٚ ٜكٌ عٔ 
  إٔ ٜعٌ اـانع يًهطٜب١ َعا٫ٚ يٓؿؼ ايٓؿاط؛ 
  إٔ ٜعٌ ايطبح اؾعايف ايٓاتر عٔ َعاٚي١ ٖصا ايٓؿاط أقٌ َٔ ايطبح ا٭ز٢ْ. 

ٚيف ساي١ عسّ تٛؾط ايؿطٚط ايػايؿ١ ايصنط, هب ع٢ً اـانعني يًهطٜب١ اإلز٤٫ بإقطاض فُٛع زخًِٗ 

. َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 82سػب ايؿهٌ ٚاٯداٍ املٓكٛم عًُٝٗا يف املاز٠ 
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  8° – 89املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

١َ ؾطض ايهطٜب١ ع٢ً ايػًع املٓكٛي١ املػتع١ًُ  ٤تتعًل مب٬

ع٢ً إثط ؾطض ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ع٢ً ٖاَـ ايطبح املطبل ع٢ً ايػًع املٓكٛي١ املػتع١ًُ ٚ 

ايعا١َ يًهطا٥ب نُا مت تػٝرلٖا مبٛدب قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ املهطض٠ َٔ املس١ْٚ  125املٓكٛم عًٝ٘ باملاز٠ 

َٔ املس١ْٚ ايػايؿ١ ايصنط َٔ أدٌ ؾطض  8° -١َ89, تتُِٝ أسهاّ املاز٠ ٤, ٜكذلح يف إطاض امل2013٬

.  ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ع٢ً ايػًع املٓكٛي١ املػتع١ًُ ع٢ً إثط تؿٜٛت ا٭قٍٛ ايتذاض١ٜ

 

  I- °46  -92املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١  تتعًل بإعؿا٤ َ٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚ ع٬ز ايػططإ

 َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 6يكس غبل ايتططم يًتسبرل املكذلح عٓس تكسِٜ املاز٠ 

املهاؾ١  ع٢ً ٜٚتعًل ا٭َط بإعؿا٤ َ٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚ ع٬ز ايػططإ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ 

. املٛاز ٚ ايػًع ٚ ايتذٗٝعات ٚ اـسَات املكتٓا٠ ٚ نصا اـسَات املكس١َ َٔ ططؾٗا

 

 I -93املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
تتعًل بايتٓكٝل ع٢ً َػطط٠ ايتشكٌٝ بكٛض٠ تًكا١ٝ٥ يف ساي١ عسّ اسذلاّ ؾطٚط ا٫غتؿاز٠ َٔ اإلعؿا٤ 

ا٫دتُاع١ٝ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ٫قتٓا٤ املػانٔ 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ  I-°28 -92َكتين املػانٔ ا٫دتُاع١ٝ املعؿا٠ طبكا ملكتهٝات املاز٠ ٜػتؿٝس سايٝا 

ىككْٛ٘  ؾطٜط١ إَبًؼ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ املطبل ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايػهٔ َٔ يًهطا٥ب 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ  I-93ملاز٠ يػهٓاِٖ ايط٥ٝػ١ٝ ملس٠ أضبع غٓٛات ٚؾل ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا با

. يًهطا٥ب

ٚيتشكٝل اشلسف املتُجٌ يف متتٝع ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بايؿعٌ بتدكٝل ٖصا ايػهٔ يػهٓاِٖ 

ايط٥ٝػ١ٝ َٔ اإلعؿا٤ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ع٢ً ؾهٌ تػبٝل ٜػاٟٚ َبًؼ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ 

تكسِٜ املكتين يًٛثا٥ل اييت تجبت ؽكٝل ايػهٔ املصنٛض  املهاؾ١ املصنٛض أع٬ٙ, ٜكذلح يف ساي١ عسّ

اْكطاّ ٖصٙ املس٠, تطبٝل َػطط٠ يًتشكٌٝ بكٛض٠ تًكا١ٝ٥ ع٢ً  ؾٛضيًػه٢ٓ ايط٥ٝػ١ٝ ملس٠ أضبع غٓٛات 

.  ايتػبٝل ايػايـ ايصنط

 

 2°  -99ٚ  96املازتإ تكسِٜ ٚتؿػرل 
ايؿدكٞ تتعًل مب١ُ٥٬ غعط ايهطٜب١ املطبل ع٢ً اقتٓا٤ ايػهٔ 

" اإلداض٠ املٓت١ٝٗ بايتًُٝو"عٔ ططٜل 

املتعًل مب٪غػات ا٥٫تُإ ٚ اشلٝآت املعتدل٠ يف  2014زدٓدل  24بتاضٜذ  103-12تبعا يكسٚض ايكإْٛ 

سهُٗا ايصٟ  ٜٓل ع٢ً تػٜٛل املٓتذات ٚاـسَات املكس١َ َٔ قبٌ ايبٓٛى ايتؿاضن١ٝ اييت ٫ ت٪زٟ إىل 
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ٜات اؾبا١ٝ٥ املطبك١ ع٢ً ٖصٙ املٓتذات َع أؾهٌ املُاضغات ايسٚي١ٝ يف ٖصا ٚمل١َ٤٬ املكتض ؼكٌٝ ؾٛا٥س

.  ايعكاض١ٜ" إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو"اجملاٍ, ٜكذلح َٓح ْؿؼ املعا١ًَ ايهطٜب١ٝ اـاق١ باملطاع١ يؿا٥س٠ 

ضف ايعكاض١ٜ َٔ ط" اإلداض٠ املٓت١ٝٗ بايتًُٝو"بٓا٤ عًٝ٘, ؾإٕ اقتٓا٤ ايػهٔ ايؿدكٞ عٔ ططٜل ٚ 

املطبل ع٢ً عكٛز املطاع١, ٚ  %10أؾدام شاتٝني, ىهع يًهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ بٓؿؼ ايػعط 

. 2016شيو ابتسا٤ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط 

 

  2°  -99املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

يكس  "اإلداض٠ املٓت١ٝٗ بايتًُٝو"اقتٓا٤ ايػهٔ ايؿدكٞ عٔ ططٜل  ع٢ً ع١ًُٝ 10%تتعًل بتطبٝل غعط 

ع٢ً اقتٓا٤  %10ٜٚتعًل ا٭َط بتطبٝل غعط  َٔ املس١ْٚ 96يًتسبرل املكذلح عٓس تكسِٜ املاز٠ غبل ايتططم 

َٔ ططف ا٭ؾدام ايصاتٝني, ع٢ً غطاض َا ٖٛ " إداض٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو" ايػهٔ ايؿدكٞ عٔ ططٜل

". املطاع١"َطبل بايٓػب١ ٫قتٓا٤ ايػهٔ ايؿدكٞ عٔ ططٜل 

 

( أ – 3°  -99املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

ع٢ً عًُٝات ايٓكٌ ايػههٞ % 20تتعًل بتطبٝل غعط 

َع اؿل يف % 14ؽهع سايٝا عًُٝات ْكٌ املػاؾطٜٔ ٚايبها٥ع يًهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ بػعط 

. َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب( أ – 3°  -99اـكِ طبكا ملكتهٝات املاز٠ 

إيػا٤ ساي١ زٜٔ ايهطٜب١ ايصٟ تعاْٞ َٓ٘ بعض ٚيف إطاض إق٬ح ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ اشلازف إىل 

ع٢ً عًُٝات ايٓكٌ ايػههٞ ابتسا٤ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط % 20ايكطاعات, ٜكذلح تطبٝل ايػعط ايعازٟ ايبايؼ 

2016 .

 

 118ٚ  104املازتإ تكسِٜ ٚتؿػرل 

 ايػٟٓٛ يًدكِ املعاٌَ ٟزيتشس َٔ ططف اإلزاض٠ ايكب١ًٝتتعًل بإيػا٤ املٛاؾك١ 
 َػتك١ً بكؿ١ ايػٟٓٛ يًدكِ املعاٌَ زیؼس َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ع٢ً إَها١ْٝ 104تٓل املاز٠ 

١َٝٓٗ تٓتُٞ  أْؿط١متاضؽ عس٠  املٓؿآت ناْت ايهطا٥ب, إشا إزاض٠ َٛاؾك١ بعس َٗين قطاع يهٌ بايٓػب١

. املهاؾ١ بكٛض٠ َػاٜط٠ ١َیايل ع٢ً ب١یتهٕٛ خانع١ يًهطإىل قطاعات كتًؿ١ 

غبك١ َٔ يسٕ اإلزاض٠ ايهطٜب١ٝ يتشسٜس املعاٌَ اح إىل إيػا٤ إيعا١َٝ اؿكٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ املٜٚٗسف ا٫قذل

ا٭ْؿط١ اييت  ضقِ املعا٬َت سػب طبٝع١تكٓٝـ ب قّٛايػٟٓٛ يًدكِ ع٢ً اعتباض إٔ اـانع يًهطٜب١ ٟ

ٜكطح غٜٓٛا بايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ملعاٌَ اـكِ ؼت  ٚ , بساؾع َٔ ايؿؿاؾ١ٝ احملاغبت١ٝ ٚ اؾبا١ٝ٥ مياضغٗا

 طا١ً٥ َػ٪ٚيٝت٘
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ٚ ْػذ أسهاّ املاز٠  118 ٚ  104ٜكذلح تػٝرل أسهاّ املازتني ٚ يف إطاض تبػٝط املػاطط اإلزاض١ٜ, بٓا٤ عًٝ٘, 

. َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 97

 

   II  -106املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ املذلتب١ ع٢ً املؿذلٜات امل٪زا٠ ْكسا ٚ اييت ٜؿٛم  تتعًل بإيػا٤ اؿل يف خكِ ايهطٜب١

 11يكس غبل ايتططم يًتسبرل املكذلح عٓس تكسِٜ املاز٠  زضِٖ عٔ نٌ ّٜٛ ٚ عٔ نٌ َٛضز 10.000َبًػٗا 

ٜٚٗسف ٖصا ايتسبرل إىل قاضب١ ايكطاع غرل املٗٝهٌ ٚ شيو بإيػا٤ اؿل يف  َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

خكِ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ املذلتب١ ع٢ً املؿذلٜات ٚ ا٭عُاٍ ٚ اـسَات امل٪زا٠ ْكسا ٚ اييت ٜؿٛم 

. زضِٖ عٔ نٌ ّٜٛ ٚ عٔ نٌ َٛضز 10.000 َبًػٗا

 

  118املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

 زیَٔ ططف اإلزاض٠ يتشس ايكب١ًٝاملٛاؾك١ ب شف اإلساي١ ع٢ً املاز٠ املكذلح ْػدٗا ٚ املتعًك١تتعًل بح
ايػٟٓٛ يًدكِ  املعاٌَ

 .َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 118ٚ  104يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل املكذلح عٓس تكسِٜ املازتني 

. اييت ٜكذلح ْػدٗا 97ٜٚتعًل ا٭َط عصف اإلساي١ ع٢ً املاز٠ 

 

 °1  -123ٚ   121-°2املازتإتكسِٜ ٚتؿػرل 

سني ا٫غترلاز ع٢ً ايؿعرل ٚ ايصض٠  ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١َتعًك١ مب١َ٤٬ غعط 

: ؽهع سايٝا عًُٝات اغترلاز ايؿعرل ٚ ايصض٠ يًهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ بج٬ث١ أغعاض كتًؿ١

 0%  عٓسَا تهٕٛ َٛد١ٗ يتػص١ٜ اإلْػإ؛

 10%   عٓسَا تهٕٛ َٛد١ٗ يًكٓاع١ ايػصا١ٝ٥ اؿٝٛا١ْٝ؛

 20% ٭خط٣يف مجٝع اؿا٫ت ا. 
ا٫غتعُاٍ ٜؿهٌ َكسضا َعٝاض تبني إٔ ٖصا ايتُٝٝع يف ا٭غعاض سػب  غرل أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ, 

. ْعطا يكعٛب١ ؼسٜس املػتًٗو ايٓٗا٥ٞ شلصٙ املٛازاؿط٠ بايتٓاؾػ١ٝ  ؽٌملُاضغات 

 ايـغتعُاٍ َذٖصٙ املٛاز ٫ ايػـ ايهطٜيب اييت ٜٛؾطٖا تبأٜ ا٭غعاض ٚشيو بتٛدٝ٘ٚيتؿازٟ إَها١ْٝ 

ّٜا نإ ا٫غتعُاٍ ٚشيو ابتسا٤  %10, ٜكذلح تطبٝل غعط َٔ ططف اـانع يًهطٜب١ يصيو املكطح ب٘ أ

. 2016َٔ ؾاتح ٜٓاٜط 

 

 1° -123املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
سني ا٫غترلاز ع٢ً ايؿعرل ٚ ايصض٠  ١َ غعط ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ٤١تتعًل مب٬
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. أع٬ٙ 121-° 2 يكس غبل ايتططم يًتسبرل املكذلح عٓس تكسِٜ املاز٠ 

ٚ ٜتعًل ا٭َط بإيػا٤ إعؿا٤ ايؿعرل ٚ ايصض٠ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ سني ا٫غترلاز 

. زٕٚ اعتباض ا٫غتعُاٍ ايٓٗا٥ٞ شلصٙ املٛاز 10%ٚ تطبٝل غعط  

 

 123-°45املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

  ي٬ غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚ ع٬ز ايػططإ  َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ عٓس ا٫غترلاز بإعؿا٤ َ٪غػ١ تتعًل
َٔ املس١ْٚ  46 92-°ٚ( 30°-أيـ–I ( 6يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املازتني 

١َ إعؿا٤ َ٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚ ع٬ز ايػططإ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ٤ٜٚتعًل ا٭َط مب٬

. يف ايساخٌ ٚ عٓس اغترلاز املٛاز ٚ ايػًع ٚ ايتذٗٝعات ٚ اـسَات املكتٓا٠

 

 46°-123 ٠املازتكسِٜ ٚتؿػرل 

بإعؿا٤ عًُٝات اغترلاز ايطا٥طات  تتعًل

طبكا ملكتهٝات املاز٠  %20ؽهع سايٝا عًُٝات اغترلاز ايطا٥طات يًهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ بػعط 

 .َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 121

ٚ َٔ أدٌ ١َ٤٬َ ايٓعاّ ايهطٜيب املطبل ع٢ً ايطا٥طات َع َا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ, ٜكذلح 

ايتٓكٝل ع٢ً اإلعؿا٤ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١  عٓس اغترلاز ايطا٥طات املدكك١ يًٓكٌ اؾٟٛ 

َٔ ؾاتح ٥طات ٚ شيو ابتسا٤ ايسٚيٞ املٓتعِ ٚ نصا ايتذٗٝعات ٚقطع ايػٝاض املػتع١ًُ يف إق٬ح ٖصٙ ايطا

. 2016ٜٓاٜط 

 

 124املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

تتعًل بإدطا٤ات اإلعؿا٤ات 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ايعًُٝات اـانع١ يإلدطا٤ات ٚ ايؿطٚط ايتٓع١ُٝٝ  124ؼسز املاز٠ 

. غتؿاز٠ َٔ اإلعؿا٤ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ي٬

إعؿا٤ َ٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚ ع٬ز ايػططإ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ ٚ تبعا ي٬قذلاح ايطاَٞ إىل 

يهٞ  املهاؾ١ يف ايساخٌ ٚ عٓس ا٫غترلاز ٚ ايصٟ مت ايتططم إيٝ٘ غابكا, ٜكذلح تتُِٝ َكتهٝات ٖصٙ املاز٠

. تأخص بعني ا٫عتباض ايتسبرل ايػايـ ايصنط

 

 III -129املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

 غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚع٬ز ايػططإ َٔ ٚادبات ايتػذٌٝ تتعًل بإعؿا٤ َ٪غػ١ ي٬

َٔ  45°-123ٚ  46 92-°ٚ( 30°-أيـ–I ( 6يكس غبل ايتططم شلصا ايًتسبرل عٓس تكسِٜ املازتني 

املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 
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١َ َع ايتسابرل املكذلس١ إلعؿا٤ َ٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ يًٛقا١ٜ ٚ ع٬ز ايػططإ  َٔ ٤ٜٚتعًل ا٭َط بامل٬

 ٚ   سٝح ٜكذلح إعؿا٤ ايعكٛز املتعًك١ بٓؿاط ع٢ً ايؿطنات ٚ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١,ايهطٜب١ 

. عًُٝات ٖصٙ امل٪غػ١ َٔ ٚادبات ايتػذٌٝ

 

 III-129املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
 َٔ ٚادبات ايتػذٌٝ تتعًل بإعؿا٤ عًُٝات تػًِٝ ا٭ضانٞ اؾُاع١ٝ ايٛاقع١ يف زٚا٥ط ايطٟ

 1.69.30ا٭ضانٞ ايؿ٬س١ٝ ٚاغتػ٬شلا ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ, َهٔ ايعٗرل ايؿطٜـ ضقِ بٗسف ضؾع َطزٚز١ٜ 

َٔ ايطقٞ بايٓعاّ ايكاْْٛٞ يٮضانٞ اؾُاع١ٝ ( 1969ٜٛيٝٛظ   25) 1389مجاز٣ ا٭ٚىل  10بتاضٜذ 

: ايٛاقع١ يف زٚا٥ط ايطٟ باْتكاي٘ َٔ فطز سل ا٫ْتؿاع اىل سل ايتًُو َع اعتباض َا ًٜٞ 

  ٙا٭ضانٞ َؿاع١ بني ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜتٛؾطٕٚ يف تاضٜذ قسٚض ايكإْٛ أع٬ٙ ع٢ً قؿ١ شٟٚ إٔ ٖص

 اؿكٛم؛
 إٔ َٓح غٓسات املًه١ٝ إىل شٟٚ اؿكٛم املػتؿٝسٜٔ َٔ ايكطع ا٭ضن١ٝ غٝتِ بعس إلاظ عًُٝات ايتذع٤ٟ. 

زات ايؿطز١ٜ يًًُه١ٝ , إ٫ إٔ ع١ًُٝ تػًِٝ ايػ1990ٔٚبايطغِ َٔ ايؿطٚع يف عًُٝات ايتذع٤ٟ َٓص غ١ٓ 

. عطؾت بعض ايتعجطات

َٚٔ أدٌ ػاٚظ ٖصٙ ايٛنع١ٝ, قكس سكٍٛ املعٓٝني با٭َط ع٢ً ايػٓسات ايؿطز١ٜ يًًُه١ٝ يف أسػٔ اٯداٍ 

ٚاييت غتدٍٛ شلِ ايهُا١ْ ايكا١ْْٝٛ يتًُو ٖصٙ ا٫ضانٞ ٚا٫غتكطاض ا٫دتُاعٞ َٔ د١ٗ, ٚ ا٫تؿاقات 

٭يؿ١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣, ٜكذلح إعؿا٤ عًُٝات تػًِٝ ا٭ضانٞ اؾُاع١ٝ املدل١َ يف إطاض بطْاَر ؼسٟ ا

 –  (III-129ايٛاقع١ يف زٚا٥ط ايطٟ َٔ ٚادبات ايتػذٌٝ, ٚشيو ع٢ً غطاض اإلعؿا٤ املٓكٛم عًٝ٘ باملاز٠ 
َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب املطبل سايٝا ع٢ً عًُٝات تػًِٝ ا٭ضانٞ ايؿ٬س١ٝ أٚ ايكاب١ً يًؿ٬س١ 16°)

. تابع١ ملًو ايسٚي١ اـام ٚاملٓذع٠ يف إطاض املكتهٝات املتعًك١ باإلق٬ح ايعضاعٞاٍ

 

 13° -135ٚ  1° -131املٛاز تكسِٜ ٚتؿػرل 

 "اإلداض٠ املٓت١ٝٗ بايتًُٝو"تتعًل بٛادبات ايتػذٌٝ املطبك١ ع٢ً عكٛز 
ىهع سايٝا اقتٓا٤ ايعكاضات أٚ ا٭قٍٛ ايتذاض١ٜ يٓعاّ دبا٥ٞ َٛسس نٝؿُا نإ منط متٌٜٛ ٖصٙ 

 .عٔ ططٜل ايكطٚض ايبٓه١ٝ أٚ عكٛز املطاع١ أٚ ا٥٫تُإ اإلهاضٟ ايعكاضٟ غٛا٤ا٫قتٓا٤ات 
: ٜٚتذ٢ً ٖصا ايٓعاّ اؾبا٥ٞ يف تطبٝل ٚادبات ايتػذٌٝ َط٠ ٚاسس٠ ع٢ً مثٔ ا٫قتٓا٤

 ف ا٭ؾدام ايصاتٝني عٓس ايتٌُٜٛ عٔ ططٜل ايكطض ايبٓهٞ؛َٔ طط -
 .َٔ ططف امل٪غػات املاي١ٝ عٓس ايًذ٤ٛ إىل املطاع١ أٚ ايكطض أٚ ا٥٫تُإ اإلهاضٟ ايعكاضٟأٚ  -

ٚ " اإلداض٠ املٓت١ٝٗ بايتًُٝو"إ٫ إٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب مل تٓل ع٢ً ٖصا ايٓعاّ ؾُٝا ىل عكٛز 

. ت املعتدل٠ يف سهُٗاآ٥تُإ ٚ اشلٞب َٔ ايكإْٛ املتعًل مب٪غػات ا٫ -58از٠ املٓكٛم عًٝٗا بامل
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ٜكذلح تطبٝل ْؿؼ ايٓعاّ اؾبا٥ٞ ع٢ً ايعكٛز ايػايؿ١ ايصنط تطغٝدا ملبسأ اؿٝاز ايهطٜيب ١َ٤٬َٚ  ,يصا

. َع ايتسابرل اؾبا١ٝ٥ املٓكٛم عًٝٗا يف فاٍ ايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ

 

  19° -131املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

ايطٌٜٛ ا٭َس  يبعض عًُٝات ايهطا٤  تتعًل بتدؿٝض ا٭غاؽ اـانع يًهطٜب١ بايٓػب١ يًعكٛز املجبت١ 

 (Bail Emphytéotique) اإلهاض اؿهطٟب ايصٟ نإ ٜعطف
يف إطاض َٛانب١ ايػٝاغات ايكطاع١ٝ يًشه١َٛ يف اجملاٍ ايكٓاعٞ ٚايؿ٬سٞ, ٫غُٝا كطط املػطب 

ا٭ضانٞ ايتابع١ ٭٬َى ايسٚي١, ٜكذلح ؽؿٝض  ع٢ًاملؿاضٜع ا٫غتجُاض١ٜ  إلاظ ٭دٌ تؿذٝع ا٭خهط ٚ

املتعًك١ بٗصٙ  "اإلهاضات اؿهط١ٜ"ا٭غاؽ اـانع يًهطٜب١ بايٓػب١ يٛادبات ايتػذٌٝ املطبك١ ع٢ً 

. ا٭ضانٞ

َط٠ ايجُٔ ( 20) ٚبٗصا اـكٛم, ٜكذلح ؽؿٝض ا٭غاؽ اـانع يًهطٜب١ احملسز سايٝا يف عؿطٜٔ

املتعًك١  "يإلهاضات اؿهط١ٜ"ايػٟٓٛ يًهطا٤ ٚدعً٘ قسزا يف َبًؼ أنط١ٜ غ١ٓ ٚاسس٠, ٚشيو بايٓػب١ 

. با٭ضانٞ ايتابع١ ٭٬َى ايسٚي١ املعس٠ إللاظ َؿاضٜع اغتجُاض١ٜ يف ايكطاع ايكٓاعٞ أٚ ايؿ٬سٞ

 

 ٚاٚ -I-133املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
ع٢ً اقتٓا٤ ا٭ضانٞ املطقس٠  َطات املػاس١ املػطا٠( (5يف سسٚز مخؼ  4%تتعًل عكط ايٓػب١ املدؿه١ 

يًبٓا٤  

 

ٜعؿ٢ سايٝا َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ ايطبح احملكٌ عًٝ٘ َٔ تؿٜٛت عكاض ٜؿػً٘ َايه٘ ع٢ً ٚد٘ غه٢ٓ 

طبكا ٭سهاّ املاز٠   ،غاس١ املػطا٠َطات امل( (5ض٥ٝػ١ٝ, ٚنصا ا٭ضض اييت ؾٝس ؾٛقٗا ايبٓا٤ يف سسٚز مخؼ 

63 ( -IIبا٤ )املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب َٔ .

-) 133َطات املػاس١ املػطا٠ قس مت ايتٓكٝل عًٝ٘ أٜها باملاز٠ ( (5إٔ ٖصا ايؿطط احملسز يف مخؼ  نُا
I ٚ4% قسضٖا كؿه١ بٓػب١ ايتػذٌٝ ٚادباتَٔ املس١ْٚ ايػايؿ١ ايصنط, ؾُٝا ىل تطبٝل ( 1° -ٚا 

. ع٢ً اقتٓا٤ احمل٬ت املب١ٝٓ

إ٫ أْ٘ يف ساي١ اقتٓا٤ أضاض ؾها٤ ككك١ يًبٓا٤ أٚ أضاض َؿت١ًُ ع٢ً بٓا٤ات َكطض ٖسَٗا, تطبل عًٝٗا 

. ٖا٩بسٕٚ أٟ ؼسٜس يًُػاس١ املػطا٠ املعَع بٓا 4%ايٓػب١ املدؿه١ 

َطات ( (5يف سسٚز مخؼ  4%ٚ ١َ٤٬َ ملكتهٝات املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب, ٜكذلح تطبٝل ايٓػب١ املدؿه١ 

: املػاس١ املػطا٠ يٮضانٞ املطقس٠ يًبٓا٤, ٚ شيو ع٢ً غطاض َا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ بايٓػب١

  عؿا٤ تؿٜٛت ايعكاضات اييت ٜؿػًٗا َايهٖٛا نػهٔ ض٥ٝػٞ ؛إيًهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ ؾُٝا ىل 
  ب١ٝٓع٢ً اقتٓا٤ احمل٬ت امل 4%يٛادبات ايتػذٌٝ ؾُٝا ٜتعًل بتطبٝل ايٓػب١ املدؿه١ .
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 13° -135املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

 "اإلداض٠ املٓت١ٝٗ بايتًُٝو"تتعًل بٛادبات ايتػذٌٝ املطبك١ ع٢ً عكٛز 
َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  1° -131يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ  املاز٠ 

تطغٝدا " َٓت١ٝٗ بايتًُٝوإداض٠ "طبٝل ْؿؼ ْعاّ عكٛز ا٥٫تُإ اإلهاضٟ ع٢ً عكٛز بتٚ ٜتعًل ا٭َط 

. ملبسأ اؿٝاز ايهطٜيب

 

ٚ ايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ  ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات

  144املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
 تتعًل بإيػا٤ إَها١ْٝ خكِ اؿس ا٭ز٢ْ يًهطٜب١

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ع٢ً أْ٘ ميهٔ خكِ اؿس ا٭ز٢ْ " ٖا٤"– I-144تٓل سايٝا أسهاّ املاز٠ 

يًهطٜب١ امل٪ز٣ عٔ نٌ غ١ٓ قاغب١ٝ يف سسٚز َع١ٓٝ َٔ َبًؼ ايهطٜب١ املػتشل عٔ ايػٓٛات احملاغب١ٝ 

 .مما هعٌ بعض ايؿطنات ٫ تػاِٖ يف ايٓؿكات ايع١َُٝٛ َٔ دطا٤ ٖصا اـكِ ايج٬خ املٛاي١ٝ
يصٟ ٜٓل ع٢ً ٚ ا     ْؿؼ املاز٠ ايٛاضز يفيًهطٜب١  زْٝااٍاملػا١ُٖ اـكِ ٖصا ميؼ مببسأ  ْعاّ ٚ عًٝ٘, ؾإٕ

زؾع اـانعٕٛ يًهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات أٚ يًهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ َبًؼ َػا١ُٖ زْٝا بطغِ نٌ غ١ٓ إٔ ٟ

. قاغب١ٝ ٚيٛ يف غٝاب ضبح

املسؾٛع١ نػبا يًدع١ٜٓ زٕٚ إَها١ْٝ اغذلداعٗا ٜٚؿذلض بٓا٤ ع٢ً ٖصا املبسأ إٔ تعٌ املػا١ُٖ ايسْٝا 

٫سكا َٔ ططف املًعّ عٔ ططٜل خكُٗا َٔ َبًؼ ايهطٜب١ املػتشل عٔ ايػٓٛات احملاغب١ٝ املٛاي١ٝ نُا 

. ٖٛ َعٍُٛ ب٘ سايٝا

بسأ املػا١ُٖ عٔ ططٜل أزا٤ اؿس ا٭ز٢ْ يًهطٜب١ يف فاٍ ايهطٜب١ ع٢ً مل اٚ يتكشٝح ٖصا ايٛنع ٚ تهطٜؼ

ات ٚايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ بطغِ ايسخٍٛ امل١ٝٓٗ, ٜكذلح إيػا٤ ْعاّ خكِ اؿس ا٭ز٢ْ يًهطٜب١ ايؿطى

ايػايؿ١ ايصنط يهٞ تبك٢ ٖصٙ املػا١ُٖ َهػبا ْٗا٥ٝا " ٖا٤"– I-144املٓكٛم عًٝ٘ سايٝا يف املاز٠ 

. يًدع١ٜٓ

 

 VII-145املاز٠ تؿػرل ٚتكسِٜ 
شلِ قؿ١ تادط  تتعًل بايتعاَات اـانعني يًهطٜب١ ايصٜٔ يٝػت

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ع٢ً أْ٘ هب ع٢ً اـانعني يًهطٜب١ ع٢ً  145تٓل سايٝا َكتهٝات املاز٠ 

يف ايٛثا٥ل اييت ٜػًُْٛٗا إىل  بٝٓٛاايؿطنات ٚيًهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ ٚيًهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ إٔ ٟ

ات ايطابع ايتذاضٟ, بعض املعًَٛات ٫ غُٝا ضقِ , ظٜاز٠ ع٢ً ايبٝاْات املعتاز٠ شاملؿذلٜٔ َِٓٗ ظبٓا٥ِٗ أٚ 

. ايتعطٜـ ايهطٜيب ٚمثٔ ٚطبٝع١ ايبها٥ع املبٝع١ ٚاـسَات املكس١َ
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َس١ْٚ  ٭سهاّمجٝع املًعَني ْعطا يهٕٛ بعهِٗ ٜعاٚيٕٛ َٗٓا ٫ ؽهع  ٜػطٟ ع٫٢ً  قته٢غرل إٔ ٖصا امل

 145َكتهٝات املاز٠  ٕ أْؿػِٗ يف سٌ َٔهسٚٚبايتايٞ ( أطبا٤, قإَٛ)ايتذاض٠ نبعض املٗٔ اؿط٠ 

. ٫ ٜتٛؾطٕٚ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً قؿ١ ايتادط بسع٣ٛ أِْٗ

 145, ٜكذلح تتُِٝ املاز٠ ٚاملػاٚا٠ يف  اؿكٛم ٚ ايٛادبات ٚضغب١ يف ؼكٝل ايعساي١ اؾبا١ٝ٥ ٚايؿؿاؾ١ٝ

 ايصٜٔ يٝػت شلِ قؿ١ تادط ٚمبا ؾِٝٗ  اـانعني يًهطٜب١  مجٝع ايػايؿ١ ايصنط مبكته٢ دسٜس ِٜٗ

اييت ٜػًُْٛٗا إىل ظبٓا٥ِٗ أٚ  امل١ٝٓٗ إٔ ٜبٝٓٛا يف مجٝع ايٛثا٥لبإيعاَِٗ زيو بايتٓكٝل قطاس١ ع٢ً 

املػًِ َٔ املكًش١ احمل١ًٝ  ضقِ تعطٜؿِٗ ايهطٜيبإىل ايػرل, ظٜاز٠ ع٢ً املعًَٛات املتعًك١ ب١ٜٛٗ املًعّ 

.  ْٞضقِ ايكٝس يف ايطغِ امل٘يًهطا٥ب ٚنصا 

 

 VIII -145املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
تتعًل بإسساخ إيعا١َٝ تهُني ضقِ ايتعطٜـ املٛسس يًُكاٚي١ يف مجٝع ايٛثا٥ل اييت ٜػًُٗا 

 اـانع يًهطٜب١ اىل ظبٓا٥٘ ٚيف مجٝع اإلقطاضات اؾبا١ٝ٥  
يصا  .سساخ املكا٫ٚتإق٬ح َػطط٠ إيٝات املعتُس٠ يف إطاض ٜعتدل ضقِ ايتعطٜـ املٛسس يًُكاٚي١ َٔ بني اٯ

ىل إيعا١َٝ تهُني ٖصا ايطقِ يف مجٝع ايٛثا٥ل اييت ٜػًُٗا اـانع يًهطٜب١ إىل إٜٗسف ايتسبرل املكذلح 

. قطاضات اؾبا١ٝ٥ املٓكٛم عًٝٗا يف املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥بظبٓا٥٘ ٚيف مجٝع اإل

 

 146املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

ؾع١ًٝ يتػًِٝ ايػًع ٚاـسَات   ايٓؿكات يعًُٝاتتتعًل بايتٓكٝل ع٢ً َطابك١ أٚضام إثبات 

تٓل سايٝا, املكتهٝات اؾبا١ٝ٥ ع٢ً ٚدٛب إثبات ؾطا٤ مجٝع ايػًع ٚ اـسَات َٔ با٥ع خانع يًطغِ 

إٔ ايك٠ٛ , َع أغؿاٍ ايتأنٝس ع٢ً غطاض ايكٛاْني ايهطٜب١ٝ يسٍٚ أخط٣املٗين بؿاتٛض٠ اٚ أٟ ٚضق١ إثبات اخط٣ 

 سكٝك١ٝ تهٕٛ َطابك١ اٚضام إثبات ْؿكات تػًِٝ ايػًع اٚ تكسِٜ اـسَات يعًُٝاتايجبٛت١ٝ تكتهٞ نطٚض٠ 

. زٕٚ ا٫قتكاض ع٢ً ايبٝاْات ايؿه١ًٝ ٫عتباض قا١ْْٝٛ ايؿاتٛض٠  ٚ دس١ٜ

, ٜكذلح إزضاز ؼذلّ ؾكط ايبٝاْات ايؿه١ًٝ  ايؿاتٛضات اييت تتهُٔ عًُٝات قٛض١َٜٚٔ أدٌ قاضب١ ظاٖط٠ 

 ٚ سكٝك١ٝ إٔ تهٕٛ عًُٝات ؾطا٤ ايػًع ٚ اـسَات َطابك١ يعًُٝات ؾع١ًٝبتسبرل ًٜعّ اـانع يًهطٜب١ 

 .ؼت طا١ً٥ َػ٪ٚيٝت٘
 

 169ٚ  155املازتإ تؿػرل ٚتكسِٜ 
ٚا٭زا٤ بططٜك١ إيهذل١ْٝٚ تتعًل بتعُِٝ إيعا١َٝ اإلقطاض 

ؾكط ع٢ً املٓؿآت اييت  تطبل سايٝا ايتسابرل املتعًك١ بإيعا١َٝ اإلز٤٫ باإلقطاض ٚا٭زا٤ بططٜك١ إيهذل١ْٝٚ

: ٜؿٛم أٚ ٜػاٟٚ ضقِ أعُاشلا سسٚزا َع١ٓٝ ٚشيو ٚؾل املٓٗذ١ٝ ايتسضه١ٝ ايتاي١ٝ
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 ٕٚیٌَ 100 أعُاشلا ضقِ غاٟٚی ٚأ ؾٛمی اييت يًُٓؿآت بايٓػب١ 2010 ضیْای ؾاتح َٔ ابتسا٤ -
 ؛ املهاؾ١ ١َیايل ع٢ً ب١یايهط استػاب زٕٚ ّ,ٙزض

 ٕٚیٌَ  50أعُاشلا ضقِ غاٟٚی أٚ ؾٛمی اييت يًُٓؿآت بايٓػب١ 2011 ضیْای ؾاتح َٔ ابتسا٤ - 
 املهاؾ١؛ ١َیايل ع٢ً ب١یايهط استػاب زٕٚ ّ,ٙزض

 زضِٖ؛ ٬َٜني 10 أعُاشلا ضقِ ٜػاٟٚ أٚ ٜؿٛم اييت يًُٓؿآت بايٓػب١ ,2016 ٜٓاٜط ؾاتح َٔ ابتسا٤ -

. زضِٖ ٬َٜني 3 أعُاشلا ضقِ ٜػاٟٚ أٚ ٜؿٛم اييت يًُٓؿآت بايٓػب١ ,2017 ٜٓاٜط ؾاتح َٔ ابتسا٤ -

ٚ يتُهني مجٝع املكا٫ٚت َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ اإلقطاض ٚ ا٭زا٤ بططٜك١ إيهذل١ْٝٚ, ٜكذلح تعُِٝ ٖصٙ اإليعا١َٝ, 

, ع٢ً مجٝع املكا٫ٚت نٝؿُا نإ َبًؼ ضقِ أعُاشلا باغتجٓا٤ املكا٫ٚت 2017ابتسا٤ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط 

. اـانع١ يًهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ ٚؾل ْعاّ ايطبح اؾعايف

. ٚ ؼسز نٝؿٝات تعُِٝ ٖصا ا٫دطا٤ مبٛدب ْل تٓعُٝٞ

 

 IV -164املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
ت آع٢ً ايؿطنات املؿطٚض ع٢ً بعض اشلٞاإلعؿا٤ ايسا٥ِ َٔ ايهطٜب١ ب سٌٝ ا٭سهاّ املتعًك١تتعًل بذل

املاي١ٝ 

أيـ َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  – I – 6يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

 IV -164َٔ املاز٠ ت املاي١ٝ آاإلعؿا٤ املطبل ع٢ً ٖصٙ اشلٞب سٌٝ ا٭سهاّ املتعًك١ٚ ٜتعًل ا٭َط بذل
 .َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب I-6إىل املاز٠ 

 

 169املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠  تتعًل بتعُِٝ إيعا١َٝ اإلقطاض ٚا٭زا٤ بططٜك١ إيهذل١ْٝٚ

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  155

بايٓػب١ ؾُٝع  2017ابتسا٤ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط  ٚ ٜتعًل ا٭َط بتعُِٝ إيعا١َٝ ا٭زا٤ بططٜك١ إيهذل١ْٝٚ

املكا٫ٚت نٝؿُا نإ َبًؼ ضقِ أعُاشلا باغتجٓا٤ املكا٫ٚت اـانع١ يًهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ ٚؾل ْعاّ ايطبح 

. دطا٤ مبٛدب ْل تٓعُٝٞٚ ؼسز نٝؿٝات تعُِٝ ٖصا اإل. اؾعايف

 

 III – 170املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
ايؿطنات اييت اغتٓؿصت َس٠ اإلعؿا٤ امل٪قت تتعًل بتٛنٝح ططٜك١ استػاب ايسؾعات املػتشك١ عٔ 

ع٢ً أْ٘ بايٓػب١ يًؿطنات املعؿا٠ َ٪قتا َٔ  املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥بَٔ  III – 170تٓل سايٝا أسهاّ املاز٠ 

أزا٤ اؿس ا٭ز٢ْ يًهطٜب١ ٚنصا ايؿطنات املعؿا٠ َٔ فُٛع ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات, تهٕٛ ايػ١ٓ 

. قاغب١ٝ طبكت بطزلٗا اإلعؿا٤ات احملاغب١ٝ املطدع١ٝ ٖٞ آخط غ١ٓ
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ٜٚذلتب عٔ ٖصٙ ا٭سهاّ إٔ ايسؾعات املػتشك١ عٔ أٍٚ غ١ٓ قاغب١ٝ بعس اإلعؿا٤ ؼسز اغتٓازا إىل َبًؼ 

استػاب  ٜػتٛدبايهطٜب١ أٚ َبًؼ اؿس ا٭ز٢ْ ايصٟ نإ ٜػتشل زؾع٘ يف ساي١ عسّ اإلعؿا٤, مما 

ملٓؿآت اييت تٓتكٌ َٔ اإلعؿا٤ ايسا٥ِ إىل ايػعط املدؿض بايٓػب١ َج٬ ٍ%( 30)ايسؾعات بايػعط ايهاٌَ 

َجٌ املٓؿآت املكسض٠ أٚ املٓؿآت ايؿٓسق١ٝ أٚ املٓؿآت املكا١َ يف املٓاطل اؿط٠ %( 17،50أٚ % 8،75)

. يًتكسٜط

َٚٔ أدٌ تطبٝل غًِٝ يًُكتهٝات اؾبا١ٝ٥ ٚتكشٝح ٖصٙ ايٛنع١ٝ, ٜكذلح تٛنٝح ططٜل استػاب 

ايسؾعات عٔ ايػ١ٓ  ٖصٙ ٟزايٓػب١ يًؿطنات اييت اغتٓؿصت َس٠ اإلعؿا٤ ٚشيو بتشسايسؾعات املػتشك١ ب

احملاغب١ٝ اؾاض١ٜ اغتٓازا إىل َبًؼ ايهطٜب١ أٚ َبًؼ اؿس ا٭ز٢ْ ايصٟ نإ ٜػتشل زؾع٘ يف ساي١ تطبٝل 

. ا٭غعاض اؾاضٟ بٗا ايعٌُ بطغِ ايػ١ٓ احملاغب١ٝ اؾاض١ٜ

 

 172املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
باإلقطاضات ايتكشٝش١ٝ َٔ أدٌ امل١َ٤٬  املهطض٠ املتعًك١   221بإناؾ١ اإلساي١ ع٢ً املاز٠تتعًل 

 221َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب بإناؾ١ اإلساي١ ع٢ً املاز٠   172ٜٗسف ٖصا ايتسبرل إىل تتُِٝ أسهاّ املاز٠ 

. َٔ املؿطٚع 8َٔ املاز٠  IIاملتعًك١ باإلقطاضات ايتكشٝش١ٝ ٚ اييت غٝتِ ايتططم شلا يف ايبٓس املهطض٠ 

 بني املػاطط املتعًك١  عٔ ططٜل اؾسٍٚٚ ٜتعًل ا٭َط بتسبرل ٜٗسف إىل امل١َ٤٬ يف نٝؿ١ٝ ايتشكٌٝ 
. ايهطا٥ب َٔ ططف اإلزاض٠ أٚ َٔ ططف املًعّ َبًؼ حیتكح ا ٚیتًكا٨ ب١یايهط بؿطض

 

 -173I-  ٚ175 Iاملازتني تكسِٜ ٚتؿػرل 

ايسخٍٛ امل١ٝٓٗ ٚ ايؿ٬س١ٝ ايهطٜب١ املتعًك١ بتتعًل بتػٝرل ططٜك١ ؼكٌٝ 

تؿطض سايٝا ايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ بطغِ ايسخٍٛ امل١ٝٓٗ ٚ ايؿ٬س١ٝ احملسز٠ ٚؾل ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ 

دسٍٚ اؿكٝك١ٝ أٚ ْعاّ ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ املبػط١ بايٓػب١ يًدانعني يًهطٜب١ عٔ ططٜل إقساض 

قطاضِٖ ايػٟٓٛ بايسخٌ, مبٔ ؾِٝٗ اـانعٕٛ يًهطٜب١ املعاٚيٕٛ يًُٗٔ اؿط٠ احملسز٠ إ ٜساعإٍ بعس يًتشكٞ

. زا٤ ايهطٜب١ بططٜك١ ايهذل١ْٝٚأمبٛدب َطغّٛ ٚ املًعَٕٛ بإٜساع ٚ 

زا٤ ٚ ا٭ اإلقطاض إيعا١َٝغرل ١ُ٥٬َ خاق١ بعس ايتٓكٝل ع٢ً  أقبشتنٝؿ١ٝ ؼكٌٝ ٖصٙ ايهطٜب١  ٕأإ٫ 

نُا ٖٛ  2017تعُُُٝٗا ع٢ً اـانعني يًهطٜب١ ايػايؿٞ ايصنط ابتسا٤ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط ا٫يهذلْٚٝني ٚ 

. َكذلح يف ْل املؿطٚع املعطٚض عًٝهِ

ٚ عًٝ٘ َٚٔ أدٌ تبػٝط ا٫يتعاَات ايػايؿ١ ايصنط, بايٓػب١ شل٪٤٫ املًعَني, ٜكذلح ؼكٌٝ نطا٥بِٗ 

. قًٝٗا عٔ ططٜل إقساض اؾسٍٚايتًكا٥ٞ يس٣ قابض إزاض٠ ايهطا٥ب عٛض تح ا٭زا٤بٛاغط١ 

ٜعٌ غاضٟ املؿعٍٛ بايٓػب١ يًسخٍٛ امل١ٝٓٗ ؽ اؾساٍٚ ٚيًتصنرل ؾإٕ ؾطض ايهطٜب١ عٔ ططٜل إقساض

. اؾعايفايطبح احملسز٠ ٚؾل ْعاّ 
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 -I 175املاز٠ ٚ تكسِٜ ٚتؿػرل 

ايسخٍٛ امل١ٝٓٗ ٚ ايؿ٬س١ٝ ب ايهطٜب١ املتعًك١ تتعًل بتػٝرل ططٜك١ ؼكٌٝ

أع٬ٙ  -173Iايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ يكس غبل 

 177املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
باإلقطاضات ايتكشٝش١ٝ َٔ أدٌ امل١َ٤٬  املهطض٠ املتعًك١   221تتعًل بإناؾ١ اإلساي١ ع٢ً املاز٠

 221َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب بإناؾ١ اإلساي١ ع٢ً املاز٠   177ٜٗسف ٖصا ايتسبرل إىل تتُِٝ أسهاّ املاز٠ 

. َٔ املؿطٚع 8َٔ املاز٠  IIيف ايبٓس  ٫سكا املتعًك١ باإلقطاضات ايتكشٝش١ٝ ٚ اييت غٝتِ ايتططم شلااملهطض٠ 

 اإلضازات بني املػاطط املتعًك١  عٔ ططٜل قا١ُ٥قٌٝ ٚ ٜتعًل ا٭َط بتسبرل ٜٗسف إىل امل١َ٤٬ يف نٝؿ١ٝ ايتح
. ايهطا٥ب َٔ ططف اإلزاض٠ أٚ َٔ ططف املًعّ َبًؼ تًكا٥ٝا أٚ تكشٝح ايهطٜب١ بؿطض

 

ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

 III ٚ208- III  ٚ261  ٚ262   ٚ263  ٚ264  ٚ265  ٚ266 -179املٛاز تكسِٜ ٚتؿػرل 

بٓاى ٚ ٦ٖٝات أخط٣ اغتد٬م ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات تتعًل بتدٌٜٛ ا٭

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب, ٜتِ أزا٤ ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً  III-179تطبٝكا ملكتهٝات املاز٠ 

:  ايػٝاضات

ا٥ب؛ يس٣ قابض إزاض٠ ايهطا٥ب أٚ احملاغب ايعَُٛٞ املأشٕٚ ي٘ بكؿ١ قا١ْْٝٛ َٔ يسٕ إزاض٠ ايهط -

ٚنصا يس٣ ٖٝآت أخط٣ ؿػاب احملاغب ايعَُٛٞ املدتل, ٫غُٝا ٚنا٫ت ايتأَني ع٢ً ايػٝاضات  -

 .ٚٚنا٫ت بطٜس املػطب
غرل إٔ أزا٤ ٖصٙ ايهطٜب١ يس٣ امل٪غػات ايػايؿ١ ايصنط مل ٜتِ بًٛضت٘ ع٢ً أضض ايٛاقع ْعطا جملُٛع١ َٔ 

.  نطاٖات ايتك١ٝٓاإل

ؼػني دٛز٠ اـسَات املكس١َ اىل املًعَني, ٜكذلح اغتد٬م ايهطٜب١  ٚٚ َٔ أدٌ ػاٚظ ٖصٙ ايٛنع١ٝ 

 ٚ يس٣ ٦ٖٝات أخط٣مبدتًـ ٚغا٥ٌ ا٭زا٤ اييت تٛؾطٖا  اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايِػٝاضات يس٣ ا٭بٓاى 

. ٚؾل ايهٝؿٝات اييت وسزٖا ْل تٓعُٝٞ َتدكك١ يف ا٫غتد٬م

 

اؾعا٤ات 

 184املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

مبطادع١ اؾعا٤ات املتعًك١ باإلقطاضات ايهطٜب١ٝ تتعًل 

باإلقطاضات املتعًك١ باؿك١ًٝ اـانع١  يف ساي١ عسّ ا٫ز٤٫ أٚ اإلز٤٫ املتأخط% 15تطبل سايٝا ضٜاز٠ قسضٖا 

. يًهطٜب١ ٚ ظا٥س ايك١ُٝ ٚ فُٛع ايسخٌ ٚا٭ضباح ايعكاض١ٜ ٚ ضقِ ا٭عُاٍ ٚايعكٛز ٚا٫تؿاقات

اؾعا٤ات ايهطٜب١ٝ ؾعً٘ ٜت٤٬ّ َع ْٛع١ٝ املدايؿات املطتهب١, ٜكذلح إزضاز ايتسابرل  ضغب١ يف َطادع١ ْعاّ

: ايتاي١ٝ باملاز٠ املصنٛض٠
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 : اؾعا٤اتسا٫ت ايتدؿٝض يف ْػب١ 
َا % 15اإلبكا٤ ع٢ً تطبٝل ظٜاز٠  َع َٜٛا 30إشا نإ ايتأخط ٫ ٜتذاٚظ % 5إىل % 15ؽؿٝض ظٜاز٠  -

بعس ٖصا ا٭دٌ ؛ 

بايٓػب١ يًٛادبات ايته١ًُٝٝ املػتشك١ يف ساي١ اإلز٤٫ ايتًكا٥ٞ % 5إىل % 15ْػب١ ايعٜاز٠ َٔ  ؽؿٝض -

بإقطاض تكشٝشٞ خاضز ا٭دٌ ايكاْْٛٞ؛ 

 : اؾعا٤اتسا٫ت ايطؾع يف ْػب١ 
عسّ اإلز٤٫ باإلقطاض أٚ  املذلتب عٔيف ساي١ ؾطض ايهطٜب١ تًكا٥ٝا % 20إىل % 15ضؾع ْػب١ ايعٜاز٠ َٔ  -

اض ْاقل أٚ غرل ناف؛ بإقط

 : سا٫ت تكتهٞ ايتٛنٝح
تٛنٝح أغؼ استػاب ايعٜاز٠ يف ساي١ إقطاض تكشٝشٞ ٚشيو بايتأنٝس ع٢ً إٔ ايعٜاز٠ تِٗ ؾكط  -

 ايٛادبات ايته١ًُٝٝ؛
تٛنٝح ايكٝاغ١ َٔ أدٌ ايتأنٝس ع٢ً إٔ ٖصٙ ايعٜاز٠ تطبل نصيو بايٓػب١ يًُدايؿات املذلتب١ ع٢ً  -

با٭ضباح ايٓاػ١ عٔ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ املٓكٛي١ ع٢ً غطاض ا٭ضباح ايعكاض١ٜ؛  اإلقطاضات املتعًك١

زضِٖ عٓس نٌ إقطاض ْاقل أٚ غرل ناف َا مل تهٔ ايعٓاقط ( 500)ؾطض غطا١َ قسضٖا مخػُا١٥  -

. ايٓاقك١ أٚ املتهاضب١ شات تأثرل ع٢ً أغاؽ ؾطض ايهطٜب١ أٚ ؼكًٝٗا

 

 185املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

 (Droit de Communication) باؾعا٤ات عٔ املدايؿات املتعًك١ عل ا٫ط٬عتتعًل 
َٔ املس١ْٚ ايعا١َ  214يف إطاض ؼػني ايتؿطٜع اؾبا٥ٞ املٓعِ ؿل ا٫ط٬ع املٓكٛم عًٝ٘ يف املاز٠ 

يًهطا٥ب, ٜكذلح ١ُ٥٬َ اؾعا٤ات املؿطٚن١ ع٢ً ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ أٚ ٫ وذلَٕٛ سل اإلزاض٠ يف 

اؿكٍٛ ع٢ً ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات املطًٛب١, َع اؾعا٤ات املُاث١ً املٓكٛم عًٝٗا يف َس١ْٚ ؼكٌٝ ايسٜٕٛ 

زضِٖ يف سسٚز مخػني أيـ ( 500)تطبٝل غطا١َ تٗسٜس١ٜ ١َٜٝٛ قسضٖا مخػُا١٥  ٚ املتُج١ً يف ايع١َُٝٛ

. زضِٖ عٔ نٌ طًب( 50.000)

 

 186املاز٠  تكسِٜ ٚتؿػرل 

 املطبك١ يف ساي١ تكشٝح أغاؽ ايهطٜب١تتعًل باؾعا٤ات 

يف ساي١ تكشٝح أغاؽ ايهطٜب١ ع٢ً إثط %  15ع٢ً تطبٝل  ظٜاز٠ َٛسس٠ قسضٖا  186تٓل سايٝا  املاز٠ 

.  َطاقب١ دبا١ٝ٥

َٔ أدٌ زعِ اجملٗٛزات املبصٚي١ يًشس َٔ ايتٗطب ٚايػـ ايهطٜيب ٚإضغا٤ عساي١ دبا١ٝ٥ يف تطبٝل 

: ابرل ايتاي١ٝاؾعا٤ات, ٜكذلح إزضاز ايتس
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% 20إىل % 10عٓس تكشٝح أغاؽ ايهطٜب١, َع ضؾع شعرل٠ ايتشكٌٝ َٔ % 30إىل % 15ضؾع ظٜاز٠  -

يًدانعني يًهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ٚ يًدانعني إليعا١َٝ سذع ايهطٜب١ يف املٓبع بايٓػب١ يًًُعَٝني 

اإلخ٬ٍ بايتعاَاتِٗ؛  املٛنٍٛ شلِ مجع ٚ زؾع ايهطٜب١ ْٝاب١ عٔ املًعّ اؿكٝكٞ, يف ساي١

يف ساي١ تكشٝح أغاؽ ايهطٜب١ بايٓػب١ يًًُعَني اٯخطٜٔ؛ %  20إىل % 15ضؾع ظٜاز٠   -

دػاَتٗا ٚشيو بايتٓكٝل ع٢ً إَها١ْٝ ضؾع  زضد١تعسٌٜ ْػب١ ايعٜاز٠ تبعا يٓٛع١ٝ املدايؿات املطتهب١ ٚ -

.  َاٍ أغايٝب تسيٝػ١ٝع٢ً إثط اغتعيف ساي١ ثبٛت غ٤ٛ ١ْٝ % 100إىل  30%ٚ % 20ظٜازتٞ 

بايٓعط % 100بتٛنٝح اؿا٫ت اييت تطبل ؾٝٗا ايعٜاز٠ بٓػب١ " غ٤ٛ اي١ٝٓ"ٜٚكذلح نصيو ؼسٜس سا٫ت 

. إىل اإلخ٫٬ت اؾػ١ُٝ املطتهب١

 

 231ٚ  192تإ املازتكسِٜ ٚتؿػرل 

 تتعًل باؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥
زضِٖ ٚ  5000ؾطض غطا١َ تذلاٚح َا بني   ع٢ً دعا٤ات دٓا١ٝ٥ تتُجٌ يف 192تٓل سايٝا أسهاّ املاز٠ 

يف بعض سا٫ت ايتٗطب ايهطٜيب أٚ اغتعُاٍ ٚغا٥ٌ تسيٝػ١ٝ, ٚتٓل نصيو ٖصٙ املاز٠ ع٢ً  50.000

غٓٛات ع٢ً اؿهِ ( 5)أؾٗط يف ساي١ ايعٛز قبٌ َهٞ مخؼ  (3) ث٬ث١ إىل ٚاسس ؾٗط عكٛب١ سبػ١ٝ َٔ

. بايػطا١َ املصنٛض٠

: ظٌ َكطْٚا بػًو َػطط٠ خاق١ تٓل ع٢ًْٟا١ٝ٥ املع١ٝٓ غرل إٔ تطبٝل اؾعا٤ات اجل

َعا١ٜٓ املدايؿات َٔ ططف َأَٛضٜٔ َٔ اإلزاض٠ ايهطٜب١ٝ ٚقت املطاقب١ ايهطٜب١ٝ؛  -

تكسِٜ ايؿها١ٜ غًؿا َٔ ططف اإلزاض٠ ع٢ً ٚد٘ ا٫غتؿاض٠ إىل ؾ١ٓ املدايؿات قكس تطبٝل اؾعا٤ات؛  -

اؾعا٤ات إىل ٚنٌٝ املًو املدتل ايتابع ي٘ َهإ اضتهاب اكايؿ١ إساي١ ايؿها١ٜ ايطا١َٝ إىل تطبٝل  -

. بعس اغتؿاض٠ ايًذ١ٓ املصنٛض٠ َٔ ططف ٚظٜط املاي١ٝ

يف إطاض تٓعٌٜ تٛقٝات املٓاظط٠ ايٛط١ٝٓ سٍٛ اؾباٜات ٚتٛقٝات اجملًؼ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ اشلازؾ١ 

خايؿات ٚايعٛز املتتاي١ٝ ٚاملتعسز٠, ٜكذلح ايطؾع َٔ إىل ايطؾع َٔ لاع١ اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ يطزع سا٫ت امل

: إزضاز ايتسابرل ايتاي١ٝٚ شيو ب ايػطا١َ اؿاي١ٝ َع تبػٝط َػطط٠  تطبٝل اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥

زضِٖ؛   50.000سصف اؿس ا٭ز٢ْ َٔ ايػطا١َ ٚاإلبكا٤ ع٢ً اؿس ا٭قك٢ احملسز يف  -

غٓٛات؛ ( 5)إيػا٤ ساي١ ايعٛز يف أدٌ مخؼ  -

أؾٗط؛ ( 3)عٛض ؾٗط ٚاسس إىل ث٬ث١ ( 2)إىل غٓتني ( 1)ؼسٜس عكٛب١ اؿبؼ َٔ ؾٗط  -

تتُِٝ اؿا٫ت اييت ميهٔ إٔ تطبل ؾٝٗا اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ عاي١ عسّ اإلز٤٫ باإلقطاضات املتعًك١  -

غٓٛات؛ ( 4)مبُاضغ١ أْؿط١ ١َٝٓٗ ملس٠ تتذاٚظ أضبع 

ز يإلزاض٠ ايهطٜب١ٝ ٚتٛنٝح اؿا٫ت اييت تطبل ؾٝٗا املػطط٠ َعا١ٜٓ املدايؿات َٔ ططف َأَٛض ٚاح -

اؾٓا١ٝ٥ بٗسف ؼسٜس سا٫ت ايتًُل ايكطٜح ٚاغتعُاٍ ٚغا٥ٌ ايتسيٝؼ ؾكط؛ 
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تبػٝط املػطط٠ بإيػا٤ اغتؿاض٠ ؾ١ٓ املدايؿات ايهطٜب١ٝ ٚإعطا٤ ايك٬س١ٝ يٛظٜط املاي١ٝ إلساي١  -

. ايؿها١ٜ َباؾط٠ إىل ٚنٌٝ املًو املدتل

 

 I- 208املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
تتعًل باؾعا٤ات املذلتب١ ع٢ً ا٭زا٤ املتأخط يًهطا٥ب ٚايٛادبات ٚايطغّٛ 

عٔ % 0،5عٔ ايؿٗط ا٭ٍٚ َٔ ايتأخرل يف أزا٤ ايهطا٥ب ٚ% 5ٚظٜاز٠ قسضٖا % 10تطبل سايٝا شعرل٠ ْػبتٗا 

. نٌ ؾٗط أٚ دع٤ ؾٗط إنايف

ع٢ً ْٛع١ٝ ٚزضد١ املدايؿات املطتهب١ يف فاٍ أزا٤ ايهطا٥ب, ٜكذلح ٚ ضغب١ يف إضغا٤ عساي١ دبا١ٝ٥ اعتُازا 

: إزضاز ايتسابرل ايتاي١ٝ

 ٚ شيو َٜٛا( 30)ٜتعس٣ ث٬ثني يف ساي١ ا٭زا٤ املتأخط زاخٌ أدٌ ٫%5إىل % 10ؽؿٝض ايصعرل٠ َٔ ( 1

باض سػٔ ١ْٝ ٖ٪٤٫ بعني ا٫عت َع ا٭خصيف إطاض تؿذٝع املًعَني ع٢ً أزا٤ َا بصَتِٗ يف أقطب اٯداٍ 

 ؛املًعَني ٚضغبتِٗ يف إٔ ٜهْٛٛا يف ٚنع١ٝ دبا١ٝ٥ غًِٝ

ؾُٝا ىل ا٭زا٤ املتأخط بايٓػب١ يًًُعَني اـانعني يًهطٜب١ % 20إىل % 10ضؾع ٖصٙ ايصعرل٠ َٔ ( 2

 َهًؿٕٛمبجاب١ ٚغطا٤ املٓبع, ع٢ً اعتباض أِْٗ  َٔع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ أٚ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ عذع ايهطٜب١ 

. بسؾع املبايؼ اييت ٜػتدًكْٛٗا َٔ ايػرل يؿا٥س٠ اـع١ٜٓ

: ٜٚتعًل ا٭َط با٭ؾدام املهًؿني باغتد٬م ايهطا٥ب ايتاي١ٝ 

ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١؛  -

ايهطٜب١ احملذٛظ٠ يف املٓبع بطغِ ا٭دٛض ٚاملعاؾات؛  -

ايطبا٥ح, ايكِٝ ايعا٥س٠ املتعًك١ )املٓكٛي١ ايهطٜب١ احملذٛظ٠ يف املٓبع بطغِ ايسخٍٛ ٚأضباح ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ  -

؛ (بايكِٝ املٓكٛي١

ايهطٜب١ احملذٛظ٠ يف املٓبع بطغِ املبايؼ اإلمجاي١ٝ املكبٛن١ َٔ ا٭ؾدام غرل املكُٝني؛  -

ايهطٜب١ احملذٛظ٠ يف املٓبع بطغِ ا٭تعاب املسؾٛع١ َٔ ططف املكشات إىل ا٭طبا٤ غرل اـانعني  -

. يًطغِ املٗين

 

  I- 208املاز٠ ّ ٚتؿػرل تكسٟ

تتعًل بامل١َ٤٬ َع املكتهٝات املتعًك١ بتكًٝل َس٠ ايبت يف ايكهاٜا املعطٚن١ ع٢ً ايًذإ ايهطٜب١ 

َع ايتسبرل املتعًل بتكًٝل َس٠ ايبت يف ايكهاٜا  208ٜٗسف ٖصا ايتسبرل إىل ١َ٤٬َ َكتهٝات ٖصٙ املاز٠ 

ٚ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ املتعًك١ بايهطٜب١ ٚ  ب١یايهط ضیيتكس ٠یاحملٌ ؾ١ٓاٍاملعطٚن١ ع٢ً 

. ايصٟ غٝتِ ايتططم ي٘ ٫سكا
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 III -208املاز٠  تكسِٜ ٚتؿػرل 

يكس غبل  تتعًل بتدٌٜٛ ا٭بٓاى ٚ ٦ٖٝات أخط٣ اغتد٬م ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات

ايعا١َ يًهطا٥ب َٔ املس١ْٚ  179ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

تبعا املتعًك١ ظعا٤ عسّ تعًٝل ايكٜٛط٠ ٚ شيو III -208املاز٠ ف ايؿكط٠ ا٫خرل٠ َٔ شٚ ٜتعًل ا٭َط بح

املتعًل باغتد٬م ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات يس٣ ا٭بٓاى أٚ املكذلح ٚ إلزضاز ايتسبرل 

. يس٣ ٦ٖٝات أخط٣

 

  212املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
 تتعًل بتدؿٝض املس٠ املدكك١ يؿشل احملاغب١ 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ع٢ً إٔ املس٠ املدكك١ يؿشل احملاغب١  I – 212تٓل سايٝا َكتهٝات املاز٠ 

( 12)أؾٗط بايٓػب١ يًُٓؿآت اييت ٜكٌ ضقِ أعُاشلا عٔ مخػني ًَٕٝٛ زضِٖ ٚاث٢ٓ عؿط ( 6)قسز٠ يف غت١ 

. ؾٗطا بايٓػب١ يًُٓؿآت اييت ؼكل ضقِ أعُاٍ ٜؿٛم شيو

ٜب١ ٚ َٔ أدٌ عك١ًٓ تسبرل املطاقب١ ايهطٜب١ٝ ٚايطؾع يف إطاض ؼػني ايع٬ق١ بني اإلزاض٠ ٚ اـانعني يًهط

: َٔ َطزٚزٜتٗا ٚلاعتٗا , ٜكذلح تكًٝل املس٠ ايع١َٝٓ املدكك١ يؿشل احملاغب١ نايتايٞ

أؾٗط, بايٓػب١ يًُٓؿآت اييت ٜعازٍ أٚ ٜكٌ ضقِ أعُاشلا عٔ مخػني ( 3)أؾٗط إىل ث٬ث١ ( 6)َٔ غت١  -

ٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١؛  ًَٕٝٛ زضِٖ, زٕٚ استػاب ايهط( 50)

( 50)أؾٗط, بايٓػب١ يًُٓؿآت اييت ٜؿٛم ضقِ أعُاشلا مخػٕٛ ( 6)ؾٗطا إىل غت١ ( 12)َٔ اث٢ٓ عؿط  -

. ًَٕٝٛ زضِٖ, زٕٚ استػاب ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١

 

  214املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
تتعًل بتسعِٝ سل ا٫ط٬ع 

يف إطاض ايط١ٜ٩ ٚ قاضب١ ايتٗطب ايهطٜيب  اىلاشلازؾ١ باٜات تؿع٬ٝ يتٛقٝات املٓاظط٠ ايٛط١ٝٓ سٍٛ اجل

ؼػني تسبرل املًـ ايهطٜيب يًًُعّ ٚ نبط أغؼ ؾطض ايهطٜب١  اييت تطّٚا٫غذلاتٝذ١ٝ يإلزاض٠ اؾبا١ٝ٥ 

املكتهٝات اؿاي١ٝ  ايطؾع َٔ ؾعاي١ٝاملعًَٛات اي٬ظ١َ إللاظ املطاقب١ ايهطٜب١ٝ, ٜكذلح  عدل اؿكٍٛ ع٢ً

: املٓع١ُ ؿل اط٬ع اإلزاض٠ ع٢ً املعًَٛات ٚ ايٛثا٥ل املٛدٛز٠ يف سٛظ٠ املًعَني, ٚشيو بإزضاز ايتسابرل ايتاي١ٝ

إيعاّ اإلزاض٠ بتكسِٜ طًب نتابٞ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٜٛد٘ يًًُعّ سػب نٝؿٝات ايتبًٝؼ  -

؛ َٔ املس١ْٚ ايعا١َ 219املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 

إَها١ْٝ طًب تػًِٝ ا٭قٌ أٚ ايٓػذ ع٢ً ساٌَ َعًَٛاتٞ؛  -

ؼسٜس ْٛع١ٝ املعًَٛات ٚايٛثا٥ل املطًٛب١ ٚايػٓٛات احملاغب١ٝ أٚ ايؿذلات املع١ٝٓ ٚنصا ؾهٌ ْٚٛع  -

ٚساٌَ ٖصٙ املعًَٛات ٚايٛثا٥ل؛ 
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نٛض٠ خ٬ٍ أدٌ أقكاٙ ايتٓكٝل ع٢ً إيعا١َٝ تكسِٜ املعًَٛات ٚايٛثا٥ل إىل اإلزاض٠ طبكا يًطًبات املص -

َٜٛا؛ ( 30)ث٬ثٕٛ 

. ايتٓكٝل ع٢ً إيعا١َٝ تكسِٜ َعًَٛات ٚٚثا٥ل تهٕٛ نا١ًَ ٚشات ق٠ٛ ثبٛت١ٝ ٚ َكساق١ٝ -

 

 242ٚ  226ٚ  225ٚ  221ٚ  220املٛاز تكسِٜ ٚتؿػرل

سٍٛ تبػٝط ايطعٕٛ أَاّ ايًذإ 

يًهطا٥ب, ٚتٛقٝات املٓاظط٠ ايٛط١ٝٓ ايجا١ْٝ يف إطاض تؿعٌٝ َهاَني ايط١ٜ٩ ا٫غذلاتٝذ١ٝ يًُسٜط١ٜ ايعا١َ 

, ٜكذلح 2012, ٚاقذلاسات اجملًؼ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚايب٦ٝٞ يػ١ٓ 2013سٍٛ اؾباٜات يػ١ٓ 

ايطعٕٛ أَاّ ايًذإ احمل١ًٝ يتكسٜط ايهطٜب١ ٚ أَاّ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ  غاططَطادع١ ّ

يٝتٗا َٔ خ٬ٍ ؼسٜس اختكاقات نٌ ؾ١ٓ سػب أ١ُٖٝ املًؿات املتعًك١ بايهطٜب١, ٚ شيو يهُإ ؾعا

  .املعطٚن١ عًٝٗا ٚ ؼػني ْعِ عًُٗا

تطّٚ باـكٛم تععٜع أعها٤ ايًذ١ٓ  ٚ اييت ٚ قس يٛسغ أْ٘ ضغِ إزضاز عس٠ تسابرل يف قٛاْني املاي١ٝ ايػابك١

ايكازض٠ عٓٗا ٚاغتسعا٤ ممجًٞ  ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ املتعًك١ بايهطٜب١ ٚنبط آداٍ تبًٝؼ املكطضات

, مما  ط٬ٜٛ ٚؾتا غتػطمتاـانعني يًهطٜب١ ٚممجًٞ اإلزاض٠, ؾإٕ َس٠ ايبت يف املًؿات َٔ ططف ايًذإ 

. ٜؿهٌ عب٦ا بايٓػب١ يهٌ َٔ املًعّ ٚخع١ٜٓ ايسٚي١ ع٢ً سس غٛا٤

١َ يًهطا٥ب ٚاملتعًك١ َٔ املس١ْٚ ايعا 226ٚ  225ٚعًٝ٘, ٜكذلح إزخاٍ تعس٬ٜت ع٢ً َكتهٝات املازتني 

: بايطعٕٛ أَاّ ٖصٙ ايًذإ تٗسف إىل

ؼسٜس فاٍ اختكاقات ايًذإ ايهطٜب١ باعتُاز َػطط٠ ايطعٔ يف زضد١ ٚاسس٠ سػب اؿا٫ت  (1

: ايتاي١ٝ

 ايطعٔ أَاّ ايًذ١ٓ احمل١ًٝ يتكسٜط ايهطٜب١ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ: 
ْعاّ ايطبح اؾعايف ٚ ايسخٍٛ ٚ ا٭ضباح ايتكشٝشات املتعًك١ بايسخٍٛ امل١ٝٓٗ احملسز٠ سػب  -

 ايعكاض١ٜ ٚ ايسخٍٛ ٚ ا٭ضباح ايٓاؾ١٦ عٔ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ املٓكٛي١ ٚ ٚادبات ايتػذٌٝ ٚ ايتُدل ؛
ضقِ أعُاشلِ املكطح ب٘ يف سػاب اؿاق٬ت  ٜكٌؾشل احملاغب١ يًدانعني يًهطٜب١ ايصٜٔ  -

ايؿذل٠ غرل املتكاز١َ َٛنٛع  زاخ١ٌْ قاغب١ٝ نٌ ؽٍ بايٓػب٬َ١ٜني زضِٖ , ( 10)عؿط٠  عٔ ٚايتهايٝـ

 .ايؿشل,
  ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ املتعًك١ بايهطٜب١ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ ّايطعٔ أَا: 
أٜا نإ  216ؾشل فُٛع ايٛنع١ٝ ايهطٜب١ٝ يًدانعني يًهطٜب١ املٓكٛم عًٝ٘ يف املاز٠   -

َبًؼ ضقِ ا٭عُاٍ املكطح ب٘؛ 

خانعني يًهطٜب١ ايصٜٔ ٜػاٟٚ أٚ ٜؿٛم ضقِ أعُاشلِ املكطح ب٘ يف سػاب ؾشل احملاغب١ يٌ  -

 .٬َٜني زضِٖ( 10)اؿاق٬ت ٚ ايتهايٝـ, بطغِ إسس٣ ايػٓٛات احملاغب١ٝ َٛنٛع ايؿشل, عؿط٠ 
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ايطعٕٛ املتعًك١ اييت مل تكسض ايًذإ احمل١ًٝ يتكسٜط ايهطٜب١ َكطضات يف ؾأْٗا زاخٌ أدٌ اثين  -

 .ؾٗطا( 12)عؿط 
. ؾٗطا 12ؾٗطا سايٝا إىل  24تكًٝل أدٌ ايبت املدٍٛ يًذ١ٓ احمل١ًٝ يتكسٜط ايهطٜب١ َٔ  (2

َٜٛا قبٌ اْعكازٖا, ( 30)إيعاّ ايًذ١ٓ احمل١ًٝ يتكسٜط ايهطٜب١ باغتسعا٤ أططاف ايٓعاع يف أدٌ ث٬ثٕٛ  (3

. نُا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ املتعًك١ بايهطٜب١

ٌٜٚ املؿتـ املدتل ق٬س١ٝ تػًِ ايطعٕٛ املكس١َ َٔ ططف اـانعني يًهطٜب١ أَاّ ايًذ١ٓ تذ( 4

ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ املتعًك١ بايهطٜب١, نُا ٖٛ داضٟ ب٘ ايعٌُ أَاّ ايًذ١ٓ احمل١ًٝ يتكسٜط 

. ايهطٜب١

ايكا١ْْٝٛ يًبت زٕٚ اؽاش ايهاتب املكطض ا٭ططاف بٛاغط١ ضغاي١ يف ساي١ اْكطاّ اٯداٍ نطٚض٠ إؾعاض  (5

 .يًذ١َٓٔ ططف اَكطض

. غُٝا يف ساي١ تأخط أٚ تعصض ػسٜس ممجًٞ اـانعني يًهطٜب١ ٫داٍ ٚ املػاطط أَاّ ايًذإ,تٛسٝس اٯ( 6

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  221ٚ  220املازتني  تػٝرل أسهاّٖصٙ ايتسابرل  إزضازٜػتًعّ  ٖصا ايكسز,ٚيف 

, ٚشيو املصنٛض٠تكشٝح ايعاز١ٜ ٚايػطٜع١, ٚايًتني تتهُٓإ َكتهٝات سٍٛ ايًذإ اٍ تٞمبػطط ٠املتعًل

:  ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

املٛاز املدكك١ يصيو  يفٚػُٝعٗا  221ٚ  220تطسٌٝ املكتهٝات املتعًك١ بايًذإ ايٛاضز٠ يف املازتني  -

 ؛َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 226ٚ  225أٟ املازتني 

ايتكشٝح ايعاز١ٜ ٚايػطٜع١ عدل إزضاز أسهاّ ايبط٬ٕ يف املػطط٠  تٞت املٓع١ُ ملػططتٛسٝس املكتهٝا -

 ايعاز١ٜ؛بسٍ اقتكاضٖا سايٝا ع٢ً املػطط٠  ايػطٜع١

:  أخط٣ َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب تػٝرل أسهاّ َٛازٜػتًعّ ٖصا ايتسبرل ؾه٬ عٔ شيو, ؾإٕ 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب قكس َطاعا٠ تكًٝل أدٌ ايبت املدٍٛ  208ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠  أسهاّ -

 ؛يًذ١ٓ احمل١ًٝ يتكسٜط ايهطٜب١

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب قكس  242ٚنصا َكتهٝات املاز٠  232َٔ املاز٠  ايػازؽايبٓس  أسهاّ -

. َطاعا٠ اختعاٍ َػطط٠ ايطعٔ يف زضد١ ٚاسس٠

املتعًكتني مبػاطط املطاقب١ ع٢ً اعتباض إٔ عس٠  221ٚ  220عٔ ٖصٙ ايتعس٬ٜت إعاز٠ قٝاغ١ املٛاز  ٚغٝذلتب

 226أٚ املاز٠  225ؾكطات تِٗ ايطعٔ أَاّ ايًذإ ايهطٜب١ٝ مت ْػدٗا َٔ ٖصٙ املٛاز ٚإزضادٗا يف املاز٠ 

. املتعًكتني بايًذإ ايهطٜب١ٝ

 

  221 ٠املازتكسِٜ ٚتؿػرل 

 َع ايتػٝرل املسضز غكٛم ايًذإ ايهطٜب١ٝ ,٠ أسهاّ املػطط٠ ايػطٜع١ يتكشٝح ايهطا٥بتتعًل مب٤٬ّ

 .أع٬ٙ 220يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 
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املتعًك١ باملػطط٠ ايػطٜع١ يتكشٝح ايهطا٥ب َع ايتػٝرل املسضز  221ٚ ٜتعًل ا٭َط مب١َ٤٬ أسهاّ املاز٠ 

 .226ٚ  225يف املازتني غكٛم ايًذإ ايهطٜب١ٝ 

 

 224املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

 املهاؾ١ املهطض٠ 221ع٢ً املاز٠ بتتُِٝ املاز٠ قكس اإلساي١  تتعًل

 ,ايتكشٝشٞ اإلقطاض  إٜساعاملهطض٠ ٚ املتعًك١ مبػاطط  221املاز٠ بأسهاّ تبعا يتتُِٝ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 

يتُهني َؿتـ ٚشايو  َٔ ْؿؼ املس١ْٚ, 224املاز٠  َػت٣ٛع٢ً ساي١ ع٢ً ٖصٙ املاز٠ اإل إناؾ١ ٜكذلح

تكشٝح باٍ قبٌ ايكٝاّ يًدانع يًهطٜب١ قطاض ايتكشٝشٞٚ اإلأٚيٞ قطاض ا٭ط٬ع ع٢ً اإلايهطا٥ب َٔ اإل

. ايعكاض١ٜ با٭ضباح ايٓاػ١ عٔ ايتؿٜٛتاتؾُٝا ٜتعًل 

 

  225 ٠املازتكسِٜ ٚتؿػرل 

 احمل١ًٝ يتكسٜط ايهطٜب١أَاّ ايًذإ سٍٛ تبػٝط ايطعٕٛ 

 .أع٬ٙ 220 يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

ٚ ٜتعًل ا٭َط بإعاز٠ ايٓعط يف املكتهٝات املتعًك١ بايطعٕٛ أَاّ ايًذإ احمل١ًٝ يتكسٜط ايهطٜب١, ٚشيو 

ملتعًك١ بتشسٜس فاٍ اختكاقاتٗا ٚ اعتُاز َػطط٠ ايطعٔ يف زضد١ ٚاسس٠ يف ساي١  ايتكشٝشات ا

بايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ بطغِ ا٭ضباح ايعكاض١ٜ ٚ بٛادبات ايتػذٌٝ ٚبٛادبات ايتُدل, ٚنصا يف ساي١ ؾشل 

احملاغب١ يًدانعني يًهطٜب١ ايصٜٔ ٜكٌ ضقِ أعُاشلِ املكطح ب٘ عٔ نٌ غ١ٓ قاغب١ٝ َٛنٛع ايؿشل 

ؾٗطا تٛسٝس  12ا سايٝا إىل ؾٗط ٬َ24ٜني زضِٖ ٚ تكًٝل أدٌ ايبت املدٍٛ شلصٙ ايًذإ َٔ ( 10)عؿط٠ 

 .املػاطط أَاّ ايًذإ ايهطٜب١ٝ, غُٝا يف ساي١ تأخط أٚ تعصض ػسٜس ممجًٞ اـانعني يًهطٜب١

 

  226 ٠املازتكسِٜ ٚتؿػرل 

 ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ ايهطٜب١ٝسٍٛ تبػٝط ايطعٕٛ أَاّ 

 .أع٬ٙ 220 يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

 ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ ايهطٜب١ٜٝٚتعًل ا٭َط بإعاز٠ ايٓعط يف املكتهٝات املتعًك١ بايطعٕٛ أَاّ 

ٚ شيو بتشسٜس فاٍ اختكاقاتٗا ٚ اعتُاز َػطط٠ ايطعٔ يف زضد١ ٚاسس٠ يف ساي١ ايتكشٝشات املتعًك١ 

( 10)ٜػاٟٚ أٚ ٜؿٛم عؿط٠  بؿشل احملاغب١ يًدانعني يًهطٜب١ ايصٜٔ ٜهٕٛ ضقِ أعُاشلِ املكطح ب٘

 .٬َٜني زضِٖ أٚ ايصٜٔ مل تتُهٔ ايًذ١ٓ احمل١ًٝ َٔ ايبت يف ًَؿاتِٗ زاخٌ ا٭دٌ ايكاْْٛٞ

نُا مت تٛسٝس املكتهٝات املتعًك١ بٗصٙ ايًذ١ٓ َع املكتهٝات املُاث١ً املعٍُٛ بٗا بايٓػب١ يًذإ احمل١ًٝ 

 .يتكسٜط ايهطٜب١
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  231 ٠املازتكسِٜ ٚتؿػرل 

 املتعًك١ بتطبٝل اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ تبػٝط املػطط٠

 .أع٬ٙ 192 يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

َعا١ٜٓ املدايؿات َٔ  املتعًك١ بتطبٝل اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ٚ شيو يتُهني تبػٝط املػطط٠ٜٚتعًل ا٭َط ب

ؾٝٗا املػطط٠ اؾٓا١ٝ٥ بٗسف ؼسٜس  ططف َأَٛض ٚاسس يإلزاض٠ ايهطٜب١ٝ ٚتٛنٝح اؿا٫ت اييت تطبل

 ؾ١ٓ املدايؿات ايهطٜب١ٝاغتؿاض٠ إيػا٤  َع سا٫ت ايتًُل ايكطٜح ٚاغتعُاٍ ٚغا٥ٌ ايتسيٝؼ ؾكط,

 .ٚإعطا٤ ايك٬س١ٝ يٛظٜط املاي١ٝ إلساي١ ايؿها١ٜ َباؾط٠ إىل ٚنٌٝ املًو املدتل

 

تسابرل َؿذلن١ 

 VIII-°15-232املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

 بايٓػب١ يًدانعني يًهطٜب١ ايصٜٔ ٫ ٜسيٕٛ بإقطاضاتِٗ غتجٓا٤ َٔ قٛاعس ايتكازّإزضاز ا٫تتعًل ب

يتٛقٝات املٓبجك١ عٔ املٓاظط٠ ايٛط١ٝٓ ايجا١ْٝ ٍ تؿع٬ٝقاضب١ ايتًُل ٚ ايتٗطب ايهطٜبٝني, ٚ يف إطاض 

متسٜس أدٌ ايتكازّ بايٓػب١  سٍٛ اؾباٜات, ٜكذلح تسعِٝ ايٓعاّ اؾبا٥ٞ اؿايٞ بايتٓكٝل ع٢ً

 4يًدانعني يًهطٜب١ ايصٜٔ ٫ ٜسيٕٛ بإقطاضِٖ بايٓػب١ ؾُٝع ايػٓٛات اييت مل تهٔ َٛنٛع تكطٜح, َٔ 
 .غٓٛات 10غٓٛات إيٞ 

نُإ ايٛادبات  ٚ ٠ايهطٜيب َٔ إقساضغتجٓا٤ َٔ ايكٛاعس ايعا١َ يًتكازّ ٚ بايتايٞ غُٝهٔ ٖصا ا٫

 ايعؿطيف سسٚز ٕ ٫ ٜسيٕٛ بتكطواتِٗ ٚ شايو ايصٟ تٗطبني َٔ ايهطٜب١يًسٚي١ َٔ ططف امل املػتشك١

 .ايػايؿ١ ايصنط غٓٛات

 

  242 ٠املازتكسِٜ ٚتؿػرل 

 ١َ٤٬َ املػطط٠ ايكها١ٝ٥ يف ساي١ ايؿشل ايهطٜيب تبعا يتػٝرل ا٭سهاّ املتعًك١ بايًذإ ايهطٜب١ٝ 

 .أع٬ٙ 220 يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

املتعًكتني بايًذإ  226ٚ  225ٜٚتعًل ا٭َط مب١َ٤٬ ايٓل تبعا يًتػٝرلات املسضد١ ع٢ً املازتني 

 .ايهطٜب١ٝ

 

ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

 261املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

غتد٬م ايهطٜب١ خط٣ اا٭٦ٜات اي٘ا٭بٓاى ٚ ١َ٤٫ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ تبعا يًتسبرل املتعًل بتدٌٜٛ تتعًل مب

اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  III– 179يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 
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بايتٓكٝل ع٢ً َٓح اإلَها١ْٝ مل٬ى ايٓاق٬ت املعؿا٠ َٔ ايهطٜب١ َٔ طًب تػًِٝ ؾٗاز٠  ٜٚتعًل ا٭َط

باغتد٬م  املكذلحيتسبرل فا١ْٝ, ٚ شيو تبعا ٍ( ؾٓٝٝت)اإلعؿا٤ َٔ اإلزاض٠ عٛض طًب تػًِٝ قٜٛط٠ 

 .ٜاضات يس٣ ا٭بٓاى أٚ يس٣ ٦ٖٝات أخط٣ؽايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً اٍ

 

١ٜ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات ايهطٜب١ اـكٛم

 262املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

خط٣ اغتد٬م ايهطٜب١ ا٭٦ٜات اي٘ا٭بٓاى ٚ ١َ٤٫ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ تبعا يًتسبرل املتعًل بتدٌٜٛ تتعًل مب

اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

يًهطا٥ب َٔ املس١ْٚ ايعا١َ  III– 179يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

 أزا٤ ايكٛض٠ ْعط تػًِ ع٢ً تطتباييت تٓل ع٢ً أْ٘  262عصف ايؿكط٠ ا٭خرل٠ َٔ املاز٠  ٜٚتعًل ا٭َط
٦ٜات اي٘ا٭بٓاى ّٚ ٚ اييت أقبشت زٕٚ دس٣ٚ بعس ايتسبرل املكذلح بتدٌٜٛ ٘زض (100) َا١٥ قسضٙ ضغِ

 .خط٣ اغتد٬م ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضاتا٭

 

اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات ايهطٜب١ 

 263 املاز٠تكسِٜ ٚتؿػرل 

خط٣ اغتد٬م ايهطٜب١ ا٭٦ٜات اي٘ا٭بٓاى ٚ ١َ٤٫ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ تبعا يًتسبرل املتعًل بتدٌٜٛ تتعًل مب

اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

يًهطا٥ب َٔ املس١ْٚ ايعا١َ  III– 179يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

 تجبت اييت ض٠یايكٛ ٚنع دبی اييت تٓل ع٢ً أْ٘  263عصف ايؿكط٠ ا٭ٚىل َٔ املاز٠  ٜٚتعًل ا٭َط
ٚ اييت أقبشت زٕٚ دس٣ٚ بعس ايتسبرل املكذلح  ايٓاق١ً زاخٌ ٠یا٭َاّ ٠یايٛام ع٢ً ب١یايهط أزا٤

 .ايػٝاضاتخط٣ اغتد٬م ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ا٭٦ٜات اي٘ا٭بٓاى ٚبتدٌٜٛ 

 

ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

 264املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

خط٣ اغتد٬م ايهطٜب١ ا٭٦ٜات اي٘ا٭بٓاى ٚ ١َ٤٫ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ تبعا يًتسبرل املتعًل بتدٌٜٛ تتعًل مب

اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  III– 179يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

 ع٢ً ب١یايهط أزا٤ تجبت اييت ض٠یايكٛ ف إيعا١َٝ ٚنع مب١َ٤٬ قٝػ١ ٖصٙ املاز٠ بعس سص ٜٚتعًل ا٭َط
خط٣ اغتد٬م ا٭٦ٜات اي٘ا٭بٓاى ٚ, ٚشيو تبعا يًتسبرل املكذلح بتدٌٜٛ ايٓاق١ً زاخٌ ٠یا٭َاّ ٠یايٛام

 .ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات
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ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

 265املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

خط٣ اغتد٬م ايهطٜب١ ا٭٦ٜات اي٘ا٭بٓاى ٚ ١َ٤٫ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ تبعا يًتسبرل املتعًل بتدٌٜٛ تتعًل مب

اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

ايعا١َ يًهطا٥ب  َٔ املس١ْٚ III– 179يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

 املبايؼ ايٓاقك١ نًٝا أٚ دع٥ٝاتتِ تػ١ٜٛ بايتٓكٝل ع٢ً أْ٘  265مب١َ٤٬ قٝػ١ ٖصٙ املاز٠  ٜٚتعًل ا٭َط

ٚ ع٢ً أْ٘ ميهٔ نصيو  أعٛإ اإلزاض٠ اؾبا١ٝ٥ عٔ ططٜل ا٭َط با٫غتد٬م َٔ ططف بؿهٌ تًكا٥ٞ

 .ؼطٜط قانطعٔ ططٜل  ايهطٜب١ ٖصٙبإثبات املدايؿات املتعًك١ باقٞ اإلزاضات امل٪١ًٖ عٛإ ٭

 

ايهطٜب١ اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

 266املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

خط٣ اغتد٬م ايهطٜب١ ا٭٦ٜات اي٘ا٭بٓاى ٚ ١َ٤٫ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ تبعا يًتسبرل املتعًل بتدٌٜٛ تتعًل مب

اـكٛق١ٝ ايػ١ٜٛٓ ع٢ً ايػٝاضات 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب  III– 179عٓس تكسِٜ املاز٠ يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل 

ٜجبت أزا٤ ايهطٜب١ َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب بايتٓكٝل ع٢ً أْ٘  266مب١َ٤٬ قٝػ١ املاز٠  ٜٚتعًل ا٭َط

 .عٛض تػًِٝ قٜٛط٠ ْل تٓعُٝٞسػب ايهٝؿٝات احملسز٠ مبٛدب  ّ كايك١عٔ ططٜل تػًٞ

 

ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ 

 276ٚ  275 تكسِٜ ٚتؿػرل املازتإ

املطبل ع٢ً َا ٜػًُ٘ ايؿدل يٓؿػ٘ َٔ َب٢ٓ  املػا١ُٖ ا٫دتُاع١ٝ يًتهأَتتعًل بػعط 

 300ٚ ايصٟ تتعس٣ َػاست٘ ايصٟ ٜػًُ٘ ايؿدل يٓؿػ٘ خكل يًػهٔ ايؿدكٞ املب٢ٓ املنع سايٝا ٜذ

زضُٖا عٔ املذل املطبع َٔ املػاس١ املػطا٠ يهٌ  60يًُػا١ُٖ ا٫دتُاع١ٝ يًتهأَ قسز٠ يف  َذل َطبع

. ٚسس٠ غه١ٝٓ

ظسٍٚ تكاعسٟ يٮغعاض ٜأخص ( زضُٖا 60)ٚ بٗسف ؼكٝل ايعساي١ اؾبا١ٝ٥, ٜكذلح تعٜٛض ايػعط ايجابت 

َع  ٙ ايؿدل يٓؿػ٘ َٔ َب٢ٓا ٜػًِبعني ا٫عتباض ايكسض٠ ع٢ً املػا١ُٖ ملدتًـ ايؿطا٥ح املع١ٝٓ مب

 :َذلا َطبعا, ٚ شيو نُا ًٜٞ 150ا٫ستؿاظ باإلعؿا٤ بايٓػب١ يًُػاسات املػطا٠ اييت ٫ تتعس٣ 

 

 باملذل املطبع املػاس١ املػطا٠ املطبل بايسضِٖ ايػعط 
 150 - 0 َعؿا٠

50 151 -200 
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80 201- 250 
100 251- 300 

240 301- 400 

300 401- 500 

 500أنجط َٔ  400

 

املتعًل بإسساخ َٛاز دسٜس٠ يف املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب   IIايتسابرل اؾبا١ٝ٥ املكذلس١ يف ايبٓس تكسِٜ 

 (املهطض٠ 221املهطض٠ ٚ  208املهطض٠ ٚ  187املهطض٠ َطتني ٚ 125املهطض٠ ٚ  103)

ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ 

 

 املهطض٠ 103املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 

 املطبك١ ع٢ً أَٛاٍ ا٫غتجُاض بتعُِٝ إضداع ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ تتعًل

ميٓح سايٝا إضداع ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ اييت مل تتُهٔ املٓؿآت َٔ اغتٓعاشلا ؾُٝا ىل ايعًُٝات 

َٔ املس١ْٚ  94ٚ  92املٓذع٠ عهِ ا٫غتؿاز٠ َٔ اإلعؿا٤  أٚ َٔ ايٓعاّ ايٛاقـ املٓكٛم عًُٝٗا يف املازتني 

 .ايعا١َ يًهطا٥ب

ٚ يف إطاض إق٬ح ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ٚ نصا تطبٝل ا٫قذلاسات املٓبجك١ عٔ املٓاظط٠ ايٛط١ٝٓ 

يًذباٜات اشلازؾ١ إىل سصف سا٫ت ايسٜٔ ايهطٜيب غرل ايكابٌ يإلضداع, ٜكذلح ايؿطٚع يف تعُِٝ اإلضداع 

َٛاٍ بايٓػب١ ٭ بإضداع ايهطٜب١ ١ٜ,يف َطس١ً أٍٚ ,ى بايبس٤ ٚشٍاملتعًل بايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ 

. 2016املكتٓا٠ ابتسا٤ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط  ا٫غتجُاض

ؾٗطا املُٓٛح يًُٓؿآت اؿسٜج١ املٓؿأ  36ملس٠  أَٛاٍ ا٫غتجُاضٚ هب ايتصنرل يف ٖصا ايكسز إٔ إعؿا٤ 

 .ٜبك٢ غاضٟ املؿعٍٛ

 

 ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١

 املهطض٠ َطتني 125ٚتؿػرل املاز٠ تكسِٜ 

 تتعًل بإخهاع ايكٓاع١ ايػصا١ٝ٥ يٓعاّ دبا٥ٞ خام

زٕٚ أٟ إَها١ْٝ خكِ  %20قطاع ايكٓاع١ ايػصا١ٝ٥ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ بػعط  سايٝاٜتشٌُ 

املٓتٛدات اييت تتشًُٗا بعض ايعٓاقط ايساخ١ً يف اإلْتاز ع٢ً اعتباض إٔ  ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١

 .ايؿ٬س١ٝ ٫ ؽهع يًهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١

يصا, ؾإٕ ٖصٙ ايٛنع١ٝ ػعٌ ايكطاع املٗٝهٌ غرل تٓاؾػٞ َكاض١ْ َع ايٛسسات ايعا١ًَ يف ايكطاع غرل املٗٝهٌ 

مما ٜػتٛدب إخهاع ايكٓاع١ ايػصا١ٝ٥ يٓعاّ دبا٥ٞ خام ميهٓٗا َٔ اغذلزاز ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ 
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ن١ ع٢ً نٌ ايعٓاقط ايساخ١ً يف اإلْتاز شات ا٭قٌ ايؿ٬سٞ ٚ شيو بٗسف تهطٜب ايك١ُٝ املهاؾ١ املؿطٚ

 .املهاؾ١ اؿكٝك١ٝ ايٓاػ١ عٔ ايكطاع

ٚ اعتباضا ملا غبل, ٜكذلح إْؿا٤ آي١ٝ متهٔ َٔ اؿل يف اغذلزاز ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ غرل ايعاٖط٠ 

اجملًؼ ا٫قتكازٟ ٚ ا٫دتُاعٞ ٚ ايب٦ٝٞ أٚق٢ بتذاٚظ  ٚ إٔ ع٢ً ؾطا٤ املٓتذات ايؿ٬س١ٝ احمل١ًٝ ٫ غُٝا

ٖصٙ ايكعٛبات اؾبا١ٝ٥ اييت تعذلض قطاعا ٜهتػٞ أ١ُٖٝ بايػ١ يف ت١ُٝٓ ايكطاع ايؿ٬سٞ َٔ سٝح 

 .ا٫غتجُاض ٚ خًل ؾطم ايؿػٌ ؾه٬ عٔ نْٛ٘ ٜعتدل ضنٝع٠ أغاغ١ٝ َٔ ضنا٥ع كطط املػطب ا٭خهط

 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب
 املهطض٠ 208املهطض٠ ٚ  187املازتإ تكسِٜ ٚتؿػرل 

 بإسساخ دعا٤ عٔ املدايؿات املعًك١ باإلقطاض ٚ ا٭زا٤ اإليهذلْٚٝني تتعًل

ز١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ع٢ً إدباض١ٜ اإلقطاض ٚ ا٭زا٤ اإليهذلْٚٝني بايٓػب١ َٔ امل 155تٓل أسهاّ املاز٠ 

 .سػب طبٝع١ املٗٔ املعاٚي١ ناملٗٔ اؿط٠ أٚ املكاٚيني ايصاتٝنييبعض املًعَني سػب ضقِ ا٭عُاٍ احملكل أٚ 

غرل إٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ٫ تٓل ع٢ً دعا٤ دطا٤ كايؿ١ ٖصٙ ا٫يتعاّ مما ٜتذلب عٓ٘ ْعاعات سٍٛ 

 .اإلخ٬ٍ بٗصا ايٛادب َٔ ططف بعض اـانعني يًهطٜب١

, ٚاْػذاَا َع املباز٨ ايعا١َ اييت ؼتِ نطٚض٠ غٔ ٚنُا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ يف مجٝع ا٭ْع١ُ اؾبا١ٝ٥ املكاض١ْ

دعا٤ َكابٌ نٌ كايؿ١ ي٬يتعاَات, ٜكذلح إسساخ دعا٤ عٔ كايؿ١ اإليتعاّ بتكسِٜ اإلقطاض ٚ ا٭زا٤ 

ع٢ً ايٛادبات املػتشك١ أٚ اييت نإ َٔ ايٛادب ؾطنٗا يف % 1اإليهذلْٚٝني ٜتُجٌ يف تطبٝل ظٜاز٠ قسضٖا 

 .زضِٖ 1.000ٕ ٫ ٜكٌ َبًؼ ٖصٙ ايعٜاز٠ عٔ ساي١ اإلعؿا٤, ع٢ً أ

 

 املهطض٠ 208تكسِٜ ٚتؿػرل املاز٠ 

 بإسساخ دعا٤ عٔ املدايؿات املتعًك١ با٭زا٤ اإليهذلْٚٞ تتعًل

 .املهطض٠ أع٬ٙ 187يكس غبل ايتططم شلصا ايتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 

 

 املهطض٠  221املاز٠ تكسِٜ ٚتؿػرل 
 بإَها١ْٝ إٜساع إقطاضات تكشٝش١ٝتتعًل بإسساخ َػطط٠ خاق١ 

ضغا٤ ع٬قات تؿاضن١ٝ إيف إطاض تؿعٌٝ ايتٛدٗات ا٫غذلاتٝذ١ٝ يًُسٜط١ٜ ايعا١َ يًهطا٥ب ٚ ايطا١َٝ اىل 

زاض٠ اؾبا١ٝ٥ َٔ تساضى ا٫خطا٤ املاز١ٜ َب١ٝٓ ع٢ً ايجك١ املتبازي١ َع اـانعٝني يًهطٜب١ ٚ قكس متهني اإل

, ٜكذلح إسساخ َػطط٠ َبػط١ متهٔ اـانعني يًهطٜب١ َٔ إٜساع إقطاضاتِٗ ايٛاضز٠ يف ا٫قطاضات اؾبا١ٝ٥

. ايتكشٝش١ٝ

: إَها١ْٝغطط٠ ع٢ً امل ٖصٙ تٓلٚ 
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َٜٛا عٓسَا  30ٜساع إقطاضات تكشٝش١ٝ زاخٌ أدٌ إل زع٠ٛ اـانعني يًهطٜب١ بٛاغط١ ضغاي١ تبًٝؼ -

املٛزع١؛ قطاضات اؾبا١ٝ٥ يف اإل خطا٤ َاز١ٜأإٔ ٖٓاى  اإلزاض٠ ت٬سغ

 ايٛادب تطبٝك٘ عًِْٝٗعاّ اٍٚؾل  ٜساع إقطاضات تكشٝش١ٝإلزع٠ٛ اـانعني يًهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ  -

سػب ْعاّ  ع٢ً ايسخٌعٓسَا ت٬سغ اإلزاض٠ إٔ ضقِ ا٭عُاٍ املكطح ب٘ َٔ ططف اـانعني يًهطٜب١ 

غٓتني َتتابعتني اؿسٚز  خ٬ٍاٚظ تر ,ايٓتٝذ١ ايكاؾ١ٝ املبػط١ أٚ ايطبح اؾعايف أٚ ْعاّ املكاٍٚ ايصاتٞ

 .ْع١ُ ايػايؿ١ ايصنط٭املٓكٛم عًٝٗا يتطبٝل ا

 

  276ٚ 202ٚ  97بٓػذ َكتهٝات املٛاز املتعًل   IIIتكسِٜ ايتسابرل اؾبا١ٝ٥ املكذلس١ يف ايبٓس

 َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ 

  97 ٠املازتكسِٜ ٚتؿػرل 

يًدكِ  ايػٟٓٛ املعاٌَ ٟزؼسٖصٙ املاز٠ املتعًك١ باملٛاؾك١ ايكب١ًٝ َٔ ططف اإلزاض٠ ٍتتعًل بٓػذ أسهاّ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥بَٔ  118ٚ  104يكس غبل ايتططم شلصا يتسبرل عٓس تكسِٜ املازتني 
ؾطض أغاؽ  زیؼسقبًٞ ٍ اتؿام اييت تٓل ع٢ً املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥بَٔ  97ٚ ٜتعًل ا٭َط بٓػذ املاز٠ 

 .ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ايهطٜب١

  
ايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ 

 202تكسِٜ ٚتؿػرل املاز٠ 

 تؿازٜا يًتهطاضاملاز٠ ٖصٙ تتعًل بٓػذ أسهاّ 

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ٚاييت مت ايتططم  184تبعا يًتػٝرلات املكذلح إزخاشلا ع٢ً َػت٣ٛ أسهاّ املاز٠ 

 202إيٝٗا غابكا ٚاملتعًك١ باؾعا٤ات ايٓاػ١ عٔ إٜساع إقطاض ْاقل أٚ غرل ناف, ٜكذلح ْػذ أسهاّ املاز٠ 

 .املكتهٝاتازٟ تهطاض ٖصٙ َٔ املس١ْٚ ٚ اييت تٓل ع٢ً ْؿؼ اؾعا٤ات ايػايؿ١ ايصنط, يتـ
 

ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ 

 276 تكسِٜ ٚتؿػرل املاز٠

املطبل ع٢ً َا ٜػًُ٘  املػا١ُٖ ا٫دتُاع١ٝ يًتهأَتتعًل بٓػذ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ تبعا يتػٝرل غعط 

ايؿدل يٓؿػ٘ َٔ َب٢ٓ 

 يًهطا٥باملس١ْٚ ايعا١َ َٔ  275يكس غبل ايتططم شلسا يتسبرل عٓس تكسِٜ املاز٠ 
غعط املػا١ُٖ ا٫دتُاع١ٝ  تبعا يًتسبرل املكذلح ايطاَٞ إىل تػٝرل 276بٓػذ ٖصٙ املاز٠  ٚ ٜتعًل ا٭َط

ٚ تطبٝل اإلعؿا٤ بايٓػب١ يًُػاس١ املػطا٠ اييت  املطبل ع٢ً َا ٜػًُ٘ ايؿدل يٓؿػ٘ َٔ َب٢ٓ يًتهأَ

 .َذل َطبع ٫150 تتذاٚظ 
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 :8َٓاقؿ١ املاز٠ 

 : , ع٢ً َا 2016ًَٜٞٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  8اْكبت أغ١ً٦ ايػاز٠ ايٓٛاب غكٛم املاز٠ 

  ؛ايػططإ ٚ ع٬ز يٛقا١ٍٜ غ٢ًُ ي٬ َ٪غػ١ إعؿا٤ -

  ؛يًدكِ ايكاب١ً غرل بايٓؿكات املتعًك١ املكتهٝات تػٝرل -

  ؛تهايٝـ ا٭دطا٤ خكِ -

  ات؛ا٫ٖت٬ى كككات خكِ -

  ؛ايؿطنات ع٢ً ايهطٜب١ فاٍ يف% 31 غعط تطبٝل -

   ضباحا٭ ؾطا٥ح سػب ايؿطنات ع٢ً ايهطٜب١ بطغِ أضباسا ؼكل اييت ايؿطنات سٍٛ َعطٝات -

  ؛2016 يػ١ٓ املاي١ٝ قإْٛ َؿطٚع يف املكذلس١

  ايتكاعسٟ؛ اؾسٍٚ ؾطن١ٝ سػب ايؿطنات ع٢ً ايهطٜب١ ٫ستػاب املايٞ ا٭ثط -

  ؛ايصاتٞ املكاٍٚ -

  ؛ايعًُٝات قسق١ٝ -

  ؛ايؿاتٛض٠ يف عًٝٗا ايتٓكٝل ايٛادب ايبٝاْات كايؿ١ عٔ املذلتب١ اؾعا٤ات -

اؿسٜس١ٜ يًػهو ايٛطين املهتب تصانط بٝع مثٔ ع٢ً املهاؾ١ ايك١ُٝ ع٢ً ايهطٜب١ غعط يف ايعٜاز٠ ثطأ -

  ؛ايؿطنات ع٢ً ايهطٜب١ سٍٛ َعطٝات 

  ؛اؾبا١ٝ٥ ايٓؿكات َٔ ا٫غتؿاز٠ -

  ؛اؾبا١ٝ٥ ايٓؿكات سٍٛ  َعطٝات -

  ؛ايكطاعات سػب اؾبا١ٝ٥ ايٓؿكات تٛظٜع -

  ؛اإلط٬ع عل املتعًك١ املدايؿات عٔ اؾعا٤ات تػٝرل -

 ٜكٌ قاؾٝا ضعا ؼكل اييت يًُكا٫ٚت بايٓػب١ % 10 إىل ايؿطنات ع٢ً ايهطٜب١ غعط خؿض تأثرل -

  ؛زضِٖ 300.000 عٔ

 خ٬ٍ بايهطٜب١ املتعًك١ ايطعٕٛ يف يًٓعط ايٛط١ٝٓ ايًذ١ٓ ٚ ايهطا٥ب يتكسٜط احمل١ًٝ ايًذإ أؾػاٍ -

  ؛2014 غ١ٓ

  ؛اؾٓا١ٝ٥؟ يًُكتهٝات غًِٝ يتطبٝل يًًُعّ املُٓٛس١ ايهُاْات ٖٞ َا -

  ؛اؾعا٤ات ْػب َطادع١ -

  ؛ايهطا٥ب يف ايتشهِٝ -

 َعس َب٢ٓ َٔ يٓؿػ٘ ايؿدل ٜػًُ٘ َا ع٢ً املطبك١ يًتهأَ ا٫دتُاع١ٝ املػا١ُٖ غعط تػٝرل أغباب -

  .يًػهٔ
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 : دٛاب اؿه١َٛ

٫ ٜتعًل ا٭َط مت ايتٛنٝح إٔ ا٭َط ٖٓا  ,ايػططإ يًٛقا١ٜ ٚ ع٬زإعؿا٤ َ٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ  غكٛم

بإناؾ١ إعؿا٤ دسٜس ٚإمنا ؾكط بتهطٜؼ اإلعؿا٤ ايصٟ تػتؿٝس َٓ٘ سايٝا ٖصٙ امل٪غػ١ بكؿتٗا مجع١ٝ ٫ 

 .تػع٢ يًشكٍٛ ع٢ً ضبح

ايكإْٛ نُٔ اشل٦ٝات ا٭خط٣ اييت تعٌُ يف  ٜٚٓسضز ٖصا اإلعؿا٤ ؾكط َٔ سٝح ايؿهٌ بايتٓكٝل عًٝ٘ يف

 .املٝسإ ايكشٞ ٚاملٓكٛم عًٝٗا بكطٜح ايعباض٠ يف املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

تٓل املكتهٝات اؿاي١ٝ يًُس١ْٚ ايعا١َ ٚسٍٛ تػٝرل املكتهٝات املتعًك١ بايٓؿكات غرل ايكاب١ً يًدكِ, 

ؾاتٛض٠ يف ٠ ايتهايٝـ احملطض ,50%يف سسٚز  إ٫ أْ٘ ٫ ؽكِ َٔ اؿك١ًٝ اـانع١ يًهطٜب١ يًهطا٥ب ع٢ً

مل ٜجبت تػسٜسٖا بؿٝو َػطط اييت  زضِٖ ٚ( 10.000)عؿط٠ آ٫ف  َبًػٗا ٜػاٟٚ أٚ ٜتذاٚظاييت  اؾأْ٘

غرل قابٌ يًتعٗرل أٚ نُبٝا٫ت أٚ بططٜك١ َػٓاطٝػ١ٝ يٮزا٤ أٚ ؼٌٜٛ بٓهٞ أٚ ٚغ١ًٝ إيهذل١ْٝٚ أٚ 

غرل ناؾ١ٝ يطزع بعض املُاضغات  ايت٢ تٗسف إىل ايتًُل َٔ اإليتعاَات   ٚ تعتدل ٖصٙ املكتهٝات. َكاق١

 .ايهطٜب١ٝ املتعًك١ بٛغا٥ٌ ٚ ططم أزا٤ ايٓؿكات ايكاب١ً يًدكِ

َبًؼ  ٤ػعٟططم استٝاي١ٝ تعتُس  ٕٚ إىل٩إٔ بعض املًعَني ًٜرَٔ خ٬ٍ املُاضغ١ أْ٘ يٛسغ شيو 

يتؿازٟ إيعا١َٝ ا٭زا٤ بايؿٝو أٚ ٚغا٥ٌ ا٭زا٤ ِٖ زض( 10.000)عؿط٠ آ٫ف  ٜتذاٚظ ايصٟ ايؿاتٛضات

 .ٚ بايتايٞ تؿازٟ تطبٝل اؾعا٤ات املذلتب١ عٔ ٖصٙ املدايؿ١ ايػايؿ١ ايصنط

ٚ سح  ايكطاع غرل املٗٝهٌ ٖصٙ ايعاٖط٠ ٚ اؿس َٔ تٓاَٞ يف إطاض قاضب١يصا ؾإٕ ايتسابرل املكذلس١ تٓسضز 

ًَٝات ايتذاض١ٜ اييت ٜكَٕٛٛ بٗا ٚ متهني اإلزاض٠ َٔ تتبع ايعًُٝات املًعَني ع٢ً املعٜس َٔ ايؿؿاؾ١ٝ يف ايع

 .اييت تكّٛ بٗا املكاٚي١ اغتٓازا إىل ٚثا٥ل ٚ َعطٝات شات َكساق١ٝ

َٔ املس١ْٚ ِٜٗ ؾكط  11ايتسبرل املكذلح يف املاز٠ ٚؾُٝا ٜتعًل غكِ تهايٝـ ا٭دطا٤, مت ايتأنٝس بإٔ, 

 .أَا تهايٝـ ا٭دطا٤ َٔ قبٌٝ ا٭دٛض ؾٗٞ غرل َع١ٝٓ بٗصا ايتسبرلايتهايٝـ احملطض بؿأْٗا ؾاتٛض٠ 

ٜتعًل مبٓع إَها١ْٝ خكِ كككات ٚغكٛم خكِ كككات ا٫ٖت٬نات, مت إبطاظ إٔ ا٭َط ٖٓا 

نات املتعًك١ باملػتعكطات اييت مت اقتٓا٤ٖا مببًؼ ٜؿٛم عؿط٠ آ٫ف زضِٖ ْكسا عٔ نٌ ّٜٛ ٚعٔ ا٫ٖت٬

 .نٌ َٛضز

زضِٖ ْكسا ٫ ىٍٛ يًُكاٚي١ إَها١ْٝ  10.000مببًؼ ٜؿٛم ( Immobilisation)٤ َػتعكط أٟ إٔ ؾطا

 (.amortissements (خكِ كككات اٖت٬ن٘ 

ا٭غاغٞ  إٕ اشلسف, مت ايتٛنٝح يف فاٍ ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات% 31ملاشا تطبٝل غعط ٚعٔ غ٪اٍ, 

نطٜؼ ايعساي١ اؾبا١ٝ٥ ٚاملػاٚا٠ يف ؼٌُ إلعتُاز أغعاض ْػب١ٝ يف فاٍ ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات ٖٛ ت

 .ايتهايٝـ ايع١َُٝٛ بني اـانعني يًهطٜب١ سػب قسضتِٗ اإلغٗا١َٝ

َٔ أدٌ تساضى ايٓكل احملتٌُ يف املٛاضز ٚاحملاؾع١ ع٢ً ْؿؼ املطزٚز١ٜ اؿاي١ٝ % 31ٚقس مت إسساخ غعط 

ؽؿٝض ايهػط اؾبا٥ٞ ع٢ً ايصٟ ٜٗسف إىل % 20يًهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات, ٚشيو تبعا إلسساخ غعط 

 .نإ قس أسسخ غابكا يتؿذٝع املكا٫ٚت ايكػط٣% 10املكا٫ٚت املتٛغط١, عًُا إٔ غعط 
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َٔ % ٬َ3ٜني زضِٖ ٚاييت تؿهٌ سايٝا  5ايؿطنات اييت ؼكل أضباسا قاؾ١ٝ تعٜس عٔ % 31ٚغِٝٗ غعط 

 .َٔ فُٛع ا٭ضباح ايكاؾ١ٝ% 82فُٛع ايؿطنات ٚ ؼكل َا ٜعازٍ 

ٖٛ ؼكٝل ايتٛاظٕ يف املٛاضز اؾبا١ٝ٥ املتأت١ٝ َٔ ايهطٜب١ ع٢ً % 31ٜٚبك٢ ايككس َٔ اعتُاز ْػب١ 

 .ايؿطنات ٚيٝؼ ايعٜاز٠ يف ايهػط اؾبا٥ٞ ع٢ً ايؿطنات

 ا٭ضباحَعطٝات سٍٛ ايؿطنات اييت ؼكل أضباسا بطغِ ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات سػب ؾطا٥ح ٚغكٛم 

يف إطاض َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ , ؾكس متت اإلؾاض٠ إىل أْ٘ 2016اي١ٝ يػ١ٓ املكذلس١ يف َؿطٚع قإْٛ امل

. ؾُٝا ىل ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطناتايكايف احملكل  سػب َبًؼ ايطبح  ْػيبإسساخ دسٍٚ اقذلح , 2016

 

  : يف نٌ ؾطو١ ٠املٓسضز ايؿطناتٜٚبني اؾسٍٚ أغؿً٘ عسز 

 ايؿطناتعسز ( بايسضِٖ)ؾطا٥ح ا٭ضباح ايكاؾ١ٝ 

 517 48أيـ زضِٖ   300أقٌ َٔ 

 499 7ًَٕٝٛ زضِٖ  1أيـ زضِٖ إىل  300َٔ 

 019 4ًَٕٝٛ زضِٖ  5ًَٕٝٛ زضِٖ إىل  1َٔ 

 703 1ًَٕٝٛ زضِٖ   5َا ظاز عٔ 

 738 61اجملُٛع 

 

: َٔ خ٬ٍ ٖصا اؾسٍٚ تتبني املعطٝات ايتاي١ٝ

 79  % َٔأيـ زضِٖ ٚاييت ٖٞ خانع١  َٓص  300إىل ايؿطو١ شات ايطبح ايكايف أقٌ َٔ  تٓتُٞ ايؿطنات

. ؾُٝا ىل ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات%  10يػعط  2013غ١ٓ 

 12  % َٜٔٚكسض َبًؼ ايطبح , % 20إىل ايؿطو١ ايجا١ْٝ ٚ اييت ٜكذلح إٔ ؽهع يػعط  تٓتُٞ ايؿطنات

. ًَٕٝٛ زضِٖ 4.013ايكايف شلصٙ ايؿطو١ ب 

 7  %َٔ ٜٚكسض َبًؼ ايطبح ايكايف شلصٙ , % 30إىل ايؿطو١ ايجًج١ ٚ اييت ٖٞ خانع١ يػعط  تٓتُٞ ايؿطنات

. ًَٕٝٛ زضِٖ 8.533ايؿطو١ ب 

 ايؿطناتَٔ فُٛع %  3ًَٕٝٛ زضِٖ ؾتؿهٌ  5ؾُٝا ىل ايؿطو١ اييت ؼكل أضباسا قاؾ١ٝ تعٜس عٔ 

. َٔ فُٛع ا٭ضباح ايكاؾ١ٝ%  82ًَٕٝٛ زضِٖ أٟ َاٜعازٍ  78.858ٚؼكل ضقِ أضباح قسضٙ 

ايتكاعسٟ, بإٔ اعتُاز  اؾسٍٚ ؾطن١ٝ سٍٛ ا٭ثط املايٞ ٫ستػاب ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات سػبٚ

ايططٜك١ ايتكاعس١ٜ يٓؿؼ اؾسٍٚ املكذلح بايٓػب١ يًهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات , غٝ٪زٟ إىل ْككإ يف املٛاضز 

نُإ تٛاظٕ يف املٛاضز املتأت١ٝ َٔ ٖصٙ ايهطٜب١ هب  ٚ يف ٖصٙ اؿاي١ , ٚقكس. ًَٕٝٛ زضِٖ 1.500مببًؼ 

 %.33تطبٝل غعط أقك٢ ٜكٌ إىل 

, ؾكس متت اإلؾاض٠ إىل أْ٘, َٓص ايتٓكٝل ع٢ً ايٓعاّ اؾبا٥ٞ اـام بٗصٙ ٚغكٛم املكاٍٚ ايصاتٞ

نُا مت خًل بٛاب١ ايهذل١ْٝٚ ككك١ . ايؿ١٦, مت إقساض مجٝع ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ٚايتٓع١ُٝٝ املتعًك١ ب٘
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ا ّ 2015ٚ قس بًؼ عسز ايطًبات املٛزع١ َٓص ؾتح إَها١ْٝ ايتػذٌٝ يف غبتُدل. شلصٙ ايؿ١٦ َٔ املًعَني

 :طًبا تتٛظع ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ 497فُٛع٘ 

  ؛194:   عسز ايطًبات قٝس ايسضؽ -

 ًَؿا؛ 147: عسز املؿات املٛاؾل عًٝٗا -

 .ًَؿا 156:    عسز املًؿات املطؾٛن١ -

ؼسز قسق١ٝ عًُٝات ايؿشل املٓذع٠ َٔ قبٌ املؿتـ ايهطٜيب, نِ ايتٛنٝح بأْ٘ سٍٛ قسق١ٝ ٚ

ايصٟ ٜكّٛ ب٘ املؿتـ ٚايصٟ ٜتشط٣ سٍٛ ايٛدٛز ايؿعًٞ يًع١ًُٝ ايتذاض١ٜ ايعًُٝات َٔ خ٬ٍ ايؿشل 

املع١ٝٓ ٚشيو َٔ خ٬ٍ مجٝع ٚغا٥ٌ اإلثبات اييت تتٛؾط عًٝٗا اإلزاض٠ ٚ باغتعُاٍ سل اإلط٬ع ع٢ً 

 .املعًَٛات يس٣ املٛضزٜٔ ٚايعبٓا٤

يٝات املٓذع٠ بكطٜح ايعباض٠ باإلناؾ١ إىل شيو ؾإٕ عس٠ تؿطٜعات نطٜب١ٝ أدٓب١ٝ تٓل ع٢ً ؾع١ًٝ ايعِ

 .حملاضب١ ايؿاتٛضات ايكٛض١ٜ

ٚؾُٝا ٜتعًل باؾعا٤ات املذلتب١ عٔ كايؿ١ ايبٝاْات ايٛادب ايتٓكٝل عًٝٗا يف ايؿاتٛض٠, مت إبطاظ بإٔ 

تعتدل غرل قا١ْْٝٛ ٜٚتِ ضؾض خكُٗا َٔ  145ايؿاتٛض٠ اييت ٫ تتٛؾط ع٢ً ايبٝاْات املؿاض إيٝٗا يف املاز٠ 

 .٠  اـانع١ يًهطٜب١ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايؿشل ايهطٜيبايٓتٝر

ايعٜاز٠ يف غعط ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ع٢ً مثٔ بٝع تصانط املهتب ايٛطين يًػهو ٚؾُٝا ٜتعًل بأثط 

يف إطاض إق٬ح ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ اشلازف إىل إيػا٤ ساي١ زٜٔ , مت ايتٛنٝح بأْ٘ اؿسٜس١ٜ

ع٢ً عًُٝات ايٓكٌ % 20ٙ بعض ايكطاعات, ٜكذلح تطبٝل ايػعط ايعازٟ ايبايؼ ايهطٜب١ ايصٟ تعاْٞ َٔ

اثط ايطؾع َٔ غعط ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ  , ؾإٕٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ.2016ايػههٞ ابتسا٤ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط 

:  غٝهٕٛ ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ املهاؾ١ ع٢ً مثٔ تصنط٠ ايكطاض ايطابط بني َسٜٓيت ايطباط ٚ ايساض ايبٝها٤

. يتصنط٠ٍ ا٭قًٞمثٔ اٍزضِٖ ع٢ً  1.85زضِٖ اٟ بعٜاز٠  36.84=  1.20* 30.70=  1.14/زضِٖ  35

 :, مت تٛنٝح َا ًَٜٞعطٝات سٍٛ ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطناتٚغكٛم 

  ٜتٛظعٕٛ ناٯتٞٚ   2014بطغِ غ١ٓ    031 239يًهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات,  ٠اـانع ايؿطناتٜبًؼ عسز :

  2: ايؿطنات ايهدل٣٪ 

  20: ايؿطنات ايكػط٣ ٚ املتٛغط١٪ 

  78 :ايؿطنات دس ايكػط٣ ٪ 

  40.417عٛض       2014ًَٕٝٛ زضِٖ غ١ٓ   41.260بًػت فُٛع َساخٌٝ ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات   ًَٕٛٝ

  2,1%.أٟ بتطٛض قسضٙ 2013زضِٖ غ١ٓ 

 ناٯتٞ ع٢ً ايؿطنات  تتُجٌ ب١ٝٓ اإلقطاضات املتعًك١ باؿك١ًٝ املؿطٚن١ عًٝٗا ايهطٜب١: 

 بٝإ ايٓػب١ املا١ٜٛ٥

 سك١ ايؿطنات اييت تػذٌ عذعا أٚ سك١ًٝ غًب١ٝ 69%

 سك١ ايؿطنات اييت ؼكل ضعا 31%

 اجملُٛع 100%
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, متت اإلؾاض٠ إىل إٔ ا٫غتجٓا٤ات ايهطٜب١ٝ تؿهٌ ْككا َايٝا ٖاَا يف ا٫غتؿاز٠ َٔ ايٓؿكات اؾبا١ٝ٥ٚسٍٛ 

متٓح بػ١ٝ ؼكٝل عس٠ أٖساف َٓٗا تؿذٝع اَت٬ى ايػهٔ ٚايٓٗٛض املٝعا١ْٝ ايعا١َ يًسٚي١ ٚيهٓٗا 

 .با٫قتكاز ا٫دتُاعٞ ٚتؿذٝع ا٫غتجُاض ٚ ت١ُٝٓ املٓاطل

: اغتؿازت َٔ ايٓؿكات اؾبا١ٝ٥ اييت مت تكُٝٝٗا أغاغاٚقس 

ًَٕٝٛ زضِٖ؛   18.553أٟ مببًؼ %   57,8املكا٫ٚت بٓػب١  -

ًَٕٝٛ زضِٖ؛   8.921أٟ مببًؼ %  27,8بٓػب١   ا٭غط  -

 .ًَٕٝٛ زضِٖ 4.428أٟ مببًؼ %  13,8املطاؾل ايع١َُٝٛ بٓػب١  -

سػب طبٝع١ املػتؿٝسٜٔ  2015ايٓؿكات اؾبا١ٝ٥ يػ١ٓ 

 املعخفيذون 
عذد الخذابير التي جم 

ا ظىت   2015بخفاَئ

التي جم  عذد الخذابير

 2015جلييمها ظىت 

 2015مبلغ الخلييم 

بمالًين الذساَم 

 553 18 145 176 امللاوالث -

 921 8 81 104 ألاظش -

 428 4 34 56 الذولت واملاظعاث العمىميت -

 186 40 63 آخشون -

 088 32 300 399 املجمىع

عس٠ اغتجٓا٤ات يف ؾهٌ ٜتهُٔ ايٓعاّ ايهطٜيب , مت إبطاظ إٔ سٍٛ ايٓؿكات اؾبا١ٝ٥  عطٝاتٚؾُٝا ٜتعًل مب

ٚ تؿهٌ . ايهطٜب١ٝ, إىل داْب أغعاض تؿه١ًٝٝإعؿا٤ات ٚؽؿٝهات نطٜب١ٝ ٚإغكاطات َٔ ايكاعس٠ 

ا٫غتجٓا٤ات ايهطٜب١ٝ ْككا َايٝا ٖاَا يف املٝعا١ْٝ ايعا١َ يًسٚي١ ٚ ٖٞ تؿب٘ ايٓؿكات ايع١َُٝٛ َٔ سٝح 

ٖٚصا ايتكطٜط ٖٛ اؿازٟ عؿط ". بايٓؿكات اؾبا١ٝ٥"ا٫ْعهاغات اييت ؽًؿٗا ع٢ً املٝعا١ْٝ,    ٚ شلصا زلٝت 

 2016ٚ ايؿإٔ بايٓػب١ يػابكٝ٘ ؾكس مت إضؾاق٘ نًُشل ملؿطٚع ايكإْٛ املايٞ يػ١ٓ َٔ ْٛع٘ , ٚنُا ٙ

ٚ أِٖ َا دا٤ ب٘ . بٗسف تأَني ؾؿاؾ١ٝ أؾهٌ ٚخًل إطاض ٥٬َِ يتؿعٌٝ اإلق٬ح املطتكب يًٓعاّ ايهطٜيب

 :ٖصا ايتكطٜط ٖٛ نايتايٞ

تطٛض ايٓؿكات اؾبا١ٝ٥  .1
 

 2015 2014 2013 2012بيان 
وعبت الخغيير 

14/15  

ا  -  %0,7- 399 402 412 402عذد الخذابير التي جم بخفاَئ

 %0,0 300 300 302 284عذد الخذابير التي جم جلييمها  -

م  -  %6,7- 088 32 407 34 284 33 238 36اإلابلغ بماليين الذَس
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 تٛظٜع ايٓؿكات اؾبا١ٝ٥ سػب ْٛع ايهطٜب١ .2

 

بت  المٍش
جذابير جم 

ا  بخفاَئ
 الحفت

جذابير جم 

 جلييمها
 الحفت

مبلغ الخلييم 

 بمالًين الذساَم
 الحفت 

 %45,6 632 14 %33,7 101 %28,1 112 المشيبت على الليمت اإلامافت

 %17,8 698 5 %22,3 67 %23,3 93 المشيبت على الؽشواث

 %10,7 448 3 %15,0 45 %22,3 89 المشيبت على الذخل

 %18,4 909 5 %26,0 78 %23,8 95 واحباث الدسجيل و الخىبر

 %4,2 360 1 %2,0 6 %1,8 7 الشظىم الذاخليت على الاظتهالن

 %3,2 041 1 %1,0 3 %0,8 3 الشظىم الجمشهيت

 %100,0 088 32 %100,0 300 %100,0 399 املجمىع

 تٛظٜع ايٓؿكات اؾبا١ٝ٥ سػب ايكطاعات

 بمالييف الدراىـ
 الحفت املجمىع سط س دط و ث ث ك د ك ػ ك ق م اللىاع

 2647 795 584 067 3 اللىاا الللاسر 
  

7 093 22,1% 

جذابير حعخفيذ منها وافت 

 اللىاعاث
201 961 56 570 

 
732 2 520 7,9% 

 101 821 271 207 2 الفالخت و الفيذ البدشر 
  

3 400 10,6% 

 436 2 الفىاعاث الغزاثيت
     

2 436 7,6% 

 602 ألامً والاخخياه الاحخماعي
 

1 016 1734 
  

3 352 10,4% 

 877 2 اإلاشافم اللمىميت
  

5 
  

2 882 9,0% 

 21 105 139 2 141 الفادساث
  

2 407 7,5% 

 168 56 25 278 1 الصخت و اللىاا الاحخماعي
 

7 1 534 4,8% 

 473 418 921 202 اللىاا اإلاالي
  

2 014 6,3% 

 4 422 كىاا الىلل
 

185 725 
 

1 336 4,2% 

والغاصبهخاج وجىصيع الىهشباء   236 
   

634 
 

870 2,7% 

 4 54 569 14 اإلاىاوم
  

641 2,0% 

ـىاعت العياساث 

 والفىاعاث الىيمياثيت
157 

    
302 459 1,4% 

 111 84 اللىاا اإلاىجمي
    

195 0,6% 

 العياخت
 

48 125 
   

173 0,5% 

 165 اليؽش والىبع
     

165 0,5% 

 5 95 كىاا التربيت
    

101 0,3% 
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 الحفت املجمىع سط س دط و ث ث ك د ك ػ ك ق م اللىاع

الخلليذيتالفىاعت   20 
     

20 0,1% 

 2 60 427 كىاعاث ؤخشي 
   

489 1,5% 

 %100,0 32088 1041 1360 5909 3448 5698 14632 املجمىع

 
إىل إٔ ايتسبرل املكذلح ٜٓسضز  , ؾكس متت اإلؾاض٠ سٍٛ تػٝرل اؾعا٤ات عٔ املدايؿات املتعًك١ عل اإلط٬عٚ

١ُ٥٫ اؾعا٤ات املؿطٚن١ مب املدٍٛ يإلزاض٠ ٚ شيويف إطاض ؼػني ايتؿطٜع اؾبا٥ٞ املٓعِ ؿل ا٫ط٬ع 

 ع٢ً ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ أٚ ٫ وذلَٕٛ إيعا١َٝ سكٍٛ اإلزاض٠ ع٢ً ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات املطًٛب١

ايسٜٕٛ  َس١ْٚ ؼكٌٝ َٔ 130املاز٠  , َع اؾعا٤ات املُاث١ً املٓكٛم عًٝٗا يفيًكٝاّ باملٗاّ املٓٛط١ بٗا

. ايع١َُٝٛ

شيو أْ٘ يٛسغ تبأٜ بني اؾعا٤ات املٓكٛم عًٝٗا يف املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب ٚ َج٬ٝتٗا املٓكٛم عًٝٗا 

ٚ اعتباضا يهٕٛ عًُٝات ايٛعا٤ ٚ املطاقب١ ٫ تكٌ أ١ُٖٝ عٔ ع١ًُٝ . يف َس١ْٚ ؼكٌٝ ايسٜٕٛ ايع١َُٝٛ

ؾعا٤ات يف فاٍ سل اإلط٬ع يف مجٝع َطاسٌ ع١ًُٝ ؾطض ٚ اغتد٬م ايتشكٌٝ ٜكذلح تٛسٝس ا

 .ايهطٜب١

بايٓػب١ يًُكا٫ٚت اييت ؼكل ضعا  % 10تأثرل خؿض غعط ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات إىل ٚغكٛم 

يت١ًُٜٝٛ يًُكا٫ٚت ايكػط٣ َٔ أدٌ تععٜع ايكسض٠ ا, مت ايتٛنٝح بأْ٘  زضِٖ 300.000قاؾٝا ٜكٌ عٔ 

نصا تؿذٝع ٚ َٛانب١ ٖصٙ املكا٫ٚت اييت تًعب زٚضا َُٗا يف ايت١ُٝٓ اإلقتكاز١ٜ ٚ املتٛغط١ ٚ ٚ

ايتدؿٝض يف غعط ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات بايٓػب١  2013مت يف إطاض قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ , اإلدتُاع١ٝ يًسٚي١

 .% 20زضِٖ بٓػب١  300.000يًُكا٫ٚت اييت ؼكل ضعا ٜكٌ عٔ 
زضِٖ ٚ شيو بايٓػب١  300.000بايؿطنات اييت ؼكل ضعا قاؾٝا ٜكٌ عٔ  ٚقس بٝٓت اإلقطاضات اـاق١

: ًٜٞ َا 2014ٚ  2013يًػٓٛات احملاغب١ٝ 

  ٔ2015غ١ٓ  38.497زضِٖ  300.000بًؼ عسز ايؿطنات اييت سككت ضعا قاؾٝا ٜكٌ ع 

 .2014غ١ٓ  49.291َكابٌ 

  خ٬ٍ ايػٓٛات زض 300.000بًؼ عسز ايؿطنات اييت ناْت ْتٝذتٗا ايكاؾ١ٝ تؿٛم ِٖ

 2014ٚ  2013ٚاييت أقبشت ْتٝذتٗا تكٌ عٔ ٖصا ايػكـ خ٬ٍ ايػٓٛات  2013ٚ  2012احملاغب١ٝ  

 .ؾطن١ 1.255ٚ  2.067,غ٢ً ايتٛايٞ 

  ٚاييت  2013ٚ  2012ٜكسض عسز ايؿطنات اييت سككت عذعا خ٬ٍ ايػٓٛات احملاغب١ٝ

 .ؾطن١ 6.208ٚ  12.850,  ع٢ً ايتٛايٞ 2014ٚ  2013أقبشت ؼكل ضعا غٓيت 

  زضِٖ  784َكابٌ  2014ًَٕٝٛ زضِٖ غ١ٓ  730ٜكسض َبًؼ ايتأثرل املايٞ شلصا ايتسبرل ًَٕٛٝ

. % 7,4قككا اضتؿاعا قسضٙ  2015غ١ٓ 
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ٚ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ املتعًك١ بايهطٜب١ خ٬ٍ  أؾػاٍ ايًذإ احمل١ًٝ يتكسٜط ايهطا٥بٚعٔ 

ٚ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ  املًؿات املعاؾ١ َٔ ططف كتًـ ايًذإ احمل١ًٝعسز ؾإٕ , 2014غ١ٓ 

 :, ٜبٝٓٗا اؾسٍٚ ايتايٞ(2014-2013)ايهطٜب١ٝ

وعبت الخغير 

2013/2014  
2014 2013  

7- بت عذد امللفاث التي بثذ فيها اللجان املدليت لخلذًش 932 1 1789 %  المٍش

املعشولت على اللجىت الىوىيت للىظش في عذد امللفاث  627 537 14%-

بت  الىعىن املخعللت بالمٍش

عذد امللفاث التي بثذ فيها اللجىت الىوىيت للىظش في  867 692 20%

بت  الىعىن املخعللت بالمٍش

 

سػب  كتًـ ايًذإ احمل١ًٝ ٚ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٓعط يف ايطعٕٛ ايهطٜب١ٝتٛظٜع ايطعٕٛ املٛنٛع١ أَاّ 

 :(2014) طبٝع١ املطاقب١

بت على الذخل على الذخٌى   مشاكبت المٍش

ت وواحباث الدسجيل   العلاٍس

( *)عملياث فدق املداظبت

بت   %26 %74اللجان املدليت لخلذًش المٍش

بيت   %4 2 %58اللجىت  الىوىيت للىظش في الىعىن المٍش

 .ؽل ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات ٚ ايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ ع٢ً ايسخٍٛ امل١ٝٓٗ ٚ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ (*)

 

, ؾكس متت اإلؾاض٠ إىل إٔ ايهُاْات املُٓٛس١ يًًُعّ يتطبٝل غًِٝ يًُكتهٝات اؾٓا١ٝ٥ ٚعٔ غ٪اٍ ِٜٗ

 :١ٝ٥ يف إٔايهُاْات ايكا١ْْٝٛ املُٓٛس١ يًًُعّ َٔ أدٌ تطبٝل غًِٝ يًُكتهٝات اؾٓا

يصا, ؾإشا مل تجبت اإلزاض٠ ٚدٛز ٖصٙ املدايؿات ؾًٔ تهٕٛ . عب٤ اإلثبات ٜكع ع٢ً عاتل اإلزاض٠ ايهطٜب١ٝ( 1

 ٖٓاى أ١ٜ َتابع١ دٓا١ٝ٥؛

 سكٛم ايسؾاع اييت ٜهؿًٗا ايكإْٛ يكاحل املًعّ ايصٟ ميهٓ٘ َٔ نُإ قان١ُ عازي١؛( 2

 ...( تسيٝؼ أٚ تعٜٚط ٚثا٥ل قاغبات١ٝ, عًُٝات قٛض١ٜ)هب إٔ تهتػٞ املدايؿات خطٛض٠ ندل٣ ( 3

اشلسف َٔ تػٝرل ْػب اؾعا٤ات يف ساي١ تكشٝح أغاؽ ٚسٍٛ َطادع١ ْػب اؾعا٤ات, مت ايتصنرل بإٔ 

 .ؾطض ايهطٜب١ ٖٛ ١َ٤٬َ اؾعا٤ات َع طبٝع١ املدايؿات املطتهب١

يصٜٔ ٜكَٕٛٛ بسٚض ايٛغٝط بني اـع١ٜٓ ٚاملًعّ اؿكٝكٞ غتطبل عًِٝٗ دعا٤ات بٓػب ٖٚهصا ؾإٕ املًعَني ا

شيو إٔ . عًٝا ع٢ً اعتباض إٔ املدايؿ١ املطتهب١ تتعًل بعسّ زؾع َبايؼ َػتدًك١ َٔ ا٭غٝاض يؿا٥س٠ اـع١ٜٓ



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

ا ٜػتًعّ دعا٤ات عسّ تػًِٝ ٖصٙ املبايؼ املػتدًك١ َٔ ايػرل إىل اـع١ٜٓ ًٜشل بٗصٙ ا٭خرل٠ نطضا نبرل

 .أندل

ٚيًتصنرل, ؾإٕ اؾعا٤ات املٓكٛم عًٝٗا يف ايتؿطٜع ايهطٜيب ايؿطْػٞ يف فاٍ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ 

 %.100زٕٚ اعتباض غ٤ٛ اي١ٝٓ ايصٟ ٜػتًعّ تطبٝل دعا٤ بٓػب١ % 80املهاؾ١ تكٌ إىل 

عا١َ يًهطا٥ب تٓل ع٢ً إٔ ٭سهاّ اؿاي١ٝ يًُس١ْٚ اٍٚغكٛم ايتشهِٝ يف ايهطا٥ب, مت ايتٛنٝح بإٔ 

املٓاظعات املتعًك١ بتطبٝل ايكإْٛ اؾبا٥ٞ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ َٛنٛع ؼهِٝ, ع٢ً اعتباض إٔ ٖصٙ املٓاظعات 

 (.َٔ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب 244املاز٠ . )تتعًل بأَٛاٍ ع١َُٝٛ

ؾدل يٓؿػ٘ َٔ َب٢ٓ أغباب تػٝرل غعط املػا١ُٖ ا٫دتُاع١ٝ يًتهأَ املطبك١ ع٢ً َا ٜػًُ٘ اٍٚسٍٛ 

مت إيػا٤ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ ع٢ً َا ٜػًُ٘ ايؿدل يٓؿػ٘ َٔ , ؾكس مت ايتصنرل أْ٘ َعس يًػهٔ

ٚبعس زضاغ١ . 2013َب٢ٓ َعس يًػهٔ ٚتعٜٛهٗا باملػا١ُٖ ا٫دتُاع١ٝ يًتهأَ يف قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ 

 :ؼ١ًًٝٝ ملدتًـ ْتا٥ر ٖصا ايتػٝرل مت اغتٓتاز َا ًٜٞ

يكس تبني إٔ غعط (.ًَٕٝٛ زضِٖ 500ًَٕٝٛ عٛض  170)ًَٕٝٛ زضِٖ  330ؾكست اـع١ٜٓ سٛايٞ   -1

زضِٖ يًُذل املطبع غرل ناف َكاض١ْ َع َعسٍ ايهطٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ املهاؾ١ يًُذل املطبع ايصٟ نإ  60

 زضِٖ ؛ 150ٜٓاٖع 

 .ايػعط املٛسس ٫ وكل ايعساي١ اؾبا١ٝ٥ – 2

املكذلح ٜبني اؾسٍٚ ؼت٘ ع٢ً غبٌٝ ايتٛنٝح َا ٖٛ ( progressif)زٍٚ ايتكاعسٟ ٚيف قطا٠٤ أخط٣ يًر

 .(taux proportionnel)ايػعط اؿكٝكٞ يًُذل املطبع بايتػعط٠ ايٓػب١ٝ 

 

                                                           

             

                          

               

0-  150       0 

151-  200 50 12 

201-  250 80 26 

251-  300 100 38 

301-  400 240 88 

401-  500 300 131 

        500 400 175 
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 :9املاز٠ 

 :9تكسِٜ املاز٠ 

ضغِ ب٦ٝٞ ع٢ً ايًسا٥ٔ  , إسساخ2013يًػ١ٓ املاي١ٝ  12-115َٔ قإْٛ املاي١ٝ ضقِ 12مت مبٛدب ايؿكٌ  

. َٔ تعطٜؿ١ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ 39املكٓؿ١ بايؿكٌ  َٚكٓٛعاتٗا

 تطقس سك١ًٝ ٖصا ايطغِ يؿا٥س٠ ٚ  ايبهاع١ ٜطبل ع٢ً ق١ُٝ 1,5%ٚقس سسزت ْػب١ ٖصا ايطغِ يف 

. "ايب١٦ٝ ؼػنيَا١ٜ ٚ حليكٓسٚم ايٛطين ا"

ت َٔ املٛاز ٚاشلسف َٔ ٖصا ايطغِ ٖٛ تعب١٦ املٛاضز ايهطٚض١ٜ يتأٌٖٝ قطاع ػُٝع ٚإعاز٠ َعاؾ١ ايٓؿاٜا

. ايب٬غتٝه١ٝ

مبؿّٗٛ  « résines »" ضاتٓذات"عًُٝا, تبني إٔ ٖصا ايطغِ ٜطبل نصيو ع٢ً بعض املٛاز اييت تعتدل ى

غا١ً٥  "ضاتٓذات"ٜٚتعًل ا٭َط أغاغا ب. تعطٜؿ١ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ, يهٓٗا ٫ تػتعٌُ يف قطاع ايب٬غتٝو

. أٚ عباض٠ عٔ عذا٥ٔ تػتعٌُ يف قٓاع١ ايكباغ١

ٚبٗسف إعاز٠ تأطرل تطبٝل ٖصا ايطغِ ع٢ً املٛاز ايب٬غتٝه١ٝ ؾكط, ٜكذلح عسّ إخهاع ايطاتٓذات ايػا١ً٥ 

. َٔ تعطٜؿ١ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ َٔ فاٍ تطبٝل ٖصا ايطغِ 39أٚ عباض٠ عٔ عذا٥ٔ املكٓؿ١ بايؿكٌ 

يطغِ ايب٦ٝٞ ع٢ً باإلناؾ١ إىل ٖصا ٚست٢ ٜتػ٢ٓ ؽؿٝض ايعب٤ ايهطٜيب ع٢ً املتعاًَني اـانعني ٍ

َٛاز ايب٬غتٝو, ٜكذلح تٛغٝع فاٍ تطبٝل ٖصا ايطغِ يٝؿٌُ املٓتذات ٚاملكٓٛعات َٔ ايب٬غتٝو 

ٚغُٝهٔ ٖصا اإلدطا٤ َٔ ؽؿٝض ْػب١ ٖصا . َٔ تعطٜؿ١ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ 39املكٓؿ١ خاضز ايؿكٌ 

٠ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايطغِ يف , َع اؿؿاظ ع٢ً َػت٣ٛ املساخٌٝ ايػ١ٜٛٓ احملكٌ 1%إىل  1,5%ايطغِ َٔ 

 . ًَٕٝٛ زضِٖ 177

  

  :10املاز٠ 

 :10تكسِٜ املاز٠ 

, غ١ٜٛٓ ٜسؾعٗا َػتػًٛ ايؿبهات ايعا١َ يًُٛاق٬ت يؿا٥س٠ اـع١ٜٓ ٣تاٚأٜٗسف ٖصا اإلدطا٤ إىل ؾطض 

 ٜاتقكس إقا١َ زعاَات أٚ َٓؿآت أٚ بٔاملٛنٛع١ ضٖٔ تكطؾِٗ  ٚشيو َكابٌ است٬ٍ ا٭٬َى ايعا١َ يًسٚي١

 .بٓل تٓعُٝٞ ا٭تا٣ٚٚغتشسز َبايؼ ٖصٙ . ؼت١ٝ َٛد١ٗ إلقا١َ ٚاغتػ٬ٍ ؾبهات املٛاق٬ت

-521ٚيإلؾاض٠, ؾإٕ اتكا٫ت املػطب ت٪زٟ , يف إطاض ٖصا ايطغِ , َبًػا دعاؾٝا سسز مبكته٢ املطغّٛ ضقِ 

ا٭ٚىل يف : ع٢ً زؾعتنيٚ ٜتِ أزا٤ ٖصا املبًؼ . ًَٕٝٛ زضِٖ غٜٓٛا 100يف ( 1998انتٛبط 6)بتاضٜذ  98-2

ؾاتح ٜٓاٜط ٚ ايجا١ْٝ يف ؾاتح ٜٛيٝٛظ َٔ نٌ غ١ٓ َاي١ٝ, عًُا إٔ املتعٗسٜٔ اٯخطٜٔ ٜ٪زٕٚ املػتشكات 

 .املؿطٚن١ عًِٝٗ يف إطاض اتؿاقٝات َدل١َ َع ايسٚي١ ٚ اؾُاعات ايذلاب١ٝ شلصا ايػطض 

 :ًَدل املٓاقؿ١

بٗصا املكته٢ ٭ْٗا غٝعاجل عسزا َٔ املؿانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا اؾُاعات احمل١ًٝ  ْٛٙ ايػاز٠ ايٓٛاب

ٚاملٛاطٓني, ٚاقذلح املتسخًٕٛ ٚنع آداٍ قسز٠ إلقساض ايٓل ايتٓعُٝٞ ايصٟ غٝشسز َبايؼ ا٭تا٣ٚ, ٚيف 
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م ع٢ً ْل ْؿؼ ايػٝام اقذلح أسس ايػاز٠ ايٓٛاب ؼسٜس َبايؼ َٓاغب١ َٚعكٛي١ زاخٌ املاز٠, زٕٚ ايتٓكٞ

 .تٓعُٝٞ  ست٢ ٫ تهٕٛ ٖٓاى عطق١ً يف تطبٝل ٖصا اإلدطا٤

ٚعٔ اغتػ٬ٍ أغطح بعض ايبٓاٜات َٔ ططف ؾطنات املٛاق٬ت تػا٤ٍ أسس ايػاز٠ ايٓٛاب عٔ اإلطاض 

ايكاْْٛٞ ايصٟ ٜٓعِ ٖصا ا٫غتػ٬ٍ, ٚأحل ع٢ً نطٚض٠ َعاؾ١ ٖصٙ ايعاٖط٠ زاخٌ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ 

ٚنصا إدطا٤ زضاغ١ ملعطؾ١ َس٣ تأثرل ٖصٙ ا٭دٗع٠ ع٢ً قش١ املٛاطٓني, ٚٚنع إطاض ... املتعًك١ بايتعُرل

قاْْٛٞ وُٞ ممتًهات اؾُاعات احمل١ًٝ خاق١ ٚإٔ بعهٗا ي٘ قهاٜا زاخٌ احملانِ بػبب ْعاعات َع 

 .ؾطنات ؾبهات املٛاق٬ت

 :دٛاب اؿه١َٛ

ًَٕٝٛ زضِٖ غٜٓٛا, أَا  100ا دعاؾٝا يف سسٚز إٔ اتكا٫ت املبًؼ ناْت ت٪زٟ َبًؼ أٚنح ايػٝس ايٛظٜط 

ايؿبهتني ا٭خطتني مل تهٔ ت٪زٟ َبًػا يًسٚي١, ٚبٗصا اإلدطا٤ اؾسٜس ؾإٕ نٌ ؾطن١ غت٪زٟ سػب َا 

 .ٜتِ اغتػ٬ي٘ َٔ ًَو ايسٚي١ ٚغت٪زٟ َػتشاقاتٗا يًذُاعات احمل١ًٝ َٔ ٖصا ايطغِ

ٚغٝتِ ايعٌُ ع٢ً إقساضٙ باملٛاظا٠ َع املكازق١ ٚغكٛم ايٓل ايتٓعُٝٞ أنس ايػٝس ايٛظٜط أْ٘ داٖع 

 .ع٢ً َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ

ٚأناف إٔ ٖصا ايطغِ ىل اغتػ٬ٍ ا٭ضانٞ ايتابع١ يًذُاعات احمل١ًٝ ٚيٝؼ أغطح ايبٓاٜات أٚ اغتػ٬ٍ 

 .ؼت أضنٞ

 

 :11املاز٠ 

 :11تكسِٜ املاز٠ 

َٓ٘ ٚ املتعًك١  188املتعًل باؾٗات خاق١ املاز٠  111-14ٕٚ ايتٓعُٝٞ ضقِ ـــٍ ايكإــاض تؿعٞــٟ إطــف

مبٛدب قٛاْني املاي١ٝ, ٜكذلح ايطؾع َٔ سك١ ايطغِ يًذٗات ع٢ً ايسٚي١ ؽكٝكٗا ٜتعني  اييت املٛاضزب

 %13يتٓتكٌ ْػبتٗا َٔ  ٚؾل ايتكػِٝ اؾٟٗٛ اؾسٜس, ؾٗاتٍ ٠املؿطٚض ع٢ً عكٛز ايتأَني املدكل

ٖصا ايطغِ مببًؼ  َساخٌٝٚغتُهٔ ٖصٙ ايعٜاز٠ َٔ تععٜع املٛاضز املدكك١ يًذٗات َٔ %. 20إىل  سايٝا

إىل  2016غٝكٌ املبًؼ املدكل شلصا ايػطض , خ٬ٍ غ١ٓ ؛ سٝح  ًَٕٝٛ زضِٖ 226,36إنايف  ٜٓاٖع 

. 2015ًَٕٝٛ زضِٖ خ٬ٍ غ١ٓ  274,65ًَٕٝٛ زضِٖ َكابٌ  501

يف ٚم عًُٝٗا ــاىل املتػرلات ايٓاػ١ ع٢ً تٓعٌٜ اؿػابني اؾسٜسٜٔ املٓلٚبايٓعط , يف ْؿؼ ايػٝامٚ    

, غذلقس سك١ "قٓسٚم ايتهأَ بني اؾٗات"ٚ" ا٫دتُاعٞقٓسٚم ايتأٌٖٝ "ٚض, ـــٕ ايسغتــّ 142املاز٠ 

ايكٓسٚم " : خكٛقٝ٘ املػ٢ُ ؿػاب املطقس ٭َٛضؾا٥س٠ ااؾٗات َٔ سك١ًٝ ايطغِ املؿاض إيٝ٘ أع٬ٙ ٍ

ٚ ايصٟ غٝؿهٌ َػتكب٬ ايٛعا٤ ايط٥ٝػٞ ايٛسٝس يهٌ "ـام ؿك١ًٝ سكل ايهطا٥ب املطقس٠ يًذٗات ا

قٓسٚم ت١ُٝٓ اؾُاعات احمل١ًٝ "املساخٌٝ اييت غذلقس َٔ املٝعا١ْٝ ايعا١َ يؿا٥س٠ اؾٗات,  عٛض 

.  ٚ ايصٟ  ٜكذلح سصؾ٘ مبكته٢ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ٖصا " ٦ٖٝٚاتٗا

 :ًَدل املٓاقؿ١
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قٓسٚم تهأَ "سك١ اؾٗات َٔ ٖصا اإلدطا٤, ٚنصا سك١  طايب ايػاز٠ ايٓٛاب بتكسِٜ َعطٝات سٍٛ

 "..قٓسٚم زعِ ايتُاغو ا٫دتُاعٞ"ٚ" َ٪غػات ايتاَني

, ٚاقذلاح تكًٝل ايٓػب١ املٛد١ٗ "قٓسٚم تهأَ َ٪غػات ايتأَني"نُا مت ايتػا٤ٍ عٔ ايٛنع١ٝ املاز١ٜ يـ 

 ".ّ ايتُاغو ا٫دتُاعٞقٓسٚم زع"ي٘ ٚإناؾتٗا يــ 

 

 

 دٛاب اؿه١َٛ 

غكٛم ضقس سك١ًٝ ايطغِ املؿطٚض ع٢ً عكٛز ايتأَني, ٚتٛظٜعٗا, أنس ايػٝس ايٛظٜط إٔ ايٓػب ايٛاضز٠ 

يف املاز٠ ٖٞ ْػب َسضٚغ١ َٚعكٛي١, ٚاؾسٜس ايصٟ محًت٘ املاز٠ ٖٛ تكًٝل سك١ ايسٚي١ ٚتٛدٝٗٗا يًذٗات 

 ".قٓسٚم زعِ ايتُاغو ا٫دتُاعٞ"ٚ" قٓسٚم تهأَ َ٪غػات ايتأَني"ٚ

أنس ايػٝس ايٛظٜط إٔ زٚضٙ ايصٟ أسسخ َٔ أدً٘ ٖٛ ايٛقا١ٜ َٔ " تهأَ َ٪غػات ا٥٫تُإ"ٚعٔ قٓسٚم 

ٚيهٞ ًٜتعّ بسٚضٙ هب زعُ٘ باملٛاضز ايهاؾ١ٝ, أَا عٔ ٚنعٝت٘ املاز١ٜ . إؾ٬ؽ بعض َ٪غػات ايتأَني

 .٠ ٚغٝتِ تعٜٚس ايػاز٠ ايٓٛاب با٭ضقاّ املهبٛط١ ٫سكاَٚٝعاْٝت٘ أٚنح ايػٝس ايٛظٜط أْٗا غرل َتٛؾط

 

 : 12املاز٠ 

 :12تكسِٜ املاز٠ 

ضنبات شات قطى يًٓكٌ ايططقٞ يًبها٥ع املغتؿاز٠ َٔ َٓش١ تهػرل ٜٗسف ٖصا اإلدطا٤ إىل تٛغٝع ا٫

ٚظْٗا اإلمجايٞ ضنبات اييت ٜؿٛم امليؿا٥س٠  110-13ؿػاب ايػرل, املٓكٛم عًبٗا بكإْٛ املاي١ٝ ضقِ 

. أطٓإ 3,5أطٓإ, يتؿٌُ املطنبات اييت ٜتذاٚظ ٚظْٗا اإلمجايٞ املأشٕٚ ب٘ ق١ًُ  8املأشٕٚ ب٘ ق١ًُ 

 تعٜٛض اؾع٤ املتٗايو َٔٚغُٝهٔ تٛغٝع زا٥ط٠ املػتؿٝسٜٔ َٔ َٓش١ ايتهػرل املؿاض إيٝٗا أع٬ٙ َٔ     

ٚظْٗا اإلمجايٞ املأشٕٚ ب٘ ق١ًُ بني  ٜذلاٚحتٞ اٍٚ َطنبات ايٓكٌ ايططقٞ يًبها٥ع ؿػاب ايػرل سعرل٠

. أطٓإ 8ٚ  3,5

 اؿك١ًٝ املطس١ًٝ  إللاظ بطْاَر  اإلق٬ح املتعًل بٓكٌ ايبها٥ع

2016-2014 

 

أَا بايٓػب١ يًؿل املتعًل بٓكٌ املػاؾطٜٔ ؾًِ ٜؿطع يف تٓؿٝصٙ بعس ْعطا يهٕٛ ايٓكٛم ايتطبٝك١ٝ ٫ تعاٍ 

 .  يف طٛض ايتشهرل

 املبايؼ اإلمجاي١ٝ َٛنٛع اإليتعاّ

 مبًٕٝٛ زضِٖ

اإلعتُازات املؿتٛس١ بطغِ 

مبًٕٝٛ  2015ٚ  2014

 زضِٖ

 ايدلْاَر عسز املًؿات املعطٚن١

160 
 

660 

 (عٔ نٌ غ١ٓ 330)
791 

 2014َٔ ٜٓاٜط 

 2015إىل ؾتٓدل 
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 : 14ٚ 13املازتني 

 :14ٚ 13تكسِٜ املازتني 

َٓ٘ ٚ املتعًك١ باملٛاضز  188 املتعًل باؾٗات خاق١ املاز٠ 111-14يف إطاض تؿعٌٝ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 

غٝتِ ضؾع اؿكل املدكك١ يًذٗات َٔ ايهطٜب١ ع٢ً اييت غذلقس يًذٗات َٔ املٝعا١ْٝ ايعا١َ , 

ٚشلصٙ ايػا١ٜ, غٝتِ . 2021يف أؾل غ١ٓ % 5بكؿ١ تسضه١ٝ, يتكٌ إىل  ,ايؿطنات ٚايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ

 .املطبك١ سايٝا% 1بسٍ  %   2يتٓتكٌ إىل ايؿطٚع يف َطادع١ ْػب١ ٖصٙ اؿكل خ٬ٍ ايػ١ٓ املكب١ً, 

ايهطٜب١ ع٢ً بطغِ سكتٗا َٔ َساخٌٝ  يًذٗاتشٟ غرلقس مجايٞ اٍاإلبًؼ ٜتِ ضؾع املْٚتٝذ١ يصيو, ؽ

ًَٕٝٛ  801,2ًَٕٝٛ زضِٖ, َكابٌ  1.691,4 إىل , 2016ايؿطنات ٚايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ, خ٬ٍ غ١ٓ 

. 2015زضِٖ خ٬ٍ غ١ٓ 

ًَٕٝٛ زضِٖ َٔ املٝعا١ْٝ ايعا١َ يٝكٌ فُٛع َا  2.000ٖصا, باإلناؾ١ إىل ؼٌٜٛ َبًؼ إمجايٞ ٜكسض ب 

ًَٕٝٛ زضِٖ , ٚ شيو يتُهني  4.192, َا ٜٓاٖع  2016غٝتِ ضقسٙ يؿا٥س٠ اؾٗات بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ 

بٗا ٚ املتُج١ً , با٭غاؽ , يف إعساز بطاَر ايت١ُٝٓ اؾ١ٜٛٗ  اؾٗات َٔ ايؿطٚع يف مماضغ١ املٗاّ املٓٛط١

 .  ٚتٓؿٝصٖا ٚ تتبعٗا َع َطاعا٠ ا٫ختكاقات ايصات١ٝ يًذُاعات ايذلاب١ٝ ا٭خط٣

 :ًَدل املٓاقؿ١

أمجعت تسخ٬ت ايػٝسات ٚايػاز٠ ايٓٛاب ع٢ً إٔ املبايؼ املاي١ٝ املطقس٠ يًذٗات ا٫ثين عؿط ٖع١ًٜ, مما 

, ايؿا١ًَ, ٜٚبط٧ ٚترل٠ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ ٚاييت ٖٞ أغاؽ ْٚٛا٠ ايت١ُٝٓ َػاُٖتٗا يف ايت١ُٝٓ ايٛط١ٜٝٓكعب 

قته٢ زعِ اؾٗات با٭طط ٚايهؿا٤ات ٚايٛغا٥ٌ املاز١ٜ ايهاؾ١ٝ ٟيٛقٍٛ يًعٌُ يف أؾل د١ٜٛٗ َٛغع١ إٔ اٚ

 .إللاح عًُٗا

تكػِٝ ٖصٙ ايٓػب١ ع٢ً اؾٗات ا٫ثين عؿط خ٬ٍ ٚتػا٤ٍ ايػاز٠ ايٓٛاب عٔ املعاٜرل اييت غٝتِ بٛاغطتٗا 

, َ٪نسٜٔ ع٢ً نطٚض٠ ؼسٜس َعاٜرل َهبٛط١ يتٛظٜع ٖصٙ املدككات ع٢ً اؾٗات ٚاؾُاعات 2016غ١ٓ 

 .ايذلاب١ٝ, ٚنصا ؾتح ْكاف سٍٛ اؾ١ٜٛٗ ٚايٛغا٥ٌ املتاس١ يًذٗات يًُػا١ُٖ يف ايت١ُٝٓ

 دٛاب اؿه١َٛ

ض َا دا٤ يف تسخ٬ت ايػاز٠ ايٓٛاب غكٛم نطٚض٠ َس اؾٗات يف َعطض دٛاب٘, أنس ايػٝس ايٛظٟ

بايٛغا٥ٌ املاز١ٜ اي٬ظ١َ إللاح ٚضف اؾ١ٜٛٗ املٛغع١, ٚتٓعًٜٗا بؿهٌ قشٝح يتشكٝل ت١ُٝٓ ٚط١ٝٓ 

 .ٚد١ٜٛٗ َ٪غػ١ ع٢ً ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ 

, 2016ْٕٛ املاي١ٝ يػ١ٓ َٔ َؿطٚع قا 22ايٛظٜط, إٔ املاز٠  ٚعٔ سك١ نٌ د١ٗ َٔ ٖصٙ املٛاضز, أٚنح ايػٝس 

  .تٛنح َعاٜرل تٛظٜع ٖصٙ اؿكل سػب اؾٗات

 

 :15املاز٠ 

 :15تكسِٜ املاز٠ 
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ٜعتدل َبسأ عسّ ؽكٝل َٛاضز َع١ٓٝ يٓؿكات قسز٠ َٔ بني املباز٨  ا٭غاغ١ٝ اييت ٜكّٛ عًٝٗا تسبرل 

َػتك١ً ٚاؿػابات اـكٛق١ٝ ٜٚؿهٌ ضقس َٛاضز َٝعاْٝات َطاؾل ايسٚي١ املػرل٠ بكٛض٠ . املاي١ٝ ايعا١َ

 .يًدع١ٜٓ يًٓؿكات املتعًك١ بٗا , اغتجٓا٤ّ شلصا املبسأ ايصٟ ٜتِ ايذلخٝل ي٘ غٜٓٛا مبٛدب قإْٛ املاي١ٝ 

 .ٚيتذسٜس ٖصا اإلشٕ,  ٜتِ نٌ غ١ٓ, إزضاز َاز٠ يف ٖصا ايؿإٔ, يف قإْٛ املاي١ٝ

 ًَدل املٓاقؿ١ 

ز يتكسِٜ اؾٗات بايذلتٝب ايٛاضز يف املاز٠ ٚايصٟ ٜبسأ ظ١ٗ تػا٤ٍ أسس ايػاز٠ ايٓٛاب عٔ ا٭غاؽ املعتِ

 .طٓذ١ تطٛإ اؿػ١ُٝ

 :دٛاب اؿه١َٛ 

أٚنح ايػٝس ايٛظٜط إٔ ٖصا ايذلتٝب قسض يف اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ سػب َطغّٛ قازض عٔ ايػٝس ض٥ٝؼ 

اؿػ١ُٝ, تًٝٗا  اؿه١َٛ ٚٚقع٘ بايعطـ ايػٝس ٚظٜط ايساخ١ًٝ, ٚأٍٚ د١ٗ ٚاضز٠ ؾٝ٘ ٖٞ د١ٗ طٓذ١ تطٛإ

 . باقٞ اؾٗات سػب ايذلتٝب ايٛاضز يف ٖصا املطغّٛ

 

 :16املاز٠ 

 :16تكسِٜ املاز٠ 

ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚؼػني خسَاتٗا, ٜكذلح ؼٌٜٛ امل٪غػات ايتاي١ٝ اىل َطاؾل  َكاحليف إطاض ؼسٜح 

: يًسٚي١ َػرل٠ بكٛض٠ َػتك١ً

 َػطح قُس ايػازؽ بٛدس٠ 

  80ظٙ  إلا بًػت تهًؿ١ٚقس .  2014يًعُّٛ  غ١ٓ  ؾتح ابٛاب َػطح قُس ايػازؽ بٛدس٠ مت 

َٔ  ع٢ً ايعسٜس ٖصا املػطح نُا وتٟٛ َكعس , 1200 تكسض ب اغتٝعاب١ٝ ٠طامب ًَٕٝٛ زضِٖ, 

. ايعطٚضيتهٜٛٔ يف َٗٔ املدكك١ ٍايتك١ٝٓ  ا٭قػاّ املعس٠ يتٓعِٝ ايٛضؾات

م َساخٌٝ شات١ٝ عٔ ططٜل بٝع تصانط ايسخٍٛ اىل ايعطٚض, ٟمايعَُٛٞ تحٜتٛخ٢ ٖصا املطؾل ٚ

. ٚنطا٤ ؾها٤ات ايعطٚض, ٚتٓعِٝ ايتهٜٛٔ ٚايٓسٚات ٚنصيو ايعطٚض اإلؾٗاض١ٜ

  ٕاملعٗس ايٛطين يًؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ بتطٛا

بط َساخًٝ٘ ايصات١ٝ ع ععٜعتَٔ املتٛقع بايٓػب١ يًُعٗس ايٛطين يًؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ بتطٛإ , إٔ ٜتِ 

ٙ َٔ , ؾه٬ عٔ نطا٤ ؾها٤اتفا٫ت تسخً٘ٚإلاظ ايسضاغات ٚاـدلات يف  ,١ٜ تٓعِٝ زٚضات تهٜٛٔ

ٚ َعاضض ؾ١ٝٓ يًتعطٜـ باإلبساع يف فايٞ ايطغِ ٚ ايٓشح, ٚنصا  ْؿط١ ثكاؾ١ٝأدٌ تٓعِٝ أ

. ايؿٕٓٛ املٛاظ١ٜ املدتًؿ١

 ٍبايطباط  خاتطاملعٗس ايٛطين يعًّٛ ا٫ثاض ٚا

بٓؿاط٘ ا٫ْتاز املطتبط  ايصٟ غتكبح خسَات٘ َ٪ز٣ عٓٗا, َجٌ تػٜٛل  ْؿط١ ٖصا املعٗسأ ٜعَٔ املتٛقع تعع

 ...تٓعِٝ زٚضات ايتهٜٛٔ املػتُط نصاإلاظ ايسضاغات ٚاـدلات ٚٚ
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 :17املاز٠ 

 :17تكسِٜ املاز٠ 

يسٚي١ ٍَطاؾل ى ي٬غتجُاضيف إطاض تٓعٌٜ اؾ١ٜٛٗ املتكس١َ, ٜكذلح إعاز٠ ايٓعط يف تٛظٜع املطانع اؾ١ٜٛٗ 

غٝٓتكٌ عسز ٖصٙ سٝح  ؛ دٌ ٥٬َُتٗا َع ايتكطٝع اؾٟٗٛ اؾسٜسأَٔ , ٚشيو َػرل٠ بكٛض٠ َػتك١ً 

  .12اىل  سايٝا َطنع 16املطانع َٔ 

ا دَٟٗٛطانع ٚإسساخ َطنعا  5عؿط٠ َطنعا دٜٗٛا  ٚسصف  11ٚشلصٙ ايػا١ٜ , ٜكذلح تػٝرل تػ١ُٝ 

 .ٚاسسا 

  ٚ ٜط ٟتؼ ا٫دتُاع١ٝ ,طاض إعاز٠ ٖٝه١ً ٚظاض٠ ايتهأَ ٚاملطأ٠ ٚا٭غط٠ ٚايت١ُٝٓ يف إنُا ٜكذلح

".  َكًش١ ايتٛدٝ٘ ٚايسعِ"يتكبح " َكًش١ ا٫غتكباٍ ٚاملػاعس٠ ٚتكِٝٝ ايدلاَر"تػ١ُٝ 

: باملٗاّ ايتاي١ٝ تكّٛ  املكًش١ اؿاي١ٝ ٚيًتصنرل ؾإٕ 

  تػٌٗٝ إزَادِٗ املٗين ٚ َٔ ادٌ  يف ٚنع١ٝ إعاق١ تكسِٜ املػاعسات ايتك١ٝٓ يؿا٥س٠ ا٫ؾدام

ايبٝساغٛد١ٝ ؛  ا٭دٗع٠ٚاقتٓا٤  ا٫دتُاعٞ,  

  ٜسإاملزعِ اؾُعٝات ايعا١ًَ يف .

 ٜ٘سا إلعاز٠ إزَادِٗ زاخٌ َٔ أدٌ إعطا٤ ؾعاي١ٝ أندل ملؿاضٜع تأٌٖٝ ايػذٓا٤ مت

عًُٝات ايتهٜٛٔ املكس١َ َٔ ططف املٓسٚب١ٝ ايعا١َ إلزاض٠ ايػذٕٛ ٚإعاز٠  ٜكذلح تٛغٝع , اجملتُع

. ضؾ١ٝ باإلناؾ١ اىل ا٭ْؿط١ ايؿ٬س١ٝاحلؾ١ٝٓ ٚاٍْؿط١ ا٭يٝؿٌُ  اإلزَاز

 "َكًش١ ٚسسات ايتهٜٛٔ ايؿين ٚاؿطيف"ٖصا املطؾل يٝكبح يصيو , ٜكذلح تػٝرل تػ١ُٝ  

 .حل ٖصٙ اإلزاض٠يٝتُاؾ٢ َع اشلٝه١ً ٚاملٗاّ اؾسٜس٠ ملكا

  َطاؾل ايسٚي١ املػرل٠ بكٛض٠ َػتك١ً ايتابع١ , غتعطف يف إطاض تٓعٌٜ اؾ١ٜٛٗ املتكس١َ

ايتكطٝع ٜأخص بعني اإلعتباض  ايٛظاض٠ ايكش١  ٚاييت تتؿهٌ اغًبٝتٗا َٔ َطانع اغتؿؿا١ٝ٥, تٛظٜع

  .اؾٟٗٛ اؾسٜس

 . اغتؿؿا٥ٞ ٚاسس َطنعا اغتؿؿا٥ٝا ٚسصف َطنع 20  يصيو , ٜكذلح تػٝرل تػ١ُٝ

 ًَدل املٓاقؿ١ 

تػا٤ٍ أسس ايػاز٠ ايٓٛاب عٔ ا٭غاؽ املعتُس يتكسِٜ اؾٗات بايذلتٝب ايٛاضز يف املاز٠ ٚايصٟ ٜبسأ ظ١ٗ 

 .طٓذ١ تطٛإ اؿػ١ُٝ

 : دٛاب اؿه١َٛ

أٚنح ايػٝس ايٛظٜط إٔ ٖصا ايذلتٝب قسض يف اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ سػب َطغّٛ قازض عٔ ايػٝس ض٥ٝؼ 

اؿه١َٛ ٚٚقع٘ بايعطـ ايػٝس ٚظٜط ايساخ١ًٝ, ٚأٍٚ د١ٗ ٚاضز٠ ؾٝ٘ ٖٞ د١ٗ طٓذ١ تطٛإ اؿػ١ُٝ, تًٝٗا 

 . باقٞ اؾٗات سػب ايذلتٝب ايٛاضز يف ٖصا املطغّٛ
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 : 18املاز٠ 

 :18تكسِٜ املاز٠ 

  ٫غتجُاض اؾَٟٗٛطانع غابك١ ٍ 5تسخٌ ٖصٙ املاز٠ يف ْؿؼ ايػٝام نػابكتٗا ؛ سٝح ٜكذلح سصف 

باإلناؾ١ إىل َطنع اغتؿؿا٥ٞ ٚاسس َع إعاز٠  تٛظٜع املطانع اؾ١ٜٛٗ أٚ اإلق١ًُٝٝ أٚ تًو ايتابع١ 

 يًعُا٫ت املٛدٛز٠ سايٝا َع ؼٝني تػُٝتٗا ٚؾل ايتٛظٜع اؾسٜس املتعًل باؾٗات 

 .ّٚ بايعُا٫ت ٚا٭قايٞ

املًشك١ " ٚ'ٚ  'ٙ"ٚ " أ"املسضد١ باؾساٍٚ  ٚ باملٛظات َع شيو, مت ؼٝني ٥٫ش١ املطاؾل املػرل٠ بكٛض٠ َػتك١ً

 .مبؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ٖصا

 

 :19املاز٠ 

 :19تكسِٜ املاز٠ 

 111.14ضقِ  ايكإْٛ ايتٓعَُٝٞٔ  229 املاز٠  ايسغتٛض, َٚٔ  142ايؿكٌ  يف إطاض تٓؿٝس َكتهٝات

: ٜػ٢ُ   ٭َٛض خكٛق١ٝ سػاب َطقس ,غ١ٓ 12ٚ ملس٠ ظ١َٝٓ قسز٠ يف  ,ٜكذلح إسساخ املتعًل باؾٗات ,

بكبض َٛاضزٙ ٚ قطف ْؿكات٘؛  سٝح َط ٚ بهٕٛ ض٥ٝؼ اؿه١َٛ , ٖٛ اٯ "ا٫دتُاعٞقٓسٚم ايتأٌٖٝ "

 .ٖصا اؿػاب ميهٔ ي٘ إٔ ٜعني ٠٫ٚ اؾٗات, آَطٜٔ َػاعسٜٔ بكبض َٛاضز ٚ قطف ْؿكات

ملػاُٖني يف إلاظ ايدلاَر  ٚ َٛاضز ٖصا اؿػاب ٚ املتأت١ٝ, با٭غاؽ َٔ َػاُٖات نٌ املتسخًني ا ٚد٘ٚت

 غس ايعذع اؿاقٌ يف اؾٗات يف فا٫ت ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚايب٢ٓ ايتشت١ٝ ٚايتذٗٝعاتاشلازؾ١ إىل  املؿاضٜع

 :َا تعًل َٓٗا ب  خكٛقا ا٭غاغ١ٝ 

  املا٤ ايكاحل يًؿطب ٚايهٗطبا٤؛

  ايػهٔ ايػرل اي٥٬ل؛

  ايكش١؛

  ايذلب١ٝ؛

 ؾبه١ ايططم ٚ املٛاق٬ت .

 

 : 20ز٠ املا

 :20تكسِٜ املاز٠ 

ضقِ  ايكإْٛ ايتٓعَُٝٞٔ  234 املاز٠  , ٚ ايسغتٛضَٔ  142ايؿكٌ  قتهٝاتمل ْؿؼ ايػٝام ,  ٚ تٓؿٝصا يفٚ 

قٓسٚم ايتهأَ بني " , سػاب َطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ ٜػ٢ُ ٜكذلح إسساخ املتعًل باؾٗات , 111.14

قسضات  ٚنصا تععٜعبني اؾٗات  اتايتكًٝل َٔ ايتؿاٚتٚ نُإ تٛظٜع َتهاؾ٧ يًُٛاضزَٔ أدٌ " اؾٗات

ٜٚهٕٛ ٚظٜط  .ايجكاؾ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝٚ ا٫دتُاع١ٝٚ ٚاملبازض٠ يس٣ اؾٗات يف فاٍ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ايعٌُ

 .بكبض َٛاضز ٖصا ايكٓسٚم ٚ قطف ْؿكاتَ٘ط ايساخ١ًٝ ٖٛ اٯ
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 غاب ٚ تؿع٬ٝ ملبس٨ ايتهأَ بني اؾٗات , ٜكذلح  متٌٜٛ ٖصا احل

مبػاُٖات نٌ املتسخًني مبا ؾِٝٗ اؾٗات اييت تتٛؾط ع٢ً َٛاضز ٖا١َ ٚ نصا اؾُاعات ايذلاب١ٝ  ٚ 

امل٪غػات ٚ املٓؿآت ايع١َُٝٛ اييت تػاِٖ  يف إلاظ ايدلاَر ٚ املؿاضٜع اييت تسخٌ يف إطاض ايتهأَ بني 

 .    اؾٗات

 

 : 21املاز٠ 

 :21تكسِٜ املاز٠ 

ضقِ  ايكإْٛ ايتٓعَُٝٞٔ  234 املاز٠  , ٚ ايسغتٛضَٔ  142ايؿكٌ  قتهٝاتمل ْؿؼ ايػٝام ,  ٚ تٓؿٝصا يفٚ 

قٓسٚم ايتهأَ بني " , سػاب َطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ ٜػ٢ُ ٜكذلح إسساخ املتعًل باؾٗات , 111.14

قسضات  شا تععٜعٚىبني اؾٗات  اتايتكًٝل َٔ ايتؿاٚتٚ نُإ تٛظٜع َتهاؾ٧ يًُٛاضزَٔ أدٌ " اؾٗات

ٜٚهٕٛ ٚظٜط  .ايجكاؾ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝٚ ا٫دتُاع١ٝٚ ٚاملبازض٠ يس٣ اؾٗات يف فاٍ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ايعٌُ

 .بكبض َٛاضز ٖصا ايكٓسٚم ٚ قطف ْؿكاتَ٘ط ايساخ١ًٝ ٖٛ اٯ

 ٚ تؿع٬ٝ ملبس٨ ايتهأَ بني اؾٗات , ٜكذلح  متٌٜٛ ٖصا اؿػاب 

ِٖ اؾٗات اييت تتٛؾط ع٢ً َٛاضز ٖا١َ ٚ نصا اؾُاعات ايذلاب١ٝ  ٚ مبػاُٖات نٌ املتسخًني مبا يف

امل٪غػات ٚ املٓؿآت ايع١َُٝٛ اييت تػاِٖ  يف إلاظ ايدلاَر ٚ املؿاضٜع اييت تسخٌ يف إطاض ايتهأَ بني 

 .    اؾٗات

 

 : 22املاز٠ 

 :22تكسِٜ املاز٠ 

املدكك١ يتٌُٜٛ ايت١ُٝٓ اؾ١ٜٛٗ,  اؿػابات اـكٛق١ٝ يًدع١ٜٓٚتٓػٝل تسخ٬ت  يف إطاض عك١ًٓ

دٌ متهٝٓ٘ َٔ تًكٞ أَٔ  سكل ايهطا٥ب املطقس٠ يًذٗات , ٜكذلح تػٝرل ايكٓسٚم اـام ؿك١ًٝ

ٚبايتايٞ غٝؿهٌ ٖصا اؿػاب مبكته٢ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يًذٗات,  املٓكٛم عًٝٗااملػاُٖات  فُٛع

 . ايٛعا٤ ايٛسٝس يًُٛاضز املدكك١ يًذٗات 

 : غتٛظع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 2016غ١ٓ ًَٕٝٛ زضِٖ  4.192,4ٖصا اؿػاب  َٛاضز ٚغٝبًؼ سذِ 

  2%اؿكل َٔ ايهطٜب١ ع٢ً ايؿطنات ٚايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ املطقس٠ يًذٗات, ٚاحملسز يف 

 ًَٕٝٛ زضِٖ؛ 1691.4  مببًؼ  عٔ نٌ ٚاسس٠

 %20  َٔ ؛ ًَٕٝٛ زضِٖ 501سك١ًٝ ايطغِ ع٢ً عكٛز ايتاَني مببًؼ 

 ايػ١ٓ  بطغًَِٕٝٛ زضِٖ  2000ٜعا١ْٝ ايعا١َ ٚاييت غتبًؼ َٔ املايته١ًُٝٝ ايػ١ٜٛٓ  خككاتامل

 .2016املاي١ٝ 

 

 :23املاز٠ 

 :23تكسِٜ املاز٠ 
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املكذلح اىل متهني ٖصا اؿػاب َٔ ؼٌُ ايٓؿكات املطقٛز٠ يسعِ ا٫ْتاز ا٫دٓيب باملػطب  ٜطَٞ ايتػٝرل

. ٚايبكط١ٜ ٚايػُٝٓا يٮعُاٍ ايػُع١ٝ

ايتعسٌٜ , ٜٗسف اىل تععٜع ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًُػطب يف َٝسإ تكٜٛط ا٫ؾ٬ّ ب اإلؾاض٠ إىل إٔ ٖصا ٚ تر 

 إلاظمت  2014ْ٘ يف غ١ٓ أاملٓاؾػ١ بني ايسٍٚ, عًُا  بؿس٠ايػُٝٓا١ٝ٥ ا٫دٓب١ٝ, يف غٝام ٜتػِ 

. يٕٝٛ ز٫ٚضّ 100باملػطب بًػت قُٝتٗا  يف ا٫ْتاز ايػُٝٓا٥ٞ ٚايتًؿعٟ ا٫دٓيب اتاغتجُاض

 

 :24املاز٠ 

 :24تكسِٜ املاز٠ 

َطادع١ اغاؽ ع٢ً إثط ٖصا اؿػاب إىل املكذلح إىل إعاز٠ ايٓعط يف اؿك١ ايعا٥س٠  ايتػٝرلٜٗسف    

املطقس٠ يؿا٥س٠ املٝعا١ْٝ ايعا١َ ٚاؿػابات اـكٛق١ٝ يًدع١ٜٓ املع١ٝٓ استػاب سك١ ْاتر ٖصا ايطغِ 

: نُا ًٜٞ 

 20%  اـام ؿك١ًٝ سكل ايهطا٥ب املطقس٠ يًذٗاتيكٓسٚم ٍككك١.  

  ٟيف سسٚز غٝدكل %80ايباقٞ أ: 

 ؛ ٠ ايعا١َـــــيًُٝعاْٞ 50% -

 ؛ يكٓسٚم تهأَ َ٪غػات ايتاَني % 25 -

 . قٓسٚم زعِ ايتُاغو ا٫دتُاعٍٞ  25% -

 

 : 25املاز٠ 

 :25تكسِٜ املاز٠ 

قٓسٚم ايتبؼ ملٓح "ْٚعطا يًطابع ا٫دتُاعٞ يـ يف إطاض عك١ًٓ اؿػابات اـكٛق١ٝ  يًدع١ٜٓ , 

". قٓسٚم زعِ ايتُاغو ا٫دتُاعٞ"يف  ٜٙكذلح زَر" املػاعسات

ؾإٕ اؿك١ ايعا٥س٠ يكٓسٚم زعِ ايتُاغو ا٫دتُاعٞ بطغِ ايهطٜب١ ايساخ١ًٝ ع٢ً  شيوْٚتٝذ١ ٍ

 ".قٓسٚم ايتبؼ ملٓح املػاعسات"سك١  % 0.9تؿهٌ َٓٗا  , % 5.4اىل  % 4.5ا٫غت٬ٗى, غتٓتكٌ َٔ 

َٓح َػاعسات ع٢ً ؾهٌ تعٜٛهات ٚاعاْات  ٜعٌُ ع٢ًٚػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ قٓسٚم ايتبؼ ملٓح املػاعسات 

خاق١ يؿا٥س٠ املٛظؿني ايػابكني يإلزاض٠ ٚيصٟٚ سكٛقِٗ ايصٜٔ ٫ ٜػتؿٝسٕٚ َٔ أْع١ُ ايتكاعس اٚ ايصٜٔ 

ٕ ؾكاعسا قٓسٚم زعِ ٖصٙ امل١ُٗ َٔ اٯبغٝهطًع ٚ زضِٖ , 500 عٔقٌ ات ؾٗط١ٜ توكًٕٛ ع٢ً َعاف

. ايتُاغو ا٫دتُاعٞ

 

 : 26املاز٠ 

 :26تكسِٜ املاز٠ 
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َبايؼ يؿا٥س٠ امل٪غػات زؾع, إٕ اقته٢ ا٭َط شيو, َٔ  اؿػاب ٖصا ىل متهنيإ َكذلح ايتػٝرل ٖصاٜطَٞ 

 إطاضيف  املسضد١ؾاضٜع ايت١ُٜٛٓ املبطاَر ٚاٍمتٌٜٛ  املػا١ُٖ يف دٌ متهٝٓٗا َٔأايع١َُٝٛ َٔ 

 .املٓٛط١ بٗا ٚشيو ٚؾكا يًٓل احملسخ شلصا اؿػاب   غذلاتٝذٝات ايكطاع١ٝا٫

 

 : 27املاز٠ 

 :27تكسِٜ املاز٠ 

سهاّ ايكها١ٝ٥ ٜٗسف ايتعسٌٜ املكذلح اىل متهني ٖصا ايكٓسٚم َٔ ؼٌُ ايٓؿكات املتعًك١ بتٓؿٝص ا٭

َٔ أدٌ ىل ايتعٜٛهات عٔ ْعع املًه١ٝ إايططق١ٝ ايتابع١ يًسٚي١ باإلناؾ١  املطتبط١ بإلاظ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ

ٚ اييت ؽل إلاظ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايططق١ٝ ايتابع١ يًسٚي١ يف سسٚز املساخٌٝ اييت ٜتٛؾط  ملٓؿع١ ايعا١َا

. عًٝٗا ايكٓسٚم ٚ املدلف١ شلصٙ ايػا١ٜ

 

 :28املاز٠ 

 :28تكسِٜ املاز٠ 

تٛغٝع فاٍ عٌُ ٖصا اؿػاب يتُهٝٓ٘ َٔ ؼٌُ املػا١ُٖ يف متٌٜٛ ايسضاغات ٜػع٢ ٖصا ا٫دطا٤ اىل 

محا١ٜ ٚتجُني املًو ايعاّ سٍٛ  اماخلايؿطان١ بني ايكطاعني ايعاّ ٚ اتٚا٫ؾػاٍ املٓذع٠ يف اطاض اتؿاقٞ

. املًو ايعاّ ايبشطٟ ٚاملٝٓا٥ٞ قٝا١ْ ٚاغتػ٬ٍ ٚ ت١٦ٝٗٚ إلاظايبشطٟ ٚبطاَر 

 .٥ٞ غٛف تٓتٗٞ خ٬ٍ ايػ١ٓ املكب١ًتدلٜطٙ يف نٕٛ عًُٝات ؼسٜس املًو ايبشطٟ ٚاملٝٓا ٚهس ٖصا املكذلح

يٝكبح   تػٝرل تػ١ُٝ ٖصا ايكٓسٚمدٌ ١ُ٥٬َ ٖصا اؿػاب َع املٗاّ اؾسٜس٠ املصنٛض٠ اع٬ٙ, غٝتِ أَٚٔ 

 ."قٓسٚم ؼسٜس ٚمحا١ٜ ٚتجُني املًو ايعاّ ايبشطٟ ٚاملٝٓا٥ٞ"  ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 

 :29املاز٠ 

 :29تكسِٜ املاز٠ 

يتُهٝٓ٘ َٔ ؼٌُ املػا١ُٖ يف متٌٜٛ اؾػاٍ تك١ٜٛ َٚٛانب١  زٚم,ـشا ايكٔـزخٌ ٙـاٍ تـضح تٛغٝع َرـٜكت

امله١ْٛ سكطٜا تعاْٚٝات اٍَعٝات ٚاجلٚزعِ ا٭ْؿط١ املتعًك١ ب املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ يكطاع ايكٝس ايبشطٟ

زعِ عًُٝات إْكاز ا٭ضٚاح ايبؿط١ٜ يف ايبشط  نصيوٚ ,َٔ ايٓػا٤ ايعا٬َت بكطاع ايكٝس ايبشطٟ

اإلْكاش  َع متهٝٓ٘ َٔ املػا١ُٖ يف إلاظ َؿاضٜع تِٗ ق٬ح ٚتطَِٝ ٚسسات ٚقٛاضب إبايٓػب١ يعًُٝات 

  .ايكطاع ايبشطٟ أٚ املٝٓا٥ٞ

 

 :30املاز٠ 

 :30تكسِٜ املاز٠ 

ايؿطٚع يف تٓؿٝص , غٝتِ قُس ايػازؽ سؿع٘ اهلل  يًتعًُٝات ايػا١َٝ يكاسب اؾ٬ي١ املًو  تٓؿٝصا

ٜٚٗسف ٖصا  ,2016ٚا٫دتُاع١ٝ بايعامل ايكطٟٚ ابتسا٤ َٔ  ايدلْاَر ايٛطين يتكًٝل ايؿٛاضم ايذلاب١ٝ
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دٌ ايتدؿٝـ َٔ سس٠ أايت١ُٝٓ اجملاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ َٔ ايٓعط يف املكاضب١ املتعًك١ بايدلْاَر اىل إعاز٠ 

. تكاز١ٜ بني ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ ٚبني املٓاطلايتؿاٚتات ايػٛغٝٛام

ع٢ً ايػٛا٤ إلاظ ٚ ؽل  2022-2016 بطغِ ايؿذل٠ مت ٚنع خط١ عٌُ َٓسف١ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ , 

 ٚ ايكش١ٚايكط١ٜٚ ْٚكط املا٤  ٚاملػايو ايططم)غاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ ايتشت١ٝ ٚايتذٗٝعات ٜاتايي قٝا١ْ

ٚايتٓؿٝط  اشلؿاؾ١َهاؾش١ ٚ ض٠ يًسخٌ ٚايؿػٌزا٫ْؿط١ امل) قاؾ١ٝخٚغٝٛٚا٭ْؿط١ املٛانب١ ايؼ (ايذلب١ٝ

(. قايف ٚايطٜانٞخايػٛغٝٛ

ًَٝاضا ككك١  50ًَٝاضا زضِٖ َٓٗا  55,8ٚغٝهًـ إلاظ خط١ ايعٌُ املؿاض إيٝٗا أع٬ٙ َبًػا ٜٓاٖع    

 .يًبٓٝات ايتشت١ٝ ٚايتذٗٝعات ا٫دتُاع١ٝ ا٭غاغ١ٝ 

:  ٚيف ٖصا ايكسز ٜكذلح  

؛  شلصا ايكٓسٚم تعٝني ايٛظٜط املهًـ بايؿ٬س١ آَطا بايكطف -

يٓؿكات املتعًك١ بدلْاَر ايكها٤ ع٢ً ايتؿاٚتات ا ؼٌُتٛغٝع فاٍ تسخٌ ٖصا ايكٓسٚم يتؿٌُ  -

. ايػايـ ايصنط ايكطٟٚ ٚا٫دتُاع١ٝ بايعامل ايذلاب١ٝ

 :ًَدل املٓاقؿ١

إْؿا٤ ٚناي١ يًت١ُٝٓ ايؿ٬س١ٝ ٚايكط١ٜٚ يتسبرل ٖصا اقذلح ايػاز٠ ايٓٛاب أٖساف ايدلْاَر ْعطا ٭١ُٖٝ 

 .ايكٓسٚم

ٚأنس املتسخًٕٛ ع٢ً ّإٔ املؿهٌ ا٭غاغٞ ٖٛ قا٥ِ يف ايتكا١ٝ٥ ايػٝاغات ايع١َُٝٛ , ٚنٝؿ١ٝ ايتٓػٝل بني 

يصا مت ايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ ايذلنٝع ع٢ً ايؿؿاؾ١ٝ يف . عسز َٔ ايؿاعًني يف ٖصا ايٛضف ايهبرل ٚاشلاّ

ايؼ اييت غذلقس شلصا ايكٓسٚم ٚتػطرل بطْاَر ٚانح ٚؾعاٍ ٚٚاقعٞ ِٜٗ املٓاطل ٚايؿ٦ات املع١ٝٓ, قطف املب

نُا ٜطقس اؿادٝات ٤٬ََٚتٗا َع ا٫عتُازات املطقس٠, ٚإؾطاى املٓتدبني ٚايؿعايٝات املس١ْٝ يف ٚنع 

 .ا٫غذلاتٝذ١ٝ اـاق١ بايكٓسٚم

ٚؾُٝا ٜتعًل مبػأي١ اٯَط بايكطف زعا عسز َٔ ايػاز٠ ايٓٛاب إىل نطٚض٠ اسذلاّ  ايذلاتب١ٝ اييت ٜٓل 

زغتٛض١ٜ, غٝتِ عًٝٗا ايسغتٛض غكٛم َ٪غػ١ ض٥اغ١ اؿه١َٛ, يف سني ضأ٣ ايبعض أْٗا تبك٢ َػأي١ 

ٚؼكٝل . ملػطط٠اؿػِ ؾٝٗا َٔ ططف اجملًؼ ايسغتٛضٟ ٜٚبك٢ ا٭ِٖ ٖٛ ايٛقٍٛ يٮٖساف ٚايدلاَر ا

 .ت١ُٝٓ قط١ٜٚ ع٢ً مجٝع املػتٜٛات, ٚبتعاؾط دٗٛز مجٝع ايؿاعًني ٚاملتسخًني 

 :دٛاب اؿه١َٛ

غكٛم َػأي١ اٯَط بايكطف, ٚاييت أثرلت سٛشلا ايعسٜس َٔ امل٬سعات, أنس ايػٝس ايٛظٜط أْٗا تبك٢ 

ا٭ٖساف املػطط٠, َهٝؿا إٔ ٖٓاى َػأي١ ثا١ْٜٛ, ٚيهٔ ا٭ِٖ ٖٛ ؼػني ا٭زا٤ ٚتهاؾط اؾٗٛز يتشكٝل 

فٗٛزات  نبرل٠ مت بصشلا َٔ خ٬ٍ عسز َٔ ايدلاَر ٚيهٔ مل تكٌ بعس إىل مجٝع ا٭ٖساف املػطط٠, ٭ٕ 

املؿهٌ نإ يف املكاضب١ املعتُس٠, عٝح ناْت أؾك١ٝ, ٚايتدطٝط نإ َطنعٜا, ٚمل ٜهٔ ٖٓاى تٓػٝل بني 

 .ايكطاعات
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ض سػب زضاغ١ تؿدٝك١ٝ ؼت ض٥اغ١ ايػٝس ض٥ٝؼ اؿه١َٛ, نُا إٔ ٚأناف إٔ ايدلْاَر َٛدٛز َٚػط

تٓعًٜ٘ ٚتٓؿٝصٙ غٝهٕٛ ؼت غًطت٘, بكؿت٘ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ املهًؿ١ بإلاظ ٖصا ايدلْاَر, ٚنٌ قطاع سهَٛٞ 

 .غٝٓؿص ايؿل اـام ب٘, ٚٚظاض٠ ايؿ٬س١ غرل َع١ٝٓ بايتٓؿٝص

ٚظٜط أْٗا تبك٢ نتٛقع ٚميهٔ إٔ ٜكٌ ٖصا املبًؼ ًَٝاض خ٬ٍ غبع غٓٛات أٚنح ايػٝس اٍ 55ٚعٔ َٝعا١ْٝ 

 .ًَٝاض زضِٖ 70أٚ  60إىل 

َ٪نسا إٔ ايؿهط٠ ا٭غاغ١ٝ ٖٞ إلاظ ايدلْاَر باْتكا١ٝ٥ ٚاْسَاز ٚؾؿاؾ١ٝ ٚلاع١, إلعطا٤ ْك١ً ْٛع١ٝ 

 .ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ  بايعامل ايكطٟٚ ٚاملٓاطل ايٓا١ٝ٥

ض أْٗا ئ تتُهٔ َٔ تٓؿٝص ايدلْاَر, خاق١ ٚأْ٘ ٜكعب أَا عٔ اقذلاح إسساخ ٚناي١, أنس ايػٝس ايٛظٟ

 . عًٝٗا خًل َكاحل خاضد١ٝ خاق١ بٗا

 

 :31املاز٠ 

 :31تكسِٜ املاز٠ 

٠ ايػطاَات املتعًك١ مبدايؿات ٍَٔ سكٞ %20َٛاضز ٖصا اؿػاب بطقس  ععٜعٜطَٞ ايتعسٌٜ املكذلح اىل ت

نُا ْل ع٢ً شيو ٖصا املتعًل بتسبرل ايٓؿاٜات ٚايتدًل َٓٗا,  28-00َكتهٝات ايكإْٛ ضقِ 

ٚتٛغٝع فاٍ تسخً٘ َٔ خ٬ٍ ؼًُ٘ ايٓؿكات املتعًك١ بتؿذٝع ايكٝاّ باملؿاضٜع ايُٓٛشد١ٝ ايكإْٛ , 

. ا٫غتجُاض١ٜ يف َٝسإ تجُني ايٓؿاٜات

ْؿكات اـاق١ بايت١ُٝٓ يتُهٝٓ٘ َٔ ؼٌُ اٍ ٖصا اؿػابٚ فاٍ تسخٌ غرل تػ١ُٝ تتٚيف ٖصا ايكسز ؽ

 ."ايكٓسٚم ايٛطين ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ" :املػتسا١َ بتػ١ُٝ دسٜس٠ 

 

 :32املاز٠ 

 :32تكسِٜ املاز٠ 

ٜٗسف ايتعسٌٜ املكذلح اىل تٛغٝع فاٍ تسخٌ ٖصا اؿػاب يتُهٝٓ٘ َٔ ؼٌُ ايٓؿكات املتعًك١ 

يتٛغٝع أْؿطتٗا  ملٛقع١ َع ايٛظاض٠ املهًؿ١ بايجكاؾ١باملػاُٖات املسؾٛع١ مبٛدب اتؿاقٝات ايؿطان١ ا

املتعًل بعكٛز  86-12ايجكاؾ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ع٢ً ايكعٝس ايٛطين ٚاؾٟٗٛ , ٚشيو يف إطاض ايكإْٛ ضقِ 

 .ايؿطان١ بني ايكطاعني ايعاّ ٚاـام 

 

 :33املاز٠ 

 :33تكسِٜ املاز٠ 

تكًٝل عسزٖا , ع٢ً إثط اسساخ اؿػابني يف إطاض عك١ًٓ اؿػابات اـكٛق١ٝ يًدع١ٜٓ َٔ خ٬ٍ 

املتعًكني باؾٗات املٓكٛم عًٝٗا يف ايسغتٛض ٚايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يًذٗات , ٜكذلح سصف اؿػاب املطقس 

 ".قٓسٚم املٛاظ١ْ ٚايت١ُٝٓ اؾ١ٜٛٗ"٭َٛض خكٛق١ٝ املػ٢ُ 
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 :34املاز٠ 

 :34تكسِٜ املاز٠ 

 يف بعس زف٘" قٓسٚم ايتبؼ ملٓح املػاعسات" املػ٢ُ ٜكذلح سصف اؿػاب املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ

.  خرلٚضقس َٛاضزٙ ْٚؿكات٘ شلصا ا٭ , "قٓسٚم زعِ ايتُاغو ا٫دتُاعٞ"

 

 :35املاز٠ 

 :35تكسِٜ املاز٠ 

يف إطاض عك١ًٓ اؿػابات اـكٛق١ٝ َٔ خ٬ٍ تكًٝل عسزٖا, ٚبعس اسساخ اؿػابات املطقس٠ ٭َٛض 

سػاب ايٓؿكات َٔ املدككات املػ٢ُ خكٛق١ٝ اييت ْل عًٝٗا ايسغتٛض يؿا٥س٠ اؾٗات, ٜكذلح سصف 

. مل ٜعس يٛدٛزٙ أٟ َدلض ايصٟ "ايكٓسٚم اـام بايت١ُٝٓ اؾ١ٜٛٗ"

ازٟ يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖصٙ املاز٠ , عٝح ٚضز يف ايٓل ا٭قًٞ يًُؿطٚع  اغتسضاى خطأ ّ:  ًَشٛظ١

 .نُا ٖٛ ٚاضز يف ايعٓٛإ" سػاب ايٓؿكات َٔ املدككات"بسٍ " اؿػاب املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ"شنط 

 

 :36املاز٠ 

 :36تكسِٜ املاز٠ 

 ْؿؼ ايتدلٜط نػابك٘

اغتسضاى خطأ َازٟ يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖصٙ املاز٠ , عٝح ٚضز يف ايٓل ا٭قًٞ يًُؿطٚع  :  ًَشٛظ١

 .نُا ٖٛ ٚاضز يف ايعٓٛإ" سػاب ايٓؿكات َٔ املدككات"بسٍ " اؿػاب املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ"شنط 

 

 :37املاز٠ 

 :37تكسِٜ املاز٠ 

ع٢ً ٚدٛب ا٫يتعاّ بايٓؿكات ٚا٭َط بكطؾٗا ٚأزا٥ٗا يف  58يف َازت٘  ٜٓل ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يكإْٛ املاي١ٝ

َٔ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ املصنٛض ع٢ً أْ٘  60ٚاغتجٓا٤ شلصا املبسأ, تٓل املاز٠ . زٚز ا٫عتُازات املؿتٛس١ ـح

٠ , إٔ تؿتح اعتُازات إناؾ١ٝ مبطغّٛ أثٓا٤ ـشات َكًش١ ٚطين ٚغرل َتٛقع١ ميهٔ , يف ساي١ نطٚض٠ ًَش١

. َٔ ايسغتٛض 70ٜكا يًؿكٌ ايػ١ٓ تطب

تطبٝكا  عًٝٗا  ٜتعني عطنٗا ع٢ً ايدلملإ بككس املكازق١ٚ تسضز ٖصٙ املطاغِٝ يف أقطب قإْٛ يًُاي١ٝٚ

. ٭سهاّ ايسغتٛض 
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 :38املاز٠ 

 :38تكسِٜ املاز٠ 

ع٢ً ايكطاعات ايٛظاض١ٜ ٚامل٪غػات  اَٛظعَايٝا َٓكبا  25.948, اسساخ  2016ٜكذلح بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ 

ض٥ٝؼ غٝتِ تٛظٜعٗا َٔ ططف  ا َايٝآَكب 50املاي١ٝ باإلناؾ١ اىل  قإْٛ مبؿطٚع ٚؾل اؾسٍٚ املتهُٔ

. اؿه١َٛ 

َٓكبا َايٝا يس٣ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ٚايؿ٪ٕٚ ا٫غ١َٝ٬ قكس تػ١ٜٛ ايٛنع١ٝ اإلزاض١ٜ  90نُا ٜكذلح اسساخ 

بإزاض٠ ايسؾاع ايٛطين َع ايتٓكٝل ع٢ً سصف املٓاقب املاي١ٝ اييت ٜػتػًٗا يًُطؾسٜٔ ايعاًَني سايٝا 

 .املعٕٓٝٛ با٭َط بإزاض٠ ايسؾاع ايٛطين 

 :ًَدل املٓاقؿ١ 

تػا٤ٍ ايػاز٠ ايٓٛاب عٔ عسز املٓاقب املٛد١ٗ يٛظاض٠ ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٌٖ ٖٞ َٓاقب غٝتِ ايتباضٟ سٛشلا 

 .2015ا َٓاقب تِٗ ا٭طط اييت غٝتِ تهٜٛٓٗا خ٬ٍ غ١ٓ أّ إٔ بعه٘ 2016يف إطاض َٝعا١ْٝ غ١ٓ 

نُا ٫سغ ايػاز٠ ايٓٛاب إٔ عسز املٓاقب املدكك١ يكطاع ايكش١ تبك٢ غرل ناؾ١ٝ يػس اـكام 

 .اؿاقٌ يف ٖصا ايكطاع

 :دٛاب اؿه١َٛ 

, َا ١ْ2016 أنس ايػٝس ايٛظٜط إٔ نٌ املٓاقب ايٛاضز٠ يف املاز٠ ٖٞ َٓاقب غٝتِ ايتباضٟ بؿأْٗا خ٬ٍ ؽ

ٚبايٓػب١ يكطاع ايكش١ . َٓكبا ٖٞ ملتسضبٞ َطانع ايتهٜٛٔ اـاق١ بٛظاض٠ ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ 1500عسا 

َٓكبا خكل يًُ٪غػات  4000َٓكبا َٛد١ٗ يٛظاض٠ ايكش١ , ٚإٔ  2000أؾاض ايػٝس ايٛظٜط إٔ ٖٓاى 

 (.CHU)ايتابع١ يًٛظاض٠ 

 

 :39املاز٠ 

 :39تكسِٜ املاز٠ 

ا٫غتجُاض املطس١ً َٔ غ١ٓ إىل أخط٣ ٚنصا أضقس٠ ا٫يتعاّ املتعًك١ بٗا , َبايؼ َطتبط١ تؿٌُ اعتُازات 

. بعًُٝات تتعًل بٓؿكات قسمي١ مل تتُهٔ املكاحل املدتك١ َٔ تكؿٝتٗا ٭غباب إزاض١ٜ أٚ َػطط١ٜ 

ٜٗسف إىل إيػـا٤ , بك٠ٛ  2016ٚيتػ١ٜٛ ٖصٙ ايٛنع١ٝ , ٜكذلح إزضاز َكته٢ يف َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػٓـ١ 

َٚا ًٜٝٗا  2013َٚا قبٌ إىل غٓٛات  2012ايكإْٛ , اعتُازات ا٫غتجُاض املطس١ً َٔ ايػٓٛات املاي١ٝ 

.  2015زٜػُدل  31ٚ 2013ٚاملتعًك١ بعًُٝات ايٓؿكات اييت مل تهٔ قٌ أَط با٭زا٤ َا بني ؾاتح ٜٓاٜط 

 مل تباؾط بؿأْٗا أ١ٜ َػطط٠ ْعاع قها٥ٞ  أٚ ايعًُٝات اييت إ٫ إٔ ٖصا اإليػا٤ ئ ٜؿٌُ غ٣ٛ ايعًُٝات اييت

. مل تٓذع ا٭ؾػاٍ ٚاـسَات املتعًك١ بٗا 

ٚتًػ٢ نصيو بك٠ٛ ايكإْٛ اعتُازات ا٫غتجُاض املطس١ً املتعًك١ بايكؿكات املٓت١ٝٗ اإللاظ نُا تًػ٢ 

. ا٫يتعاَات املتعًك١ بٗصٙ ا٫عتُازات 
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 :40املاز٠ 

 :40تكسِٜ املاز٠ 

َٔ ايسغتٛض , ميهٔ إٔ ٜ٪شٕ يًشه١َٛ بإسساخ َطاؾل دسٜس٠ يًسٚي١ َػرل٠  70اغتٓازا إىل أسهاّ ايؿكٌ 

 . 2016بكٛض٠ َػتك١ً , مبٛدب َطاغِٝ خ٬ٍ ايػ١ٓ املايٝـ١ 

ٚتسضز يف قإْٛ املاي١ٝ يًػ١ٓ املٛاي١ٝ ٖصٙ املطاغِٝ اييت ٜتعني عطنٗا ع٢ً ايدلملإ بككس املكازق١ تطبٝكا 

. ٭سهاّ ايسغتٛض 

 

 :41املاز٠ 

 :41تكسِٜ املاز٠ 

يكإْٛ املاي١ٝ ع٢ً إٔ اؿػابات اـكٛق١ٝ يًدع١ٜٓ ؼسخ بكإْٛ  130.13ضقِ  ٜٓل ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ

َٔ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ املصنٛض ع٢ً أْ٘ هـٛظ يف ساي١  26ٚاغتجٓا٤ شلصا املبسأ , تٓل املاز٠ . املاي١ٝ 

إٔ ؼسخ خـ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ, مبٛدب َطاغٝــِ , سػابات  ٚغرل َتٛقع١ ٠ا٫غتعذاٍ ٚنطٚض٠ ًَشـ

. خكٛق١ٝ دسٜس٠ يًدع١ٜٓ 

سػابات خكٛق١ٝ يًدع١ٜٓ  2016ٜٚٗسف ايتأٌٖٝ املكذلح إىل ايذلخٝل يًشه١َٛ بإٔ ؼسخ خ٬ٍ غ١ٓ 

. ايػايؿ١ ايصنط  26مبٛدب َطاغِٝ ٚؾكا يًُاز٠ 

١ٜ ٖصٙ املطاغِٝ اييت ٜتعني عطنٗا ع٢ً ايدلملإ بككس املكازق١ تطبٝكا ٚتسضز يف قإْٛ املاي١ٝ يًػ١ٓ املٛاٍ

 .٭سهاّ ايسغتٛض 

 

 :42املاز٠ 

 :42تكسِٜ املاز٠ 

تؿٌُ ا٫عتُازات املتعًك١ بعًُٝات ْؿكات اؿػابات اـكٛق١ٝ يًدع١ٜٓ املطس١ً َٔ غ١ٓ إىل أخط٣ ٚنصا 

يل بٓؿكات قسمي١ مل تتُهٔ املكاحل املدتك١ َٔ ا٫يتعاَات املتعًك١ بٗا, َبايؼ َطتبط١ بعًُٝات تتع

 .تكؿٝتٗا ٭غباب إزاض١ٜ أٚ َػطط١ٜ

ٜٗسف إىل إيػـا٤, بك٠ٛ  2016ٚيتػ١ٜٛ ٖصٙ ايٛنع١ٝ, ٜكذلح إزضاز َكته٢ يف َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ يػٓـ١ 

٠ املطس١ً َٔ ايكإْٛ, ا٫عتُازات ٚ ا٫يتعاَات املتعًك١ بعًُٝات ْؿكات اؿػابات املطقس٠ ٭َٛض خكٛقٞ

ٚ َا ًٜٝٗا املتعًك١ بعًُٝات ايٓؿكات اييت مل تهٔ قٌ أَط با٭زا٤ َا  2013َٚا قبًٗا إىل غ١ٓ  2012غ١ٓ 

 .2015زٜػُدل  31ٚ 2013بني ؾاتح ٜٓاٜط 

إ٫ إٔ ٖصا اإليػا٤ ئ ٜؿٌُ غ٣ٛ ايعًُٝات اييت مل تٓذع ا٭ؾػاٍ ٚاـسَات املتعًك١ بٗا ٚمل تتِ بؿأْٗا أٟ 

 .قها١ٝ٥َػطط٠ 

ٚتًػ٢ نصيو بك٠ٛ ايكإْٛ ا٫عتُازات املتعًك١ بعًُٝات اؿػابات املطقس٠ ٭َٛض خكٛق١ٝ املطس١ً 

 .املتعًك١ بايكؿكات املٓت١ٝٗ اإللاظ نُا تًػ٢ ا٫يتعاَات املتعًك١ بٗصٙ ا٫عتُازات
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 :43املاز٠ 

 :43تكسِٜ املاز٠ 

وسز مبكته٢ ٖـصٙ املـاز٠ َبًؼ ايٓؿكات املأشٕٚ يط٥ٝؼ اؿه١َٛ , بكؿت٘ آَطا بايكطف يًشػاب املصنٛض , 

بطغِ  2017َٔ ا٫عتُازات اييت غذلقس ي٘  يف ايػ١ٓ  املاي١ٝ  2016ا٫يتعاّ بٗا َكسَا خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ 

 .ٖصا اؿػاب 

 

ملبازض٠ ايٛط١ٝٓ املتعًك١ بٗصا اؿػاب اىل نٕٛ َععِ بطاَر اٜدلض ايًذ٤ٛ إىل آي١ٝ ا٫يتعاّ َكسَا بايٓؿكات 

ا٤ ايدلاَر ٙمتتس ٭نجط َٔ غ١ٓ ٚ بايتايٞ تػتسعٞ تٛؾرل اإلعتُازات بكؿ١ َػتُط٠ إلٕ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ

 : املؿاضٜع ٙشَٙٚٔ . اييت تٛدس قٝس اإللاظ

  ايعامل ايكطٟٚ؛ؾو ايععي١ عٔ ٍ ٠ؾيناٍ آتْـامُل ايكط١ٜٚ ٚ بٓا٤يططم اإْؿا٤ 

 ؛ضبا٤ٙضبط ايعامل ايكطٟٚ بؿبهات املا٤ ايكاحل يًؿطب ٚ ايو 

  ٚاملػانٔ ايٛظٝؿ١ٝيكش١ ابٓا٤ َطانع. 

 

 :44املاز٠ 

 :44تكسِٜ املاز٠ 

وسز مبكته٢ ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ايٓؿكات املأشٕٚ يًٛظٜط املهًـ بايتذٗٝع ا٫يتعاّ بٗا َػبكا َٔ اؿػاب 

َٔ ا٫عتُازات اييت  2016خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ " ايكٓسٚم اـام بايطـطم"املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 .بطغِ اؿػاب املصنٛض  2017غذلقس ي٘ يف ايػ١ٓ املاي١ٝ 

ٜع١ ا٭ٚضاف اييت ٜتهؿٌ ٖصا ايكٓسٚم بتًُٜٛٗا ٚاملتعًك١ ببٓا٤ ٚت١٦ٝٗ ٚقٝا١ْ ايب١ٝٓ ٚشيو ْعطا يطب

ايططق١ٝ, ؾٗٞ تػتًعّ إبطاّ قؿكات َتعسز٠ ايػٓٛات مما وتِ ايًذ٤ٛ ي٬يتعاّ َكسَا بايٓؿكات َٔ 

 . 2017ا٫عتُازات اييت غذلقس يًكٓسٚم يف ايػ١ٓ املاي١ٝ 

 

 :45املاز٠ 

 :45تكسِٜ املاز٠ 

ٚشيو ْعطا يطبٝع١ ا٭ؾػاٍ اييت ميٛشلا ٖصا اؿػاب َجٌ ايبٓٝات ايتشت١ٝ ٚايتذٗٝعات ا٭غاغ١ٝ ٚغرلٖا 

 .ٚاييت ميتس الاظٖا ٭نجط َٔ  غ١ٓ

وسز مبكته٢ ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ايٓؿكات املأشٕٚ يًٛظٜط املهًـ بايؿ٬س١ ا٫يتعاّ بٗا َػبكا َٔ اؿػاب 

َٔ  2016خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ " ٚم ايت١ُٝٓ ايكط١ٜٚ ٚاملٓاطل اؾب١ًٝ قٓس"املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 .بطغـِ اؿػاب املصنٛض  2017ا٫عتُـازات اييت غذلقـس يـ٘ يف ايػٓـ١ املاي١ٝ 
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 :46املاز٠ 

  :46تكسِٜ املاز٠ 

وسز مبكته٢ ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ايٓؿكات املأشٕٚ يًٛظٜط املهًـ بايجكاؾ١ ا٫يتعاّ بٗا َػبكا َٔ اؿػاب 

َٔ  2016ٚشيو خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ " ايكٓسٚم ايٛطين يًعٌُ ايجكايف"املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 .ض بطغِ اؿػاب املصنٛ 2017ا٫عتُازات اييت غتـــطقس ي٘ يف ايػ١ٓ املايٝــ١ 

ٜٚتطًب إلاظ َؿاضٜع بٓا٤ املتاسـ َٚعاٖس ايؿٕٓٛ ٚاملػاضح ؾذلات ظ١َٝٓ تتذاٚظ َستٗا عَُٛا ايػ١ٓ, مما 

بايٓؿكات َٔ ا٫عتُازات اييت غذلقس ي٘ يف  2016ٜدلض ايًذ٤ٛ إىل ا٫يتعاّ َكسَا خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ 

 .ًَٕٝٛ زضِٖ 300ٜٓاٖع َبًػٗا  َٔ اؿػاب املصنٛض  ٚشيو يف سسٚز اعتُازات 2017ايػ١ٓ املاي١ٝ 

 

 :47املاز٠ 

 :47تكسِٜ املاز٠ 

وسز مبكته٢ ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ايٓؿكات املأشٕٚ يًٛظٜط املهًـ بايطٜان١ ا٫يتعاّ بٗا َػبكا َٔ اؿػاب 

َٔ  2016ٚشيو خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ " ايكٓسٚم ايٛطين يت١ُٝٓ ايطٜان١"املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 .بطغِ اؿػاب املصنٛض  2017ات اييت غذلقس شلا يف ايػ١ٓ املاي١ٝ ا٫عتُــاز

ٜٚتهؿٌ ٖصا ايكٓسٚم بتٌُٜٛ تأٌٖٝ ايطٜان١ ايٛط١ٝٓ ٚع٢ً اـكٛم زعِ اؾاَعات ايطٜان١ٝ ٚإلاظ 

ايبٓٝات ايتشت١ٝ ايطٜان١ٝ اييت ٜتطًب إلاظٖا أظٜس َٔ غ١ٓ ٚبايتايٞ ٜػتًعّ قطف ْؿكاتٗا اإليتعاّ 

 .2017ات َٔ اإلعتُازات اييت غذلقس يًشػاب خ٬ٍ َكسَا بايٓؿل

 

 :48املاز٠ 

 :48تكسِٜ املاز٠ 

وسز مبكته٢ ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ايٓؿكات املأشٕٚ يًٛظٜط املهًـ بايساخ١ًٝ ا٫يتعاّ بٗا َػبكا َٔ اؿػاب 

َٔ  2016خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ " قٓسٚم ايسعِ يؿا٥س٠ ا٭َٔ ايٛطين"املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 .بطغِ اؿػاب املصنٛض  2017ا٫عتُـــازات اييت غتــطقس ي٘ يف ايػ١ٓ املاي١ٝ 

ٚشيو ْعطا يطبٝع١ بعض ا٭ٚضاف اييت ميٛشلا ٖصا اؿػاب َجٌ اقتٓا٤ اٯيٝات ٚ املعسات ٚبٓا٤ ٚػسٜس 

املٝعا١ْٝ ايعا١َ ٚاييت ٚتطَِٝ ٚػٗٝع ايبٓاٜات ايتك١ٝٓ ٚاإلزاض١ٜ يإلزاض٠ ايعا١َ يٮَٔ ايٛطين غرل املسضد١ يف 

 .متتس يف غايبٗا ٭نجط َٔ غ١ٓ 

 

 :49املاز٠ 

 :49تكسِٜ املاز٠ 

وسز مبكته٢ ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ايٓؿكات املأشٕٚ يًٛظٜط املهًـ بايساخ١ًٝ ا٫يتعاّ بٗا َػبكا َٔ اؿػاب 

ٚشيو  "ٚٚثا٥ل ايػؿطايكٓسٚم اـام بٛنع ٚثا٥ل اشل١ٜٛ ا٫يهذل١ْٝٚ "املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 .بطغِ اؿػاب املصنٛض  2017َٔ ا٫عتُازات اييت غذلقس ي٘ يف ايػ١ٓ املاي١ٝ  2016خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ 
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ايكٓسٚم اـام بٛنع ٚثا٥ل اشل١ٜٛ ٜٚدلض ايًذ٤ٛ إىل ا٫يتعاّ َكسَا بايٓؿكات َٔ اؿػاب املػ٢ُ 

بط١َ َٔ ططف اإلزاض٠ ايعا١َ يٮَٔ ايٛطين َٔ أدٌ ٚٚثا٥ل ايػؿط, بهٕٛ  ايكؿكات ايع١َُٝٛ امليهذل١ْٝٚ اإل

 .اقتٓا٤ أْع١ُ  إْتاز اشل١ٜٛ اإليهذل١ْٝٚ ٚٚثا٥ل ايػؿط متتس ٭نجط َٔ غ١ٓ

 

 :50املاز٠ 

 :50تكسِٜ املاز٠ 

وسز مبكته٢ ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ايٓؿكات املأشٕٚ يًُٓسٚب ايػاَٞ يًُٝاٙ ٚايػابات ٚقاضب١ ايتكشط ا٫يتعاّ 

ٚشيو خ٬ٍ ايػ١ٓ " ايكٓسٚم ايٛطين ايػابٟٛ"َٔ اؿػاب املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ املػ٢ُ  بٗا َػبكا

 .بطغِ اؿػاب املصنٛض  2017َٔ ا٫عتُازات اييت غذلقس ي٘ يف ايػ١ٓ املاي١ٝ  2016املاي١ٝ 

م ٚمتتس َععِ ا٭ٚضاف املدلف١ يف إطاض ٖصا ايكٓسٚم ٚاملتعًك١ باؿؿاظ ع٢ً ايجط٠ٚ ايػاب١ٜٛ عٔ ططٟ

إلاظ عًُٝات تتطًب اغتُطاض١ٜ ع٢ً َس٣ غٓٛات َتعسز٠, مما ٜػتًعّ اإليتعاّ َكسَا بايٓؿكات َٔ 

 .  2016اإلعتُازات املدكك١ شلصا اؿػاب بطغِ 

 

 :51املاز٠ 

 :51تكسِٜ املاز٠ 

يًُٓسٚب ايعاّ إلزاض٠ ايػذٕٛ ٚإعاز٠ اإلزَاز ا٫يتعاّ بٗا املأشٕٚ وسز مبكته٢ ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ايٓؿكات 

, ٚشيو  "اـام يسعِ َ٪غػات ايػذٕٛايكٓسٚم "املػ٢ُ َػبكا َٔ اؿػاب املطقس ٭َٛض خكٛق١ٝ 

 .بطغِ اؿػاب املصنٛض 2017َٔ ا٫عتُازات اييت غذلقس ي٘ يف ايػ١ٓ املاي١ٝ  2016خ٬ٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ 

ٕ تػٌٗٝ بطْاَر تطسٌٝ امل٪غػات ايػذ١ٝٓ املتٛادس٠ زاخٌ ايٓػٝر اؿهطٟ ٚبٓا٤ ٚغُٝهٔ ٖصا اإلدطا٤ ّ

َ٪غػات غذ١ٝٓ دسٜس٠ تتُاؾ٢ َع املعاٜرل املعتُس٠ زٚيٝا ٚ املعَع إلاظٙ ع٢ً َطاسٌ متتس إىل عس٠ غٓٛات 

خ٬ٍ غ١ٓ اؿػاب َٔ ا٫عتُازات اييت غذلقس ي٘  امما ٜدلض ايًذ٤ٛ اىل اإليعاّ َكسَا بايٓؿكات َٔ ٖص

2017. 

 :52املاز٠ 

 :52تكسِٜ املاز٠ 

وسز مبكته٢ ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ايٓؿكات املأشٕٚ يًٛظٜط املٓتسب يس٣ ايٛظٜط  ا٭ٍٚ املهًـ بإزاض٠ ايسؾاع ايٛطين 

اؾذلا٤ ٚإق٬ح َعسات ايكٛات املػًش١ "ا٫يتعاّ بٗا َػبكا َٔ سػاب ايٓؿكات َٔ املدككات املػ٢ُ 

بطغِ  2017َٔ ا٫عتُازات اييت غذلقس ي٘ يف ايػ١ٓ املاي١ٝ  2016ايػ١ٓ املاي١ٝ  ٚشيو خ٬ٍ" املًه١ٝ

 .اؿػاب املصنٛض 
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 :53املاز٠ 

 :53تكسِٜ املاز٠ 

َٔ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يكإْٛ املاي١ٝ ع٢ً أْ٘ ميٓع إٔ تسضز َباؾط٠ يف  28تٓل ايؿكط٠ ا٭خرل٠ َٔ املاز٠ 

ٕ قطف املطتبات ٚايتعٜٛهات إىل َػتدسَٞ ايسٚي١ سػاب خكٛقٞ يًدع١ٜٓ ايٓؿكات ايٓاػ١ ع

ات َٓكٛم عًٝٗا يف قإْٛ ٚاؾُاعات احمل١ًٝ ٚامل٪غػات ٚاملٓؿآت ايع١َُٝٛ َا عسا يف ساي١ اغتجٓا٤

 .ٖٚصا َا تٗسف إيٝ٘ ٖصٙ املـاز٠ . املاي١ٝ

 

 :54املاز٠ 

  :54تكسِٜ املاز٠ 

متاؾٝا َع املعاٜرل ايسٚي١ٝ املعٍُٛ بٗا ؾُٝا ٜتعًل بتكسِٜ بٝاْات َٝعا١ْٝ ايسٚي١ ٚ َع أغؼ َٚباز٨ 

احملاغب١ ايعا١َ ٚضغب١ يف تبػٝط َكط١ٜ٤ٚ دسٍٚ ايتٛاظٕ املٝعاْٝاتٞ بٗسف املػاعس٠ ع٢ً َطاقب١ ٚ تكِٝٝ 

ٚٚؾكا ملكتهٝات ايكإْٛ .  املاي١ٝ ايع١َُٝٛ , ؼك٬ٝ ٚ إْؿاقا, خاق١ َٔ ططف ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ

, ٜكذلح تكسِٜ دسٍٚ تٛاظٕ َٛاضز ٚتهايٝـ ايسٚي١  36ٚ  9يكإْٛ املاي١ٝ خاق١ املازتني  130.13ايتٓعُٝٞ 

 : بٗٓسغ١ دسٜس٠ تدلظ فُٛع١ َٔ ايبٝاْات ٚامل٪ؾطات َٔ أُٖٗا 

ؾكات ايعاز١ٜ  ايطقٝس ايعازٟ يًُٝعا١ْٝ ايعا١َ ايصٟ ٜبني َػت٣ٛ تػط١ٝ املساخٌٝ ايعاز١ٜ ئً (1

 ٚنصا تٛؾرل ٖاَـ َايٞ يتٛدٝٗ٘ يتػط١ٝ بعض ْؿكات ا٫غتجُاض ؛

ضقٝس املٝعا١ْٝ ايعا١َ زٕٚ استػاب سك١ًٝ ا٫قذلانات ٚاغت٬ٗنات ايسٜٔ ايعَُٛٞ املتٛغط  (2

 ٚايطٌٜٛ ا٭دٌ بعس تكِٝٝ سادٝات ا٫غتجُاض ؛ 

 غتك١ً ؛ضقٝس اؿػابات اـكٛق١ٝ ٚضقٝس َطاؾل ايسٚي١ املػرل٠ بكٛض٠ ّ (3

ضقٝس َٝعا١ْٝ ايسٚي١ زٕٚ استػاب سك١ًٝ ا٫قذلانات ٚاغت٬ٗنات ايسٜٔ ايعَُٛٞ املتٛغط  (4

ٚايطٌٜٛ ا٭دٌ ٚشيو أخصا بعني ا٫عتباض خكٛقٝات َساخٌٝ ا٫قذلانات ْٚؿكات اغت٬ٗنات ايسٜٔ 

 ايعَُٛٞ املتٛغط ٚايطٌٜٛ ا٭دٌ ؛ 

ستػاب ْؿكات اغت٬ٗنات ايسٜٔ ايعَُٛٞ اؿادٝات ا٫مجاي١ٝ يتٌُٜٛ قإْٛ املاي١ٝ , بعس ا (5

 ايطٌٜٛ ٚاملتٛغط ا٭دٌ ؛

 . اؿادٝات املتبك١ٝ يتٌُٜٛ قإْٛ املاي١ٝ يًػ١ٓ املكب١ً, بعس استػاب َٛاضز ا٫قذلانات  (6

 

 :55املاز٠ 

 :55تكسِٜ املاز٠ 

 إىل بايًذ٤ٛ يًشه١َٛ ايذلخٝل 2016 يػ١ٓ املاي١ٝ قإْٛ َؿطٚع َٔ 56 ٚ 55 املازتني ْل ٜٗسف

 اغتشكاقات تػط١ٝ ٚ املٝعا١ْٝ عذع متٌٜٛ ادٌ َٔ اـاضدٞ ٚإقساض أزٚات َاي١ٝ أخط٣ ٚ ايساخًٞ ا٫قذلاض

. ايسٜٔ أقٌ
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 مبا ا٭َس ط١ًٜٛ ٚ َتٛغط١ قطٚض ؾهٌ ع٢ً زضِٖ ًَٝاض 70,5 تعب١٦ املتٛقع , 2016َٔ يػ١ٓ بايٓػب١

. نت٬ُٜٛت خاضد١ٝ زضِٖ ًَٝاض 25,5 ٚ زاخ١ًٝ نت٬ُٜٛت زضِٖ ًَٝاض 45 ؾٝٗا

  36,3ؾٝٗا  مبا زضِٖ ًَٝاض 40,9سٛايٞ ايطٌٜٛ ٚ املتٛغط املس٣ شٚ ايسٜٔ أقٌ اغتشكاقات غتبًؼ سني يف

. خاضدٞ نسٜٔ زضِٖ ًَٝاض 4,6ٚ زاخًٞ نسٜٔ زضِٖ ًَٝاض

 ٚ ايجٓا٥ٝني املكطنني ططف َٔ املُٓٛس١ تًو ع٢ً أغاغا ا٫عتُاز ؾػٝتِ اـاضد١ٝ, يًت٬ُٜٛت بايٓػب١

 يف تسخٌ ٚ ٚاضز٠ زا٥ُا تعٌ ؾطن١ٝ ؾٗٞ ايسٚيٞ املايٞ ايػٛم يف ي٬قذلاض بايٓػب١ أَا. ا٭ططاف املتعسزٟ

. املٝعا١ْٝ عذع يتٌُٜٛ ٚاـاضد١ٝ ايساخ١ًٝ املٛاضز بني ايتشهِٝ فاٍ يف املعتُس٠ ايت١ًُٜٝٛ ايػٝاغ١ إطاض

 

 :56املاز٠ 

 :56تكسِٜ املاز٠ 

 .ايتٛد٘ نػابك٘ ٖصا املكته٢ يف إطاض ْؿؼٜسخٌ 

 

 :57املاز٠ 

 :57تكسِٜ املاز٠ 

ٚ ايصٟ ٜطخل يًشه١َٛ ايكٝاّ بعًُٝات إعاز٠  2016يػ١ٓ  ٠َٔ َؿطٚع قإْٛ املايٞ 57ٜٗسف ْل املاز٠ 

:  ؾطا٤ ٚتبازٍ غٓسات اـع١ٜٓ يف ايػٛم ايجاْٟٛ إىل

  ْٟٛايؿ٤ٞ ايصٟايطؾع َٔ سذِ اـطٛط ٚ ايتكًٝل َٔ عسزٖا ٭دٌ زعِ ْؿاط ايػٛم ايجا 

 غٝ٪زٟ إىل خؿض تهًؿ١ ايسٜٔ ايساخًٞ ع٢ً املس٣ املتٛغط,

  تكًٝل كاطط إعاز٠ ايتٌُٜٛ ايٓاػ١ عٔ متطنع ايتػسٜسات ٚشيو بإعاز٠ ؾطا٤ ٚ تبازٍ قػط

 .َٔ سذِ ٖصٙ اـطٛط قبٌ سًٍٛ أٚإ تػسٜسٖا

 إطاض يف يًبٓٛى اإلغتشؿاظ, عدلٖا إقطاضنُا ٜطخل ٖصا ايٓل يًشه١َٛ إقساض غٓسات يًدع١ٜٓ ٚ

 «Repo Facility ». ب  زٚيٝا ٜػ٢ُ َا أٚ اـع١ٜٓ غٓسات إقطاض تػٌٗٝ عًُٝات

 قِٝ ٚغطا٤ ايبٓٛى يكاحل اـع١ٜٓ يػٓسات" ا٭خرل املكطض" زٚض اـع١ٜٓ غتًعب ايذلخٝل ٖصا مبٛدب ٚ

 ٚ ايجاْٟٛ ايػٛم يف اقتٓا٤ٖا َٔ متهٓٗا عسّ ساي١ يف اـع١ٜٓ, غٓسات بتػعرل ايتعاَٗا إطاض يف اـع١ٜٓ,

. ايػٛم لاع١ يهُإ شيو

 إقطان٘ ٜتِ َٓدؿض غكـ يف غٝشسز ايعًُٝات ٖصٙ إطاض يف املكسض٠ ايػٓسات سذِ إٔ إىل اإلؾاض٠ زضٚتر

 (.ّٜٛ عٌُ 22 تتعس٣ ٫ ملس٠ يًتذسٜس قابٌ ٚاسس ّٜٛ) قكرل دس ٭دٌ

 

 :58املاز٠ 

 :58تكسِٜ املاز٠ 

تتعًل ٖصٙ املاز٠ بتشسٜس َبًؼ ا٫عتُازات املؿتٛس١ ؾُٝا ىل َكاضٜـ ايتػٝرل يًُٝعا١ْٝ ايعا١َ , 

َكاض١ْ  % 3,15بطغِ ْؿكات ايتػٝرل تطادعا بٓػب١  2016سٝح  غتعطف ا٫عتُازات املتٛقع١  يػ١ٓ 
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ًَبٕٛ  188.618,97إىل  2015ًَبٕٛ زضِٖ غ١ٓ  194.762,19إش غتٓدؿض َٔ  2015بػ١ٓ 

 .2016زضِٖ غ١ٓ 

 :ٚتتٛظع َٝعا١ْٝ ايتػٝرل نُا ًٜٞ  

 ْؿكات املٛظؿني ؛ % 56,61 -

 ؛ -ايتػٝرل-ايتهايٝـ املؿذلن١ % 20,24 -

 املعسات ٚايٓؿكات املدتًؿ١ ؛ % 18,61 -

 ايٓؿكات املتعًك١ بايتػسٜسات ٚايتدؿٝهات ٚاإلضداعات ايهطٜب١ٝ  % 2,79 -

 .ايٓؿكات ايطاض١٥ % 1,75 -

 

 :59املاز٠ 

 :59املاز٠ تكسِٜ 

تطَٞ ٖصٙ املاز٠ إىل ؼسٜس َبًؼ اعتُازات ا٭زا٤  َٚبًؼ اعتُازات ا٫يتعاّ  املتعًك١ بٓؿكات ا٫غتجُاض 

 .يًُٝعا١ْٝ ايعا١َ 

تهاف إيٝٗا اعتُازات . ًَٝاض زضِٖ  61,392تبًؼ اعتُازات ا٭زا٤ املؿتٛس١ بطغِ ْؿكات ا٫غتجُاض 

  .ًَٝاض زضِٖ 35,80ٚايػٓٛات اييت تًٝٗا ٚاييت تبًؼ  2017ا٫يتعاّ يًػ١ٓ املاي١ٝ 

ًَٝاض زضِٖ  54,09اضتؿاعا ًَُٛغا سٝح غٝٓتكٌ َٔ  2016ٚغتعطف ْؿكات ا٫غتجُاض بطغِ غ١ٓ 

 .%13,5ًَٝاض زضِٖ أٟ باضتؿاع  61,39إىل  2015خ٬ٍ غ١ٓ 

 

 :60املاز٠ 

 :60تكسِٜ املاز٠ 

ٚ . ؼسز ٖصٙ املاز٠ َبًؼ ا٫عتُازات املؿتٛس١ ؾُٝا ىل ْؿكات ايسٜٔ ايعَُٛٞ يف املٝعا١ْٝ ايعا١َ 

تؿتٌُ ع٢ً ايٓؿكات املتعًك١ بايؿٛا٥س ٚايع٫ُٛت ٚايٓؿكات املتعًك١ باغت٬ٗنات ايسٜٔ ايعَُٛٞ 

 .املتٛغط ٚايطٌٜٛ ا٭دٌ 

 

 :61املاز٠ 

 :61تكسِٜ املاز٠ 

تطَٞ ٖصٙ املاز٠ إىل ؼسٜس َبًؼ ا٫عتُازات املتعًك١  بٓؿكات ا٫غتػ٬ٍ ملطاؾل ايسٚي١ املػرل٠ بكٛض٠  

 .  َػتك١ً 

ٚػسض اإلؾاض٠ بإٔ عسز ٖصٙ املطاؾل مل ٜعطف أٟ ظٜاز٠ تصنط, إش ظٌ عسزٖا قكٛضا يًػ١ٓ ايجايج١ ع٢ً 

اغبات١ٝ ايهطٚضٜتني َا ميهٓٗا َٔ ؼػني ؾعايٝتٗا ٖٚٞ ؼع٢ باملط١ْٚ املاي١ٝ ٚاملح .َطؾكا 205ايتٛايٞ يف 

َٔ ٖصٙ  %44ٜٚبك٢ ايكطاع ا٫دتُاعٞ ٖٛ ايكطاع املُٗٝٔ بايٓػب١ شلصٙ املطاؾل عٝح إٔ . ٚدٛز٠ خسَاتٗا
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َٓٗا, ٜكسّ خسَات يف فاٍ ايتعًِٝ ٚايتهٜٛٔ املٗين, أَا املطاؾل  %27املطاؾل ٜكسّ خسَات قش١ٝ ٚ 

 .ا٫ت ايتذٗٝعات ٚايطٜان١ ٚايتذاض٠ ٚايكٓاع١ ٚايبشح ٚايتٛثٝلاملتبك١ٝ ؾتعٌُ يف َر

 

 :62املاز٠ 

 :62تكسِٜ املاز٠ 

تطَٞ ٖصٙ املاز٠ إىل ؼسٜس َبًؼ اعتُازات ا٭زا٤ ٚاعتُازات ا٫يتعاّ  املتعًك١  بٓؿكات ا٫غتجُاض ملطاؾل 

 .  ايسٚي١ املػرل٠ بكٛض٠ َػتك١ً 

 

 :63املاز٠ 

 :63تكسِٜ املاز٠ 

 .ٖصٙ املاز٠ ايٓؿكات املتعًك١ بعًُٝات اؿػابات اـكٛق١ٝ يًدع١ٜٓؼسز 

قبٌ إٔ  2006غ١ٓ ,  78إىل  2003سػابا غ١ٓ  130ٚدسٜط باإلؾاض٠ إٔ عسز اؿػابات انؿض َٔ 

 .سػابا 74,  2016سٝح غٝبًؼ عسز ٖصٙ اؿػابات  غ١ٓ  2007ٜعطف اغتكطاضا غ١ٓ 

 .َٔ فُٛع ٖصٙ اؿػابات  % 78ٚتؿهٌ اؿػابات املطقس٠ ٭َٛض خكٛق١ٝ 

زَر سػابات ايكطٚض عػابات ايتػبٝكات يتؿهٌ قٓـ ٚاسس ٖٛ سػابات  2016ٚغتعطف غ١ٓ 

 .يكإْٛ املاي١ٝ  130.13َٔ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ  27ايتٌُٜٛ طبكا يًُاز٠ 

 .2015َكاض١ْ بػ١ٓ  %5,5ٚ غتعطف ْؿكات اؿػابات اـكٛق١ٝ يًدع١ٜٓ ظٜاز٠ ًَُٛغ١ تكسض ب 
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 ايتعس٬ٜت املكس١َ َٔ ايؿطم ايٓٝاب١ٝ

  70.15ضقِ  غكٛم املؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ

 2016بطغِ غ١ٓ 

 ٚزؾٛعات اؿه١َٛ بؿأْٗا
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الت ـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
 

         ـــــ    

 

 

                 ـ                 

 

          : 1 

 

ومـرمـة امـحـومقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1313::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  55::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إن هذا اإلذن الممنوح من طرؾ البرلمان 

للحكومة بموجب هذه المادة ٌعتبر إذنا سنوٌا ٌخول 

للحكومة أن تقترض من الخارج فً حدود المبالػ المقٌدة 

وبالنسبة للدٌن الداخلً فإن اللجوء إلى " د"فً الجدول 

عملٌة االقتراض تكتسً ؼالبا طابعا استعجالٌا وعلى 

 2016       ع                     1             :  1            

                  ع

:                                     ب 

I... 

II ْٚوً  ل   ػ ت ئط    فٟ ٌٍذىِٛ  ٠إذ      

 .٘ذ   ٌّ ١ٌ  ل ْٔٛ فٟ  ٌّم     ٌش ٚؽ ٚفك  خ ٜ ِ ١ٌ  
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، حٌث ٌرتبط بالتتبع  (...ٌومان،ٌو  ، )فترات متقاربة 

الدوري لوضعٌة الخزٌنة وبالتالً تصعب إمكانٌة 

 .اللجوء إلى التشاور مع البرلمان فً كل عملٌة قرض 

وفً المقابل فإن الحكومة تقو  بإعداد تقرٌر  

سنوي حول الدٌن العمومً ٌتضمن التفاصٌل الكاملة 

 .المالٌةلتطوره وكٌفٌة تدبٌره ٌرف  بمشروع قانون 

 

 

 

 

                

 

:                                     ب 

I... 

II ْٚوً  ل   ػ ت ئط    فٟ ٌٍذىِٛ  ٠إذ      

 .                                   ٘ذ   ٌّ ١ٌ  ل ْٔٛ فٟ  ٌّم     ٌش ٚؽ ٚفك  خ ٜ ِ ١ٌ  

 

        

 

ػٍٝ  ٌ ٛ زْ ِٓ  ٌ   ٛ   ٌذٞ ٠ؼطٟ ٌٍب ٌّ ْ  خ ظ ص  ٌذف ظ   77 فؼ١ً ِم ؼ١ ت  ٌفظً  -

 ٌٚ ٌٍ ٌٟ ٌّ  . 
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          ـــــ    

 

 

                 ـ                 
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ومـرمـة امـحـومقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت   

33  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1313::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  22::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ   

 :َكبٍٛتعسٌٜ غرل 
ٌتعرض الموظؾ العمومً المرتكب  

لجرٌمة الؽدر باإلضافة إلى العقوبات بالسجن أو 

ا فً القانون الجنائً ،  الؽرامة المنصوص علٌه

قانون مقتضى إلى عقوبات أخرى مقررة ب

 العقوبات المقررة وكذلك االلتزامات والعقود

 2016       ع                     1             :  2            

 

                  ع

 

  :                                    ب 

I... 

II ...... 
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. للوظٌفة العمومٌة األساسً العا بمقتضى النظا  

ي فالتعدٌل المقترح من شؤنه أن ٌعطً وبالتال

 االنطباع بتقلٌص المتابعات المنصوص علٌها ضد

 .كل موظؾ مرتكب لجرٌمة الؽدر

III . ًؼ    ػ ب  ُ٘ ِ  ىب١ٓ ٌج ٠ّ   ٌغ  .............ػ ٠ب  ِب ش    ٚ غ١  ِب ش  و   ٌٍّ. 

 

                

  :                                    ب 

I... 

II ...... 

III .  ٚػٍٝ  ٌّٕظٛص ػ١ٍٙ  .ٌٍّ   ؼ    ػ ب  ُ٘ ِ  ىب١ٓ ٌج ٠ّ   ٌغ  .............وً ػ ٠ب  ِب ش    ٚ غ١  ِب ش

 .                  . 243     ػمٛ  ٙ  فٟ  

 

        

 . ؼ ٠  آ١ٌ ت ِى فذ   ٌفس    ٌّٕظٛص ػ١ٍٙ  فٟ  ٌم ْٔٛ  ٌجٕ ئٟ  -

 . ذ ٠   ٌٕض  ٌم ٟٔٛٔ  ٌٛ جب  ٌ طب١ك -
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الت ـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
 

         ـــــ    

 

 

                 ـ                 
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ومـرمـة امـحـومقةة  نة التممممممـدممممممـةة

::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت   

33  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1313::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  22::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ   

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

من المادة األولى من مشروع قانون المالٌة  IIIاقتراح تؽٌٌر الفقرة   ٌخص هذا التعدٌل 

 .وذلك بحذؾ أجل تقدٌ  دعوى اإلسترداد المنصوص علٌها حالٌا فً  ثالث سنوات

 

وفً هذا الصدد وتنفٌذا لما التزمت به الحكومة فً إطار التصوٌت على قانون المالٌة لسنة 

ملكة واألمانة العامة ، استشارة كل من الوكالة القضائٌة لل 2014، تمت، خالل سنة 2013
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                  ع

  :                                    ب 

I... 

II ...... 

III .  ظ ف  ٌٕظ  ػٓ ئل ِ   ػٜٛ .............وً ػ ٠ب  ِب ش    ٚ غ١  ِب ش  ،



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 .للحكومة فً الموضوع

 

و قد اسفرت الدراسة المنجزة فً هذا الشؤن على كون القوانٌن الجاري بها العمل تنص  

 : على آجال مختلفة للتقاد  أو إقامة دعوى اإلسترداد إذ 

 

ٌنص قانون االلتزامات والعقود على تقاد  دعوى التعوٌض من جراء جرٌمة أو  -1

سنوات     5مضً شبه جرٌمة ب
 

تنص مدونة تحصٌل الدٌون العمومٌة على أن إجراءات تحصٌل الضرائب  -2
سنوات من تارٌخ  4والرسو  والحقو  الجمركٌة و حقو  التمبر تتقاد  بمضً 

الشروع فً تحصٌلها  
 

من قانون المسطرة  5سنوات طبقا للمادة  4تتقاد  جنحة الؽدر بمرور مدة  -3

 35.11تتمٌمه بمقتضى المادة الثانٌة من القانون رق  الجنائٌة كما ت  تؽٌٌره و

   2011أكتوبر  27الصادر بتارٌخ 
 

ٌحدد أجل إقامة دعوى االسترداد المنصوص علٌه بالمرسو  الملكً رق   -4
و المتعل  بسن نظا  عا  للمحاسبة  1967أبرٌل  21المإرخ بتارٌخ  330.66

 .سنوات 3العمومٌة فً 
 

ونظرا لكون مضامٌن هذا المرسو  الملكً المتعل  بنظا  المحاسبة العمومٌة هً األنسب   

سنوات  كؤجل إلقامة دعوى  3بما أنه ٌتعل  بالمالٌة العمومٌة ، فقد تبنى هذا المشروع 

االسترداد، علما أن  تؽٌٌر هذا االجل ٌستدعً تؽٌٌر نصوص أخرى مماثلة وهو الرأي الذي 

 . مانة العامة للحكومةتبنته كذلك األ

 

 .واعتبارا لما سلؾ  ٌقترح عد  األخذ بهذا التعدٌل 

 ...... ال       خ ي ث ث  ٕٛ ت ػٍٝ  ٌجب   ٚ ٌّذظ١ٍٓ

                

  :                                    ب 

I... 

II ...... 

III .  ظ ف  ٌٕظ  ػٓ ئل ِ   ػٜٛ .............وً ػ ٠ب  ِب ش    ٚ غ١  ِب ش  ،

 ......ػٍٝ  ٌجب   ٚ ٌّذظ١ٍٓ     ث ث       ال       

        

خ ط  ٚ ْ  ػٜٛ         آل            دذف  جً  م ٠ُ  ػٜٛ  ال       

ٟٚ٘  ذٌه  ؼ ب   ال       ٔ  ج  ػٓ  ػٜٛ ػ١ِّٛ   شأْ    ى   فؼً  ٌغ   

 ػٜٛ ِ ١ٔ     ؼ  ذ ت ؽب١ؼ   مظ١ ٠   س ٞ ػ١ٍٙ  آج ي  ٌ م  َ  ٌّٕظٛص 

   . ِٓ ل ْٔٛ  الٌ   ِ ت ٚ ٌؼمٛ  106ػ١ٍٙ  فٟ  ٌفظً 
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 نة التممممممـدممممممـةة امـحـومقةةومـرمـةة

  غشــــــب ايتعسٌٜغشــــــب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

: التالٌةلإلعتبارات           إن التعدٌل المقترح 

بالنسبة القتراح أصحاب المهن الحرة فهو مضمون  .1
سلفا بموجب المقتضٌات المقترحة فً إطار النص 

المقاوالت التً "األصلً من خالل التنصٌص على 
وبالتالً، فال ". أو الخدماتٌة....نشاطا تجارٌا تزاول 

. جدوى من هذه اإلضافة
 

بالنسبة لطبٌعة العقد ومدته، فالنص األصلً أتى  .2

 .(  2016             ع                     12              )  64            

                                        (               -               7                       2015). 

                

       12      : 

 :، على النحو التالً 2015من قانون المالٌة لسنة  7، تؽٌر وتتم  مقتضٌات المادة 2016ابتداء من فاتح ٌناٌر 

I-  تستفٌد المقاوالت التً تزاول نشاطا صناعٌا أو تجارٌا ومقاوالت الصناعة التقلٌدٌة والمقاوالت العقارٌة أو الخدماتٌة
 2016              خ            التً تشؽل                    واالستؽالالت الفالحٌة أو الؽابوٌة وكذا الجمعٌات 

                                                فً إطار عقود الشؽل  طالبً العمل  2019        31         

، من تحمل الدولة، لمدة أربعة وعشرٌن شهرا لواجبات االشتراك المستحقة على                               
 .المشؽلٌن لفائدة الصندو  الوطنً للضمان االجتماعً وكذا لرس  التكوٌن المهنً

ؼل من تحمل الدولة السالؾ الذكر فً حدود عشرة  أجراء، وإذا كان ٌحق  رقما للمعامالت ال ٌفو  ثالثة وٌستفٌد المش
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باقتراح أكثر ضمانات لألجراء فٌما ٌتعل  باستدامة 
 (عقد محدد المدة)أما حصر العقد . المناصب المحدثة

 شهرا قد ٌكون وسٌلة للمقاوالت لتشؽٌل طالبً 24فً 

العمل فقط لالستفادة من االمتٌازات خالل الفترة 
هذا، باإلضافة إلى أن تحدٌد مدة العقد لن . المعنٌة

.  ٌعفً المشؽل من فسخه فً أي وقت إن أراد ذلك
 

بخصوص تعمٌ  البرنامج على الشركات المحدثة قبل  .3
ٌجب التذكٌر  إن هذا اإلجراء ٌهدؾ باألساس،  2016

امالت المسجل، إلى وبصرؾ النظر عن رق  المع
تشجٌع خل  فرص الشؽل وتخفٌؾ األعباء الضرٌبٌة 

 واالجتماعٌة على المقاوالت فً مرحلة االنطال 
 .سابقاالشركات المحدثة ولٌس 

 

 10إلى  5فٌما ٌخص الرفع من سقؾ المستفٌدٌن من  .4

المقاوالت التً تحق  اجراء واقتصار البرنامج على 

فهذا  ،ٌن دره  سنوٌامالي 3رقما للمعامالت ال ٌفو  

ٌبقى رهٌنا ا البرنامج و<ٌقلص من فعالٌة هالتعدٌل 
 .بالتقٌٌ  الفعلً للعملٌة المنطلقة حدٌثا

 

 

 .ملٌون  دره  سنوٌا

II.   ٌتعٌن على رب العمل أن ٌقد  اإلقرارات المنصوص علٌها فً التشرٌع الجاري به العمل وأن ٌدلً إلى المصالح المختصة بالوثائ
 .الجاري بها العملة لنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمًالضرورٌة كما هً محددة فً ا

 

III-  ٌترتب عن كل إقرار ٌتضمن بٌانات ؼٌر صحٌحة ت  على أساسها منح االمتٌازات المنصوص علٌها فً البندI ًسقوط الح  ف ،

موجب النصوص التشرٌعٌة االستفادة من هذه االمتٌازات وإرجاع رب العمل للمبالػ التً استفاد منها مع تطبٌ  الجزاءات المقررة ب

 .الجاري العمل بها

أعاله، لمساطر التسوٌة أو التصفٌة القضائٌة، فإن أجل  Iفً حالة خضوع المقاولة المستفٌدة من تحمالت الدولة، المقررة فً البند 

من مدونة التجارة ال ٌسري فً مواجهة الدولة إال من تارٌخ إشعارها من طرؾ السندٌك فً شخص  686السقوط المقرر فً المادة 

 .قابض قباضة الخزٌنة العامة للمملكة التً ٌوجد بدائرة نفوذه المقر األساسً للمقاولة

 .فً حالة وجود عجز فً خزٌنة المقاولة، ٌتحمل رئٌس المقاولة المبالؽة واجبة اإلرجاع مباشرة من ذمة المالٌة الشخصٌة 

 

        

 .......بٌن أجراء المقاوالت والجمعٌات وبٌن أجراء المهن الحرة كاألطباء والمحامٌنتكرٌس المساوالت بٌن 

من تعمٌمه على أصحاب المهن الحرة وتوسٌع نطا  تطبٌقه حتى على المقاوالت لتحقٌ  تحفٌز حقٌقً لعنصر الشؽل ال بد 

  2016والجمعٌات ومكاتب وشركات المهن الحرة  المحدثة حتى قبل تارٌخ 

لحماٌة المال العمومً من التالعب ال بد من التنصٌص صراحة على تحمٌل رئٌس المقاولة أو الجمعٌة أو صاحب المهنة الحرة مسإولٌة 

. اع المبالػ التً تحملتها الدولة من ذمته المالٌة الشخصٌة فً حالة تقدٌمه إقرارات ؼٌر صحٌحةإرج  
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الت ـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
 

 13 :   ـــــ    
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ومـرمـة امـحـومقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  ::ايتكٜٛتايتكٜٛتْتٝذ١ ْتٝذ١ 

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1212::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 هٌاكل وتحدٌث وتطوٌر الدٌمقراطٌة لتعزٌز حٌوٌا ورشا المتقدمة الجهوٌة إرساء ٌمثل     

 .المندمجة واالجتماعٌة االقتصادٌة بالتنمٌة والنهوض الدولة

  

 ٌإسسالمتعل  بالجهات جاء ل 14-111رق   تنظٌمًال قانونال فإن اإلطار، هذا وفً     

 فً وذلك تدرٌجٌة بطرٌقة مواردها و سلطاتها وٌقوي اتالجه لشإون دٌمقراطً لتدبٌر

 

 .(  2016           ع                13              )  65            

                  ع

 

II .                 

                         

 

       13 : 
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 .التعاقد مبدأ على ٌرتكز واضح قانونً إطار

 

من القانون التنظٌمً السالؾ الذكر قد خصصت  188المادة   أن إلى اإلشارة وتجدر     

 (%5)لفائدة الجهات سٌت  رصدها تدرٌجٌا من الضرٌبة على الشركات موارد هامة 

، تضاؾ ؼلٌها  (%20)والرس  المفروض على عقود التؤمٌن (%5)والضرٌبة على الدخل  

 .  2021مالٌٌر دره  سنة   10اعتمادات من المٌزانٌة العامة  فً اف  بلوغ سقؾ 

 

 2016تضمن مشروع قانون المالٌة لسنة وتنزٌال لهذا الورش البالػ األهمٌة، فقد       

 : التدابٌر التالٌة 

 

 العجز سدو الجهات تؤهٌل أجل من سنة، 12لمدة  ،االجتماعً لتؤهٌلل صندو  إحداث -

 األساسٌة  والتجهٌزات التحتٌة والبنٌات البشرٌة التنمٌة مستوى على المسجل

 تقلٌصو للموارد عادل توزٌع تحقٌ  من أجل الجهوي للتضامن صندو إحداث  -
 الجهات  بٌن التفاوتات

ٌبة على الدخل والضرٌبة على الشركات والرس  الضر حصٌلة من صالحصنسب  رفع -

،   % 20و    % 2إلى     % 13و   % 1المفروض على عقود التؤمٌن على التوالً من 

  2015ملٌون دره   سنة  1075,9 لتنتقل  االعتمادات المخصصة فً هذا اإلطار من 

 ملٌون دره   2192,4إلى 

 .  ملٌون دره  كمساهمة من المٌزانٌة العامة 2000رصد مبلػ  -
 

وستمكن هذه األؼلفة المالٌة الجهات من وضع هٌاكلها المإسساتٌة واإلدارٌة وتزوٌدها      

 .  بالموارد البشرٌة المإهلة الضرورٌة

 

 ٌّ ؼٍك   ٌجٙ ت  ٌظ     شأْ  ٕف١ذٖ  ٌظ١ٙ   111.14ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  188 طب١م  ألدى َ  ٌّ    

،   ط  ٌٍجٙ ت ػٓ  ٌسٕ   ٌّ ١ٌ  ١ٌٛ٠2015ٛ  7 ) 1436ِٓ  ِؼ ْ  20    ٠خ  1.15.83 ٌش ٠ف  لُ 

 ِٓ دظ١ٍ   ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌش و ت % 2ٔسب   2016

 

                

II .                 

                         

 

       13 : 

 

 ٌّ ؼٍك   ٌجٙ ت  ٌظ     شأْ  ٕف١ذٖ  ٌظ١ٙ   111.14ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  188 طب١م  ألدى َ  ٌّ    

،   ط  ٌٍجٙ ت ػٓ  ٌسٕ   ٌّ ١ٌ  ١ٌٛ٠2015ٛ  7 ) 1436ِٓ  ِؼ ْ  20    ٠خ  1.15.83 ٌش ٠ف  لُ 

 ِٓ دظ١ٍ   ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌش و ت % 3ٔسب   2016

 

        

 

.ِٓ  جً  ّى١ٓ  ٌجٙ ت ِٓ ٚ  ئً ِ ١ٌ  ِ ئّ  ٌ ٔظ ق فٟ ِ  ٌٚ  ِٙ ِٙ   ٌج ٠    
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الت ـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
 

 14 :   ـــــ    

 

 

                 ـ                 
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ومـرمـة امـحـومقةة  التممممممـدممممممـةة نةة

::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت   

٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1212::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ   

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 حٌوٌا ورشا المتقدمة الجهوٌة إرساء ٌمثل     

 الدولة هٌاكل وتحدٌث وتطوٌر الدٌمقراطٌة لتعزٌز

 .المندمجة واالجتماعٌة االقتصادٌة بالتنمٌة والنهوض

  

 

 .(  2016    ع                       14              )  66            

                  ع

 

II .                 
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رق   تنظٌمًال قانونال فإن اإلطار، هذا وفً     

 لتدبٌر ٌإسسالمتعل  بالجهات جاء ل 111-14

 ومواردها سلطاتها وٌقوي اتالجه لشإون دٌمقراطً

 ٌرتكز واضح قانونً إطار فً وذلك تدرٌجٌة بطرٌقة

 .التعاقد مبدأ على

 

من القانون  188المادة   أن إلى اإلشارة وتجدر     

قد خصصت موارد هامة التنظٌمً السالؾ الذكر 

لفائدة الجهات سٌت  رصدها تدرٌجٌا من الضرٌبة 

 (%5)والضرٌبة على الدخل  (%5)على الشركات 

،  (%20)والرس  المفروض على عقود التؤمٌن

لٌها اعتمادات من المٌزانٌة العامة  فً اف  إتضاؾ 

 .  2021مالٌٌر دره  سنة   10بلوغ سقؾ 

 

بالػ األهمٌة، فقد تضمن وتنزٌال لهذا الورش ال      

 : التدابٌر التالٌة  2016مشروع قانون المالٌة لسنة 

 

 12لمدة  ،االجتماعً لتؤهٌلل صندو  إحداث -

 المسجل العجز سدو الجهات تؤهٌل أجل من سنة،
 التحتٌة والبنٌات البشرٌة التنمٌة مستوى على

 األساسٌة  والتجهٌزات

 تحقٌ  من أجل الجهوي للتضامن صندو إحداث  -

       14 : 

 

ِٓ  20    ٠خ  1.15.83 ٌّ ؼٍك   ٌجٙ ت  ٌظ     شأْ  ٕف١ذٖ  ٌظ١ٙ   ٌش ٠ف  لُ  111.14ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  188 طب١م  ألدى َ  ٌّ    

 ِٓ دظ١ٍ   ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً % 2ٔسب   2016،   ط  ٌٍجٙ ت ػٓ  ٌسٕ   ٌّ ١ٌ  ١ٌٛ٠2015ٛ  7 ) 1436 ِؼ ْ 

 

                

 

II .                 

                         

 

       14 : 

 

ِٓ  20    ٠خ  1.15.83 ٌّ ؼٍك   ٌجٙ ت  ٌظ     شأْ  ٕف١ذٖ  ٌظ١ٙ   ٌش ٠ف  لُ  111.14ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  188 طب١م  ألدى َ  ٌّ    

    ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خًِٓ دظ١ً % 3ٔسب   2016،   ط  ٌٍجٙ ت ػٓ  ٌسٕ   ٌّ ١ٌ  ١ٌٛ٠2015ٛ  7 ) 1436 ِؼ ْ 

        

 

 .ِٓ  جً  ّى١ٓ  ٌجٙ ت ِٓ ٚ  ئً ِ ١ٌ  ِ ئّ  ٌ ٔظ ق فٟ ِ  ٌٚ  ِٙ ِٙ   ٌج ٠  
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 بٌن التفاوتات تقلٌصو للموارد عادل توزٌع
 الجهات 

ٌبة على الضر حصٌلة من صالحصنسب  رفع -
الدخل والضرٌبة على الشركات والرس  

 1المفروض على عقود التؤمٌن على التوالً من 
، لتنتقل    % 20و    % 2إلى     % 13و   %

 االعتمادات المخصصة فً هذا اإلطار من 
إلى   2015دره   سنة ملٌون  1075,9

 ملٌون دره   2192,4

ملٌون دره  كمساهمة من  2000رصد مبلػ  -

 .  المٌزانٌة العامة

 

وستمكن هذه األؼلفة المالٌة الجهات من وضع      

هٌاكلها المإسساتٌة واإلدارٌة وتزوٌدها بالموارد 

 .  البشرٌة المإهلة الضرورٌة
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الت ـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
 

       ـ          
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ومـرمـة امـحـومقةة  التممممممـدممممممـةة نةة

::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت   

٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1717::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  22::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ   

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 : فً إطار توسٌع التؽطٌة الصحٌة األساسٌة  

ت  وضع نظا  التؤمٌن اإلجباري عن المرض لفائدة المستقلٌن  -
 :الطلبة باإلضافة إلى  وأصحاب المهن الحرة

   بالنسبة للمستقلٌن وأصحاب المهن الحرة فسٌستفٌد من هذا النظا
العمال المستقلون واألشخاص الذٌن ٌزاولون مهنة حرة وجمٌع 

إن مشروع ). األشخاص اآلخرون الذٌن ٌزاولون نشاطا حرا
القانون الذي تحدد بموجبه نظا  التؤمٌن اإلجباري عن المرض 
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     ث                                         

 "                     " 
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 .(ور المصادقة بالنسبة لهذه الفئة ٌوجد حالٌا فً ط

   بالنسبة للطلبة ٌقدر عدد المستفدٌن من هذه التؽطٌة برس  الموس

طالب بكلفة مالٌة  250.000بحوالً  2016-2015الجامعً 

 .ملٌون دره   100تناهز 

هذا مع اإلشارة إلى أن الحكومة وفً إطار ترشٌد تدبٌر المالٌة   

ابات الخصوصٌة العمومٌة ، تتجه نحو الحد من إحداث مثل هذه الحس

 .للخزٌنة 

 

 

    ث                                                      ع                                        

                           : 

 

-                       20             
-                           80          . 

 .                           ف                        آل    

 

        

  ؼ١ُّ  ٌ غط١   ٌظذ١  ؛ -
  شج١غ ٘ذٖ  ٌفئ ت ِٓ  ٌذظٛي ػٍٝ  غط١  طذ١  -
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الت ـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
 

 54 :   ـــــ    

 

 

                 ـ                 

 

          : 68 

 

ومـرمـة امـحـومقةة  نة التممممممـدممممممـةة

::ايتكٜٛتايتكٜٛتْتٝذ١ ْتٝذ١    

٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1717::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  11::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ   

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
                                       

                  "  "                         

                                        :        

       (1.1.0.0.0.00.000)          (0000) 

"             "          (80)           "      

                             "            
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       1.1.0.0.0.13.000                                           

 من المشروع بعد بٌان موارد  مدٌرٌة أمالك الدولة  49ٌكون ذلك فً الصفحة 

 

        

 

الوكٌل القضائً  ٌختصوظٌفة الوكٌل القضائً للمملكة، بشؤن إعادة تنظٌ   1953مارس  02من الظهٌر الشرٌؾ المإرخ فً  طبقا للفصل األول-

                                       .                                                                                "للمملكة 

                                       

ال ٌتضمن مادة تتعل  بموارد الوكالة القضائٌة للمملكة، وذلك على  2016لكن، ورؼ  هذا االختصاص نالحظ أن مشروع قانون المالٌة لسنة -

 خالؾ باقً المدٌرٌات الواردة فً الفصل المتعل  ببٌان موارد وزارة االقتصاد والمالٌة كالمدٌرٌة العامة للضرائب 

-                                                                                                         

 

 2تعديل رقم  تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 2المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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النص األصمي 
I- كفقا ....................................................... :

بتحديد المقادير المطبقة عمى المطبقة عمى ........... بتغيير أسعار أك كقؼ استيفاء الرسـك الجمركية -
البضائع كالمصكغات المفركضة عمييا ضريبة االستيالؾ الداخمي ككذا المقتضيات الخاصة بيذه البضائع 

. كالمصكغات
 .......................................

                

I- كفقا ....................................................... :
بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع ........... بتغيير أسعار أك كقؼ استيفاء الرسـك الجمركية -

كالمصكغات المفركضة عمييا ضريبة االستيالؾ الداخمي ككذا المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات، 
. باستشارة لجنتي المالية بالبرلمان

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

 .إعطاء مدلول حقٌقً لمراقبة البرلمان للعمل الحكومً فً المجال المالً

  

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1313::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

  

  

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
لمكاجية  تافالمطمكبألف التعديؿ المقترح قد يحد مف المركنة ك الفعالية 

، عمما بأف التأىيؿ يمنح لمحككمة لمدة سنة مع تقديـ الحاالت الطارئة
المراسيـ المتخذة إلى البرلماف لممصادقة عمييا عند انتياء مدة التأىيؿ 

مف الدستكر، مما يمكف مؤسسة البرلماف مف ممارسة  70طبقا لممادة 
. الرقابة عمى عمؿ الحككمة
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 3تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 2المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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النص األصمي 
I- كفقا ....................................................... :

بيذه البضائع ........................................ بتغيير أسعار أك كقؼ استيفاء الرسـك الجمركية -
 .كالمصكغات

بتغيير أك تتميـ قكائـ المنتجات المتأصمة كالكاردة مف بعض الدكؿ اإلفريقية كالمتمتعة باإلعفاء مف رسـ  -
.  اإليراد ككذا قائمة الدكؿ المذككرة

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

I- كفقا.......................................................  :
بيذه البضائع ........................................ بتغيير أسعار أك كقؼ استيفاء الرسـك الجمركية -

 .كالمصكغات
مف رسـ  بتغيير أك تتميـ قكائـ المنتجات المتأصمة كالكاردة مف بعض الدكؿ اإلفريقية كالمتمتعة باإلعفاء -

  .60%عمى أن تفوق المكونات المحمية لممنتوج اإليراد ككذا قائمة الدكؿ المذككرة، 
 .......................................

              
. لتفادي التحاٌل باللجوء إلى المرور عبر وسطاء بالبلدان المعفٌة إلخفاء المصدر الحقٌقً للسلع المستوردة

 

  

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1313::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

                                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                                                

                                                                                                                       . .  

كما أن مدونة الجمارك تحدد بدقة القواعد الواجب احترامها من أجل كما أن مدونة الجمارك تحدد بدقة القواعد الواجب احترامها من أجل 

. . االستفادة من االمتٌاز الجمركًاالستفادة من االمتٌاز الجمركً

ك لإلشارة فإف كؿ غش يتـ ضبطو في المكضكع ينجـ عنو أداء الرسـك 
 .الجمركية المستحقة مع الغرامات الزجرية
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 4تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 2المادة  
مالحظــــة نص التـعديـــل 

النص األصمي 
I-...  ..........................................................

  ....................................
. يجب أف تعرض المراسيـ المشار إلييا أعاله عمى البرلماف لممصادقة عمييا في أقرب قانكف لممالية

المقترح  التعديل
I-..  ... ...........................................................

 .................
. دورة برلمانية المشار إلييا أعاله عمى البرلماف لممصادقة عمييا في أقربيجب أف تعرض المراسيـ 

تبرير التعديل 
إعطاء مدلكؿ حقيقي لمراقبة البرلماف لمعمؿ الحككمي في المجاؿ المالي، بحيث يجب أف يبقى الترخيص متعمقا فقط بالفترات 

 .التي تفصؿ بيف دكرتي البرلماف
 

 

  

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1414::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  88::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

ألف قانكف اإلذف يؤىؿ الحككمة التخاذ التدابير بمقتضى مراسيـ مف فاتح يناير إلى  
دجنبر مف نفس السنة ك تقدـ ىذه المراسيـ إلى البرلماف لممصادقة عمييا عند  31

 .انتياء األجؿ المحدد
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 4تعديل رقم   االشتراكي الفريقتعديالت  2المادة  
مالحظــــة نص التـعديـــل 

النص األصمي لممشروع 
: الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 

:  2المادة 
I- -I   مف الدستكر، يؤدف لمحككمة أف تقـك بمقتضى مراسيـ 70كفقا ألحكاـ الفصؿ............. 

 البضائع أك المصكغات؛بيذه ...................بتغيير أسعار أك كقؼ - -
 .ككذا قائمة الدكؿ المذككرة...............بتغيير أك تتميـ قكائـ المنتجات المتأصمة - -

التعديل المقترح 
   : الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 

 : 2لمادة ا 
II-  قكانيف كباتفاؽ مع المجاف المعنية . مف الدستكر، يمكف لمحككمة أف تقـك بمقتضى مراسيـ 81كفقا ألحكاـ الفصؿ: 
III- - بيذه البضائع أك المصكغات؛...................بتغيير أسعار أك كقؼ 
IV- - ككذا قائمة الدكؿ المذككرة...............بتغيير أك تتميـ قكائـ المنتجات المتأصمة. 

التعميؿ 
V- -  مف  الدستكر؛  81تفعيؿ الفصؿ
VI- - تعزيز الدكر الرقابي لمبرلماف عبر المجاف المعنية  .

VII- -  مف الدستكر 77تفعيؿ دكر البرلماف في الحفاظ عمى تكازف مالية الدكلة المنصكص عميو في الفصؿ 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1414::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

مف الدستكر في  70المعنية تتخذىا الحككمة بمكجب الفصؿ ألف المراسيـ 
مف  81كليس في إطار الفصؿ  إطار التأىيؿ التشريعي الذم يمنحو البرلماف

الدستكر الذم يتعمؽ بمراسيـ القكانيف التي يمكف لمحككمة أف تتخذىا ما بيف 
 .دكرات البرلماف
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 5تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت   2المادة 
 مالحظــــةنص التـعديـــل 

النص األصمي لممشروع 
: الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 

 2المادة 
- II-........................ 

. يجب أف تعرض المراسيـ المشار إلييا  أعاله عمى البرلماف لممصادقة عمييا في أقرب قانكف لممالية
التعديل المقترح 

: الجمركية و الضرائب غير المباشرة الرسوم 
 2المادة 

II........................ لممصادقة عمييا خالل دورتو يجب أف تعرض المراسيـ المشار إلييا أعاله عمى البرلماف
 .العادية الموالية

التعميل 
مف  الدستكر؛  81تفعيؿ الفصؿ  - -
.  تعزيز الدكر الرقابي لمبرلماف عبر المجاف المعنية - -

مف الدستكر  77تفعيؿ دكر البرلماف في الحفاظ عمى تكازف مالية الدكلة المنصكص عميو في الفصؿ  -

 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1414::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

لفريقي األصالة ك المعاصرة  أعاله 4لمتعديؿ رقـ  المقدـ بالنسبةلنفس التعميؿ 
 .ك االتحاد الدستكرم
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 6تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت   2المادة 
 مالحظةنص التـعديـــل 

النص األصمي لممشروع 
: الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 

 .2المادة 
VIII-  التالييفمف الدستكر، يصادؽ عمى المرسكميف  70طبقا ألحكاـ الفصؿ ..................:  

 بشكؿ مسحكؽ؛.............. 2.14.231المرسـك رقـ   - -
. القمح الميف كمشتقاتو....................2.14.566المرسـك رقـ  - -

التعديل المقترح 
   : الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 

   1مكرر 2المادة  
 بشكؿ مسحكؽ؛.............. 2.14.231رقـ  يصادؽ عمى المرسـك مف الدستكر،  70طبقا ألحكاـ الفصؿ 

التعميل 
ييدؼ ىذا التعديؿ إلى تمكيف البرلماف مف المصادقة عمى كؿ مرسـك عمى حدة، اعتبارا إلى أف كؿ مرسـك ينفرد 

التصكيت عمى بأحكاـ معينة، ك بالتالي يجب إفراد كؿ مرسـك عمى حدة ليتـ التصكيت عميو مادة مادة، كليس 
. المرسكميف مرة كاحدة

 

 
 

 
 سحب التعديل

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

مف الدستكر في نفس الكقت عمى اإلذف لمحككمة باتخاذ  70ينص الفصؿ 
مراسيـ ككذا تقديميا لممصادقة عمييا مف طرؼ السمطة التشريعية كبالتالي 
ليس ىناؾ ما يفرض قاعدة الفصؿ بيف اإلذف كالمصادقة كتخصيص ليما 

. كؿ مادة عمى حدة
ف ذلؾ أ. كما أنو ليس ىناؾ ما يفرض قاعدة تقديـ كؿ مرسكـ عمى حدة

المصادقة ينبغي أف تنصب عمى مادة كاحدة نظرا لكحدة المكضكع المتمثمة 
. في المصادقة عمى المراسيـ المتخذة في ىذا اإلطار

نظرا لكحدة المكضكع كترابط الفقرتيف  2لذا، ال نرل مبررا لتجزئة المادة 
. فيما بينيما (التأىيؿ كالمصادقة)األكلى ك الثانية 

المتخذة في إطار المراسيـ فرغـ تعددىا فإنيا ك فيما يخص اإلجراءات 
تنصب في نفس المكضكع المتمثؿ في إيقاؼ أك تغيير الرسـك الجمركية ك 

. غيرىا مف الضرائب ك الرسـك المفركضة عمى الكاردات
ك لإلشارة فاف المجمس الدستكرم قد أقر بدستكرية ىذه المادة بكاسطة القرار  

.  29/12/2008بتاريخ  728-08رقـ 
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 7تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت   2المادة 
 مالحظــــةنص التـعديـــل 

النص األصمي لممشركع 
: الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 

 2المادة 
II- -II مف الدستكر، يصادؽ عمى المرسكميف التالييف 70طبقا ألحكاـ الفصؿ ..................:  
 بشكؿ مسحكؽ؛.............. 2.14.231المرسـك رقـ   - -
 .القمح الميف كمشتقاتو....................2.14.566المرسـك رقـ  - -

التعديل المقترح 
   : الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 

مكرر  مرتين  2المادة  
III-  القمح الميف .............. 2014.566رقـ  مف الدستكر، يصادؽ عمى المرسـك  70طبقا ألحكاـ الفصؿ

. كمشتقاتو
التعميل 

IV-  ييدؼ ىذا التعديؿ إلى تمكيف البرلماف مف المصادقة عمى كؿ مرسـك عمى حدة، اعتبارا إلى أف كؿ
. مرسـك ينفرد بأحكاـ معينة، ك بالتالي يجب إفراد كؿ مرسـك عمى حدة ليتـ التصكيت عميو مادة مادة

 
 

 
 سحب التعديل

 
  ::غرل َكبٍٛغرل َكبٍٛتعسٌٜ تعسٌٜ 

 
 أعاله 6رقـ لمتعديؿ  المقدـ بالنسبةلنفس التعميؿ 
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 8تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت  3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
النص األصمي لممشروع 

: مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة 
 3المادة 

I- -I 45ك  15أحكاـ الفصكؿ  2016يناير  تغير كتتمـ عمى النحك التالي، ابتداء مف فاتح 
......" الجمركي ...... يباشر  -1 -24الفصؿ " 

التعديل المقترح 
. مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 3المادة 
I-  45ك   23و 15أحكاـ الفصكؿ   2016تغير كتتمـ عمى النحك التالي، ابتداء مف فاتح يناير :............... 

؛ .........................15الفصؿ 
: 23الفصؿ " 
: لتطبيؽ ىذه المدكنة، تعتبر محظكرة جميع البضائع التي يتـ استيرادىا أك تصديرىا  -1

؛  ..ممنكعا / -أ                           
؛ ........أك خاضعا لقيكد أك /. -ب                          
مف أك إلى بمد إسرائيؿ كيفما كاف مصدرىا أك أصميا؛  / -أ/ -ت                         

أعاله مف ىذه المادة، يمكف رفعو كيسمح تبعا لذلؾ االستيراد أك التصدير  1بيد أف الحظر المنصكص عميو في البنديف أ ك ب مف  -2
:  في إحدل الحالتيف التاليتيف

؛  ...............(أ
........... .........  ..(ب
يمنع منعا كميا رفع حظر استيراد البضائع التي يككف مصدرىا أك أصميا بمد إسرائيؿ؛ كما يمنع منعا كميا رفع الحضر عف تصدير  -3

. البضائع مف بمد المغرب إلى بمد إسرائيؿ كذلؾ كيفما كاف مصدرىا أك أصميا
 التعميل

 ف الصييكنياليدؼ ىك منع التداكؿ التجارم مع الكيا

 
 من الدستور 79بالفصل  دفعت الحكومة

 
  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

عمال بمقتضيات مقررات المنظمات العربية كاإلسالمية فإف عمميات االستيراد 
لى إسرائيؿ تبقى محظكرة أصال  .كالتصدير مف كا 

لذا، فإف الحككمة ال ترل ضركرة إعادة التنصيص عمى ىذا الحظر خاصة ك 
 .الجمارؾ ليست إطارا مالئما لتنظيـ التجارة الخارجيةأف مدكنة 
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 5تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري  3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

: مكرر مرتيف 45الفصؿ 
...................................................  تزكد اإلدارة -1
..........................................  تزكد اإلدارة كذلؾ -2

.......................................................  تحدد بنص 
. مف تاريخ تسمـ الطمب يكما ابتداء 150يجب أف يبمغ جكاب اإلدارة داخؿ أجؿ ال يتعدل 

 ......................................................................
التعديل المقترح 

: مكرر مرتيف 45الفصؿ 
...................................................  تزكد اإلدارة -1
....  ......................................تزكد اإلدارة كذلؾ -2

.......................................................  تحدد بنص 
. ابتداء مف تاريخ تسمـ الطمب يوما 60يجب أف يبمغ جكاب اإلدارة داخؿ أجؿ ال يتعدل 

 ......................................................................
تبرير التعديل 

أشير ىك أجؿ  5التجارة العالمية بضركرة اعتماد آجاؿ معقكلة في ىذا الشأف، لذلؾ نعتقد أف تكصي قكاعد منظمة 
مبالغ فيو بالنظر إلى تطكر كسائؿ التكاصؿ اإللكتركنية مف جية، كلككف ىذا األجؿ ال يتماشى مع سعينا إلى 

عمى المستثمريف نتيجة  تبسيط المساطر مف جية أخرل، كما أف طكؿ اآلجاؿ قد يساىـ في تفكيت فرص الربح
. التقمبات السريعة لألسكاؽ

. يكما التخاذ المكقؼ مف طمبات المكاطنيف 60كما أف القانكف يمـز اإلدارة باعتماد أجؿ 
 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1515::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  1313::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

المعيار المعتمد مف طرؼ دكؿ ألف المدة المنصكص عمييا في المشركع ىي 
االتحاد األكركبي التي تتميز إداراتيا الجمركية بالفعالية ك النجاعة ك كفاية 

 .المكارد البشرية
يـك المقترحة ىي مدة معقكلة نظرا لكثرة المتعامميف في  150كما أف مدة 

باإلضافة إلى أف البضائع التي  (ألؼ متعامؿ 28حكالي )التجارة الخارجية 
 .ألؼ سطر تعريفي 17ف أف تستفيد مف ىذا اإلجراء تتعدل يمؾ

يـك ىي مدة قصكل ال يمكف لإلدارة  150ك تجدر اإلشارة إلى أف مدة 
 .تجاكزىا في جكابيا عف طمبات المقررات المسبقة

ك يمكف في بعض الحاالت االستثنائية أف تجد االدارة صعكبات فيما يخص  
سات أك طمب رأم المجاف المختصة في بغض المكاد ك تضطر إلى إجراء درا

 .المنظمة العالمية لمجمارؾ
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 6تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

: المكرر مرتيف 45الفصؿ 
...................................................  تزكد اإلدارة -1
..........................................  تزكد اإلدارة كذلؾ -2

.......................................................  تحدد بنص 
....... ..............................................يجب أف يبمغ 

سنكات بالنسبة  3سنكات بالنسبة لمتصنيؼ التعريفي في  5تحدد مدة سرياف مفعكؿ المقررات المسبقة المذككرة في 
. لقكاعد المنشأ كفي سنة كاحدة بالنسبة لطرؽ التقييـ في الجمرؾ

التعديل المقترح  
: المكرر مرتيف 45الفصؿ 

....................  ...............................تزكد اإلدارة -1
..........................................  تزكد اإلدارة كذلؾ -2

.......................................................  تحدد بنص 
..................................................... يجب أف يبمغ 

سنكات بالنسبة  3سنكات بالنسبة لمتصنيؼ التعريفي في  5المذككرة في تحدد مدة سرياف مفعكؿ المقررات المسبقة 
. لقكاعد المنشأ كفي سنة كاحدة بالنسبة لطرؽ التقييـ في الجمرؾ

شريطة يمكف لإلدارة أف تمغي المقرر المسبؽ عندما تغير العناصر التي تـ عمى أساسيا اتخاذ ىذا المقرر، 
 .استشارة لجنتي المالية بالبرلمان

رير التعديل تب
 .إعطاء مدلكؿ حقيقي لمراقبة البرلماف لمعمؿ الحككمي في المجاؿ المالي

 
 غشب ايتعسٌٜ

 
  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

 .ألن األمر يتعمق بتدبير إداري يدخل ضمن اختصاصات السمطة التنفيذية
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 7تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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مدكنة الجمارؾ ك الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

: المكرر مرتيف 45الفصؿ 
...................................................  تزكد اإلدارة -1
..........................................  تزكد اإلدارة كذلؾ -2

.......................................................  تحدد بنص 
..................................................... يجب أف يبمغ 

.............................................. تحدد مدة سرياف 
... ..................................................يمكف لإلدارة

......................................... يجب أف يثبت طالب
بعده، تنشر المقررات المسبقة المتخذة مف طرؼ اإلدارة بجميع الكسائؿ كالسيما في الجريدة  3دكف اإلخالؿ بأحكاـ البند 

. الرسمية أك في إحدل الجرائد المرخص ليا بنشر اإلعالنات القانكنية اإلدارية
المقترح التعديل 
: المكرر مرتيف 45الفصؿ 

...................................................  تزكد اإلدارة -1
..........................................  تزكد اإلدارة كذلؾ -2

.......................................................  تحدد بنص 
...................................... ...............يجب أف يبمغ 

.............................................. تحدد مدة سرياف 
..................................................... يمكف لإلدارة

......................................... يجب أف يثبت طالب
بعده، تنشر المقررات المسبقة المتخذة مف طرؼ اإلدارة بجميع الكسائؿ كالسيما في الجريدة  3دكف اإلخالؿ بأحكاـ البند 

ويمكن حينئذ لكل مقاولة معنية بيذا التصنيف  الرسمية أك في إحدل الجرائد المرخص ليا بنشر اإلعالنات القانكنية اإلدارية،
. ادة نفس المسطرة التي قام بيا طالب المعمومات األولاالستفادة منو تمقائيا دون تقديم طمب جديد في الموضوع أو إع

 
 غشب ايتعسٌٜ

 
  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

ألن المقررات التي تتخذىا االدارة في ىذا الصدد يتم نشرىا في الجريدة 
الرسمية و بالتالي تصبح االستفادة منيا متاحة لمجميع و بالخصوص في 

 .مادة التصنيف التعريفي
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تبرير التعديل 
نقترح التنصيص عمى تعميـ االستفادة مف المقررات المسبقة التي تيـ التصنيؼ التعريفي  لمبضائع بالنسبة لجميع المقاكالت 

عادة سمكؾ نفس المسطرة  .ابتداء مف نشرىا في الجريدة الرسمية دكف تقديـ طمب جديد كا 
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 8تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

: المكرر مرتيف 45الفصؿ 
...................................................  تزكد اإلدارة -1
..................................................  إف المعمكمات-3
يمكف االحتجاج بالسر الميني لرفع اإلدالء بالمعمكمات في اإلجراءات القضائية أك عندما يتعمؽ األمر باإلدارات ال  -4

. الجبائية أك اإلدارات ك المؤسسات المكمفة بإعداد اإلحصائيات أك في الحاالت التي ينص فييا القانكف عف رفع السر الميني 
التعديل المقترح 

: المكرر مرتيف 45الفصؿ 
...................................................  تزكد اإلدارة -1
..................................................  إف المعمكمات-3
ال يمكف االحتجاج بالسر الميني لرفع اإلدالء بالمعمكمات في اإلجراءات القضائية أك عندما يتعمؽ األمر باإلدارات  -4

المكمفة بإعداد اإلحصائيات أك في الحاالت التي ينص فييا القانكف عف رفع السر  العموميةك اإلدارات ك المؤسسات الجبائية أ
وال تسمم ىذه المعمومات إال لمقضاة المكمفين بالتحقيق أو لمدراء اإلدارات  والمؤسسات العمومية المذكورة أعاله ، الميني

ة التي من أجميا رفع السر الميني واالمتناع عن تسميميا إلى أي جية أخرى والذين يجب أن يستعمموىا حصرا في الغاي
. دون ترخيص مكتوب من إدارة الجمارك

تبرير التعديل 
التنصيص عمى أف اإلدارات كالمؤسسات المكمفة باإلحصاء ىي عمكمية كليست خاصة، كما أنو البد مف تحديد الجية التي 

. ظا عمى السر المينيتستمـ ىذه المعمكمات بشكؿ دقيؽ حفا
 

 
 غشب ايتعسٌٜ

 
  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

المكرر مرتيف  45ألف اإلدارات ك المؤسسات المنصكص عمييا في الفصؿ 
ك تيـ باألساس مف مدكنة الجمارؾ ال يمكف أف تككف إال رسمية كعمكمية 

 .ك بنؾ المغرب ك مكتب الصرؼ السامية لمتخطيط المندكبية
تقدـ لإلدارات ك لممؤسسات ك ليس لألشخاص كما  ك لإلشارة فإف المعمكمات

أف كاجب عدـ إفشاء السر الميني ىك منصكص عميو في قانكف الكظيفة 
 .العمكمية ك في القكانيف ك األنظمة المنظمة لممؤسسات ك اإلدارات المذككرة
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 9تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

: 66الفصؿ 
...................................  يجب -1
........................ يمكف  إيداع-2
االستثناءات المنصكص عمييا بنفس ال يقبؿ التصريح المفصؿ بعد انصراـ أجؿ يحدد بقرار لمكزير المكمؼ بالمالية، ما عدا -3

. القرار
التعديل المقترح 

: 66الفصؿ 
...................................  يجب -1
........................... يمكف  إيداع-2
 .يوما من تاريخ وصول البضاعة إال بموافقة اإلدارة 90أجل ال يقبؿ التصريح المفصؿ بعد انصراـ -3

تبرير التعديل 
عطائيـ متسعا مف الكقت لتعشير اؿ تنصيص عمى آجاؿ قبكؿ التصريح في مدكنة الجمارؾ، حفاظا عمى حقكؽ المستكرديف كا 

 .بضائعيـ، عمما أف الطاقة االستيعابية لممكانىء قد تحسنت بشكؿ يسمح باتخاذ ىذا االجراء
 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  99  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1717::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  

  ::غرل َكبٍٛغرل َكبٍٛتعسٌٜ تعسٌٜ 

يكما ك تـ تقميصيا تدريجيا إلى  90ألف المدة المقترحة كانت محددة فعال في  
يكما تماشيا مع مقتضيات االتفاقيات الدكلية المعمكؿ مف  45يكما ثـ إلى  60

طرؼ جميع اإلدارات الجمركية في العالـ ك التي تيدؼ إلى تقميص مدة بقاء 
 .البضائع في الجمرؾ

تقميص مدة بقاء البضائع في الجمرؾ يعتبر كمعيار لمفعالية ك ك لإلشارة فاف  
 .النجاعة القتصاديات الدكؿ

كما أف تحديد ىذه المدة بقرار لمكزير المكمؼ بالمالية يضفي المركنة الالزمة 
 .لتدبير ىذه المدة عمى ضكء تطكرات التجارة الخارجية

 

 
  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 10تعديل رقم   و االتحاد الدستوري تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة  3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

: 100الفصؿ 
...............  ال يمكف حيازة أية بضاعة مف مكاتب الجمرؾ

. دكف أف يككف قد منح في شأنيا رفع اليد عف البضائع مف طرؼ اإلدارة
المقترح التعديل 
: 100الفصؿ 

. يمكن إعادة تصدير البضاعة التي لم يقدم في شأنيا أي تصريح بعد رفع الجمارك اليد عنيا
...............  ال يمكف حيازة أية بضاعة مف مكاتب الجمرؾ

. دكف أف يككف قد منح في شأنيا رفع اليد عف البضائع مف طرؼ اإلدارة
تبرير التعديل 

. كرديف جراء تكبدىـ خسارة بضائعيـحفاظا عمى حقكؽ المست
 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  99  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1717::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

ألنو بعد رفع اليد عف البضائع يصبح مالكيا حرا لمتصرؼ فييا سكاء بإعادة 
 .تصديرىا أك بيعيا في السكؽ الداخمي



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 11تعديل رقم   المعاصرة و االتحاد الدستوريتعديالت فريقي األصالة و   3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

: 104الفصؿ 
................  كال يمكف أف يترتب عف سرقتيا أك تالفييا أك فسادىا . تبقى ىذه األشياء كالبضائع تحت مسؤكلية المالكيف-1

. حالة خطأ صادر عف اإلدارة أك إىماؿ مف طرؼ أعكانيا ما عدا في
2-  .......................................................................

التعديل المقترح 
.  تتحمل اإلدارة المسؤولية الكاممة عن كل ما يترتب عن سرقة أو ضياع أو تمف أو فساد ىذه األشياء أو البضائع-1
 
2-...... ...............................................................

تبرير التعديل 
. يجب حفظ حقكؽ المالكيف باعتبار أف البضائع كاألشياء تبقى في مكاتب اإلدارة

 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1818::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  88::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

بمسؤكلية االدارة في حالة ثبكت خطئيا أك إىماؿ تقر ألف مدكنة الجمارؾ 
متعمد مف طرؼ أحد أعكانيا، ك بالتالي فإف ىذا التعديؿ ال يقدـ أية إضافة، 

عمما بأف مدكنة الجمارؾ تنص عمى إمكانية التعكيض في حالة ثبكت 
 .(مف مدكنة الجمارؾ 232الفصؿ )مسؤكليتيا 

 

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

  

 12تعديل رقم   و المعاصرة و االتحاد الدستوري تعديالت فريقي األصالة 3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

:  106الفصؿ 
:  تعتبر بضائع متخمى عنيا لدل الجمرؾ 

أعاله؛  66مف الفصؿ  3البضائع التي لـ يقدـ بشأنيا تصريح مفصؿ داخؿ األجؿ المنصكص عميو في -
..........  البضائع التي يقدـ بشأنيا تصريح مفصؿ،-

  ...............................................................
التعديل المقترح 

:  106الفصؿ 
:  تعتبر بضائع متخمى عنيا لدل الجمرؾ 

ىا ما لم تكن ىناك قوة يوما من تاريخ وصول 90أجل البضائع التي لـ يقدـ بشأنيا تصريح مفصؿ داخؿ -
 قاىرة؛

..........  البضائع التي يقدـ بشأنيا تصريح مفصؿ،-
 ...............................................................

تبرير التعديل 
. حفاظا عمى حقكؽ المالكيف بإعطائيـ متسعا مف الكقت لتعشيرىا

 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  99  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1818::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

 .أعاله 9رقـ لمتعديؿ  المقدـ بالنسبةلنفس التعميؿ 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 13تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

: 109الفصؿ 
........................:  يخصص محصكؿ-1
-  .............................................
.............  يكدع الباقي لدل قباض -2

..........................  غير أنو إذا كاف 
كككس المستحقة عندما يككف محصكؿ بيع البضائع المتخمى عنيا مكضكع تصريح مفصؿ ال يغطي مجمكع الرسـك كالـ -3

. عمى ىذه البضائع، يبقى الفرؽ الكاجب أداؤه عمى عاتؽ الممـز
التعديل المقترح 

: 109الفصؿ 
........................:  يخصص محصكؿ-1
-  .............................................
.............  يكدع الباقي لدل قباض -2

..........................  غير أنو إذا كاف 
عندما يكون محصول بيع البضائع المتخمى عنيا موضوع تصريح مفصل ال يغطي مجموع الرسوم والموكوس  -3

. المستحقة عمى ىذه البضائع، يبقى الفرق الواجب أداؤه عمى عاتق الممزم
تبرير التعديل 

. ر بعد خسارة بضاعتو التي بيعت مف طرؼ اإلدارةعدـ إثقاؿ كاىؿ المالؾ بالمزيد مف الخسائ
 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  99  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1818::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

ألف األمر يتعمؽ بضرائب ك رسكـ جمركية مستحقة يتـ تحصيميا لفائدة 
 .الخزينة العامة

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 14تعديل رقم   االتحاد الدستوريتعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و  3المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة 
النص األصمي 

: 282الفصؿ 
: يقصد مف التيرب 

1-  .................................
2-  .................................
أعاله  181حيازة البضائع الخاضعة ألحكاـ الفصؿ  -3

عندما تككف ىذه الحيازة غير مبررة أك عندما تككف 
المستندات المدلى بيا عمى سبيؿ اإلثبات مزكرة أك غير 

صحيحة أك غير تامة أك غير مطابقة؛ 
4-  ...............................

النص المقترح 
: 282الفصؿ 

: يقصد مف التيرب 
1-  .................................
2-....  .............................
أعاله  181حيازة البضائع الخاضعة ألحكام الفصل  -3

عندما تكون ىذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون 
المستندات المدلى بيا عمى سبيل اإلثبات مزورة أو غير 

صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛ 
4- ...............................

التعديل تبرير 
عدـ إتقاف بعض التجار لتحرير الفكاتير بشكؿ يمـ بتفاصيؿ 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  99  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1818::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

 .ك الغش حالة قبكؿ ىذا االقتراح سيؤدم إلى تشجيع ظاىرة التيريبألنو في 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

البضائع كالنسياف سيكا أك جيال بكتابة بعض معمكمات 
البضائع في المستندات مما يعرضيا لمنقصاف أك عدـ 

. التطابؽ
 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 1تعديل رقم   فرق و مجموعة األغمبيةتعديالت  4المادة 
 مالحظــــةنص التـعديـــل 

الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 
المادة األصمية 

 رسـك تعريفة التالي، النحك عمى تغير ، 2016 يناير فاتح مف ابتداء
 25.00 رقـ المالية قانكف مف ) I البند( 4 بالمادة المحددة االستيراد

 بتنفيذه الصادر 2000 ديسمبر 31 إلى يكليك فاتح مف الممتدة لمفترة
 1421 األكؿ ربيع مف 25 بتاريخ 1.00.241 رقـ الشريؼ الظيير

 :تتميمو ك تغييره كقع كما ،) 2000 يكنيك 28 (

رسـ نكع البضائع النظاـ المنسؽ ترميز حسب 
االستيراد 

كحدة الكمية حسب 
 المكاصفة 

زبدة كغيرىا مف مكاد دسمة أخرل  04.05    
كزيكت مشتقة مف المبف، منتجات 

ألباف قابمة لمدىف 
 زبد -
تككف فييا نسبة ....  -

كزنا كأقؿ  %84الدسـ 
.............. 

كغيرىا  ....  -
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  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــــــــاع

  

  

  تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

التعديل 
حذؼ 

التعميل 
 2.5مادة الزبدة تعتبر مف المكاد األساسية التي ترتبط بصناعات غذائية كبقطاع تربية المكاشي تطبيؽ رسـ استيراد في حدكد 

 مف شأنو أف يؤثر عمى المزكد كالمصنع المحمي  
 
  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 15تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 4المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

تعريفة الرسوم الجمركية 
النص األصمي 

، تغير عمى النحك التالي تعرفة رسـك االستيراد المحددة بالمادة 2016ابتداء مف فاتح يناير 
4 ..........................................

التعديل المقترح 
. تحذؼ ىذه المادة
تبرير التعديل 

مف الكمية المستكردة مف   85%ىذا اإلجراء غير مجدم أكال مف حيث أثره عمى مداخيؿ الخزينة بالنظر إلى ككف أكثر مف 
. ثره السمبي عمى القدرة الشرائية لممستيمكيفالزبدة تتـ في إطار اتفاقيات التبادؿ الحر، كثانيا مف حيث أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــــــــاع

  

  

  ::تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ
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 2تعديل رقم   فرق و مجموعة األغمبيةتعديالت  4المادة 
 مالحظــــةنص التـعديـــل 

الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 
 التعديل

-I  2016ابتداء مف فاتح يناير ،................................................... 
-II  تعريفة رسـك االستيراد المحددة بالمادة 2016تغير عمى النحك التالي ، ابتداء مف فاتح يناير ،(البند  4I )  لمفترة  25.00مف قانكف المالية رقـ

، كما كقع (2000يكنيك  28) 1421مف ربيع األكؿ  25بتاريخ  1.00.241الصادر الشريؼ رقـ  2000بر ديسـ 31الممتدة مف فاتح يكليك إلى 
: طف عمى مدل سنتيف 50.000تغييره كتتميمو كما يمي ، بحصة إجمالية قدرىا 

هىع البمائع جشميز خعب الىظام امليعم 
سظم 

الاظخيراد 

وخذة الىميت 

خعب املىاـفت 

الىخذاث 
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جدمير ألاهىاع املعخعملت ألعالف 

الحيىاهاث 

ا  - غيَر

ا   --- غيَر

ا   --- غيَر

ؤعالف ------

ألاظمان املعتزسعت    ------

اث املعتزسعت  ----- اللؽٍش

الشخىٍاث  املعتزسعت    -----

اث املائيت    ----- ا مً الالفلاٍس غيَر

 املعتزسعت
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التعميل 
. طف مف عمؼ السمؾ 50000لحصة تبمغ  (حاليا % 25مقابؿ ) %2,5اقتراح تخفيض مؤقت عمى مدل سنتيف مف رسـك استيراد عمؼ األسماؾ إلى 

ئية سيشجع تخفيض الرسـك الجمركية عمى الكاردات لمدة سنتيف، المصنع المحمي عمى تحسيف جكدة إنتاجو ، كما سيمكف شركات تربية األحياء الما
. المحمية مف العمؿ عمى قدـ المساكاة مع المنتجيف الدكلييف

. إتاحة المجاؿ لخمؽ طمب محمي، مما سيمكف خالؿ ىاتيف السنتيف مف تطكير كحدات محمية إلنتاج األعالؼ المركبة كيكمف اليدؼ مف ىذا االقتراح في

 
  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

  

  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

 
 .لككف التعديؿ المقترح يتطمب القياـ بدراسة 
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. مميار درىـ 1.3حيث أف المستثمركف الدكليكف ييتمكف بالتمركز بالمغرب مف خالؿ مشاريع مييكمة في قطاع تربية األحياء البحرية، باستثمارات تناىز 
، كيعد تكفره (%60إلى  %55)لعمؼ ال يزاالف عامالف حاسماف الستثماراتيـ ، بحيث يعتبر العمؼ العنصر الرئيسي لتكاليؼ التشغيؿ لكف جكدة كتكفر ا

. بسعر تنافسي أمرا ضركريا لنجاح مشاريع المزارع السمكية
كمغ مقارنة / درىـ  16)لمستكرد، فضال عف ككنو مرتفع الثمف كحتى اآلف ، يتـ إنتاج العمؼ محميا مف قبؿ شركة كحيدة، كبجكدة أقؿ بالمقارنة مع العمؼ ا

، مما جعؿ التكمفة عند  (% 25 )كما أف عممية االستيراد تترتب عنيا تكاليؼ إضافية تتعمؽ برسـك االستيراد . (كمغ لمعمؼ المستكرد/درىـ 11.9مع 
. االستيراد أقؿ تنافسية

عمى مدل سنتيف، سيقابمو  %2,5إف التدابير المقترحة عمى عائدات الضرائب مف خالؿ تخفيض الرسـك الجمركية عمى كاردات عمؼ األسماؾ إلى  
 3مميكف درىـ مف إيرادات الضرائب عمى مدل  100كمف شأف ىذا اإلجراء خمؽ ما يقارب . إيرادات الضرائب المحصمة عمى الدخؿ كعمى الشركات

. المقبمة سنكات
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 1تعديل رقم   تعديالت الفريق االستقاللي لموحدة و التعادلية 4المادة 
 مالحظــــةنص التـعديـــل 

الجمركية  الرسوم تعريفة
مف قانكف  (Iالبند ) 4، تعرفة رسـك االستيراد المحددة بالمادة 2016تغير كتتمـ عمى النحك التالي، ابتداء مف فاتح يناير 

 1.00.241الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ  2000ديسمبر  31لمفترة الممتدة مف فاتح يكليكز إلى  25.00المالية رقـ 
 ، كما كقع تتميمو كتغييره(2000يك يكف 28) 1421ربيع األكؿ  25بتاريخ 

النص الحالي و التعديل المقترح 
: تغيير تعرفة رسـك االستيراد لمبضائع التالية

رسم االستيراد نوع البضائع 
 Lentilles Vertes 25%العدس األخضر 

 Coco Râpé 2.50% جكز اليند المبشكر
 Noix de Cajou 2.50% جكز الكاجك
 Raisins Secs 2.50% (زبيب)عنب جاؼ 

 Fenouil 2.50% شمر
 Cannelle 2.50% قرفة

 Abricots Secs 2.50%المشمش المجفؼ 
 Piment Mexicain 2.50%الفمفؿ المكسيكي 

 Figues 2.50%التيف 
 Poivres 0.00%األسكد  الفمفؿ
 Riz 25%األرز 

 Arachide 10%الفكؿ السكداني 
كما أف ارتفاع الرسـك المطبقة عمييا قد أديا إلى انخفاض . عرفت أسعار المكاد المذككرة ارتفاعا كبيرا خالؿ السنكات األخيرة

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1919::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

مف تخفيضات ميمة في لككف المنتجات مكضكع ىذا التعديؿ قد استفادت 
: إطار اإلصالح التعريفي لممنتجات الفالحية الذم جاء بو قانكف المالية 

 المنتجات
 %رسم االستيراد ب 

 2013سنة  2012سنة 
 Lentilles vertes) العدس األخضر

) 49 40 

 49 10 ( Coco râpé)جكز اليند المبشكر  
 25 10 ( Noix de cajou) جكز الكاجك 

 32,5 30 ( Raisins secs) العنب المجفؼ 
 25 10 ( Fenouil)  البسباس
 25 10 ( Cannelle) القرفة 

 32,5 30 (Abricots secs)  المشمش الجاؼ
 Piment)  فمفؿ مكسيكي  

mexicain ) 40 25 

 49 40 ( Figues) التيف 
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". مميمية"كبير جدا في استيرادىما بشكؿ قانكني، الشيء الذم أدل إلى ارتفاع التيريب، خاصة مف المدينة المغربية السميبة 
 6.700إلى  2009طف سنة  11.000طف، ك 25.000ض استيراد العدس كالزبيب بالتكالي مف ككاف مف نتائج ذلؾ أف انخؼ

ىذا بالرغـ أف اإلنتاج الكطني ضئيؿ مف ىاتيف المادتيف، بحيث يتـ المجكء إلى التيريب ، 2014طف فقط سنة  520طف ك
. لتمبية االحتياجات

كالفمفؿ األسكد كالمشمش المجفؼ كغيرىا المكاد المذككرة، كىي نفس الشيء بالنسبة لمكاد جكز الكاجك كجكز اليند المبشكر 
طف  2.500، كمف (بالنسبة لجكز الكاجك)طف  17طف إلى  470فقد انخفض استيراد ىذه المكاد مف . مكاد ال تنتجيا بالدنا

طف إلى  850كمف ، (األسكد بالنسبة لمفمفؿ)طف  135طف إلى  1.800، كمف (بالنسبة لجكز اليند المبشكر)طف  167إلى 
كقد نجـ عف ذلؾ، مف طبيعة الحاؿ، انخفاض كبير جدا عمى مستكل المكارد ....  (بالنسبة لممشمش المجفؼ)طف فقط  16

طف مف  12.000فمثال المغرب في حاجة سنكيا إلى حكالي . الجمركية كمداخيؿ الضريبة عمى القيمة المضافة عند االستيراد
. طف يتـ جمبو عف طريؽ السكؽ السكداء 11.500طف، أم أف الباقي كىك  520الزبيب، بينما يستكرد حاليا 

ليذه األسباب، نطالب بتخفيض رسـك االستيراد عمى المكاد المذككرة، ألف مف شأف ذلؾ أف يزيد مف مداخؿ الدكلة عمى مستكل 
المطبقة  %40االستيراد عمى الزبيب مف ككمثاؿ عمى ذلؾ، إف خفض رسـ . الرسـك الجمركية كالضريبة عمى القيمة المضافة

 .مميكف درىـ حاليا 241مميار ك 5مميكف درىـ بدؿ  680مميار ك 49سكؼ يمكف خزينة الدكلة مف  %2.5حاليا إلى 

 25 2,5 ( Poivre)فمفؿ 
 172 50 ( Riz)األرز 

 72,5 50 (Arachides)الفكؿ السكداني 
 

بعد استشارة الكزارة المكمفة بالفالحة، تبيف أف المنتجات الفالحية مكضكع ىذا 
فيي تنتج محميا  10%التعديؿ ك التي يفكؽ رسـ االستيراد المطبؽ عمييا نسبة 

ك تستفيد مف برامج تطكير سمسالت إنتاجيا في إطار مخطط المغرب 
. األخضر

 
 

ك عمى سبيؿ المثاؿ مكنت سياسة تطكير السمسمة اإلنتاجية لمعدس في إطار  
مخطط المغرب األخضر إلى ارتفاع المساحة المخصصة لزراعة ىذه المادة 

 53 266إلى  2007-2006ىكتار خالؿ المكسـ الفالحي  32 700مف 
، مما ترتب عنو تضاعؼ اإلنتاج  2013-2012ىكتار خالؿ المكسـ 

 9 380طف عكض  42 949ع مرات خالؿ ىذه الفترة حيث بمغ المحمي بأرب
طف؛ مما أدل إلى تراجع كاردات ىذه المادة ك التي عكضيا اإلنتاج المحمي 

. ألؼ يـك عمؿ سنكيا 600مع خمؽ مميكنا ك 
كىكذا يمكف القكؿ بأف انخفاض الكاردات مف ىذه المنتجات يعزل اساسا إلى 
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. ح يعكض الكميات المستكردة سابقاتطكر االنتاج المحمي ك الذم أصب
لذا فكؿ خفض مف رسـ االستيراد عمى المنتجات الفالحية المنتجة محميا 

سيؤثر سمبا عمى السياسة المتبعة لتطكير اإلنتاج الفالحي المغربي ك الرفع مف 
. قيمتو المضافة

أما بالنسبة لمفكاكو الجافة ك التكابؿ الغير منتجة محميا ، فيطبؽ عمييا رسـ 
لككنيا ميركسة أك مجركشة أك بدكف قشرة ك ذلؾ قصد  10%استيراد بنسبة 

اإلبقاء عمى فرؽ تعريفي بيف ىذه المنتجات ك تمؾ المستكردة بقشرتيا أك غير 
لتشجيع  2,5%د بنسبة ميركسة كال مجركشة ك التي تستفيد مف رسـ االستيرا

. تحكيؿ التكابؿ ك الفكاكو الجافة بالغرب
الذم يقترح تطبيؽ رسـ استيراد عميو بنسبة  (poivre)ك أخيرا بالنسبة لمفمفؿ 

مف  4المطبقة حاليا فيجب التذكير بمقتضيات المادة  2,5%عكض  %0
بالنسبة ك التي تحدد النسبة الدنيا الممكف تطبيقيا  2012قانكف المالية لسنة 
. 2,5%لرسـ االستيراد في 

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 3تعديل رقم   فرق و مجموعة األغمبيةتعديالت  مكررة 4المادة 
 مالحظــــةنص التـعديـــل 

فت الشظىم الجمشهيت  عٍش

 الخعذًل

فت سظىم الاظخيراد2016، حغير على الىدى الخالي ، ابخذاء مً فاجذ ًىاًش 2016ابخذاء مً فاجذ ًىاًش  ملىاد الخىابل  ، حعٍش

: والفىاهه الجافت والبلىلياث الخاليت

 

حلشيفت الشظىم الجمشهيت هىا اإلاىاد 

للىً /  %العلش الخالي 

 الخلذيل

للىً /   %  ب

    /اللذط ألاخمش  -

Lentillesvertes 

40.00 25.00  

  Coco Râpé 10.00 2.50 /حىص الهىذ  -

  Noix de Cajou 10.00   2.50/ الياحى   حىص  -

  Raisins Secs 30.00  2.50 /صبيب  -

- Fenouil 10.00 2.50 

 Cannelle 10.00 2.50 /كشفت  -

 /اإلاؽمؾ اإلاجفف  -

Abricotssecs 

30.00 2.50  

 /الفلفل اإلاىعييي  -

PimentMexicain 

25.00 2.50 

 Figues 40.00 2.50/جين  -

  Poivre 2.50 0.00 /فلفل  -

 Riz 50.00 25.00 /ألاسص  -

 Arachides 50.00 10.00 /العىداوي الفٌى  -

 الخعليل
لزا يخىلب . اهىالكا مً حصخيق العياق المشيبي الخالي يدبين وحىد ؼشوه مدفضة لخىىيش التهشيب واهخفاك خاد في عاثذاث المشاثب

 
 غشب ايتعسٌٜ

 
 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ

االستقاللي لمكحدة ك لمفريؽ  أعاله 3رقـ لمتعديؿ  المقدـ بالنسبةلنفس التعميؿ 
 .التعادلية
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المشيبيت، مً خالٌ خفن سظىم َزا الىلع الخالي جىبيم آلياث جشظيخ اإلاىظىمت المشيبيت ومالثمتها، إلاىاحهت التهشيب وصيادة ؤلايشاداث 

 .  الاظخيراد بخفىؿ اإلاىخجاث ؤعالٍ، خيث اإلاعخىي المشيبي الخالي مشجفع
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 4تعديل رقم   األغمبيةفرق و مجموعة تعديالت  5المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

الرسوم الجمركية و الضرائب غير المباشرة 
المادة األصمية 

 2.07.1220 رقـ المرسـك ، 2016 يناير فاتح مف ابتداء ينسخ،
 كما الزبدة عمى المفركض االستيراد رسـ استيفاء  بكقؼ المتعمؽ ) 2007 نكفمبر 6 ( 1428 شكاؿ مف 25 بتاريخ الصادر

 رقـ الشريؼ بالظيير عميو المصادؽ  2008 المالية لمسنة 38.07 رقـ المالية قانكف مف 2 بالمادة عميو المصادقة تمت
 .) 2007 ديسمبر 27 ( 1428 الحجة ذم مف 16 بتاريخ الصادر 1.07.211

II . - ،الفقرة ، 2016 يناير فاتح مف ابتداء تنسخ II المكررة 3 المادة مف 
 عميو المصادؽ 2003 المالية لمسنة 45.02 رقـ المالية قانكف مف

 1423 شكاؿ مف 26 بتاريخ الصادر 1.02.362 رقـ الشريؼ بالظيير
 .)النفطية المنتجات بعض( .) 2002 ديسمبر 31 (

التعديل 
حذؼ 

التعميل 
المقاصة خاصة مع عدـ كضكح المنتجات إجراء مف شأنو اف يككف لو تشكيش اإلصالح الكبير  كالميـ الذم عرفو صندكؽ 

 النفطية المعنية باالستفادة مف الرسـ

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إدـــــــــــــُــــاعإدـــــــــــــُــــاع

  

  ::تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ
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 2تعديل رقم   تعديالت الفريق االستقاللي لموحدة و التعادلية 5المادة رقم 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

االستيراد المطبق عمى الزبدة و بعض المنتجات النفطية استئناف استيفاء رم 
النص الحالي 

- I،(2007نكنبر  6) 1428شكاؿ مف 25 بتاريخ الصادر2.07.1220 رقـ المرسـك ،2016يناير فاتح مف ابتداء ينسخ 
 38.07 رقـ المالية قانكف مف 2 بالمادة المصادقة عميو تمت كما الزبدة عمى المفركض االستيراد رسـ بكقؼ استيفاء المتعمؽ)

 27) 1428الحجة  ذم مف16بتاريخ  الصادر 1.07.211 رقـ الشريؼ بالظيير عميو المصادؽ 2008المالية  لمسنة
 .(2007ديسمبر 

- II ،النفطية المنتجات بعض.........................  تنسخ) .
التعديل المقترح 

 (Iحذف الفقرة )
تبرير التعديل 

الضرر بالمستيمؾ المغربي، كضماف تأميف تمكيؿ كاؼ ذك جكدة مرتفعة لمسكؽ، مع تعزيز شركط التنافسية تفادم إلحاؽ 
. كالجكدة

 
 
 

 
 
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــاع

  

  

  ::تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ

 كما قدمتو فرق و مجموعة األغمبية
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 3تعديل رقم   التعادليةتعديالت الفريق االستقاللي لموحدة و  5المادة رقم 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

استئناف استيفاء رم االستيراد المطبق عمى الزبدة و بعض المنتجات النفطية 
النص الحالي 

- I ،(2007ديسمبر  27)....................  ابتداء ينسخ. 
- II ،الفقرة ،2016يناير فاتح مف ابتداء تنسخ II 2003 المالية لمسنة 45.02 رقـ المالية قانكف مف المكررة 3 المادة مف 

 بعض (2002ديسمبر  31) 1423 شكاؿ مف 26 بتاريخ الصادر 1.02.362 رقـ الشريؼ عميو بالظيير المصادؽ
. النفطية المنتجات

التعديل المقترح 
 (IIحذف الفقرة )

تبربر التعديل 
قصد ضماف تمكيف منتظـ  (12)بعض المنتجات النفطية  كقؼ استيفاء رسـ االستيراد المطبؽ عمى 2003تـ خالؿ سنة 
. لمسكؽ الكطني

كفي ظؿ ما يعرفو السكؽ الكطني لممنتكجات النفطية مف تقمبات كآثارىا عمى اإلنتاج الكطني، كفي ظؿ البحث عف تزكيد 
قترح استئناؼ كقؼ استيفاء السكؽ الكطني بمنتجات نفطية ذات جكدة مقبكلةزاد مف التأثير عمييا كضعية شركة السمير فإنو م

رسـ االستيراد عمى بعض المنتجات النفطية 

 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــاع

  

  

  ::تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ

 كما قدمتو فرق و مجموعة األغمبية
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 16تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 5المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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استئناف استيفاء رسم االستيراد المطبق عمى الزبدة و بعض المنتجات النفطية 
النص األصمي 

I- 2.07.1220المرسـك رقـ  2016ينسخ ابتداء مف يناير  ......
 .  (2007ديسمبر27) 1428مف ذم الحجة  16الصادر بتاريخ .................................

التعديل المقترح 
يحذف ىذا البند 
تبرير التعديل 

. لممالءمة مع التعديؿ أعاله -
 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــــاع

  

  

  ::تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ

 
  كما قدمتو فرق و مجموعة األغمبية
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 17تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 5المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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استئناف استيفاء رسم االستيراد المطبق عمى الزبدة و بعض المنتجات النفطية 
النص األصمي 

II- المكررة  3مف المادة  2، الفقرة  2016تنسخ مف فاتح يناير
 1423مف شكاؿ  26الصادر بتاريخ ........................................................................... 

. (بعض المنتجات النفطية. )(2002ديسمبر31)
التعديل المقترح 

يحذف ىذا البند 
تبرير التعديل 

اإلبقاء عمى كقؼ استيفاء رسـ االستيراد عمى بعض المنتجات النفطية حماية لممستيمؾ أكال، كاحتراسا مف تداعيات العكدة  -
تي أممت اتخاذ ىذا المقتضى في السابؽ الزالت قائمة عمى إلى ارتفاع أسعار المحركقات مف جديد، عمما أف الظركؼ اؿ

". سامير"اعتبار تكقؼ نشاط شركة 
 

 
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــــاع

  

  

  ::تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ

 
 كما قدمتو فرق و مجموعة األغمبية
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 5تعديل رقم   فرق و مجموعة األغمبيةتعديالت  6المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

 المشائب الذاخليت على الاظتهالن

ليت  املادة ألـا
ٌ  الخالي الىدى على يخمم و يغير ، 2016 يىايش فاجذ مً ابخذاء  سكم كاهىن  بمثابت الؽشيف الظهير مً 9 الففل مً )ه الجذو

1.77.340................................................................................................ 

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

 : وجخميمه

 ….................................................................... جدذد -  9 الففل»

املفىع  الخبغ على املفشولت الاظتهالن على الذاخليت المشائب )ه» 

امللذاس العيني بيان املىخجاث 

امللذاس الليمي 

لثمً بيع 

 .........املىخىج 

وخاسج امللذاس 

العيني 

املبلغ ألادوى للخدفيل 

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

II ............................. ................. ......................... ................

III.-   جبغ مفىع آخش :

يف  . ؤ الخبغ الَش

لخلفيف  اإلالع واإلالذ

 السجاثش

جبغ الؽيؽت ؤو  . ب

 (ملعل)ألاسهيلت 

غيٍر  . ث

 

م  ليل  380  1000دَس

غشام 

 

م ليل  280  1000دَس

غشام 

م ليل  158  1000دَس

غشام 

 

 

25% 

 

25% 

25% 

 

م ليل   550  1000دَس

غشام 

 

م ليل  350 غشام  1000دَس

م ليل  220 غشام  1000دَس

 

 
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إدـــُـــــــــــــــاعإدـــُـــــــــــــــاع

  

  

  تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ
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 الخعذًل 
 1.77.340مً الظهير الؽشيف بمثابـــت كاهــىن سكم  9، يغير ويخمم على الىدى الخالي الجذٌو ه مً الففل 2016ابخذاء مً فاجذ يىايش 

ن الذاخلي بخدذيذ اإلالاديش اإلاىبلت على البماجع واإلافىغاث اإلافشولت عليها لشيبت الاظتهال (1977ؤهخىبش  9) 1397ؼىاٌ  25بخاسيخ 

 :وهزا اإلالخمياث الخاـت بهزٍ البماجع واإلافىغاث هما جم حغييٍر و جخميمه

................................................................... ـ جدذد  9الففل 

 المشائب الذاخليت على الاظتهالن املفشولت على الخبغ املفىع (ه

 امللذاس العيني بيان املىخجاث

امللذاس الليمي 

لثمً البيع 

للعمىم خاسج 

بت على  المٍش

الليمت املمافت 

وخاسج امللذاس 

 *العيني

املبلغ ألادوى 

 للخدفيل

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

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

- III   جبغ مفىع آخش :    

يف امللىع و املعذ  -ؤ الخبغ الَش

لخلفيف 

.................................. السجائش

م ليل  750 دَس

 غشام 1000
25% 

م  950 دَس

ليل 

 غشام 1000

ألاسهیله  ؤو الؽیؽت جبغ -ب

 ......(ملعل)

م ليل  280 دَس

 غشام 1000
25% 

م  350 دَس

ليل 

 غشام 1000

 ..................................غيٍر -ث
م ليل  158 دَس

 غشام 1000
25% 

م  220 دَس

ليل 

 غشام 1000
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 الخعليل
يف اإلالىع و اإلالذ لخلفيف السجاثش ورلً االشفع مً المغي الجباجي بشظم المشيبت الذخليت على الاظتهالن  إلاىبلت على الخبغ الَش

. إلاداسبت اهدؽاس اظتهالن َزا الىىا مً الخبغ اإلافىع الزر بذؤ يلشف اهدؽاسا في العىق اإلادلي خاـت بين ـفىف الؽباب
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 4تعديل رقم   الفريق االستقاللي لموحدة و التعادلية تعديالت 6المادة رقم 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

الضرائب الداخمية عمى االستيالؾ 
النص الحالي 

....................................... تحدد  – 9 الفصل
 
المصنع  التبغ عمى المفروضة االستيالك عمى الداخمية الضرائب (ط

 
 لمتحصيلالمبمغ األدنى 

المقدار القيمي لثمن البيع 
لمعموم خارج الضريبة عمى 

القيمة المضافة وخارج المقدار 
 العيني

 
 المقدار العيني

 
 بيان المنتجات

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

....... ....... .......... ..................... -.II 
 :تبغ مصنع آخر   

درىما لكؿ  550
 غراـ 1000

 
% 25 

 1000درىما لكؿ  380
 غراـ

التبغ االرىيؼ المقطع  ( أ
 كالمعد لتمفيؼ السجائر 

درىما لكؿ  350
 غراـ 1000

 
% 25 

 1000درىما لكؿ  280
 غراـ

تبغ الشيشة أك الركيمة  ( ب
  .........(المعسؿ)

درىما لكؿ  220
 25 % غراـ 1000

 1000درىما لكؿ  158
غراـ 
 

 ............غيره  ( ت
 

 
 غشب ايتعسٌٜ

 

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ

، فقد تـ قبكؿ تعديؿ لفرؽ المعد لتمفيؼ السجائر المقطع بالنسبة لمتبغ الرىيؼ
األغمبية يرفع مف مقدار الضريبة الداخمية عمى االستيالؾ أكثر مما ىك مقترح 

 .في ىذا التعديؿ
أما بالنسبة لمقترح رفع مقدار الضريبة الداخمية عمى االستيالؾ المطبقة عمى 

تبغ الشيشة أك المعسؿ فيك غير مقبكؿ نظرا لككف اإلجراء الذم جاء بو 
مشركع قانكف المالية في مجاؿ الرفع مف تضريب تبغ الشيشة أك المعسؿ رفع 

 لذا 80%حكالي مف الضغط الجبائي عمى ىذا النكع مف التبغ المصنع إلى 
يشجع التيريب ك بالتالي  مقدار ىذه الضريبة مف شأنو أف مفكؿ رفع جديد ؼ
 .ينعكس سمبا عمى المكارد الجبائية لمدكلةس
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 التعديل المقترح
....................................... تحدد  – 9 الفصل

المصنع  التبغ عمى المفروضة االستيالك عمى الداخمية الضرائب (ط
 

  

 
 المبمغ األدنى لمتحصيل

المقدار القيمي لثمن البيع لمعموم خارج 
الضريبة عمى القيمة المضافة وخارج 

 المقدار العيني

 
 المقدار العيني

 
 بيان المنتجات

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

....... ....... .......... ..................... -.II 
 :تبغ مصنع آخر   

درىما لكؿ  500
 غراـ 1000

 
% 25 

التبغ االرىيؼ  ( ث غراـ 1000درىما لكؿ  480
المقطع كالمعد لتمفيؼ 

درىما لكؿ  360 السجائر 
 غراـ 1000

 
% 25 

تبغ الشيشة أك  ( ج غراـ 1000درىما لكؿ  350
 (المعسؿ)الركيمة 

درىما لكؿ  250 .........
 غراـ 1000

غراـ  1000درىما لكؿ  220 25 %
 

غيره  ( ح
............ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبرير التعديل
 .الحد مف انتشار استيالؾ ىذه االنكاع مف التبغ لدل شريحة كاسعة مف المدمنيف، خاصة بيف الشباب ك القاصريف
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 18تعديل رقم   تعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد الدستوري 6المادة 
مالحظــــة التـعديـــل نص 
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الضرائب الداخمية عمى االستيالك 
النص األصمي 

- ........................
..................  تحدد  –9الفصؿ 

 ........................................
الضرائب الداخمية عمى االستيالؾ المفركضة عمى التبغ المصنع  -ط
III- تبغ مصنع آخر :
..... الرىيؼ المقطع كالمعد لتمفيؼ السجائرالتبغ -أ

التعديل المقترح 
يطبق عمى التبغ الرىيف المقطع والمعد لتمفيف السجائر نفس المبمغ األدنى لمتحصيل المطبق عمى السجائر المعبأة في 

. عمب لالستيالك النيائي
تبرير التعديل 

لمتمفيؼ عكض عمب السجائر الجاىزة، كذلؾ لالستفادة  أصبحت شركات التبغ تفضؿ عرض منتجاتيا في شكؿ تبغ مقطع معد
مف الفرؽ بيف الصنفيف مف حيث الضريبة المفركضة، كالتي تككف مضاعفة بالنسبة لعمب السجائر مقارنة مع التبغ المعد 

. لمتمفيؼ، كاإلبقاء عمى ىذا الفرؽ فيو نكع مف التشجيع عمى استيالؾ التبغ
 
 
 
 

 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــــاع

  

  

  ::تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ

لقد تم قبول تعديل لفرق األغمبية يرفع من مقدار الضريبة الداخمية عمى 
 .االستيالك أكثر مما ىو مقترح في ىذا التعديل
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 14تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت  6المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
عمى االستيالك  الضرائب الداخمية

النص األصمي لممشروع 
  6المادة 

بتاريخ  1.77.340مف الظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ  9، يغير كيتمـ عمى النحك التالي الجدكؿ ط مف الفصؿ 2016ابتداء مف فاتح يناير 
ة عمييا ضريبة االستيالؾ الداخمي ككذا بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع كالمصكغات المفركض (1977أكتكبر  9 ) 1397مف شكاؿ  25

 المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات

التعديل المقترح 
. الضرائب الداخمية عمى االستيالك 

  6المادة 
اريخ بت 1.77.340مف الظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ  9، يغير كيتمـ عمى النحك التالي الجدكؿ ط مف الفصؿ 2016ابتداء مف فاتح يناير 

بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع كالمصكغات المفركضة عمييا ضريبة االستيالؾ الداخمي ككذا  (1977أكتكبر  9) 1397مف شكاؿ  25
 المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات

الجزء الثاني "
.......... جدول البضائع والمصوغات 

. ىذا الفصؿ...........تحدد .-9الفصل 
 الضرائب الداخمية عمى االستيالك المفروضة عمى التبغ المصنع  (ط

المقدار القيمي لثمف البيع المقدار العيني بياف المنتجات  
خارج ض ؽ ـ كخارج 

المقدار العيني 

المبمغ األدنى لمتحصيؿ 

I- تبغ مصنع آخر    

  

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  2121::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

بالنسبة لمتبغ الرىيؼ المقطع المعد لتمفيؼ السجائر، فقد تـ قبكؿ تعديؿ 
مف مقدار الضريبة الداخمية عمى االستيالؾ أكثر مما لفرؽ األغمبية يرفع 

 .ىك مقترح في ىذا التعديؿ
أما بالنسبة لمقترح رفع مقدار الضريبة الداخمية عمى االستيالؾ المطبقة 
عمى تبغ الشيشة أك المعسؿ فيك غير مقبكؿ نظرا لككف اإلجراء الذم 

غ الشيشة أك جاء بو مشركع قانكف المالية في مجاؿ الرفع مف تضريب تب
المعسؿ رفع مف الضغط الجبائي عمى ىذا النكع مف التبغ المصنع إلى 

لذا فكؿ رفع جديد مف مقدار ىذه الضريبة مف شأنو أف  80%حكالي 
 .يشجع التيريب ك بالتالي سينعكس سمبا عمى المكارد الجبائية لمدكلة
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التبغ الرىيؼ  ( أ
 المقطع؛

 
 
تبغ الشيشة أك  ( ب

 األركيمة
 

 
غيره  ( ت

درىم لكل ألف غرام  420
 
 

درىم لكل ألف غرام  330
 
 
 

 درىم لكل ألف غرام 200

في المائة  25
 
 

في المائة  25
 
 
 

في المائة  25

درىم  650
 
 

درىم  450
 
 
 

 درىم 280

التعميل 
ٌقترح الزٌادة فً الرس  الداخلً على االستهالك المفروض على التبػ المصنع اآلخر من أجل الضخ فً مٌزانٌة الدولة 

                                    مداخٌل إضافٌة ، اعتبارا لكون هذه المواد االستهالكٌة تعتبر من الكمالٌات،  

                                                                                            1.77.335  

          9        1977. 
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 9تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت  6المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

الضرائب الداخمية عمى االستيالك 
النص األصمي لممشروع 

   6المادة 
 1.77.340مف الظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ  9، يغير كيتمـ عمى النحك التالي الجدكؿ ط مف الفصؿ 2016ابتداء مف فاتح يناير 

المقادير المطبقة عمى البضائع كالمصكغات المفركضة عمييا ضريبة بتحديد  (1977أكتكبر  9 ) 1397مف شكاؿ  25بتاريخ 
االستيالؾ الداخمي ككذا المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات 

التعديل المقترح 
. الضرائب الداخمية عمى االستيالك 

  6المادة 
مف الظيير الشريؼ  9مف الفصؿ   (ك الجدكؿ  ط ( الجدول أ، يغير كيتمـ عمى النحك التالي 2016ابتداء مف فاتح يناير 

بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع  (1977أكتكبر  9 ) 1397مف شكاؿ  25بتاريخ  1.77.340بمثابة قانكف رقـ 
:  كالمصكغات المفركضة عمييا ضريبة االستيالؾ الداخمي ككذا المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات

الجزء الثاني "
.......... جدكؿ البضائع كالمصكغات 

. ىذا الفصؿ...........تحدد .-9الفصل 
 .المككس الداخمية عمى استيالؾ المشركبات كالكحكؿ المرتبة عمى أساس الكحكؿ ( أ

بالدرىـ )المقادير كحدة التحصيؿ بياف المنتجات 
) 

؛ ..................المياه الغازية/-1
: (المبيرة )الجعة / -2

 
. ىيكتوليتر الحجم 1,5

 
 

  

  

  من الدستورمن الدستور  7777دفعت الحكومة بالفصل دفعت الحكومة بالفصل 

  

لككف ىذا النكع مف المشركبات الكحكلية قد تـ الرفع مف مقدار الضريبة 
درىـ  900الداخمية عمى االستيالؾ المطبقة عميو حيث بمغ ىذا المقدار 

 . 2009سنة  لميكتكليتردرىـ  550عكض  2012سنة  لميكتكليتر

فكؿ رفع جديد مف مقدار ىذه الضريبة مف شأنو أف يشجع التيريب ك  ،لذا
 .بالتالي سينعكس سمبا عمى المكارد الجبائية لمدكلة
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 الجعة بدكف كحكؿ  ( أ
 .جعات أخرل  ( ب

 

كذلك 
كذلك 

 

2000 .
2500  .

  
التعميل 

مف أجؿ الضخ في ميزانية الدكلة مداخيؿ  (المبيرة )يقترح الزيادة في الرسـ الداخمي عمى االستيالؾ المفركض عمى الجعة 
ىذا، وتيدف الزيادة في ىذا الرسم إلى ضخيا  في إضافية ، اعتبارا لككف ىذه المكاد االستيالكية تعتبر مف الكماليات،  

 9المؤرخ في   1.77.335رطان المحدثة بالظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء الس
. 1977أكتوبر 
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 10تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت  6المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

الضرائب الداخمية عمى االستيالك 
النص األصمي لممشروع 

 6المادة 
 25بتاريخ  1.77.340مف الظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ  9، يغير كيتمـ عمى النحك التالي الجدكؿ ط مف الفصؿ 2016ابتداء مف فاتح يناير 

كالمصكغات المفركضة عمييا ضريبة االستيالؾ الداخمي ككذا بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع  (1977أكتكبر  9 ) 1397مف شكاؿ 
المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات 

التعديل المقترح 
. الضرائب الداخمية عمى االستيالك 

 6المادة 
لظيير الشريؼ مف ا 9كالجدكؿ  ط مف الفصؿ   (كالجدكؿ ب (، يغير كيتمـ عمى النحك التالي الجدكؿ أ 2016ابتداء مف فاتح يناير 

بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع كالمصكغات  (1977أكتكبر  9 ) 1397مف شكاؿ  25بتاريخ  1.77.340بمثابة قانكف رقـ 
:  المفركضة عمييا ضريبة االستيالؾ الداخمي ككذا المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات

الجزء الثاني "
.. ........جدكؿ البضائع كالمصكغات 

. ىذا الفصؿ...........تحدد .-9الفصل 
 .المككس الداخمية عمى استيالؾ المشركبات كالكحكؿ المرتبة عمى أساس الكحكؿ ( ب

المقادير كحدة التحصيؿ بياف المنتجات 
 (بالدرىـ)

: الخمكر / -3
 خمكر عادية؛ ( أ

 
ىيكتوليتر  1,5

 
4000 

 
  من الدستورمن الدستور  7777دفعت الحكومة بالفصل دفعت الحكومة بالفصل 

 
لككف ىذا النكع مف المشركبات الكحكلية قد تـ الرفع مف مقدار 

الضريبة الداخمية عمى االستيالؾ المطبقة عميو حيث بمغ ىذا المقدار 
درىـ  500عكض  2014ليتر سنة درىـ لميكتك 700بالنسبة لمخمكر 
، 2009درىـ لميكتكليتر سنة  300ك  260ك  2012لميكتكليتر سنة 

. 130%أم بزيادة تقدر بأكثر مف 
إما بالنسبة لممشركبات الركحية فقد تـ الرفع مف مقدار الضريبة 

درىـ لميكتكليتر  7000الداخمية عمى االستيالؾ المطبقة عمييا مف 
ثـ إلى  2010درىـ لميكتكليتر سنة   10500إلى  2009سنة 

، أم بزيادة تقدر بأكثر مف 2012درىـ لميكتكليتر سنة  15000
. الضعؼ

لذا فكؿ رفع جديد مف مقدار ىذه الضريبة مف شأنو أف يشجع 
. با عمى المكارد الجبائية لمدكلةالتيريب ك بالتالي سينعكس سؿ

 
 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 خمكر فكارة؛ ( ب
 .خمكر أخرل ( ت

الكحكؿ اإليتيؿ / -4
؛ .....(أ
....... حالتياالتي تكجد عمى  (ج
...... التي تحضر بيا  (د

كذلك 
كذلك 

 
ىيكتوليتر  3

كذلك 
كذلك 

5000 .
4000 

 
 

20.000,00 
30.000,00 

التعميل 
الزيادة في الرسـ الداخمي عمى االستيالؾ المفركض عمى الخمكر مف أجؿ الضخ في ميزانية الدكلة مداخيؿ إضافية ، اعتبارا لككف يقترح 

ىذا، وتيدف الزيادة في ىذا الرسم إلى ضخيا  في مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء ىذه المكاد االستيالكية تعتبر مف الكماليات،  
 .1977أكتوبر  9المؤرخ في   1.77.335ظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون السرطان المحدثة بال

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 11تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت  6المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

الضرائب الداخمية عمى االستيالك 
النص األصمي لممشروع 

  6المادة 
 1.77.340مف الظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ  9، يغير كيتمـ عمى النحك التالي الجدكؿ ط مف الفصؿ 2016ابتداء مف فاتح يناير 

بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع كالمصكغات المفركضة عمييا ضريبة االستيالؾ  (1977 أكتكبر 9 ) 1397مف شكاؿ  25بتاريخ 
الداخمي ككذا المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات 

التعديل المقترح 
. الضرائب الداخمية عمى االستيالك 

 6المادة 
مف الظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ  9ط مف الفصؿ  ، يغير كيتمـ عمى النحك التالي الجدكؿ2016ابتداء مف فاتح يناير 

بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع كالمصكغات المفركضة  (1977أكتكبر  9 ) 1397مف شكاؿ  25بتاريخ  1.77.340
عمييا ضريبة االستيالؾ الداخمي ككذا المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات 

الجزء الثاني "
.......... لمصكغات جدكؿ البضائع كا

. ىذا الفصؿ...........تحدد .-9الفصل 
 الضرائب الداخمية عمى االستيالك المفروضة عمى التبغ المصنع  (ط

المقدار القيمي لثمف المقدار العيني بياف المنتجات  
البيع خارج ض ؽ ـ 
كخارج المقدار العيني 

المبمغ األدنى 
لمتحصيؿ 

I-  السجائر    

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  2121::ضنٕٛضنٕٛاملعااملعا  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

يجب التذكير أف مف بيف أىداؼ اإلصالح الجبائي لقطاع التبغ المصنع ك 
ىك تعزيز ك تحصيف  2013الذم اعتمد في إطار قانكف المالية لسنة 

مداخيؿ الدكلة في أفؽ تحرير ىذا القطاع ك كذلؾ األخذ بعيف االعتبار 
لككف النظاـ السابؽ المبني عمى أساس القيمة يتميز ك ذلؾ . صحة المكاطف

 :بعدة سمبيات مف بينيا
صعكبة كضع تكقعات لمداخيؿ الدكلة لككف الحككمة أصبحت رىينة  -

 استراتيجية المنتجيف فيما يخص سياسة األثمنة؛
تطبيؽ الضريبة عمى أساس القيمة يؤدم إلى فكارؽ شاسعة بيف أسعار  -

ة ك األنكاع الممتازة، مما يتسبب في نزكح عدد كبير أنكاع السجائر الشعبي
 مف المدخنيف نحك استيالؾ األنكاع الرخيصة أك الشعبية؛

عدـ تكفر الحككمة عمى أداة لتفعيؿ السياسة العمكمية في مجاؿ الصحة  -
 ك التدخيف؛

مف  2015ك  2013كقد تـ الرفع بشكؿ تدريجي خالؿ الفترة ما بيف 
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سجائر  - أ
 مصنعة من التبغ

 الداكف؛
 

درىم لكل ألف  217
سيجارة 

 

في المائة  25
 
 

درىم لكل  270
. ألف سيجارة

 

التعميل 
 يقترح الزيادة في الرسـ الداخمي عمى االستيالؾ المفركض عمى السجائر المصنعة مف التبغ الداكف مف أجؿ الضخ في ميزانية الدكلة مداخيؿ

ىذا، وتيدف الزيادة في ىذا الرسم إلى ضخيا  في مؤسسة الحسن اعتبارا لكون ىذه المواد االستيالكية تعتبر من الكماليات،  إضافية ، 
 .1977أكتوبر  9المؤرخ في   1.77.335الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون 

 

التبغ، ك ال يمكف مف جديد الرفع مف ىذه الضريبة  الضريبة المطبقة عمى
لمسنة الرابعة عمى التكالي الشيء الذم مف شأنو أف يشجع عمى استيالؾ 

 .السجائر الميربة
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 12تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت  6المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

       ب                    ك

       ع           
       6  

ِٓ  ٌظ١ٙ   ٌش ٠ف  ّ     ل ْٔٛ  9، ٠غ١  ٠ٚ ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  ٌج ٚي ؽ ِٓ  ٌفظً 2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

  ذ ٠   ٌّم  ٠   ٌّطبم  ػٍٝ  ٌبؼ ئغ  (1977 و ٛ    9 ) 1397ِٓ شٛ ي  25    ٠خ  1.77.340 لُ 

  ٌ  خٍٟ ٚوذ   ٌّم ؼ١ ت  ٌخ ط   ٙذٖ  ٌبؼ ئغ ٚ ٌّظٛغ تٚ ٌّظٛغ ت  ٌّف ٚػ  ػ١ٍٙ  ػ ٠ب   ال  ٙ ن 

                
 .      ب                    ك 

       6 
ِٓ  ٌظ١ٙ   ٌش ٠ف  ّ     ل ْٔٛ  9، ٠غ١  ٠ٚ ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  ٌج ٚي ؽ ِٓ  ٌفظً 2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

  ذ ٠   ٌّم  ٠   ٌّطبم  ػٍٝ  ٌبؼ ئغ  (1977 و ٛ    9 ) 1397ِٓ شٛ ي  25    ٠خ  1.77.340 لُ 

 ٚ ٌّظٛغ ت  ٌّف ٚػ  ػ١ٍٙ  ػ ٠ب   ال  ٙ ن  ٌ  خٍٟ ٚوذ   ٌّم ؼ١ ت  ٌخ ط   ٙذٖ  ٌبؼ ئغ ٚ ٌّظٛغ ت
"             

 ..........                   غ   

 .٘ذ   ٌفظً........... ذ   .-9      

    ك                  غ             ب                س  (ط
                                                        

   ج           ج 

               

     غ 

      

        

I          
  -       

           غ 

 آ  

 

332          

   ف       

 

40           

 

545      

      ف 

      . 

        
٠م  ح  ٌ ٠    فٟ  ٌ  ُ  ٌ  خٍٟ ػٍٝ  ال  ٙ ن  ٌّف ٚع ػٍٝ  ٌسج ئ  ِٓ  جً  ٌؼخ فٟ ١ِ  ١ٔ   ٌ ٌٚ  ِ  خ١ً 

                                                                                                 ئػ ف١  ، 

  1.77.335     ث               ف                          ؤ                                 ط   

 .1977        9   ؤ خ    

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  2121::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

 أعاله 11لنفس التعميؿ المقدـ بالنسبة لمتعديؿ رقـ 
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 13تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت  6المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

الضرائب الداخمية عمى االستيالك 
النص األصمي لممشروع 

  6المادة 
 1.77.340مف الظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ  9، يغير كيتمـ عمى النحك التالي الجدكؿ ط مف الفصؿ 2016ابتداء مف فاتح يناير 

بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع كالمصكغات المفركضة عمييا ضريبة االستيالؾ  (1977 أكتكبر 9 ) 1397مف شكاؿ  25بتاريخ 
الداخمي ككذا المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات 

التعديل المقترح 
. الضرائب الداخمية عمى االستيالك 

  6المادة 
 1.77.340مف الظيير الشريؼ بمثابة قانكف رقـ  9الجدكؿ ط مف الفصؿ ، يغير كيتمـ عمى النحك التالي 2016ابتداء مف فاتح يناير 

بتحديد المقادير المطبقة عمى البضائع كالمصكغات المفركضة عمييا ضريبة االستيالؾ  (1977أكتكبر  9 ) 1397مف شكاؿ  25بتاريخ 
 الداخمي ككذا المقتضيات الخاصة بيذه البضائع كالمصكغات

الجزء الثاني "
.......... ائع والمصوغات جدول البض

. ىذا الفصؿ...........تحدد -.9الفصل 
 الضرائب الداخمية عمى االستيالك المفروضة عمى التبغ المصنع  (ط

المقدار القيمي لثمف المقدار العيني بياف المنتجات  
البيع خارج ض ؽ ـ 
كخارج المقدار العيني 

المبمغ األدنى 
لمتحصيؿ 

  

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  2121::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

لككف منتجات التبغ المصنع معنية بآفة التيريب ك كؿ زيادة مف مقادير 
الضرائب الداخمية عمى االستيالؾ المطبؽ عمييا مف شأنيا أف تؤدم إلى 

 .تفاقـ التيريب ك بالتالي التخفيض في المداخيؿ الجبائية
ك كمثاؿ عمى ىذا، فقد ترتب عف الرفع مف مقدار الضريبة عمى السيكار 

 2008في إطار قانكف المالية لسنة  25%الكبير ك السيكار الصغير مف 
، إلى الخفض مف الكميات  2012في قانكف المالية لسنة  35%إلى 

 .7%المعركضة عمى االستيالؾ ب 

ل ىذا النكع مف التبغ لذا فاف تكثيؼ الضغط الجبائي في ظرؼ كجيز عؿ
يمكف أف يؤدم إلى عكس النتائج المتكخات عبر التممص مف أداء الضريبة 

 .ك المجكء إلى التيريب
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II-  السيكار الكبير
الصغير  كالسيكار

درىـ  500
لكؿ ألؼ كحدة 

درىم لكل  1300في المائة  35
ألف وحدة 

التعميل 
يقترح الزيادة في الرسـ الداخمي عمى االستيالؾ المفركض عمى السيكار الكبير كالسيكار الصغير مف أجؿ الضخ في ميزانية الدكلة مداخيؿ 

ىذا، وتيدف الزيادة في ىذا الرسم إلى ضخيا  في مؤسسة الحسن اعتبارا لكون ىذه المواد االستيالكية تعتبر من الكماليات،  إضافية ، 
 .1977أكتوبر  9المؤرخ في   1.77.335الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظيير الشريف المعتبر بمثابة قانون 
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 5تعديل رقم   تعديالت الفريق االستقاللي لموحدة و التعادلية 7المادة رقم 
مالحظــــة نص التـعديـــل 

نظام جبائي تفضيمي 
النص الحالي 

 2013 المالية لمسنة 115.12 رقـ المالية مف قانكف)I البند (7 المادة ،2016يناير فاتح مف ابتداء التالي، النحك عمى تغير
 :) 2012 ديسمبر 28 ( 1434 صفر مف 14 بتاريخ 1.12.57 رقـ الظيير الشريؼ بتنفيذه الصادر
 60استثناء ألحكاـ مدكنة الجمارؾ كالضرائب غير المباشرة يستفيد المغاربة القاطنكف بالخارج الذيف تتجاكز أعمارىـ -I-7لمادة 

 % 90سنكات عند استيراد السيارات السياحية مف تخفيض بنسبة  10سنة كالذيف يثبتكف إقامتيـ في الخارج لمدة ال تقؿ عف 
 .الجديدة حالتيا عمى السيارات قيمة عمى
 ...................................التخفيض  يمنح

 ) فيو تغيير ال الباقي (
التعديل المقترح 

 2013 المالية لمسنة 115.12 رقـ المالية مف قانكف)I البند (7 المادة ،2016 يناير فاتح مف ابتداء التالي، النحك عمى تغير
 :) 2012 ديسمبر 28 ( 1434 صفر مف 14 بتاريخ 1.12.57 رقـ الظيير الشريؼ بتنفيذه الصادر
 55استثناء ألحكاـ مدكنة الجمارؾ كالضرائب غير المباشرة يستفيد المغاربة القاطنكف بالخارج الذيف تتجاكز أعمارىـ -I-7المادة 

ت السياحية عند استيراد السيارا سنوات بالنسبة لمطمبة 4أو سنكات  10كالذيف يثبتكف إقامتيـ في الخارج لمدة ال تقؿ عف  سنة
  .الجديدة حالتيا عمى السيارات قيمة عمى % 90مف تخفيض بنسبة 

.................................. التخفيض  يمنح
 ) فيو تغيير ال الباقي (

تبرير التعديل 
:  التعديل

 .سنة 55سنة إلى  60خفض السف األقصى مف  -

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  2121::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

قدمت خدمات جميمة لمكطف مف ألف ىذا النظاـ التفضيمي تـ منحو  لفئة 
خالؿ التحكيالت الميمة مف العممة الصعبة التي قامت بيا خالؿ فترة إقامتيا 

 .بالخارج
كما أف تكسيع مجاؿ االستفادة لمطمبة ك لفئات أخرل سيكمؼ خزينة الدكلة 

 .أعباء مالية ميمة

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 .إضافة الطمبة لالئحة المستفيديف -
:  الغاية من التعديل

سنة  55ييدؼ التعديؿ إلى فتح المجاؿ لمطمبة المغاربة الذيف يتابعكف دراستيـ بالخارج ككافة مغاربة العالـ الذيف يبمغ سنيـ 
. لالستفادة مف الخصـ
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 19تعديل رقم   الدستوريتعديالت فريقي األصالة و المعاصرة و االتحاد  7المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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نظام جبائي تفضيمي 
النص الحالي 

.............................  استثناءا ألحكاـ   –1  –7المادة 
. عمى قيمة السيارات عمى حالتيا الجديدة %90مف تخفيض بنسبة 

 .....................................................................
التعديل المقترح 

عمى قيمة  %90مف تخفيض بنسبة  والطمبة المغاربة في الميجر..................... استثناءا ألحكاـ   –1  –7المادة 
. السيارات عمى حالتيا الجديدة

................................. ....................................
تبرير التعديل 

. استفادة شريحة طمبة المغرب بالخارج مف ىذا االمتياز
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  2121::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

لفريؽ االستقاللي ؿ اعاله 5لتعديؿ رقـ ؿلنفس التعميؿ المقدـ بالنسبة  
 .لمكحدة ك التعادلية
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 15تعديل رقم   الفريق االشتراكيتعديالت  7المادة 
مالحظــــة نص التـعديـــل 
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نظام جبائي تفضيمي 
النص األصمي لممشروع 

. 7المادة 
I. في المائة عمى قيمة السيارات عمى حالتيا الجديدة 90مف تخفيض نسبة .....................استثناء .

المقترح التعديل 
المدونة العامة لمضرائب 

 6المادة 
. في المائة عمى قيمة السيارات عمى حالتيا الجديدة 90مف تخفيض نسبة .....................استثناء  -

........ درىم  400.000,00يمنح التخفيض المشار إليو أعاله في حدود قيمة السيارة عمى حالتيا الجديدة ال تتعدى 
التعميل 

. إيجابية مف طرؼ الدكلة اتجاه ىذه الفئة مف المغاربة  التفاتة
 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  2121::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  1313::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

 
نظرا لمكقع الجبائي ليذه الزيادة ، عمما بأف القيمة الحالية المحددة في  

 .جيدةدرىـ تمكف مف اقتناء سيارة بمكاصفات  300 000
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 6تعديل رقم   تعديالت الفريق االستقاللي لموحدة و التعادلية مكررة 7المادة رقم  
مالحظــــة نص التـعديـــل 

السمع التجييزية المقتناة من لدن بعض المقاوالت 
برسـ سنة  100.13رقـ مف قانكف المالية  5مقتضيات المادة ، 2016تغير كتتمـ عمى النحك التالي، ابتداء مف فاتح يناير 

. (2014ديسمبر  24) 1436بتاريخ فاتح ربيع األكؿ  1.14.195الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ  2015
النص األصمي المشروع 

:  5المادة 
...... تغير عمى النحك التالي

السمع التجييزية المقتناة من لدن بعض المقاوالت   - I-7المادة 
 .....درىـ أف تستفيد   (100.000.000)ـ بانجاز استثمار يساكم أك يفكؽ مائة مميكف يمكف لممقاكالت التي تمتز -1

 ..............................................
 ك يمنح ىذا اإلعفاء كذلؾ لألجزاء ك القطع

2- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 (الباقي دون تغيير)

 التعديل المقترح
:  5لمادة 

...... تغير عمى النحك التالي
السمع التجييزية المقتناة من لدن بعض المقاوالت   - I-7المادة 

 ......درىـ أف تستفيد  (100.000.000)يمكف لممقاكالت التي تمتـز بانجاز استثمار يساكم أك يفكؽ مائة مميكف  -1
................................ 

الصناعية التي تمتزم بانجاز استثمار صناعي في مين صناعة أجزاء السيارات والطائرات واإللكترونيك ويمكن لممقاوالت 
درىم أن تستفيد من نفس اإلعفاءات  (50.000.000)ويساوي أو يفوق خمسون مميون 

 
  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  2121::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  1313::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ

ك بالتالي فإف ، التدبير ىي تحفيز االستثمار كيفما كاف نكعو ىذا ألف الغاية مف
 .التمييز بيف القطاعات في ىذا المجاؿ سيؤدم إلى اختالالت في تكجيو االستثمار

تـ تخفيض مبمغ االستثمار مف  2015قانكف المالية لسنة خالؿ ك لإلشارة فإنو 
 .درىـ 100.000.000درىـ إلى  150.000.000
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 كيمنح ىذا اإلعفاء كذلؾ لألجزاء كالقطع
2- ..................................... 
 (تغييرالباقي دون )

التعميؿ 
مميكف درىـ لممقاكالت الصناعية اذا ما حققت استثمار صناعي في الميف العالمية، صناعة أجزاء  50يقترح التعديؿ تحديد 

السيارات كالطائرات كاإللكتركنيؾ، كذلؾ لتشجيع المقاكالت عمى االستثمار كتكجيييـ الى االستثمار في القطاعات ذات القيمة 
المضافة العالية 
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 النواب مجمس

 2016 المالية لمسنة 15-70 رقم المالية قانون مشروع

 لمضرائب العامة المدونة

 8 المادة

 التعديالت المقترحة

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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  الخالي الىدى على جخمم و حغير ، 2016 ًىاًش فاجذ مً ابخذاء

 باء - II - 63 و II - 28 V - 59  و 19 و II - 11 و 6 املىاد ؤخيام

 املدذزت للمشائب العامت املذوهت مً 275و  252و  232 و 220  و 123 و 96 و 91و  73و  65 و

ف الظهير بدىفيزٍ الفادس 2007 املاليت للعىت 43.06 سكم املاليت كاهىن  مً 5 املادة بمىحب  الؽٍش

خ 1.06.232 سكم ا جم هما ،) 2006 دٌعمبر 31 ( 1427 الحجت ري 10 بخاٍس  : وجخميمها حغييَر

 
       : 

 

 املالهمت

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ستت  بعد الموافقة على  Iألن مالئمة مدخل هذا البند 

 .المواد المعنٌة بالتعدٌالت التً ستقبلها اللجنة
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 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 ؤلاعفاءاث  -.6 املادة 

 داثمت اإلاخفن بففت بالعلش وفشلها المشیبت مً الذاثمت ؤلاعفاءاث - . »

 الذاثمت ؤلاعفاءاث- ؤلف»

 : الؽشواث على المشيبت مً وليا حلفى»

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

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

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

»................................................................................................. 

»..................................................................................... ............

» .................................................................................................

.........................................................................  مشاعاة مع «29°

؛  مداظبيت مخخاليت ظىىاث .....................» .

 باليعبت العشوان، وعالج للىكايت ظلمى لال ماظعت - »30°

ٌ  وهزا عملیاتها ؤو ؤوؽىتها إلاجمىا»  .بها اإلاشجبىت اإلادخملت الذخى

ا في الذٌو التي ال جشبىها اجفاكياث 31  الؽشواث وامللاوالث املغشبيت التي حعدثمش خاسج املغشب، خفـى

بي مع اململىت املغشبيت  الاصدواج المٍش

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
التي تستثمر المقاكالت الشركات ك إلى إدراج  ييدؼ ىذا التعديؿ

خارج المغرب خصكصا في الدكؿ التي ال تربطيا اتفاقات 
ضمف المؤسسات المستفيدة مف  الإلزدكاج الضريبي مع المغرب

.  اإلعفاء الدائـ لمضريبة عمى الشركات
ع لمضريبة في لككف ىذه الشركات ال تخضغير مقبول تعديل 

المغرب بمكجب أحكاـ إقميمية الضريبة المنصكص عمييا في 
 .مف المدكنة 5المادة 
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 عؾاءاتاإل - .6 لمادةا

- I داُمٌ بشؾٌ المذؾض بالزعر وؽرضوا بٌيالضر من الداُمٌ اإلعؾاءات 

 الداُمٌ اإلعؾاءات- ألف

 :السركات علٍ الضريبٌ من كلجا تعؾٍ

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

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

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

 متتالجٌ؛ مخازبجٌ زنوات........................  مراعاة عم

 .بوا.........................زلمٍ لّ مؤززٌ 30° -

 المقاوِت العاملٌ ؽً المجال الثقاؽً؛-°31

 .سركات الطباعٌ والنسر-°32

 و 17 ° و 16 ° و 14 ° و 13 ° و 12 ° و11 °و 10 ° ؽً علجوا المنشوص تلك غجر المذكورة الوجُات تزتثنٍ
 :من اِزتؾادة من أعّهَ 30 ° و 18 °

 ؽً علجوا المنشوص خكموا ؽً المعتبرة والدذول المساركٌ وخشص األزوم عواُد علٍ 100 % تذؾجض -
 ؛ أدناه  - °1 ججم»

 .المنقولٌ القجم تؾويت برزم القجمٌ زاُد وإعؾاء -

  .....................................................  ء با

 ) ؽجى تػججر ِ الباقً)

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1313::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إلى إدراج المقاكالت العاممة في المجاؿ الثقافي  ييدؼ ىذا التعديؿ

ك شركات الطباعة ك النشر ضمف المؤسسات المستفيدة مف 
.  اإلعفاء الدائـ لمضريبة عمى الشركات

 
ك  المقاكالت العاممة في المجاؿ الثقافي لككف مقبولتعديل غير 

ال تدخؿ ضمف الييئات غير اليادفة  شركات الطباغة ك النشر
يتنافى ك السياسة لمحصكؿ عمى ربح فضال عف ككف ىذا التعديؿ 

الضريبية اليادفة إلى الحد مف اإلعفاءات الضريبية تماشيا مع 
 .تفعيؿ تكصيات المناظرة الكطنية في المكضكع
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 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

                        

I -    19ٚ  6...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ ..... 
  إلػف ء ت :  6 ٌّ    

I.   ّإلػف ء ت  ٌ  ئ ...... 
 ......... ٌف

29................ 

            ط                  . 30

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إدراج الككالة الكطنية لمتأميف الصحي 

ضمف الييئات المستفيدة مف اإلعفاء الدائـ لمضريبة عمى 
.  الشركات

لككنو يتنافى ك السياسة الضريبية اليادفة إلى تعديل غير مقبول،
الحد مف اإلعفاءات الضريبية ك تماشيا مع تفعيؿ تكصيات 

 .كعالمناظرة الكطنية في المكض
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 شروط اإلعفاء  -7المادة 

I- 6ٌنطب  اإلعفاء المنصوص علٌه فً المادة (I-9-ألؾ) أعاله لفائدة التعاونٌات واتحاداتها: 

 وتسوٌقها ...................................تنحصرعندما -
دره ، دون احتساب  (10.000.000)أو عندما ٌقل رق  أعمالها السنوي عن عشرة مالٌٌن -

الضرٌبة على القٌمة المضافة، إذا كانت تزاول نشاطا ٌتعل  بتحوٌل مواد أولٌة ت  جمعها لدى 
تجهٌزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما منخرطٌها أو عناصر داخلة فً اإلنتاج بواسطة 

تستعمله المنشآت الصناعٌة الخاضعة للضرٌبة على الشركات، وتسوٌ  المنتجات التً قامت 
 .بتحوٌلها

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

 
              : 

 
ضمن منظور االقتصاد االجتماعً، وتضرٌبها ال ٌنسج  مع هذا المبدإ تندرج التعاونٌات واتحاداتها -

 .وال ٌنسج  أٌضا مع القانون المحدث والمنظ  لها
نطا  اشتؽال التعاونٌات محدود بعكس الشركات ولذلك ال مجال لتطبٌ  ضرٌبة الشركات على -

 .التعاونٌات

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  99: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إعفاء التعاكنيات التي تزاكؿ نشاطا يتعمؽ إلى ييدؼ ىذا التعديؿ 

بتحكيؿ مكاد أكلية يتـ تجميعيا لدل منخرطييا أك عناصر داخمة 
في اإلنتاج بكاسطة تجييزات ك معدات ككسائؿ إنتاج أخرل مماثمة 

. ليا تستعممو المنشآت الصناعية
 

ألنو تـ حصر اإلعفاء عمى التعاكنيات قبول، تعديل غير م
الصناعية التي يقؿ رقـ أعماليا السنكم عف عشرة مالييف 

عكض خمسة  2013درىـ ابتداء مف سنة  (10.000.000)
، ك ذلؾ  لتكريس مبدأ العدالة الجبائية  (5.000.000)مالييف 

دكف كمعالجة االختالالت الناتجة عف منح االمتيازات الجبائية لفئة 
أخرل مما يؤدم إلى المنافسة غير الشريفة التي تمس بمبدأ 

المساكاة في تحمؿ العبء الضريبي بيف األشخاص الذيف ينتجكف 
 .نفس المكاد المصنعة باستعماؿ كسائؿ إنتاج مماثمة
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       10                                                8 
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التكالجف القابلٌ للذشم : 10المادة 

 

أعّه  8تسمل التكالجف القابلٌ للذشم خزب مدلول المادة 

I–  تكالجف اِزتػّل المتكونٌ من :

........ مستريات البضاُع المعاد بجعوا. -ألف

.. .... تكالجف ذارججٌ أذرى وقع اِلتزام بوا أو تخملوا لما يتطلبى اِزتقّل -باء

 ................اِسواريٌالودايا  .1

 ....الوبات النقديٌ أو العجنجٌ الممنوخٌ .2

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

من مجموع  %50والتطوير والتكوين المزتمر للعاملجنَ وذلك ؽً خدود  العلمً التطبجقً عملجات البخث .3
 تكالجف هذه العملجات

 من مجموع تكالجف هذه العملجات %30لك ؽً خدود عملجات تخزجن النجاعٌ الطاقجٌَ وذ .4

 (الباقً دون تػججر)

 

              : 
 

: الػرض من هذا التعديل هو تسججع المقاوِت علٍ
 .البخث واِبتكار ومباسرة التكوين المزتمر للعملجن بوذه السركات -
 .السمزجٌوتخزجن النجاعٌ الطاقجٌ من ذّل تسججعوم مثّ علٍ ازتعمال الطاقٌ  -

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1313::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ ىذا التعديؿ إلى استفادة الشركات التي تنجز عمميات البحث ك 
اإلبتكار ك التككيف المستمر لممستخدميف مف خصـ مف الضريبة عمى 

. العممياتمف مجمكع تكاليؼ ىذه  30%الشركات يساكم 
ألف تشجيع عمميات البحث كالتطكير يمكف أف يتـ  تعديل غير مقبول،

عف طريؽ تخصيص اعتمادات مالية مباشرة مف الميزانية العامة ليذه 
. العمميات

ك تجدر اإلشارة إلى أف عمميات البحث ك التطكير تقـك بيا عمى 
 الخصكص الشركات الكبرل التي استفادت مف التخفيض مف الضريبة

 . %30إلى  35%عمى الشركات مف 

 .ك سينتج عف ىذا التعديؿ أثر سمبي عمى المداخيؿ الجبائية

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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 التكالٌؾ القابلة للخص  -10المادة 

 :أعاله8المادة تشمل التكالٌؾ القابلة للخص  حسب مدلول 

I-تكالٌؾ االستؽالل المتكونة من: 

 ولواز  ...................... مشترٌات البضائع  -ألؾ
 :بما فً ذلك.............. تكالٌؾ خارجٌة أخرى -باء
 أو تتجر فٌها ............ الهداٌا اإلشهارٌة-1

 :الهبات النقدٌة أو العٌنٌة الممنوحة لفائدة-2

..................................... 
 حدود فً وذلك للعاملٌن، المستمر والتكوٌن والتطوٌر والبحث الطاقٌة النجاعة تحسٌن عملٌات-3

 .من مجموع تكالٌؾ هذه العملٌة %30

 
 

              : 
 

 .تشجٌع المقاولة على البحث واالبتكار والتكوٌن المستمر وكذا تحسٌن النجاعة الطاقٌة

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1313::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ ىذا التعديؿ إلى استفادة الشركات التي تنجز عمميات البحث ك 
اإلبتكار ك التككيف المستمر لممستخدميف مف خصـ مف الضريبة عمى 

. مف مجمكع تكاليؼ ىذه العمميات 30%الشركات يساكم 
ألف تشجيع عمميات البحث كالتطكير يمكف أف يتـ  تعديل غير مقبول،

عف طريؽ تخصيص اعتمادات مالية مباشرة مف الميزانية العامة ليذه 
. العمميات

ك تجدر اإلشارة إلى أف عمميات البحث ك التطكير تقـك بيا عمى 
الخصكص الشركات الكبرل التي استفادت مف التخفيض مف الضريبة 

 . %30إلى  35%عمى الشركات مف 

 .ك سينتج عف ىذا التعديؿ أثر سمبي عمى المداخيؿ الجبائية
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  -. II -. 11 ملادةا»

بت الخالعت الحفيلت مً جخفم ال  بال للمٍش

م     (5000)خمغ آالف   خذود في» م في الؽهش 50000و على ان ال ًخجاوص  ًىم ول عً دَس  ،دَس

 و « باء» و» « ؤلف I( 10- » املادة في بليها املؽاس الخياليف على املترجبت الىفلاث»مىسد  ول عً

 مبذؤ .................................................................»بؽيً حعذًذَا ًثبذ ولم ؤعالٍ )« َاء»

 .امللاـت

بت الخالعت الحفيلت مً هزلً جخفم ال»  مخففاث للمٍش

 .ؤعالٍ الفلشة»في الىاسدة الؽشوه وفم امللخىاة باملعخعلشاث املخعللت الاَخالواث»

 ..................................................................................... ؤخيام ؤن غير»

  ..............................................................................»  الخجاس بين املىجضة

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  77: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  ٫أسس٫أسس::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1616::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى حصر التكاليؼ المؤداة نقدا ك القابمة لمخصـ في حدكد 
درىـ في الشير عف كؿ  50000عمى أف ال تتجاكز درىـ عف كؿ يـك  5000
 .مكرد

 
مع إعادة الصيغة بإضافة سقؼ شيرم عف كؿ مكرد في حدكد  تعديل مقبول

 .درىـ 100000
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       11                                         
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       11 

I- ........ 

II-  ش         300.000,00فٟ د ٚ  .....ال  خظُ ِٓ  ٌذظ١ٍ   ٌخ ػؼ     

 ...........ِٓ ِبٍغٙ  50%                          

 

              : 
 

 .ِ  ػ   ٌٛ لغ  ٌّم ٚالت ٚ ٌّذ١ؾ  الل ظ  ٞ  ٌذٞ  ِ ز ي ٘ش 

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  88::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى منح إمكانية الخصـ مف الحصيمة الخاضعة لمضريبة في 
.  عند األداء نقدا درىـ شيريا 300 000حدكد 

 
لنفس االعتبارات السالفة الذكر المتعمقة بتبني المنيجية  تعديل غير مقبول،
يترؾ ىامش شيرم لمتالعب بالفاتكرات مما قد يفرغ  ىذا التعديؿالتدرجية، كما أف 
 .التدبير مف محتكاه
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بت عشط -. 19 املادة  المٍش

I« .- للمشيبت اللادر العلش 

 : يلي هما الؽشواث على المشيبت جددعب»

 : الخاليتاليعبيت  باألظلاس – ؤلف»

اليعب الععش  )بالذسھم(الفافي الشبذ مبلغ

 %10 300.000عً  یلل ؤو  عاوي 

 %15 600,000بلى  300,001مً 

 %20 1.000.000بلى  600.001مً 

 25% 2,500,000بلى  1,000,001مً 

 %30 5.000.000بلى  2.500.001مً 

 32% 5.000.000ما فىق 

 والهيئاث الائخمان ماظعاث یخق فیما 38 % بععش -باء» 

ىذوق  املغشب وبىً خىمها في املعخبرة»  وؼشواث والخذبير إلایذاع ـو

 .الخإمين وبعادة الخإمين»

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى اعتماد جدكؿ أشطر جديد ألسعار الضريبة عمى الشركات 
  .%38إلى  %37ك رفع سعر  32 %إلى  10%مف 

 
الزيادة في الضغط الضريبي عمى المقاكالت  ألنو سيؤدل إلى مقبولتعديل غير 

 .الكبرل
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 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 الضريبٌ زعر- :19 المادة
I- للضريبٌ العادي الزعر 

 :يلً كما السركات علٍ الضريبٌ تختزب
 :التالجٌ النزبجٌ باألزعار- ألف

 الزعر (الدرهم)مبلؼ الربد الشاؽً 
 % 5 150.000يزاوي أو يعادل 

  %10 300.000إلٍ  150.001من 

 % 15 1.000.000إلٍ  300.001من 

 % 20 5.000.000إلٍ  1.000.001من 
 % 25 10.000.000إلٍ  5.000.001من 

 % 30 10.000.000ما ؽوق 
 

 والتدبجر اإليداع وشندوق المػرب وبنك خكموا ؽً المعتبرة والوجُات اُِتمان مؤززات يذص ؽجما 37 % بزعر-باء
 .التأمجن وإعادة التأمجن وسركات

 
- II للضريبٌ النوعجٌ األزعار 

 :يلً كما السركات علٍ للضريبٌ النوعجٌ األزعار تخدد
 .................................فأل
 :10 %-باء
 ؛اِعتماد.....................  اذتجار علٍ بناء -
 ؛المذكورة الشؾٌ ............الجى للمقرات بالنزبٌ -

 .......................................م جً
 ) ؽجى تػججر ِ الباقً (

              : 

إنشاؽا وتوازنا وتراعً تماسجا مع اخترام مبدأ العدالٌ الجباُجٌ وجعل المنظومٌ الجباُجٌ المطبقٌ علٍ السركات أكثر 
. قدرات السركات علٍ أداء الضريبٌ المطبقٌ وتراتبجتى خزب األرباحَ بالسكل الذي يضمن لوا التناؽزجٌ المتوذاة

: ويؤزس إذن هذا التعديل للتدرج بالنزبٌ للضريبٌ علٍ السركاتَ من خجث
 التنمجٌ وتخقجق السػل ؽرص لذلق اجعٌالن اآللجات كأخد والمتوزطٌ الشػرى المقاوِت إنعاش ضرورة يراعً أنى 

 . واِجتماعجٌ اِقتشاديٌ
 الوطنً اِقتشاد وإنعاش والسػل الثروة ذلق ؽً الكامل دورها لتلعب األذرى للمقاوِت التناؽزجٌ يضمن أنى. 

 .لما تخققى من أرباح 37إضاؽٌ سركات اِتشال للزعر 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  88: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  55::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى اعتماد جدكؿ أشطر جديد ألسعار 
.  30%إلى  5%الضريبة عمى الشركات مف 

 
 .نظرا إلنعكاساتو المالية عمى خزينة الدكلة تعديل غير مقبول



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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       19 : 

I-                    : 

                                  : 

   -                        : 

-                150.000--------------------  5%  

-    150.001     300.000 -------------------- %10  

-    300.001     1.000.000-----------------  20%  

-    1.000.001     5.000.000------------------30%  

  -       5.000.000----------------------------- 31%            

   -      37%                         .........              . 

 

              : 
 

                                                                                  

                                                                   . 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  99: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

الضريبة عمى الشركات ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إضافة شطر جديد في جدكؿ 
درىـ  150000عندما يساكم أك يقؿ الربح الخاضع لمضريبة عمى   %5بسعر 

.  10%ك تغيير الشطر المكالي الخاضع لسعر 
 

 .نظرا إلنعكاساتو المالية عمى خزينة الدكلة تعديل غير مقبول
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                      ب

       8 
I -    11،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2015     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠( VI)  ٚ

19 – (I)  ٚ25 (   ٌ  ٌ    ٌفم ) ............  

 

        19  : 

I  ـ  ٌسؼ   ٌؼ  ٞ ٌٍؼ ٠ب. 

 :٠ذ    ؼ   ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌش و ت وّ  ٠ٍٟ

 :   أل ؼ    ٌٕسب١   ٌ  ١ٌ   -  
 

فٟ  ٌّ ئ  ِٓ  أل   ح   ٌٕسب  ٌٍش و ت  ٌ ٟ  ذمك     د   مً  ٚ  ؼ  ي  10  -

  ٌف   ُ٘؛ 500

 ٌف  500ِٓ  أل   ح   ٌٕسب  ٌٍش و ت  ٌ ٟ  ذمك     د  ِ   ١ٓ            15 -

 ١ٍِْٛ   ُ٘؛ 1  ُ٘ ٚ 

 ١ٌْٛ   ُ٘  ٌٕسب  ٌٍش و ت  ٌ ٟ  فٛق     دٙ  َ           30  -
 

              : 
 

 .٠ ٛخٝ  ٌ ؼ ٠ً ئػّ ي  ٌؼ  ٌ   ٌؼ ٠ب١ 
 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  99: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى اعتماد جدكؿ جديد لمضريبة عمى الشركات بثالثة أسعار 
.  30%ك  15%ك  %10
 

           حيث نظرا إلنعكاساتو المالية عمى خزينة الدكلة تعديل غير مقبول

        1200           . 
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                      ب

       8 

I -    19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ ..... 

 

 

                    ؤ                  ئ                      37      -  

 ش                              ع           ش                           

                 ط             ف                                

          

              : 

 

٠ ؼٍك  ألِ  فٟ  ٌج ء  ألخ١  ِٓ  ٌ ؼ ٠ً  اٌ  َ ش و ت  ال ظ الت  ٌ ٟ  ذمك     د  

وب ٜ   فغ ػ  ئب فٟ ِس ٜٛ ِ   ٍ َ  ٗ  أل ٕ ن ٚش و ت  ٌ أ١ِٓ ٚ ٕه  ٌّغ   

 .ٚطٕ ٚق  إل٠  ع ٚ ٌ   ١ 

ٚٔ ٜ  ْ ٘ذ   الل   ح ٚ لؼٟ ِٚؼمٛي ٌىْٛ ٘ذٖ  ٌش و ت  ذمك ئ   د  وب ٜ ٠ٚ ؼ١ٓ 

 . ػ١ٍٙ  فٟ  ١ ق  ألزِ   ٌّس ّ٘   و   فٟ  ٌّ  خ١ً  ٌؼ١ِّٛ 

 .ٚٔم  ح  ْ   ط  ِ  خ١ً  ٌ ٠    فٟ ٘ذٖ  ٌؼ ٠ب  فٟ طٕ ٚق  ٌ ّ  ه  الج ّ ػٟ

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  99: : َتٓعَٕٛتٓعٕٛــ املــ امل  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

عمى شركات االتصاالت المسنكد ليا  37%ييدؼ ىذا التعديؿ  إلى تطبيؽ سعر 
. استغالؿ ك تدبير الياتؼ ك االنترنيت

 
ألف مجاؿ االتصاالت يعتبر مف القطاعات الرائدة في مجاؿ تعديل غير مقبول،

الشغؿ التي يكفرىا ك  التكنمكجيا كيحظى بالتشجيع  في جميع الدكؿ نظرا لفرص
أم زيادة في الضريبة المفركضة عميو ستككف ليا انعكاسات سمبية عمى الخدمات 
المقدمة ك عمى القطاعات االنتاجية األخرل،عمما أف تحرير القطاع ك دخكؿ عدة 
فاعميف في الميداف أدل إلى منافسة قكية ك إلى تخفيض األسعار استفادت منيا 

. جميع القطاعات ك األسر
 .           300            آل                               
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 - .......... 

 .     ش            ٚئػ     ٌ أ١ِٓ ...... ف١ّ  ٠خض  37% - 

 

III-   ٌج  ف١  ؼ  ِٚب ٌغ  ٌؼ ٠ب  

 .............٠ذ    ؼ  

 ْٚ  د س    ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ                       ط           %8 - ٌف 

 .................. ٌّؼ ف 

 
              : 

 

ئ ٛ   % 37ألْ ٘ذٖ  ٌش و ت  ذمك     د  خ١ ١ٌ  ػ١ٍٙ   ْ  خؼغ ٌسؼ   ٌؼ ٠ب  

  بٕه  ٌّغ   ٚطٕ ٚق  إل٠  ع

 .ػ َ  أل  ء ِٓ ؽ ف  ٌش و   ٌغ١   ٌّٕظّ   ٞ  ٌذج  ِٓ  ٌّٕبغ ٌىٟ ال ٠مغ

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 
عمى شركات االتصاالت ك اعتماد  37%ىدؼ ىذا التعديؿ إلى تطبيؽ سعر م

التي تبـر نظمة بالنسبة لمشركات غير الـ مف طرؼ الخزينة الحجز مف المنبع
. 8%صفقات ك الخاضعة لسعر 

 

ألف مجاؿ االتصاالت يعتبر مف القطاعات  غير مقبول: بالنسبة لمتعديل األول 
الرائدة في مجاؿ التكنمكجيا كيحظى بالتشجيع  في جميع الدكؿ نظرا لفرص الشغؿ 
التي يكفرىا ك أم زيادة في الضريبة المفركضة عميو ستككف ليا انعكاسات سمبية 

تاجية األخرل،عمما أف تحرير القطاع عمى الخدمات المقدمة ك عمى القطاعات االف
ك دخكؿ عدة فاعميف في الميداف أدل إلى منافسة قكية ك إلى تخفيض األسعار 

. استفادت منيا جميع القطاعات ك األسر
 

لككف الصفقات ليست كميا عمكمية تستمـز  غير مقبول :بالنسبة لمتعديل الثاني
اممة الجبائية بيف الصفقات تدخؿ خزينة الدكلة مما سكؼ يخمؽ تباينا في المع

 .العمكمية ك الصفقات الخاصة 
 

       28                         10 
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 عليه اإلافشولت الذخل مجمىا مً 10 %خذود في -. II -. 28 املادة»

 : سثيس ي معىً بىاء ؤو جملً بغشك ورلً المشيبت»

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

علذ املىاكفت املادًت للخمليً  و اإلاشابدت، علذ بواس في معبلا عليه اإلاخفم اإلاللىم الشبذ مبلغ ؤو-»

ًخعلم بماظعاث  103.12م مً اللاهىن سق  58وهزا العلىد الدؽاسهيت الىاسدة في املادة 

 ؛ خىمها في.........................................................» إلائخمان والهيئاث املعخبرة في خىمها

 مىتهيت بحاسة» علذ بواس في اإلادذد « ؤلايجاس َامؾ» مبلغ ؤو -»

مً  58سدة في املادة وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد الدؽاسهيت الىا « بالخمليً»

 وشف مً اإلاادي ًخعلم بماظعاث إلائخمان والهيئاث املعخبرة في خىمها 103.12اللاهىن سكم 

 .خىمها في اإلالخبرة الهيئاث ؤو الاثخمان»ماظعاث  بلى للمشيبت الخاللين

 الخالع وشف مً اكخىاٍئ جم الزر الللاس جخفيق عذم خالت في»

وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد  «   بالخمليً مىتهيت بحاسة» علذ بواس في للمشيبت»

ًخعلم بماظعاث إلائخمان والهيئاث  103.12مً اللاهىن سكم  58الدؽاسهيت الىاسدة في املادة 

 ألخيام وبلا الجباثيت ولليخه حعىيت جخم ؤلايجاس، فترة خالٌ»الشثيعيت  لعىىاٍ املعخبرة في خىمها

 .ؤدهاٍ ) VIII) 232-°8 و 208 اإلاادجين»

 : اإلازوىس  الخفم يخىكف»

 .......................................................... ألاحىس  ألصخاب يشحع فيما-»

 جيلفت ؤو معبلا عليه اإلاخفم اإلاللىم الشبذ ومبلغ ..........................»

 ؤبشم التي الهيئاث ؤو اإلااظعاث بلى ؤلايجاس َامؾ ومبلغ الؽشاء»

وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا  « ؛ بالخمليً مىتهيت بحاسة» علذ ؤو اإلاشابدت علذ ملها»

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
مف مجمكع الدخؿ المفركضة عميو الضريبة  %10ييدؼ التعديؿ الى منح خصـ 

بدؿ االقتصار عمى المناقصة المؤدية لمتمميؾ ككذا العقكد التشاركية  عقد برسـ
 .االجارة المنتيية بالتمميؾ عقكد المرابحة ك

 .، لألسباب التاليةتعديل غير مقبول

  المتعمؽ بمؤسسات االئتماف  103-12مف القانكف رقـ  58المادة
تنص بصريح العبارة ، المعتبرة في حكميا السالؼ الذكركالمؤسسات 

كيتعمؽ . عمى المنتكجات الممكف اقتراحيا مف طرؼ البنكؾ لعمالئيا
إجارة ك مشاركة ك مضاربة ك السالـ ك األمر بمنتكج مرابحة 

 االستصناع؛
  ك بالتالي عقكد المناقصة المؤدية لمتمميؾ المقترح إدراجيا ضمف المادة

ة العامة لمضرائب، ال تدخؿ ضمف المنتكجات التشاركية مف المدكف 28
 مف القانكف السالؼ الذكر؛ 58الكاردة في المادة 

  أما إذا تعمؽ األمر بالمشاركة المتناقصة ك التي تعتبر عقدا الغاية منو
 امشاركة بنؾ تشاركي في مشركع قصد تحقيؽ ربح، فيي ال يطبؽ عميو
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ًخعلم بماظعاث إلائخمان  103.12مً اللاهىن سكم  58العلىد الدؽاسهيت الىاسدة في املادة 

 « اإلاشابدت» ؤو .................. آلاخشيً للمشيبت للخاللين يشحع فيما -» والهيئاث املعخبرة في خىمها

 ................................. ألاداء وبيفاالث « بالخمليً مىتهيت بحاسة» ؤو»

 .ؤدهاٍ 82 اإلاادة في ...................................................................»

 الفىاثذ خفم مً للمشيبت الخالع يعخفيذ البىاء، خالت في»

 ................................................................................................. اإلازوىسة»

 جلذيمه ؼشيىت .....................................................................................»

 . يتسثيغ هعىنى اإلالني اإلاعىً لؽغله اإلاثبخت الىزاثم»

 اإلاللىم الشبذ مبلغ ؤو الفىاثذ خفم بين الجمع يمىً ال»

وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد  اإلاشابدت» علذ بواس في معبلا عليه اإلاخفم»

ًخعلم بماظعاث إلائخمان والهيئاث  103.12مً اللاهىن سكم  58الدؽاسهيت الىاسدة في املادة 

 بحاسة» علذ بواس في للمشيبت الخاللين وشف مً اإلاادي»ؤلايجاس  َامؾ مبلغ ؤو املعخبرة في خىمها

 58وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد الدؽاسهيت الىاسدة في املادة  بالخمليً»مىتهيت 

 بليه اإلاؽاس ًخعلم بماظعاث إلائخمان والهيئاث املعخبرة في خىمها 103.12مً اللاهىن سكم 

 « .ؤدهاٍ II - 65 و V - 59 اإلاادجين»في  الخىالي على عليها اإلاىفىؿ والخفىم ؤعالٍ

 

 :الخعليل

يهذف َزا الخلذيل ادساج حميع مىخىحاث البىىن الدؽاسهيت بذٌ الاكخفاس على علىد اإلاشابدت  

 .والاحاسة اإلاىتهيت بالخمليً

 

 

 ة لمضرائب؛مف المدكنة العاـ 28أحكاـ المادة 
   السالفة الذكر  58لكؿ منتكج مف ىذه المنتكجات الكاردة في المادة

خصائصو ك مجاؿ تخصيصو ك بالتالي يستفيد حسب الحالة مف النظاـ 
 الجبائي الجارم بو العمؿ؛

  مف المدكنة العامة لمضرائب  28المنتجات التي تـ إدراجيا في المادة
التقنية  ابعد دراسة خصائصوتمت في إطار تشاركي مع بنؾ المغرب، 

 ك معرفة ما يمكف السماح بو بالخصـ؛
 لي بنؾ المغرب بعد اتسكيؽ ىذه المنتكجات رىيف بمنشكر يصدره ك

استطالع رأم لجنة مؤسسات االئتماف ك بعد الرأم بالمطابقة الصادر 
عف المجمس العممي األعمى، تحدد فيو المكاصفات التقنية لممنتكجات ك 

تقديميا الي الزبناء، ك عمى إثر ذلؾ يتـ تحديد النظاـ الجبائي كيفيات 
 .الكاجب إعتماده
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       28                                                10 
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ذشوم من مجموع الدذل الذاضع للضريبٌ : 28لمادة ا

: أعّه 25كما هو مخدد ؽً المادة تذشم من مجموع الدذل المؾروضٌ علجى الضريبٌ 

I–  أعّه؛ .....................مبلؼ الوبات

II–  من مجموع الدذل المؾروضٌ علجى الضريبٌَ و ذلك بػرض تملك أو بناء مزكن  % 20ؽً خدود
: رُجزً 

 وكذا المنسآت؛.......................... مبلؼ ؽواُد  -
. خكموا ؽً... ....................... الربد مبلؼ أو -

....... يتوقف الذشم 

 (الباقً بدون تػججر)

 

              : 

 

:  التعديل

. % 20إلٍ  % 10 القروض منؽواُد  المطبق علٍ رؽع نزبٌ الذشم

:  الػايٌ من التعديل

يودف التعديل إلٍ رؽع نزبٌ الذشم من مجموع الدذل المؾروضٌ علجى الضريبٌ المطبق علٍ ؽواُد 
َ وذلك %20إلٍ  %10بالنزبٌ لألسذاص الذين يقتنون أو يسجدون مزاكن رُجزجٌ من القروض 

تسججعا للطبقات الؾقجرة والمتوزطٌ التً ترغب ؽً الخشول علٍ قرض بػرض تملك أو بناء مزكن 
 .رُجزً

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1313::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
التعديؿ إلى رفع نسبة الخصـ مف مجمكع الدخؿ المفركضة عميو الضريبة ييدؼ 

المطبؽ عمى فكائد القركض بالنسبة لألشخاص الذيف يقتنكف أك يشيدكف مساكف 
، كذلؾ تشجيعا لمطبقات الفقيرة كالمتكسطة التي %20إلى  %10رئيسية مف 

. ترغب في الحصكؿ عمى قرض بغرض تممؾ أك بناء مسكف رئيسي
 

  .نظرا لاُلثر المالي الذم سيترتب عنو، تعديل غير مقبول
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 (                        ):  28      ا

II- 10%فً حدود............ 

III- من مجموع الدخل 10%فً حدود ..................... 

IV- من مصارٌؾ التمدرس بالقطاع الخاص التً ٌتحملها آباء وأولٌاء  45%فً حدود

 .التالمٌذ والطلبة الخاضعون للضرٌبة على الدخل
 

              : 
 
األخذ بعٌن االعتبار تكالٌؾ التمدرس فً التعلٌ  الخاص، وإسها  هذا األخٌر فً -

 .الضؽط على التعلٌ  العمومً تخفٌؾ
تمكٌن اإلدارة الضرٌبٌة من أداة رقابة مالٌة على قطاع التعلٌ  بنوعٌه المدرسً -

 .والجامعً الذي ٌحق  أرباحا طائلة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  2121::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  2929::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
تكاليؼ التمدرس بالقطاع الخاص التي يتحمميا ييدؼ التعديؿ الى األخذ بعيف االعتبار 

آباء ك أكلياء التالميذ ك الطمبة الخاضعكف لمضريبة عمى الدخؿ ك ذلؾ بخصميا في 
 .مف مجمكع الدخؿ الخاضع لمضريبة %45حدكد 

أف ألنو مف خالؿ الدراسة التي أجرتيا المديرية العامة لمضرائب تبيف ، تعديل غير مقبول
 ك 2009ك  2007 كاتسف) المتكالية في أسعار جدكؿ الضريبة عمى الدخؿالتخفيضات 

. تمدرس، مقارنة مع الخصـ برسـ مصاريؼ اؿأكثر نفعا لمخاضع لمضريبة (2010
شرائية لعدد اؿقدرة ساىمت مف الرفع مف اؿالتخفيضات المتكالية  قأخرل، فيذمف جية ك

سجيؿ تعمى إمكانيات ؿ كفتكفرمال  يفذؿا لمضريبة، بما في ذلؾأكبر مف الخاضعيف 
 .الخاصةفي المدارس  ـأبنائو

سف تدابير تحفيزية فيما يتعمؽ بإعفاء الفكائد المدفكعة  2011كما أف قانكف المالية لسنة 
لمالؾ مخطط االدخار لمتعميـ ك التي مف شأنيا تمكيؿ الدراسة بكؿ األسالؾ الدراسية ك 

 .طفاؿ الذيف يعكليـ الخاضع لمضريبةكذلؾ أسالؾ التككيف الميني بالنسبة لأل
 .ك لمتذكير فإف المنح المدرسية معفاة مف الضريبة عمى الدخؿ
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I- ......... 

 ...................- ٌف

 .ِ بٛػ   ف ع   ئُ ٌٍؼ ٠ب   سؼ  ِخفغ                     -  ء

ِٓ ِجّٛع  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ                 ..... ٌش و ت          -1

 .......... ٌ خً

 .........  إلػف ء ِٓ ِجّٛع  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً........... ٌّٕشآت          -2

  ٌف ع  ٌ  ئُ ٌٍؼ ٠ب    ٌسؼ   ٌّخفغ -ج١ُ

 (    ).... .......... س ف١   ٌّٕشآت -1

 (    )..............  س ف١   ٌّٕشآت -2

 

II-                       ٚف ػٙ   سؼ  ِخفغ  ظف  ِإل: 

 .ِ بٛػ    خف١غ ِإلت                     - ٌف

 

              : 

 

ِٓ  جً  ٌؼ  ٌ   ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌش و ت ٚ ألشخ ص  ٌطب١ؼ١١ٓ ٚ ٌ شج١غ ػٍٝ ئٔش ء 

  ايتعسٌٜايتعسٌٜغشب غشب 

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ التعديؿ الى فرض الضريبة عمى المنشآت بسعر محدد عكض منحيا 

االعفاء ك ذلؾ مف أجؿ العدالة الضريبة عمى الشركات كاألشخاص الطبيعييف 
 .كالتشجيع عمى إنشاء الشركات

، ألف اإلعفاءات الضريبية تشكؿ أداة مف أدكات السياسة تعديل غير مقبول
المالية لمدكلة مف أجؿ تشجيع بعض القطاعات كمعالجة االختالالت التي تعاني 

منيا كبالتالي ضماف مساىمتيا في التنمية االقتصادية كاالجتماعية لمبالد ك 
تحسيف  سنكات مف شأنو أف يساىـ في 5بالتالي فإف منح االعفاءات لمدة 

 .مكاجية المنافسةعمى كقدرتيا ة ىذه المقاكالت مردكدم
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       56  :                                      

 :تعد من قبٌل األجور لتطبٌ  الضرٌبة على الدخل

 المرتبان -

 التعوٌضات والمكافئات -

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

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

  دره  شهرٌا 5000ما فو  المعاشات -

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

              : 

 

إلخ، نقترح ....اعتبارا للوضعٌة االجتماعٌة لهذه الفئة العمرٌة ومتطلباتها الصحٌة 
 .دره  معفً من الضرٌبة على الدخل لفائدة هذه الفئة 5000تحدٌد سقؾ 

 

  ايتعسٌٜايتعسٌٜغشب غشب 

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
درىـ  5 000التي تفكؽ تضريب المعاشات ىدؼ التعديؿ إلى م

 .شيريا
، الف حسب التشريع الجارم بو العمؿ حاليا تطبؽ تعديل غير مقبول

الممـز الضريبة عمى الدخؿ عمى جميع المعاشات عمى اعتبار اف 
المدفكعة لصناديؽ استفاد طكاؿ حياتو المينية مف خصـ االشتراكات 

  .التقاعد مف األساس الخاضع لمضريبة
أك  %40ك مراعاة ليذه الفئة مف الممزميف، يستفيد المتقاعد مف خصـ 

عند تحديد المعاش الخاضع لمضريبة ك مع تطبيؽ الخصـ   55%
مف المبمغ اإلجمالي السنكم الذم يساكم أك يقؿ عف  55%)خير األ

 درىـ 5 000شيرم البالغ يصبح المعاش اؿ (درىـ 168.000
 .غير خاضع لمضريبة (سنكيا 60 000) 
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       57 :         

 :تعفى من الضرٌبة على الدخل
°1–  ............................................ 

°2–  ............................................ 

°3–  ............................................ 

 .ومعاشات العجز الممنوحة للعسكرٌٌن ولخلفه  دره  5000المعاشات فً حدود  –°4

 (الباقً بدون تؽٌٌر)
 

              : 

 

 .للمالءمة مع التعدٌل الساب 
 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :غرل َكبٍٛتعسٌٜ 
 مبمغا شيريا قدره  عفاء المعاشات التي ال تتجاكزإ الى التعديؿ ييدؼ
 .درىـ 5 000

الممـز استفادة طكاؿ حياتو المينية مف خصـ االشتراكات  ، الفتعديل غير مقبول
كما استفاد مف جميع  .المدفكعة لصناديؽ التقاعد مف األساس الخاضع لمضريبة

. التي عرفيا جدكؿ أسعار الضريبة عمى الدخؿ التخفيضات
ك .كما أف المعاشات تعتبر دخكال خاضعة لمضريبة في جميع التشريعات األجنبية

غير خاضع  (سنويا 66 000)درىم  5 500لمتذكير فالمعاش الشيرم البالغ 
 %. 55لمضريبة بعد تطبيق خصم 
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                      ب

       8 
I -    19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ 

.....ٚ44  ٚ57 ٚ.......... 

       57  : 

                           : 

 ؛ ................1

 ؛.................2

 ؛..................3

 ؛.................4

 ؛ .................5

 ؛.....................6

    خ  .15

 ؛..................16

 ؛....................17

 ؛................18

19.............. 

 

              : 
 

 ٌّس ٜٛ  ٌجب ئٟ؛ ئذ ال ٠ؼمً ئل     ٌّب    ٌّس ٚ    ١ٓ  ٌّٛ ؽ١ٕٓ ػٍٝ  15ٔسخ  ٌبٕ  

 أل ٕ ن ) ْ ٔذ فع فٟ  ٌّ ٚٔ   اػف ء ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً ذٚ ؽ  غ لط ػٟ 

؛ ذٌه  ٔٗ ئذ  و ْ ِٓ  ٌؼ ٚ ٞ ئػف ء ٘ذٖ  ٌّإ س ت  ٌبٕى١  ٚ  ج  ء٘  ( ال  ١ِ 

 .ِم   ٌٙ  (Zones Franches)ِٓ  ٌؼ  ئب ف ألد ٜ  ْ   خذ ِٓ  ٌّٕ ؽك  ٌذ   

  ٌٌٜٜغشب ايتعسغشب ايتعس  

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
البنؾ اإلسالمي  المتعمؽ باألجكر التي يدفعيا ييدؼ التعديؿ إلى نسخ اإلعفاء

 .لمستخدميو لمتنمية
مف اتفاقية  59ألف ىذا االعفاء منصكص عميو في المادة ، تعديل غير مقبول

 .تأسيس ىذا البنؾ ك في إطار التدكيف تـ إدراجو في نص المدكنة العامة لمضرائب
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 .                     ب

       8 

I -    19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ 
.....  57 ٚ.......... 

       57  : 

                          :: 

ٌّ     (  ُ٘  10.000,00 ) ألج   إلجّ ٌٟ  ٌشٙ ٞ فٟ د ٚ  ػش    الف   ُ٘   –20

    ِم ٌٚ    ؼ  ٚػش ْٚ شٙ    ب  ب ِٓ    ٠خ  شغ١ً  ألج١  ٚ ٌّ فٛع ِٓ ؽ ف  ي

                                ش                           ب          

                ش                                       ط       ش   غ     

 ......       ش   

 

              : 

 ذف١  دم١مٟ ٌٍشغً ٚ ٌمؼ ء ػٍٝ  ٌبط ٌ  ٚذٌه   شج١غ ١ٌس فمؾ  ٌّم ٚالت  -

 ٌ ج  ٠    ٚ  ٌظٕ ػ١   ٚ  ٌذ ف١  ػٍٝ  ٌ شغ١ً ٚئّٔ   ٠ؼ    ٌجّؼ١ ت ٚ  طذ    ٌّٙٓ 

ٚذٌه  ظ ف  ٌٕظ   اد  ثٙ  ٚ ػ ب    وذٌه ألْ  ٌؼب    ٌذ    ٚ ال  غ الت  ٌف د١  

 ١ٌٚس  ٌؼب       ٠خ  ٌ شغ١ً؛ 2015  ذف١   ٌ شغ١ً خ ي  ٕ  

ٚوذٌه د ٝ ٠ّىٓ  ذف١  دم١مٟ ٌٍ شغ١ً ػب   إلػف ء ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً ال     -

 . ٛ ١غ ٔط ق ٘ذ   ٌ ذف١  د ٝ ػٍٝ ػمٛ   ٌشغً ِذ     ٌّ   ١ٌٚس فمؾ غ١   ٌّذ   

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

تشجيع ليس فقط المقاكالت التجارية أك الصناعية اك  لىإ التعديؿ ىذا ييدؼ
نما أيضا الجمعيات كأصحاب الميف الحرة كاالستغالالت  الحرفية عمى التشغيؿ كا 

  .الفالحية
الف لفظ المقاكلة تعني جبائيا كؿ المقاكالت التي تزاكؿ نشاطا  تعديل غير مقبول

صناعيا أك تجاريا ك مقاكالت الصناعة التقميدية ك المقاكالت العقارية ك الخدماتية 
 .ك االستغالالت الفالحية ك الغابكية ك كذا الجمعيات ك التعاكنيات

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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                      ب

       8 

I -    19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ 
.....  57 ٚ.......... 

       57  : 

                          : 

 

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

 19-................................ 

20– ............................................................................................ 

  ف  100            ث                                                -21

      

 

              : 
 

 ذف١   أل   ذ   ٌج ِؼ١١ٓ ػٍٝ  ٌبذث  ٌؼٍّٟ، ػٍّ   أْ  21                  

 ٌ ؼ٠ٛؼ ت  ٌّّٕٛد  ٌُٙ ِم  ً  أل ذ ث  ٌ ٟ ٠مِْٛٛ  ٙ  ِ ٛ ػؼ ، ٚال ١ٍ٠ك  ْ ٠ ُ 

ئخؼ ػٙ  ٌٍؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً  ػٕ ِ   ىْٛ ٘ ٠ٍ  ل١    ئٌٝ  ٌٛػغ  الػ ب  ٞ ٌٙذٖ 

 . ٌفئ 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1111::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  22::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إعفاء تعكيضات البحث العممي الممنكحة ألساتذة التعميـ 
 .مف الضريبة عمى الدخؿ السنة ألؼ درىـ في 100العالي في حدكد 

الف التعكيضات تعد مف قبيؿ األجكر ك بالتالي فيي خاضعة  ،غير مقبول تعديل
 ؽكما أف ىذا االعفاء مف شأنو خؿ. لمضريبة عمى الدخؿ برسـ دخكؿ األجكر

معاممة تفضيمية بيف مختمؼ االجراء فيما يخص بعض التعكيضات الممنكحة ك 
 .الخاضعة لمضريبة عمى الدخؿ
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  – V -. 59 املادة

 اللشوك وفىائذ ؤـل لدعذًذ املذفىعت املبالغ

 عليه املخفم املعلىم الشبذ ومبلغ الؽشاء جيلفت ؤو عليها املدفل»

 إلاًجاس َامؾ ومبلغ الؽشاء جيلفت ؤو « املشابدت» علذ بواس في معبلا»

وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد  « بالخمليً مىتهيت بحاسة» علذ بواس في املادي»

ًخعلم بماظعاث إلائخمان والهيئاث  103.12مً اللاهىن سكم  58الدؽاسهيت الىاسدة في املادة 

 معىً اكخىاء ؤحل مً ، «املعخبرة في خىمها

 مخفق ؤدهاٍ I-92-°28 املادة في عليه مىفىؿ َى هما احخماعي»

 .سئيعيت لعىنى»

 ....................... البىذ َزا في عليه املىفىؿ الخفم إلهجاص ٌؽتره»

 .ؤدهاٍ II - 65 املادة في .............................................................................»

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ التعديؿ الى تمتيع منتكج المناقصة المؤدية لمتمميؾ ككذا العقكد التشاركية 

  المنتيية بالتمميؾ كاإلجارةالمرابحة بنفس المعاممة الجبائية المطبقة عمى عقكد 
مف المدكنة  59الف المنتجات التي تـ إدراجيا في المادة  تعديل غير مقبول،

 امع بنؾ المغرب، بعد دراسة خصائصو العامة لمضرائب تمت في إطار تشاركي
 .التقنية ك معرفة ما يمكف السماح بو بالخصـ

مع العمـ أف بنؾ المغرب في صدد إعداد دكرية تفصيمية سيتـ في إطارىا تعريؼ 
ىذه المنتجات ك تحديد خصائصيا، ك إذا تبيف بعد ذلؾ أف منتكج مف المنتجات 

مف المدكنة العامة لمضرائب،  59دة الذم تمت دراستو يدخؿ في نطاؽ أحكاـ الما
فإف أم مقترح في ىذا الشأف يمكف دراستو ك تمتيعو بنفس المعاممة الجبائية 

 .المالئمة لو
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الذشوم : 59المادة 
: أعّه 57المادة .................... علجوا تذشم من المبالؼ اإلجمالجٌ المنشوص 

I-   المشاريف المرتبطٌ بالوظجؾٌ أو ..............
............................... المبالؼ المخجوزة  -

V-  ٌ65المنشوص علجى ؽً المادة ....................... المبالؼ المدؽوع-II أدناه؛ 
VI-  درهم لكل طؾل زنويا 6.500نؾقات تمدرس األطؾال ؽً خدود .

 غجر أن مجموع المبالؼ المرتبطٌ بتمدرس األطؾال المذشومٌ ِ يمكن أن تتجاوز
 (30.000)ؽً المجال الخضري وثّثجن ألف  درهم زنويا (20.000)عسرين ألف 

. درهم ؽً المجال القروي
 (الباقً بدون تػججر)

 
              : 

 

المتوزطٌَ يتوذٍ التعديل إقرار الخق ؽً ذشم مبالؼ من أجل تنمجٌ وتوزجع الطبقات 
تمويل الدرازٌَ إذ أن إعؾاء جزء من المبالؼ المرتبطٌ بتمدرس األطؾال من الضريبٌ 

ومن سأنى أن يذؾف من العبء المادي  علٍ الدذل ؽجى نوع من العدالٌ اِجتماعجٌ
.  لآلباءَ وبالتالً يسجعوم علٍ تمدرس أبناُوم

 األزرَ وتخرم القطاع ؽً يزتثمرون الذي الذواص الدولٌ تسجع أن يعقل ؽّ
 عند اِعتبار بعجن العاُلجٌ التخمّت أذذ من المتوزطٌَ للطبقٌ المنتمجٌ منوا ذاشٌ

 .الدذل علٍ الضريبٌ اختزاب

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  66: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1212::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
لكؿ طفؿ  6500الى خصـ نفقات التمدرس بالنسبة لألطفاؿ في حدكد  ييدؼ التعديؿ 

درىـ في  30 000درىـ سنكيا في المدار الحضرم ك  20 000سنكيا، دكف اف تتجاكز 
 .المجاؿ القركم

ألنو مف خالؿ الدراسة التي أجرتيا المديرية العامة لمضرائب تبيف ، تعديل غير مقبول
ك  2007 كاتسف) أسعار جدكؿ الضريبة عمى الدخؿأف التخفيضات المتكالية في 

، مقارنة مع الخصـ برسـ مصاريؼ أكثر نفعا لمخاضع لمضريبة (2010 ك 2009
. تمدرساؿ
شرائية لعدد اؿقدرة ساىمت مف الرفع مف اؿالتخفيضات المتكالية  قأخرل، فيذمف جية ك

سجيؿ تمكانيات ؿعمى إ كفتكفرمال  يفذؿا لمضريبة، بما في ذلؾأكبر مف الخاضعيف 
 .الخاصةفي المدارس  ـأبنائو

سف تدابير تحفيزية فيما يتعمؽ بإعفاء الفكائد المدفكعة  2011كما أف قانكف المالية لسنة 
لمالؾ مخطط االدخار لمتعميـ ك التي مف شأنيا تمكيؿ الدراسة بكؿ األسالؾ الدراسية ك 

 .كليـ الخاضع لمضريبةكذلؾ أسالؾ التككيف الميني بالنسبة لألطفاؿ الذيف يع
   .مميون درىم 1530و سيكمف ىذا التعديل 
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       59 : 

 ػ ٖ      ٕ ء  ٌؼٕ ط   56 خظُ ِٓ  ٌّب ٌغ  إلجّ ١ٌ   ٌّٕظٛص ػ١ٍٙ  فٟ  ٌّ    

  ػ ٖ 57 ٌّؼف   ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػّ   أدى َ  ٌّ    

I ..................................... 

 II..................................... 

 III..................................... 

 IV..................................... 

V..................................... 

VI  -     ش               ث ث   ط     500          س   ط           

        . 

 

              : 
 

الت  ٌؼ ئ١ٍ   ؼ١ٓ  الػ ب   ٠ ٛخٝ  ٌ ؼ ٠ً  ذم١ك ٔٛع ِٓ  ٌؼ  ٌ   ٌجب ئ١  ٚ خذ  ٌ ذُ

 ٌف       ٕفك ػٍٝ  400ػٕ   د س    ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً،   ٌٕظ  ئٌٝ  ْ دٛ ٌٟ 

 . ّ  س   ٕ ئٙ  فٟ  ٌمط ع  ٌخ ص ٚ خفف  ٌؼبء ػٍٝ  ٌّ      ٌؼ١ِّٛ 

 

  ::ٜٚتٜٚتْتٝذ١ ايتلْتٝذ١ ايتل

  66: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1313::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  22::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
درىـ  500ييدؼ ىذا التعديؿ إلى خصـ نفقات تمدرس األطفاؿ في حدكد سقؼ 

 .شيريا لمطفؿ في حدكد ثالتة أطفاؿ متمدرسيف
ألنو مف خالؿ الدراسة التي أجرتيا المديرية العامة لمضرائب  تعديل غير مقبول،

 كاتسف) أف التخفيضات المتكالية في أسعار جدكؿ الضريبة عمى الدخؿتبيف 
، مقارنة مع الخصـ برسـ أكثر نفعا لمخاضع لمضريبة (2010 ك 2009ك  2007

. تمدرسمصاريؼ اؿ
شرائية اؿقدرة ساىمت مف الرفع مف اؿالتخفيضات المتكالية  قأخرل، فيذمف جية ك

عمى إمكانيات  كفتكفرمال  يفذؿا ذلؾلمضريبة، بما في لعدد أكبر مف الخاضعيف 
. الخاصةفي المدارس  ـسجيؿ أبنائوتؿ

 .تعديؿ غير مقبكؿ، ضمانا لتطبيؽ نفس المعاممة الجبائية بيف مختمؼ األجراء

 .مميون درىم 1.420 سيكمؼ ىذا التعديؿك 
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       60: 

 

"I-.  ذ ٠  ط فٟ  ٌ خً  ٌّف ٚػ  ػ١ٍٗ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً    ُ  ٌّؼ ش ت ٌ

ِٓ  ٌّبٍغ  إلجّ ٌٟ ٌٍّؼ ش ت  %55ٚ إل٠    ت  ٌؼّ ٠ ،  خف١غ ج  فٟ ٔسب ٗ 

ٚ إل٠    ت  ٌّف ٚػ  ػ١ٍٗ  ٌؼ ٠ب  ِغ خظُ، ئْ  ل ؼٝ  ٌذ ي،  الش   و ت 

ػٍٝ  ال ٠ ج ٚز  ٌّبٍغ ، " ػ ٖ ( III  ٚIV)59ٚ أللس ؽ  ٌّش   ئ١ٌٙ  فٟ  ٌّ    

 " ٌف   ُ٘  ٠ٕٛ  100 ٌّخظَٛ 

"II-.................. 

              : 

 

 ٌٙ ف ِٓ ٘ذ   ٌ ؼ ٠ً ٘ٛ ئ   ء ٔٛع ِٓ  ٌؼ  ٌ   ٌؼ ٠ب١   ١ٓ ِخ ٍف فئ ت  ٌّ م ػ ٠ٓ 

 .ٚف ع ػ ٠ب  ِٕ  ب  ػٍٝ ذٚٞ  ٌّؼ ش ت  ٌؼ ١ٌ 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
عمى المبمغ االجمالي لممعاشات، شريطة  % 55ييدؼ التعديؿ الى تطبيؽ خصـ 
 .الؼ درىـ سنكيا 100اف ال يتجاكز مبمغ ىذا الخصـ 

 168.000في حدكد  % 55، الف الغاية مف تطبيؽ خصـ تعديل غير مقبول
درىـ ىك ارساء عدالة جبائية بيف جميع المتقاعديف ك مف شأف ىذا التعديؿ 

 .اقصاء عدد كبير مف المتقاعديف

 .مميون درىم 240التعديؿ  ك سيكمؼ ىذا
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الشبذ اإلادفل عليه مً جفىيذ علاس ؤو حضء علاس ؤو حضء يؽغله على وحه  - - باء - II -. 63 اإلاادة

.... على ألاكل في جاسيخ الخفىيذ ظىىاث (4)ؤسبع ظىنى سثيعيت مىز 

 .ؤعالٍ 3 °-3 اإلاادة في وسد إلاا وفلا ............................................................»

 جمىذ اإلاعىً، بخالء جاسيخ مً جبخذت ظىت، ؤكفاَا مذة ؤن غير»

 .الخفىيذ عمليت بهجاص كفذ للمشيبت للخالع»

 علاس جفىيذ خالت في للمشيبت، للخالع هزلً ؤلاعفاء َزا يمىذ»

 « بالخمليً مىتهيت بحاسة» علذ بواس في اكخىاٍئ جم علاس مً حضء ؤو»

مً اللاهىن سكم  58علذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد الدؽاسهيت الىاسدة في املادة  و»

 .الشثيعيت لعىىاٍ وجخفيفه « ًخعلم بماظعاث إلائخمان والهيئاث املعخبرة في خىمها 103.12

 للمشيبت الخالع وشف مً الللاس َزا ؼغل مذة وجددعب»

 ؤلاعفاء مً لالظخفادة ؤعالٍ، بليها اإلاؽاس اإلاذة لمً همىترر،»

 .الزهش العالف»

 ................................................... لألسك هزلً ؤلاعفاء َزا ويمىذ»

 .مشاث 5)خمغ .................................................(

 

 :الخعليل

 .ظىىاث 6مً ؼإن َزا ؤلاحشاء جدشيً ظىق الللاس، هما ؤن جمذيذ اإلاذة بلى 

ا على  يدٌى دون جدعين ولليت الىبلت الىظىى التي جيىن ممىشة، سغم جىفَش

ظىىاث مً ؤحل بيع ظىنها الشثيس ي اإلاخىالع والاهخلاٌ بلى ظىً ؤعلى  6ؤلامياهياث، بلى الاهخظاس 

 .كيمت

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 :ييدف التعديل االول إلى
  تخفيض المدة المحددة لإلعفاء مف الضريبة عمى الدخؿ بخصكص

الربح المحصؿ عميو مف تفكيت عقار يشغمو مالكو عمى كجو سكنى 
 سنكات؛ 4إلى  6رئيسية مف 

   ك تمتيع منتكج المناقصة المؤدية لمتمميؾ ككذا العقكد التشاركية بنفس
 المنتيية بالتمميؾ كاإلجارةالمرابحة المعاممة الجبائية المطبقة عمى عقكد 

 .باالستفادة مف االعفاء السالؼ الذكر كالمتعمقة
سنكات تعد مناسبة لتمكيف  6الف مدة  تعديل غير مقبول في شقو األول،

لضريبة مف إرجاع أقساط القرض الذم حصؿ عميو القتناء السكف أك الخاضع ؿ
سنكات  6إلى  8ك تجدر اإلشارة إلى أف ىذه المدة قد تـ تخفيضيا مف .بنائو

 .2013خالؿ القانكف المالي لسنة 
 63الف المنتجات التي تـ إدراجيا في المادة  تعديل غير مقبول في شقو الثاني،

ب تمت في إطار تشاركي مع بنؾ المغرب، بعد دراسة مف المدكنة العامة لمضرائ
التقنية ك التعرؼ عمى اإلشكالية المطركحة بالنسبة لمقتني العقار  اخصائصو

 .المخصص لمسكنى الرئيسية ك المتمثمة في شغكر ىذا المسكف
عمى اعتبار اف اقتناء عقار في إطار عقد إجارة منتيية بتمميؾ يظؿ العقار فيو 
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إال بعد سداده ألخر قسط مف لممستأجر ال تنتقؿ ممكية العقار  لمبنؾ ك ممكية
 .بعقد جديداالجرة 

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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       63 II –          : 

 

٠ّٕخ ٘ذ   إلػف ء وذٌه ٌٍخ ػغ ٌٍؼ ٠ب ، فٟ د ٌ   ف٠ٛت ػم    ٚ ج ء ِٓ ػم    ُ " 

 . ٌ ئ١س١ ٚ خظ١ظٗ ٌسىٕ ٖ  ل ٕ ؤٖ فٟ ئؽ   إلج    ِٕ ١ٙ    ٌ ١ٍّه 

                           ٚ ذ سب ِ   شغً ٘ذ   ٌؼم   ِٓ ؽ ف  ٌخ ػغ " 

 .                               خ                                     

 

              : 

  ٌؼب   فٟ ف ع  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً   ٔ م ي  ٌٍّى١  ١ٌٚس  ّ    إلج   ؛ -

  ٌ ٛج١ب  ٌؼ ٠بٟ ٚ إلػف ء  ٌؼ ٠بٟ؛  ٛ زٞ  ٌشى١ٍ ت  ١ٓ -

 ذم١ك  ٌؼ  ٌ   ٌؼ ٠ب١   ١ٓ  ألشخ ص  ٌٍذ٠ٓ  خ   ٚ   ٍّه  ٌؼم   ػٓ ؽ ٠ك  -

 . ٌم ع ٚ ١ٓ  ٚالئه  ٌٍذ٠ٓ  خ   ٚ   ٌ ٍّه ػٓ ؽ ٠ك  إلج     ٌّٕ ١ٙ    ٌ ١ٍّه

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
التي تخكؿ اإلعفاء في حالة سنكات  6ييدؼ ىذا التعديؿ إلى احتساب مدة 

تفكيت عقار تـ اقتناؤه في إطار عقد إجارة منتيية بالتمميؾ كتخصيصو لمسكنى 
الرئسية ابتداء مف تاريخ انتقاؿ ممكية العقار لفائدة األجير عكض احتساب ىذه 

 .المدة  بصفتو كمكترم

لرئيسي ، الف الغاية مف ىذا التدبير ىك تشجيع تمكيؿ السكف اتعديل غير مقبول
عف طريؽ منتكج إجارة منتيية بالتمميؾ، بمنح الخاضع لمضريبة نفس االعفاء 

 .الممنكح لو في حالة اقتناء السكف عف طريؽ التمكيالت االخرل
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بت عليه املفشولت العلاسي  الشبذ جدذًذ -. 65 املادة»  المٍش

 ................................. المشيبت عليه اإلافشولت الشبذ ـافي يعاور »

 .الخملً مفاسيف ............................................................................»

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

II« . - الاظدثماس وهفلاث الخملً مفاسيف الخملً زمً بلى يماف 

 ؤداَا التي ؤلايجاس َامؾ ؤو اإلاللىم الشبذ ؤو الفىاثذ وهزا اإلاىجضة»

 ................................................................ كشوك ملابل بما اإلافىث»

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

 مىتهيت بحاسة» ؤو اإلاشابدت علذ بواس في وبما .....................................»

مً  58ة الىاسدة في املادة وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد الدؽاسوي « بالخمليً»

 ماظعاث مع اإلابرم ًخعلم بماظعاث إلائخمان والهيئاث املعخبرة في خىمها 103.12اللاهىن سكم 

  الاثخمان

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

 )فيه حغيير ال الباقي(

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ التعديؿ إلي تمتيع منتكج المناقصة المؤدية لمتمميؾ ككذا العقكد التشاركية 

 .المنتيية بالتمميؾ كاإلجارةالمرابحة بنفس المعاممة الجبائية المطبقة عمى عقكد 
المدكنة مف  65، الف المنتجات التي تـ إدراجيا في المادة تعديل غير مقبول

 االعامة لمضرائب تمت في إطار تشاركي مع بنؾ المغرب، بعد دراسة خصائصو
التقنية ك معرفة ما يمكف السماح بو بالخصـ مف أساس الضريبة عند تحديد الربح 

 .العقارم
مع العمـ أف بنؾ المغرب في صدد إعداد دكرية تفصيمية سيتـ في إطارىا تعريؼ 

، ك إذا تبيف بعد ذلؾ أف منتكج مف المنتجات ىذه المنتجات ك تحديد خصائصيا
مف المدكنة العامة لمضرائب،  65الذم تمت دراستو يدخؿ في نطاؽ أحكاـ المادة 

فإف أم مقترح في ىذا الشأف يمكف دراستو ك تمتيعو بنفس المعاممة الجبائية 
 .المالئمة لو
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 :ٌد الربح العقاري المفروضة علٌه الضرٌبةتحد: 65       

ٌساوي صافً الربح المفروضة علٌه الضرٌبة الفر  بٌن ثمن تفوٌت 
 .مضافة إلٌه مصارٌؾ التملك........................ 

I- ........................................ 
II-  التملك ٌضاؾ إلى ثمن............................. 

وف  الشروط .... .........................................................................
 :أدناه 224المنصوص علٌها فً المادة 

فً حالة تفوٌت عقارات وقع تملكها عن طرٌ  اإلرث ٌمثل ثمن التملك الواجب 
 :اعتباره

مضافة إلٌه ثمن التملك بعوض من طرؾ الهالك للعقار الذي ورثه المفوت  -
مصارٌؾ االستثمار المشار إلٌها أعاله بما فٌها المصارٌؾ المتعلقة بالترمٌ  

 .أو ثمن تكلفته فً حالة بنائه من طرؾ الهالكوالتجهٌز 
للعقارات ٌو  أدناه القٌمة التجارٌة  224أو إذا تعذر ذلك، ومع مراعاة أحكا  المادة  -

 .نقل ملكٌتها إلى الهالك عن طرٌ  اإلرث أو الهبة كما صرح بها الوارث المفوت
.................................. 

 
              : 

 
نظرا لكون العدٌد من العقارات التً ٌت  تملكها عن طرٌ  اإلرث قد ت  اقتناإها خالل 

جدا، فإن تطبٌ  الضرٌبة على األرباح المهنٌة الفترة التً كانت أثمنة العقارات هزٌلة 
انطالقا من تارٌخ اقتنائها من طرؾ الهالك سوؾ ٌرفع مبلػ الضرٌبة المستح  إلى 

 .مستوى عال جدا سٌحول دون بٌع وتصفٌة هذه العقارات
وٌجب أن ٌكون الورثة مسإولون من تارٌخ وفاة الهالك على زائد القٌمة إلى تارٌخ 

 .مساءلته  عن زائد القٌمة خالل حٌاة مورثه البٌع وال ٌمكن 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  22::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ التعديؿ الى حذؼ التدابير المتعمقة بكيفية تحديد الربح في حالة تفكيت 

 . عقارات كقع تممكيا عف طريؽ االرث
ييدؼ  2013، الف التدبير الذم نص عميو قانكف المالية لسنة تعديل غير مقبول

 تفكيت حالة في العقارم الربح تحديد عند التممؾ ثمف تحديد طريقة تكضيحإلى 
بعض بغية تفادم بعض الممارسات ؿ اإلرث طريؽ عف تممكيا كقع عقارات

 كالذيف، الخاضعيف لمضريبة الذيف يفكتكف عقارات كقع تممكيا عف طريؽ اإلرث
التقميص مف  قصدبتقدير قيمة تجارية مبالغ فييا عند القياـ بجرد التركة  يقكمكف

 .عند التفكيت الربح العقارم كالضريبة المطابقة لو
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       65                             24 
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 .                     ب                                         

       8 

I -    19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ 
.....  ٚ65 ٚ..... 

 

       65                                          : 

 

 "II-.  ط  ٠ف  ٌ ٍّه ٚٔفم ت  ال   ّ    ٌّٕج   ٚوذ   ٌفٛ ئ   ٚ ٠َؼ ف ئٌٝ ثّٓ  ٌ ٍّه

 ٌ ٟ    ٘   ٌّفٛت ئِ  ِم  ً ل ٚع   ٚ ٘ ِش  إل٠ج   ٌ  خ  ٌّؼٍَٛ  ٚ ٘ ِش 

 ٌّب َ ِغ ِإ س ت   ٚ ئج    ِٕ ١ٙ    ٌ ١ٍّهٚئِ  فٟ ئؽ   ػم   ٌّ   ذ  ................

 ....................  الئ ّ ْ

 

              : 
 

ِظ  ٠ف  إلج     ٌّٕ ١ٙ    ٌ ١ٍّه شأٔٙ  شأْ   ٌٛج١ب   ٌى  ئ١  ٌٚذٌه ال ٠ؼمً  -

خٍك  ١١ّ   ١ٓ  ٌٛ ١ٍ ١ٓ ٚ ٌذ ي  ْ ِؼّّٛٔٙ  ٚ د  ئذ  ْ  إلج     ٌّٕ ١ٙ  

  ٌ ١ٍّه ٟ٘ فٟ ؽب١ؼ ٙ   ٌم ١ٔٛٔ  ػم  و  ء ِؼٍك ػٍٝ ش ؽ  ٌ ٍّه  ٌذٞ ل  

 ٠ىْٛ ئِ  ٚ لف   ٚ ف  خ  ؛

ِٕطمٟ لبٛي ِظ  ٠ف  ٌّ   ذ    ػ ب  ٘  ػم   ٔ ل  ٌٍٍّى١  فاْ ئذ  و ْ ِٓ  ي -

ػم   إلج     ٌّٕ ١ٙ    ٌ ١ٍّه  ظً ِظ  ٠فٗ لبً  ٔ م ي  ٌٍّى١  ِج   ِظ  ٠ف 

 . ٌٍى  ء

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 
 
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى عدـ األخد بعيف االعتبار ليامش اإليجار الذم أداه 
إطار عقد إجارة منتيية بالتمميؾ عند تحديد الربح العقارم المفركضة المفكت في 

 .(23رقـ  )كقد جاء ىذا التعديؿ مكمال لمتعديؿ السابؽ. عميو الضريبة

، الف الغاية مف ىذا التدبير ىك تشجيع تمكيؿ السكف الرئيسي تعديل غير مقبول
ة الحؽ في عف طريؽ منتكج إجارة منتيية بالتمميؾ، بمنح الخاضع لمضريب

 .االستفادة مف الخصـ السالؼ الذكر كما ىك الشأف بالنسبة لمتمكيالت األخرل
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بت  .-73ملادة ا ظعش المٍش

I-. يدذد على الىدى الخالي حذٌو خعاب المشيبت على الذخل :

...... ؼشيدت  -

- 10%  ...................................................................................

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

- 30% ......................................................................................

- 34% ......................................................................................

دت الذخٌى مً  38% - م؛  600.000بلى  180.001باليعبت لؽٍش دَس

. اد عً رلًباليعبت ملا ص  44% -

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

 (الباقي دون حغيير)

              : 
 

: و رلً  مً ؤحل  (ؼىش الخمامً)يشمي َزا الخلذيل  بلافت ؼىش حذيذ على الذخٌى اللليا 

 

جشظيخ الخمامً في اإلاجخمع اإلاغشبي،  .1

اظترحاا حضء مً الذعم اإلالذم مً وشف ـىذوق اإلالاـت والزر حعخفيذ مىه َزٍ  .2

 .اإلالضمين الفئت مً

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 :عمى النحك التالي  إضافة شطر جديد عمى الدخكؿ العميا الىىذا التعديؿ  ييدؼ

: يحدد عمى النحك التالي جدكؿ حساب الضريبة عمى الدخؿ
...... شريحة  -
- 10% ............................................... ..............
- 20%  .............................................................
- 30%................................................... ...........
- 34%....................................................... ........
؛ درىـ 600.000إلى  180.001بالنسبة لشريحة الدخكؿ مف  38% -

. لما زاد عف ذلؾ بالنسبة 44% -
 

، الف جدكؿ أسعار الضريبة عمى الدخؿ ىك جدكؿ تصاعدم تعديل غير مقبول
يأخذ بعيف االعتبار كؿ الشرائح بحيث كمما ارتفع الدخؿ ارتفع مبمغ الضريبة 

كلمتذكير فإف السياسة الضريبية التي تنيجيا الحككمة تيدؼ إلى . المطابقة لو
 .الضريبة كتكسيع الكعاء الضريبي دكف إحداث أسعار جديدةتخفيض أسعار 
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       73 :              

I-  جدول حساب الضرٌبة 

 :ٌحدد عل النحو التالً جدول حساب الضرٌبة على الدخل

 ، معفاة من الضرٌبة دره  36.000شرٌحة الدخل إلى ؼاٌة  -

 دره   50.000إلى  36.001بالنسبة لشرٌحة الدخل من  10% -

 دره   80.000إلى  50.001بالنسبة لشرٌحة الدخل من  16% -

 دره   120.000إلى  80.001بالنسبة لشرٌحة الدخل من  25% -

 دره   360.000إلى  120.001 بالنسبة لشرٌحة الدخل من 34% -

 دره   800.000إلى  360.001بالنسبة لشرٌحة الدخل من  38% -

. لما زاد على ذلك 42%

 
              : 

 
ٌهدؾ هذا التعدٌل إلى جعل المنظومة الضرٌبٌة المطبقة على الدخل أكثر إنصافا وأكثر 

 ومراعاةتوازنا، وإلى تخفٌؾ العبء الجبائً المفروض على الطبقات المتوسطة، 
 .الشرائٌة تهاقدر

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  66: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ ىذا التعديؿ إلى جعؿ المنظكمة الضريبية المطبقة عمى الدخؿ أكثر إنصافا 

لى تخفيؼ العبء الجبائي المفركض عمى الطبقات المتكسطة،  كأكثر تكازنا، كا 
:  كذلؾ عبر

. درىـ 36.000إعفاء شريحة الدخؿ إلى غاية  -
 درىـ؛ 50 000الى  36 001بالنسبة لشريحة الدخؿ مف  10% -
 درىـ؛ 80 000الى  50 001لنسبة لشريحة الدخؿ مف با 16%-
 درىـ؛ 120 000الى  80 001بالنسبة لشريحة الدخؿ مف  25% -
 درىـ؛ 360 000الى  120 001بالنسبة لشريحة الدخؿ مف  34% -
 درىـ؛ 800 000الى  360 001بالنسبة لشريحة الدخؿ مف  38% -
 .لما زاد عمى ذلؾ 42% -
 

 .مميار درىـ 4،7نظرا لألثر المالي السمبي المقدر ب  ،تعديل غير مقبول
 
ك لمتذكير فقد كمفت المراجعات التي عرفيا جدكؿ أسعار الضريبة عمى الدخؿ  

 .مميار درىـ 12حكالي  2010ك  2009، 2007سنة 
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                      ب

       8. 
I -    غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  ،.... ٚ

19 ......ٚ73  ٚ................... 

  ؼ   ٌؼ ٠ب  :73       

 : ؼ ي  ٌفم   وّ  ٠ٍٟ 

 ......٠ذ   

                  .....................       50.000,00     0... ش     -

            10................  100.000,00      50.001,00  ....ش     -

            20.........      400.000,00     100.001,00........ش    

            34......  1.000.000,00          400.001,00..... ش     

 .          50...........................          1000.001,00......ش     

              : 
 

 :٠ٙ ف ٘ذ   ٌ ؼ ٠ً ئٌٝ 

 فغ  أل  س  ٌّف ٚع ػ١ٍٗ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً ِٓ  جً  م٠ٛ   ٌم     ٌش  ئ١   -1

                                            ٌذٚٞ  ٌ خً  ٌّذ ٚ  ِٓ  ٌّأجٛ ٠ٓ 

               

            ئػط ء ئش     ٠ج  ١  ئٌٝ ٘إالء ػٍٝ  ٘ ّ َ  ٌسٍط ت  ٌؼ١ِّٛ   ُٙ  -2

              غ                              ب                        س 

 .      هللا      

 شج١ؼُٙ ػٍٝ  ِ  ن ِس وٓ خ ط  ٚ ْ  ٌّظٕف١ٓ فٟ ٘ذٖ  ٌفئ ت ُ٘ ِٓ  ٌؼ ١ٍِٓ  -3

 ت  ٌّسٍذ   ٌٍّى١ ، ٚ ألِٓ ٚ ٌّب  ئ١ٓ فٟ  ٌمط ع  ٌخ ص، ٚخ ط  فٟ    ن  ٌمٛ

 ٠ؼ   ْ  ٌذىِٛ ت  ٌس  م   شٕت ِسٍسً خفغ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً  شىً    ٠جٟ، 

 .ٚو ْ  ًِ  ٌّأجٛ ٠ٓ آْ ٠ ٛ طً ٘ذ   ٌ خف١غ

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
عمى الدخؿ مف أجؿ ييدؼ التعديؿ الى رفع األساس المفركض عميو الضريبة 

تقكية القدرة الشرائية لذكم الدخؿ المحدكد مف المأجكريف ك المساىمة في إعادة 
 :تكزيع الثركة عمى نحك أمثؿ عمى النحك التالي

 معفاة مف الضريبة،: درىـ  50.000إلى  0شريحة مف -

 في المائة؛ 10: . درىـ100.000 إلى  ,50.001شريحة -

 في المائة، 20: درىـ, 400.000إلى  100.001.شريحة

 في المائة؛ 34: ,درىـ 1.000.000درىـ إلى , 400.001شريحة  

 .في المائة 40: درىـ  فما فكؽ ,1000.001.شريحة

 .مميار درىـ 2،1نظرا لألثر المالي السمبي المقدر ب  ،تعديل غير مقبول
 
ك لمتذكير فقد كمفت المراجعات التي عرفيا جدكؿ أسعار الضريبة عمى الدخؿ  

 .مميار درىـ 12حكالي  2010ك  2009، 2007سنة 
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I-........ 

.......... 

II-........ 

 ؛ش                        زٚج ٗ  - ٌف

  آل    -

 

              : 

 

 . شج١غ  ٌ ؼ ِٓ  الج ّ ػٟ

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ التعديؿ الى خصـ االعباء العائمية بالنسبة لمزكجة شريطة اف ال يككف لدييا 
 .مدخكؿ

لمخاضع لمضريبة لمتخفيؼ العبء الف ىذا الخصـ منح تعديل غير مقبول، 
 .الجبائي عميو
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                      ب

       8. 
I -    غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  ،.... ٚ

19 ......82  ٚ................... 

 

 

       82:   

I-.  خٛي  ٌّ ىْٛ ِٕٙ  ٚذٌه .................ػٍٝ ٠جب ٌ : 

                                                                 ب       -

                             ى غ                         

 ...... ٌ خٛي  ١ٌّٕٙ  لبً ف  خ ِ ٞ ِٓ وً  ٕ    ٌٕسب  ألطذ   -

 

              : 
 

   ٌٕسب  ألطذ    ٌٕظ َ  ٌج  فٟ ٠ؼ ب  شٙ   ٚ د   و ف١  ٌٍ ظ ٠خ  ٌؼ ٠بٟ؛ -
 .ِٓ شأْ ٘ذ   ٌ ؼ ٠ً  ْ ٠ّىٓ  إل      ٌؼ ٠ب١  ِٓ ِ  لب  غ١   ٌّظ د١ٓ -

 

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

السنكم بمجمكع الدخؿ بالنسبة ييدؼ التعديؿ الى تحديد اجؿ ايداع االقرار 
ألصحاب الدخكؿ المينية المحددة حسب نظاـ الربح الجزافي أك الدخكؿ األخرل 

 .غير المينية أك ىما معا قبؿ فاتح فبراير مف كؿ سنة
األجؿ المقرر إليداع ، الف التدبير المقترح ك المتعمؽ بتغيير تعديل غير مقبول

اإلقرار السنكم بمجمكع الدخؿ بالنسبة لمخاضعيف لمضريبة المحددة دخكليـ حسب 
قبؿ فاتح مف نظاـ النتيجة الصافية الحقيقية أك نظاـ النتيجة الصافية المبسطة 

قتراح تغيير تبعا ال، جاء مف كؿ سنة  "قبل فاتح ماي" الى  أبريؿ مف كؿ سنة
،عمى عكس اصحاب الخاضعيفىؤالء المستحقة عمى  طريقة تحصيؿ الضريبة

الدخكؿ المينية المحددة حسب نظاـ الربح الجزافي كالذيف لـ يطرأ أم تتغير عمى 
 .طريقة تحصيؿ الضريبة المستحقة عمييـ
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 إلاعفاء دون الحم في الخفم  –91املادة 

:  حلفى مً المشيبت على الليمت اإلامافت

 ....ؤلف  -1

 :البيىا الىاكلت على: حيم -

- .. ...... 

 اإلالادن اإلاعخلملت 5 -

املسخىاث الؽمعيت  6

 

              : 

 

بعفاء اإلاسخىاث الؽمعيت مً المشاثب مً ؼإهه حصجيع اإلاغاسبت على اظخخذام الىاكاث 

 .الىاكيتالبذيلت واإلاعاَمت في الخلليق مً الفاجىسة 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
. يرمي التعديؿ إلى إعفاء المسخنات الشمسية

، ألف إعفاء السخانات الشمسية مف شأنو خمؽ ديف ضريبي تعديل غير مقبول
بالنسبة لمممزميف ك ىك ما يتنافى ك سياسة اإلصالح الضريبي اليادفة إلى الحد مف 

. حاالت المصدـ
% 20السخانات الشمسية استفادت تدريجيا مف تخفيض السعر مف ك لمتذكير، فإف 

   .2015سنة % 10ثـ إلى  2007سنة % 14إلى 
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 اإلعؾاء دون الخق ؽً الذشم: 91المادة 

 :تعؾً من الضريبٌ علٍ القجمٌ المضاؽٌ 

I- ألف-................................... 

VI- ًالعملجات المتعلقٌ بما يل :

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

2-........................................ 

3-........................................ 

 ...الذدمات المقدمٌ من طرف مؤززات -4

 المدرزً والترؽجى؛............................ 

 .الذدمات المقدمٌ من طرف المخامجن لؾاُدة األسذاص الذاتججن-5

 (الباقً بدون تػججر)

 

              : 

 

 القضاياَ مذتلف ؽً المخامججن ذدمات إلٍ الولوج علٍ التسججع التعديل يروم
 علجى هو لما إزوة ذاتججن أسذاص من المتقاضجن علٍ المشاريف من والتذؾجف

 .الطبجٌ الذدمات لمذتلف بالنزبٌ األمر

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  77: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

لخدمات المقدمة مف طرؼ المحاميف لفائدة األشخاص ايرمي التعديؿ إلى إعفاء 
 .المضافة دكف الحؽ في الخصـالذاتييف مف الضريبة عمى القيمة 

 
، ألنو يتنافى كسياسة الحككمة الرامية إلى الحد مف اإلعفاءات تعديل غير مقبول

 .كتكسيع الكعاء الضريبي
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                      ب

       8. 

ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ...... ٚ91. 

.... 

 "    ٌّ 91 –                     

 : ؼفٝ ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف  "

 "I- (ٌف ).... 

..... 

 "III–                                                               

                                92 –I– 28                       

                      " 

 

              : 

٘ذ   إلػف ء و ْ ِٛجٛ   ٚ ُ ئٌغ ؤٖ ِٚٓ  ٌّف١  ئػ   ٗ ٌىٛٔٗ  ١شج١غ  ٌّٕؼش١ٓ 

   فٟ  ٌسىٓ  الل ظ  ٞ  ٌّٛجٗ ئٌٝ  ٌطبم ت  ٌّ ٛ ط  ٚ   ٌ  ٌٟ  ٌؼم  ١٠ٓ ػٍٝ  ال   ُ

 . ّى١ٓ ٔفس  ٌش ٠ذ  ِٓ  ٍّه  ٌؼم  

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  77: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إلى إعفاء العمميات المرتبطة بالقرض العقارم ك القرض الخاص  يرمي التعديؿ

ك السكف  I- °28 -92المتعمقة بالسكف االجتماعي المشار إليو في المادة 
 .االجتماعي المكجو لمطبقة المتكسطة

 
كما  المضافة القيمة عمى الضريبة إصالح مع يتنافى ألنو تعديل غير مقبول،

الحد مف اإلعفاءات ك  إلى اليادؼ أكصت بو المناظرة الكطنية حكؿ الجبايات،
 .تكسيع الكعاء الضريبي
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       8. 

ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ...... ٚ91. 

.... 

 "    ٌّ 91 –                     

 

 : ؼفٝ ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف  "

 : ........ ٌؼ١ٍّ ت  ٌّ ؼٍم   ّ  ٠ٍٟ  -(  ي       

  .......            ع -1

2......  

3.........  

                ش                                                           . 4

 ط       ئ                    

 

              : 

 

 فغ  ٌؼبء ػٍٝ  ٌّٛ ؽ١ٕٓ خ ط  ِغ  ٌ ٠     ٌظ  ٚخ١  أل ؼ    ٌّ ء ٚ ٌىٙ   ء 

  ج ّ ػٟ خ ط  ِغ  ألد  ث  ألخ١   فٟ  ؼغ  ألل ١ٌُ؛ٚ   ء ألٞ  د م ْ 

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  66::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

يرمي التعديؿ إلى إعفاء الماء المزكدة بو شبكات التكزيع العاـ ك كذا خدمات 
.  التطيير المقدمة لممشتركيف مف طرؼ الييئات المكمفة بالتطيير

 
 .، لكقعو السمبي عمى المكارد الجبائيةتعديل غير مقبول
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                      ب

       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ...... ٚ91. 
.... 

 "    ٌّ 91 –                     

 
 : ؼفٝ ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف  "

 : ........ ٌؼ١ٍّ ت  ٌّ ؼٍم   ّ  ٠ٍٟ  -(  ي       

  .......     ع        -1

2......  

3.........  

4 .            ......  

5 .                             

 

              : 
 

 فغ  ٌؼبء ػٍٝ  ٌّٛ ؽ١ٕٓ خ ط  ِغ  ٌ ٠     ٌظ  ٚخ١  أل ؼ    ٌّ ء ٚ ٌىٙ   ء 

  د م ْ  ج ّ ػٟ خ ط  ِغ  ألد  ث  ألخ١   فٟ  ؼغ  ألل ١ٌُ؛ٚ   ء ألٞ 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  66::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

  .إلى إعفاء إيجار عدادم الماء ك الكيرباءيرمي التعديل 
 

 .أعالهلنفس السبب المذككر  تعديل غير مقبول
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                      ب

       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ...... ٚ91. 
.... 

 "    ٌّ 91 –                     

 
 : ٌم١ّ   ٌّؼ ف    ؼفٝ ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ"

 : ........ ٌؼ١ٍّ ت  ٌّ ؼٍم   ّ  ٠ٍٟ  -(  ي       

  .......     ع        -1

2......  

3.........  

4 .            ......  

5 .     ......  

                                                                ض         .6

         ب                  

 

              : 
 

 ِٓ  جً  ٌ خف١غ ِٓ   ؼ    أل ٠ٚ ؛

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  66::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 
 

.  إلى إعفاء المنتجات الصيدلية ك المكاد األكلية الداخمة في تركيبيايرمي التعديل 

، ألنو ال يتماشى ك تكصيات المناظرة الكطنية حكؿ الجبايات تعديل غير مقبول
اليادفة إلى تكسيع الكعاء الضريبي ك الحد مف اإلعفاءات الضريبية بغية تحقيؽ 
مبدأ حياد ىذه الضريبة ك الحد مف حاالت المصدـ ك خمؽ ضريبة عمى القيمة 

.  المضافة حديثة  تتماشى مع أفضؿ الممارسات الدكلية
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                      ب

       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ...... ٚ91. 
.... 

 "    ٌّ 91 –                     

 
 : ؼفٝ ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف  "

 : ........ ٌؼ١ٍّ ت  ٌّ ؼٍم   ّ  ٠ٍٟ  -(  ي       

  .......     ع        -1

2......  

3.........  

4 .            ......  

5 .     ......  

6.                  .....  

7 .                                                     . 

 

              : 
 

ِٓ  جً  فغ  ٌؼبء ػٍٝ  أل   فٟ  ّ  س   ٕ ئُٙ ٚ ٔسج َ  ٌذىِٛ  فٟ  ١   ٙ  

  ٌ  ١ِ  ئٌٝ  طب١ك  ٌم ْٔٛ  ٌّ ؼٍك  اٌ  ١ِ   ٌ ؼ١ٍُ ِٚذ      ٌٙ    ٌّ   ٟ

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  66::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إلى إعفاء األدكات المدرسية ك المنتجات ك المكاد الداخمة في يرمي التعديل 

 .تركيبيا

 .أعاله 30ة في التعديؿ رقـ المذككر األسباب،  لنفس تعديل غير مقبول
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                      ب

       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ...... ٚ91. 
.... 

 "    ٌّ 91 –                     

 : ؼفٝ ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف  "
 " "I- (ٌف ).... 

..... 

"ٖ)...  

6)                 " 

 
             : 

 
 ػّ  ٌٍس١     ٌب١ئ١   ٌٛؽ١ٕ   ٌ ٟ  سؼٝ  ٌٝ  ٌ فغ ِّٓ    ؼّ ي  ٌط ل ت  ٌب ٠ٍ  ٚ 

  ٌٕظ   ٌٝ    ٠    ؼ    ٌىٙ   ء ٚ شبخ  ذ ٠   ؼ   ٌبٛ  ْ ف ْ  ػف ء  ١ٛػ ت 

 ٌّسخٕ ت  ٌشّس١  ٘ٛ  لً  ج  ء ٠ّىٓ  ْ   بٕ ٖ  ٌذىِٛ   ؼ   ٌ خف١غ ِٓ  ػب ء 

 .طٕ ٚق  ٌّم ط 

  ::ايتكٜٛتايتكٜٛت  ْتٝذ١ْتٝذ١

  44: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  66::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 .إلى إعفاء السخانات الشمسيةيرمي التعديل 

 .أعاله  15لنفس التبرير الكارد  في التعديؿ رقـ ، تعديل غير مقبول
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              ب        

       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ...... ٚ91. 
.... 

 "    ٌّ 91 –                     

 : ؼفٝ ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف  "
 " "I- (ٌف ).... 

..... 

"ٖ)...  

   غ                                            ب                    (7

 

             : 
 

 .ِٓ  جً  شج١غ لط ع  ٌف دٟ فٟ ِج ي    ١   ٌّٛ شٟ ٚ ٌ ٚ جٓ

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  66::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
المعدة لتغذية البيائـ كالدكاجف ككذا الكسب إلى إعفاء األغذية يرمي التعديل 

 .المستعمؿ في صنعيا

عمى  %10ىذا القطاع يستفيد مف السعر المكحد  ، ألفتعديل غير مقبول
 المبيعات 

ك كذا عمى المكاد الداخمة في عممية اإلنتاج ك ذلؾ تفاديا لحالة المصدـ التي قد 
 .يتسبب فييا اإلعفاء المقترح
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اإلعؾاء مع الخق ؽً الذشم : 92المادة 

I– تعؾٍ من الضريبٌ علٍ القجمٌ المضاؽٌ مع اِزتؾادة من الخق ؽً الذشم :........... 

1–   .......................................

2– ............................ ...............

– ............................................. 

 األدواتو والمعدات التجوجزيٌ الزلع-°17

 :لدن من المستريات

 ................... زايد السجر مؤززٌ) أ -

 لوا؛ المذولٌ .........................

 .................  ذلجؾٌ السجر مؤززٌ) ب -

 .لوا المذولٌ ...............................

 (CHU) الجامعجٌ اِزتسؾاُجٌ المراكز )ج -

 األزازجٌ للعّجات الشخجٌ و المؤززات ) CHP (اِقلجمجٌ و (CHR) الجوويٌ و

(Etablissement de soins de santé de bas (مخاربٌ اِدمان مراكز و" 

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

 (تػججر بدون الباقً)

             : 

 من كل منى تزتؾجد الذي لإلعؾاء أزس والذي اِجتماعجٌ القطاعات ؽً الضريبً لإلعؾاء المؤزس المبدأ إن
 السرايجنو القلب أمراض لمكاؽخٌ الوطنجٌ والعشبٌ الزرطان داء لمكاؽخٌ الثانً الخزن مؤززٌ

 عالجٌ ازتسؾاُجٌ ذدمٌ ضمان وهو الرَ زايد بن ذلجؾٌ السجر ومؤززٌ زلطان بن زايد السجر ومؤززٌ
 المبدأ هذا .اِزتسؾاُجٌ المؤززٌ كاهل إثقال دون للمرضٍ بالنزبٌ العّج تكلؾٌ تذؾجض مع الجودة

 المدن ؽً مواطنجنا من األعظم الجزء عّجات تباسر والتً العمومجٌ المؤززات علٍ ينطبق أن المؾروض
 أيٌ ؽجوا تتوؽر ِ التً المناطق من وغجرها والواخات الشخراويٌ باألقالجم الجبالَو الزؾوح ؽً والقرىَ

 .العام القطاع ذدمٌ غجر شخجٌ ذدمٌ

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1010::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 طرؼ مف المقتناة المعدات ك التجييزية السمع إعفاء إلى التعديؿ يرمي

 االقميمية ك (CHR) الجيكية ك (CHU) الجامعية االستشفائية المراكز
(CHP) األساسية لمعالجات الصحية المؤسسات ك (Etablissements 

de soins de santé de base) االدماف محاربة مراكز ك .

تمكؿ مف طرؼ الميزانية  االستشفائية المراكزألف ىذه  تعديل غير مقبول،
 .العامة لمدكلة
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اإلعؾاء مع الخق ؽً الذشم : 92المادة 
 
I– تعؾٍ من الضريبٌ علٍ القجمٌ المضاؽٌ مع اِزتؾادة من الخق ؽً الذشم :.....
1–   .......................................

2–  ........................................
–    ...............................................
عملجات تؾويت المزاكن اِجتماعجٌ المعدة للزكن الرُجزً التً تتراوح مزاختوا المػطاة ما بجن   –°28

 (350.000)ثّث ماٌُ وذمزجن ألف مترا مربعا وِ يتعدى ثمن بجعوا  (100)وماٌُ  متر (50)ذمزجن 
. درهم دون اختزاب الضريبٌ علٍ القجمٌ المضاؽٌ

–    ..........................................
–    ........................................

 (الباقً بدون تػججر)
 

             : 
 

هذا التعديل بالنزبٌ لعملجات تؾويت المزاكن اِجتماعجٌ المعدة للزكن الرُجزًَ توزجع المزاخٌ نقترح ؽً 
ألف درهم إلٍ  250.000َ والرؽع من ثمن المعنً باإلعؾاء من 80متر مربع عوض  100المػطاة الٍ 
: َ وذلك لّعتبارات التالج350.000ٌ

 متر والتً توؽر خجاة كريمٌ  100ا تبلؼ مزاختوا جل المنازل التً تقتنجوا الطبقات المتوزطٌ الدنً -
َ يقترح الرؽع من الثمن المعنً (le noir)بالنظر لألزعار المتداولٌ ومن أجل مخاربٌ تؾسً ما يعرف ب 

 ألف درهمَ 350ألف درهم إلٍ  250باإلعؾاء من 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
االجتماعية لمساكف إلى رفع الحد األقصى لممساحة المغطاة ؿ يرمي التعديؿ

متر مربع ك كذا رفع ثمف البيع مف  100إلى  80المعدة لمسكف الرئيسي مف 
 .درىـ 350.000إلى  250.000

: تـ 2013عمى اعتبار أنو بمقتضى قانكف المالية  لسنة  تعديل غير مقبول،
 ك المحدكد الدخؿ ذات لمطبقة المخصص االجتماعي السكف إعفاء -

 250.000مربع بثمف  متر 80 ك 50 بيف ما مساحتو تتراكح الذم
 درىـ؛ 

ك كذا إعفاء السكف المخصص لمطبقة المتكسطة ك الذم تتراكح  -
 .درىـ 600.000متر مربع بثمف  120ك  80مساحتو ما بيف 

ك بالتالي ال يمكف األخذ بيذا التعديؿ عمى اعتبار أف المساحة المقترحة 
شأنيا خمؽ صعكبات في تحديد نكعية السكف كما أف االتفاقيات التي  مف

يبرميا المقاكلكف مع الدكلة تتـ عمى أساس المساحات المذككرة أعاله، 
الشيء الذم مف شأنو خمؽ ارتباؾ مف الناحية العممية فيما يخص 

 .االتفاقيات السابقة ك تمؾ التي سكؼ يتـ إبراميا الحقا
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       92 :-I – أدناه............... تعفى من الضرٌبة على القٌمة المضافة : 

 .............................المنتجات المسلمة -1

لال سلمى للوقاٌة المواد والسلع والتجهٌزات والخدمات المقتنات من طرؾ مإسسة -46

 .وعالج السرطان وكذا الخدمات المقدمة من طرفها

المواد والسلع والتجهٌزات والخدمات المقتناة من طرؾ المراكز االستشفائٌة -47

الجامعٌة والجهوٌة واإلقلٌمٌة والمإسسات الصحٌة للعالجات األساسٌة ومراكز 
 .محاربة اإلدمان وكذا الخدمات المقدمة من طرفها

 

 

              : 

 

إدراج المإسسات االستشفائٌة العمومٌة التً تقد  الخدمات الصحٌة األساسٌة للسواد 
 .األعظ  من المواطنٌن

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1414::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1010::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

المقتناة مف طرؼ المكاد كالسمع كالتجييزات كالخدمات إعفاء  إلى التعديؿ يرمي
المراكز االستشفائية الجامعية كالجيكية كاإلقميمية كالمؤسسات الصحية لمعالجات 

 .األساسية كمراكز محاربة اإلدماف ككذا الخدمات المقدمة مف طرفيا

ألنو ال يتماشى ك تكصيات المناظرة الكطنية حكؿ الجبايات  ،مقبولغير تعديل 
ك الحد مف اإلعفاءات الضريبية بغية تحقيؽ  اليادفة إلى تكسيع الكعاء الضريبي

 .مبدأ حياد ىذه الضريبة
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 101 ٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ  ٌّ      ؼفٝ ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف  ِغ  ٌذك فٟ  ٌخظُ

ٖ ٔ  : 

 : ٌسٍغ  ٌ ج١ٙ ٠  ٚ  ٌّؼ  ت ٚ  أل ٚ ت  ٌّش  ٠ ت ِٓ ٌ ْ – 17" 
" )... 

  ٌّخٛي ٌٙ ،  ... ( "

 (CHP)            (CHR)           (CHU)                             (ج" 

 Etablissement de soins de)     ؤ                            
santé de bas)                      " 

             : 

فٟ  ٌمط ػ ت  الج ّ ػ١  ٚ  ٌذٞ   س ٌإلػف ء  ٌذٞ ٞ  ْ  ٌّب    ٌّإ س ٌإلػف ء  ٌؼ ٠ب

 س ف١  ِٕٗ وً ِٓ ِإ س   ٌذسٓ  ٌ  ٟٔ ٌّى فذ    ء  ٌس ؽ ْ ٚ  ٌؼظب   ٌٛؽ١ٕ   ٌّى فذ  

 ِ  ع  ٌمٍب ٚ  ٌش  ١٠ٓ ٚ ِإ س   ٌش١خ ز ٠   ٓ  ٍط ْ ٚ ِإ س   ٌش١خ خ١ٍف   ٓ ز ٠  

ٌٍّ ػٝ   خف١غ  ىٍف   ٌؼ ج   ٌٕسب ٌخ، ٚ ٘ٛ ػّ ْ خ ِ     شف ئ١  ػ ١ٌ   ٌجٛ   ِغ ت

٘ذ   ٌّب   ِٓ  ٌّف ٚع  ْ ٠ٕطبك ػٍٝ  ٌّإ س ت .  ْٚ ئثم ي و ً٘  ٌّإ س   ال  شف ئ١ 

 ٌؼ١ِّٛ  ٚ  ٌ ٟ  ب ش  ػ ج ت  ٌج ء  ألػظُ ِٓ ِٛ ؽ١ٕٕ  فٟ  ٌّ ْ ٚ  ٌم ٜ، فٟ  ٌسفٛح ٚ 

 ٟ ال   ٛف  ف١ٙ   ٠  خ ِ   ٌجب ي،   ألل ١ٌُ  ٌظذ  ٠ٚ  ٚ  ٌٛ د ت ٚ غ١ ٘  ِٓ  ٌّٕ ؽك  ي

 .طذ١  غ١  خ ِ   ٌمط ع  ٌؼ َ
٘ذ  ٚ ٔس ذؼ  ٕ٘   ْ  ٌذىِٛ   ّىٕت ِٓ  م١ٍض ٔفم ت  ٌّم ط  ٚ  ْ  ٌٙ ف ِٓ ٘ذٖ  ٌٕفم ت 

و ْ   ئّ  ٘ٛ  خف١ف  ٌىٍف ػٍٝ  ٌّٛ ؽ١ٕٓ ٚ د١ث  ْ دىِٛ   ٌ ٕ ٚ  و ٔت  ٌذىِٛ   ٌٛد١   

ػّ ْ خ ِ     شف ئ١    ٌّ ػِٛ   ٔط ل  ِٓ ِب    ٌ ٟ    جت ِ     ألٔس١ٌٛٓ ػّٓ  ٌّٛ  

ٌٍّ ػٝ، فأٗ ِٓ  ٌّف١   ٌ أو١  ػٍٝ  ْ  الػف ء   ػ ١ٌ   ٌجٛ   ِغ  خف١غ  ىٍف   ٌؼ ج   ٌٕسب

     ٌؼ ٠بٟ ٘ٛ  لً ِ  ٠ّىٓ  ْ  مَٛ  ٗ  ٌذىِٛ  فٟ لط ع ٠ؼ ٟٔ ِٓ خظ ص خط١ 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1010::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ك الجيكية  (CHU)إلى إعفاء المراكز االستشفائية الجامعية  يرمي التعديل

(CHR) قميمية ك اإل(CHP)  ك المؤسسات الصحية لمعالجات األساسية
(Etablissements de soins de santé de base)  ك مراكز

 .دمافاإلمحاربة 

 .أعاله 28لنفس التبرير الكارد في التعديؿ رقـ ، تعديل غير مقبول
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                      ب

       8. 
I-   دى َ  ٌّٛ  ٞ ،  غ١  ٚ   ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٢ت2015     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ ... ٚ

19........................ ٚ63 ٚ65...... ٚ.....82....ٚ92.... 
 

 

 "       92 –                         

 

 ٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ  ٌّ      ؼفٝ ِٓ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف  ِغ  ٌذك فٟ  ٌخظُ

101 ٖ ٔ  : 
 

40................................ 

  ط                            ش                                       41

        40     ث                ى 
 

             : 
 

 ؼ ٠ب ٘ذٖ  ٌّٛ    ٚ  ٌ ٠    فٟ  ٌؼ  ئب  ٌّف ٚػ  ػ١ٍٙ  ٠ؼ    ٌم     ٌش  ئ١  

 . ٌؼًٌٍّّأجٛ ٠ٓ ٚ ٌّس خ ١ِٓ خ ط  فٟ ظً   ب ع ٔظ َ  ٌ ٛل١ت  ٌّس ّ  فٟ 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1010::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إلى إعفاء خدمات اإلطعاـ التي تقدميا المقاكالت مباشرة لفائدة  يرمي التعديل

 . درىما 40أجرائيا كمستخدمييا في حدكد ثمف لمكجبة ال يتعدل 

، ألنو يتنافى مع إصالح الضريبة عمى القيمة المضافة كما تعديل غير مقبول
كصت بو المناظرة الكطنية حكؿ الجبايات، اليادؼ إلى الحد مف اإلعفاءات ك أ

. تكسيع الكعاء الضريبي
ك يجب التكضيح في ىذا الصدد أف السعر المطبؽ عمى ىذه الخدمات ىك السعر 

 .مةالمطبؽ عمى خدمات المطعـ بصفة عا %10المخفض 
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  إلػف ء ِغ  ٌذك فٟ  ٌخظُ

I-.... 

1°-...... 

2°-...... 

3°-...... 

4°-...... 

 : ٌّٕ ج ت ٚ ٌّؼ  ت  ٌ  ١ٌ  -5°

 (    )ِٕ ج ت  ٌذف ظ ػٍٝ طذ   ٌٕب   ت؛  -

 (    ) ٌج    ت؛  -

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

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

 (    ) ٌّذ ٌب ٚ ٌذ   ت  ١ٌ٢ :ِؼ  ت  ٌذٍب -

 (    ) ل ػ ت  ٌذٍب  ٌّج ٚ   -

 

             : 

 

 .٠جب  ْ  ىْٛ خ ػؼ  ٌٍؼ ٠ب .  ٔٙ  ِى   

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  1010::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إلى إلغاء إعفاء منتجات الحفاظ عمى صحة النباتات ك الجرارت ك  التعديليرمي 

. المحالب ك الحالبات اآللية ك قاعات الحمب المجركرة: معدات الحمب

% 10تطبيؽ سعر  2014ألنو قد تـ ابتداء مف فاتح يناير  ،تعديل غير مقبول
عمى بعض التجييزات الفالحية كاإلبقاء عمى اإلعفاء بالنسبة لتجييزات أخرل 

 . كذلؾ في إطار تشاكرم مع الكزارة الكصية عمى القطاع
 أما بالنسبة لمتعديؿ المقترح فيك يستكجب دراسة كافية لممكضكع

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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بت عليه املفشولت ألاظاط خذًذث -. 96 املادة»  المٍش

 ............................................................................. ؤخيام مشاعاة مع»

 .اإلامافت الليمت..............................................................................»

 : ألاعماٌ سكم يخيىن »

 ........................................................................ البيىا مبلغ مً - » 1°

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

 ....................................................... لألحلاب ؤلاحمالي اإلابلغ مً - »7°

 ؛ الخذماث ؤو ألاؼياء ماحشر  و ......................................................»

ا التي اللملياث خقر فيما - »8°  : مً الفياسفت و البىىن جىجَض

 الفشف عً الىاججت ألاسباح و الخفىم و الفىاثذ مبلغ - »

ا»  ؛ اللىاثذ مً وغيَر

 علذ بواس في معبلا عليه اإلاخفم اإلاللىم الشبذ مبلغ - »

مً  58وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد الدؽاسهيت الىاسدة في املادة  اإلاشابدت »»

 «ًخعلم بماظعاث إلائخمان والهيئاث املعخبرة في خىمها 103.12اللاهىن سكم 

 مىتهيت بحاسة» علذ بواس في اإلادذد ؤلايجاس َامؾ مبلغ - »

 58وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد الدؽاسهيت الىاسدة في املادة  « ؛ بالخمليً»

 « ئخمان والهيئاث املعخبرة في خىمهاًخعلم بماظعاث إلا 103.12مً اللاهىن سكم 

 ....................................................... لإليجاس ؤلاحمالي اإلابلغ مً - »9°

 )فيه حغيير ال الباقي(

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 عميو المفركضة األساس يرمي التعديؿ إلى األخذ بعيف االعتبار  في تحديد

مف المدكنة العامة لمضرائب ،عقد  96الضريبة المنصكص عميو في المادة 
مف القانكف  58المناقصة المؤدية لمتمميؾ ككذا العقكد التشاركية الكاردة في المادة 

 .كالييئات المعتبرة في حكمو  االئتمافتعمؽ بمؤسسات ـاؿ 103.12رقـ 
ك  96إدراجيا في المادتيف  ، ألف منتكجات البنكؾ التشاركية تـتعديل غير مقبول

مف المدكنة العامة لمضرائب في إطار تشاركي مع بنؾ المغرب بعد دراسة  99
. خصائصيا التقنية 

مع العمـ أف بنؾ المغرب في صدد إعداد دكرية تفصيمية سيتـ مف خالليا تعريؼ 
ذا تبيف بعد ذلؾ أف منتكج .ىذه المنتجات ك تحديد خصائصيا مف المنتكجات  اكا 

يدخؿ في نطاؽ أحكاـ ىاتيف المادتيف مف المدكنة العامة  ام تمت دراستوتاؿ
لمعاممة الجبائية ؿ إخضاعولمضرائب، فإف أم مقترح في ىذا الشأف يمكف دراستو ك 

 .المالئمة لو
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                      ب

       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠        ء

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....... ٚ98 
 

 

       98 : 

                                                   20 %. 
 

 :                         30غ                                            

   ف                        600                                    -

-         

-                 

-                   

-                   

-                 

-                  

 
             : 

 
 ٌؼ ٠ب  ئٌٝ طٕ ٚق  ٌ ّ  ه   ط   ٌّب ٌغ  ٌّ أ ١  ِٓ ٘ذٖ  ٌ ٠    ِٓ ٘ذٖ  -

 الج ّ ػٟ ئذ ٠ ؼٍك  ألِ   ّٕ ٛج ت    ٙ و١  ف خ   ٚ ذٌه  جس١   ٌ ٚح  ٌخطب 

 . ٌٍّى١   ٌ ٟ  و  ف١ٙ  ج ٌ ٗ ػٍٝ ػ ٚ      ١خ ١ِى ١ٔ ِ ت  ػ     ٛز٠غ  ٌ  ٚ 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  33: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  77::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
: عمى  المكاد التالية% 30إلى تطبيؽ الضريبة عمى القيمة المضافة بسعر  يرمي التعديل

؛  600السيارات التي تعادؿ قيمتيا أك تفكؽ  - ألؼ درىـ دكف احتساب الرسـك
اليخكت؛   -
الطائرات الخاصة؛  -
الدراجات المائية؛   -
الحمي ك المجكىرات؛  -
الرخاـ المستكرد؛  -
.  دالزليج المستكر -
 

، ألنو يتنافى كسياسة إصالح الضريبة عمى القيمة المضافة اليادفة غير مقبول تعديل
ف أ كما %10ك  % 20ىما  إلى تقميص عدد أسعار ىذه الضريبة ك تحديدىا في سعريف

ىذه األسعار المرتفعة تؤدم في الغالب إلى التيريب كالغش مما ينتج عنو خفض مردكدية 
 .ىذا السعر
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 املخفمت ألاظعاس - . 99 املادة»

 : اإلاخفن بالعلش للمشيبت جخمع»

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

 : الخفم في الخم مع 10 % البالغ - »2°

 ........................................................... الغزاثيت العلع بيع عملياث -»

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

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

 ؛ ؤعالٍ I - 89-°11 اإلاادة في ................................... البىىن عملياث -»

 : علىد بواس في اإلاىجضة الخمىيل عملياث -»

وعلذ املىاكفت املادًت للخمليً وهزا العلىد  بالخمليً مىتهيت بحاسة  وعلىد»؛ اإلاشابدت »• »

ًخعلم بماظعاث إلائخمان والهيئاث  103.12مً اللاهىن سكم  58الدؽاسهيت الىاسدة في املادة 

 والعياساث والخجهيزاث والعلاساث املهىيتالصخص ي  العىً الكخىاء باليعبت املعخبرة في خىمها

 .راجيين ؤشخاؿ وشف مً»

 .............................................................. بالليم اإلاخلللت اإلالامالث -»

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

             : 
يهذف َزا الخلذيل ادساج حميع مىخىحاث البىىن الدؽاسهت لالظخفادة مً المشيبت بالعلش 

الخم في الخفم وهزا جىظيع عملياث الخمىيل اإلاىجضة في بواس باإلائت مع  10اإلاخفن البالغ 

َزٍ الللىد لدؽمل اكخىاء العياساث والخجهيزاث والللاساث اإلاهىيت بااللافت بلى اكخىاء 

 العىً الصخص ي

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ة لالستفادة مف الضريبة مالتعديؿ إلى ادراج جميع منتكجات البنكؾ التشارؾيرمي 

مع الحؽ في الخصـ ككذا تكسيع عمميات التمكيؿ  % 10بالسعر المخفض البالغ 
يزات كالعقارات المينية المنجزة في إطار ىذه العقكد لتشمؿ اقتناء السيارات كالتجو

 .ضافة إلى اقتناء السكف الشخصيباإل

 أعاله 16لنفس التبرير الكارد في التعديؿ رقـ تعديل غير مقبول، 
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 املخفمت ألاظعاس - . 99 املادة»

 : 14 % البالغ -

 : الخفم في الحم مع )ؤ»

 ............................................................................................. الضبذة -»

ً هلل عملياث -»  الىلل عملياث باظخثىاء والبمائع املعافٍش

 (خزف)؛  العىيي»

 .......................................................................... الىهشبائيت الىاكت -»

 : الخفم في الحم غير مً )ب»

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

 )فيه حغيير ال الباقي(

 
             : 

 
ً والبمائع بالىلل العىيي  يهذف َزا الخعذًل الابلاء على عملياث هلل املعافٍش

 %14لمً الاظعاس املخفمت بيعبت 

 

  َٔ ايسغتٛضَٔ ايسغتٛض  7777بايؿكٌ بايؿكٌ   ايسؾعايسؾع

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
يرمي التعديؿ إلى االبقاء عمى عمميات نقؿ المسافريف كالبضائع بالنقؿ السككي 

 .%14ضمف االسعار المخفضة بنسبة 

ألف تخفيض سعر الضريبة مف شأنو أف يسبب تفاقـ ديف  تعديل غير مقبول،
 .الحديديةالضريبة المتراكـ لدل المكتب الكطني لمسكؾ 

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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 ألاظعاس املخفمت -99ادة الم

بت بالععش املخفن  جخمع للمٍش

 

1- ....... 

 مع الحم في الخفم % 10البالغ  -2

 ...عملياث بيع  -

- ... 

املسخىاث الؽمعيت 

 

             : 

 

 (6سكم )للمالئمت مع الخعذًل العابم 

  ايتعسٌٜايتعسٌٜغشب غشب 

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
مة مع ءك ذلؾ مال 99يرمي التعديؿ إلى نسخ المسخنات الشمسية مف المادة 

. 15التعديؿ رقـ 

. أعاله 15لنفس التبرير المذككر في التعديؿ رقـ ، تعديل غير مقبول
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 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 المذؾضٌ ألزعارا -  99 المادة
 :المذؾض بالزعر للضريبٌ تذضع

............................................ - 1° 
 : الذشم ؽً الخق مع 10 % البالؼ2° -  

 ......................ةالػذاًُ الزلع بجع عملجات  -
- ......................................... 

 ؛ أعّه I - 89-°11 المادة ؽً ...................... البنوك عملجات -
 :عقود إطار ؽً المنجزة التمويل عملجات -
  ؛ المرابخٌ •   
 .ذاتججن أسذاص طرف من السذشً الزكن ِقتناء بالنزبٌ بالتملجك منتوجٌ إجارة •   

 .................. بالقجم المتعلقٌ المعامّت -
......................................... 

 : 14 % البالؼ3° -  
 :الذشم ؽً الخق عم (أ     

 ............................................ة الزبد -
 ؛الزككً النقل عملجات بازتثناء والبضاُع المزاؽرين نقل عملجات -
 .......................... الكورباُجٌ الطاقٌ -

 :الذشم ؽً الخق غجر من (ب     
..............................................  

 ) ؽجى تػججر ِ الباقً (
 

من الضريبٌ علٍ القجمٌ المضاؽٌ علٍ  %14تطبجق زعر : الخؾاظ علٍ الوضع الخالً: التعديل
 .النقل الزككً

 
ذاشٌ من -األكثر ازتعماِ ببّدنا نظرا لكون الزكك الخديديٌ تعتبر من بجن وزاُل النقل : التعلجل

طرف الطبقات المزتضعؾٌ والمتوزطٌَ نرى أن الزيادة ؽً أثمان تذاكر الزؾر عبر القطارَ التً 
زتنجم عن رؽع زعر الضريبٌ علٍ القجمٌ المضاؽٌ المطبقٌ علجوا زوف تنعكس زلبا علٍ القدرة 

 .(الؾُات المسار إلجوا أعّه)السراُجٌ للمواطنجن 

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 عمميات عمى %14بتطبيؽ سعر كذلؾ الحالي  النظاـعمى  اإلبقاء يرمي التعديؿ إلى
 .النقؿ السككي

 .أعاله 18لنفس التبرير الكارد في التعديؿ رقـ  تعديل غير مقبول،

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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       99: 

 : 14%البالػ -3

 :مع الح  فً الخص  (أ

عملٌات نقل المسافرٌن ........................................................... -الزبدة-
 باستثناء عملٌات  النقل السككً  والبضائع 

 استثمارات المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة  -

 .................................................الطاقة الكهربائٌة-

 

             : 

 

تحقٌقا للهدؾ المتوخى من هذا التدبٌر ولكن مع الحفاظ على القدرة الشرائٌة للمرتفقٌن 
نقترح تخفٌض القٌمة المضافة على استثمارات المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة بدال من 

 .(نقل المسافرٌن)على مبٌعاته رفع الضرٌبة 

 

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

تخفيض سعر الضريبة عمى القيمة المضافة المطبؽ عمى  إلى التعديؿ يرمي
استثمارات المكتب الكطني لمسكؾ الحديدية بدال مف رفع الضريبة عمى مبيعاتو 

 .(نقؿ المسافريف)

 %20السعر المطبؽ حاليا عمى أمكاؿ االستثمار ىك  ألف، مقبولغير تعديل 
كيفما كاف نكع المؤسسة حيث يعتبر تطبيؽ السعر المخفض عمى استثمارات 
مؤسسة معينة دكف أخرل خرقا لمبادئ العدالة الجبائية ك حياد الضريبة عمى 

 .القيمة المضافة
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                      ب

       8. 
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       99: 

                                      : 

1- /     7                             : 

                                                       : 

                ش                                                         -

    ط       ئ                      

 

             : 

 

 ٌ ٠     ٌظ  ٚخ١  أل ؼ    ٌّ ء ٚ ٌىٙ   ء  فغ  ٌؼبء ػٍٝ  ٌّٛ ؽ١ٕٓ خ ط  ِغ 

 ٚ   ء ألٞ  د م ْ  ج ّ ػٟ خ ط  ِغ  ألد  ث  ألخ١   فٟ  ؼغ  ألل ١ٌُ؛

 

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
الماء المزكدة بو شبكات التكزيع عمى % 7إلى إلغاء تطبيؽ سعر  يرمي التعديل

لممشتركيف مف طرؼ الييئات المكمفة العاـ ككذا خدمات التطيير المقدمة 
. 28بالتطيير مالءمة مع التعديؿ رقـ 

 

 .لنفس األسباب المذككرة أعاله تعديل غير مقبول

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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                      ب

       8. 

ٚ ..... 19ٚ ... ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   ،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ 2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....... ٚ99 ٚ............ 

 

 

       99: 

                                      : 

1- /     7                             : 

                                                       : 

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

                             

 

             : 

 

 فغ  ٌؼبء ػٍٝ  ٌّٛ ؽ١ٕٓ خ ط  ِغ  ٌ ٠     ٌظ  ٚخ١  أل ؼ    ٌّ ء ٚ ٌىٙ   ء 

 ٚ   ء ألٞ  د م ْ  ج ّ ػٟ خ ط  ِغ  ألد  ث  ألخ١   فٟ  ؼغ  ألل ١ٌُ؛

 

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إيجار عدادم الماء عمى عمميات % 7إلى إلغاء تطبيؽ سعر  التعديليرمي 

. 29كالكيرباء مالءمة مع التعديؿ رقـ 
 

 .لنفس األسباب المذككرة أعاله تعديل غير مقبول
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-.......................  
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             : 

 ٌٕ ١ج   ٌّب ش   ٌٙذ   إلٌغ ء ٟ٘  ٌ خف١غ ِٓ  ؼ  ج١ّغ  أل ٠ٚ   ٌّٕ ج    ٌّغ   ٚ    ف    

 .  ٌّٛ ؽ١ٕٓ ِٓ  خف١غ دم١مٟ ٌف  ٛ    ٌ   ٚٞ  ٌس٠ٕٛ 

٘ذ  ٚ ٔس ذؼ  ٕ٘   ْ  ٌذىِٛ   ّىٕت ِٓ  م١ٍض ٔفم ت  ٌّم ط  ٚ  ْ  ٌٙ ف ِٓ ٘ذٖ 

ؽ١ٕٓ ٚ د١ث  ْ دىِٛ   ٌ ٕ ٚ  و ٔت  ٌذىِٛ   ٌٕفم ت و ْ   ئّ  ٘ٛ  خف١ف  ٌىٍف  ػٍٝ  ٌّٛ 

 ٌٛد١    ٌ ٟ    جت ِ     ألٔس١ٌٛٓ ػّٓ  ٌّٛ    ٌّ ػّ  ػب  طٕ ٚق  ٌّم ط   ٔط ل  ِٓ 

ٌٍّ ػٝ، فإٔ  ٔإو   ْ  الػف ء  ٌؼ ٠بٟ ٘ٛ  لً ِ  ٠ّىٓ    خف١غ  ىٍف   ٌؼ ج   ٌٕسب ِب  

 . ْ  مَٛ  ٗ  ٌذىِٛ  فٟ لط ع ٠ؼ ٟٔ ِٓ خظ ص خط١ 

فٟ ٔفس  الؽ   ف ْ  ػف ء  ٌّٕ ٛج ت  ٌظ١ ١ٌ   ٌّظٕؼ    ٌّغ   ِٓ شأٔٗ  ْ ٠بث  ٌذ٠ٛ١  ٚ

ٚ  ّىٓ  ٌمط ع ِٓ . فٟ لط ع و ْ ِٓ  ُ٘  ٌمط ػ ت فٟ  ٌّغ   ِٕذ دىِٛ  ػب  هللا     ١ُ٘

ٚ ٌؼب  ٚ   ٠  ٞ فٟ ِٕطم   1998ِٓ  ٌذ ج١ ت  ٌٛؽ١ٕ   ٕ   %80 غط١  ِ  ٠ٕ ٘  

 . 2013فمؾ  ٕ   %50 ف ٠م١ ،  ال  ْ ٘ذٖ  ٌ غط١     جؼت  ٌٝ  ٌّغ    ٌؼ  ٟ ٚ 

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
المنتجات الصيدلية كالمكاد عمى % 7إلى إلغاء تطبيؽ سعر  يرمي التعديل

األكلية كالمنتجات التي تدخؿ كميا أك في جزء منيا في تركيبة المنتجات 
. 30التعديؿ رقـ الصيدالنية مالءمة مع 

 

 .لنفس األسباب المذككرة أعاله تعديل غير مقبول
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       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....... 

 

 

       99: 

                                      : 

  :فٟ  ٌّ ئ   ِغ  ٌذك فٟ  ٌخظُ 7 سؼ   /-1

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

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

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

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

 

-                                                      

 

             : 
 

 فغ  ٌؼبء ػٍٝ  ٌ ّ  س ِٚذ      ٌٙ    ٌّ   ٟ  ٚ ١س١   طب١ك ل ْٔٛ ئٌ  ١ِ   ٌ ؼ١ٍُ 

 . أل   ٟ
 

 

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
األدكات المدرسية كالمنتجات عمى % 7إلى إلغاء تطبيؽ سعر   يرمي التعديل

. 31كالمكاد الداخمة في تركيبيا مالءمة مع التعديؿ رقـ 
 

 .أعالهلنفس السبب المذككر  تعديل غير مقبول
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       99: 

 "       99 –                

 : خؼغ ٌٍؼ ٠ب    ٌسؼ   ٌّخفغ "

 "1- ... 

 :ِغ  ٌذك فٟ  ٌخظُ  %10 ٌب ٌغ  -2" 

                                ش                       -

 

             : 

 

 ِٓ  ٌّ ٚٔ   ٌؼ ِ  ٌٍؼ  ئب؛ 91ٌٍّ ئّ  ِغ  ؼ ٠ً  ٌّ    

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
خدمات المطعـ التي تقدميا عمى % 7إلى  إلغاء تطبيؽ سعر   يرمي التعديل

. 35مالءمة مع التعديؿ رقـ  المقاكالت مباشرة إلى مأجكرييا
 

 .لنفس األسباب المذككرة أعاله تعديل غير مقبول
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       8. 
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 "       99 –                

 : خؼغ ٌٍؼ ٠ب    ٌسؼ   ٌّخفغ "

 "1- ... 

 :ِغ  ٌذك فٟ  ٌخظُ  %10 ٌب ٌغ  -2" 

 

  (   خ)                     "-                 

 

             : 

 

 ِٓ  ٌّ ٚٔ   ٌؼ ِ  ٌٍؼ  ئب؛ 91ٌٍّ ئّ  ِغ  ؼ ٠ً  ٌّ    

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
السخانات الشمسية مالءمة مع عمى % 10إلى إلغاء تطبيؽ سعر  يرمي التعديل
. 32التعديؿ رقـ 

 

 .لنفس األسباب المذككرة أعاله  مقبولتعديل غير 
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 "       99 –                

 : خؼغ ٌٍؼ ٠ب    ٌسؼ   ٌّخفغ "

 "1- ... 

 :                  %10     غ  -2" 

  ٌؼج ئٓ  ٌغذ ئ١ ؛ -
-                                                                  91 (I-  "

 (     2"-  ف

              

 

             : 

 

 ٌ خف١ف  ٌؼبء  ٌؼ ٠بٟ ػٍٝ  ٌّٛ ؽ١ٕٓ خ ط   ٌطبم   ٌفم١   ٚ ٌّ ٛ ط 

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إلى تخفيض سعر الضريبة عمى القيمة المضافة المطبقة عمى مادة  يرمي التعديل
%.   10إلى %  14الزبدة مف 

 

%  14ألف تخفيض سعر الضريبة عمى القيمة المضافة مف تعديل غير مقبول، 
شأنو أف يتسبب في تفاقـ الديف الضريبي ك ىك ما يتعارض مع % 10إلى 

 .المضافة اإلصالح الشامؿ المتكخى لمضريبة عمى القيمة
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 "1- ... 

 :ِغ  ٌذك فٟ  ٌخظُ  %10 ٌب ٌغ  -2" 

 

 

  غ                                            ب              "-                 

 .                       غ                                                     

 

             : 

 

 ِٓ  ٌّ ٚٔ   ٌؼ ِ  ٌٍؼ  ئب؛ 91ٌٍّ ئّ  ِغ  ؼ ٠ً  ٌّ    

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
األغذية المعدة لتغذية البيائـ عمى  %10إلى إلغاء تطبيؽ سعر  يرمي التعديل

الحبكب كالدكاجف ككذا الكسب المستعمؿ في صنعيا ما عدا األغذية البسيطة مثؿ 
. 33التبف مالءمة مع التعديؿ رقـ  كالنفايات كالمباب كحثالة الشعير ك

 

 .لنفس األسباب المذككرة أعاله  تعديل غير مقبول
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       99                           45 
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       8. 
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       99: 

 "       99 –                

 : خؼغ ٌٍؼ ٠ب    ٌسؼ   ٌّخفغ "

 : خؼغ ٌٍؼ ٠ب    ٌسؼ   ٌّخفغ 

 "1- ... 

 :                  % 14     غ  -3" 

 "–                                                                   91 (I-  "
 (     2"-  ف

 

             : 

 

 .فٟ  ٌّ ئ  ِغ دك  ٌخظُ 10ٌٍّ ئّ  ِغ  خف١غ  ؼ ٠ب ٘ذٖ  ٌّ     ٌغذ ئ١  ئٌٝ ٔسب  

 

 

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 ذات الزبدة باستثناء الزبدة على% 14 سعر تطبٌ  إلؽاء إلى             

 مع مالءمة  (أعاله 2"-ألؾ" -I) 91 المادة فً إلٌها المشار التقلٌدي الصنع

 .43 رق  التعدٌل

 .أعالهلنفس السبب المذكور                 
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                      ب

       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  
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       99: 

 "       99 –                

 : خؼغ ٌٍؼ ٠ب    ٌسؼ   ٌّخفغ "
 : ٌّخفغ   خؼغ ٌٍؼ ٠ب    ٌسؼ 

 "1- ... 
 :                  % 14     غ  -3" 
 "–  

                              ػ١ٍّ ت ٔمً  ٌّس ف ٠ٓ ٚ ٌبؼ ئغ  –" 

 
             : 

 
فٟ  ٌّ ئ   14ػ َ جٛ ز     ٕ ء  ٌٕمً  ٌسىىٟ ِٓ  ٌسؼ   ٌّخفغ  ٌّم   فٟ  -

ٚذٌه دّ ٠  ٌّب    ٌّس ٚ    ٌؼ ٠ب١  فٟ  ٌّ ئ ؛  20ٚ طب١ك ػٍٝ ػ١ٍّ  ٗ  ٌسؼ   ٌؼ  ٞ 

 ٚ ى ٠س  ٌٍّٕ فس   ٌّش ٚػ  فٟ لط ع  ٌٕمً؛
 
ئْ ِٓ شأْ  طب١ك  ٌسؼ   ٌؼ  ٞ ػٍٝ ػ١ٍّ ت  ٌٕمً  ٌسىىٟ  ْ ٠ ٠  ِٓ د    -

 . ٌمط ع  ٌّش وً  ٌ ٟ ٠ؼ١شٙ  ٘ذ 
 

  

  غشـــــب ايتعسٌٜغشـــــب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
. عمى عمميات النقؿ السككي% 14إلى اإلبقاء عمى تطبيؽ سعر يرمي التعديل 

المقترح عمى عمميات النقؿ % 20ألف تطبيؽ السعر العادم تعديل غير مقبول، 
سيساىـ في التخفيؼ مف حدة الديف  2016السككي ابتداء مف فاتح يناير 

 .الضريبي لدل المكتب الكطني لمسكؾ الحديدية
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 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

       99  

...... 

1°-............. 

2°.............. 

ٚ ٌّط ػُ            ٌفٕ  ق  ٌّؼ   ٌٍّس ف ٠ٓ ............ػ١ٍّ ت  ١غ  ٌسٍغ-

 .......... ٌّس ٍغ 

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

   فٕ  ق   ٚ ِٛ ١ ت  ٚ ل ٜ ٌ طط١ ف .......ػ١ٍّ ت ئ٠ج    ٌؼم   ت-

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

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

 (    ) ٌّسخٕ ت  ٌشّس١ ؛   -

 

             : 
 

 %٠20جب  ٌ ٕظ١ض ػ١ٍٙ  ٌىٟ ال ٠مغ  ؼ ٠بٙ   ٕسب   -
 ٟٚ٘ ٌٙ  ٔفس  ٌٕش ؽ و ٌفٕ  ق -

 .ِٓ  جً  شج١غ  ٌّس ٍٙه ٌٙذ   ٌّٕ ٛج -

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت  

  66: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1717::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 :إلى يرمي التعديل 

 ككذا الفنادؽ غرار عمى الرياضات عمى% 10 سعر تطبيؽ عمى التنصيص -
. الرياضات ىذه إيجار عمميات

 .الشمسية السخانات عمى% 10 سعر تطبيؽ إلغاء إلى ك -

ألف القانكف المنظـ لمكحدات الفندقية يدرج الرياض ضمف  غير مقبولاألول  تعديلال
 .%10ىذه الكحدات كبالتالي فيي تخضع لسعر 

 .15في التعديؿ رقـ  لنفس األسباب المذككرة أعاله غير مقبولالثاني  تعديلال
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األزعار الذاشٌ : 100المادة 
 
: %30تذضع للضريبٌ علٍ القجمٌ المضاؽٌ بزعر -أ

  الطاُرات الزجاخجٌ؛

  الدراجات الماُجٌ؛

 الجذوت وبواذر الترؽجى؛ 

 درهم  (600.000) زت ماٌُ ألف الزجارات الؾاذرة التً يتعدى ثمنوا

 الزجكار بمذتلف أنواعى؛ 

  ٌوالماس؛المجوهرات الؾاذرة واألخجار الكريم 

 الرذام المزتورد 

  األوانً المشنعٌ من الكريزتال والذزف الؾاذر(Porcelaine)  

 اللوخات الؾنجٌ المزتوردة 
  ......................... 96ازتثناء من أخكام المادة -ب

. ؽً مكان البجع............................................
.............. ................تذضع للضريبٌ علٍ -ج

. البّتجن أو الؾضٌ.................................     
 

             : 
 

: يودف هذا اإلجراء إلٍ
تخقجق العدالٌ الجباُجٌ من ذّل إقرار نزب ضريبجٌ معقولٌ علٍ بعض مظاهر الثراءَ  .1

والؾاذرة ؽمن غجر المعقول أن تتزاوى معدِت الضريبٌ بجن كاؽٌ المواد العاديٌ 

 .ضمان مداذجل إضاؽجٌ للذزينٌ العامٌ .2

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
المطبؽ عمى لمضريبة عمى القيمة المضافة  30%رمي التعديؿ إلى إحداث سعر م

: التاليةالفاخرة المكاد 
  الطائرات السياحية؛
  الدراجات المائية؛
 اليخكت كبكاخر الترفيو؛ 
  درىـ  (600.000)السيارات الفاخرة التي يتعدل ثمنيا ست مائة ألؼ
 السيكار بمختمؼ أنكاعو؛ 
 المجكىرات الفاخرة كاألحجار الكريمة كالماس؛ 
 الرخاـ المستكرد 
  األكاني المصنعة مف الكريستاؿ كالخزؼ الفاخر(Porcelaine)  
 المكحات الفنية المستكردة. 

 
المتعمؽ بنفس  36فس التبرير الكارد في التعديؿ رقـ لف غير مقبول، تعديل

 .المكضكع
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       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  
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       106  : 

 

I- ُ٠خٛي   ٌذك فٟ  ٌخظ  ........ 

 

       ش  ط                                      ش                    

                   غ          

 

             : 
 

 ٌ ٙ    ٌؼ ٠بٟ فٟ لط ع  ٌب١ٛع  ٌٛ     ػٍٝ  ٌذ١ٛ ٔ ت ِٓ  جً  ؼ ٠  آ١ٌ ت ِى فذ  

  ٌذ١  ٚ ٌّٕ ج ت  ٌف د١  غ١   ٌّذٌٛ 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1717::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 شركط تسديد الفكاتير عمى عمميات شراء الحيكانات الحية حذؼإلى يرمي التعديل 

. الفالحية غير المحكلةكمنتجات 

ألف تسديد الفكاتير لشراء المنتكجات الفالحية ك البيائـ في  تعديل غير مقبول، 
حاليا ال  لقطاع الفالحيااألسكاؽ الفالحية ال تتـ بكاسطة الشيؾ عمى اعتبار أف 

 .عمكما بكسائؿ األداء البنكيةيتـ التعامؿ فيو 
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       106 

I-...... 

1°-....... 

 

 ٌّس خ ِ  ِٕٙ  ألغ  ع              ػ   ت ٔمً  ألشخ ص ِ ػ   -3°

 ................... ٌٕمً

4°-............ 

5°-............ 

        %1        ِظ  ٠ف  ٌم١ َ  ّأِٛ ٠   ٚ  ال  مب ي  ٚ  ٌ ّ ١ً  -6°

 ؛        

 

 

II-  ش            ب           300.000,00    غ ال  خٛي  ٌذك فٟ  ٌخظُ ئال     

                                                      50%          ، 

 

             : 
 

 ٌ  ش١  ٔفم ت  ٌّم ٚالت ٚوذ   ٌذف ظ ػٍٝ    ء  ٌؼ ٠ب  -

 

 . ٌّم ٌٚ    ٌّغ  ِ  ػ   ظ ٚف  -

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  66: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1717::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
: إلىيرمي التعديل 

 الخاصة السيارات عمى المطبقة المضافة القيمة عمى الضريبة خصـ مف االستفادة -
 المستأجرة؛

 في الحؽ ليا ليس التي التمثيؿ أك االستقباؿ أك بمأمكرية القياـ مصاريؼ تحديد -
 المعامالت؛ رقـ مف% 1 سقؼ حدكد في الخصـ

 يتجاكز ال التي المشتريات عمى الضريبة خصـ في الحؽ مف% 50 نسبة تحديد -
. نقدا المؤداة ك شيريا درىـ 300.000 مبمغيا

: تعديل غير مقبول
 نقؿ سيارات عمى المطبقة المضافة القيمة عمى الضريبة بخصـ يتعمؽ فيما -

 شراء عمميات عمى المفركضة الضريبة أف التذكير يجب المستأجرة، األشخاص
 عمميات فإف بالتالي ك الخصـ في الحؽ مف تستفيد ال األشخاص نقؿ عربات
 الخصـ؛ في الحؽ مف أيضا تستفيد ال العربات ىذه استئجار

 تستفيد ال فإنيا التمثيؿ، أك االستقباؿ أك بمأمكرية القياـ مصاريؼ بخصكص أما -
 ىذه تصاحب أف يمكف التي لمتجاكزات نظرا ذلؾ ك الخصـ في الحؽ مف

 .المصاريؼ
عادة الصيغة يقترح إدراج تعديؿ إل أما فيما يتعمؽ بالشؽ األخير مف التعديؿ -

درىـ لممالءمة مع المادة  100000بإضافة سقؼ شيرم عف كؿ مكرد في حدكد 
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       121 :                                  

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

2-%10  : 

   ..................................................فٌما ٌخص المنتجات-

  ..........................................فٌما ٌخص الزٌوت السائلة-

 فٌما ٌخص الذرة والشعٌر -

والكسب وكذا األؼذٌة البسٌطة مثل النفاٌات واللباب وحثالة  الذرة والشعٌرفٌما ٌخص -
 المعدة لتؽذٌة البهائ  والدواجن ........................... ......الشعٌر

 ...................................................فٌما ٌخص المٌنٌهوت -

 

             : 

 

إلؽاء هذا التدبٌر لكونه ٌمس القدرة الشرائٌة مباشرة لشرٌحة فقٌرة جدا تستهلك هذا 
اإلشكال المطروح ٌمكن للحكومة اعتماد إجراءات الصنؾ من الحبوب، ولمعالجة 

 .أخرى بدل تضرٌب االستهالك البشري لهاتٌن  المادتٌن

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1717::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
الذرة والشعٌرعند عمى النظاـ الحالي المطبؽ عمى  ءإلى اإلبقا التعديؿ يرمي

  .االستٌراد

المطبؽ  األسعار حسب االستعماؿفي  ذلؾ لككف التمييزو  ،مقبولغير تعديل 
تحديد المستيمؾ لممارسات مضرة بالتنافسية نظرا لصعكبة  امصدريشكؿ  حاليا

. النيائي ليذه المكاد
تفادم ؿ %10قد تـ اقتراح سعر مكحد لمضريبة عمى القيمة المضافة ك البالغ ك

ىا حيف لؾ المصرح بتؿ ةمغايرت ستعماالالمادتيف في اىاتيف  استغالؿإمكانية 
 .االستيراد
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 إلاعفاءاث -. 123 املادة»

 : الاظخيراد خين اإلامافت الليمت على المشيبت مً حلفى»

 ؤعالٍ )3 °و 2 ° و 1 ° - ؤلف - I( 91 اإلاادة في بليها اإلاؽاس البماجع - »1°

 ؛ والؽلير الزسة باظخثىاء»

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

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

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

 .......................................................................... العلع و اإلاىاد - » 44°

 ؛ بها اإلاىىوت اإلاهام وفم ..........................................................................»

 وشف مً اإلالخىاة والخذماث والخجهيزاث والعلع اإلاىاد - »45°

 امللذمت الخذماث وهزا العشوان وعالج للىكايت لالظلمى ماظعت»

 (خزف)؛  لذنها مً»

 وهزا اإلاىخظم الذولي الجىر  للىلل اإلاخففت الىاثشاث - »46°

 .الىاثشاث َزٍ بـالح في اإلاعخلملت الغياس وكىع الخجهيزاث»

ً و البمائع وكىاع الغياس  -°47 اللىاساث و الخجهيزاث العىىيت املىحهت لىلل املعافٍش

 .املعخعملت في بـالح َزٍ اللىاساث 

 
             : 

 
لبىذ الاعفاء الزر يهم المشيبت على الليمت اإلامافت يهذف َزا الخلذيل جصخيذ مادر 

عىذ الاظخيراد الخاـت باإلاىاد والعلع والخذماث اإلالخىاة مً وشف ماظعت لالظلمى للىكايت 

 .وعالج العشوان والتي بالمشوسة ال يمىً ان حؽمل الخذماث اإلالذمت بؽإنها في حاهب الاظخيراد

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ــاعــاعإمجـــــــــــــــــــإمجـــــــــــــــــــ

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
 

عفاء الذم ييـ الضريبة عمى مادم لبند اإلخطأ يرمي التعديؿ األكؿ إلى تصحيح 
القيمة المضافة عند االستيراد الخاصة بالمكاد كالسمع كالخدمات المقتناة مف طرؼ 

مؤسسة لالسممى لمكقاية كعالج السرطاف كالتي بالضركرة ال يمكف أف تشمؿ 
 .بشأنيا في جانب االستيرادالخدمات المقدمة 

ك يرمي التعديؿ الثاني إلى إدراج القطارات ك التجييزات السككية المكجية لنقؿ 
المسافريف ك البضائع ك قطع الغيار المستعممة في إصالح ىذه القطارات ضمف 

. اإلعفاء مف الضريبة عمى القيمة المضافة حيف االستيراد

 
 .التعديل األول مقبول (1

 
 :في الصيغة التالية الثاني مقبولالتعديل  (2

ً و  "-°47 اللىاساث و الخجهيزاث العىىيت املىحهت لىلل املعافٍش

 ."البمائع
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 اإلعؾاءات-123لمادة ا

 :اِزتجراد خجن المضاؽٌ القجمٌ علٍ الضريبٌ من تعؾٍ

 الذرة بازتثناء أعّه )3 °و 2 ° و 1 ° - ألف - I( 91 المادة ؽً إلجوا المسار البضاُع1° - 
 ؛ والسعجر

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

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

 بوا؛ المنوطٌ لمواما وؽق  ................. الزلع و المواد44° - 

 وعّج للوقايٌ لّزلمٍ طرف مؤززٌ من المقتناة والذدمات والتجوجزات والزلع المواد45° -
 ؛ لدنوا من المقدمٌ الذدمات وكذا الزرطان عّجالمؤززات العاملٌ ؽً مجال و الزرطان

 .الطاُرات ............................ الطاُرات46° -

 

             : 

 

 .دعم مذتلف المؤززات العاملٌ ؽً عّج الزرطان مع التقلجص من كلؾٌ العّجضمان 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
عالج السرطاف مف مجاؿ يرمي التعديؿ إلى إعفاء مختمؼ المؤسسات العاممة في 

 .الضريبة عمى القيمة المضافة حيف االستيراد

كما  المضافة القٌمة على الضرٌبة إصالح مع ٌتنافى ألنه، تعديل غير مقبول

الحد من اإلعفاءات و  إلى الهادؾ المناظرة الوطنٌة حول الجباٌات،وصت به أ
 .توسٌع الوعاء الضرٌبً
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 اإلعؾاءات-123المادة 

 :اِزتجراد خجن المضاؽٌ القجمٌ علٍ الضريبٌ من تعؾٍ

 الذرة بازتثناء أعّه )3 °و 2 ° و 1 ° - ألف - I( 91 المادة ؽً إلجوا المسار البضاُع1° - 
 ؛ والسعجر

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

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

 بوا؛ المنوطٌ الموام وؽق  ................. الزلع و المواد44° - 

  ..................................   والزلع المواد45° -

؛ لدنوا من المقدمٌ ......................................

 

 (خذف هذا البند)

 

             : 

 

المنتظمَ وإكان هذا اإلعؾاء يتعلق األمر بإعؾاء لؾاُدة السركات العاملٌ ؽً مجال النقل الجوي 

زجضمن لوا نظاما جباُجا تؾضجلجاَ ؽإنى يبقٍ غجر مبرر بخكم إمكانجٌ ضمان تناؽزجٌ لألزطول الجوي 

كما أن الدولٌ زتكون مضطرة إلٍ تعمجم هذه . الوطنً ؽً إطار عقد البرنامح الذي تربطى مع الدولٌ

البخري والزككً والبري ؽً إطار  كاؽٌ أنواع النقل بما ؽجوا اإلعؾاءات المقترخٌ علٍ

 .العدالٌ الجباُجٌ

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 المنتظـ الدكلي الجكم لمنقؿ المخصصة إعفاء الطائرات إلى حذؼ يرمي التعديؿ

الطائرات مف الضريبة  ىذه إصالح في المستعممة الغيار كقطع ككذا التجييزات
 .عمى القيمة المضافة حيف االستيراد

مالءمة  عمى اعتبار أف اإلعفاء المقترح يندرج في إطار، تعديل غير مقبول
النظاـ الضريبي المطبؽ عمى الطائرات مع ما ىك معمكؿ بو عمى الصعيد 

 .الدكلي
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       123 :        . 

 :تعفى من الضرٌبة على القٌمة المضافة حٌن االستٌراد

  الذرة والشعٌر باستثناءأعاله  (3و2و1-ألؾ-I) 91البضائع المشار إلٌها فً المادة -1

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

 

             : 

 

 للمالءمة مع التعدٌل الساب 

 

  ::ايتكٜٛتايتكٜٛتْتٝذ١ ْتٝذ١ 

  77: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

عند  الذرة والشعٌرعمى النظاـ الحالي المطبؽ عمى  ءإلى اإلبقا التعديؿ يرمي
 .أعاله 30االستيراد مالءمة مع التعديؿ رقـ 

 .، لنفس التبرير المذككر أعالهمقبولغير تعديل 
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       123 :        . 

 :تعفى من الضرٌبة على القٌمة المضافة حٌن االستٌراد

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

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

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

المواد والسلع والتجهٌزات والخدمات المقتناة من طرؾ مإسسة -45

  ........................................لالسلمى

 .  فً إصالح الطائرات............ الطائرات المخصصة للنقل الجوي الدولً -46

المراكز االستشفائٌة  المواد والسلع والتجهٌزات والخدمات المقتناة من طرؾ -47

الجامعٌة والجهوٌة واإلقلٌمٌة والمإسسات الصحٌة للعالجات األساسٌة ومراكز 
 .لدنها محاربة اإلدمان وكذا الخدمات المقدمة من

 

             : 

 

إدراج المإسسات االستشفائٌة العمومٌة التً تقد  الخدمات الصحٌة األساسٌة للسواد 
 .األعظ  من المواطنٌن

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  77: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1515::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
اإلعفاء حيف استيراد المكاد كالسمع كالتجييزات كالخدمات  إلى التعديؿ يرمي

المقتناة مف طرؼ المراكز االستشفائية الجامعية كالجيكية كاإلقميمية كالمؤسسات 
 .الصحية لمعالجات األساسية كمراكز محاربة اإلدماف

 

 .نفس المكضكعفي  أعاله نفس التبرير المذككرؿ ،مقبولغير تعديل 
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 63ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  
ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....... ٚ99     123  .... 

 

 "       123 –           

... " 

 : ٌسٍغ  ٌ ج١ٙ ٠  ٚ  ٌّؼ  ت ٚ  ال ٚ ت  ٌّس ٛ    ِٓ ٌ ْ  – 31" 
 " ) 

  ٌّٕٛؽ   ٙ ،  ... ( "

 (CHP)            (CHR)           (CHU)                             (ج" 

 Etablissement de soins de)     ؤ                            
santé de bas)                      ." 

 

             : 
فٟ  ٌمط ػ ت  الج ّ ػ١  ٚ  ٌذٞ   س ٌإلػف ء  ٌذٞ ٞ  ْ  ٌّب    ٌّإ س ٌإلػف ء  ٌؼ ٠ب

 س ف١  ِٕٗ وً ِٓ ِإ س   ٌذسٓ  ٌ  ٟٔ ٌّى فذ    ء  ٌس ؽ ْ ٚ  ٌؼظب   ٌٛؽ١ٕ   ٌّى فذ  

 ِ  ع  ٌمٍب ٚ  ٌش  ١٠ٓ ٚ ِإ س   ٌش١خ ز ٠   ٓ  ٍط ْ ٚ ِإ س   ٌش١خ خ١ٍف   ٓ ز ٠  

ٌٍّ ػٝ   خف١غ  ىٍف   ٌؼ ج   ٌٕسب ٌخ، ٚ ٘ٛ ػّ ْ خ ِ     شف ئ١  ػ ١ٌ   ٌجٛ   ِغ ت

٘ذ   ٌّب    ٌّف ٚع  ْ ٠ٕطبك ػٍٝ  ٌّإ س ت .  ْٚ  ثم ي و ً٘  ٌّإ س   ال  شف ئ١ 

 ٌؼ١ِّٛ  ٚ  ٌ ٟ  ب ش  ػ ج ت  ٌج ء  الػظُ ِٓ ِٛ ؽ١ٕٕ  فٟ  ٌّ ْ ٚ  ٌم ٜ، فٟ  ٌسفٛح 

ال   ٛف  ف١ٙ   ٠  خ ِ  ٚ  ٌجب ي،   ألل ١ٌُ  ٌظذ  ٠ٚ  ٚ  ٌٛ د ت ٚ غ١ ٘  ِٓ  ٌّٕ ؽك  ٌ ٟ 

 .طذ١  غ١  خ ِ   ٌمط ع  ٌؼ َ
٘ذ  ٚ ٔس ذؼ  ٕ٘   ْ  ٌذىِٛ   ّىٕت ِٓ  م١ٍض ٔفم ت  ٌّم ط  ٚ  ْ  ٌٙ ف ِٓ ٘ذٖ 

 ٌٕفم ت و ْ   ئّ  ٘ٛ  خف١ف  ٌىٍف ػٍٝ  ٌّٛ ؽ١ٕٓ ٚ د١ث  ْ دىِٛ   ٌ ٕ ٚ  و ٔت  ٌذىِٛ  

ػّ ْ خ ِ   ِ ػِٛ   ٔط ل  ِٓ ِب   ٌٛد١    ٌ ٟ    ج  ِ     ألٔس١ٌٛٓ ػّٓ  ٌّٛ    ي

ٌٍّ ػٝ، فإٔ  ٔإو   ْ  الػف ء      شف ئ١  ػ ١ٌ   ٌجٛ   ِغ  خف١غ  ىٍف   ٌؼ ج   ٌٕسب

 . ٌؼ ٠بٟ ٘ٛ  لً ِ  ٠ّىٓ  ْ  مَٛ  ٗ  ٌذىِٛ  فٟ لط ع ٠ؼ ٟٔ ِٓ خظ ص خط١ 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 طرؼ مف المقتناة المعدات ك التجييزية السمع إعفاء إلى التعديؿ يرمي

 االقميمية ك (CHR) الجيكية ك (CHU) الجامعية االستشفائية المراكز
(CHP) األساسية لمعالجات الصحية المؤسسات ك (Etablissements 

de soins de santé de base) اإلدماف محاربة مراكز ك.  

 .نفس المكضكعفي  أعاله نفس التبرير المذككرؿ تعديل غير مقبول،
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                      ب

       8. 

 

ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....... ٚ99     123  .... 

 

 "       123 –           

... " 

 "           ، ((SIDA...  أل ٠ٚ   ٌّؼ    ٌٍس ؽ ْ  – 37" 

 

 

             : 

 

 ؼ ٠   ٌٛل ٠  ٚ ِذ      ألِ  ع ٚفم  ٌٍّخطؾ  ٌٛؽٕٟ ٌ س ٠غ خفغ ٔسب  

 . الط       ء  ٌسً

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

  .السؿ االستيراد األدكية المضادة لمرضإلى إعفاء حيف ييدف التعديل 
 

ألف عالج داء السؿ تتكمؼ بو الدكلة بدكف مقابؿ لجميع تعديل غير مقبول، 
 .المكاطنيف
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                      ب

       8. 
ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....... ٚ99  
 "       123 –           

 : ؼفٝ ِٓ   ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف   ػٍٝ  ال  ١    

1..................................... 

2................................... 

             ك          ؤ       ط                                     -40

     : 

غ              1250   45                       ش                           -

  %21    ´17.5 %       س                                                   
                ج            ش                                   -

غ                         100                 خ                         

        
 "غ      70            ش                       ش               -

 

             : 
 

ِٓ  ٌّ ٚٔ   ٌؼ ِ  ٌٍؼ  ئب  ٌذف ظ ػٍٝ  123ِٓ  ٌّ     40ٔ ٛخٝ ِٓ ٔسخ ٘ذ   ٌبٕ  

طذ   ٌّس ٍٙه ِٓ  ٌّٛ    ٌذ فظ   ٌّٛجٛ    فٟ ٘ذٖ  ٌٍذَٛ ٚ  أل ّ ن  ٌّس ٛ    

 ٚوذٌه  شج١غ  ٌظٕ ػ   ٌغذ ئ١   ٌّذ١ٍ 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إلى نسخ اإلعفاء المتعمؽ بالمحـك كاألسماؾ المعدة لمؤسسات  يرمي التعديل

. اإلطعاـ المحددة في مسمية جمركية معينة

ألنو يمس باالتفاقيات الدكلية فيما يخص تشجيع االستثمار  تعديل غير مقبول،
التي تحث عمى تطبيؽ  (OMC)الخارجي ك كذا اتفاقية المنظمة العالمية لمتجارة 

 .يبية المطبقة عمى المكاد في الداخؿ ك عند االستيرادنفس المعاممة الضر
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I -    19ٚ  6...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ 
..... 

 

       123 : 

 

 ..... ؼفٝ  ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌم١ّ   ٌّؼ ف 

 

ج١ّغ ِجّٛع  ألػّ ي ٚ ألٔشط  ٚ ٌؼ١ٍّ ت  ٌّٕج   ِٓ ؽ ف  ٌٛو ٌ   ٌٛؽ١ٕ  . 47

 . ّ     ِ ٚٔ   ٌ غط١   ٌظذ١   أل   ١  65.00ٌٍ أ١ِٓ  ٌظذٟ  ٌّذ     ّٛجب  ٌم ْٔٛ 

 

             : 
 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
العمميات المنجزة مف طرؼ إلى إعفاء جميع األعماؿ ك األنشطة ك يرمي التعديل 

 .الككالة الكطنية لمتأميف الصحي

الكطنية لمتأميف الصحي كمؤسسة  عمى اعتبار أف الككالة، تعديل غير مقبول
عمكمية تبقى خاضعة لمقكاعد العامة لمنظاـ الضريبي عمى غرار جميع المؤسسات 

 .ك الشركات العمكمية
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       8. 

ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....133  ٚ........ 

 

 "       133–                  : 

I- /         ب    : 

 

   -            1% : 

1......  

2......  

10.......  

11.                                                               

 .........              2  ف    -1                    غ                   

             : 

 

ي  وب  ٌألِٛ ي خ ط  ِٓ  جً  شج١غ  ٌّؼ ِ ت فٟ  ٌذظض ٚ أل ُٙ ٚ ٌسّ ح     ٚ

 .  ٌٕسب  ٌٍش و ت  ٌ ٟ  ؼ ٟٔ ِٓ  ٌظؼٛ  ت

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
بخصكص   %1إلى    %4إلى تخفيض نسبة كاجب التسجيؿ مف ييدف التعديل

عمميات التخمي عف الحصص في المجمكعات ذات النفع االقتصادم كعف األسيـ 
 .كحصص المشاركة في الشركات

. ، لما لو مف انعكاسات سمبية عمى مكارد الخزينةمقبول تعديل غير
: المطبقة حاليا أممتيا االعتبارات التالية %4لمتذكير، فإف نسبة 

ضركرة تفعيؿ التكصيات الناجمة عف المناظرة الكطنية حكؿ الجبايات كاليادفة  -
 إلى ترشيد النفقات الجبائية ؛

كاألسيـ كمالءمتيا مع ما عقمنة األسعار المطبقة في مجاؿ تفكيت الحصص  -
ىك معمكؿ بو حاليا بالنسبة لتفكيت العقارات المبنية أك المعدة لمبناء أك 

 التجزمء ؛
اإلبقاء عمى اإلعفاء بالنسبة لتفكيت الحصص كاألسيـ في الشركات المدرجة -

 .ببكرصة القيـ
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       8. 
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63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....133  ٚ........ 

 

 "       133–                  : 

I- /         ب    : 

 

   -            4% : 
1-              .....  
2-                  ......  

3 .                                                               

               2  ف    -1                    غ                   

 

             : 

 

 .ٌٍّ ئّ  ِغ  ٌ ؼ ٠ً  ٌس  ك

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 .51لممالءمة مع التعديؿ السابؽ رقـ  التعديلجاء 

 .، لنفس االعتبارات السابقةتعديل غير مقبول
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       135                                                19 
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 الثابت الواجب-135المادة 
 .درهم (500.000) ألف ذمزماٌُ مبلؼ.........................  للتزججل تذضع

 :درهم (200) ماُتً ؽً المخدد................ ..........للتزججل وتذضع
-1° .......................................... 

.................................................... 
 ؛ الذواص بجن..............................  -12°

 ......................... مؤززات عقود13° -
 ؛الذكر الزالؾٌ العقود .............................

 ................................ مراعاة مع14° -
 ...............................جمجع العقود -°15
°16-                                                                         

                                                         (5)           . 
 ) ؽجى تػججر ِ الباقً (

 
             : 

 
:  يودف التعديل إلٍ

تسججع المقاوِت الشػرى والمتوزطٌ علٍ الزيادة ؽً رأزمالوا من أجل الرؽع  –
 .من إنتاججتوا وذلق المزيد من ؽرص السػل

إقرار اإلنشاف الضريبًَ بخجث أن المقاوِت الشػرى والمتوزطٌ التً ِ  –
َ (ن درهميًمّ 5زنوات ورأزمال أقل من  5أي أقدمجٌ )تتوؽر ؽجوا تلك السروط 

زتؤدي عند الزيادة ؽً رأزمالوا نؾس زعر واجبات التزججل المطبق علٍ 
 .من المقاوِت وهذا يعد إجخاؽا ؽً خق هذا الشنف الناسئ. السركات الكبرى

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1717::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
درىـ عمى إنشاء الشركات  200إلى تطبيؽ كاجب ثابت قدره  ييدف التعديل

كالزيادة في رأسماليا عندما ال يتعدل رأس الماؿ برسـ آخر سنة محاسبية قبؿ 
. مالييف درىـ 5الزيادة فيو 

ىذه عمما أن لما لو مف انعكاسات سمبية عمى خزينة الدكلة،  تعديل غير مقبول،
. الكاجبات يتـ خصميا مف الضريبة عمى الشركات

المطبقة حاليا عمى عمميات تأسيس الشركات  %1نسبة فضال عن ذلك، فإن 
كالزيادة في رأس ماليا تعد نسبة مخفضة مقارنة مع العمميات األخرل التي تطبؽ 

%. 6ىا النسبة العادية عمي
، تـ إخضاع  عمميات 2013عالوة عن ذلك وبموجب قانون المالية لسنة 

درىما فقط، عكض  1.000تأسيس الشركات كالزيادة في رأسماليا لمكاجب الثابت 
 .درىـ 500.000عندما ال يتجاكز الرأسماؿ المكتتب بو % 1الكاجب النسبي 
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       135       :                       :

إحداث صكوك ملكٌة خاصة لتبرٌر الفر  فً المساحة بالنسبة للعقارات فً - 

طور التحفٌظ والتً أدلى أصحابها بقعود تتضمن مساحات بمقاٌٌس محلٌة أو ناتجة عن 

دره  للهكتار  50للمقٌاس النظامً برس  قار عن واجبات التسجٌل محدد فً جهل 

 :بالنسبة للمساحة المراد تبرٌرها شرٌطة مراعاة ما ٌلً 

أ ن يكون امطامب قد قدم سابقا مطوبا نوتحفيظ ؽىل أ ساس س ندات وؼقود متوكو؛  -1

جراءات امتحفيظ أ عيرت مساحة تفوق تكل املرصح  -2  ؛%10هبا أ لرث من أ ن يدىل مبا يفيد أ ن ا 

 أ ن تكون حدود املكل املراد حتفيغو مطابقة نوحدود امواردة ابمرسوم ال صوية املدىل هبا؛ -3

جنازه تغيري حدود املكل ابملواصفات ال صوية تغيريا جوىراي؛ -4  أ ال يرتتب ؼن امصك املراد ا 

جباث موكية اال ضايف أ و الاس تدرايك مقتضيات املادة  . ؽداةلمن خطة ال 18أ ن تراؼى يف ا 

             : 

ٌصادؾ طالبو التحفٌظ صعوبات على مستوى الوثائ  المدعمة لتملكه  وخاصة فً 
: العال  القروي ومرد ذلك إلى

برام امبيػ  -  ؛(...قنطار، ؽربة، مد، اكمة)اؼامتد مقاييس حموية يف ؼقود اهمتكل وأ جناء ا 

 ؛(ىكتار، أ ر)ابملقاييس امنغامية  امتنصيص يف امؾقود وامس ندات ؽىل املساحة امتقريبية نوجيل -

جراءات املسح امطبوغرافية  - وؼند طوب امتحفيظ يمت امترصحي مبضمون امس ندات املدىل هبا وغامبا ما يفاجأ  املؾنيون بؾد ا 

ىل حني تربير امفرق وىنا ممكن  بوجود فرق يف املساحة املرصح هبا مػ اميت يغيرىا امتصممي امؾقاري حيث تتوقف املسطرة ا 

. شلكامل

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  33: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1717::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 50إلى إحداث مادة جديدة تتعمؽ بتطبيؽ كاجبات التسجيؿ كقدرىا يرمي التعديل 

درىما لميكتار عمى الصككؾ االستدراكية لمممكية التي تنجز لتبرير الفرؽ في 
 .طكر التحفيظالمساحة بالنسبة لمعقارات في 

، عمى اعتبار أف العقد الذم يتضمف تحديد المساحة الحقيقية تعديل غير مقبول
لمعقار يعتبر فقط عقدا تكميميا لمعقد األصمي كال يطبؽ عميو إال الكاجب الثابت 

. مف المدكنة العامة لمضريبة 4° -135درىما تطبيقا لممادة  200بقدر 
لتعديؿ قد سبؽ اإلدالء بو بمناسبة مناقشة مف ىذا ا مالحظةكيجدر التذكير بأف 

كعمى إثر ذلؾ تـ سحب . 2015إلى  2012مشاريع قكانيف المالية لسنكات 
التعديؿ مف طرؼ مقدميو، قصد إيجاد حؿ لممشكؿ عمى صعيد الككالة الكطنية 

. لممحافظة العقارية
أف  2013.12.26كفي ىذا اإلطار، سبؽ لمسيد كزير االقتصاد كالمالية بتاريخ 

 .راسؿ نظيره في الفالحة كالصيد البحرم، حيث أحاؿ عميو القضية لالختصاص
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 الضبط وكتاب بالتوثيق المكمفين والقضاة والعدول الموثقين التزامات ـI..137 دةالما

I-. التزامات الموثقين 
 .......................................................أف يجب عمى المكثقيف 

 .كاجبات التسجيؿ....................................... يمـز المكثقكف العبريكف 
يجب عمى المكثقيف أف يقدمكا سجالت التحصيف إلى المفتش قصد التأشير عمييا كاستيفاء إجراء تسجيؿ 

أو بناء جؿ المحدد، عمى ضكء النسخ الرسمية التي يحرركنيا ليذا الغرض العقكد كأداء الكاجبات في األ
بطريقة إليكترونية وفق المقتضيات المنصوص عمى نفس واجبات اإلقرار و األداء التي يقومون بيا 

 .أدناه  169و  155عمييا في المادتين 
غير أف اطراؼ 

 ..............................................................................................العقد
 (الباقي ال تغيير فيو)

 :تبرير التعديل
مف  169ك  155مع مقتضيات المادتيف   I-137ييدؼ ىذا التعديؿ إلى مالئمة مقتضيات المادة 

 .المدكنة العامة لمضرائب
 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــاع

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
 

مع المادتيف  137ىذا التعديؿ إلى مالءمة المادة ييدؼ 
 .مف المدكنة 169ك  155

 
 .تعديل مقبول

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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الىفلاث   بزباث ؤوساق -. 146 ادةالم

 باجع لذي للمشیبت بها الخالع يلىم التي والخذماث العلع ؼشاء عملياث جيىن  ؤن یجب

مذعىمت بىظيلت ألاداء كاهىهيت  فلليا ومثبخت بفاجىسة مىجضة اإلانهي للشظم خالع

 .مدشسة في بظم املعني باألمش

  ................................................................... جخممً ؤن ویجب»

 )فيه حغيير ال الباقي(

 

             : 

 

فإر وزيلت بزباث بلافيت للفاجىسة . والخذماثلمبي ـذكيت عملياث ؼشاء العلع 

اللاهىهيت يجب جلذيمها إلاىزوبي المشاثب في الخاالث التي جيىن فيها َزٍ الفاجىسة 

 .مىلع ؼً

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــاع

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
جعؿ الفاتكرة المعتمدة ككرقة إثبات مدعكمة بكسيمة األداء  ييدؼ ىذا التعديؿ إلى

.  محررة في إسـ المعني باألمر
 

 :في الصيغة التالية تعديل مقبول
 بها الخالع يلىم التي والخذماث العلع ؼشاء عملياث جيىن  ؤن یجب "

 فلليا ومثبخت بفاجىسة مىجضة اإلانهي للشظم خالع باجع لذي للمشیبت

 .إلازباث مدشسة في بظم املعني باألمش لها كىةكاهىهيت 
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       146                                                20 

                 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

  النؾقات إثبات أوراق-146 المادة

 لدى للضريبٌ الذاضع بوا يقوم التً والذدمات الزلع سراء عملجات تكون أن يجب
 هذه شدقجٌ تثبت قانونجٌ بؾاتورة ومثبتٌ ؽعلجا منجزة المونً للرزم ذاضع باُع

 .باألمر المعنً ازم ؽً تخرر اإلثبات قوة لوا أذرى ورقٌ أي أو العملجات

 .................................... تتضمن أن ويجب

 ) ؽجى تػججر ِ الباقً (

 

             : 

 

ن وِ يمكن عن طريق \المعاملٌتعتبر الؾاتورة بخكم القانون وثجقٌ قانونجٌ تثبت شخٌ 
 .اذرى اثبات شدقجٌ المعاملٌ\ورقٌ 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــاع

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
 

. ييدؼ ىذا التعديؿ إلى اعتماد الفاتكرة ككسيمة إثبات كحيدة لمعمميات التجارية
 

لككف العممية التجارية يمكف أف تثبت بأم كرقة أخرل معادلة تعديل غير مقبول 
مدكنة التجارة أف  كما. كالكثائؽ التجارية القائمة مقاميا كبطاقات الصندكؽلمفاتكرة 

 .تنص عمى المحررات المحاسبية ك المراسالت التجارية بصفة عامة
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       155                                                        34 
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       155 –                  

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

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

                

 .........                       2018فاتح ٌناٌر            

 

             : 

 

                                                            إ            
                                         . 

  

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
عكض  2018إلى سنة ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إرجاء تعميـ اإلقرار اإللكتركني 

2017 .
 

نظرا لككف التدبير المقترح يرمي إلى الرفع مف كتيرة أداء تعديل غير مقبول 
اإلدارة الضريبية ك تدعيـ انخراطيا في المشركع الكطني لإلدارة الرقمية مف أجؿ 
تبسيط إقرارات الخاضعيف لمضريبة كآداء ضرائبيـ مف خالؿ استعماؿ الطريقة 

 .االلكتركنية
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اإللكترونً  اِداء :169المادة 

 

 I- يؤدوا أن للضريبٌ للذاضعجن يمكن ..........

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

. المدونٌ هذه ؽً علجوا.............................. 

 .المدونٌ هذه ؽً علجوا المنشوص لألداءات القانونجٌ اآلثار نؾس اإللكترونجٌ األداءات لوذه تكون

وتتخمل إدارة الضراُب جمجع الضمانات القانونجٌ والوقاُجٌ لخمايٌ معطجات مزتعملً األداء 
. اإللكترونً

 

             : 

 

الطريقٌ علٍ تقديم اإلقرارات المطلوبٌ بإعطاء ضمانات كاؽجٌ من اجل تسججع داؽعً الضراُب 
 اإللكترونجٌ

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إضافة فقرة جديدة تتعمؽ بالتزاـ اإلدارة بالضمانات 
.  القانكنية لحماية مستعممي األداء اإللكتركني

 
 معمكماتية آمنة  نظرا لككف األداء اإللكتركني يخضع ألنظمة مقبولتعديل غير 

 .ك قكانيف تحمي جميع اطراؼ العممية بما فييا اإلدارة الضريبية
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       169 –                 

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

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

                                       

                        2018فاتح ٌناٌر            -

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

 

             : 

 

                                   155     . 

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

عكض  2018إرجاء تعميـ األداء اإللكتركني إلى سنة  إلى ييدؼ ىذا التعديؿ
2017 .

 .لنفس األسباب السابقة تعديل غير مقبول
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        169 :                

 

 :إضافة فقرة جدٌدة فً آخر المادة

 .تلتز  اإلدارة بالضمانات القانونٌة لحماٌة مستعملً األداء اإللكترونً

 

             : 

 

                                                  . 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إضافة فقرة جديدة تتعمؽ بالتزاـ اإلدارة بالضمانات القانكنية 
.  لحماية مستعممي األداء اإللكتركني

 
نظرا لككف األداء اإللكتركني يخضع ألنظمة ك قكانيف تحمي  تعديل غير مقبول

 .جميع اطراؼ العممية بما فييا اإلدارة الضريبية
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                      ب

       8. 

ٚ ..... 19ٚ ... دى َ  ٌّٛ   ،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ 2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....... ٚ99   ٚ133 ٚ..... ٚ169 ٚ..... 

 

       169  :                : 

 

I-.........  

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

III-.                                                     ب                  

               . 

 

             : 

 

، ٚدّ ٠    ػط ء ػّ ٔ ت و ف١   ِٓ  جً   شج١غ   فؼٟ  ٌؼ  ئب   ٌط ٠م   إلٌى  ٟٚٔ

 .ِؼط١  ُٙ  ٌشخظ١ 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إضافة فقرة جديدة تتعمؽ بالتزاـ اإلدارة بالضمانات القانكنية 
.  لحماية مستعممي األداء اإللكتركني

 
نظرا لككف األداء اإللكتركني يخضع ألنظمة ك قكانيف تحمي  تعديل غير مقبول

 .جميع اطراؼ العممية بما فييا اإلدارة الضريبية
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       170                                          
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I-...... 

II-...... 

III-...... 

 

IV-   ٕل  غ ئ      ٌؼ  ئب...........    ٕ ء ِٓ  دى َ  ٌب .(    ) 

 

             : 

 

 د ٝ ٠ ّىٓ  ٌخ زْ ِٓ  ذظ١ً  ٌؼ ٠ب  ِٓ  ٌّٕبغ

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

بالنسبة مف طرؼ الخزينة  ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إعتماد الحجز مف المنبع 
. 8%التي تبـر صفقات ك الخاضعة لسعر  المنظمةلمشركات غير 

 
لككف الصفقات ليست كميا عمكمية تستمـز تدخؿ خزينة الدكلة غير مقبول   تعديل

ة ك الصفقات مما سكؼ يخمؽ تباينا في المعاممة الجبائية بيف الصفقات العمكمي
 .الخاصة 
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             ـ-I 179 مادةال

 . عمى السيارات......................................مع مراعاة أحكاـ البنديف 
و االداء بطريقة الكترونية  مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة بعده، يتم تحصيل واجبات التسجيل في حالة االقرار

 .أعاله دون إصدار أوامر بالتحصيل 169و  155وفق المقتضيات المنصوص عمييا في المادتين 

 ......................................................................تستحؽ  
 (الباقي ال تغيير فيو)

 دخول حيز التطبيق

أعاله، عمى  I –من المدونة العامة لمضرائب، كما تم تتميميما بموجب البند  I-179تطبق مقتضيات المادة 
 .2016اجراءات التسجيل المنجزة بطريقة الكترونية ابتداء من فاتح يناير 

 

 :تبرير التعديل
تحصيؿ كاجبات التسجيؿ في حالة االقرار ك االداء بطريقة الكتركنية كفؽ المقتضيات ييدؼ ىذا التعديؿ إلى 

النقص في التحصيؿ أك  لككف، أعاله دكف إصدار أكامر بالتحصيؿ 169ك  155المنصكص عمييا في المادتيف 
يمكف تداركيا ك فؽ االحكاـ   األخطاء كاإلغفاالت الكمية أك الجزئية المثبتة في تصفية كاجبات التسجيؿ

 .لضرائبمف المدكنة العامة ؿ I-179فقرة الرابعة من المادة لاالمنصكص عمييا في 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــاع

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
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 الزجارات علٍ الزنويٌ الذشوشجٌ الضريبٌ تخشجل- III -179 المادة

 ِزجما المذتصَ العمومً المخازب........................ لدى  الضريبٌ أداء يتم
دون أن يكون َ تنظجمً نص يخددها التً.......................  التأمجن ووكاِت البنوك

 .لوذا اِزتذّص كلؾٌ إضاؽجٌ لؾاُدة هذه الوجآت

 

             : 

 

اللجوء لوجُات أذرى من عدم إضاؽٌ تكالجف إضاؽجٌ علٍ المواطنجن عند اذتجارهم 
 .أجل أداء الضريبٌ الذشوشجٌ الزنويٌ علٍ الزجارات

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

إلى عدـ تحميؿ المكاطنيف تكاليؼ إضافية عند أداء الضريبة  ييدف التعديل
.  الخصكصية عمى السيارات لدل ىيآت أخرل غير القابض المختص

أف الثمف الرمزم لمخدمة المترتب عمى أداء ، عمى اعتبار تعديل غير مقبول
الضريبة الخصكصية السنكية عمى السيارات لدل ىيآت أخرل كاالبناؾ أك مف 

: خالؿ الدفع عمى شبكة االنترنيت يقابمو عدة مزايا، منيا 
تنكيع كتحديث طرؽ استخالص ىذه الضريبة كتكسيع مجاؿ أدائيا؛  -
ائح المكاطنيف كتجنيبيـ مشقة تقريب خدمة االستخالص مف مختمؼ شر  -

كعبء االكتظاظ كضياع الكقت ؛ كمصاريؼ التنقؿ 
. تحسيف جكدة الخدمات المقدمة الى مرتفقي اإلدارة الجبائية  -

مع االشارة أنو يبقى لممكاطف إمكانية إختيار أداء ىذه الضريبة لدل القابض 
. المختص دكف تحمؿ أم تكمفة إضافية لمخدمة
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 بالخشجلٌ المتعلقٌ باإلقرارات المتأذر اإلدِء أو اإلدِء عدم عن ناتجٌ جزاءات-184ة الماد
 المنقولٌ األموال رؤوس وأرباح العقاريٌ واألرباح العام والدذل القجمٌ وزاُد للضريبٌ الذاضعٌ

 واِتؾاقات والعقود األعمال ورقم

 للضريبٌ الذاضعٌ بالخشجلٌ المتعلق لإلقرار بالنزبٌ %20و %15و %5 قدرها زيادات تطبق
 والعقود األعمال ورقم المنقولٌ األموال رؤوس وأرباح العقاريٌ واألرباح العام والدذل القجمٌ وزاُد

 :التالجٌ الخاِت ؽً واِتؾاقات

- 5 % : 

 ً  من يوما (30) ثّثجن يتجاوز ِ أجل داذل واِتؾاقات والعقود اإلقرارات إيداع خالٌ ؽ
 ؛التأذجر

 ًة؛تكمجلً واجبات أداء عنى يترتب األجل ذارج تشخجخً إقرار إيداع خالٌ وؽ 

 ؛المذكور يوما (30) ثّثجن أجل بعد واِتؾاقات والعقود باإلقرارات اإلدِء خالٌ ؽً: % 15 -

 أو الضريبً اإلقرار إيداع عدم خالٌ ؽً تلقاُجٌ بشورة الضريبٌ ؽرض خالٌ ؽً وكذلك :% 20 -
 .كاف غجر أو ناقص إقرار إيداع خالٌ ؽً

 ........... الزالؾٌ الزيادات تختزب

 ) ؽجى تػججر ِ الباقً (

             : 

 

 .ِ يعقل أن نزيد ؽً الضػط الجباًُ علٍ السذص الذي نزً أن يقدم الوثاُق المطلوبٌ

 

  ايتعسٌٜايتعسٌٜغشب غشب 

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
في حالة الفرض التمقائي لمضريبة اك  %20ييدؼ ىذا التعديؿ إلى حذؼ  زيادة 

. في حالة ايداع إقرار ناقص أك غير كاؼ
 

ردع الممزميف الذيف ال ىك ف اليدؼ مف تشديد العقكبة ألتعديل غير مقبول 
تمكيف اإلدارة مف  دكف يقكمكف بإيداع إقراراتيـ أك يكدعكف إقرارات ناقصة تحكؿ

 .الضريبةك استخالص فرض القياـ بكاجبيا قي 
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       184 :                                                              

                                                                           
المرتبطة بمجموع أنشطة                                                    

 .الوطنً وممتلكات الملز  فو  التراب

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

 

             : 

 

                                                                             
                                                                      
                                                                     
                                                                      
                                                                         

                                                                            
                             . 

                                                               

      (Identifiant fiscal unique)                            . 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
األمر يتعمؽ  أفييدؼ ىذا التعديؿ إلى  تتميـ عنكاف المادة بالتنصيص عمى 

. بمجمكع أنشطة ك ممتمكات الممـز فكؽ التراب الكطني

عمى اعتبار أف الضريبة عمى الدخؿ تفرض عمى مجمكع تعديل غير مقبول،
كما أف تعميـ نظاـ فرض . الدخكؿ المكتسبة مف طرؼ الممـز عمى صعيد المممكة

بة المندمج عمى جميع المديريات الجيكية مكف اإلدارة الضريبية مف التعرؼ الضرم
عمى الكضعية الضريبية لمممـز  ك تجميع دخكلو بغض النظر عف أماكف تكاجد 

 .أنشطتو
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       184 : 

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

-%5 : 

ٌو   (30)                                                                  * 

             عمل

 ......................................................................... * 

 ٌو  عمل (30)                                                         %15 -

         

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

 

             : 

 

                                   . 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  33: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1717::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  22::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
. ييدؼ ىذا التعديؿ إلى احتساب اآلجاؿ خارج اياـ العطؿ

 
مف المدكنة تنص عمى أف اليـك الذم يبتدلء  163لككف المادة  تعديل غير مقبول

 .منو اآلجؿ ال يحتسب في حيف  ينتيي األجؿ بانتياء اليـك األخير منو
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بت  I -. 186 ادةالم  حضاءاث مىبلت في خالت جصحيذ  اظاط المٍش

................................................ الف

ادحي % 100جشفع الى  -باء : العالفتي الذهش% 30و % 20ٍص

بت -1 املىفىؿ  الخذليعيتعلى ازش اظخعماٌ الاظاليب , ادا جبذ ظىء هيت الخالع للمٍش

 ;ادهاٍ 1-192عليها في املادة 

2- ..... 

 

             : 

 

 .192يهذف َزا الخعذًل بلى خزف ولمت الخذليعيت ألهه غير مؽاس بليها في املادة 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــاعإمجــــــــــــاع

  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

مف المادة عمى اعتبار أنيا غير " التدليسية"ييدؼ ىذا التعديؿ إلى حذؼ كممة 
 . 192مشار إلييا في المادة 

 
 تعديل مقبول
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 اإللكترونً باإلقرار المتعلقٌ المذالؾات علٍ المترتبٌ الجزاءات-المكررة 187 المادة

 

 (خذف المادة)

 

             : 

 

ِ يمكن زجر الملزمجن الذين ِ يقدمون اإلقرارات الكترونجٌَ بل يجب اعتماد 
اإلشّح بسكل تدريجًَ ذاشٌ بالنزبٌ للمقاوِت شػرى والمتوزطٌ والشػجرة جدا 

 .للعملجٌ التً يجب تذويلوا كل الوقت لّزتعداد المادي والمعنوي

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 
 

. ييدؼ ىذا التعديؿ إلى حذؼ ىذه المادة
 

تستكجب إحداث تعتبر قاعدة آمرة ألف إلزامية اإلقرار االلكتركني  تعديل غير مقبول
 .المنصكص عمييا قانكنااألحكاـ جزاء في حالة مخالفة 
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       192 

 

ف رح

 

       : 

 

لي  الىق الـا

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــاع

 

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 .ييدؼ ىذا التعديؿ إلى الرجكع إلى النص األصمي لممادة
 

 تعديل مقبول
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 يعاقب المدونٌَ هذه ؽً علجوا المنشوص الضريبجٌ الجزاءات عن النظر بشرف I -192 المادة
 سذص كل درهم (50.000)ف أل ذمزون قدرها بػرامٌو زنتجن إلٍ سور من تتراوح لمدة بالخبس

 منوا ذشم علٍ الخشول أو دؽعوا من التملص أو للضريبٌ إذضاعى من اإلؽّت قشد خقى ؽً ثبت
 :التالجٌ الوزاُل إخدى ازتعمال خقَ بػجر مبالؼ ازترجاع أو

 ؛شوريٌ أو مزيؾٌ مخازبجٌ تقججدات تقديم -

 ؛شوريٌ أو مزيؾٌ ؽاتورات تقديم أو تزلجم أو متكررة بشؾٌ ؽاتورات بدون بجع -

 ؛قانونجا المطلوبٌ المخازبٌ وثاُق إتّف أو إذؾاء أو شوريٌ إثبات وثاُق أو ؽاتورات تقديم -

 بشورة الزيادة أو المقاولٌ أشول بعض أو مجموع اذتّس أو السراء أو البجع أثمنٌ إذؾاء -
 إعزارها؛ اؽتعال قشد ذشوموا ؽً تدلجزجٌ

 ؛زنوات (4) أربع تتجاوز لمدة الممارزٌ المونجٌ باألنسطٌ المتعلقٌ باإلقرارات اإلدِء عدم -

 .أدناه 231 المادة ؽً علجوا المنشوص الكجؾجات وؽق أعّه األخكام تطبق

زنوات علٍ الخكم بالػرامٌ المذكورة الذي  (5)ؽً خالٌ العود إلٍ المخالؾٌ قبل مضً ذمس 
اكتزب قوة السًء المقضً بىَ يعاقب مرتكب المذالؾٌَ زيادة علٍ الػرامٌ المقررة أعّهَ بالخبس 

 .أسور (3)من سور واخد إلٍ ثّثٌ 

 

             : 

 

 .ت الخالجٌ دون تػججراِختؾاظ بالمقتضجا

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــاع

 

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
ييدؼ ىذا التعديؿ إلى االحتفاظ بالمقتضيات الحالية المنصكص عمييا في 

. المدكنة
 

 تعديل مقبول
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       192: 

I-                                                               ٌعاقب

               (100.000)إلى مائة ألؾ دره   (30.000)بؽرامة من ثالثٌن ألفا 

                                                   ...............       : 

 ...............................تقدمي  -

 .................................بيػ  -

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

سنوات على الحك  بالؽرامة  (5)وفً حالة العود إلى المخالفة قبل مضً خمس 

المذكورة الذي اكتسب قوة الشًء المقضً به، ٌعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر 
إلى مائتٌن وخمسون ألؾ  (100.000)ى ثالثة أشهر وبؽرامة مالٌة من مائة ألؾ إل

 .(250.000)دره  

 

              

 

                                                                              
               . 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــاع

 

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
ييدؼ ىذا التعديؿ إلى تشديد العقكبة المالية مع اإلبقاء عمى نفس العقكبة 

. الحبسية في حالة العكد ك مضاعفة الغرامة المالية
 

 .تعديل غير مقبول
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                      ب

       8. 

ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....... ٚ99   ٚ133 ٚ..... ٚ192 ٚ..... 

 

 

 

       192  :                                                           

                      ف       ب                        ش            

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

 

              

 

ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ ٌم ْٔٛ  ٌّ ١ٌ   ٌذ ٌٟ  ٕض ػٍٝ  ٔٗ ال ٠جٛز  ْ  6 ٌّ     -

  ؼّٓ ئال  ألدى َ  ٌّ ؼٍم    ٌّٛ    ٚ ٌ ى ١ٌف ٚ ذس١ٓ  ٌش ٚؽ  ٌّ ؼٍم    ذظ١ً 

  ٌّ  خ١ً ٚ ّ  لب     ؼّ ي  ألِٛ ي  ٌؼ١ِّٛ ؛ 

ْ  ٌطب١ؼٟ ٌٍ ج ٠ُ  ألفؼ ي ٚ ذ ٠   ٌؼمٛ  ت  ٌس ٌب  ٌٍذ ٠  ٘ٛ  ٌم ْٔٛ  ٌجٕ ئٟ  ٌّى  -

 ١ٌٚس لٛ ١ٔٓ  ٌّ ١ٌ ؛

 ٌمٛ ١ٔٓ  ٌجٕ ئ١   ٌؼ ِ  ٚ ٌخ ط   ٌذ ٠     جٗ ٔذٛ ئل    ػمٛ  ت   ٠ٍ  فٟ  ٌج  ئُ  -

    ذ ت  ٌط  غ  ٌّ ٌٟ

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــاع

 

    ::تعسٌٜ غرل َكبٍٛتعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى حذؼ العقكبة الحبسية مف المدكنة ك اإلبقاء عمى الغرامة 
. المالية فقط

 

بالعقكبة  إعماؿ الغش الضريبي تعاقبلككف  جميع التشريعات تعديل غير مقبول 
 .تككف منصكصة في القكانيف الضريبية الحبسية التي
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                      ب

       8. 

ٚ ..... 19ٚ ...،  غ١  ٚ  ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  دى َ  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  

63 ٚ..65 ٚ ..... ٚ82 ٚ....... ٚ92 ٚ....... ٚ99   ٚ133 ٚ..... ٚ192 ٚ..... 

 

       192  :                                                          

 .  ف       100  ف         50                          

 

  ف           150                         ب                              

 .  ف      300

 

.               

 

 ٌمٛ ١ٔٓ  ٌجٕ ئ١   ٌؼ ِ  ٚ ٌخ ط   ٌذ ٠     جٗ ٔذٛ ئل    ػمٛ  ت   ٠ٍ  فٟ  ٌج  ئُ ذ ت 

 ٌط  غ  ٌّ ٌٟ؛ ٚ بمٟ ػٍٝ  ٌؼمٛ  ت  ٌس ٌب  ٌٍذ ٠  فمؾ فٟ  ٌج  ئُ  ٌ ٟ  ّس  ألشخ ص 

 .   ٚ ٌٕظ َ  ٌؼ َ

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــــــاع

  

    

  :بكٝػ١ ايًذ١ٓ تعسٌٜ َكبٍٛ
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 المتعلقٌ المذالؾات علٍ المترتبٌ الجزاءات-المكررة 208 مادةال

 

 (خذف المادة)

 

.               

 

األداء الكترونًَ بل يجب ِ يمكن زجر الملزمجن الذين ِ يؤدون ما علجوم من ضراُب بوازطٌ 

اعتماد اإلشّح بسكل تدريجًَ ذاشٌ بالنزبٌ للمقاوِت شػرى والمتوزطٌ والشػجرة جدا التً 

 يجب تذويلوا كل الوقت لّزتعداد المادي والمعنوي للعملجٌ

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 
 

. ييدؼ ىذا التعديؿ إلى حذؼ ىذه المادة
 

تستكجب  تعتبر قاعدة آمرة ألف إلزامية األداء االلكتركني تعديل غير مقبول
 .المنصكص عمييا قانكنا األحكاـإحداث جزاء في حالة مخالفة 
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مف المدكنة العامة لمضرائب عمى النحك   I –214، تغير أحكاـ المادة 2016ابتداء مف فاتح يناير 
 :التالي

 
يجكز إلدارة   بصرف النظر عن جميع األحكام المخالفة،  –I. .-214المادة 

، أدناه 219أف تطمب، حسب كيفيات التبميغ المنصكص عمييا في المادة ......................الضرائب
 :االطالع عمى

°1–  
.........................................................................................................

........... 
 (الباقي ال تغيير فيو)

 
 :تبرير التعديل

في الحصكؿ عمى جميع المعمكمات حكؿ حؽ اإلدارة  214ييدؼ ىذا التعديؿ إلى تكضيح  مقتضيات المادة 
ك ذلؾ  شأنيا أف تفيدىا في ربط كمراقبة الضرائب ك الكاجبات ك الرسـك المستحقة عمى الغيرالتي مف 

كما يأتي ىدا . تبقى عديمة األثر فيما يخص ىدا الحؽ   أحكاـ مخالفةأي  بالتنصيص صراحة عمى أف
التي تيدؼ الى  التعديؿ  تماشيا مع تكصيات المنتدل العالمي التابع لمنظمة التنمية ك التعاكف االقتصادم

 .تدعيـ الشفافية حكؿ تبادؿ المعمكمات في المجاؿ الضريبي

 
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــاع

 

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
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       214: 

 .......... أعاله 1 – 212، دون اإلخالل بؤحكا  المادة                   

                                                  219                : 

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

 

              

 

            212-1                                                      

                                                     آل                
                                     . 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى حصر ممارسة حؽ اإلطالع في المدد القصكل لعممية 
.  الفحص الجبائي

 
عمى اعتبار أف حؽ اإلطالع يمارس في حدكد أجؿ التقادـ  تعديل غير مقبول

عمما بأف  المنصكص عميو في المدكنة ك ليس في حدكد مدة الفحص الضريبي
حؽ االطالع يمارس لدل األغيار ك ليس لدل الممـز الذم تخضع محاسبتو 

 .لمفحص
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التبلجؼ   كجؾجٌ-219المادة 

 

؛ ...................يتم التبلجؼ بالعنوان

.. ....................إذا وقع تزلجموا 1

؛ .......................................-

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

ؽً هذه  .أو الذاضع للضريبٌ غجر معروف العنوان...........تعذر تزلجموا إذا-2
إِ بعد أن يقدم  يعتبر الظرف مزلماِ الخاِت تعاذ إجراءات التبلجؼ للمرة الثانجٌَ و

المؾوض القضاًُ الذي يقوم بإجراءات التبلجؼ للمرة الثالثٌ تقريرا يسرح ؽجى أزباب 
 .التبلجؼ من عدمى

 

              

 

 .الثقٌ بجنى وبجن اإلدارةمن من أجل إنشاف الملزم بالضريبٌ وترزجر جو 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  22: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1919::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  55::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إعادة مسطرة التبميغ لمرة ثانية في حالة عدـ تمكيف االدارة 
. مف التبميغ في المرة أألكلى

 
نظرا لككف عدـ تكصؿ الممـز بمراسالت اإلدارة ال يعتبر  تعديل غير مقبول،

قاعدة ك إنما استثناء عمى اعتبار أف الممـز مطالب باإلدالء لإلدارة بعنكانو 
الحقيقي ك كؿ تغيير يطرأ عمى ىذا العنكاف يجب أف يبمغ لإلدارة ك إال تتـ مراسمة 

. مف المدكنة 149دة الممـز في آخر عنكاف معركؼ لو مف طرؼ االدارة طبقا لمما

أما تكرار مسطرة التبميغ فسكؽ يفضي إلى تقاعس الممـز عف أداء كاجباتو ك 
 .بالتالي اإلضرار بمصالح الخزينة
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 :                     ب

       8 
I-   دى َ ٞ   ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٢ت،  غ١  ٚ 2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ 

  ٌّٛ .......219 ٚ....... 

        219: 

 : ؼ ب   ٌٛث١م   ِبٍغ   ظٛ   طذ١ذ 

1................. 

ٚ ُ ئ ج ع  ٌٛث١م  ....... ئذ   ؼذ   س١ٍّٙ  ئٌٝ  ٌخ ػغ ٌٍؼ ٠ب    ٌؼٕٛ ْ  ٌّ ٌٝ  -2

ف  ٚ غ١    َ  ٚ  ِ وٓ  ب١ ْ غ١  ِط ٌب  ٗ  ٚ  ٔ مً ِٓ  ٌؼٕٛ ْ  ٚ ػٕٛ ْ غ١  ِؼ ٚ

                           ِغٍم   ٚ خ ػغ ٌٍؼ ٠ب  غ١  ِؼ ٚف   ٌؼٕٛ ْ ، 

                 خ  ث                      (10 )                            

         

 

                                         ب                        غ           

 .                         39   ط          ط           

 

              
 

ئْ  ػ ب    ٌخ ػغ ٌٍؼ ٠ب  فٟ دىُ  ٌّ سٍُ ٌٍظ ف  غُ  ْ  ٌ ب١ٍغ  ط  وٛٔٗ غ١  

 .ِط ٌب  ٗ  ٚ   ٔ مً  ٚ  ْ  ٌؼٕٛ ْ غ١    َ ، ٠ؼ ب  ِٕ ف١  ٌّب  ب  ٌؼ ي ٚ إلٔظ ف

 

ِٓ ل ْٔٛ  ٌّسط    ٌّ ١ٔ  ػٍٝ  ٌٍجٛء ئٌٝ ِسط    39فٟ ٘ذٖ  ٌذ الت  و ت  ٌّ    

  ٌم١ُ
 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  33: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1414::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  66::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ ىذا التعديؿ إلى اعتماد مسطرة القيـ لتبميغ الممزميف في حالة عدـ تكصميـ 

. بمراسالت اإلدارة
 

نظرا لككف عدـ تكصؿ الممـز بمراسالت اإلدارة ال يعتبر  تعديل غير مقبول،
قاعدة ك إنما استثناء عمى اعتبار أف الممـز مطالب باإلدالء لإلدارة بعنكانو 

الحقيقي ك كؿ تغيير يطرأ عمى ىذا العنكاف يجب أف يبمغ لإلدارة ك إال تتـ مراسمة 
. مف المدكنة 149دة الممـز في آخر عنكاف معركؼ لو مف طرؼ االدارة طبقا لمما

أما اعتماد مسطرة القيـ فمف شأنو أف يفضي إلى تقاعس الممـز عف أداء كاجباتو 
 .ك بالتالي اإلضرار بمصالح الخزينة
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املعىشة العادًت لخصحيذ المشائب  .-220املادة 

I . يذعى بلى جصخيذ يمىً إلافدؾ المشاثب ؤن :

-  .......

-  .......

 .......يمىً ؤن جيىن 

 219في َزٍ الخالت يبلغ اإلافدؾ بلى الخاللين للمشيبت وفلا لإلحشاءاث اإلاىفىؿ عليها في اإلاادة 

ؤؼهش التي جلي جاسيخ بنهاء اإلاشاكبت المشيبيت؛   (3)الثالر   ؤعالٍ  خالٌ 

- ........

 (الباقي دون حغيير)

 

              
 

  اإلاذة اإلادذدة لخبليغ هخاثج (3)الى زالر   (6)ظخت  مً يهذف َزا الخلذيل بلى الخخفين مً

:  بلى اإلالاولت و رلً مً ؤحل  اإلاشاكبت المشيبيت

 

ؤؼهش  3بلى  6مً   الزر خفن مذة اإلاشاكبت المشيبيت I-212الخىاغم مع حلذيل اإلاادة  .1

م ، ألهه ال يللل  50.000.000للخاللين للمشيبت الزيً ال يخجاوص سكم ملامالتهم  دَس

 ؤن جفىق مذة الخبليغ مذة  اإلاشاكبت؛

يت للمجلغ الاكخفادر والاحخماعي والبيئي الزر ؤوص ى بمذة ال  .2 جخجاوص ؤحشؤة جـى

 اإلاشاكبت المشيبيت؛ ؤؼهش لخبليغ هخاثج (3)الثالر 

    ؛ث المغي على  اإلالا وال جخفيف .3

. و الاكخفاد الىوني   اإلالاوالث داء  ؤزاس رلً على ؤ جخفيف  مً خاالث الاهخظاسيت و .4

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــــاع

 

    ::تعسٌٜ َكبٍٛتعسٌٜ َكبٍٛ
 

 6ييدؼ ىذا التعديؿ إلى تقميص مدة تبميغ نتائج المراقبة الجبائية لممقاكلة مف 
 .أشير 3أشير إلى 

 
 .تعديل مقبول
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 :عمى النحك التاليIII  المكررة مف المدكنة العامة لمضرائب بالبند  221، تتمـ أحكاـ المادة 2016ابتداء مف فاتح يناير 
 مساطر إيداع اإلقرار التصحيحي -المكررة 221المادة 

-I................................................................. ................ ........................................................
II- ..................................................................................................................................... 

III- المجوء  ودون المتوفرة لدييا اتلومالمعبناء عمى اإلقرارات و الواردة في  لبياناتل التحميل األوليعد ب  يمكن لإلدارة
  وضيحاتتال ، أن تطمب من الممزمين أعاله 212المنصوص عمييا في المادة  محاسبةالفحص  مسطرة الى مباشرة

العناصر التي ليا تأثير عمى  في ما يخص ال سيما  إخالالتإذا رصدت المعمومات المرتبطة بإقراراتيم   حول  الضرورية
. أساس فرض الضريبة المصرح بو

 أعاله، 219لممزم وفق الشكميات المنصوص عمييا في المادة لطمب مفصل , ا الشأنذفي هاالدرة وجو تو يجب ان 
. يوما  ابتداء من تاريخ  تسمم طمب اإلدارة  (30)اخل أجل ثالثين الوسائل المتاحة  دالتوضيحات بكل  إلى تقديمتدعوه فيو 

أو بعضيا تستند إلى أساس، جاز لو أن يقوم بتسوية وضعيتو داخل أجل  جميعيااإلدارة  الممزم أن مالحظات رأىإذا و 
دون تطبيق  ةمطبوع  نموذجي تعده اإلدار بإيداع إقرار تصحيحي عمى أو وفق و ذلك يوما السالفة الذكر، (30)الثالثين 

 ".أعاله 208و  184 نالمادتي لذعيرة المنصوص عمييما فيا و لزيادةا
 

 :تبرير التعديل
 باالخالالتالمكررة ك ذلؾ بإدراج مسطرة  تمكف اإلدارة مف إخبار الممـز  221ييدؼ ىذا التعديؿ إلى تتميـ مقتضيات المادة 

 .المتكفرة لدييا المعطيات بناء عمىاإلقرارات ك في الكاردة  البياناتتحميؿ التي اكتشفتيا خالؿ عممية 
التي تبدك غير عادية مف لنتائج فيـ انيا مف قد يمؾ  مسبؽ مع الممـز اؿ التجاكب لإلدارة لككف كما ستمنح ىذه المسطرة  امتيازا

مسطرة المراقبة في عيف المكاف بصكرة مباشرة ك سمؾ ك تتفادل بدلؾ مف قبؿ الممـز  دلى بوالـ اإلقرار خالؿ فحص عناصر
 .اتكماتيكية  إال في الحاالت التي تستكجب ذلؾ

بيف اإلدارة ك الممـز ترمي إلى منح فرصة ليذا األخير  لتقكية اجكاء الثقةفي إطار مقاربة جديدة  أيضاك تندرج ىذه المسطرة 
أف اإلخالالت التي رصدتيا اإلدارة تستند عمى أساس ك  أرادتوبمحض  قصد القياـ بتصحيح إقراره  في حالة ما إذا اعتبر

 .اإلقرار التصحيحيالمطبقة جراء لذعيرة ا و زيادةؿؿ اإللغاء االستفادة بالتالي مف

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــاع

 

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
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       224: 

 ط     ث                      م ٠  ثّٓ  ٌ ٍّه ٚ .............ئذ  الدع ِف ش

 .ئ٠  ع  إلل     ٌّذوٛ .............. 

 

              

 

 

 . ٌٛػٛح فٟ  ٌ م١١ُ ٚ ٌ ؼ ًِ ِغ  إل    

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  66: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ التعديؿ الى االخذ بعيف االعتبار أثماف الصفقات العقارية عكض تقدير 

 .ثمف التممؾ في حالة التصحيح بالنسبة لإلقرارات المتعمقة باألرباح العقارية

الف تقدير ثمف التممؾ يتـ حاليا عمى أساس األثمنة الرائجة  تعديل غير مقبول،
في كؿ منطقة عمى حدة  مف خالؿ مراكز مقارنة البيكعات، ك مف خالؿ 

التصاريح التي تـ اإلدالء بيا مف طرؼ بعض الخاضعيف لمضريبة عمى الدخؿ 
 .بالنسبة لألرباح العقارية
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 8       :                         ب

I-   دى َ  ٌّٛ  ٞ ،  غ١  ٚ   ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٢ت2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ ... ٚ

225 ٚ.... 

 

       225                                

I 

II ؼُ وً ٌجٕ  ( ٌف : 

1-                                                           

                                                        

     . 

 

              

 

 .ِ  ػ   ِب    ٌ خظض ٚ  ٌخب   فٟ  ٌّج ي  ٌؼ ٠بٟ

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  66: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ تمكيف رئاسة المجنة المحمية لتقدير الضريبة مف قاض لو خبرة 
.  في المجاؿ الضريبي

 
ألف إسناد رئاسة المجنة يككف كفؽ معايير مكضكعية تراعي  تعديل غير مقبول

 .التككيف ك الخبرة في المجاؿ الضريبي
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 .                     ب

           8 

I-   دى َ  ٌّٛ  ٞ ،  غ١  ٚ   ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٢ت2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ ... ٚ

225 ٚ.... 

 

       225                                

 

II 

 

  ...(  ي

 

 ٌمؼ ٠   ٌّ ؼٍم   ؼ ب  ٔٙ ئ١  ِم   ت  ٌٍج ْ  ٌّذ١ٍ  ٌ م ٠   ٌؼ ٠ب   ٌظ     فٟ 

   ٌؼ ٠ب  ػٍٝ  ٌ خً    ُ  أل   ح  ٌؼم  ٠  ٚ ٛ جب ت  ٌ سج١ً ٠مً  ٚ ٠س ٚٞ

30.000               .  

 

              

 

 ٌ ّى١ٓ  ٌخ ػغ ٌٍؼ ٠ب  ِٓ  ال  ف    ِٓ  ٌطؼٓ  ِ َ  ٌٍجٕ   ٌٛؽ١ٕ 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  66: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى اعتبار مقررات المجاف المحمية نيائية عندما تصدر في 
 30000قضايا تتعمؽ باألرباح العقارية ك بكاجبات التسجيؿ يقؿ أك يساكم عف 

. درىـ
 

ألف المقتضيات المقترحة في المشركع ترمي إلى تفعيؿ  تعديل غير مقبول
حكؿ الجبايات كما أنيا تمثؿ مقاربة شمكلية تيدؼ إلى تكصيات المناظرة الكطنية 

تسريع مسطرة الطعف أماـ المجاف الضريبية ك تبسيطيا عبر إرساء نكع مف 
التخصص  لكؿ مف المجاف المحمية ك المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف 

 .الضريبية
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       225: 

......... 

II- .... 

 : ؼُ وً ٌجٕ  - ٌف

                ض                 ل ػ١   ئ١س   -1°

2°........... 

3°-......... 

 ...........ٌٍخ ػؼ١ٓ ٌٍؼ ٠ب  ٠ىْٛ    ؼ                  -4°

 

              

 

 .ألٔٗ ال ٠ّىٓ  ْ ٠ذىُ   ٌؼ ي -

 

 .   ٠   ٕٛػ١   ٌٕش ؽ ِٚ  ٚ ٠ ٗألْ ٌٗ  -

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى التنصيص عمى أف القاضي المعيف كرئيس لمجنة المحمية 
لتقدير الضريبة ال يحؽ لو التعكيض مف كزارة المالية ك عمى كجكب حضكر 

. ممثؿ الخاضعيف لمضريبة
 

ألف القضاة ال يعتبركف مكظفيف تابعيف لكزارة المالية بؿ لكزارة  تعديل غير مقبول
كما أف التنصيص عمى كجكب حضكر ممثؿ الممزميف مف شأنو اف يعطؿ . العدؿ

 بالتاليمما سكؼ يمحؽ   إذا لـ يحضر في الجمسة الثانية اشغاؿ ىذه المجاف
 .مصالح كؿ مف الممـز ك الخزينةب ضررا
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......... 

.... 

III-  ؼُ وً ٌجٕ  ف ػ١  

 ؛               ض                 ل ع،  ئ١س   -

 

              

 

 ِٓ  جً  إلٔظ ف ٚ ٌشف ف١  فٟ  ٌذىُ

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

إلى التنصيص عمى أف القاضي المعيف كرئيس لمجنة الكطنية ييدؼ ىذا التعديؿ 
. لمنظر في الطعكف الضريبية ال يحؽ لو التعكيض مف كزارة المالية

 
ألف القضاة ال يعتبركف مكظفيف تابعيف لكزارة المالية بؿ لكزارة  تعديل غير مقبول

 .العدؿ
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الضريبجٌ  المذالؾات علٍ الجناُجٌ الجزاءات بتطبجق المتعلقٌ المزطرة -231المادة 

 

 (اإلبقاء علٍ المادة األشلجٌ دون تػججر)

 

 

              

 

اإلبقاء علٍ المادة كما هً ؽً مدونٌ الضراُب ألنى ِ يعقل زجن أسذاص لمجرد 
 .بالوثاُق أو ارتكبوا بعض المذالؾات الجباًُأنوم لم يدلو 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــاعإمجــــــــــــــاع

 

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
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 الخلادم بأحاٌ مخعللت عامت ؤخيام  232 ةاملاد

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

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

 .الخلادم ؤحل اهلماء خالت في ...............................................................»

 

 ف الخعذًلرح 15

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ ىذا التعديؿ إلى االحتفاظ بالمقتضيات الحالية المنصكص عمييا في 
. المدكنة

 
سنكات منصكص عميو حاليا في  10لككف مدة التقادـ لفترة   تعديل غير مقبول،

 .لكاجبات التسجيؿالمدكنة بالنسبة 
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 التقادم بآجال متعلقٌ عامٌ أخكام-232المادة 

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

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

V   . - 220ة الماد ؽً علجى المنشوص بالتبلجؼ التقادم ينقطع I - المادة و I - 221 221 المادة و 
 229 المادة من األولٍ الؾقرة و I - 228 المادة و 224والمادة  » ألف 222 - «والمادة المكررة

 .أعّه

VI   .- أو الضريبٌ لتقدير المخلجٌ اللجنٌ أمام الطعن تقديم تارير من الممتدة الؾترة طوال التقادم يوقف 
 أسور (3) الثّثٌ أجل انشرام غايٌ إلٍ بالضريبٌ المتعلقٌ الطعون ؽً للنظر الوطنجٌ اللجنٌ أمام

 .المذكورة اللجان عن الشادر المقرر تبلجؼ لتارير الموالً

-.VII .................................. 

VIII   . - أعّه إلجوا المسار التقادم بآجال المتعلقٌ األخكام من ازتثناء : 

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

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

 .التقادم أجل انقضاء خالٌ ؽً  .................  14° -

 الذاضعجن إدِء عدم عن المترتبٌ بوا المرتبطٌ والزيادات الذعجرة وكذا الواجبات جمجع تزتخق15° -
 .التقادم أجل انقضاء تم ولو تشريدَ موضوع تكن لم التً الزنوات لجمجع بالنزبٌ بإقرارهم للضريبٌ

 .زنوات (10) عسر األجل هذا يتجاوز أن يمكن ِ أنى غجر

 

              

 زنوات 4اإلبقاء علٍ آجال التقادم المخدد ؽً المقتضجات المسار إلجوا ؽً هذه المادة ؽً 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  55::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 
 

الحالية المنصكص عمييا في ييدؼ ىذا التعديؿ إلى االحتفاظ بالمقتضيات 
. المدكنة

 
سنكات منصكص عميو حاليا  10لككف مدة التقادـ لفترة   تعديل غير مقبول،
 .لكاجبات التسجيؿفي المدكنة بالنسبة 
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       232                                                       41 
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       232 :                                

VIII-........................................... 

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

15-                                                                        

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

 .سنوات (6)ست                                   

 

              

 

                                                        إ                     
                                                                      

                               . 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

. سنكات 6سنكات إلى  10ييدؼ ىذا التعديؿ إلى تقميص أجؿ التقادـ المقترح مف 
 

ك زيادة  سنكات 10لككف ىذه المدة ليست كافية عمما بأف أجؿ تعديل غير مقبول 
منصكص عميو حاليا في  عمى ككنو قاعدة معمكؿ بيا في تشريعات أخرل فيك 

 .كاجبات التسجيؿالمدكنة بالنسبة ؿ
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       232                             59 
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 :                     ب

       8 

I-   دى َ  ٌّٛ  ٞ ،  غ١  ٚ   ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٢ت2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ ... ٚ

232 ٚ..... 243 ٚ.... 

 :                   آ             :  232       "

VIII-.                              آ                            ..... 

1.......... 

15 –                                                                         

                ع                         إ                            

                               . 

 ."      (10)غ                                     

 

              

 

 ى ٠س ِب    ٌّس ٚ    ِ َ  ٌم ْٔٛ  ١ٓ  ٠ْٛ  ٌ ٌٚ  ػٍٝ  ٌغ١  ٚ ١ٓ  ٠ْٛ  ٌغ١   -

 ٌّ ؼٍك   م  َ  56.03ػٍٝ  ٌ ٌٚ    ٌّذ    فٟ    غ  ٕٛ ت ؽبم  ٌٍم ْٔٛ  لُ 

  ٌ ٠ْٛ  ٌّس ذم  ػٍٝ  ٌ ٌٚ  ٚ ٌجّ ػ ت  ٌّذ١ٍ ؛

ِٓ  IV      ٌّ  ِٓ232 الٔسج َ ِغ  جً  ٌ م  َ  ٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ  ٌفم    -

 ٌّ ٚٔ   ٌؼ ِ  ٌٍؼ  ئب  ٌذٞ د    جً  ٌ م  َ فٟ    غ  ٕٛ ت ف١ّ  ٠خض 

 .ٚ جب ت  ٌ سج١ً

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  55: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 . سنكات 10ييدؼ ىذا التعديؿ إلى حذؼ التدبير المتعمؽ بتمديد أجؿ التقادـ إلى 

 
حاليا في المدكنة بالنسبة  الككف ىذه المدة منصكص عميو  تعديل غير مقبول،
 .لكاجبات التسجيؿ
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 :                     ب

       8 

I-                      2016 آل                                 

      ...  243  .... 

 

 

                               ث          243       "

..." 

 ...."  ش   3         ب                 "...

 

              

 

                                                                   

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــــاع

 

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
 .من المدونة لممالءمة 235مع تعديل المادة 
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  انتقالجٌ وأخكام التطبجق خجز دذول-247المادة 

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

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

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

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

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

XVI- اِمتجازات الممنوخٌ للمنعسجن العقاريجن -ألف .

.....................  يعؾٍ المنعسون

المزاكن المذك .............................. 

.............................. ؽً خالٌ عدم

. المتعلقٌ بوا...............................  

ِ تتعدى زنٌ واخدة غجر قابلٌ من البرنامح المذكور يمكن مند ؽترة إضاؽجٌ  % 80وؽً خالٌ إنجاز 
 .سريطٌ اِلتزام بإتمام البرنامح المذكورَ وِ يمكن تمديدها مرة أذرىللتجديدَ 

 (ؽجى تػججر ِ الباقً (

              

 

وأذذا بعجن . لؾاُدة السراُد اِجتماعجٌالػرض من اِمتجازات الممنوخٌ هو توؽجر عرض زكنً 
اِعتبار الوضعجٌ اِقتشاديٌ والمالجٌ التً عرؽوا قطاع الزكن اِجتماعً ذّل الزنوات األذجرةَ 

يقترح إضاؽٌ ؽترة إضاؽجٌ ِزتعمال زنٌ واخدة قشد إتمام البرنامحَ سريطٌ أن يكون المنعش قد 
 .منى %70أنجز أكثر من 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  66: : ــ املُتٓعٕٛــ املُتٓعٕٛ  1616::ــ املعاضنٕٛــ املعاضنٕٛ  33::ٚاؾكٕٛٚاؾكٕٛاملامل
    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
إلى منح المنعش العقارم فترة إضافية محصكرة في سنة كاحدة  ييدف التعديل

 %80غير قابمة لمتجديد إلتماـ برنامج بناء السكف االجتماعي في حالة إنجاز 
. مف البرنامج المذككر
سكف اجتماعي خالؿ أجؿ  500تحديد سقؼ عمى اعتبار أف تعديل غير مقبول، 

خمس سنكات ابتداء مف تاريخ أكؿ رخصة لمبناء أممتو ضركرة تسريع كثيرة إنجاز 
كحدة  3.500سكف، عمما أف ىذا السقؼ كاف محددا في  130.000برنامج 

 1.500ثـ إلى  2001كحدة سنة  2.500، كتـ تخفيضو إلى 1999سكنية سنة 
 .2010كحدة سكنية سنة  500كأخيرا إلى  2008سنة 
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       247: 

XII- 

                                                                  - ٌف

 ..............ِٓ  شخ ص ِؼ١٠ٕٛٓ  ٚ ؽب١ؼ١١ٓ

 

              

 

ٚ ٌشخض  ٌطب١ؼٟ  TPAِٓ  %15 ٌؼ  ٌ   ٌجب ئ١  ألْ  ٌش و ت  إ ٞ  ِٓ  جً  ذم١ك

 .ال ٠إ ٞ  ٞ ػ ٠ب   ٙذ   ٌخظٛص

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

ييدؼ التعديؿ إلى فرض ضريبة بسعر خاص عمى الضريبة عمى الدخؿ عمى 
المنعشيف العقارييف مف أشخاص معنكييف أك طبيعييف عكض منحيـ اإلعفاء 

عكائد عمى  %15كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ العدالة الجبائية ألف الشركات تؤدم 
كالشخص  ((TPA األسيـ كحصص المشاركة كالدخكؿ المعتبرة في حكميا

 .الطبيعي ال يؤدم أم ضريبة بيذا الخصكص

ألف اإلعفاءات الضريبية تشكؿ أداة مف أدكات السياسة  تعديل غير مقبول، 
 .قطاعات معينة تحظى باألكلكيةالمالية كترمي إلى تنمية 

عكائد األسيـ كحصص يطبؽ فقط عمى  %15كما تجدر اإلشارة أف سعر 
 . األشخاص الذاتييف إلىالمشاركة كالدخكؿ المعتبرة في حكميا المدفكعة 

أما عندما يتعمؽ األمر بمساىميف أشخاصا معنكييف، فإنيـ يتمتعكف باإلعفاء 
إلى الشركة  يقدمكازة في المنبع شريطة أف الضريبة عمى الشركات المحجك برسـ

المكزعة أك إلى المؤسسة البنكية المنتدبة شيادة بممكية السندات تتضمف رقـ 
 .تعريفيا بالضريبة عمى الشركات

  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب
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فت الىاحباث .-252املادة  . حعٍش

I-. . الىاحباث اليعبيت 

......................... ؤلف"

 ...............باء "

اللشباث راث مدشن خاللت للمشيبت العىىيت على  جخمع عىذ الدسجيل ألاٌو باإلاغشب -حيم "

  .العياساث

:   % 20جخمع عىذ الدسجيل ألاٌو باملغشب بيعبت   -داٌ"

الىا ئشاث الخاـت   -

الترفيهيت  البىاخش -

ت  - م دون اخدعاب الشظىم (50.000)التي ًفىق زمنها خمعىن ؤلف الذساحاث الىاٍس  دَس

 " II -.

 (الباقي دون حغيير)

       : 
: يهذف َزا ؤلاحشاء ؤلاخماا بلى هفغ  المشيبت التي جادي على عشباث الشفاٍ  اإلاىاد آلاجيت 

الىا ئشاث  الخاـت   -

البىاخش الترفيهيت  -

ت التي ًفىق زمنها  - م دون اخدعاب الشظىم (50.000)خمعىن ؤلف الذساحاث الىاٍس  .دَس

: و ظيعاَم  َزا ؤلاحشاء 

ياث اإلاجلغ الاكخفادر والاحخماعي والبيئي .1  ؛ الشاميت بلى جمشيب مىاد الشفاٍ ؤحشؤة بخذي جـى

 جشظيخ جمامً الفئاث اإلايعىسة مع الىبلاث الفليرة؛ .2

 الخلليق مً حجم الىاسداث؛  .3

. للامتلمان مذاخيل وبلافيت للخضيىت ا .4

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
عند التسجيؿ األكؿ   %20إلى تطبيؽ كاجب التمبر بنسبة  ييدف التعديل

: بالمغرب 
لمطائرات الخاصة ؛  -
كلمبكاخر الترفييية ؛  -
درىـ دكف احتساب  50.000كلمدراجات النارية التي يفكؽ ثمنيا  -

الرسـك ؛ 
. كذلؾ عمى غرار كاجب التمبر المطبؽ حاليا عمى العربات الفارىة  
 

: ، باعتباره يستمـزتعديل غير مقبول
دراسة معمقة حكؿ الجدكل مف إحدات ىذا الرسـ ك مدل مردكديتو ؛  -
مشاكرات مع مختمؼ القطاعات المتدخمة في ىذا النكع مف العمميات  -
 (إلخ..لعامة لمجمارؾكزارة النقؿ كالمكجيستيؾ ك اإلدارة ا)
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 الععش و الخففيت -. 275 املادة »

 یعلمه ما على اإلاترجبت للخمامً الاحخماعیت اإلاعاَمت مبلغ یدذد »

 وخذة ليل ص ي، الصخ للعىً ملذ مبنى مً لىفعه الصخق »

ٌ  خعب ظىىيت، »  : الخالي الجذو

م الععشاملشبع  باملتر املغىاة املعاخت مشبع  متر ليل بالذَس

 معفاة 300ؤكل مً 

 60 500بلى  300مً 

 120 500ما فىق 

 ............................................................... العىىيت بالىخذة ُيلفذ 

 

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــاع

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
 : التالي النسبي الجدكؿ حسب

 
مربع  متر لكؿ بالدرىـ السعرالمربع  بالمتر المغطاة المساحة

معفاة  300أقؿ مف 
 60 400إلى  301مف 
 100 500إلى  401مف 

 150 500ما فكؽ 
: مف المدكنة العامة لمضرائب عمى الشكؿ التالي 277مع تعديؿ المادة 

 باإلقرار المتعمقة االلتزامات –.277 المادة"
 لو التابع الضرائب إدارة قابض لدل يدلكا أف أعاله 274 المادة في إلييـ المشار األشخاص عمى يجب

 المساحة يبيف اإلدارة، تعده نمكذجي مطبكع كفؽ أك عمى يحرر بإقرار المساىمة، مكضكع المبنى مكقع
: مشفكعا المطابقة ليا، المساىمة مبمغ ككذا المربع لمكحدة السكنية  بالمتر المغطاة

 المربع بالنسبة  بالمتر المبنية المغطاة المساحة تبيف التي البناء كرخصة السكف برخصة
 لمكحدات السكنية الفردية؛

 المربع لكؿ كحدة سكنية  بالمتر المغطاة برخصة السكف ك التصميـ أك كؿ كثيقة تبيف المساحة
 .بالنسبة لمبناءات المشتركةفردية 

 مف السكف رخصة تسميـ لتاريخ المكالية يكما (90) التسعيف خالؿ الذكر السالؼ اإلقرار يكدع أف يجب
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 ".المختصة السمطة لدف
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 الزعرو التشؾجٌ-275المادة 

 من لنؾزى السذص يزلمى ما علٍ المترتبٌ للتضامن اِجتماعجٌ المزاهمٌ مبلؼ يخدد

 :المبالؼ التالجٌ خزب زكنجٌَ وخدة لكل السذشًَ للزكن معد مبنٍ

المزاخٌ المػطاة بالمتر  الزعر بالدرهم لكل متر مربع

 250إلٍ  0من  معؾاة المربع

 500إل  151من  100

 500ما ؽوق  400

 

 ................................  الزكنجٌ بالوخدة يُقشد

 ) ؽجى تػججر ِ الباقً (

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

                                        

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 االجتماعية لممساىمةحسب المساحة المغطاة بالنسبة  يرمي التعديؿ إلى اقتراح أسعار

 الشخصي، لمسكف معد مبنى مف لنفسو يسممو الشخص ما عمى المترتبة لمتضامف
: كحدة سكنية  لكؿ

 المساحة المغطاة بالمتر المربع السعر بالدرىـ لكؿ متر مربع

 250إلى  0مف  معفاة
 500إلى  251مف  100
 500ما فكؽ  400

 
 .المجنة ماجاءت بو ذيفؿؿغة كجدكؿ األسعار امفي الص تعديل مقبول
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       275                                                        42 
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       275 : 

                                                                          
                                                                 : 

 

المساحة المؽطاة بالمتر 

 المربع

السعر بالدره  لكل متر 

 مربع

   0     300        

   301     400 60 

   401     500 100 

       500 200 

 
              

 
                                                                  

                                                                       
                300                                                   

                                                . 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــاع بكٝػ١ ايًذ١ٓإمجــــــــــــــاع بكٝػ١ ايًذ١ٓ

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
يرمي التعديؿ إلى تحديد مبمغ المساىمة االجتماعية لمتضامف المترتبة عمى ما 

مبنى معد لمسكف الشخصي، لكؿ كحدة سكنية، حسب يسممو الشخص لنفسو مف 
: الجدكؿ التصاعدم التالي

المساحة المغطاة 
 بالمتر المربع

السعر بالدرىـ لكؿ متر 
 مربع

 معفاة  300إلى  0مف 

400إلى  301مف   60 

500إلى  401مف   100 

500ما فكؽ   200 

 .المجنةفي الصيغة التي أتت بيا تعديل مقبول 
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I-     دى َ ٞ ،  غ١  ٚ   ُّ ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٢ت2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ 
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                                                         ب        

                : 

                       

       

                         

   0     150        

   151     200 50 

   201     250 80 

   251     300 100 

   301     400 240 

   401     500 300 

       500 400 

 
              

 
 ْ  2016ِٓ شأْ ٘ذ   ٌّم ؼٝ  ٌذٞ ج ءت  ٗ  ٌذىِٛ  فٟ ِش ٚع ل ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  ٌسٕ  

 .٠ ٠  ِٓ د    زِ   ٌؼم   ٚ ٌسىٓ

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــاع

    

 بكٝػ١ ايًذ١ٓ تعسٌٜ َكبٍٛ
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II-.   ػٍٝ  ٌٕذٛ  ٌ  ٌٟ  ٌّ ٚٔ   ٌؼ ِ  ٌٍؼ  ئب   ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠ ُّ   ،

 280         ٌّى     221 ٌّى    ٚ  208 ٌّى    ٚ  187 ٌّى    ِ  ١ٓ ٚ  103

 

       280: 

 خؼغ  ٌ ٚ  ٚ ٌشمك  ٌف  غ  ٚ ٌّذ ت  ٌّؼ   ٌألٔشط   ٌ ج  ٠  ٚ ٌخ ِ  ١   ٌ ٟ ال ٠ ُ 

         ؼّ ٌٙ  ٌّ    ؼ  ي  ٚ  فٛق ث ث  ٕٛ ت  ب  ب ِٓ    ٠خ  ٌ ٍّه ٌ  ُ  ٕٛٞ 

 ٌّف ٚػ  ػٍٝ ٘ذٖ  ٌ ٚ  ٚ ٌشمك                                      

 ٚ ٌّذ ت

 

ٌش ٚؽ ٚ ٌّس ؽ   ٌ ٟ  ذظً  ٙ   ٌؼ ٠ب  ػٓ  ٌخ ِ ت ٠ٚ ُ  ذظ١ٍٙ   ٕفس  

 . ٌجّ ػ١ 

 

              
 
  شىً ٘ذٖ  ٌّّ ٍى ت ث ٚ ت ِجّ   غ١  ِس ؼٍّ   -

٠ ٛخٝ ٘ذ   ٌ ؼ ٠ً ػخ  ٌ ٠ٕ ١ِ  فٟ ٔش ؽ و  ء  ٌ ٚ  ٚ ٌشمك  ٌسى١ٕ  ٚ ٌّذ ت  -

 و  ئٙ   ٌّؼ   ٌألٔشط   ٌ ج  ٠  ٚ ٌخ ِ  ١  ِٓ خ ي  فغ  طذ  ٙ  ئٌٝ  

ِٓ شأْ ٘ذ   إلج  ء  ْ ٠ فغ ِٓ  ٌؼ ع  ٌّؼ  ٌٍى  ء ِٓ  ٌ ٚ  ٚ ٌشمك ِّ  ِٓ  -

 .شأٔٗ خفغ  أل ؼ   ٚ خف١ف  ٌؼغؾ ػٍٝ  ٌؼم    ٌّٛجٗ ٌٍى  ء

 800ِٓ شأٔٗ  ٠ؼ   ْ ٠ ٠  ِٓ  ٌّ  خ١ً  ٌؼ١ِّٛ  خ ط  ٚ ْ ٘ذٖ  ٌّّ ٍى ت  م    

  ٌف ٚد    

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
ييدؼ ىذا التعديؿ إلى إخضاع الدكر ك الشقؽ الفارغة كالمحالت المعدة لألنشطة 

سنكات لمرسـ  3التجارية ك الخدماتية التي ال يتـ استعماليا لمدة تعادؿ أك تفكؽ 
. عمى الخدمات الجماعية بسعر يساكم ضعفي السعر العادم

 
تعديل بدون موضوع 

المتعمؽ بجبايات الجماعات   47-06لككف ىذا التعديؿ يتعمؽ بالقانكف رقـ 
 .المحمية ك ال ييـ الميزانية العامة لمدكلة
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III-.   276   202   97،  ٕسخ ِم ؼ١ ت  ٌّٛ   2016     ء ِٓ ف  خ ٠ٕ ٠  ِٓ

 . ٌّ ٚٔ   ٌؼ ِ  ٌٍؼ  ئب

 

              

 

 .ٌٍّ ئّ  ِغ  ٌ ؼ ٠ ت  ٌس  م 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

    

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

متر  300إلى اإلبقاء عمى إعفاء المساحة المغطاة التي ال تتجاكز يرمي التعديل 
 .مربع بالنسبة لممساىمة االجتماعية لمتضامف

 .لنفس األسباب المذككرة أعاله ،تعديل غير مقبول
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IV-  دخول حيز التطبيق 
من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىما  II – 106و  II – 11تطبق أحكام المادتين  .1

 . 2016أعاله، برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير  Iبموجب البند 
من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا  (باء  -IIألف و  – I) 19تطبق أحكام المادة  .2

 .2016أعاله، عمى السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير  Iوتتميميا بموجب البند 
أعاله،  Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند  II – 28تطبق أحكام المادة  .3

القروض المحصل عمييا او الربح المعموم المتفق عميو مسبقا في إطار عقد  عمى مبالغ فوائد
و المدفوعة ابتداء من " إجارة منتيية بالتمميك"أو ىامش اإليجار المؤدى في إطار عقد " المرابحة"

 .2016فاتح يناير 
أعاله،  Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند  V – 59تطبق أحكام المادة  .4

المدفوع " إجارة منتيية بالتمميك"عمى مبمغ تكمفة الشراء و ىامش اإليجار المؤدى في إطار عقود 
 .2016ابتداء من فاتح يناير 

 Iباء من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند   -II – 63تطبق أحكام المادة  .5
 .2016ناير أعاله، عمى التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح ي

 Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند  III – 64تطبق أحكام المادة  .6
 .2016أعاله، عن الدخول الناشئة عن إيجار عقارات زراعية، المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 

أعاله،  I من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند II – 65تطبق أحكام المادة  .7
 .2016عمى التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 

 Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تتميميا بموجب البند  4° – 86تطبق أحكام المادة  .8
 .2016أعاله، عمى اإلقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 

تمت إضافتيا بموجب البند المكررة من المدونة العامة لمضرائب كما  103تطبق أحكام المادة  .9
II  2016أعاله، عمى أموال االستثمار المقتناة ابتداء من فاتح يناير. 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــاع

    

  :تعسٌٜ َكبٍٛ
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المكررة مرتين من المدونة العامة لمضرائب كما تمت إضافتيا  125تطبق أحكام المادة   .10
 .2016أعاله، ابتداء من فاتح يناير  IIبموجب البند 

، تحدد نسبة االسترداد المشار إلييا 2016الحتساب مبمغ الضريبة غير الظاىرة برسم سنة  .11
المكررة مرتين بناء عمى عمميات الشراء و البيع المنجزة خالل سنة  125بمقتضيات المادة 

2015 . 
من المدونة العامة  (2° -واو  – I -133)و  (19°  -131)تطبق مقتضيات المادتين   .12

أعاله، عمى العقود المبرمة ابتداء من فاتح يناير  I –ا تم تتميميما بموجب البند لمضرائب، كم
2016. 

من " ىاء" – I– 144يطبق حذف خصم الحد األدنى لمضريبة الناتج عن أحكام المادة   .13
أعاله، عمى السنوات المحاسبية المفتوحة  Iالمدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند 

 . 2016ابتداء من فاتح يناير 
من المدونة العامة لمضرائب كما تمت  145من المادة  VIIIو  VIIتطبق أحكام البندين   .14

أعاله، عمى الوثائق و الفاتورات التي يتم تسميميا إلى الزبناء ابتداء من  Iإضافتيما بموجب البند 
 .عمى اإلقرارات الجبائية المدلى بيا ابتداء من نفس التاريخ و 2016فاتح يناير 

 Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تتميميا بموجب البند   I – 173تطبق أحكام المادة   .15
أعاله، عمى مبمغ الضريبة عمى الدخل المستحقة برسم اإلقرارات بالدخل المودعة ابتداء من فاتح 

 .2016يناير 
أعاله،  Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند  212ادة تطبق أحكام الم  .16

عمى عمميات فحص المحاسبة التي يتم تبميغ اإلشعار بيا إلى الخاضعين لمضريبة ابتداء من فاتح 
 .2016يناير 

من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا و تتميميا بموجب البند  214تطبق أحكام المادة   .17
I  2016أعاله، عمى طمبات المعمومات الموجية إلى الخاضعين لمضريبة ابتداء من فاتح يناير. 
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من المدونة العامة  242و  232و  226و  225و  221و  220تطبق أحكام المواد   .18
أعاله، عمى مساطر المراقبة الضريبية التي يتم  Iلمضرائب كما تم تغييرىا و تتميميا بموجب البند 

 .2016الة األولى الخاصة بيا إلى الخاضعين لمضريبة ابتداء من فاتح يناير تبميغ الرس
المكررة من المدونة العامة لمضرائب كما تمت إضافتيا بموجب البند  221تطبق أحكام المادة   .19
II  أعاله، عمى رسائل التبميغ، بشأن األخطاء المادية، الموجية إلى الخاضعين لمضريبة ابتداء من

 .2016فاتح يناير 
أعاله،  Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند  275تطبق أحكام المادة   .20

 .2016عمى المباني التي يتم تسميم رخصة السكنى الخاصة بيا ابتداء من فاتح يناير
 

 :تبرير التعديل
بالمقتضيات المتعمقة بدخول حيز تطبيق التدابير  من المشروع  8المادة تتميم  ييدف التعديل المقترح إلى

 .IVإضافة البند الجبائية المقترحة في ىذا المشروع و ذلك ب
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I - .  ػٍٝ    َٛ  ٚ ػ  ئب ٚ جب ت  ٚ  ٞ    ء ٠   ب ال  ٌّخ ٌف ،  ألدى َ وً ػٓ  ٌٕظ   غغ : 

 

 ئٌٝ  ٌسـ  م   ٌجٙـ ت ٍِى١  فٟ ٚ ٌم١ُ  ٌّٛجٛ   ٚ ٌّٕمٛالت ٌٍّّ ٍى ت  ٌم١ّ   ٚ ٕفس ػٛع   ْٚ  ٌٕمً  -

  2015)١ٌٛ٠ٛ 24 ( 1436 شٛ ي 7 فٟ  ٌظــ    2.15.576  لُ فٟ  ٌّ  َٛ  ٌّذ     ٌجٙ ت ٍِى١ 

 ٚ ألل ١ٌُ  ٌؼّ الت ػٍٝ  ٌّم ػ  ٚ ٛز٠غ ػ   جٙ  وً ِجٍس فٟ  ٔ خ  ُٙ  ٌٛ جب  ألػؼ ء ػ     ذ ٠ 

 .  ٌّىٛٔ  ٌىً جٙ   ٌّم ؽؼ ت ٚػّ الت

ٚ ألل ١ٌُ  ١ٓ ٘ذٖ  ٚ ٌّٕمٛالت  ٌ   ؼ  ٌّج ٌس  ٌؼّ الت   ٌم١ّ  ٌٍبٕ ٠ ت ٚ ٕفس ػٛع   ْٚ  ٌٕمً -

 ِٓ 228  ٌّ    فٟ ئ١ٌٗ  ٌّش    ٌ ٛز٠غ  ٌ  خ١ٍ ، ئث  ٌٛز     ٌ   ؼ   ٌ    ١   إل      ٌّج ٌس ٚ ِظ ٌخ

  .ٚ ألل ١ٌُ   ٌؼّ الت  ٌّ ؼٍك 112.14  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  ٌم ْٔٛ

 

II- .   ًٌغ ف ٍِى١  فٟ  ٌّٛجٛ    ٌّّ ٍى ت ٚ ٌّٕمٛالت ٚ ٌم١ُ ٍِى١ ٙ  دمٛق ٚ ى ًِ ػٛع   ْٚ  ٕم  

 ٠   ب ٚال  ٌج ٠ ،  ٌجٙٛٞ  ٌ مس١ُ  ّٛجب ِذٍٙ  دٍت  ٌ ٟ  ٌغ ف  ٌذ ١ٌ  ٍِى١  ئٌٝ  ٌس  م   ١ٌّٕٙ 

  ألدى َ وً ػٓ  ٌٕظ   غغ و ْ ٔٛػٙ  و١فّ    َٛ  ٚ ػ  ئب  ٚ ٚ جب ت  ٞ    ء  ٌٍّى١  ٘ذٖ ٔمً ػٍٝ

 . ٌّخ ٌف 

              : 

 ٌّ ؼٍك   ٌجٙ ت، ٠م  ح ،  ظف   111-14فٟ ئؽ    فؼ١ً  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  

ٔمً ٍِى١   ٌؼم   ت ٚ ٌّٕمٛالت ٚ ٌم١ُ  ٌّٛجٛ   فٟ ٍِى١   ٌجٙ ت  ٌس  م    ٔ م ١ٌ  ، ئػف ء 

 ٚ ٌّٕمٛالت  ٌبٕ ٠ ت  ٌ مط١غ  ٌجٙٛٞ  ٌج ٠  ٚوذ  ٔمً ئٌٝ ٍِى١   ٌجٙ ت  ٌّذ ث  ٚذٌه ٚفك 

 ٌ  خ١ٍ ، ٚ  ٌٛز     ٌ   ؼ   ٌ    ١   إل     ِظ ٌخ ئٌٝ  ٌؼّ الت ٚ ألل ١ٌُ  ٌ   ؼ  ٌّج ٌس 

 112.14  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  ٌم ْٔٛ ِٓ 228  ٌّ    فٟ ئ١ٌٗ  ٌّش    ٌ ٛز٠غ ذٌه ػٍٝ  ئث 

 .ٚ ألل ١ٌُ    ٌؼّ الت  ٌّ ؼٍك

 

ٚ ٌّٕمٛالت ٚ ٌم١ُ  ٌّٛجٛ   فٟ  ٌّّ ٍى ت  ،  ْ ٠شًّ ٘ذ   إلػف ء ٔمً  ٠ٚم  ح وذٌه         

ٍِى١   ٌغ ف  ١ٌّٕٙ   ٌس  م  ئٌٝ ٍِى١   ٌغ ف  ١ٌّٕٙ   ٌج ٠    ٌّذ ث  ٚفم  ٌٍ مط١غ  ٌجٙٛٞ 

.  ٌج ٠  

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت
  إمجـــــــــــاعإمجـــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

               ط          

            7 
 :                         ع 

     ق                             ذ  
       18 

 :مرافق الدولة ادلسرية بصورة مستقلة التالية ، 2016ربذف، ابتداء من فاتح يناير 

؛ " ورديغة –مركز االستثمار اجلهوي جلهة  الشاوية "  -
 ؛"عبدة  -دكالة   جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -

؛ "  حسن بين  –الشراردة  –الغرب  جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -
؛ "  تافياللت  -مكناس  جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -
؛ "  تاونات  -احلسيمة  –تازة  جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -
 ." بودلان-ادلركز االستشفائي اجلهوي  لفاس " -

الدولة ادلسرية بصورة مستقلة ادلذكورة إىل ادليزانية  ادلسجل يف ميزانيات مرافق 2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي إىل غاية 
 " .موارد متنوعة" 70الفقرة  8100، ادلادة  1.1.0.0.0.13.000ويدرج يف ادلداخيل بالفصل  العامة

 

                : 
  ذ      ق                            

       18 
 :ادلسرية بصورة مستقلة التاليةمرافق الدولة  ، 2016ربذف، ابتداء من فاتح يناير 

؛ " ورديغة –مركز االستثمار اجلهوي جلهة  الشاوية "  -
 ؛"عبدة  -دكالة   جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -

؛ "  حسن بين  –الشراردة  –الغرب  جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -
؛ "  تافياللت  -مكناس  جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -
؛ "  تاونات  -احلسيمة  –تازة  جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -
 ." بودلان-ادلركز االستشفائي اجلهوي  لفاس " -

ادلسجل يف ميزانيات مرافق الدولة ادلسرية بصورة مستقلة ادلذكورة إىل ادليزانية  2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي إىل غاية 
 " .موارد متنوعة" 70              8100        ،  1.1.0.0.0.13.000ويدرج يف ادلداخيل بالفصل  العامة

 :تبرير التعديل
  "  ٌّ   " ٌّٛ ١ٌ  ، ٠ ؼ١ٓ     ب  ي ػب      54ِٓ  جً ِ ءِ   ٘ذٖ  ٌّ    ِغ  ٌ ؼ ٠ً  ٌذٞ  ١م  ح فٟ شأْ   ٌّ    

، ٚذٌه فٟ ئؽ   ِ ءِ   م ٠ُ ِٛ     ١ٌّ  ١ٔ   ٌؼ ِ  ٌّش ٚع ل ْٔٛ "ؽب١ؼ   ٌّٛ  "  "  ٌفم  "ٚػب    "   ٌّظٍذ "

 . ٌم ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  130.13ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  37ِغ ِم ؼ١ ت  ٌّ     2016 ٌّ ١ٌ  ٌسٕ  

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت
  إمجـــــــــــاعإمجـــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

               ط           

            8 
 :                         ع 

  ذ                                  

  "                                " 
       33 

 .صندوق ادلوازنة والتنمية اجلهوية "، احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى   2016   يناير فاتح من ابتداء،  حيذف
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل بالفصل  2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي ادلتوفر يف احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلذكور إىل غاية 

 .موارد متنوعة  70الفقرة  8100ادة ، امل 1.1.0.0.0.13.000
                : 

  ذ                                  

  "                                " 
 
       33 

 .صندوق ادلوازنة والتنمية اجلهوية "، احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى   2016   يناير فاتح من ابتداء،  حيذف
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل بالفصل  2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي ادلتوفر يف احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلذكور إىل غاية 

 " .موارد متنوعة" 70              8100        ،  1.1.0.0.0.13.000
 

 :تبرير التعديل
 ٌّٛ ١ٌ  ، ٠ ؼ١ٓ     ب  ي ػب      54ِٓ  جً ِ ءِ   ٘ذٖ  ٌّ    ِغ  ٌ ؼ ٠ً  ٌذٞ  ١م  ح فٟ شأْ   ٌّ    

، ٚذٌه فٟ ئؽ   ِ ءِ   م ٠ُ ِٛ    "ؽب١ؼ   ٌّٛ  "  "  ٌفم  "ٚػب    "   ٌّظٍذ "  "  ٌّ   "

ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  37ِغ ِم ؼ١ ت  ٌّ     2016 ١ٌّ  ١ٔ   ٌؼ ِ  ٌّش ٚع ل ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  ٌسٕ  

 .  ٌم ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  130.13

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت
  إمجـــــــــــاعإمجـــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 

 

 

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

               ط          

            9 
 :                         ع 

 
  ذ                                  

 "          غ    ح           "  
       34 
 

 ".صندوق التبغ دلنح ادلساعدات"، احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى   2016   يناير فاتح من ابتداء،  حيذف
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل  2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي ادلتوفر يف احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلذكور إىل غاية 

 .موارد متنوعة  70الفقرة  8100دة ، ادلا 1.1.0.0.0.13.000بالفصل 
                : 

 

  ذ                                  

 "          غ    ح           "  
 
       34 
 

 ".صندوق التبغ دلنح ادلساعدات"، احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى   2016   يناير فاتح من ابتداء،  حيذف
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل  2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي ادلتوفر يف احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلذكور إىل غاية 

 .موارد متنوعة  70              8100        ،  1.1.0.0.0.13.000بالفصل 
 

 :تبرير التعديل
 ٌّٛ ١ٌ  ، ٠ ؼ١ٓ     ب  ي ػب      54ِٓ  جً ِ ءِ   ٘ذٖ  ٌّ    ِغ  ٌ ؼ ٠ً  ٌذٞ  ١م  ح فٟ شأْ   ٌّ    

، ٚذٌه فٟ ئؽ   ِ ءِ   م ٠ُ ِٛ    "ؽب١ؼ   ٌّٛ  "  "  ٌفم  "ٚػب    "   ٌّظٍذ "  "  ٌّ   "

ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  37ِغ ِم ؼ١ ت  ٌّ     2016 ١ٌّ  ١ٔ   ٌؼ ِ  ٌّش ٚع ل ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  ٌسٕ  

 .  ٌم ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  130.13

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت
  إمجـــــــــــاعإمجـــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

               ط          

            10 

 :                         ع 
 

  ذ                                 
 "            ص                 "  

       35 
 

 ".الصندوق اخلاص بالتنمية اجلهوية"، حساب النفقات من ادلخصصات ادلسمى   2016   يناير فاتح من ابتداءحيذف، 
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل   2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي ادلتوفر يف حساب النفقات من ادلخصصات ادلذكور إىل غاية 

 .موارد متنوعة  70، الفقرة 8100ادلادة ،  1.1.0.0.0.13.000بالفصل 
 

                : 

 

  ذ                                 
 "            ص                 "  

       35 
 

 ".الصندوق اخلاص بالتنمية اجلهوية"، حساب النفقات من ادلخصصات ادلسمى   2016   يناير فاتح من ابتداءحيذف، 
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل   2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي ادلتوفر يف حساب النفقات من ادلخصصات ادلذكور إىل غاية 

 .موارد متنوعة  70             ، 8100        ،  1.1.0.0.0.13.000بالفصل 

 
 :تبرير التعديل

 ٌّٛ ١ٌ  ، ٠ ؼ١ٓ     ب  ي ػب      54 ١م  ح فٟ شأْ   ٌّ    ِٓ  جً ِ ءِ   ٘ذٖ  ٌّ    ِغ  ٌ ؼ ٠ً  ٌذٞ 

، ٚذٌه فٟ ئؽ   ِ ءِ   م ٠ُ ِٛ    "ؽب١ؼ   ٌّٛ  "  "  ٌفم  "ٚػب    "   ٌّظٍذ "  "  ٌّ   "

ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  37ِغ ِم ؼ١ ت  ٌّ     2016 ١ٌّ  ١ٔ   ٌؼ ِ  ٌّش ٚع ل ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  ٌسٕ  

 .   ١ٌ ٌم ْٔٛ  ٌُ 130.13

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت
  إمجـــــــــــاعإمجـــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

               ط          

            11 

 :                         ع 
 

  ذ                                 
  "                                      " 

       36 
 

 

 ".صندوق تنمية اجلماعات احمللية و ىيئاهتا" حساب النفقات من ادلخصصات ادلسمى ، 2016   يناير فاتح من ابتداءحيذف، 
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل بالفصل  2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي ادلتوفر يف حساب النفقات من ادلخصصات ادلذكور إىل غاية 

 .متنوعة موارد  70، الفقرة 8100، ادلادة  1.1.0.0.0.13.000
 

                : 

 

 

  ذ                                 
  "                                      " 

       36 
 

 

 ".صندوق تنمية اجلماعات احمللية و ىيئاهتا" ، حساب النفقات من ادلخصصات ادلسمى 2016   يناير فاتح من ابتداءحيذف، 
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل بالفصل  2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي ادلتوفر يف حساب النفقات من ادلخصصات ادلذكور إىل غاية 

 .موارد متنوعة  70             ، 8100        ،  1.1.0.0.0.13.000
 

 :تبرير التعديل
 ٌّٛ ١ٌ  ، ٠ ؼ١ٓ     ب  ي ػب      54ِٓ  جً ِ ءِ   ٘ذٖ  ٌّ    ِغ  ٌ ؼ ٠ً  ٌذٞ  ١م  ح فٟ شأْ   ٌّ    

، ٚذٌه فٟ ئؽ   ِ ءِ   م ٠ُ ِٛ    "ؽب١ؼ   ٌّٛ  "  "  ٌفم  "ٚػب    "   ٌّظٍذ "  "  ٌّ   "

ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  37ِغ ِم ؼ١ ت  ٌّ     2016 ١ٌّ  ١ٔ   ٌؼ ِ  ٌّش ٚع ل ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  ٌسٕ  

 .  ٌم ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  130.13

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت
  إمجـــــــــــاعإمجـــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

               ط          

            12 
 

 :                         ع 
 

      إ   ث   ـ  ـ  
       38 

  

 .  2016برسـم ادليزانيـة العامة للسنة ادلالية  ا ماليامنصب 25.998 يتـم إحداث  
 

: لفائدة الوزارات وادلؤسسات التالية   ا ماليامنصب 25.948   .-1 
    

        
        

       

                 8 360    
                                      

 ـ قطاع التربٌة الوطنٌة     340 8                 

 ـ قطاع التكوٌن المهنً     20                       

                 7 500                   
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                     500    
                                                 

                     400                                  
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                     350                                     

                     300                          

                     200                 

                     180                                

 ـ قطاع الفالحة     150                     

 ـ قطاع الصٌد البحري     30                       

                     170                                           

 ـ قطاع الماء     120                     

 ـ قطاع البٌئة                             30

 ـ قطاع الطاقة والمعادن     20                       

                     100                                    

                       70                 

                       70                           

                       64                                                       

                       60                                 
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               25 948            

 

. على سلتلف الوزارات أو ادلؤسسات ا ماليامنصب 50احلكومة لتوزيع  رئيس ؤىلي  .-2 
عالوة على ادلناصب ادلالية  احملدثة دبوجب اجلدول أعاله، و من أجل تسوية الوضعية اإلدارية للمرشدين العاملني  .-3          

 . منصبا ماليا 90، لدى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 2016بإدارة الدفاع الوطين، ربدث ابتداء من فاتح يناير 
 .ور، ادلناصب ادلالية اليت يشغلها ادلعنيون باألمر لدى إدارة الدفاع الوطينوربذف، ابتداء من التاريخ ادلذك

 
 

                 :
      إ   ث   ـ  ـ  

       38 
 

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

 .الوطين .............................................. عالوة  .-3



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 (2015 يونيو 24 ) 1436 رمضان 7 يف الصادر 1.15.71 رقم الشريف من الظهري 26تطبيقا ألحكام ادلادة  .-4
 اجلدول دبوجب احملدثة ادلالية ادلناصب على عالوة 2016 يناير فاتح من ابتداء حيدث، تنظيم جامعة القرويني،  بإعادة القاضي
 وادلوظفني القارين لألساتذة اإلدارية الوضعية اإلسالمية زبصص لتسوية األوقاف والشؤون ماليا لفائدة وزارة منصبا 28أعاله، 
اإلسالمية ابتداء من التاريخ احملدد  للظهري  األوقاف والشؤون اجلامعة وادللحقني تلقائيا لدى وزارة ىذه رئاسة صاحلمب العاملني

 .الشريف السالف الذكر

 
 و العايل التعليم لدى وزارة باألمر يشغلها ادلعنيون اليت ادلالية ادلناصب إحداث ادلناصب ادلذكور أعاله،  تاريخ من ابتداء وربذف،
 .األطر وتكوين العلمي البحث

 
، لدى وزارة التعليم العايل 2016عالوة على ادلناصب احملدثة دبوجب اجلدول اعاله ، ربدث ، ابتداء من فاتح يناير  .-5

زبصص لتسوية وضعية ادلوظفني احلاملني لشهادة الدكتوراة والذين سيتم توظيفهم،   منصبا 530والبحت العلمي وتكوين األطر، 
 .و ذلك طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري  هبا العمل  يق مباراة، بصفة اساتذة التعليم العايل مساعدين ،عن طر

. الوزارية اليت ينتمون اليها  وربذف ابتداء من نفس التاريخ ادلناصب اليت يشغلها ادلعنيون باالمر بالقطاعات
 

  :تبرير التعديل
يونيو  24 ) 1436رمضان  7الصادر يف  1.15.71من الظهري الشريف رقم  26يف إطار تطبيق أحكام ادلادة        

 األوقاف والشؤون ماليا إضافيا  لفائدة وزارة منصبا 28القاضي بإعادة تنظيم جامعة القرويني، يقرتح إحداث   (2015
بوزارة التعليم العايل و البحث العلمي  العاملني حاليا  وادلوظفني لقارينا لألساتذة اإلدارية الوضعية اإلسالمية زبصص لتسوية

 . وتكوين األطر  و الذين سيتم إحلاقهم تلقائيا دبصاحل ىذه اجلامعة ابتداء من التاريخ احملدد  للظهري الشريف السالف الذكر
كذلك ربسني عرض التكوين و التأطري سباشيا  ومن أجل سد اخلصاص الذي تعرفو ادلؤسسات اجلامعية من األساتذة الباحثني و

منصبا مالبا لتخصيصها  530مع ادلخطط االسرتاتيجي لقطاع التعليم العايل و البحث العلمي وتكوين األطر، يقرتح أيضا ربويل 
 .مساعدين  ، عن طريق مباراة، بصفة اساتذة التعليم العايلانتقاؤىموالذين سيتم   احلاملني لشهادة الدكتوراةين  موظفلل
 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت
  إمجـــــــــــاعإمجـــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ
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0000 
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        ع                        282.911.541.000

 :تبرير التعديل
 

 37ِغ ِم ؼ١ ت  ٌّ     2016ِٓ  جً ِ ءِ   م ٠ُ ِٛ     ١ٌّ  ١ٔ   ٌؼ ِ  ٌّش ٚع ل ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  ٌسٕ  

         "  "ػٕ ٠ٚٓ  ػّ    ٌج ٚي       ٌم ْٔٛ  ٌّ ١ٌ ،  ٠ ؼ١ٓ  غ١١   130.13ِٓ  ٌم ْٔٛ  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ 

" -I    ِ ٘ذ   ٌّش ٚع،  ٚذٌه       ب  ي ػب      54 ٌّش    ١ٌٗ  فٟ  ٌّ     "    ١ٌّ  ١ٔ   ٌؼ ِٓ"   ٌّ  "

 ".ؽب١ؼ   ٌّٛ  "  "  ٌفم  "ٚػب    "   ٌّظٍذ "  

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت
  إمجـــــــــــاعإمجـــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ
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               ط          

            14 

 :              ع            
 

 

 إلذ           ض  إ     أ           أ    
 
       55 

 
، من اخلارج يف حدود ادلبلغ  2016وكل أداة مالية أخرى خالل السنة ادلالية  افرتاضاتيؤذن للحكومة  يف إصدار 
حصيلة : "من ادليزانية العامة  ) 22الفقرة ( 8500بادلادة  1.1.0.0.0.13.000ادلقدر للمداخيل ادلسجـلة يف الفصل 

" . اخلارجية االفرتاضاتمقابل قيمة  –االقرتاض 
 

                : 

 

 إلذ           ض  إ     أ           أ    
 
       55 

 
، من اخلارج يف حدود ادلبلغ  2016وكل أداة مالية أخرى خالل السنة ادلالية  افرتاضاتيؤذن للحكومة  يف إصدار 
: من ادليزانية العامة  ) 22             ( 8500          1.1.0.0.0.13.000ادلقدر للمداخيل ادلسجـلة يف الفصل 

 " .اخلارجية االفرتاضاتمقابل قيمة  –حصيلة االقرتاض "

 
 :تبرير التعديل

  "  ٌّ   "، ٠ ؼ١ٓ     ب  ي ػب     54ِٓ  جً ِ ءِ   ٘ذٖ  ٌّ    ِغ  ٌ ؼ ٠ً  ٌذٞ ٚ   فٟ شأْ   ٌّ    

، ٚذٌه فٟ ئؽ   ِ ءِ   م ٠ُ ِٛ     ١ٌّ  ١ٔ   ٌؼ ِ  "ؽب١ؼ   ٌّٛ  "  "  ٌفم  "ٚػب    "   ٌّظٍذ "

ٌم ْٔٛ  130.13ٌ ٕظ١ّٟ  لُ ِٓ  ٌم ْٔٛ   37ِغ ِم ؼ١ ت  ٌّ     2016ٌّش ٚع ل ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  ٌسٕ  

 ١ٌ ٌّ   . 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت
  إمجـــــــــــاعإمجـــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

الت ـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
 

         ــ    

 
                        ـ                 

                 

          : 1 

 

ومالحقةة  التممممممـدممممممـةة نةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1313::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  55::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

إن هذا اإلذن الممنوح من طرؾ البرلمان 

للحكومة بموجب هذه المادة ٌعتبر إذنا سنوٌا ٌخول 

للحكومة أن تقترض من الخارج فً حدود المبالػ المقٌدة 

وبالنسبة للدٌن الداخلً فإن اللجوء إلى " د"فً الجدول 

            :1 

 ***

             

***  

 

           

II- ٌإذن للحكومة فً إصدار اقتراضات وكل أداة مالٌة أخرى وف  الشروط المقررة فً قانون المالٌة هذا. 
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عملٌة االقتراض تكتسً ؼالبا طابعا استعجالٌا وعلى 

، حٌث ٌرتبط بالتتبع  (...ٌومان،ٌو  ، )فترات متقاربة 

الدوري لوضعٌة الخزٌنة وبالتالً تصعب إمكانٌة 

 .اللجوء إلى التشاور مع البرلمان فً كل عملٌة قرض 

وفً المقابل فإن الحكومة تقو  بإعداد تقرٌر  

سنوي حول الدٌن العمومً ٌتضمن التفاصٌل الكاملة 

 .لٌةلتطوره وكٌفٌة تدبٌره ٌرف  بمشروع قانون الما

 

                

II-  ،ٌإذن للحكومة فً إصدار اقتراضات وكل أداة مالٌة أخرى وف  الشروط المقررة فً قانون المالٌة هذا

 .بتشاور مع لجنتً المالٌة بالبرلمان

 

              

 .تعزٌز دور البرلمان فً المراقبة المالٌة

 

 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 11:   ــ    

 

                        ـ                 

                 

 

          : 43 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
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  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1166::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ

 

                 : 

 

                                   

                                                : 

 

-                        :     30 % 
                              

             75 %                

        : 
 

                            :            
                                      

                .

                  :                    
                          . 

 

            :43  

** * 

        11 

***  

           

 : 11المادة 

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

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

  توزع على الجهات باعتبار ......................................ترصد حصٌلة الرس  المفروض على عقود التؤمٌن فً حدود  -باء

 .عدد السكان بناء على قرار ٌصدره الوزٌر المكلؾ بالداخلٌة بعد تؤشٌرة الوزٌر المكلؾ بالمالٌة

 .............وٌرصد الباقً

 

                

 : 11المادة 

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

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

  توزع على الجهات باعتبار ......................................ترصد حصٌلة الرس  المفروض على عقود التؤمٌن فً حدود  -باء

 .بناء على قرار ٌصدره الوزٌر المكلؾ بالداخلٌة بعد تؤشٌرة الوزٌر المكلؾ بالمالٌة ومستوى التنمٌة البشرٌةعدد السكان 
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-                         :
 

                                    

                 . 

-                         :       
                                   

        (                             
                                 ). 

 .............وٌرصد الباقً

              

 .اعتماد مإشر التنمٌة البشرٌة المعتمد من لدن وزارة الداخلٌة فٌما ٌتعل  بتوزٌع حصة الضرٌبة على القٌمة المضافة على األقالٌ 

على اعتماد عدد السكان فقط كمعٌار فً توزٌع حصٌلة الضرائب على الجهات أن ٌعم  الفوار  المجالٌة بٌن هذه  من شؤن االقتصار

 .الجهات بالنظر إلى ارتفاع كثافة السكانٌة فً مناط  معٌنة بجهات معٌنة

قٌرة والنائٌة الضرورٌة للنهوض لذلك، ولتحقٌ  التوازن مجالً البد من معٌار إضافً ٌؤخذ بعٌن االعتبار احتٌاجات المناط  الؾ

 ...بقدرتها االقتصادٌة والبشرٌة وتجهٌزاتها االجتماعٌة
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الت ـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
 

 13:   ــ    

 44 :                                                   ـ                 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  ::ايتكٜٛتايتكٜٛتْتٝذ١ ْتٝذ١ 

  44  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1166::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                 : 

  

                                                                                              

                                      . 

            :44  

** * 

        13 

***  

                       

 

           

 

المتعل   111.14من القانون التنظٌمً رق   188تطبٌقا ألحكا  المادة 
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                                                                                             . 

 

                                        188                                                            
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                 10                                                     غ      (20%)                

2021  . 
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                       1   %  13    %     2    %  20   %                                   

          1075,9                 2015      2192,4             

-          2000                                         . 

 

                                                                                                

                  . 

، ترصد للجهات عن السنة المالٌة ................................بالجهات 

 .من حصٌلة الضرٌبة على الشركات 2%نسبة  2016

 

                

 

المتعل   111.14من القانون التنظٌمً رق   188تطبٌقا ألحكا  المادة 

، ترصد للجهات عن السنة المالٌة ................................بالجهات 

 .من حصٌلة الضرٌبة على الشركات 3%نسبة  2016

 

              

 

 .تقوٌة ودع  الجهوٌة المتقدمة
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

   ــ    

:14 

                                         ـ                 

 

          : 45 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1166::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  44::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ

  

                 : 

  

                                                                                             

                                      . 

  

                                           14-111                إ                       

            :45  

** * 

        14 

***  

                       

 

           

، 111.14من القانون التنظٌمً المشار إلٌه أعاله رق   188تطبٌقا ألحكا  المادة 

من حصٌلة الضرٌبة على  2%نسبة  2016ترصد للجهات عن السنة المالٌة 

 .الدخل
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       . 

 

                            188                                                            
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 10                                                     غ      (20%)                        

                2021  . 

 

                                                                    2016                   : 

 

-                                    12                                               

                                                           

-                                                                                         

-                                                                                  

                            1   %  13    %     2    %  20   %                    

                         1075,9                 2015      2192,4             

-          2000                                         . 

                                                                                                     

                .   

 

                

، 111.14من القانون التنظٌمً المشار إلٌه أعاله رق   188تطبٌقا ألحكا  المادة 

من حصٌلة الضرٌبة على  3%نسبة  2016ة المالٌة ترصد للجهات عن السن

 .الدخل

 

              

 .تقوٌة ودع  الجهوٌة المتقدمة
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 19:   ــ    

 

                        ـ                 

                 

 

          : 46 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
  

                 : 

                                 

           . 

 

           : 46 

 ***

       19 

           

 

                                                        

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

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

                 : 
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-...............................   

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

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

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

 

                

 

                                                        

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

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

                 : 

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

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

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

-                                                

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

 

              

 

                                                                                                                                                               ... 
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ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
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  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                 : 

 

                                               : 

 

التكوٌن أثناء العمل ٌخضع ألحكا  المرسو  رق  إن  -
وٌت  هذا . أنشئت بموجبه ضرٌبة التدرٌب المهنًالذي  2.73.633

التكوٌن من خالل عقود التكوٌن الخاصة الموقعة مع شركات تمول 
. ٪ من ناتجها30من ضرٌبة التدرٌب المهنً فً حدود 

بخصوص التمكن من ضبط حسابات العملٌات المتعلقة بتنمٌة   -
التكوٌن أثناء العمل تجدر اإلشارة بؤن مشروع القانون المتعل  

بالتكوٌن المستمر بالقطاع الخاص والذي تمت المصادقة علٌه فً 
ٌهدؾ إلى  إقرار تنظٌ   2014ٌونٌو  5المجلس الحكومً المنعقد فً 

صٌلة األموال المتؤتٌة من رس  التكوٌن مالً ومحاسبً خاص لتدبٌر ح
المهنً والمخصصة لتموٌل برامج التكوٌن المستمر من قبل مكتب 

 التكوٌن المهنً وإنعاش الشؽل وف  آلٌات شفافة وواضحة 
لمالٌة، وفً إطار ترسٌخ مبدأ لقانون االقانون التنظٌمً إن  -

صٌة الشفافٌة ٌرمً إلى تقلٌص عدد الحسابات المرصدة ألمور خصو
 .النفقات فً إطار المٌزانٌة العامة للدولة جلإدراج  مع العمل على

            :47 

 ***

             20          

 "صندو  تنمٌة التكوٌن أثناء العمل"إحداث حساب مرصد ألمور خصوصٌة ٌسمى :        20       :            

، 2013المتعلقة بتنمٌة التكوٌن أثناء العمل، ٌحدث ابتداء من فاتح ٌناٌر رؼبة فً التمكن من ضبط حسابات العملٌات 

وٌكون الوزٌر المكلؾ بالتكوٌن المهنً " صندو  تنمٌة التكوٌن أثناء العمل"حساب مرصد ألمور خصوصٌة ٌسمى 

 .هو اآلمر بقبض موارده وصرؾ نفقاته

:ةفية اجا بة اـ ئن

 1394ربٌع الثانً  29بتارٌخ  2.73.633من ناتج رس  التكوٌن المهنً المحدث بموجب المرسو  رق   30%-

بفرض أداء عن التكوٌن المهنً وتحدٌد مقداره وكٌفٌات تحصٌله وتعٌٌن شروط إبرا  عقود إلنجاز  (1974ماي 22)

 برامج خاصة بالتكوٌن المهنً، كما وقع تؽٌٌره وتتمٌمه،

 مستحقة المسترجعة،المبالػ ؼٌر ال-

 اإلعانات  التً تقدمها الهٌآت الوطنٌة أو الدولٌة من القطاع العا  أو الخاص،-

 الهبات والوصاٌا،-

 .الموارد األخرى التً ٌمكن تخصٌصها للصندو  طبقا للتشرٌع والتنظٌ  الجاري بهما العمل-

 :فية اجا بة امـدن

 1394ربٌع الثانً  29بتارٌخ  2.73.633ر مرتٌن من المرسو  رق  المكر 7عملٌات التكوٌن أثناء العمل فً الفصل -

 :المشار إلٌه أعاله (1974ماي  22)

عملٌات اإلعال  والتحسٌس بالتكوٌن أثناء العمل لفائدة المنظمات والؽرؾ المهنٌة والمقاوالت، خاصة منها -1

 المقاوالت الصؽرى والمتوسطة،
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ٌجٌة تنمٌة المقاوالت والفروع المهنٌة والحاجٌات من التكوٌن أثناء العمل الدراسات واالستشارة لتحدٌد استرات -2 

 الناتجة عنها،

 هندسة التكوٌن أثناء العمل التً تشمل تشخٌص الحاجٌات من التكوٌن وإعداد مخططات التكوٌن الناتجة عنها  -3

 29بتارٌخ  2.73.633رسو  رق  من ال  7إنجاز البرامج الخاصة بالتكوٌن المهنً المنصوص علٌها فً الفصل  -4

 .المشار إلٌه أعاله (1974ماي  22) 1394ربٌع الثانً 

المكرر من  7نفقات التسٌٌر الخاصة بالمجموعات ما بٌن المهن لدع  االستشارة المنصوص علٌها فً الفصل  -

 .المشار إلٌه أعاله (1974ماي22) 1394من ربٌع الثانً  29بتارٌخ  2.73.633المرسو  رق  
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 25:   ــ    

 

                        ـ                 
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ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
                 : 

                                                                                

                                                                          

                    2015                                                      

          .                                                                

         : 

                                                             
                                                                

                                                  س         

 

            :48 

 ***
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 "صندو  دع  التماسك االجتماعً"تؽٌٌر الحساب المرصد ألمور خصوصٌة المسمى 

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

                                                                  

       2015      30        خ                                               

                                                                                 

                                                                              

                                                                                 

                                                               ـ           

                             . 
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2015                                    "                          . " 

 :فً الجانب المدٌن

 .....................دفع المساهمة 

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

....... 

... 

                

 "صندو  دع  التماسك االجتماعً"تؽٌٌر الحساب المرصد ألمور خصوصٌة المسمى 

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

 :فً الجانب المدٌن

 .........................دفع المساهمة 

......... 

........ 

........... 

 .مبالػ التعوٌض عن تكلفة اإلعاقة الحادة و العمٌقة بالنسبة لألسر الضعٌفة و المتوسطة الحال -

              

أبناإها من اإلعاقة الحادة والعمٌقة، والتً تكلؾ مصارٌؾ كبٌرة ال ٌنبؽً ترك األسر التً ٌعانً 

 .وحدها فً مواجهة هذه التكالٌؾ، لذا وجب االلتفاتة إلٌها المساعدة عبر هذا الصندو 
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 38:   ــ    

 

 

                        ـ                 
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ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                  : 

 

 49: لتعدٌل رق ا

 ***

  38المادة 

 *** 

 إحداث مناصب مالٌة
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                                     2016          

30       2017. 

 

 

 

 

 .2016منصبا مالٌا برس  المٌزانٌة العامة للسنة المالٌة  25.998ٌت  إحداث 

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

التعدٌل المقترح 

 

 .2016برس  المٌزانٌة العامة للسنة المالٌة  جدٌدامنصبا مالٌا  25.998ٌت  إحداث 

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

 

              

 .للتدقٌ 
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                        ـ                 
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ومالحقةة  التممممممـدممممممـةة نةة

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ  

  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                  : 

 

                        :

 

            :50 
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             45          

 

                

 

 :المكررة 45المادة : مادة جدٌدة 

من  2016ٌحدد بملٌار دره  مبلػ النفقات المؤذون لوزٌر الداخلٌة االلتزا  بها مقدما خالل السنة المالٌة 
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                                                            . 
 

                                                           
                                                           

                                                                . 
 

 

فٌما ٌتعل  بالحساب المرصد ألمور خصوصٌة المسمى  2017السنة المالٌة االعتمادات التً سترصد له فً 

 . "الصندو  الخاص لحصٌلة الضرائب المرصدة للجهات"

 

              

 

ملٌار دره ، وهو ؼٌر كاؾ النطال  ورش  4بحوالً  2016تقدر موارد هذا الصندو  فً سنة 

 .الجهوٌة الموسعة بالمفهو  المنتظر

اهات التً قد تنتج عن الزٌادة فً موارد هذا الصندو  وآثارها على تعمٌ  عجز المٌزانٌة وتفادٌا لإلكر

من جهة واعتبارا لضرورة مد الجهات باإلمكانٌات المالٌة الكافٌة من أجول تموٌل برامجها التنموٌة من جهة 

لهذا الصندو  بملػ ملٌار  أخرى، ارتؤٌنا، من أجل التوفٌ  بٌن هذه اإلكراهٌن، إدراج التزا  مقد  بالنفقات

دره ، حٌث سٌمكن ذلك السلطات المعنٌة من االلتزا  بنفقات إضافٌة فً حدود هذا السقؾ على أن ٌت  

 .2017صرؾ هذه النفقات خالل سنة 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

       :46       
 

                                ـ                 
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ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  33  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1717::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
  :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ

 

 :هذ       ٌ   غٌ   ق     ألس  ب      ٌة 

  ط    س  ى     ٌ نٌة نس ة إ ى   ن  ج     خ ً   خ م ه  ن ٌجة  كث   نه 
ه ف  ً    ذ  ه  ٌث        كم  ً عجز    ٌز نٌة ه    س ٌ      ٌ  

            :51 

 *** 

       46       

*** 

                                        

 

امنص احلايل 
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إض  ة إ ى ذ ك  ٌ أث  هذ     ؤش    س  ٌ ت .     كم  ً نس ة     ٌ نٌة
ٌة نس ة  هذ    س ب   ٌس       ج ي    ٌ  سقف   س  ى     ٌ  .   ن  

 .  خ م     ٌجب       ع ى     كم  ً عجز    ٌز نٌة إ ى   ن  ج     خ ً
 

   ق ٌص      ٌجً       ً هذ    ص     إ     ك  ة      ج ه ة  
      2017 ً     سنة ℅ 3      ٌس ق   ً نس ة عجز    ٌز نٌة 

    خفٌض  س  ى     ٌ نٌة نس ة إ ى   ن  ج     خ ً   خ م       سٌ ك 
 % 60        إ ى

 

: مادة جديدة

 

 امتؾديل املقرتح

من امناجت ادلاخًل اخلام مػ ممت س نة  60%توزتم احلكومة بأ ن ال تتجاوز وس بة املديوهية 

2016 .

 

تربير امتؾديل 

 .أ خرى تفامق املديوهية س نة بؾدنوحد من 
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الت ـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
 

 

       :9 
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ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 تبرير عدم القبول 

  

لمسنة المالية  12-115مف قانكف المالية رقـ 12تـ بمكجب الفصؿ     
رسـ بيئي عمى المدائف كمصنكعاتيا المصنفة بالفصؿ  ، إحداث2013

            :32 

البّزتجك  علٍ المؾروض البجًُ الرزم

 9 المادة رقم

 النص الخالً

 

 رقم المالجٌ قانون من 12 المادة من II و I البندان 2016َ يناير ؽاتد من ابتداء التالًَ النخو علٍ يػجر

 من 14 بتارير 1.12.57 رقم السريف الظوجر بتنؾجذه الشادر 2016َ المالجٌ للزنٌ 115.12

 : (2012دزجمبر  28) 1434شؾر

 من 39 بالؾشل المشنؾٌ ومشنوعاتوا..........    .............  من ابتداء يؾرضَ - . I - .12 المادة»

 : التالجٌ التعريؾجٌ بالبنود المشنؾٌ المنتجات بازتثناء المنزق النظام
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. مف تعريفة الرسـك الجمركية 39
ك  البضاعة يطبؽ عمى قيمة 1,5%كقد حددت نسبة ىذا الرسـ في     

 تحسيفحماية ك ؿلصندكؽ الكطني ا" ترصد حصيمة ىذا الرسـ لفائدة 
. "البيئة
كاليدؼ مف ىذا الرسـ ىك تعبئة المكارد الضركرية لتأىيؿ قطاع     

عادة معالجة النفايات مف المكاد البالستيكية . تجميع كا 
بر عمميا، تبيف أف ىذا الرسـ يطبؽ كذلؾ عمى بعض المكاد التي تعت    
بمفيـك تعريفة الرسـك الجمركية، لكنيا ال  « résines »" راتنجات"ؾ

سائمة أك  "راتنجات"كيتعمؽ األمر أساسا ب. تستعمؿ في قطاع البالستيؾ
. عبارة عف عجائف تستعمؿ في صناعة الصباغة

كبيدؼ إعادة تأطير تطبيؽ ىذا الرسـ عمى المكاد البالستيكية فقط،    
تنجات السائمة أك عبارة عف عجائف المصنفة يقترح عدـ إخضاع الرا

 .مف تعريفة الرسـك الجمركية مف مجاؿ تطبيؽ ىذا الرسـ 39بالفصؿ 

 

 

 

II  . - البضاعٌ قجمٌ من %1 ؽً الرزم هذا نزبٌ تخدد. 

 

 التعديل المقترح

 

 رقم المالجٌ قانون من 12 المادة من II و I البندان 2016َ يناير ؽاتد من ابتداء التالًَ النخو علٍ يػجر

 من 14 بتارير 1.12.57 رقم السريف الظوجر بتنؾجذه الشادر 2016َ المالجٌ للزنٌ 115.12

 : (2012دزجمبر  28) 1434شؾر

 النظام من 39 بالؾشل المشنؾٌ ومشنوعاتوا........  ..........  من ابتداء يؾرضَ - . I - .12 المادة»

 : التالجٌ التعريؾجٌ بالبنود المشنؾٌ المنتجات بازتثناء المنزق

II  . - البضاعٌ قجمٌ من %1.5 ؽً الرزم هذا نزبٌ تخدد. 
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باإلضافة إلى ىذا كحتى يتسنى تخفيض العبء الضريبي عمى     

المتعامميف الخاضعيف لمرسـ البيئي عمى مكاد البالستيؾ، يقترح تكسيع 
نتجات كالمصنكعات مف البالستيؾ مجاؿ تطبيؽ ىذا الرسـ ليشمؿ الـ

كسيمكف ىذا . مف تعريفة الرسـك الجمركية 39المصنفة خارج الفصؿ 
، مع الحفاظ  1%إلى  1,5%اإلجراء مف تخفيض نسبة ىذا الرسـ مف 

 177عمى مستكل المداخيؿ السنكية المحصمة مف خالؿ ىذا الرسـ في 
 . مميكف درىـ

 

 

 

 

 

 

 تبرير التعديل

موارد تعبٌُ الموارد الضروريٌ لتأهجل القطاع وإعادة معالجٌ النؾايات من المواد البّزتجكجٌ وضمان 

 .قارة للشندوق الوطنً لخمايٌ البجٌُ
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ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                  : 

 

                                   : 

ٌترتب عن التوزٌع  المقترح لحصٌلة  الرس   .1
 : ت التالٌة  روض على عقود التؤمٌن التؽٌٌراالمؾ
  حصة صندو   تضامن مإسسات التؤمٌن :

ملٌون  400,8ملٌون دره  إلى   501من  

 دره  

            :33 

  التأمجن عقود علٍ المؾروض الرزم

 11 المادة رقم

 النص الخالً

 II ق الملد

 التأمجن عقود علٍ المؾروض الرزم

 الثالث الجزء

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

»- . XI(2004 أبريل 21)..............  زتوؽٍي »فأل. 

 المرشدة الضراُب خشص لخشجلٌ الذاص الشندوق لؾاُدة % 20 نزبٌ خدود ؽً التأمجن عقود علٍ المؾروض الرزم خشجلٌ ترشد -   »ءبا «

 رقم السريف الظوجر بتنؾجذه الشادر َ 2000 - 1999المالجٌ لزنٌل ل 26.99 رقم المالً القانون من 30 المادة بموجب المخدث للجوات

 المكلف الوزير يشدره قرار علٍ بناء الزكان عدد باعتبار الجوات علٍ توزع؛ (1999يونجو  30) 1420 األول ربجع من 16 بتارير 1.99.184
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  ًحصة صندو  دع  التماسك اإلجتماع :
ملٌون   601,8ملٌون دره  إلى   501من 

 دره  
  بدون تؽٌٌر : حصة المٌزانٌة العامة :

 .ملٌون دره  1002
إن التوزٌع الجدٌد سٌعزز حصة صندو  دع   .2

ملٌون دره   100التماسك اإلجتماعً بحوالً 

 فقط ،  
ؼٌر أنه سٌحر   صندو   تضامن مإسسات  .3

التؤمٌن  كآلٌة تضامنٌة بٌن شركات التؤمٌن من 
 .  بعض مواردها

 

 .بالمالجٌ المكلف الوزير تأسجرة بعد بالداذلجٌ

 :يلً كما % 80 الباقً ويرشد

 ؛ العامٌ المجزانجٌ لؾاُدة %  - 50

 ؛1984.............................   التأمجن مؤززات تضامن شندوق» لؾاُدة %  - 25

 .(2012ماي  16)...........................   اِجتماعً التمازك دعم ندوقص» لؾاُدة %  - 25

 التعديل المقترح

 II ق الملد

 التأمجن عقود علٍ المؾروض الرزم

 الثالث الجزء

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

»- . XI(2004 أبريل 21)..............  زتوؽٍي »فأل. 

 المرشدة الضراُب خشص لخشجلٌ الذاص الشندوق لؾاُدة % 20 نزبٌ خدود ؽً التأمجن عقود علٍ المؾروض الرزم خشجلٌ ترشد -   »ءبا «

 رقم السريف الظوجر بتنؾجذه الشادر َ 2000 - 1999المالجٌ لزنٌل ل 26.99 رقم المالً القانون من 30 المادة بموجب المخدث للجوات

 المكلف الوزير يشدره قرار علٍ بناء الزكان عدد باعتبار الجوات علٍ توزع؛ (1999يونجو  30) 1420 األول ربجع من 16 بتارير 1.99.184

 .بالمالجٌ المكلف الوزير تأسجرة بعد بالداذلجٌ

 :يلً كما % 80 الباقً ويرشد

 ؛العامٌ المجزانجٌ لؾاُدة 50% -

 ؛1984.............................   التأمجن مؤززات تضامن شندوق» لؾاُدة 20% -

 .(2012ماي  16)...........................   اِجتماعً التمازك دعم شندوق» لؾاُدة 30% -
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 تبرير التعديل

 .تعزيز موارد شندوق دعم التمازك اِجتماعً والرؽع من إمكانجٌ تدذلى ؽً مذتلف القطاعات اِجتماعجٌ
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 التــــالـتـعــديــــدول ــــجـــــ

           

      

 

                                    ـ                 
          : 34 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
                 : 

                                 :

حول الموارد المتوقع ل  ٌرف  التعدٌل بمعطٌات مرقمة  -

تحصٌلها من خالل سن رس  جدٌد على مواد أخرى كما ل  ٌت  

تعلٌل األسعار المقترحة خاصة مع التباٌن الكبٌر بٌنها  

ل  تمر على سن الرس  على الرمال سوى ثالث سنوات، فً  -

حٌن ٌتطلب التقٌٌ  الموضوعً لنتائجه إلى مدة أطول   

هذا الرس  و هو ما  أبانت التجربة عن صعوبة استخالص -

   ٌفسر نسبٌا مستوى الموارد المحصلة مقارنة مع التوقعات 

 34: التعديل رقم

الرزم البجًُ المؾروض علٍ الرمال 

   مكرر 11م المادة رق

الشادر بتنؾجذه الظوجر َ 2013برزم زنٌ  115.12من قانون المالجٌ رقم  14تػججر وتتمم علٍ النخو التالً مقتضجات المادة 

 .(2012ديزمبر  28) 1434من شؾر  14بتارير  1.12.57السريف رقم 

 التعديل المقترح

البجًُ المؾروض علٍ الرمال  الرزم: 14المادة رقم 

I-   رزم ذاص علٍ ازتذراج منتجات المقالع 2016يؾرض ابتداء من ؽاتد يناير. 

II-  يلً كما  يخدد زعر الرزم المذكور: 

 . درهم للمتر مكعب يطبق علٍ رمال الكثبان ورمال الجرف ورمال الوديان 25  -
رمال التؾتجت والرمال األذرى كجف ما كان نوعوا بما ؽجوا تلك التً يمكن ازتذراجوا دراهم للمتر مكعب يطبق علٍ  10 -

من مواد 
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                             900                   

           87                 2013   201       

              2014    130                     

ائمة، ستعرقل ال هذه الصعوبات إذا ماظلت  .  2015      

لذا . محالة تحصٌل الموارد المزمع تحصٌلها من المواد األخرى

ٌبدو حرٌا البدء بالتفكٌر فً سبل تحسٌن استخالص مداخٌل 

 الرس  على الرمال عوض توسٌع الرسو  على هذه المواد 

 

ٌجب إرفا  مقترح التعدٌل بدراسة ألثر سن هذه الرسو  على 

 .قطاع البناء

 

 

 

 

 

 

 

 . الردم عن طريق الػربلٌ    

 .واألخجاردراهم للمتر مكعب يطبق علٍ الخشٍ والرذام  10 -
 .والمواد الذامٌ المزتذرجٌ من الوديان المذتارة والطجندراهم للمتر مكعب يطبق علٍ المواد  5 -

 .دراهم للمتر مكعب يطبق علٍ مواد الردم 2.5 -
 .المذكورة أعّهالمقالع غجر  باقً منتجاتدراهم للمتر مكعب تطبق علٍ  5 -

III-   ًيدؽع الرزم الذاص المؾروض علٍ منتجات المقالع بشورة تلقاُجٌ وعلٍ أبعد تقدير ؽً نوايٌ السور الثالث الموال

المواد ِزتذراج 

ويجب أن تسؾع الدؽعات المذكورة . زتػّل المقالع إلٍ مخازب الذزينٌ التابعٌ لى مقراتوممن لدن أشخاب وشوِت ا

. بتشريد يبجن كمجات المواد المزتذرجٌ

كل تذلف عن تقديم اإلقرار بكمجات منتجات المقالع المزتذرجٌ أو كل تأذجر ؽً إيداع اإلقرار المذكور أو ؽً أداء الرزم 

من مبلؼ الرزم  % 25 بػرامٌ نزبتواالمطابق أو كل إغؾال أو نقشان أو تقلجل ؽً بجانات اإلقرارات المذكورة يعاقب علجى 

. المتملص منى

تلقاُجٌَ يباسر تخشجل الرزم اعتمادا علٍ زند مداذجل يشدره الوزير المكلف بالتجوجز والنقل أو وعند عدم الدؽع بشورة 

السذص  

. المؾوض لى من لدنى لوذا الػرض مع الػرامٌ المنشوص علجوا ؽً الؾقرة الزابقٌ إن اقتضٍ الخال

ي التسريع المتعلق بتخشجل الديون وتجرى المتابعات ألجل تخشجل الرزم وؽقا للقواعد واإلجراءات المنشوص علجوا ف

. المزتخقٌ للدولٌ

IV-   2013المالجٌ لزنٌ  من قانون 14أخكام المادة  2016تنزر ابتداء من ؽاتد يناير .

 تبرير التعديل

.  رزما جديدا علٍ الرمال اعتمادا علٍ أربع مبررات 2013أقر قانون المالجٌ لزنٌ 

 ملجون درهم؛ 900قدرت خجنذاك ب  ضرورة توؽجر موارد جديدة لذزينٌ الدولٌ -1
 أن ازتػّل مقالع الرمال يضر بالمجال البجًُ؛ -2
 أن تخديد زعر الرزم تم بناء علٍ خجم اِزتثمار المالً ؽً كل نوع من أنواع مقالع الرمالَ -3
. أن نقل الرمال يلخق أضرارا بالسبكٌ الطرقجٌ -4
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الرزم أين نخن من األهداف المزطرة؟ الجوم وبعد مرور ثّث زنوات علٍ السروع ؽً ازتذّص هذا 

ملجون  900ملجون درهم كموارد جديدة لذزينٌ الدولٌ أبانت تجربٌ الثّث زنوات الماضجٌ أن زقف  900بالنزبٌ لتوؽجر مبلؼ 

 :زنوات أذرى وذلك لّعتبارات التالجٌ 10درهم لن يخقق ختٍ ولو انتظرنا 

تزبب ؽً انذؾاض ذطجر إلنتاج  (مكعب بالنزبٌ لرمال الكثبان والجرف والودياندرهم للمتر  50)أوِ زعر الرزم المبالؼ ؽجى 

بزبب ارتؾاع زعر الرمال ولجوء المزتولك إلٍ ازتعمال رمال مػسوسٌ كبديل للرمال  % 70مقالع الرمال الججدة ؽاق أخجانا 

خجث يمكن . ن أقل من الرمال الججدةالججدة علٍ اعتبار أن هذه الرمال المػسوسٌ ِ تذضع للضريبٌ وبالتالً تعرض بثم

اعتبار هذا التخول ؽً عادات المزتولك مؤسرا ذطجرا علٍ التوديد الذي يطال خالجا زّمٌ البنايات التً تزتعمل ؽجوا هذه 

 .الرمال المػسوسٌ

كون أكثر تأثجرا علٍ ثانجا إن التأثجر علٍ المجال البجًُ ِ يذتلف من مقلع إلٍ آذر بل إن هناك مقالع لتكزجر الخجر قد ت

لذا ؽإن إذضاع الرمال وخدها . نظرا ِزتعمال المتؾجرات وتأثجر تناثر الػبار علٍ الوواء المجال البجًُ من مقالع الرمال

 . للرزم دون باقً المواد يعتبر أمرا ِ مبرر لى ألن الكلؾٌ البجُجٌ هً هً كجف ما كانت طبجعٌ المواد المزتذرجٌ

ؽإذا كان خجم . ر الرزم بجن مذتلف أنواع مقالع الرمال تم بناء علٍ خجم اِزتثمار أمر مردود علجىثالثا أن تخديد زع

اِزتثمار مرتؾعا نزبجا بالنزبٌ لمقالع الجرف ومقالع التؾتجت ومقالع الوديان ؽإن كل مقالع الجرف ومقالع الوديان تزتػل ؽوق 

لتؾتجت تزتػل ؽوق أراضً تابعٌ للملك الذاص للدولٌ أو لألراضً التابعٌ الملك العام البخري أو الماًُ كما أن جل مقالع ا

ؽبلؼ اقتناء العقار بالنزبٌ لمقالع الكثبان قد . للجماعات الزّلجٌ بجنما كل مقالع الكثبان تزتػل ؽوق أراضً تابعٌ للذواص

. يضاهً أو يؾوق مبلؼ اِزتثمار عند باقً أنواع مقالع الرمال

. ى أزازجا تم إهمالى هو نزبٌ تسػجل الجد العاملٌ والتً تعتبر ؽً بلد كبلدنا أكثر أهمجٌ من خجم اِزتثماركما أن هناك معط

أما بالنزبٌ لخجم الضرر الذي يلخقى نقل الرمال بالسبكٌ الطرقجٌ ؽإن هذه الرمال علٍ اذتّف أنواعوا ِ تسكل إِ نزبٌ 

كما أن هذا التأثجر علٍ السبكٌ الطرقجٌ قد أذده المسرع بعجن . عبر الطرقضُجلٌ من مجموع مواد المقالع التً يتم نقلوا 

. اِعتبار منذ زنوات عديدة عندما تم إقرار الرزم علٍ المخور الذي يسمل كل الساخنات التً تزتعمل السبكٌ الطرقجٌ

ص هذا الرزم علٍ الوجى المطلوب كما يجب التذكجر أن تجربٌ الثّث زنوات األذجرة قد مكنت من التأكد من ازتخالٌ ازتذّ

لظوور عدة طرق للتورب الضريبً نذكر منوا ما يعمد إلجى أشخاب المقالع الذين ينتجون مواد أذرى زيادة علٍ الرمال خجث 

. يزلمون الساخنات المخملٌ بالرمال وشّ سخن يوم الخجر أو الخشٍ وبالتالً يتملشون من أداء الرزم

تعديل الرزم علٍ الرمال بتذؾجضى إلٍ مزتويات معقولٌ وتعمجمى علٍ كاؽٌ مواد منتجات المقالع  لذاَ نرى أنى من الضروري

 .خجث زجمكن توزجع القاعدة الضريبجٌ من توؽجر مداذجل مومٌ لذزينٌ الدولٌ
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

       :13 

 

                                    ـ                 
          : 35 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1212::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                 : 

 

 

 لتعزٌز حٌوٌا ورشا المتقدمة الجهوٌة إرساء ٌمثل             

 بالتنمٌة والنهوض الدولة هٌاكل وتحدٌث وتطوٌر الدٌمقراطٌة

 .المندمجة واالجتماعٌة االقتصادٌة

            :35 

II -  للجوات  المرشدة الموارد المرشدة الموارد

 13 المادة رقم

 النص الخالً

 السريف الظوجر بتنؾجذه الشادر بالجواتَ المتعلق 111.14م رق التنظجمً القانون من 188 المادة ألخكام تطبجقا

 نزبٌ 2016 المالجٌ الزنٌ عن للجوات ترشد َ) 2015 يولجو 7 ( 1436 رمضان من 20 بتارير1.15.83 م رق

 .السركات علٍ الضريبٌ خشجلٌ من % 2

 التعديل المقترح

 السريف الظوجر بتنؾجذه الشادر بالجواتَ المتعلق 111.14م رق التنظجمً القانون من 188 المادة ألخكام تطبجقا

ة نزب 2016 المالجٌ الزنٌ عن للجوات ترشد َ) 2015 يولجو 7 ( 1436 رمضان من 20 بتارير1.15.83 م رق

 .السركات علٍ الضريبٌ خشجلٌ من 3%
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 14-111رق   تنظٌمًال قانونال فإن اإلطار، هذا وفً            

 اتالجه لشإون دٌمقراطً لتدبٌر ٌإسسالمتعل  بالجهات جاء ل

 إطار فً وذلك تدرٌجٌة بطرٌقة مواردها و سلطاتها وٌقوي

 .التعاقد مبدأ على ٌرتكز واضح قانونً

 

من القانون  188المادة   أن إلى اإلشارة وتجدر            

التنظٌمً السالؾ الذكر قد خصصت موارد هامة لفائدة الجهات 

 (%5)سٌت  رصدها تدرٌجٌا من الضرٌبة على الشركات 

والرس  المفروض على عقود  (%5)والضرٌبة على الدخل  

، تضاؾ إلٌها اعتمادات من المٌزانٌة العامة  فً  (%20)التؤمٌن

 .  2021مالٌٌر دره  سنة   10اف  بلوغ سقؾ 

 

و تنزٌال لهذا الورش البالػ األهمٌة، فقد تضمن               

 : التدابٌر التالٌة  2016مشروع قانون المالٌة لسنة 

 

 أجل من ،سنة 12لمدة  ،االجتماعً لتؤهٌلل صندو  إحداث -

 التنمٌة مستوى على المسجل العجز سدو الجهات تؤهٌل
 األساسٌة  والتجهٌزات التحتٌة والبنٌات البشرٌة

 توزٌع تحقٌ  من أجل الجهوي للتضامن صندو إحداث  -
 الجهات  بٌن التفاوتات تقلٌصو للموارد عادل

ٌبة على الدخل الضر حصٌلة من صالحصنسب  رفع -

 تبرير التعديل

إرزاء موارد إضاؽجٌ للجوات ؽً إطار ممارزٌ مذتلف اِذتشاشات الموكولٌ والمذولٌ لوا طبقا للقانون التنظجمً 

 .خول الجوات
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 ، %2إلى  %1من والضرٌبة على الشركات 

   % 13الرس  المفروض على عقود التؤمٌن من رفع نسبة و -
 ،  % 20 إلى

ملٌون دره  كمساهمة من  2000وكذا رصد مبلػ إضافً  -

   .المٌزانٌة العامة

وستمكن هذه األؼلفة المالٌة الجهات من وضع هٌاكلها      

المإسساتٌة واإلدارٌة و تزوٌدها بالموارد البشرٌة المإهلة 

 .  الضرورٌة
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

       :14 

 

                                    ـ                 
          : 36 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  ٫أسس٫أسس  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1212::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  99::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                 : 

 

 

 لتعزٌز حٌوٌا ورشا المتقدمة الجهوٌة إرساء ٌمثل             

 بالتنمٌة والنهوض الدولة هٌاكل وتحدٌث وتطوٌر الدٌمقراطٌة

 .المندمجة واالجتماعٌة االقتصادٌة

 

            :36  

II -  للجوات  المرشدة الموارد المرشدة الموارد

 14 المادة رقم

 

 النص الخالً

 المالجٌ الزنٌ عن للجوات ترشدَ 111.14 رقم أعّه إلجى المسار التنظجمً القانون من 188 المادة ألخكام تطبجقا

 .الدذل علٍ الضريبٌ خشجلٌ من % 2 نزبٌ 2016

 

 التعديل المقترح
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 14-111رق   تنظٌمًال قانونال فإن اإلطار، هذا وفً            

 اتالجه لشإون دٌمقراطً لتدبٌر ٌإسسالمتعل  بالجهات جاء ل

 إطار فً وذلك تدرٌجٌة بطرٌقة مواردها و سلطاتها وٌقوي

 .التعاقد مبدأ على ٌرتكز واضح قانونً

 

من القانون  188المادة   أن إلى اإلشارة وتجدر            

التنظٌمً السالؾ الذكر قد خصصت موارد هامة لفائدة الجهات 

 (%5)سٌت  رصدها تدرٌجٌا من الضرٌبة على الشركات 

والرس  المفروض على عقود  (%5)والضرٌبة على الدخل  

، تضاؾ إلٌها اعتمادات من المٌزانٌة العامة  فً  (%20)التؤمٌن

 .  2021مالٌٌر دره  سنة   10اف  بلوغ سقؾ 

 

و تنزٌال لهذا الورش البالػ األهمٌة، فقد تضمن               

 : التدابٌر التالٌة  2016مشروع قانون المالٌة لسنة 

 

 أجل من ،سنة 12لمدة  ،االجتماعً لتؤهٌلل صندو  إحداث -

 التنمٌة مستوى على المسجل العجز سدو الجهات تؤهٌل
 األساسٌة  والتجهٌزات التحتٌة والبنٌات البشرٌة

 توزٌع تحقٌ  من أجل الجهوي للتضامن صندو إحداث  -
 الجهات  بٌن التفاوتات تقلٌصو للموارد عادل

ٌبة على الدخل الضر حصٌلة من صالحصنسب  رفع -

 المالجٌ الزنٌ عن للجوات ترشدَ 111.14 رقم أعّه إلجى المسار التنظجمً القانون من 188 المادة ألخكام تطبجقا

 .الدذل علٍ الضريبٌ خشجلٌ من %3 نزبٌ 2016

 

 تبرير التعديل

التنظجمً إرزاء موارد إضاؽجٌ للجوات ؽً إطار ممارزٌ مذتلف اِذتشاشات الموكولٌ والمذولٌ لوا طبقا للقانون 

 .خول الجوات



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 ، %2إلى  %1من والضرٌبة على الشركات 

   % 13الرس  المفروض على عقود التؤمٌن من رفع نسبة و -
 ،  % 20 إلى

ملٌون دره  كمساهمة من  2000وكذا رصد مبلػ إضافً  -

   .المٌزانٌة العامة

وستمكن هذه األؼلفة المالٌة الجهات من وضع هٌاكلها      

المإسساتٌة واإلدارٌة و تزوٌدها بالموارد البشرٌة المإهلة 

 .  الضرورٌة
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ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 

                  

 

إن حذؾ مراف  الدولة المسٌرة بصورة مستقلة المقترح لن ٌؤثر      

على االلتزامات المالٌة لهذه المراف  ، علما بؤن فٌما ٌخص 

المراكز الجهوٌة لالستثمار فإن القرار المشترك لوزٌر الداخلٌة 

ووزٌر الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمً ووزٌر 

، ٌنص على ان المراكز  3268.15االقتصاد والمالٌة رق  

الجهوٌة لالستثمار الجدٌدة ستحل محل المراكز االستثمار القائمة 
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 18 المادة رقم

 خذف مراؽق الدولٌ المزجرة بشورة مزتقلٌ

 النص الخالً

 ....َ مراؽق الدولٌ 2016تخذف ابتداء من ؽاتد يناير 

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

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

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

 ....................يدؽع الرشجد الباقً إلٍ غايٌ 

 ".موارد متنوعٌ" 70الؾقرة ........................................ 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

ا بموجب النصوص الجاري بها فً ممارسة الصالحٌات المسندة له

   . العمل وكذا احترا  االلتزامات المالٌة للمراف  المحذوفة

 

-09 رق  إطار القانونفً نفس التوجه وفً إطار تنزٌل مقتضٌات 

 الصحٌة بالمنظومة المتعل  2011ٌولٌوز 2 بتارٌخ الصادر 34

 المرسو  ولمقتضٌات بالمؽرب، الصحٌة العالجات وعرض

 العالجات عرض بتنظٌ  المتعل  2-14-562 رق  التطبٌقً

 الصادر العالجات لعرض الجهوٌة والتصامٌ  الصحٌة والخرٌطة

الى مالئمة ، فقد عمدت وزارة الصحة 2015 ٌولٌوز 24 بتارٌخ

الئحة المراكز االستشفائٌة المتواجدة، للمعاٌٌر الجاري بها العمل، 

خاصة تلك المتعلقة باحترا  التقطٌع اإلداري الجدٌد للمملكة، 

ولنوعٌة المراكز االستشفائٌة المتواجدة فً تراب كل جهة أو إقلٌ  

حٌث أن القواعد المعتمدة فً الخرٌطة الصحٌة تفرض .  أو عمالة

ٌتواجد فً تراب مدٌنة واحدة عدة مراكز استشفائٌة واال ٌتواجد  أال

علما بؤن المركز ). فً تراب الجهة عدة مراكز استشفائٌة جهوٌة

االستشفائً ٌمكن ان ٌتشكل من عدة مستشفٌات مجتمعة ومتكاملة 

 (فٌما بٌنها

وبما أن مدٌنة فاس كان ٌتواجد فٌها مركزان استشفائٌان مدبران 

وهما المركز االستشفائً الجهوي لفاس  SEGMAوف  نظا  

بولمان والمركز االستشفائً اإلقلٌمً لعمالة فاس، فقد عمدت 

وزارة الصحة الى إدماج المركزٌن معا فً مركز استشفائً 

جهوي واحد ٌحمل اس  المركز االستشفائً الجهوي لفاس وٌدبر 

 

 التعديل المقترح

 ....َ مراؽق الدولٌ 2016ابتداء من ؽاتد يناير  تخذف

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

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

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

 ....................يدؽع الرشجد الباقً إلٍ غايٌ 

وتتخمل مجزانجٌ الدولٌ مذتلف النؾقات المترتبٌ عن ". موارد متنوعٌ" 70الؾقرة ........................................ 

 .2015ديزمبر  31هذه المراؽقَ والتً تم اِلتزام بوا قبل 

 

 تبرير التعديل

 .الدولٌضمان خقوق األغجار جراء خذف بعض المراؽق وتخويل الرشجد لمجزانجٌ 
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 على أساس ان هذا االندماج المحاسباتً ال SEGMAوف  نظا  

 .ٌإثر على الخدمات التً تقدمها المستشفٌات المشكلة لهذا المركز

ومواكبة لهذا اإلجراء الذي سٌتنج آثاره ابتداء من بداٌة السنة 

، فقد قامت وزارة الصحة بتشكٌل فرٌ  عمل ٌتكون 2016المالٌة 

من مجموع المسإولٌن المعنٌٌن بهذا األمر محلٌا وجهوٌا 

انب المتعلقة بالتدبٌر الجٌد واالستباقً ومركزٌا، قد تدارس كل الجو

الواجب وقد ت  جرد كل اإلجراءات . للجوانب المالٌة واإلدارٌة

اتخاذها صونا لمصالح الؽٌر وضمانا الستمرارٌة الخدمات 

العالجٌة فً كل المستشفٌات المشكلة للمركز االستشفائً الجهوي 

 .   لفاس

فرٌ  مع الخزٌنة العامة للمملكة لتدارس كل  تشكٌلت  كما 

الجوانب المرتبطة بتبعات تنزٌل التقطٌع الجهوي الجدٌد خاصة 

فٌما ٌخص تدبٌر الملفات المتعلقة بالصفقات والبٌانات المحاسباتٌة 

 2015وؼٌرها وتدبٌر المرحلة االنتقالٌة فٌما بٌن وضعٌة 

فً التسٌٌر بشكل سلس ٌمنع حدوث أي ارتباك  2016ووضعٌة 

لدى المصالح المعنٌة بالحذؾ او االندماج او توسعة مجال 

 .   االختصاص الترابً او الوظٌفً
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ
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ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                  

 

سنة الواردة  12تعدٌل ؼٌر مقبول بالنظر إلى كون مدة      

المتعلقة بإحداث صندو  التؤهٌل اإلجتماعً ، كانت  19بالمادة 

من بٌن الفرضٌات التً اعتمدتها اللجنة االستشارٌة  للجهوٌة التً 

ٌناٌر  5بتارٌخ السامً ت  تنصٌبها بمناسبة الخطاب الملكً 

والتً فً إصدار توصٌتها المتعلقة بالجهوٌة المتقدمة  2010

 -السوسٌوتؤخذ بعٌن االعتبار تطور المعطٌات الدٌموؼرافٌة  و
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 19 المادة رقم

 الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " شندوق التأهجل اِجتماعً"المزمٍ 

 النص الخالً

المنشوص علجى " شندوق التأهجل اِجتماعً"ذشوشجٌ المزمٍ َ يقوم الخزاب المرشد ألمور 2016ابتداء من ؽاتد يناير 

زنٌ المتعلقٌ بزد العجز ؽً مجاِت التنمجٌ  (12)من الدزتورَ بضبط خزابات العملجات لمدة اثنا عسرة  142ؽً الؾشل 

 .......البسريٌ والبنجات التختجٌ األزازجٌ والتجوجزات 

 .رف نؾقاتىوص........................................ 

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................................... 
-   ...................................................... 
-  
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 . للجهةف  والٌتٌن تشرٌعٌتٌن أفً  ثقافٌة ،وال جؽرافٌةالاقتصادٌة و

 

سنة المقترحة فً  20مقارنة مع مدة ومن جهة أخرى، و

ٌمكن من تسرٌع التؤهٌل سنة سوؾ  12التعدٌل، فإن اعتماد مدة 

اإلجتماعً للجهات فً أف  تحقٌ  تنمٌة قوٌة ومستدامة لكل جهات 

 .من تلك المقترحة المملكة خالل مدة إنجاز أقصر

 

 التعديل المقترح

المنشوص علجى " شندوق التأهجل اِجتماعً"َ يقوم الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ المزمٍ 2016ابتداء من ؽاتد يناير 

زنٌ المتعلقٌ بزد العجز ؽً مجاِت التنمجٌ  (20)عسرين من الدزتورَ بضبط خزابات العملجات لمدة  142ؽً الؾشل 

 .......البسريٌ والبنجات التختجٌ األزازجٌ والتجوجزات 

 .وشرف نؾقاتى........................................ 

 

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

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

 (الباقً بدون تػججر)

 تبرير التعديل

 .كاؽجٌ لزد العجز ؽً مجاِت التنمجٌ البسريٌ والبنجات التختجٌ األزازجٌ والتجوجزاتتخديد مدة 

المرجو من هذا التعديلَ توضجد الموارد المدؽوعٌ للشندوقَ علما أن الدزتور يخدد ؽترة معجنٌ لزد العجز ينبػً اختراموا 

 .ببرمجٌ واضخٌ المعالم
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 39 :                                              ـ                  19:       

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــــــــــاع بكٝػ١ ايًذ١ٓإمجـــــــــــــــــــــــــــاع بكٝػ١ ايًذ١ٓ

 

 :تعسٌٜ َكبٍٛ
                                              

                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    39: التعديل رقم

 19 المادة رقم

 الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " شندوق التأهجل اِجتماعً"مٍ المس

 النص الخالً

 ...........َ يقوم الخزاب 2016ابتداء من ؽاتد يناير 

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

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

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................................... 
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-   ...................................................... 
- ....................................................... 
 ..............................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

 ......................... ة بالتزويدالنؾقات المتعلق -
- ....................................................... 
- ...................................................... 
المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق الدولٌ  -

 .لقانون المالجٌ 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22المزجرة بشورة مزتقلٌ طبقا ألخكام المادتجن 
III- ............................................... 

 

 التعديل المقترح

 ...........َ يقوم الخزاب 2016ابتداء من ؽاتد يناير 

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

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

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................................... 
-   ...................................................... 
- ....................................................... 
 ..............................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

 ......................... النؾقات المتعلقٌ بالتزويد -
- ....................................................... 
- ...................................................... 
قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق الدولٌ المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ  -
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 .لقانون المالجٌ 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22طبقا ألخكام المادتجن  المزجرة بشورة مزتقلٌ
III- ...............................................  

 (الباقً بدون تػججر)

تبرير التعديل 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 40 :                                              ـ                  20:       

 

ومالحقةة  التممممممـدممممممـةة نةة
 

 

  غشــــــــــــــب غشــــــــــــــب 

  َع اعتُاز قٝػ١ ايًذ١َٓع اعتُاز قٝػ١ ايًذ١ٓ

 :َكبٍٛغرل تعسٌٜ 
 

                                           

                                       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               40: التعديل رقم

 20 المادة رقم

 الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " شندوق التضامن بجن الجوات"المزمٍ 

 النص الخالً

 ...........َ يقوم الخزاب 2016ابتداء من ؽاتد يناير 

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

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

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................................... 
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-   ...................................................... 
- ....................................................... 
 ..............................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

 ...................................المبالؼ المدؽوعٌ  -
- ....................................................... 
- ...................................................... 

خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق الدولٌ المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة 

 .لقانون المالجٌ 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22المزجرة بشورة مزتقلٌ طبقا ألخكام المادتجن 

 التعديل المقترح

 ...........َ يقوم الخزاب 2016ابتداء من ؽاتد يناير 

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

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

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................................... 
-   ...................................................... 
- ....................................................... 
 ..............................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

 ................................... المبالؼ المدؽوعٌ -
- ....................................................... 
- ....................................................... 
قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق الدولٌ المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ  -

 .لقانون المالجٌ 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22طبقا ألخكام المادتجن  المزجرة بشورة مزتقلٌ
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 تبرير التعديل

 

 .الودف من التعديل المّءمٌ مع القانون التنظجمً للمالجٌ
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 41 :                                              ـ                                  

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ايتعسٌٜايتعسٌٜغشب غشب 

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 : ذا التعدٌل ؼٌر مقبول لإلعتبارات التالٌة 

  صندو  " لقد ت  إحداث  حساب مرصد ألمور خصوصٌة المسمى

 الدستور، من 142 فً الفصل علٌه المنصوص" التؤهٌل االجتماعً 

 مجاالت فً العجز بسد المتعلقة العملٌات حسابات والذي سٌقو  بضبط
 ألحكا  طبقا والتجهٌزات األساسٌة والبنٌات التحتٌة البشرٌة، التنمٌة

بالجهات، كما ت   المتعل  111.14 رق  القانون التنظٌمً من 229 المادة

حساب مرصد ألمور  2016إحداث بموجب مشروع قانون المالٌة 

طبقا لمقتضٌات " صندو  التضامن بٌن الجهات " خصوصٌة ٌسمى 

وذلك من أجل ضمان توزٌع متكافئ بٌن الدستور،  من 142 الفصل

 الداخلٌة وزٌر الجهات بؽٌة التقلٌص من التفاوتات فٌما بٌنها، وٌكون
  .وصرؾ نفقاته موارده بقبض اآلمر

وعلٌه، ونظرا إلحداث الصندوقٌن السالفً الذكر والذٌن ٌهدفان إلى تعبئة 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              41:  التعديل رقم

 مكررة 20 المادة رقم

 الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

" شندوق التنمجٌ اِقتشاديٌ باألقالجم الشخراويٌ"

مكرر  20المادة 

واد نون وتطوير  -رغبٌ ؽً التمكن من دعم التنمجٌ بجوات العجون الزاقجٌ الخمراء والداذلٌ وادي الذهب وكلمجم  -1
النزجح اِقتشادي ودعم المقاوِت واِقتشاد اِجتماعً وتوؽجر الدذل القار وؽرص السػل ذاشٌ لؾاُدة السباب 

شندوق التنمجٌ اِقتشاديٌ "ر ذشوشجٌ يزمٍ َ خزاب مرشد ألمو2016بواَ يخدثَ ابتداء من ؽاتد يناير 
: َ يكون الوزير المكلف بالمالجٌ هو اآلمر بقبض موارده وشرف نؾقاتى"باألقالجم الشخراويٌ

 :يتضمن هذا الخزاب  -2

: ؽً الجانب الداُن

 المذششات من المجزانجٌ العامٌَ -

المبالؼ المدؽوعٌ من طرف الجماعات الترابجٌ والمؤززات والمنسآت العمومجٌ ِنجاز عملجات التنمجٌ ؽً الجوات  -
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تماعٌة الموارد المالٌة الضرورٌة لمواكبة التنمٌة االقتصادٌة واالج
بمختلؾ جهات المملكة،  فإن القٌمة المضافة لهذا التعدٌل تبقى ضعٌفة، 

خاصة وأن موارد هذٌن  الحسابٌن تض  كل موارد الحساب المقترح 
 .بمقتضى هذا التعدٌل

   صندو  " ال ٌمكن خل  الحساب المرصد ألمور خصوصٌة المسمى
ه على موارد ذاتٌة، وذلك لعد  توفر" التنمٌة االقتصادٌة باألقالٌ  الصحراوٌة 

  130.13من القانون التنظٌمً لقانون المالٌة رق   27تطبٌقا لمقتضٌات المادة 

كما إن إحداث حسابات خصوصٌة جدٌدة ال ٌتماشى و السٌاسة المسطرة من 
طرؾ الحكومة والهادفة إلى التقلٌص من عدد الحسابات الخصوصٌة وترشٌد 

 .استعمالها

 الثّثَ  

 الموارد األذرى الممكن رشدها لؾاُدة الشندوق بموجب التسريع والتنظجم الجاري بوما العمل أو ؽً إطار اتؾاقًَ -

 الوبات والوشاياَ -

 .الموارد المذتلؾٌ -

: انب المدينؽً الح

 المزاهمٌ ؽً تمويل النؾقات المتعلقٌ بتطوير وتنويع النزجح اِقتشاديَ -

 المزاهمٌ ؽً نؾقات دعم مقاوِت اِقتشاد اِجتماعً  -

 تسججع األنسطٌ -

 دعم التكوين واإلدماج والتسػجل  -

 . تسججع األنسطٌ المدرة للدذل -
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 42 :                                              ـ                  21:       

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــاع

 :تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 

 

 

 

 

 

 42: التعديل رقم

 21 المادة رقم

 مّءمٌ بعض الخزابات المرشدة ألمور ذشوشجٌ

 لقانون المالجٌ 130.13مع أخكام القانون التنظجمً رقم 

 النص الخالً

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................... 
-   ...................................... 
- ....................................... 
 ......................................الموارد  -
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ؽً الجانب المدين 

 ...................المبالؼ المدؽوعٌ  -
- ...................................... 
- ...................................... 

المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق 

 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22الدولٌ المزجرة بشورة مزتقلٌ طبقا ألخكام المادتجن 

 .لقانون المالجٌ

 التعديل المقترح

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- .............................................. 
-   ............................................. 
- .............................................. 
 ..............................................الموارد  -

جانب المدين ؽً ال

 .......................... المبالؼ المدؽوعٌ -
- ............................................. 
- ............................................. 
قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ  -

من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22طبقا ألخكام المادتجن  المزجرة بشورة مزتقلٌمراؽق الدولٌ 
 .لقانون المالجٌ 130.13

 

 تبرير التعديل

 .الودف من التعديل المّءمٌ مع القانون التنظجمً للمالجٌ
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 :نقترح تطبجق هذا التعديل علٍ الخزابات الذشوشجٌ التالجٌ

 الجؾاف؛شندوق مخاربٌ آثار  -
 شندوق النووض بتسػجل السباب؛ -
 شندوق دعم المبادرة الوطنجٌ للتنمجٌ البسريٌ؛ -
 خشٌ الجماعات الترابجٌ من خشجلٌ الضريبٌ علٍ القجمٌ المضاؽٌ؛ -
 تمويل نؾقات التجوجز ومخاربٌ البطالٌ؛ -
 شندوق الدعم لؾاُدة األمن الوطنً؛ -
 شندوق مكاؽخٌ آثار الكوارث الطبجعجٌ؛ -
 ص بالشجدلجٌ المركزيٌ؛الخزاب الذا -
 الخزاب الذاص بازتبدال أماِك الدولٌ؛ -
 مرشدات المشالد المالجٌ؛ -
 شندوق التنمجٌ الؾّججٌ؛ -
 شندوق التضامن للزكنٍ واِندماج الخضري؛  -
 شندوق تخديث اإلدارة العمومجٌ؛ -
 الشندوق الوطنً الػابوي؛ -
 .الشندوق الذاص لدعم مؤززات الزجون -
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 التــــالـتـعــديــــدول ــــجـــــ

 43 :                                              ـ                  22:       

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 

                                          

                                       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               43: التعديل رقم

 22 مادة رقمال

 تػججر الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " الشندوق الذاص لخشجلٌ الضراُب المرشدة للجوات"المزمٍ 

 النص الخالً

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................... 
-   ...................................... 
- ....................................... 
 ......................................الموارد  -
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ؽً الجانب المدين 

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

ا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ قشد إعادة دؽعى

 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22الدولٌ المزجرة بشورة مزتقلٌ طبقا ألخكام المادتجن 

 .لقانون المالجٌ

 التعديل المقترح

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- .............................................. 
-   ............................................. 
- .............................................. 
 ..............................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

- ............................................. 
- ............................................. 
- ............................................. 
قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ  -

من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22طبقا ألخكام المادتجن  مراؽق الدولٌ المزجرة بشورة مزتقلٌ
 .لقانون المالجٌ 130.13

 تبرير التعديل

 .الودف من التعديل المّءمٌ مع القانون التنظجمً للمالجٌ

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 44 :                                              ـ                  22:       

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 

                  

 

                                                          

 .         آل    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               44: التعديل رقم

 22 المادة رقم

 تػججر الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " الشندوق الذاص لخشجلٌ الضراُب المرشدة للجوات"المزمٍ 

 النص الخالً

 ...........من القانون  30َ أخكام المادة 2016تػججر وتتمم ابتداء من ؽاتد يناير 

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

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

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

- ....................................................... 
 .الجواتيخدد بنص تنظجمً توزيع مزاهمات المجزانجٌ العامٌ المسار إلجوا ؽً الجانب الداُن أعّه علٍ 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعديل المقترح

 ...........من القانون  30َ أخكام المادة 2016تػججر وتتمم ابتداء من ؽاتد يناير 

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

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

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

- ....................................................... 
توزيع مزاهمات خجز التنؾجذ  2016ؽً أجل ِ يتعدى سورين بعد دذول مسروع قانون المالجٌ لزنٌ يخدد بنص تنظجمً 

 .المجزانجٌ العامٌ المسار إلجوا ؽً الجانب الداُن أعّه علٍ الجوات

 

 التعديلتبرير 

 

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 45 :                                              ـ                  24:       

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

 

 

  غشب ايتعسٌٜ بكبٍٛ قٝػ١ ايًذ١ٓغشب ايتعسٌٜ بكبٍٛ قٝػ١ ايًذ١ٓ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 

                                

                             

                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               45: التعديل رقم

 24 المادة رقم

 تػججر الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " شندوق تضامن مؤززات التأمجن"المزمٍ 

 النص الخالً

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................... 
-   ...................................... 
- ....................................... 
 ......................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

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



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلٌ طبقا المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق الدولٌ المزجرة بشورة مزت -
 .لقانون المالجٌ 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22ألخكام المادتجن 

 التعديل المقترح

II- زاب يتضمن هذا الد

 ؽً الجانب الداُن

- .............................................. 
-   ............................................. 
- .............................................. 
 ..............................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

- ............................................. 
- ............................................. 
- ............................................. 
طبقا  قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق الدولٌ المزجرة بشورة مزتقلٌالمبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ  -

 .لقانون المالجٌ 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22كام المادتجن ألح
 

 تبرير التعديل

 .الودف من التعديل المّءمٌ مع القانون التنظجمً للمالجٌ



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 46 :                                             ـ                  25:       

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  غشب ايتعسٌٜ بكبٍٛ قٝػ١ ايًذ١ٓغشب ايتعسٌٜ بكبٍٛ قٝػ١ ايًذ١ٓ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                  

 

أما فٌما ٌخص  الجانب المدٌن لهذا الصندو  فتجب اإلشارة      

 : إلى ما ٌلً 

                                               
إن هذا الجانب المرتبط بتعزٌز الخدمات :              

الصحٌة فً مجال تصفٌة الكلً ٌعد من بٌن األولوٌات 
التً تسهر علٌها الحكومة فً إطار البرامج التً تنهجها 

وزارة الصحة من أجل تعزٌز الوقاٌة و محاربة 
فً هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى انه أما  . األمراض

 46: التعديل رقم

 25 المادة رقم

 تػججر الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " شندوق دعم التمازك اِجتماعً" المزمٍ 

 النص الخالً

II-  يتضمن هذا الخزاب

ؽً الجانب الداُن 

 ....................................جشجلٌ المزاهمٌ  -
- ....................................................... 
-   ...................................................... 
- ....................................................... 
 ..............................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

ستٌعاب الئحة االنتظار، ٌت  العرض المتزاٌد و من أجل ا
ملٌون دره   300تخصٌص سنوٌا مٌزانٌة تقدر بحوالً 

لشراء خدمات تصفٌة الكلً من القطاع الخاص، وقد مكن 
 .من المرضىهذا اإلجراء من التكفل بعدد مه  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................... دؽع المزاهمٌ لتمويل 

. للتأمجن الشخً........................ 

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

 ...........المزاهمٌ ؽً إطار اتؾاقً ؽً تمويل  -
 .مراكز اِزتقبال................................... 

 ..................................دؽع مبالؼ مزاهمات  -
 من أزر معوزةَ وكذا تلك التً تقوم بعملجات ......... 

 التعديل المقترح

II-  يتضمن هذا الخزاب

ؽً الجانب الداُن 

 ....................................جشجلٌ المزاهمٌ  -
- ....................................................... 
-   ...................................................... 
- ....................................................... 
 ..............................................لموارد ا -

ؽً الجانب المدين 

................................... دؽع المزاهمٌ لتمويل 

. للتأمجن الشخً........................ 

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

 ..........................المزاهمٌ ؽً إطار اتؾاقً  -
 .الجمعجات المذتشٌ ؽً ازتقبال وعّج مرضٍ القشور الكلوي -
- ........................................................ 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الباقً بدون تػججر)

 تبرير التعديل

 قانونً والجمعجاتتوزجع اِزتؾادة لألزر المعوزة التً تتكؾل باأليتام وؽق سروط يخددها نص يودف التعديل إلٍ 

 .المذتشٌ ؽً ازتقبال وعّج مرضٍ القشور الكلوي

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 47 :                                              ـ                  25:       

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 

                                 

                                 

               

 

 47: التعديل رقم

 25 المادة رقم

 تػججر الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " شندوق دعم التمازك اِجتماعً"المزمٍ 

 النص الخالً

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................... 
-   ...................................... 
- ....................................... 
 ......................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

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

قلٌ طبقا المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق الدولٌ المزجرة بشورة مزت



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 

 

 

 

 .لقانون المالجٌ 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22ألخكام المادتجن 

 التعديل المقترح

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- .............................................. 
-   ............................................. 
- .............................................. 
 ..............................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

- ............................................. 
- ............................................. 
- ............................................. 
 أذرى أو مراؽق الدولٌ المزجرة بشورة مزتقلٌقشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ  -

 .لقانون المالجٌ 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22طبقا ألخكام المادتجن 
 تبرير التعديل

 .الودف من التعديل المّءمٌ مع القانون التنظجمً للمالجٌ



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 48 :                                              ـ                  27:       

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 

 

 

                                          

                                       

 

 48: التعديل رقم

 27 المادة رقم

 تػججر الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " الخزاب الذاص بالطرق"المزمٍ 

 النص الخالً

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- ....................................... 
-   ...................................... 
- ....................................... 
 ......................................الموارد  -



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽً الجانب المدين 

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

ذشوشجٌ أذرى أو مراؽق المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور 

 130.13من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22الدولٌ المزجرة بشورة مزتقلٌ طبقا ألخكام المادتجن 

 .لقانون المالجٌ

 التعديل المقترح

II-  يتضمن هذا الخزاب

 ؽً الجانب الداُن

- .............................................. 
-  ................. ............................ 
- .............................................. 
 ..............................................الموارد  -

ؽً الجانب المدين 

- ............................................. 
- ............................................. 
- ............................................. 
قشد إعادة دؽعوا لؾاُدة خزابات مرشدة ألمور ذشوشجٌ أذرى أو المبالؼ المدؽوعٌ إلٍ المجزانجٌ العامٌ  -

من القانون التنظجمً الزالف الذكر رقم  27و 22طبقا ألخكام المادتجن  مراؽق الدولٌ المزجرة بشورة مزتقلٌ
 .مالجٌلقانون ال 130.13

 تبرير التعديل

 .الودف من التعديل المّءمٌ مع القانون التنظجمً للمالجٌ

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

        :32 

      

 

                                    ـ                 
          : 49 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  44  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1414::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  22::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
                  : 

                                         : 

 

 ٕف١ذ   ئْ ئد  ث ٚو ٌ  ِٓ ٘ذ   ٌذجُ  ؼطٍغ  ّٙ َ ئػ    ٚ   بغ  

 ٌّٕ ؽك  ٌجب١ٍ  ٠ طٍب       ِس ف١ؼ   ٚ ٚ   ١ّٕ   ٌم ٚٞ يِخطط ت 

ِ ؼ     إل ؼ   ِغ  ألخذ  ؼ١ٓ  إلػ ب   ػ ٚ    ٌ ى ًِ ِغ  ال     ١ج١ ت 

ٚ  ٚ ٌ ج١ٙ  ت  أل   ١  ٌٛؽ١ٕ  فٟ  ٌّج الت  ٌف د١  ٚ  ٌب١ٕ ت  ٌ ذ ١  

 ٌ   ١  ٚ ٌ م ف  ٚ ٌ ى٠ٛٓ  ٌّٕٟٙ ٚ ٌظذ  ٚ ٌسىٓ ٚ ٌس١ د  ٚ ٌظٕ ػ  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               49: التعديل رقم

 مكررة 32 المادة رقم

 تػججر الخزاب المرشد ألمور ذشوشجٌ

 " شندوق التنمجٌ القرويٌ والمناطق الجبلجٌ"المزمٍ 

 

التعديل المقترح 

 

شندوق التنمجٌ القرويٌ والمناطق "يلػٍ الخزاب الذشوشً المرشد ألمور ذشوشجٌ المزمٍ )

كمؤززٌ عمومجٌ متمتعٌ " وكالٌ التنمجٌ القرويٌ والمناطق الجبلجٌ"ابتداء من تارير إخداث " الجبلجٌ

 .(بالسذشجٌ المعنويٌ واِزتقّل المالً



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

  ِٓ جٙ  ٚ ِغ  ٌّخطط ت  ٌج٠ٛٙ  ِٓ جٙ   خ ٜ؛  ِ ت ٌ م١ٍ ٠  ٚ ٌخ
 ٠س ٛجب وذٌه    ٌم ٠ٚ  ٚ ٌّٕ ؽك  ٌجب١ٍ  ١ّٕ  يْ خٍك  ٌٛو ٌ   ٌٛؽ١ٕ  يئ

ٌٍٛز      ١٘ىٍ   ألجٙ    ٌّ و ٠  ٚ الِّ و    ٌ    ؼ  ئػ     ٌٕظ  فٟ 

  الل١ّ١ٍ فٟ  ٌّٕ ؽك  ٌجب١ٍ  و ٌّ ٠ ٠ ت     خً  ٌف د   ٌ ٟ    ٌّىٍف 

ف د  ٚ  ٌّى  ب  ٌج٠ٛٙ  ٌ    ّ    ٌف دٟ ٚ ٚو ٌ   ٌ ١ّٕ   ٌف د١  ًٌ

ٚال ١ّ  ف١ّ  ٠ ؼٍك   ٌّٕ ٛج ت  ٌّذ١ٍ ، ٚ ٌٛو ٌ   ٌٛؽ١ٕ  ٌ ١ّٕ  ِٕ ؽك 

 فٟ ٘ذ   ٌّج ي  ٌ  خً ٚ ٕس١ك  ٌٛ د ت ٚ ال و ْ ٚذٌه  ػّ ٔ  ٌٕج ػ 

 .ٚ ف  ٠  ٌ   خً  ٌّٙ َ ٚ ٌّسإ١ٌٚ ت
 

 

 

 تبرير التعديل

 
 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

       :32 

            

 

                                    ـ                 
          : 50 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ

        

النفقات " ٌهدؾ هذا التعدٌل إلى تؽٌٌر اس  حساب النفقات من المخصصات المسمى  

النفقات الخاصة بتنفٌذ نموذج تنمٌة األقالٌ  " إلى " الخاصة بتنمٌة األقالٌ  الصحراوٌة 

بٌة وتعزٌز إشعاع وجعله آلٌة مالٌة لتنفٌذ النموذج التنموي الجدٌد باألقالٌ  الجنو" الجنوبٌة 

. الصحراء كمركز اقتصادي وحلقة وصل بٌن المؽرب وامتداده االفرٌقً

                                         :

  حساب مرصد ألمور خصوصٌة  2016ت  خل  فً إطار مشروع قانون المالٌة
من  142المنصوص علٌه فً الفصل " صندو  التؤهٌل االجتماعً " ٌسمى 

الدستور، والذي سٌقو  بضبط حسابات العملٌات المتعلقة بسد العجز فً مجاالت 
من  229حكا  المادة التنمٌة البشرٌة، والبنٌات التحتٌة األساسٌة والتجهٌزات طبقا أل

المتعل  بالجهات،  كما ت  إحداث بموجب مشروع  111.14القانون التنظٌمً رق  
صندو  التضامن بٌن " حساب مرصد ألمور خصوصٌة ٌسمى  2016قانون المالٌة 

من الدستور، وذلك من أجل ضمان توزٌع  142طبقا لمقتضٌات الفصل " الجهات 
 من التفاوتات فٌما بٌنها   متكافئ بٌن الجهات بؽٌة التقلٌص

فً الذكر والذٌن ٌهدفان إلى تعبئة الموارد الوعلٌه، ونظرا إلحداث الصندوقٌن الس
المالٌة الضرورٌة لمواكبة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بمختلؾ جهات المملكة،  فإن 

ن بموجب القٌمة المضافة لهذا التعدٌل تبقى ضعٌفة، خاصة وأن موارد الحسابٌن المحدثً
تض  كل موارد الحساب الخصوصً المقترح خلقهما  2016مشروع قانون المالٌة 

بمقتضى هذٌن التعدٌلٌن  
  إن خل  حسابات خصوصٌة جدٌدة ال ٌتماشى و السٌاسة المسطرة من طرؾ الحكومة

والهادفة إلى التقلٌص من عدد الحسابات الخصوصٌة وترشٌد استعمالها  

 50التعديل رقم 

تػججر خزاب النؾقات من المذششات المزمٍ 

" ة بتنؾجذ نموذج تنمجٌ األقالجم الجنوبجٌ النؾقات الذاص"

 مكررة مرتجن 32المادة 

الشادر  1976من قانون المالجٌ لزنٌ  49تػجر وتتمم علٍ النخو التالًَ أخكام الؾشل 

دجنبر  26) 1395ذي الخجٌ  23بتارير  1.75.464بتنؾجذه الظوجر السريف رقم 

1976) :

النؾقات الذاشٌ بتنؾجذ نموذج "خزاب يدعٍ ..........يخدث ابتداء من – I :49الؾشل 

النؾقات الذاشٌ ..........ويكون الوزير المكلف بالمالجٌ هو ......... "تنمجٌ األقالجم الجنوبجٌ

بتنؾجذ النموذج التنموي الجديد لألقالجم الجنوبجٌَ وتعزيز إسعاع الشخراء كمركز اقتشادي 

 .مػرب وامتداده اإلؽريقًوخلقٌ وشل بجن ال

II–   ؽً يتضمن هذا الخزاب :

:  الرشجد الداُن

 المجزانجٌ العامٌ -

المبالؼ المدؽوعٌ من طرف الجماعات الترابجٌ والمؤززات والمنسآت العمومجٌ  -
ِنجاز األوراش الكبرى ؽً جوات العجون الزاقجٌ الخمراء والداذلٌ وادي الذهب 

                                                                                                            .نون واد-وكلمجم

الرشجد المدين 

 .نموذج تنمجٌ األقالجم الجنوبجٌبتنؾجذ النؾقات الذاشٌ  -

تبرير التعديل 

أعلن  يرمً مقترح التعديل إلٍ إخداث خزاب ذشوشً من أجل مواكبٌ المساريع التً
 .عنوا شاخب الجّل ف  ي ذطاب المزجرة الذضراء األذجرة
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 ًسٌت  على صعٌد كل جهة، إحداث  111.14للجهات رق   بمقتضى القانون التنظٌم
الوكالة الجهوٌة لتنفٌذ المشارٌع والتً تناط بها أساسا مهمة تنفٌذ المشارٌع وبرامج 

االقتصادٌة واالجتماعٌة  والتنمٌة اإلنعاش التنمٌة، إضافة إلى وجود وكالة
تنموٌة محلٌة وتعبئة بتنفٌذ برامج  2002الجنوب التً تقو  منذ إحداثها سنة  ألقالٌ 

موارد مالٌة إلنجاز مشارٌع ذات أثر مباشر على المستوى االقتصادي واالجتماعً 
ألقالٌ  الجنوب فً إطار شراكات مع الجماعات المحلٌة والوزارات والمإسسات 

كما أن هذه الوكالة قد راكمت تجربة مهمة فً مجال التنمٌة المحلٌة . العمومٌة
 .باألقالٌ  الجنوبٌة

  سٌت  وف  مقاربة تشاركٌة بٌن الدولة والجهات إن تفعٌل هذا النموذج التنموي الجدٌد
المعنٌة ، علما بؤن تدخل القطاع الخاص سٌساه  أٌضا فً المشارٌع االستثمارٌة 

 .المزمع تنفٌذها باألقالٌ  الجنوبٌة 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

      :36 

      
 51 :                                              ـ                 

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  33  ::املُتٓعٕٛاملُتٓعٕٛ  ــــ  1414::املعاضنٕٛاملعاضنٕٛ  ــــ  33::املٛاؾكٕٛاملٛاؾكٕٛ
 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ

 :  ؼ ٠ً غ١  ِمبٛي ٌأل ب    ٌ  ١ٌ  

 

 خ ِ ت  ٌٕمً  ِ وب ت  ٌّٕذ   ج ٠   ٌّخظضْ  ٌغ ف  ٌّ ٌٟ ئ

١ٍِْٛ  286ل    ّبٍغ ٞ  ٌؼِّٟٛ  ٌجّ ػٟ ٌٍّس ف ٠ٓ ػب   ٌط ق

 400.000ٚفٟ د ٌ   فغ  ٌّبٍغ  أللظٝ ٌّٕذ   ٌ ج ٠  ِٓ .   ُ٘ 

 600.000ئٌٝ  (2014   فٟ ل ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  ٌسٕ  حوّ  ٘ٛ َ)  ُ٘ 

فس ىٍف ٘ ٖ  ٌؼ١ٍّ   (51وّ  ٘ٛ ِم  ح فٟ  ٌ ؼ ٠ً  لُ )   ُ٘

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               51: التعديل رقم

 مكررة 36 المادة رقم

 منخٌ تكزجر ومخٌ تجديد المركبات المذششٌ للنقل

 لمزاؽرين عبر الطرقالعمومً الجماعً ل 

الشادر َ 2014برزم زنٌ  10.13من قانون المالجٌ رقم  5تػججر وتتمم علٍ النخو التالً مقتضجات المادة 

 .(2013ديزمبر  30) 1435من شؾر  25بتارير  1.13.115بتنؾجذه الظوجر السريف رقم 

 النص الخالً

I-  تخدث ذّل الؾترة.......................... 
 عبر الطرق.................................... 

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

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

 .والمخدد بنص تنظجمً................................ 
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 .            145-      ئػ فٟ  ِجٙٛ 
 ٖزَ  ٛف١ ٖ ٚفم    ٌغ ف  ٌّ ٌٟ ئٌٝ  إلػ ف     ٌّبٍغ ٚذ ٌ 

 ١ىٍف  2016ٌّش ٚع ل ْٔٛ  ٌّ ١ٌ  ٌسٕ   12 ٌّ    ٌّم ؼ١ ت 

 فك  ٌ ٌٚ   ٌّس١  َ  ّىٌٓٞٓ  ١ٍِْٛ   ُ٘  365ئجّ ٌٟ ٠ٕ ٘ ِبٍغ 

 ٌٕمً ػب   ٌط ق ٚ ٌس ِ   ٌّىٍف   ِ ٠ ٠   ي"   ظف  ِس مٍ 

   ٌذ ١ٌ  الٌ   ِ  ٗ   ظِٓ    ١ؼ  ٗ ْ"  ٌط ل١ 

 .درهم لكل عربٌ (400.000)ة ألف يخدد المبلؼ األقشٍ لمنخٌ التجديد ؽً أربعمائ

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

 (الباقً ِ تػججر ؽجى)

 التعديل المقترح

I-  تخدث ذّل الؾترة.......................... 
 عبر الطرق.................................... 

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

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

 .والمخدد بنص تنظجمً................................ 

 .لكل عربٌ درهم (600.000)زتماٌُ ألف يخدد المبلؼ األقشٍ لمنخٌ التجديد ؽً 

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

 (الباقً ِ تػججر ؽجى)

 تبرير التعديل
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 28 :                               ـ                   11:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                  

 

: تعدٌل ؼٌر مقبو ل لالعتبارات التالٌة 

ٌترتب عن التوزٌع  المقترح لحصٌلة  الرس  المفروض على عقود التؤمٌن  .4

 : التؽٌٌرا ت التالٌة  

  ملٌون دره   901,8ملٌون دره  إلى  1002انتقال حصة المٌزانٌة العامة  من

مما ٌإثر سلبا على موارد المٌزانٌة العامة و ٌستدعً إعادة النظر فً تقٌٌ  الموارد 

 28: الخعذًل سكم 

الشظم املفشوك على علىد الخإمين 

 11املادة سكم  

 

ليت  املادة  ألـا

 

 ؤخيام ، 2016 يىايش فاجذ مً ابخذاء الىدىالخالي، على وجخمم حغير

 2.58.1151 سكم باإلاشظىم II اإلالخم مً الثالث الجضء مً XI البىذ

 بخذويً ) 1958 ديعمبر 24 ( 1378 آلاخشة حمادي مً 12 في الفادس
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  " أ"المبرمجة بالجدول 

    ملٌون دره  إلى   501انتقال حصة صندو   تضامن مإسسات التؤمٌن من

 ملٌون دره   400,8

 ملٌون دره  إلى   501قال حصة صندو  دع  التماسك اإلجتماعً  من انت

 ملٌون دره    601,8

. ل  ٌت  رصدها% 5علما بؤن مقترح التوزٌع لٌس مكتمال بحٌث ٌنقصه 

 100إن التوزٌع الجدٌد سٌعزز حصة صندو  دع  التماسك اإلجتماعً بحوالً  

ت التؤمٌن  كآلٌة تضامنٌة ملٌون دره  ،  ؼٌر أنه سٌحر   صندو   تضامن مإسسا

.   بٌن شركات التؤمٌن من بعض مواردها

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وجخميمه حغييٍر جم هما والخىبر، بالدسجيل اإلاخلللت الىفىؿ

 II امللحم»

 الخإمين علىد على املفشوك الشظم»

 الثالث الجضء»

.........................« 

« - . XI« يعخىفى « ؤلف ....................................................... 

 . ) 2004 ؤبشيل »............................................................ )21

ذ - « باء»  خذود في الخإمين علىد على اإلافشوك الشظم خفيلت جـش

 المشاثب خفق لخفيلت الخاؿ الفىذوق » لفاثذة % 20 وعبت »

ذة»  اإلاالي اللاهىن  مً 30 اإلاادة بمىحب اإلادذر « للجهاث اإلاـش

 بدىفيزٍ الفادس ، 2000 - 1999 اإلااليت للعىت 26.99 سكم»

ٌ  سبيع مً 16 بخاسيخ 1.99.184 سكم الؽشيف الظهير»  1420 ألاو

 على بىاء العيان عذد باعخباس الجهاث على جىصا ؛) 1999 يىهيى »)30

 .باإلااليت اإلايلف الىصيش جإؼيرة بلذ بالذاخليت فاإلايل الىصيش يفذٍس كشاس»

ذ»  : يلي هما % 80 الباقي ويـش

 ؛ اللامت اإلايزاهيت لفاثذة % »- 50
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 « ……………....... الخإمين ماظعاث جمامً ـىذوق » لفاثذة % » - 25

 ؛ »........................... 1984

 « …………............. الاحخماعي الخماظً دعم ـىذوق » لفاثذة % »- 25

 2012(.« مار »................................ )16

 

الخعذًل 

 

 ؤخيام ، 2016 يىايش فاجذ مً ابخذاء الىدىالخالي، على وجخمم حغير

 2.58.1151 سكم باإلاشظىم II اإلالخم مً الثالث الجضء مً XI البىذ

 بخذويً ) 1958 ديعمبر 24 ( 1378 آلاخشة حمادي مً 12 في الفادس

 : وجخميمه حغييٍر جم هما والخىبر، بالدسجيل اإلاخلللت الىفىؿ

 II امللحم»

 الخإمين علىد على املفشوك الشظم»

 الثالث الجضء»

.........................« 

« - . XI« يعخىفى « ؤلف ....................................................... 
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 . ) 2004 ؤبشيل »............................................................ )21

ذ - « باء»  خذود في الخإمين علىد على اإلافشوك الشظم خفيلت جـش

 المشاثب خفق لخفيلت الخاؿ الفىذوق » لفاثذة % 20 وعبت »

ذة»  اإلاالي اللاهىن  مً 30 اإلاادة بمىحب اإلادذر « للجهاث اإلاـش

 بدىفيزٍ الفادس ، 2000 - 1999 اإلااليت للعىت 26.99 سكم»

ٌ  سبيع مً 16 بخاسيخ 1.99.184 سكم الؽشيف الظهير»  1420 ألاو

بىاء  العيان عذد باعخباس الجهاث على جىصا ؛) 1999 يىهيى »)30

 على 

 .باإلااليت اإلايلف الىصيش جإؼيرة بلذ بالذاخليت اإلايلف الىصيش يفذٍس كشاس»

ذ»  : يلي هما % 80 الباقي ويـش

 ؛ العامت امليزاهيت لفائذة % 45 

 « ……………....... الخإمين ماظعاث جمامً ـىذوق » لفائذة % 20

 ؛ »........................... 1984

 « …………............. الاحخماعي الخماظً دعم ـىذوق » لفائذة % 30

 2012(.« مار »................................ )16
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

       11 :   ـ    

 

 29 :                               ـ                  

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــــاع

 .بكٝػ١ ايًذ١ٓ تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 الرس  الخاص المفروض على الرمال

 مكررة 11المادة 

من قانون  14، أحكا  المادة 2016تؽٌر على النحو التالً، ابتداء من فاتح ٌناٌر 

، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رق  2013للسنة المالٌة  115.12المالٌة رق  

 :(2012دٌسمبر  28) 1434من صفر  14بتارٌخ  1.12.57

 

 29: الخعذًل سكم

الشظم الخاؿ املفشوك على الشماٌ 

مىشسة  11املادة 

 ***

خمم على الىدى الخالي، الشظم الخاؿ املفشوك على الشماٌ، مً كاهىن املاليت سكم 2016ابخذاء مً فاجذ ًىاًش  الفادس  115.12، ٌغير ٍو

خ  1.12.57بدىفيزٍ الظهير الؽٍشف  . (2012دٌعمبر  28 ) 1434مً ـفش  14بخاٍس

 الىق الحالي

I-   سظم خاؿ على بيع الشماٌ 2013يفشك ابخذاء مً فاجذ يىايش .
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 .الرمال............................ ٌفرض  -I.-14المادة "

"II -. ًٌحدد سعر الرس  المذكور كما ٌل: 

 ورمال الودٌان .................... درهما للمتر المكعب 30. 

 .التفتٌت.................... درهما للمتر المكعب 15. 

 

III-.  ٌدفع................................................................... 

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

 (الباقً ال تؽٌٌر فٌه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-  يدذد ظلش الشظم اإلازوىس هما يلي: 

ما للمتر مىلب يىبم على سماٌ الىثبان العاخليت وسماٌ الجش 50 - .  ف وسماٌ الىدياندَس

ما للمتر مىلب يىبم على سماٌ الخفخيذ 20-  .دَس

III- يذفع الشظم الخاؿ اإلافشوك على الشماٌ بفىسة جللاثيت وعلى ؤبلذ جلذيش في نهايت الؽهش اإلاىالي لؽهش جدشيش فاجىساث بيع الشماٌ مً لذن 

ويجب ؤن حؽفع الذفلاث اإلازوىسة بخفشيذ جبين فيه همياث . عت له ملشاتهمؤصخاب ؤرون اظخغالٌ اإلالالع وبهخاج الشماٌ بلى مداظبالخضيىت الخاب

. الشباا اإلاباعت

هلفان ؤو ول جخلف عً جلذيم الاكشاس بىمياث الشماٌ اإلاباعت ؤو ول جإخير في  بيذاا ؤلاكشاس اإلازوىس ؤو في ؤداء الشظم اإلاىابم ؤو ول بغفاٌ ؤو 

ب عليه بغشامت  جلليل في بياهاث ؤلاكشاساث اإلازوىسة يلاق

. مً مبلغ الشظم اإلاخملق مىه % 25وعبتها 

وعىذ عذم الذفع بفىسة جللاثيت، يباؼش جدفيل الشظم اعخمادا على ظىذ مذاخيل يفذٍس الىصيش اإلايلف بالخجهيز والىلل ؤو الصخق اإلافىك 

. مً لذهه لهزا الغشك مع الغشامت اإلاىفىؿ عليها في الفلشة العابلت بن اكخط ى الخاٌ

. ججشي اإلاخابلاث ألحل جدفيل الشظم وفلا لللىاعذ وؤلاحشاءاث اإلاىفىؿ عليها في الدؽشيع اإلاخللم بخدفيل الذيىن اإلاعخدلت للذولتو

 

الخعذًل 

I-   سظم خاؿ على اظخخشاج مىخجاث امللالع 2016ًفشك ابخذاء مً فاجذ ًىاًش. 

II-  يدذد ظلش الشظم اإلازوىس هما يلي :

م للمتر مىعب ًىبم على سماٌ الىثبان  20 -  العاخليتدَس
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 الجشفدساَم للمتر مىعب ًىبم على سماٌ  15

 سماٌ الخفخيذ وسماٌ الىدًان والحص ى وخص ى الخفخيذ والشخام والاحجاس والشماٌ الاخشي دساَم للمتر مىعب ًىبم على  10

 الخامت املعخخشحت مً الىدًاناملىاد املخخاسة والىين واملىاد دساَم للمتر مىعب ًىبم على  5

م للمتر مىعب ًىبم على مىاد الشدم 2.5  دَس

 املىاد الاخشي املعخخشحت مً امللالعدساَم للمتر مىعب جىبم على  5

III-  د مً في نهاًت الؽهش الثالث املىالي الظخخشاج  املىا بفىسة  جللاثيت وعلى ؤبلذ جلذيشًذفع الشظم الخاؿ املفشوك على مىخجاث امللالع

ويجب ؤن حؽفع الذفلاث اإلازوىسة بخفشيذ يبين همياث اإلاىاد . بلى مداظب الخضيىت الخابلت له ملشاتهماظخغالٌ امللالع  ؤرون لذن ؤصحاب 

. اإلاعخخشحت

بم ؤو ول بغفاٌ ؤو ؤو ول جإخير في بيذاا ؤلاكشاس اإلازوىس ؤو في ؤداء الشظم اإلاىامىخجاث امللالع املعخخشحت  ول جخلف عً جلذيم الاكشاس بىمياث

. مً مبلغ الشظم اإلاخملق مىه % 25هلفان ؤو جلليل في بياهاث ؤلاكشاساث اإلازوىسة يلاكب عليه بغشامت  وعبتها 

ؤو واللىحيعديً وعىذ عذم الذفع بفىسة جللاثيت، يباؼش جدفيل الشظم اعخمادا على ظىذ مذاخيل يفذٍس الىصيش اإلايلف بالخجهيز والىلل 

. مً لذهه لهزا الغشك مع الغشامت اإلاىفىؿ عليها في الفلشة العابلت بن اكخط ى الخاٌالصخق اإلافىك 

. وججشي اإلاخابلاث ألحل جدفيل الشظم وفلا لللىاعذ وؤلاحشاءاث اإلاىفىؿ عليها في الدؽشيع اإلاخللم بخدفيل الذيىن اإلاعخدلت للذولت

 2013اإلااليت لعىت مً كاهىن  14ؤخيام اإلاادة  2016جيسخ ابخذاء مً فاجذ يىايش 

 

 الخعليل

: يهزف َزا الخلذيل بلى
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جخفين زمً سماٌ الىثبان الشمليت بما يخىافم وكيمخه في العىق   

مداسبت التهشب المشيبي الصخاب اإلالالع والزيً يعىكىن الشماٌ واليفشخىن بها الن اإلاىخىحاث اإلالالع الاخشي غير خاللت للمشيبت  -

 إلاعخخشحت ِعَىك اإلاعىكتفشؿ الشظم َعلى الىمياث ا -

لبي الىمياث الخليليت لجميع اهىاا مىخىحاث اإلالالع   -

 معاَمت َزٍ المشيبت في الفىذوق  -

ىذوق العىً الاحخماعي  الخاؿ للىشق ـو

ا ال جخجاوص في اغلب الخاالث  - دساَم للمتر اإلاشبع  10كيمت َزٍ المشيبت سمضيت ولً جخازش بها العىق باعخباَس

مت خفن الشظم على الىثبان الشمليت بفشك الشظم على اإلاىخىحاث الاخشي حلىين قي -
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 30 :                               ـ                   20:    ـــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــاع

 :َكبٍٛتعسٌٜ غرل 
 

 

 

 

ذا التعدٌل على جمٌع الحسابات هوسوؾ ٌت  تعمٌ              

 27و  22الخصوصٌة للخزٌنة التً تتضمن اإلشارة إلى المادتٌن 

  . لقانون المالٌة  113-30من القانون التنظٌمً رق  

 30: الخعذًل سكم 

 ـىذوق الخمامً بين الجهاث

  20 اإلاادة

 

ليت  املادة  ألـا

I-.  يت اإلاعمى  2016 يىايش فاجذ مً ابخذاء ذ ألمىس خفـى ، اإلاىفىؿ عليه في الففل " ـىذوق الخمامً بين الجهاث"، يلىم الخعاب اإلاـش

وبلا اإلاخلللت بالخىصيع اإلاخيافئ للمىاسد بين الجهاث كفذ الخلليق مً الخفاوجاث فيما  بينها، اللملياث  مً الذظخىس ، بمبي خعاباث 142

. اإلاخللم بالجهاث، وييىن وصيش الذاخليت آلامش بلبن مىاسدٍ و ـشف هفلاجه 111 -14مً اللاهىن الخىظيمي سكم  234ألخيام اإلاادة 

  II .–  يخممً َزا الخعاب :

:  في الجاهب الذاثً     

  معاَماث الجهاث التي جخىفش على مىاسد َامت؛
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  اإلاعاَماث اإلاخخلفت؛ 

  مً وشف  الجماعاث الترابيت واإلااظعاث واإلايؽأث اللمىميت إلهجاص عملياث الخىميت الجهىيت  في بواس اإلابالغ اإلاذفىعت

 الخمامً بين الجهاث ؛

  ًللاهىن اإلااليت  130.13مً اللاهـىن الخىظيمـي سكم  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـ

 ة ؛، في ؼيل اعخماداث بلافي

  اإلاىاسد اإلاخخلفت؛ 

 ايا  .الهباث والـى

: في الجاهب اإلاذيً 

 اإلابالغ اإلاذفىعت بلى ميزاهياث الجهاث التي جىاحه خفاـا في مىاسدَا واإلاىحهت لخمىيل مؽاسيع الخىميت الجهىيت ؛ 

 بؼاسة الجماعاث الترابيت واإلااظعاث واإلايؽأث اللمىميت إلهجاص عملياث التن ً ميت الجهىيت في بواس اإلابالغ اإلاىلىعت َس

 الخمامً بين الجهاث ؛

  يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت ذة ألمىس خفـى اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش

. ةللاهىن اإلاالي 130.13مً اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم  27و  22اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا ألخيام اإلاادجين 

 

 الخعذًل

I-.  يت اإلاعمى  2016 يىايش فاجذ مً ابخذاء ذ ألمىس خفـى ، اإلاىفىؿ عليه في الففل " ـىذوق الخمامً بين الجهاث"، يلىم الخعاب اإلاـش

وبلا  اإلاخلللت بالخىصيع اإلاخيافئ للمىاسد بين الجهاث كفذ الخلليق مً الخفاوجاث فيما  بينها،اللملياث  مً الذظخىس ، بمبي خعاباث 142

. اإلاخللم بالجهاث، وييىن وصيش الذاخليت آلامش بلبن مىاسدٍ و ـشف هفلاجه 111 -14مً اللاهىن الخىظيمي سكم  234ألخيام اإلاادة 

  II .–  يخممً َزا الخعاب :

:  في الجاهب الذاثً     

  معاَماث الجهاث التي جخىفش على مىاسد َامت؛

  اإلاعاَماث اإلاخخلفت؛ 
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  مً وشف  الجماعاث الترابيت واإلااظعاث واإلايؽأث اللمىميت إلهجاص عملياث الخىميت الجهىيت  في بواس اإلابالغ اإلاذفىعت

 الخمامً بين الجهاث ؛

 للاهىن  130.13مً اللاهـىن الخىظيمـي سكم  27و  22في بواس ؤخيام املادجيـً  املبالغ املذفىعت مً امليزاهيت العامت ؛

 ة ؛املاليت ، في ؼيل اعخماداث بلافي

  اإلاىاسد اإلاخخلفت؛ 

 ايا  .الهباث والـى

: في الجاهب اإلاذيً 

 اإلابالغ اإلاذفىعت بلى ميزاهياث الجهاث التي جىاحه خفاـا في مىاسدَا واإلاىحهت لخمىيل مؽاسيع الخىميت الجهىيت ؛ 

  بؼاسة الجماعاث الترابيت واإلااظعاث واإلايؽأث اللمىميت إلهجاص عملياث ً الخىميت الجهىيت في بواس اإلابالغ اإلاىلىعت َس

 الخمامً بين الجهاث ؛

 املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت .

 

 الخعليل

 22يهذف الخلذيل اإلالترح بلى جبعيي الفياغت مً احل حعهيل جىفيز اإلالخمياث الىاسدة في َزٍ اإلاادة ورلً عبر خزف الخىفيق على اإلاادجين 

 .للاهىن اإلااليت في الجاهبين الذاثً و اإلاذيً  130.13مً الفاهىن الخىظيمي سكم  27و 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 31 :                               ـ                   21:    ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                   :

 

:  تعدٌل ؼٌر مقبول لألسباب التالٌة 

  من حصٌلة الرس  المفروض % 65ت  تخصٌص نسبة

مدن بدون "لبرنامج على اإلسمنت  للنفقات الموجهة 

، سنة "البرنامج الخاص باألقالٌ  الجنوبٌة"و " صفٌح

نظرا  ذٌن البرنامجٌن، إلعطاء األولوٌة له2012

ألهمٌتهما ومن أجل تركٌز تموٌل الصندو  حول البرامج 

 

 31: الخعذًل سكم 

 21املادة 

ـىذوق الخمامً للعىنى والاهذماج الحمشي  –

 

ليت  املادة  ألـا

،  2002للعىت اإلااليت  44.01مً كاهىن اإلااليت سكم  24مً اإلاادة  I، ؤخيام الفلشة 2016حغير وجخمم على الىدى الخالي، ابخذاء مً فاجذ يىايش 

ا وجخميمها ( 2001ديعمبر  31 ) 1422مً ؼىاٌ  15بخاسيخ  1.01.346الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  : هما وكع حغييَر

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

............................................................................................................................. ......................
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التً تتوخى مباشرة تحسٌن ظروؾ السكن و النؤي به عن 

 تموٌل برامج إعادة التؤهٌل و التنمٌة الحضرٌة  

  مدنا بدون صفٌح"إن عشرات المدن ال زالت ل  تعلن بعد "

إضافة إلى ظاهرة تناسل الدور الصفٌحٌة من جدٌد فً 

ب  إعالنها إثر ؼٌاب المراقبة من جهة و دخول مدن س

بعض ضواحً المدن فً المجال الحضري من جهة 

و إلعطاء بعض المعطٌات، فإن التزامات . أخرى

مالٌٌر دره  إلى   6,4 الصندو  فً هذا البرنامج تفو 

وبذلك ٌناهز . مالٌٌر دره  منها 5حدود الٌو  ت  تسدٌد 

 1,5إضافة إلى مبلػ  ه مالٌٌر در  1,4باقً االلتزامات

مالٌٌر دره  الذي ٌشكل االلتزامات المنتظرة من 

 الصندو  فً ما تبقى من المدن 

  ًتخصص هذه النسبة من الموارد لمساهمة الدولة ف

 4برنامج السكن بمناط  الجنوب و الذي ترتفع كلفته إلى 

.  مالٌٌر دره 

 

                           65 %                   "    

          "                                            

                                   . 

 

: في الجاهب اإلاذيً" 

الشظم الخاؿ على الاظمىذ اإلاترجبت على معاَماث الذولت فيما يخللم باللملياث والبرامج الشاميت بلى اللماء  مً خفيلت % 65جدزف وعبت 

. على دوس الففيذ بما في رلً البرهامج الخاؿ باألكاليم الجىىبيت

 

 -لباقي بذون حغييرا

 الخعليل

ثذة كىاا العىنى، وبالىظش بلى التزاماث الخيىمت في مجاٌ جلليق العجض العىني لخذعيم وحلضيض اإلاىاسد اإلالبإة في بواس اإلايزاهيت اللامت للذولت لفا

مً حهت، ومً حهت جفليل البرامج اإلاىحهت لألظش اللاوىت بذوس الففيذ والعىً اإلاهذد باالنهياس وألاخياء الىاكفت  2016بلى الىفف في ؤفم 

. ظياظت اإلاذيىتالخجهيز، واإلاعاَمت في بشامج مىذمجت جذخل في بواس العىنى و
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 32 :                               ـ                   21:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــاع

 بكٝػ١ ايًذ١ٓ تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 

 

وسوؾ ٌت  تعمٌ  عذا التعدٌل على جمٌع             

الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة التً تتضمن اإلشارة إلى 

 113-30من القانون التنظٌمً رق   27و  22المادتٌن 

  . لقانون المالٌة 

 

 

 32: الخعذًل سكم 

ذة الحعاباث بعن مالءمت  ؤخيام مع خفىـيت ألمىس  املـش

املاليت  للاهىن  130.13 سكم الخىظيمي اللاهىن 

 21 املادة

 

ليت  املادة  ألـا

يت2016 يىايش فاجذ مً جخم ، ابخذاء ذة ألمىس خفـى للاهىن  130-13الخاليت، مع ؤخيام  اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم  ، مالثمت الخعاباث اإلاـش

 :اإلااليت

ـىذوق مداسبت آزاس الجفاف (ؤ

يىهيى  30عً الفترة اإلامخذة مً فاجذ يىايش بلى  45.95مً كاهىن اإلااليت الاهخلالي سكم  50مً اإلاادة  IIحغير وجخمم على الىدى الخالي،  ؤخيام البىذ  

 : (1995ديعمبر  30) 1416ؼلبان  8بخاسيخ  1.95.243، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  1996
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: را الخعاب يخممً ٌ .- II .- 50اإلاادة " 

: في الجاهب الذاثً "

 الخمامً الىوني ؛ .…………………………………خفيلت الخبرعاث  "-

 للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت ؛ 130.13الخىظيمـي سكم "مً اللاهـىن  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً   -"

: في الجاهب اإلاذيً "

"-1.............................................. 

: اإلابالغ اإلاذفىعت  –2"

 للؽشب ؛.......................................... بلى اإلاىخب "-

 الفالحي ؛........................................ بلى اإلاياجب "-

 فالحي؛اللشك اٌ........................................... بلى"-

ذة ألمىس  –3"  يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت "اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى

. للاهىن اإلااليت 130.13مً اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم " 27و  22وبلا ألخيام اإلاادجين 

." باإلااليت ....................................... ..........ويخم الالتزام"

 

 ـىذوق النهىك بدؽغيل الؽباب -ب

، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  32.93سكم  1994مً كاهىن اإلااليت لعىت  43مً اإلاادة  IIحغير وجخمم  على الىدى الخالي ، ؤخيام البىذ   

ا وجخميمها  (1994ايش فبر 25) 1414مً سممان  14بخاسيخ  1.94.123 : ، هما وكع حغييَر
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: يخممً َزا الخعاب  .-II .- 43اإلاادة " 

: في الجاهب الذاثً "  

اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت؛  "-

الذخٌى اإلاخفشكت ؛  "-

اإلاؽترهت؛ .....................................اإلابالغ"-

؛ .................. الهباث"-

اإلانهي ؛ .................. ؤلاسحاعاث "-

للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث  130.13اللاهـىن الخىظيمـي سكم "مً  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  "-

 بلافيت ؛

: في الجاهب اإلاذيً "  

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

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

 الخيىيً اإلانهي؛................................. -10"

ذة ألمىس  -11" ـيت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا خفى"اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش

" . للاهىن اإلااليت 130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

ت  (ج ـىذوق دعم املبادسة الىوىيت للخىميت البؽٍش

بةخذار الخعاب  (2005يىليى  19) 1426مً حمادي آلاخشة  12الفادس في  2.05.1016مً اإلاادة ألاولى مً اإلاشظىم سكم  IIجخمم على الىدى الخالي،  ؤخيام البىذ 
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يت اإلاعمى  ذ ألمىس خفـى ، الفادس  2006للعىت اإلااليت  35.05، هما ـادق عليه كاهىن اإلااليت سكم " ـىذوق دعم اإلابادسة الىوىيت للخىميت البؽشيت"اإلاـش

ا وجخميمها  47، بمىحب اإلاادة  (2005ديعمبر  26) 1426مً رر الللذة  24بخاسيخ  1-05-197بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  : مىه ، هما جم حغييَر

:  يخممً َزا الخعاب  .-II.-اإلاادة ألاولى" 

: في الجاهب الذاثً "

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

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

. للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت  130.13سكم "مً اللاهـىن الخىظيمـي  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  "-

  

: اإلاذيً في الجاهب "

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

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

يت اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفع" ذة ألمىس خفـى ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا ألخيام "َا لفاثذة خعاباث مـش

 ."للاهىن اإلااليت 130.13الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً اللاهىن  27و  22اإلاادجين 

بت على الليمت املمافت (د  خفت الجماعاث  الترابيت مً خفيلت المٍش

مً  18بخاسيخ  1.85.353الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  33-85سكم  1986اإلاىشسة مً كاهىن اإلااليت لعىت  33الي ،  ؤخيام اإلاادة حغير وجخمم على الىدى الذ

ا وجخميمها   (1985ديعمبر  31) 1406سبيع آلاخش  : ، هما وكع حغييَر

يت يعمى...............سغبت.-I .-اإلاىشسة 33اإلاادة " ذ ألمىس خفـى " خفت الجماعاث   الترابيت مً خفيلت المشيبت على الليمت اإلامافت "  خعاب مـش

. هفلاجه...........................................................وييىن 
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 "II-.  يخممً َزا الخعاب :

: في الجاهب الذاثً "

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

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

 .ول اعخماداث بلافيت للاهىن اإلااليت ، في ػ 130.13مً اللاهـىن الخىظيمـي سكم  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  "-

: في الجاهب اإلاذيً "

الجاسر بها اللمل؛ ................................................................... الىفلاث  "-

اإلاعاخاث الخمشاء ؛ ............................................................. ألاحىس  "-

ؤحل بعادة دفلها في  مً  مً خفيلت المشيبت على الليمت اإلامافت اإلاؽاس بليها في الفلشة ؤعالٍ % 5,05اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت  اللامت اإلاىابلت  ليعبت  "-

يت  اإلاعمى  ذ ألمىس خفـى للاهىن  130-13سكم  "هىن الخىظيمي مً اللا 27، وبلا ألخيام اإلاادة "جمىيل هفلاث الخجهيز ومداسبت البىالت"الخعاب اإلاـش

  اإلااليت؛

ذة ألمىس  "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا "اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى

اإلااليت ؛  للاهىن  130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

الجاسر به اللمل؛ ................................................... دفلاث الدعبيم  "-

." الىفلاث اإلاخلللت  بالدعذيذاث والخخفيماث وؤلاسحاعاث المشيبيت "-

 

ل هفلاث الخجهيز ومداسبت البىالت  (ٌ جمٍى

 26بخاسيخ   1-02-362، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم   2003للعىت اإلااليت  45.02كاهىن اإلااليت سكم  مً  27حغير وجخمم على الىدى الخالي ،  ؤخيام اإلاادة 

 : (2002ديعمبر  31) 1423مً ؼىاٌ 
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شف هفلاجه............................................................. سغبت .-27اإلاادة " . ـو

: في الجاهب الذاثً "

يت  اإلاعمى %  5,05إلاذفىعت مً اإلايزاهيت  اللامت اإلاىابلت  ليعبت اإلابالغ ا "- ذ ألمىس خفـى خفت الجماعاث  الترابيت مً خفيلت "اإلاخإجيت مً الخعاب اإلاـش

للاهىن اإلااليت ؛  130-13مً اللاهىن الخىظيمي سكم   27لفاثذة َزا الخعاب، وبلا ألخيام اإلاادة " المشيبت على الليمت اإلامافت

للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث  130.13مً اللاهـىن الخىظيمـي العالف الزهش سكم  27و  22بالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً الم "-

 بلافيت ؛

اللامت ؛ ................ الذفلاث  "-

؛ ..................... ؤمىاٌ "-

؛ .............اإلاىاسد  "-

. َزا الخعاب.......................... يلت خق "-

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

ذة ألمىس  اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا "كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى

." للاهىن اإلااليت 130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

 ـىذوق الذعم لفائذة ألامً الىوني (و

  1.03.308، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  2004 للعىت اإلااليت  48-03مً   كاهىن اإلااليت سكم   29مً اإلاادة  IIلبىذ ا  جخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام     

  : (  2003ديعمبر  31) 1424رر الللذة  7يخاسيخ 

 : يخممً َزا الخعاب .-  II -. 29اإلاادة "
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 : في الجاهب الذاثً"

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

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

. للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت  130.13الخىظيمـي سكم "مً اللاهـىن  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  "-

 : في الجاهب اإلاذيً"

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

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

ذة ألمىس  "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة "اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش بفىسة معخللت وبلا خفـى

." للاهىن اإلااليت 130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

ـىذوق ميافدت آزاس الىىاسر الىبيعيت  (ص

، الفادس بدىفيزٍ الظهير  2009للعىت اإلااليت   40.08اإلاىشسة مً كاهىن اإلااليت سكم  16مً اإلاادة  III و  IIحغير وجخمم على الىدى الخـالي،  ؤخيام البىذيً      

ا و جخميمها (2008ديعمبر  30) 1430مدشم  2بخاسيخ  1.08.147الؽشيف سكم  : هما وكع  حغييَر

: يخممً َزا الخعاب  . - II .-اإلاىشسة 16اإلاادة "

:  في الجاهب الذاثً "

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

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

. ول اعخماداث بلافيت للاهىن اإلااليت ، في ػ 130.13الخىظيمـي سكم "مً اللاهـىن  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  "-
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: في الجاهب اإلاذيً " 

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

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

ذة أل "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا "مىس اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى

. للاهىن اإلااليت 130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

" III-  ليىاسر الىبيليتا........ "ؤعالٍ لفاثذة اإلايزاهيت اللامت ، واإلااظعاث اللمىميت واإلايؽأث اإلالىيت باللملياث ..........جذفع ".

ت   (ح الحعاب الخاؿ بالفيذليت املشهٍض

مً  14بخاسيخ  1.12.57، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم 2013للعىت اإلااليت  115.12مً كاهىن اإلااليت  سكم  22حغير وجخمم على الىدى الخالي، ؤخيام اإلاادة 

: (2012ديعمبر  28) 1434ـفش 

................................. ................-22اإلاادة "

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

: في الجاهب الذاثً "

الفيذليت ؛ ........................... خفيلت  " -

الاظخغالٌ ؛ ......................... خفيلت  " -

اللامت ؛ ....................... مخففاث  "-

للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت ؛  130.13الخىظيمـي سكم "مً اللاهـىن  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً   "-

الىبيت ؛ ............................ اإلاعاَمت العىىيت اإلاذفىعت مً وشف الجماعاث  " -
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الىبيت ؛ ........................... ..اإلاعاَمت الجضثيت  " -

؛  ........................... الهباث و –"

................................. .  مىاسد  " -

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

مفاسيف الخإمين ؛  " -

للماظعاث اللمىميت؛ .................. اإلابالغ اإلاذفىعت  –" 

ذة ألمىس  "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذو"اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش بفىسة معخللت وبلا "لت اإلاعيرة خفـى

." للاهىن اإلااليت 130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

الحعاب الخاؿ باظدبذاٌ ؤمالن الذولت  (ه

مً  23بخاسيخ  1.75.464سكم  1976 مً الظهير الؽشيف بمثابت كاهىن اإلااليت عً ظىت 50مً الففل  IIحغير وجخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام البىذ  

: ، هما جم حغييٍر وجخميمه  (1975ديعمبر  26) 1395رر الدجت 

 :يخممً َزا الخعاب  .-II .-50الففل "

: في الجاهب الذاثً "  

اهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت ؛ لم 130.13مً اللاهـىن الخىظيمـي سكم  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  "-

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

: في الجاهب اإلاذيً " 

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

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

اللامت؛ .........................اإلابالغ."-

اللماثيت اإلاشجبىت بها ؛ "ألاخيام ........................ اإلابالغ اإلاذفىعت لفاثذة اإلايزاهيت اللامت بشظم اإلاعاَمت –" 

." اإلااظعاث اللمىميت................... اإلابالغ اإلاذفىعت –" 

ذة ألمىس  اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة "اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش بفىسة معخللت وبلا "خفـى

." للاهىن اإلااليت 130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

ذاث املفالح املاليت  (ي مـش

ا و   (1965ماسط  20) 1384مً رر الللذة  17بخاسيخ  1-65سكم  1965مً كاهىن اإلااليت لعىت  28جخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام الففل  ،هما وكع حغييَر

: جخميمها 

. َزا الخعاب..............................................................يفخذ  .-28الففل "

: يخممً َزا الخعاب "

: في الجاهب الذاثً "

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

 ................................................................................."
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. للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت  130.13كم الخىظيمـي س"مً اللاهـىن  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  "-

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

حاعاث المشيبيت؛ الىفلاث اإلاخلللت  بالدعذيذاث والخخفيماث وؤلاس "-

ذة ألمىس  "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا "اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى

." للاهىن اإلااليت 130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

الفالخيت  ـىذوق الخىميت (ن

 18بخاسيخ  1-85-353، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  33-85سكم  1986مً كاهىن اإلااليت لعىت  33مً اإلاادة  IIالبىذ  حغير وجخم على الىدى الخالي ، ؤخيام

ا وجخميمها  (1985ديعمبر  31) 1406مً سبيع آلاخش  : ، هما وكع حغييَر

: ظاب يخممً َزا الح . -II . -33اإلاادة "

: في الجاهب الذاثً "

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

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

؛  (1992هىفمبر  9)..................................................................خفيلت  "-

للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت ؛  130.13الخىظيمـي سكم "مً اللاهـىن  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  -" 

اللخىم ومؽخلاتها؛ ...................................................................اللعي"-

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

 ................................................................................................."
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: اإلاذيً  في الجاهب"

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

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

ذة ألمىس اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعا "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا "دة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى

." للاهىن اإلااليت 130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

ـىذوق الخمامً للعىنى والاهذماج الحمشي  (ٌ

، الفادس بدىفيزٍ الظهيـش الؽـشيف سكم  2002للعىت اإلااليت  44.01مً كاهىن اإلااليت سكم  24مً اإلاادة  IIحغير على الىدى الخالي ، ؤخيام البىـذ 

ا وجخميمها  (2001ديعمبر  31) 1422مً ؼىاٌ  15بخاسيخ  1.01.346  :، هما وكع حغييَر

: يخممً َزا الخعاب  .- II .- 24اإلاادة " 

: في الجاهب الذاثً "

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

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

.  للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت 130.13الخىظيمـي سكم "مً اللاهـىن  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  "-

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

البىىيت مً ؤحل امخالن معاهً احخماعيت؛ .......................................... اإلابالغ "-

ذة ألمىس اإلابالغ اإلاذفىعت بلى  "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا "اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى
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للاهىن اإلااليت ؛  130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

 البيىعاث الللاسيت ؛................. اإلافاسيف  "-

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

 (.الباقي ال حغيير فيه)

ـىذوق جدذًث إلاداسة العمىميت  (م

 1-04-255، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  2005للعىت اإلااليت   26-04مً كاهىن اإلااليت سكم  36مً اإلاادة  IIحغير وجخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام البىذ  

ا وجخميمها (2004ديعمبر  29) 1425مً رر الللذة   16بخاسيخ  : ، هما جم حغييَر

: يخممً َزا الخعاب  . -II.- 36املادة "

: في الجاهب الذاثً  "-

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

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

؛ ............................. ....الهباث  "-

 لم يخم اظخلمالها ؛................ اظترحاا  " -

؛ .............................. اإلاىاسد  –" 

اعخماداث بلافيت  للاهىن اإلااليت ، في ؼيل 130.13مً اللاهـىن الخىظيمـي سكم  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  " -

 .

: في الجاهب اإلاذيً  "-
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 اإلاشافم اللمىميت ؛................................................. الىفلاث  "-

بىق جىظيمي؛ .................................... اإلابالغ اإلاذفىعت لفاثذة اإلايزاهيت اللامت للمعاَمت في  "-

ذة ألمىس اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزا "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا "هيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى

." للاهىن اإلااليت 130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

الفىذوق الىوني الغابىي   (ن

مً سبيع  18بخاسيخ  1-85-353الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  33-85سكم  1986مً كاهىن اإلااليت لعىت  34ام اإلاادة حغير وجخمم على الىدى الخالي ،   ؤخً

ا وجخميمها   (1985ديعمبر  31) 1406آلاخش  : ، هما وكع حغييَر

.. ........................................................................... .-34اإلاادة "

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

: يخممً "

: في الجاهب الذاثً"

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

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

. للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت  130.13الخىظيمـي سكم "مً اللاهـىن  27و  22هيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزا " -

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

آلاهف الزهش ؛  (1917"اهخىبش  10) 1335مً رر الدجت  20الظهير الؽشيف بخاسيخ ......................اإلاشحلتاإلابالغ  "-
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ذة ألمىس  "- يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا "اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى

للاهىن اإلااليت ؛  130.13اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً  27و  22ألخيام اإلاادجين 

في بواس علىد ؛ ...................................اإلابالغ اإلاشحلت -

إلبشاص الليمت؛ .....................................مىذ حلىين "-

 الغاباث ؛................ والغاباث لخغىيت الىفلاث اإلاشجبىت اإلايلفت باإلاياٍ ...............اإلابالغ اإلاذفىعت  "-

 اإلالً الغابىر؛................ اإلايلفت باإلاياٍ والغاباث لخغىيت مفاسيف الدعيير ................ اإلابالغ  "-

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

 (.الباقي ال حغيير فيه)

الفىذوق الخاؿ لذعم ماظعاث السجىن  (ط

الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  2011للعىت اإلااليت   43-10مً كاهىن اإلااليت سكم  23مً اإلاادة  IIجخمم على الىدى الخالي ،  ؤخيام البىـذ 

ا وجخميمها ، هم (2010ديعمبر  29) 1432مً مدشم  23بخاسيخ  1.10.200 : ا وكع حغييَر

:  يخممً َزا الخعاب  .-II .-23اإلاادة "

:  في الجاهب الذاثً " 

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

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

للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث بلافيت ؛  130.13الخىظيمـي سكم "مً اللاهـىن  27و  22اس ؤخيام اإلاادجيـً اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في به "-

: في الجاهب اإلاذيً "
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 ............................................................"

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

يت  اإلابالغ"- ذة ألمىس خفـى ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا ألخيام "اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش

." للاهىن اإلااليت 130.13الخىظيمي العالف الزهش سكم "مً اللاهىن  27و  22اإلاادجين 

 

 الخعذًل

ذة الحعاباث بعن مالءمت  ؤخيام مع خفىـيت ألمىس  املـش

املاليت  للاهىن  130.13 سكم الخىظيمي اللاهىن 

 21 اإلاادة

يت2016 يىايش فاجذ مً جخم ، ابخذاء ذة ألمىس خفـى للاهىن  130-13الخاليت، مع ؤخيام  اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم  ، مالثمت الخعاباث اإلاـش

 :اإلااليت

ـىذوق مداسبت آزاس الجفاف (ؤ

يىهيى  30عً الفترة اإلامخذة مً فاجذ يىايش بلى  45.95مً كاهىن اإلااليت الاهخلالي سكم  50مً اإلاادة  IIحغير وجخمم على الىدى الخالي،  ؤخيام البىذ  

 : (1995ديعمبر  30) 1416ؼلبان  8بخاسيخ  1.95.243، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  1996

: را الخعاب يخممً ٌ .- II .- 50اإلاادة " 

: في الجاهب الذاثً "

 الخمامً الىوني ؛ .…………………………………خفيلت الخبرعاث  "-
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 .املبالغ املذفىعت مً امليزاهيت العامت  -"

: في الجاهب اإلاذيً "

"-1.............................................. 

: اإلابالغ اإلاذفىعت  –2"

 للؽشب ؛.......................................... بلى اإلاىخب "-

 الفالحي ؛........................................ بلى اإلاياجب "-

 اللشك الفالحي؛........................................... بلى"-

 .املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت –3" 

." باإلااليت ................................................. الالتزامويخم "

 ـىذوق النهىك بدؽغيل الؽباب -ب

، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  32.93سكم  1994مً كاهىن اإلااليت لعىت  43مً اإلاادة  IIحغير وجخمم  على الىدى الخالي ، ؤخيام البىذ   

ا وجخميمها  (1994فبرايش  25) 1414ممان مً س 14بخاسيخ  1.94.123 : ، هما وكع حغييَر

: يخممً َزا الخعاب  .-II .- 43اإلاادة " 

: في الجاهب الذاثً "  

اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت؛  "-

الذخٌى اإلاخفشكت ؛  "-
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اإلاؽترهت؛ .....................................اإلابالغ"-

؛ ..... .............الهباث"-

 .اإلانهي .................. ؤلاسحاعاث "-

: في الجاهب اإلاذيً "  

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

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

 الخيىيً اإلانهي؛................................. -10"

  .املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت  -11"

ت  (ج ـىذوق دعم املبادسة الىوىيت للخىميت البؽٍش

بةخذار الخعاب  (2005يىليى  19) 1426مً حمادي آلاخشة  12الفادس في  2.05.1016مً اإلاادة ألاولى مً اإلاشظىم سكم  IIجخمم على الىدى الخالي،  ؤخيام البىذ 

يت اإلاعمى  ذ ألمىس خفـى ، الفادس  2006للعىت اإلااليت  35.05، هما ـادق عليه كاهىن اإلااليت سكم " ـىذوق دعم اإلابادسة الىوىيت للخىميت البؽشيت"اإلاـش

ا وجخميمها  47بمىحب اإلاادة  ، (2005ديعمبر  26) 1426مً رر الللذة  24بخاسيخ  1-05-197بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  : مىه ، هما جم حغييَر

:  يخممً َزا الخعاب  .-II.-اإلاادة ألاولى" 

: في الجاهب الذاثً "

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

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

: في الجاهب اإلاذيً "
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 ................................................................................................"

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

 ."املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت-"

بت على الليمت املمافت (د  خفت الجماعاث  الترابيت مً خفيلت المٍش

مً  18بخاسيخ  1.85.353الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  33-85سكم  1986مً كاهىن اإلااليت لعىت اإلاىشسة  33حغير وجخمم على الىدى الخالي ،  ؤخيام اإلاادة 

ا وجخميمها   (1985ديعمبر  31) 1406سبيع آلاخش  : ، هما وكع حغييَر

يت يعمى ...............سغبت.-I .-اإلاىشسة 33اإلاادة " ذ ألمىس خفـى " لت المشيبت على الليمت اإلامافت خفت الجماعاث الترابيت مً خص ي" خعاب مـش

. هفلاجه...........................................................وييىن 

 "II-.  يخممً َزا الخعاب :

: في الجاهب الذاثً "

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

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

 .املبالغ املذفىعت مً امليزاهيت العامت "-

: في الجاهب اإلاذيً "

الجاسر بها اللمل؛ ................................................................... الىفلاث  "-

اإلاعاخاث الخمشاء ؛ ............................................................. ألاحىس  "-

بت على الليمت املمافت املؽاس بليها في الفلشة ؤعالٍ؛ % 5,05املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت  العامت املىابلت  ليعبت  "-   مً خفيلت المٍش

امت ؛ املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت الع "-

الجاسر به اللمل؛ ................................................... دفلاث الدعبيم  "-
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." الىفلاث اإلاخلللت  بالدعذيذاث والخخفيماث وؤلاسحاعاث المشيبيت "-

ل هفلاث الخجهيز ومداسبت البىالت  (ٌ جمٍى

 26بخاسيخ   1-02-362، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم   2003للعىت اإلااليت  45.02ليت سكم  مً كاهىن اإلاا 27حغير وجخمم على الىدى الخالي ،  ؤخيام اإلاادة 

 : (2002ديعمبر  31) 1423مً ؼىاٌ 

شف هفلاجه............................................................. سغبت .-27اإلاادة " . ـو

: في الجاهب الذاثً "

يت  اإلاعمى %  5,05اإلايزاهيت  اللامت اإلاىابلت  ليعبت  اإلابالغ اإلاذفىعت مً "- ذ ألمىس خفـى خفت الجماعاث  الترابيت مً خفيلت "اإلاخإجيت مً الخعاب اإلاـش

؛ "  المشيبت على الليمت اإلامافت

اللامت ؛ ................ الذفلاث  "-

؛ ..................... ؤمىاٌ "-

؛ .............اإلاىاسد  "-

. َزا الخعاب..........................  خفيلت "-

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

." املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت "-

 ـىذوق الذعم لفائذة ألامً الىوني (و

  1.03.308، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  2004 للعىت اإلااليت  48-03مً   كاهىن اإلااليت سكم   29مً اإلاادة  IIالبىذ   جخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام     
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  : (  2003ديعمبر  31) 1424رر الللذة  7يخاسيخ 

 : يخممً َزا الخعاب .-  II -. 29اإلاادة "

 : في الجاهب الذاثً"

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

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

. املبالغ املذفىعت مً امليزاهيت العامت "-

 : في الجاهب اإلاذيً"

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

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

 ."املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت "-

ـىذوق ميافدت آزاس الىىاسر الىبيعيت  (ص

، الفادس بدىفيزٍ الظهير  2009للعىت اإلااليت   40.08اإلاىشسة مً كاهىن اإلااليت سكم  16مً اإلاادة  III و  IIحغير وجخمم على الىدى الخـالي،  ؤخيام البىذيً      

ا و جخميمها (2008ديعمبر  30) 1430مدشم  2بخاسيخ  1.08.147الؽشيف سكم  : هما وكع  حغييَر

: يخممً َزا الخعاب  . - II .-اإلاىشسة 16اإلاادة " 

:  في الجاهب الذاثً "

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

: في الجاهب اإلاذيً " 

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

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

. املذفىعت بلى امليزاهيت العامتاملبالغ  "-

" III-  اليىاسر الىبيليت........ "ؤعالٍ لفاثذة اإلايزاهيت اللامت ، واإلااظعاث اللمىميت واإلايؽأث اإلالىيت باللملياث ..........جذفع ".

 

ت   (ح الحعاب الخاؿ بالفيذليت املشهٍض

مً  14بخاسيخ  1.12.57، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم 2013للعىت اإلااليت  115.12اإلااليت  سكم مً كاهىن  22حغير وجخمم على الىدى الخالي، ؤخيام اإلاادة 

: (2012ديعمبر  28) 1434ـفش 

................................................ .-22اإلاادة "

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

: اثً في الجاهب الذ"

الفيذليت ؛ ........................... خفيلت  " -

الاظخغالٌ ؛ ......................... خفيلت  " -

اللامت ؛ ....................... مخففاث  "-
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الىبيت ؛ ............................ اإلاعاَمت العىىيت اإلاذفىعت مً وشف الجماعاث  " -

الىبيت ؛ ........................ .....اإلاعاَمت الجضثيت  " -

؛  ........................... الهباث و –"

................................. .  مىاسد  " -

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

مفاسيف الخإمين ؛  " -

للماظعاث اللمىميت؛ .................. اإلابالغ اإلاذفىعت  –" 

." املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت "-

الحعاب الخاؿ باظدبذاٌ ؤمالن الذولت  (ه

مً  23بخاسيخ  1.75.464سكم  1976مً الظهير الؽشيف بمثابت كاهىن اإلااليت عً ظىت  50مً الففل  IIحغير وجخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام البىذ  

: ، هما جم حغييٍر وجخميمه  (1975ديعمبر  26) 1395رر الدجت 

 :يخممً َزا الخعاب  .-II .-50الففل "

: في الجاهب الذاثً "  

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

: في الجاهب اإلاذيً " 

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

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

اللامت؛ .........................اإلابالغ."-

اللماثيت اإلاشجبىت بها ؛ "ألاخيام ........................ بشظم اإلاعاَمتاإلابالغ اإلاذفىعت لفاثذة اإلايزاهيت اللامت  –" 

." اإلااظعاث اللمىميت................... اإلابالغ اإلاذفىعت –" 

ذاث املفالح املاليت  (ي مـش

ا و   (1965ماسط  20) 1384مً رر الللذة  17بخاسيخ  1-65سكم  1965مً كاهىن اإلااليت لعىت  28جخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام الففل  ،هما وكع حغييَر

: جخميمها 

. َزا الخعاب..............................................................يفخذ  .-28الففل "

: يخممً َزا الخعاب "

: في الجاهب الذاثً "

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

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

. املبالغ املذفىعت مً امليزاهيت العامت "-

: في الجاهب اإلاذيً "
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 ................................................................."

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

الىفلاث اإلاخلللت  بالدعذيذاث والخخفيماث وؤلاسحاعاث المشيبيت؛  "-

." املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت "-

ـىذوق الخىميت الفالخيت  (ن

 18بخاسيخ  1-85-353، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  33-85سكم  1986مً كاهىن اإلااليت لعىت  33مً اإلاادة  IIالبىذ  حغير وجخم على الىدى الخالي ، ؤخيام

ا وجخميمها  (1985ديعمبر  31) 1406مً سبيع آلاخش  : ، هما وكع حغييَر

: يخممً َزا الخعاب  . -II . -33اإلاادة "

: في الجاهب الذاثً "

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

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

؛  (1992هىفمبر  9)..................................................................خفيلت  "-

اللخىم ومؽخلاتها؛ ...................................................................اللعي"-

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

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

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

." املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت  "-
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ـىذوق الخمامً للعىنى والاهذماج الحمشي  (ٌ

، الفادس بدىفيزٍ الظهيـش الؽـشيف سكم  2002للعىت اإلااليت  44.01م مً كاهىن اإلااليت سق  24مً اإلاادة  IIحغير على الىدى الخالي ، ؤخيام البىـذ 

ا وجخميمها  (2001ديعمبر  31) 1422مً ؼىاٌ  15بخاسيخ  1.01.346  :، هما وكع حغييَر

: يخممً َزا الخعاب  .- II .- 24اإلاادة " 

: في الجاهب الذاثً "

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

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

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

ؤحل امخالن معاهً احخماعيت؛  البىىيت مً.......................................... اإلابالغ "-

 البيىعاث الللاسيت ؛................. اإلافاسيف  "-

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

 (.الباقي ال حغيير فيه)

ـىذوق جدذًث إلاداسة العمىميت  (م

 1-04-255، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  2005للعىت اإلااليت   26-04ون اإلااليت سكم مً كان 36مً اإلاادة  IIحغير وجخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام البىذ  

ا وجخميمها (2004ديعمبر  29) 1425مً رر الللذة   16بخاسيخ  : ، هما جم حغييَر
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: يخممً َزا الخعاب  . -II.- 36املادة "

: في الجاهب الذاثً  "-

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

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

: في الجاهب اإلاذيً  "-

 اإلاشافم اللمىميت ؛................................................. الىفلاث  "-

بىق جىظيمي؛ .................................... معاَمت في اإلابالغ اإلاذفىعت لفاثذة اإلايزاهيت اللامت لل "-

." املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت "-

الفىذوق الىوني الغابىي   (ن

مً سبيع  18بخاسيخ  1-85-353الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  33-85سكم  1986مً كاهىن اإلااليت لعىت  34حغير وجخمم على الىدى الخالي ،   ؤخيام اإلاادة 

ا وجخميمها   (1985ديعمبر  31) 1406آلاخش  : ، هما وكع حغييَر

.............................................................................  .-34اإلاادة "

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

: يخممً "

: في الجاهب الذاثً"

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

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

: في الجاهب اإلاذيً "
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 ................................................"

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

آلاهف الزهش ؛  (1917"اهخىبش  10) 1335مً رر الدجت  20الظهير الؽشيف بخاسيخ ......................اإلابالغ اإلاشحلت "-

 املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت؛ "-

في بواس علىد ؛ ...................................اإلابالغ اإلاشحلت -

إلبشاص الليمت؛ .....................................مىذ حلىين "-

 الغاباث ؛................ اإلايلفت باإلاياٍ والغاباث لخغىيت الىفلاث اإلاشجبىت ...............اإلابالغ اإلاذفىعت  "-

 اإلالً الغابىر؛................ ـاسيف الدعيير اإلايلفت باإلاياٍ والغاباث لخغىيت م................ اإلابالغ  "-

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

 (.الباقي ال حغيير فيه)

الفىذوق الخاؿ لذعم ماظعاث السجىن  (ط

الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  2011للعىت اإلااليت   43-10مً كاهىن اإلااليت سكم  23مً اإلاادة  IIجخمم على الىدى الخالي ،  ؤخيام البىـذ 

ا وجخميمها  (2010ديعمبر  29) 1432مً مدشم  23بخاسيخ  1.10.200 : ، هما وكع حغييَر

:  يخممً َزا الخعاب  .-II .-23اإلاادة "

:  في الجاهب الذاثً " 

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

 ............................................................"
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 .املبالغ املذفىعت مً امليزاهيت العامت  "-

: في الجاهب اإلاذيً "

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

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

." املبالغ املذفىعت بلى امليزاهيت العامت"-

 الخعليل

و  22يهذف الخلذيل اإلالترح بلى جبعيي الفياغت مً احل حعهيل جىفيز اإلالخمياث الىاسدة في َزٍ اإلاادة ورلً عبر خزف الخىفيق على اإلاادجين 

 .للاهىن اإلااليت فى الجاهبين الذاثً و اإلاذيً  130.13الخىظيمي سكم مً الفاهىن  27
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

                 

21       

 33 :                               ـ                  

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                 : 

 

 والحكامة الجٌدة للمالٌة العمومٌة ، تضمنفً إطار الشفافٌة 

الخزٌنة التً  اتتقضً بإدراج حسابمادة  2013قانون المالٌة لسنة 

وحدد  العامة تدٌرها الوزارة المكلفة بالمالٌة ضمن مكونات المٌزانٌة

ت   2015، وفً قانون المالٌة لسنة  2015فاتح ٌناٌر فً تارٌخ اإلدراج 

تفعٌل هذا المقتضى بإحداث الحسابٌن المرصدٌن ألمور خصوصٌة 

 33: الخعذًل سكم 

 (بلافت مادة حذيذة )مىشس  21 اإلاادة 

الخعذًل 

: على الىدى الخالي 2015مً كاهىن املاليت  15، حغير وجخمم ملخمياث املادة 2016ابخذاء مً فاجذ ًىاًش 

: ـىذوق مداسبت الغؾ الجمشوي

I- الخمىً في سغبت  ...

II–   يخممً َزا الخعاب.... 
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صندو  األموال "و " صندو  محاربة الؽش الجمركً"المسمٌٌن 

من أجل ض  هذه الحسابات المعنٌة مع  ".المتؤتٌة من اإلٌداعات بالخزٌنة

 " .مصالح المالٌةمرصدات ال"تحٌٌن الحساب المسمى 

 

 

 

 

 

 

 : الذائً الجاهب في

 ........

: في الجاهب املذًً

 ......

. هفلاث مخخلفت

III . خم 2016ابخذاء مً فاجذ ًىاًش ىت املشجبىت بخذبير َزا الحعاب الخفىص ي ٍو ، جلغى حميع خعاباث الخٍض

ذتها واملت لهزا الحعاب ل ؤـس  .جدٍى

 الخعليل

للماليت الجذيذ الزر ظيذخل خيز الخىبيم بذايت فاجذ مً اللاهىن الخىظيمي  8جىبيلا إلالخمياث اإلاادة 

 2016يىايش 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

                 

21            

 34 :                               ـ                  

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 

                 : 

 

 والحكامة الجٌدة للمالٌة العمومٌة ، تضمنفً إطار الشفافٌة 

الخزٌنة التً  اتتقضً بإدراج حسابمادة  2013قانون المالٌة لسنة 

 34: الخعذًل سكم 

 (بلافت مادة حذيذة )مىشس  مشجين 21 اإلاادة 

الخعذًل 

: على الىدى الخالي 2015مً كاهىن املاليت  16، حغير وجخمم ملخمياث املادة 2016ابخذاء مً فاجذ ًىاًش 

ىت إلاًذاعاث مً املخإجيت ألامىاٌ ـىذوق  : بالخٍض

I- الخمىً في سغبت  ...

II–   يخممً َزا الخعاب.... 

 : الذائً الجاهب في
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وحدد  العامة تدٌرها الوزارة المكلفة بالمالٌة ضمن مكونات المٌزانٌة

ت   2015لسنة ، وفً قانون المالٌة  2015فاتح ٌناٌر فً تارٌخ اإلدراج 

تفعٌل هذا المقتضى بإحداث الحسابٌن المرصدٌن ألمور خصوصٌة 

صندو  األموال "و " صندو  محاربة الؽش الجمركً"المسمٌٌن 

من أجل ض  هذه الحسابات المعنٌة مع  ".المتؤتٌة من اإلٌداعات بالخزٌنة

 " .مرصدات المصالح المالٌة"تحٌٌن الحساب المسمى 

 

 

 ........

: في الجاهب املذًً

 ......

. هفلاث مخخلفت

III . خم جدىٍل 2016ابخذاء مً فاجذ ًىاًش ىت املشجبىت بخذبير َزا الحعاب الخفىص ي ٍو ، جلغى حميع خعاباث الخٍض

ذتها واملت لهزا الحعاب  .ؤـس

 الخعليل

الزر ظيذخل خيز الخىبيم بذايت فاجذ يىايش مً اللاهىن الخىظيمي للماليت الجذيذ  8جىبيلا إلالخمياث اإلاادة 

2016 

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

                 

21       3       

 35 :                               ـ                  

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

 

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

 

 

                 : 

 

 والحكامة الجٌدة للمالٌة العمومٌة ، تضمنفً إطار الشفافٌة 

 35: الخعذًل سكم 

 (بلافت مادة حذًذة ) ة زالر مشاثمىشس  21 املادة 

 

الخعذًل 

 

ىت العامت  5، ًذفع مبلغ 2016ابخذاء مً فاجذ ًىاًش  ا الخٍض يذ بعن الحعاباث التي جذبَش م مً ـس ملياس دَس

والتي لم جذسج بعذ في امليزاهيت العامت 

ذة ول الحعاباث امللشس بدساحها في امليزاهيت العامت بملخض ى اللاهىن  2018جدفش بالمشوسة في مخم ظىت  ؤـس
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الخزٌنة التً  اتتقضً بإدراج حسابمادة  2013قانون المالٌة لسنة 

وحدد  العامة تدٌرها الوزارة المكلفة بالمالٌة ضمن مكونات المٌزانٌة

ت   2015، وفً قانون المالٌة لسنة  2015فاتح ٌناٌر فً تارٌخ اإلدراج 

تفعٌل هذا المقتضى بإحداث الحسابٌن المرصدٌن ألمور خصوصٌة 

صندو  األموال "و " صندو  محاربة الؽش الجمركً"المسمٌٌن 

من أجل ض  هذه الحسابات المعنٌة مع  ".المتؤتٌة من اإلٌداعات بالخزٌنة

 " .مرصدات المصالح المالٌة"تحٌٌن الحساب المسمى 

 

 

 

 

 

يذ إلاحمالي في ميزاهيت  ذفع الـش  2019الخىظيمي للماليت ٍو

يت يت للميزاهيت في بخذي الحعاباث الخفـى : جبرمج ول العملياث امللشس بدساحها في الحعاباث الخفـى

ىت  إلاًذاعاث مً املخإجيت ألامىاٌ الغؾ الجمشوي، ـىذوق  ـىذوق مداسبت بالخٍض

 

 الخعليل

مً اللاهىن الخىظيمي للماليت الجذيذ الزر ظيذخل خيز الخىبيم بذايت فاجذ  8جىبيلا إلالخمياث اإلاادة 

 2016يىايش 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 36 :                               ـ                   22:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

 

::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت   

  إمجــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــاع

 بكٝػ١ ايًذ١ٓ تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 

وسوؾ ٌت  تعمٌ  عذا التعدٌل على جمٌع الحسابات             

 27و  22الخصوصٌة للخزٌنة التً تتضمن اإلشارة إلى المادتٌن 

  . لقانون المالٌة  113-30من القانون التنظٌمً رق  

 

 

 36: الخعذًل سكم 

ذ ألمىس خفىـيت املعمى  ذة للجهاثالفىذوق الخاؿ لحفيلت "حغيير الحعاب املـش  "خفق المشائب املـش

 22 املادة 

 

ليت  املادة  ألـا

-1999للعىت اإلااليت   26-99مً اللاهىن اإلاالي سكم  30، ؤخيام اإلاادة  2016حغير وجخمم على الىدى الخالي، ابخذاء مً فاجذ يىايش     

 : (1999يىهيى  30) 1420مً سبيع ألاٌو   16بخاسيخ  1-99-184الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  2000

. مىاسدٍ............................................. .................  .-I .- 30اإلاادة "

"II .–  يخممً َزا الخعاب :

:  في الجاهب الذاثً " 

ذة للجهاث مً المشيبت على الؽشواث؛  "- خفيلت الخفت اإلاـش
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ذة للجهاث مً المشيبت على الذخل؛  "- خفيلت الخفت اإلاـش

  2016للعىت اإلااليت " 70.15مً كاهىن اإلااليت سكم  11اإلادذدة باإلاادة  مً خفيلت الشظم اإلافشوك على علىد الخإمين  % 20 "-

 اإلاخللم بالجهاث؛ 111 -14مً اللاهىن الخىظيمي سكم  188وفلا للمادة 

اإلاخللم بالجهاث؛  111.14مً اللاهىن الخىظيمي سكم  188اإلاعاَماث مً اإلايزاهيت اللامت للذولت هما َى مؽاس بليها في اإلاادة  "-

للاهىن اإلااليت ، في ؼيل  130.13الخىظيمـي سكم "مً اللاهـىن  27و  22اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً  "-

اعخماداث بلافيت ؛ 

 اإلاعاَماث اإلاخخلفت ؛ "-

 اإلاىاسد اإلاخخلفت ؛ "-

ايا  "-  .الهباث والـى

 :في الجاهب اإلاذيً "

"…………………………………………………………………………………………………… 

"……………………………………………………………………………………………………. 

ذة ألمىس  " - يت ؤخشي ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة "اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش خفـى

للاهىن اإلااليت؛  130.13سكم مً اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش " 27و  22معخللت وبلا ألخيام اإلاادجين 

. الىفلاث اإلاخلللت  بالدعذيذاث والخخفيماث وؤلاسحاعاث المشيبيت "-

"III-. ًؤعالٍ على الجهاث"يدذد بىق جىظيمي جىصيع معاَماث اإلايزاهيت اللامت اإلاؽاس بليها في الجاهب الذاث  ".

 

الخعذًل 

ذ ألمىس خفىـيت املعمى الفىذوق  ذة للجهاثحغيير الحعاب املـش  الخاؿ لحفيلت خفق المشائب املـش

 22 املادة 
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-1999للعىت اإلااليت   26-99مً اللاهىن اإلاالي سكم  30، ؤخيام اإلاادة  2016حغير وجخمم على الىدى الخالي، ابخذاء مً فاجذ يىايش     

 : (1999يىهيى  30) 1420مً سبيع ألاٌو   16بخاسيخ  1-99-184الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  2000

. مىاسدٍ..............................................................   .-I .- 30اإلاادة "

"II .–  يخممً َزا الخعاب :

:  في الجاهب الذاثً " 

ذة للجهاث مً المشيبت على الؽشواث؛  "- خفيلت الخفت اإلاـش

ذة للجهاث مً المشيبت على  "- الذخل؛ خفيلت الخفت اإلاـش

  2016للعىت اإلااليت " 70.15مً كاهىن اإلااليت سكم  11مً خفيلت الشظم اإلافشوك على علىد الخإمين اإلادذدة باإلاادة   % 20 "-

 اإلاخللم بالجهاث؛ 111 -14مً اللاهىن الخىظيمي سكم  188وفلا للمادة 

اإلاخللم بالجهاث؛  111.14مً اللاهىن الخىظيمي سكم  188اإلاعاَماث مً اإلايزاهيت اللامت للذولت هما َى مؽاس بليها في اإلاادة  "-

 املبالغ املذفىعت مً امليزاهيت العامت؛ "-

 اإلاعاَماث اإلاخخلفت ؛ "-

 اإلاىاسد اإلاخخلفت ؛ "-

ايا  "-  .الهباث والـى

 :في الجاهب اإلاذيً "

"…………………………………………………………………………………………………… 

"……………………………………………………………………………………………………. 

املبالغ املذفىعت بلى ميزاهياث الجهاث مً خفتها مً خفيلت  الشظم املفشوك على علىد الخإمين؛  -

مً  188املبالغ املذفىعت بلى ميزاهياث الجهاث مً خفتها مً  معاَماث امليزاهيت العامت للذولت هما َى مؽاس بليها في املادة  -

 ؛املخعلم بالجهاث 111.14الخىظيمي العالف الزهش سكم  اللاهىن 

اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت ؛  " -

. الىفلاث اإلاخلللت  بالدعذيذاث والخخفيماث وؤلاسحاعاث المشيبيت "-
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"III-. ًَاثؤعالٍ على الج"يدذد بىق جىظيمي جىصيع معاَماث اإلايزاهيت اللامت اإلاؽاس بليها في الجاهب الذاث  ".

 الخعليل

يهذف الخلذيل اإلالترح بلى جبعيي الفياغت مً احل حعهيل جىفيز اإلالخمياث الىاسدة في َزٍ اإلاادة مع يهذف الخلذيل اإلالترح بلى جبعيي 

الخىظيمي سكم مً الفاهىن  27و  22الفياغت مً احل حعهيل جىفيز اإلالخمياث الىاسدة في َزٍ اإلاادة ورلً عبر خزف الخىفيق على اإلاادجين 

 .للاهىن اإلااليت فب الجاهبين الذاثً و اإلاذيً  130.13

هما جم  الخىفيق في الجاهب اإلاذيً، علي  دفع  بلى ميزاهياث الجهاث  خفتها  مً خفيلت  الشظم اإلافشوك على علىد الخإمين وهزا خفتها  

 .اإلاخللم بالجهاث 111.14مً اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم  188مً معاَماث اإلايزاهيت اللامت للذولت هما َى مؽاس بليها في اإلاادة 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 37 :                               ـ                   23:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

  غشب ايتعسٌٜغشب ايتعسٌٜ

 :تعسٌٜ غرل َكبٍٛ
 

                 : 

 

المخصصة من منتوج  %40ٌه  التعدٌل المقترح حذؾ حصة 

الذي ت  سنه " رس  النهوض بالفضاء السمعً البصري الوطنً"

، حٌث 1997-1996من قانون المالٌة للسنة المالٌة  16بمقتضى المادة 

 :ت  التنصٌص على رصد منتوجه كما ٌلً

 

 60%  الشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزٌون"لفائدة." 
 

 40% صندو  النهوض بالفضاء السمعً "فائدة ل
من قانون  44المحدث بمقتضى المادة " البصري الوطنً

 

 37الخعذًل سكم 

ذ ألمىس خفىـيت املعمى   حغيير الحعاب املـش

 ـىذوق النهىك بالفماء العمعي البفشي الىوني 

 وباإلعالهاث وباليؽش العمىمي

 23 املادة 

 

ليت  املادة  ألـا

 ............................،2016حغيير وجخمم على الىدى الخالي ابخذاء مً فاجذ يىايش  

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

 :وجخميمها........................................................................................................................... .........................................................................................
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 .1997-1996المالٌة للسنة المالٌة 
 

 

من الرس  المذكور لفائدة هذا   %40ولإلشارة فإن تخصٌص حصة

الرس  المفروض على "الصندو ، تشكل موردا أساسٌا إلى جانب منتوج 

من قانون المالٌة للسنة  20الذي ت  سنه بمقتضى المادة " اإلشهار التلفزي

 .1998-1997المالٌة 

 

 

وفً هذا اإلطار، ٌجب التذكٌر بؤن موارد هذا الصندو  سجلت انجاز 

 2014-2003ملٌون دره  لفترة  265ي متوسط قدره مبلػ إجمالً سنو

ملٌون دره   190والذي ٌشتمل لنفس الفترة على مبلػ سنوي متوسط ٌناهز 

من مجموع  %72أي بنسبة " رس  النهوض بالفضاء السمعً البصري"لفائدة 

الشركة الوطنٌة لإلذاعة "موارد الصندو  والتً توظؾ أساسا لدع  

 .(اإلنتاج، المهرجانات ورقمنة القاعات)ما وقطاع السٌن" والتلفزٌون

 

 .............................................................................سغبت في الخمىً  –. 44اإلاادة 

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

 : ويخممً َزا الخعاب" 

 : في الجاهب الذاثً" 

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

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

 .اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت" 

 : في الجاهب اإلاذيً" 

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

 الخعذًل

 ....................،2016حغيير وجخمم على الىدى الخالي ابخذاء مً فاجذ يىايش   

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

 :وجخميمها...................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................سغبت في الخمىً  –. 44اإلاادة 

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

 : ويخممً َزا الخعاب" 
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 : في الجاهب الذاثً" 

بت النهىك بالفماء العمعي البفشي الىوني املدذزت باملادة  40%"   (خزف )مً اللاهىن املالي  16مً خفيلت لٍش

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

 .اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامتاإلابالغ " 

 : في الجاهب اإلاذيً" 

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

 

 الخعليل
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 38 :                               ـ                   24:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــــــــــاع

 َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓتعسٌٜ 
 

 

وسوؾ ٌت  تعمٌ  عذا التعدٌل             

على جمٌع الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة التً 

من  27و  22تتضمن اإلشارة إلى المادتٌن 

لقانون  113-30  ـــالقانون التنظٌمً ر 

  . المالٌة 

 

 38الخعذًل سكم 

ذ ألمىس خفىـيت املعمى   "ـىذوق جمامً ماظعاث الخإمين"حغيير الحعاب املـش

 24 املادة 

ليت  املادة  ألـا

الخإمين  ماظعاث جمامً ـىذوق 

 (1984يىايش  10) 1404سبيع آلاخش  6الفادس في  1.84.7مً الظهير الؽشيف سكم  39مً اإلاادة  II، ؤخيام البىذ   2016حغير وجخمم على الىدى الخالي، ابخذاء مً فاجذ يىايش 

ا وجخميمها 1984بمثابت كاهىن يخللم باجخار جذابير ماليت في اهخظاس بـذاس كاهىن اإلااليت لعىت   :، هما جم حغييَر

: يخممً َزا الخعاب  .- II.-39اإلاادة " 

: في الجاهب الذاثً " 

خفت اللاثذة لهزا الخعاب مً خفيلت الشظم اإلافشوك على علىد الخإمين؛ اٌ-1"
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 .........................................................................."

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

 :في الجاهب اإلاذيً "

............."........................................................……………………………………………………………………………………….." 

؛ "الخياة اإلاهىيت............................اإلاعاَمت في جمىيل-6"

يت ؤخشي ؤ"اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث  -7" ذة ألمىس خفـى ألخيام اإلاادجين "و مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة معخللت وبلا مـش

." للاهىن اإلااليت 130.13"مً اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم  27و  22

 الخعذًل

ذ ألمىس خفىـيت املعمى   "ـىذوق جمامً ماظعاث الخإمين"حغيير الحعاب املـش

 24 املادة 

 (1984يىايش  10) 1404سبيع آلاخش  6الفادس في  1.84.7مً الظهير الؽشيف سكم  39مً اإلاادة  II، ؤخيام البىذ   2016حغير وجخمم على الىدى الخالي، ابخذاء مً فاجذ يىايش 

ا وجذ1984بمثابت كاهىن يخللم باجخار جذابير ماليت في اهخظاس بـذاس كاهىن اإلااليت لعىت   :ميمها ، هما جم حغييَر

: يخممً َزا الخعاب  .- II.-39اإلاادة " 

: في الجاهب الذاثً " 

الخفت اللاثذة لهزا الخعاب مً خفيلت الشظم اإلافشوك على علىد الخإمين؛ -1"

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

 ..............................................................................."
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 :في الجاهب اإلاذيً "

....................................................................."……………………………………………………………………………………….." 

"." الخياة اإلاهىيت............................اإلاعاَمت في جمىيل-6"

 الخعليل

مً الفاهىن الخىظيمي  27و  22يهذف الخلذيل اإلالترح بلى جبعيي الفياغت مً احل حعهيل جىفيز اإلالخمياث الىاسدة في َزٍ اإلاادة ورلً عبر خزف الخىفيق على اإلاادجين 

 .للاهىن اإلااليت في الجاهب  اإلاذيً 130.13سكم 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 39 :                               ـ                   25:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت   

  إمجــــــــــــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــــــــــــاع

 بكٝػ١ ايًذ١ٓ تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 

 

 

وسوؾ ٌت  تعمٌ  عذا التعدٌل على جمٌع الحسابات             

 27و  22الخصوصٌة للخزٌنة التً تتضمن اإلشارة إلى المادتٌن 

  . لقانون المالٌة  113-30من القانون التنظٌمً رق  

             :39 

                                       "                          " 

        25 

               

                           

 22-12من قانون المالٌة رق   18من المادة   II، أحكا  البند  2016تؽٌر وتتم  على النحو التالً ، ابتداء من فاتح ٌناٌر      

ماي  16) 1433مـــن جمـــادى اآلخرة  24بتارٌخ  1-12-10، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشــرٌؾ رقــ  2012للسنة المالٌة 

: ٌمها ، كما ت  تؽٌٌرها وتت  (2012

: ٌتضمن هذا الحساب  .-II . -18المادة "

 :فً الجانب الدائن "

  2014....................................حصٌلة المساهمة اإلبرائٌة"-
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 للضرائب .................ما ٌسلمه الشخص...............حصٌلة "-

السٌاحة     %50……………………… "-

   (1977"أكتوبر  9)............ة الداخلٌة على االستهالكمن المبلػ المحصل من الضرٌب 5,4% "

الحصة العائدة لهذا الصندو  من حصٌلة الرس  المفروض على عقود التؤمٌن  -" 

السكر  ...............المبالػ "-

 المبالػ المدفوعة من المٌزانٌة  العامة   "-

الترابٌة  ........................مساهمات"-

والمقاوالت العمومٌة   ........... .مساهمات  "-

لقانون المالٌة  130.13التنظٌمـً رق  "من القانـون  27و  22المبالػ المدفوعة من المٌزانٌة العامة ، فً إطار أحكا  المادتٌـن  "-

، فً شكل اعتمادات إضافٌة   

اتفاقً  ........................................................ األخرىالموارد  "-

  .............الهبات "-

...........  . الموارد"-

: فً الجانب المدٌن "

: لفائدة ............................ دفع المساهمة  "-

الجامعٌة   ................ المراكز ".* 

. الصحً........... ............الوكالة "* 

  ...................................................المساهمة "-

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

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

اليدر المدرسي ؛  .... .......................................دفع  -"
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بنػص تنظيمي؛  ................................................ الدعـ  المباشر " -
النفقات المتعلقة بمنح المساعدات  "-

خصوصٌة أخرى أو مراف  الدولة "المبالػ المدفوعة إلى المٌزانٌة العامة قصد إعادة دفعها لفائدة حسابات مرصدة ألمور  "-

." لقانون المالٌة 130.13من القانون التنظٌمً السالؾ الذكر رق  " 27و  22ة بصورة مستقلة طبقا ألحكا  المادتٌن المسٌر

        

                                       "                          " 

        25 

 

 22-12من قانون المالٌة رق   18من المادة   II، أحكا  البند  2016تؽٌر وتتم  على النحو التالً ، ابتداء من فاتح ٌناٌر      

ماي  16) 1433مـــن جمـــادى اآلخرة  24بتارٌخ  1-12-10، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشــرٌؾ رقــ  2012للسنة المالٌة 

: ٌمها ، كما ت  تؽٌٌرها وتت  (2012

: ٌتضمن هذا الحساب  .-II . -18المادة "

 :فً الجانب الدائن "

  2014....................................حصٌلة المساهمة اإلبرائٌة"-

 للضرائب .................ما ٌسلمه الشخص...............حصٌلة "-

السٌاحة     %50……………………… "-

   (1977"أكتوبر  9)............ة الداخلٌة على االستهالكمن المبلػ المحصل من الضرٌب 5,4% "

الحصة العائدة لهذا الصندو  من حصٌلة الرس  المفروض على عقود التؤمٌن  -" 

السكر  ...............المبالػ "-
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 المبالػ المدفوعة من المٌزانٌة  العامة   "-

الترابٌة  ........................مساهمات"-

والمقاوالت العمومٌة   ........... .مساهمات  "-

اتفاقً  ........................................................ الموارد األخرى "-

  .............الهبات "-

...........  . الموارد"-

: فً الجانب المدٌن "

: لفائدة ............................ دفع المساهمة  "-

الجامعٌة   ................ المراكز ".* 

. الصحً....................... الوكالة "* 

  ...................................................المساهمة "-

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

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

اليدر المدرسي ؛  ........................................... دفع  -"

بنػص تنظيمي؛  ................................................ الدعـ  المباشر " -
النفقات المتعلقة بمنح المساعدات  "-

-"                                      ". 

 

        

المقترح إلى تبسٌط الصٌاؼة من اجل تسهٌل تنفٌذ المقتضٌات الواردة فً هذه المادة وذلك عبر حذؾ التنصٌص ٌهدؾ التعدٌل 

 .لقانون المالٌة فً الجانبٌن الدائن و المدٌن  130.13من الفانون التنظٌمً رق   27و  22على المادتٌن 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

 40 :                               ـ                   26:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــــــــــاع

 بكٝػ١ ايًذ١ٓ تعسٌٜ َكبٍٛ
 

                  

هذا التعدٌل لٌس هناك مبرر له ألن المادة األصلٌة ال تشٌر إلى     

لقانون  130-13من القانون التنظٌمً رق   27و  22المادتٌن 

  .المالٌة

 

 

 40: الخعذًل سكم 

 26 املادة 

ليت  املادة  ألـا

ٌ  بمىذ الخاؿ الحعاب الخليجي  الخعاون  مجلغ دو

 .....

 ؛ .... -

 لفاثذة دفلها بعادة كفذ اللامت اإلايزاهيت بلى اإلاذفىعت اإلابالغ -

ذة خعاباث يت ألمىس  مـش  اإلاعيرة الذولت مشافم ؤو ؤخشي  خفـى

 اللاهىن  مً 27 و 22 اإلاادجين ألخيام وبلا معخللت بفىسة

 .اإلااليت للاهىن  130.13 سكم الزهش العالف الخىظيمي
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 الخعذًل

ٌ  بمىذ الخاؿ الحعاب الخليجي  الخعاون  مجلغ دو

 .....

 ؛ .... -

 لفائذة دفعها بعادة كفذ اللامت اإلايزاهيت بلى اإلاذفىعت اإلابالغ -

ذة خعاباث  املعيرة الذولت مشافم ؤو ؤخشي  خفىـيت ألمىس  مـش

 اللاهىن  مً 27 و 22 املادجين ألخيام وبلا معخللت بفىسة

 .املاليت للاهىن  130.13 سكم الزهش العالف الخىظيمي

 الخعليل

 مً اللاهىن الخىظيمي الجذيذ للماليت  27عباسة مخالفت للمادة 
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 التــــالـتـعــديــــدول ــــجـــــ

 41 :                               ـ                   27:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــــــــاع

 :تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 

وسوؾ ٌت  تعمٌ  عذا التعدٌل على جمٌع الحسابات             

 27و  22الخصوصٌة للخزٌنة التً تتضمن اإلشارة إلى المادتٌن 

  . لقانون المالٌة  113-30من القانون التنظٌمً رق  

 

 

 41: الخعذًل سكم 

ذ ألمىس خفىـيت املعمى   "الفىذوق الخاؿ بالىشق "حغيير الحعاب املـش

 27 املادة 

ليت  املادة  ألـا

 

، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  42.94سكم  1995مً كاهىن اإلااليت لعىت  55مً اإلاادة  IIحغير وجخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام البىذ 

ا وجخميمها  (1994ديعمبر  31) 1415مً سحــب  28بخاسيخ  1.94.431  :، هما وكع حغييَر

 : يخممً َزا الخعاب   . -II .-55اإلاادة "

 :في الجاهب الذاثً  -1" 

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

للاهىن اإلااليت ، في ؼيل اعخماداث  130.13مً اللاهـىن الخىظيمـي سكم  27و  22 اإلابالغ اإلاذفىعت مً اإلايزاهيت اللامت ، في بواس ؤخيام اإلاادجيـً "-

. بلافيت 

 :في الجاهب اإلاذيً  -2" 

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

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

 اللماثيت واإلاشجبىت ألاخيام لخىفيز جبلا ؤو بالتراض ي الللاسيت" ؤلاكخىاءاث وهزا مبالغ اللامت اإلاىفلت جلخميه الزر اإلالىيت هضا عً الخلىيماث )ص"

 بليها اإلاؽاس اإلاىاسد ؤعالٍ ومبلغ (1) مً" ن" ح، ص، و، ٌ، البىىد في الىاسدة اإلاذاخيل مبلغ في خذود ورلً للذولت الخابلت الىشكيت" الخدخيت البييت باهجاص

ذة" ؤعالٍ  (1)مً  "ن" و "ر" في ؛  لهزا الغشك واإلاـش

الؽبىت الىشكيت؛ ..................................................اإلابالغ (ح"

ذة  (ه" يت ؤخشي "اإلابالغ اإلاذفىعت بلى اإلايزاهيت اللامت كفذ بعادة دفلها لفاثذة خعاباث مـش ؤو مشافم الذولت اإلاعيرة بفىسة  ألمىس خفـى

." للاهىن اإلااليت 130.13مً اللاهىن الخىظيمي العالف الزهش سكم  27و  22"معخللت وبلا ألخيام اإلاادجين 

 

الخعذًل 

ذ ألمىس خفىـيت املعمى   "الفىذوق الخاؿ بالىشق "حغيير الحعاب املـش

 27 املادة 

، الفادس بدىفيزٍ الظهير الؽشيف سكم  42.94سكم  1995مً كاهىن اإلااليت لعىت  55مً اإلاادة  IIحغير وجخمم على الىدى الخالي ، ؤخيام البىذ 

ا وجخميمها  (1994ديعمبر  31) 1415مً سحــب  28بخاسيخ  1.94.431  :، هما وكع حغييَر
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 : يخممً َزا الخعاب   . -II .-55اإلاادة "

 :في الجاهب الذاثً  -1" 

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

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

 .املبالغ املذفىعت مً امليزاهيت العامت "-

 :في الجاهب اإلاذيً  -2" 

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

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

 اللماثيت واإلاشجبىت ألاخيام لخىفيز جبلا ؤو بالتراض ي الللاسيت" ؤلاكخىاءاث وهزا مبالغ اللامت اإلاىفلت جلخميه الزر اإلالىيت هضا عً الخلىيماث )ص"

 بليها اإلاؽاس اإلاىاسد ؤعالٍ ومبلغ (1) مً" ن" ح، ص، و، ٌ، البىىد في الىاسدة اإلاذاخيل مبلغ في خذود ورلً للذولت الخابلت الىشكيت" الخدخيت البييت باهجاص

ذة" ؤعالٍ  (1)مً  "ن" و "ر" في ؛  لهزا الغشك واإلاـش

الؽبىت الىشكيت؛ ..................................................اإلابالغ (ح"

 ."بلى امليزاهيت العامتاملبالغ املذفىعت  (ه"

 الخعليل

 22يهذف الخلذيل اإلالترح بلى جبعيي الفياغت مً احل حعهيل جىفيز اإلالخمياث الىاسدة في َزٍ اإلاادة ورلً عبر خزف الخىفيق على اإلاادجين 

 .للاهىن اإلااليت في الجاهبين الذاثً و اإلاذيً  130.13مً الفاهىن الخىظيمي سكم  27و 
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 التــــالـتـعــديــــدول ــــجـــــ

  1                                        ـ                   19:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجــــــــــــــــــــــــــــاعإمجــــــــــــــــــــــــــــاع

 :تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 

 

 

                                                                      

                        11   

                           : 

 

     ث                                 

 "         أ            " 
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         I-.  142، ادلنصوص عليو يف الفصل " صندوق التأىيل االجتماعي"، يقوم احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى  2016 يناير فاتح من ابتداء 
سنة  ادلتعلقة بسد العجز يف رلاالت التنمية البشرية ، والبنيات التحتية األساسية والتجهيزات  (12)حسابات العمليات دلدة اثنا عشرة بضبط من الدستور ، 

 .بقبض موارده و صرف نفقاتومر اآل  و يكون رئيس احلكومة، ،ادلتعلق باجلهات 111 -14من القانون التنظيمي رقم  229طبقا ألحكام ادلادة 
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II .–  يتضمن ىذا احلساب: 

 : يف اجلانب الدائن     

 ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة ؛-

 ادلبالغ ادلدفوعة من طرف  اجلماعات الرتابية وادلؤسسات وادلنشآت العمومية  إلجناز عمليات التأىيل االجتماعي للجهات ؛-

 لقانون ادلالية ، يف شكل  130.13من القانـون التنظيمـي رقم  27و  22تيـن ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة ، يف إطار أحكام ادلاد
 اعتمادات إضافية ؛

  ادلسامهات ادلختلفة ؛ 

 مداخيل سلتلفة ؛ -

 .اذلبات والوصايا -

 :يف اجلانب ادلدين 
 النفقات ادلتعلقة بالتزويد بادلاء الصاحل للشرب والكهرباء؛-

 ؛ قالسكن غري الالئالنفقات ادلتعلقة بالقضاء على  -

 النفقات ادلتعلقة بربامج الصحة ؛ -

 بربامج الرتبية ؛ النفقات ادلتعلقة  -

 النفقات ادلتعلقة بإجناز شبكات الطرق وادلواصالت ؛ -

ادلسرية بصـورة مستقلة طبقا ألحكام ادلبالغ ادلدفوعة  إىل ادليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة حسابات مرصدة ألمور خصوصية أخرى أو مرافق الدولة -
 .لقانون ادلالية  130.13من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم  27و  22ادلادتني 
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III. – والة اجلهات ،  اردبوجب قر، أن يعني  111-14مــن القــــانـــون التنظيــمـي السـالف الذكـر رقـــم  230طبقا ألحكــام ادلــــــادة  ، ميكــن لرئيــس احلكــومة
 .ىذا احلساب آمرين مساعدين بقبض موارد و صرف نفقات

                 :

     ث                                 

 "         أ            " 

 

       19 

   I-.  من  142، ادلنصوص عليو يف الفصل " االجتماعيصندوق التأىيل "، يقوم احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى  2016 يناير فاتح من ابتداء
سنة  ادلتعلقة بسد العجز يف رلاالت التنمية البشرية ، والبنيات التحتية األساسية والتجهيزات طبقا  (12)بضبط حسابات العمليات دلدة اثنا عشرة الدستور ، 

 .بقبض موارده و صرف نفقاتومر اآل  يكون رئيس احلكومة،و  ،ادلتعلق باجلهات 111 -14من القانون التنظيمي رقم  229ألحكام ادلادة 

II .–  يتضمن ىذا احلساب: 

 : يف اجلانب الدائن     

 ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة ؛-

 ادلبالغ ادلدفوعة من طرف اجلماعات الرتابية وادلؤسسات وادلنشآت العمومية إلجناز عمليات التأىيل االجتماعي للجهات؛ -

 سامهات ادلختلفة ؛ امل 

 مداخيل سلتلفة ؛ -

 .اذلبات والوصايا -
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 :يف اجلانب ادلدين 
 النفقات ادلتعلقة بالتزويد بادلاء الصاحل للشرب والكهرباء؛-

 ؛ قالنفقات ادلتعلقة بالقضاء على السكن غري الالئ -

 النفقات ادلتعلقة بربامج الصحة ؛ -

 بربامج الرتبية ؛ النفقات ادلتعلقة  -

 النفقات ادلتعلقة بإجناز شبكات الطرق وادلواصالت ؛ -

 .      غ           إ                    -

III. – والة اجلهات ،  دبوجب قرار، أن يعني  111-14مــن القــــانـــون التنظيــمـي السـالف الذكـر رقـــم  230طبقا ألحكــام ادلــــــادة  ، ميكــن لرئيــس احلكــومة
 .ىذا احلساب آمرين مساعدين بقبض موارد و صرف نفقات

 :تبرير التعديل

من  27و  22يهدف التعديل ادلقرتح إىل تبسيط الصياغة من اجل تسهيل تنفيذ ادلقتضيات الواردة يف ىذه ادلادة وذلك عرب حذف التنصيص على ادلادتني 
 .ىف اجلانبني الدائن و ادلدين  لقانون ادلالية 130.13الفانون التنظيمي رقم 
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 التـــــدول الـتـعــديـــــــجـــــ

  2:                                        ـ                   30:   ـــــ    

 

ومالحقةة  نة التممممممـدممممممـةة
 

 

 

 

  ::ْتٝذ١ ايتكٜٛتْتٝذ١ ايتكٜٛت

  إمجـــــــــــــــــــــــــاعإمجـــــــــــــــــــــــــاع

 :تعسٌٜ َكبٍٛ
 

 

                                                                      

                        22   
                           : 

                                       
  "                              ق         "

       30 
الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم ،  32.93رقم  1994من قانون ادلالية لسنة  44تغري وتتمم على النحو التايل ، أحكام ادلادة 

 :، كما وقع تغيريىا وتتميمها (1994فرباير  25) 1414من رمضان  14بتاريخ  1.94.123

بقبض موارده يكون الوزير ادلكلف بالفالحة ىو اآلمر "و " و ادلناطق اجلبلية.................................رغبة  .-I .- 44ادلادة " 
ىذا  بقبض موارد و صرف نفقات"والعمال وكذا رؤساء ادلصاحل اخلارجية التابعني للوزارات ادلعنية، آمرين مساعدين "كنو أن يعني الوالة ومي . وصرف نفقاتو

 .العموميةباحملاسبة " ادلتعلقةلنصوص التنظيمية احلساب طبقا ل
 .احلكومة.........................................ويباشر "

" II-.  يتضمن ىذا احلساب : 
 : يف اجلانب الدائن " 

 ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة؛ "-
 لقانون ادلالية ، يف شكل اعتمادات إضافية ؛ 130.13القانـون التنظيمـي رقم "من  27و  22ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة ، يف إطار أحكام ادلادتيـن -" 
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 قانون؛.....................مداخيل "-
 .ادلتفرقة........................"-

 :يف اجلانب ادلدين "
وخاصة برنامج تقليص الفوارق الرتابية واالجتماعية بالعامل "وادلناطق اجلبلية  ............................ العمليات النفقات الناذبة عن "-

 ؛ القروي
ألمور خصوصية أخرى أو مرافق الدولة ادلسرية بصورة مستقلة طبقا "ادليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة حسابات مرصدة  ادلبالغ ادلدفوعة إىل "-

 .ادلالية"لقانون  130.13من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم  27و  22ادلادتني "ألحكام 
اجلبلية وخاصة برنامج تقليص الفوارق الرتابية واالجتماعية "وادلناطق ......... ...............ادلبالغ ادلدفوعة لفائدة بعض ادلؤسسات  "-

 ؛ بالعامل القروي

القروية ادلندرلة وادلناطق اجلبلية ادلعتمدة من طرف احلكومة "التنمية ................ادلبالغ ادلدفوعة لفائدة ادليزانية العامة برسم النفقات –" 
 ."تقليص الفوارق الرتابية واالجتماعية بالعامل القروي"وخاصة برنامج 
                 :

                                       
 "                              ق         "

       30 
، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  32.93رقم  1994من قانون ادلالية لسنة  44تغري وتتمم على النحو التايل ، أحكام ادلادة 

 :، كما وقع تغيريىا وتتميمها (1994فرباير  25) 1414من رمضان  14بتاريخ  1.94.123

بقبض موارده يكون الوزير ادلكلف بالفالحة ىو اآلمر "و " و ادلناطق اجلبلية.................................رغبة  .-I .- 44ادلادة " 
ىذا  بقبض موارد و صرف نفقات"والعمال وكذا رؤساء ادلصاحل اخلارجية التابعني للوزارات ادلعنية، آمرين مساعدين "وميكنو أن يعني الوالة  . وصرف نفقاتو

 .العموميةباحملاسبة " ادلتعلقةلنصوص التنظيمية احلساب طبقا ل
 .احلكومة.........................................ويباشر "

" II-. من ىذا احلساب يتض : 
 : يف اجلانب الدائن " 

 ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة؛ "-
 قانون؛.....................مداخيل -" 
 .ادلتفرقة........................"-

 :يف اجلانب ادلدين "
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وخاصة برنامج تقليص الفوارق الرتابية واالجتماعية بالعامل "وادلناطق اجلبلية  ............................ العمليات النفقات الناذبة عن "-
 ؛ القروي

 ؛      غ          إ                    "-
اجلبلية وخاصة برنامج تقليص الفوارق الرتابية واالجتماعية "وادلناطق ........................ ادلبالغ ادلدفوعة لفائدة بعض ادلؤسسات  "-

 ؛ بالعامل القروي

القروية ادلندرلة وادلناطق اجلبلية ادلعتمدة من طرف احلكومة "التنمية ................ادلبالغ ادلدفوعة لفائدة ادليزانية العامة برسم النفقات –" 
 ."تقليص الفوارق الرتابية واالجتماعية بالعامل القروي"وخاصة برنامج 

                      :

من  27و  22تبسيط الصياغة من اجل تسهيل تنفيذ ادلقتضيات الواردة يف ىذه ادلادة وذلك عرب حذف التنصيص على ادلادتني يهدف التعديل ادلقرتح إىل 
 .لقانون ادلالية يف اجلانبني الدائن و ادلدين  130.13الفانون التنظيمي رقم 
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ذ على الخعذًالث   هخائج الخفٍى

بخفىؿ امللذمت  

   70.15مؽشوع اللاهىن املالي سكم 

 2016بشظم العىت املاليت 
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 ْتٝذ١ ايتكٜٛت ع٢ً ايتعس٬ٜت املكذلس١ َٔ ططف اؿه١َٛ

 2016بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  70.15غكٛم َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ 

 

 املاز٠ ضقع ايتعسٌٜ
 ْتٝذ١ ايتكٜٛت

 ٬َسعات

 املُتٓعٕٛ املعاضنٕٛ املٛاؾكٕٛ

1 

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 املهطض٠  137املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

2 

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 . I.179املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

3 

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 . I.214املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

4 

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 َهطض٠ 221املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

5 

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

IV-زخٍٛ سٝع ايتطبٝل 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

6 

 إناؾ١ َاز٠ دسٜس٠

ٚا٭قايِٝ ٚايػطف اؾٗات ٚايعُا٫ت 

 امل١ٝٓٗ

 أسهاّ كتًؿ١

 َهطض٠ 9املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

7 

 املاز٠ نُا ٚضزت يف املؿطٚع

سصف َطاؾل ايسٚي١ املػرل٠ بكٛض٠ 

 َػتك١ً 

 18املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

8 

 املاز٠ نُا ٚضزت يف املؿطٚع

سصف اؿػاب املطقس ٭َٛض 

 خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 "قٓسٚم املٛاظ١ْ ٚايت١ُٝٓ اؾ١ٜٛٗ"

 33املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع
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9 

 املاز٠ نُا ٚضزت يف املؿطٚع

سصف اؿػاب املطقس ٭َٛض 

 خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 "قٓسٚم  ايتبؼ ملٓح املػاعسات"

 34املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

10 

 املاز٠ نُا ٚضزت يف املؿطٚع

سصف سػاب ايٓؿكات َٔ 

 املدككات املػ٢ُ 

ايكٓسٚم اـام بايت١ُٝٓ "

 "اؾ١ٜٛٗ

 35املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

11 

 املاز٠ نُا ٚضزت يف املؿطٚع

سصف سػاب ايٓؿكات َٔ 

 املدككات املػ٢ُ 

 "اؾ١ٜٛٗقٓسٚم املٛاظ١ْ ٚايت١ُٝٓ "

 33املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

12 

 املاز٠ نُا ٚضزت يف املؿطٚع

 إسساخ َٓاقب َاي١ٝ

 38املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

13 

 املاز٠ نُا ٚضزت يف املؿطٚع

 "أ " اؾسٍٚ 

 ( 54املاز٠  )

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع

14 

 نُا ٚضزت يف املؿطٚعاملاز٠ 

اإلشٕ يف ا٫قذلاض ٚإقساض أزٚات 

 َاي١ٝ أخط٣

 55املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع
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 :ْتٝذ١ ايتكٜٛت ع٢ً ايتعس٬ٜت املكذلس١ َٔ ططف ؾطم ا٭غًب١ٝ 

 (ايسميكطاطٞؾطٜل ايتكسّ , ؾطٜل ايعساي١ ٚايت١ُٝٓ, ؾطٜل ايتذُع ايٛطين يٮسطاض, ايؿطٜل اؿطنٞ)

 2016بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  70.15غكٛم َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ 

 

 املاز٠ ضقع ايتعسٌٜ
 ْتٝذ١ ايتكٜٛت

 ٬َسعات
 املُتٓعٕٛ املعاضنٕٛ املٛاؾكٕٛ

1 

 4املاز٠ 

ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

 إمجــــــــــــــــاع
 تعسٌٜ َكبٍٛ

 4بػشب املاز٠ 

2 

 4املاز٠ 

ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

  غشــــــــــــــــــب

3 
 تعطٜؿ١ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ

 َهطض٠ 4املاز٠ 
  غشــــــــــــــــــب

4 

 5املاز٠ 

ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

 إمجــــــــــــــــاع
 تعسٌٜ َكبٍٛ

 5بػشب املاز٠ 

5 

ايهطا٥ب ايساخ١ًٝ ع٢ً 

 ا٫غت٬ٗى

 6املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــاع

6 

 I– 8املاز٠ 

 II ٚ19-11ٚ ١َ٤٬َ6 املٛاز 

ٚ59-V28-II ٚ63-II 

 123ٚ 96ٚ 91ٚ 73ٚ 65با٤ ٚ

ٚ220 ٚ232 ٚ252 ٚ275  َٔ

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  غشــــــــــــــــب

7 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

-6املاز٠   اإلعؿا٤ات 

  غشــــــــــــــــب

8 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 II-11-املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ 7 ٫أسس 26

9 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 غعط ايهطٜب١ -19املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــب
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10 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 28املاز٠ 

  غشــــــــــــــــب

11 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 V-59املاز٠ 

  غشــــــــــــــــب

12 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 63املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــب

13 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 65املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــب

14 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 73املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــب

15 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 91املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــب

16 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 96املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب

17 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 99املاز٠ 

  غشـــــــــــــب

18 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 99املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــــب

19 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

99املاز٠   
  غشـــــــــــــب

20 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 123املاز٠ 

 إمجــــــــــــــــــاع 

 

 قبٍٛ ٖصا ايتعسٌٜ 

َع ا٫تؿام ع٢ً غشب ايتعس٬ٜت اييت تؿهٞ 

ع٢ً تصانرل ايػهو عصف ضؾع ايهطٜب١ 

 اؿسٜس١ٜ
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21 

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 146املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجــــــــــــــــــاع 

22 

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 186املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــــاع 

23 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠  

 192املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجـــــــــــــــاع

24 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠  

 220املاز٠ 

 إمجـــــــــــــــاع
 تعسٌٜ َكبٍٛ

 يف إطاض قٝاغ١ ايًذ١ٓ

25 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠  

232املاز٠   
  غشــــــــــــــــــب

26 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 252املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب

27 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 275املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع

28 

ايطغِ املؿطٚض ع٢ً عكٛز 

 ايتأَني

 11املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــب

29 

ايطغِ اـام املؿطٚض ع٢ً 

 ايطَاٍ

 َهطض٠  11املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع

تعسٌٜ 

اغتسضانٞ 

 1ضقِ

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجـــــــــــــــــــــــاع 19املاز٠ 

30 
 قٓسٚم ايتهأَ بني اؾٗات

 20املاز٠ 
 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع

31 

 21املاز٠ 

يًػه٢ٓ قٓسٚم ايتهأَ 

 ٚا٫ْسَاز اؿهطٟ

 غشـــــــــــــــــــب
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32 

١َ٤٬َ بعض اؿػابات 

املطقس٠ ٭َٛض خكٛق١ٝ َع 

أسهاّ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 

 يكإْٛ املاي١ٝ 130.13

 21املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع

33 
 َهطض 21املاز٠ 

 (إناؾ١ َاز٠ دسٜس٠)
  غشــــــــــــــــب

34 
 َهطض  21املاز٠ 

 (إناؾ١ َاز٠ دسٜس٠)
  غشــــــــــــــــب

35 
 َهطض  21املاز٠ 

 (إناؾ١ َاز٠ دسٜس٠)
  غشــــــــــــــــب

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع 22املاز٠  36

37 

تػٝرل اؿػاب املطقس ٭َٛض 

قٓسٚم خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

ايٓٗٛض بايؿها٤ ايػُعٞ 

ايبكطٟ ايٛطين ٚباإلع٬ْات 

 ٚبايٓؿط ايعَُٛٞ

 23املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــــب

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع 24املاز٠  38

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع 25املاز٠  39

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع 26 املاز٠ 40

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع 27املاز٠  41

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 2ضقِ 

 إمجـــــــــــــــــــــــــاع 30املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ 

ٜٗسف إىل تبػٝط ايكٝاغ١ َٔ أدٌ تػٌٗٝ 

املكتهٝات ايٛاضز٠ يف ٖصٙ املاز٠, شيو عدل تٓؿٝص 

َٔ  27ٚ 22سصف ايتٓكٝل ع٢ً املازتني 

يكإْٛ املاي١ٝ  130.13ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 

 .يف اؾاْبني ايسا٥ٔ ٚاملسٜٔ
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 ْتٝذ١ ايتكٜٛت ع٢ً ايتعس٬ٜت املكذلس١ َٔ ططف ايؿطٜل ا٫غتك٬يٞ يًٛسس٠ ٚايتعازي١ٝ

 2016بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  70.15املاي١ٝ ضقِ غكٛم َؿطٚع قإْٛ 

 

 املاز٠ ضقع ايتعسٌٜ
 ْتٝذ١ ايتكٜٛت

 ٬َسعات
 املُتٓعٕٛ املعاضنٕٛ املٛاؾكٕٛ

1 
 تعطٜؿ١ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ

 4املاز٠ 
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 19 9

2 

اغت٦ٓاف اغتٝؿا٤ ضغِ 

ا٫غترلاز املطبل ع٢ً ايعبس٠ 

 ٚبعض املٓتذات ايٓؿط١ٝ

 5املاز٠ 

 إمجـــــــــــــــــــــــاع
 تعسٌٜ َكبٍٛ

 5سصف ايـُاز٠ 

3 

اغت٦ٓاف اغتٝؿا٤ ضغِ 

ا٫غترلاز املطبل ع٢ً ايعبس٠ 

 ٚبعض املٓتذات ايٓؿط١ٝ

 5املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجـــــــــــــــــــــــاع

4 

ايهطا٥ب ايساخ١ًٝ ع٢ً 

 ا٫غت٬ٗى

 6املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــــب

5 
 7املاز٠ 

 ْعاّ دبا٥ٞ تؿهًٝٞ
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 21 9

6 

ايػًع ايتذٗٝع١ٜ املكتٓا٠ َٔ 

 يسٕ بعض املكا٫ٚت

 َهطض٠ 7املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 13

7 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 اإلعؿا٤ات-6املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 13

8 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8 املاز٠

ايتهايٝـ ايكاب١ً -10املاز٠ 

 يًدكِ

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 13

9 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 غعط ايهطٜب١-19املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 8 21 5

10 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 ايهطٜب١ ع٢ً ايسخٌ

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 13
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11 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

-59املاز٠   اـكّٛ  

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 6 12 3

12 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 91املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 7 15 3

13 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 92املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 16 10

14 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 92املاز٠ 

  غشـــــــــــــب

15 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 99املاز٠ 

  غشـــــــــــــب

16 

 تتُِٝ املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 100املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 16 9

17 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 123املاز٠ 

  غشـــــــب

18 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 123املاز٠ 

  غشـــــــــــــب

19 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 135املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 17 4

20 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 146املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجــــــــــــــــــاع

21 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 169املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب

22 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 179املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

23 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 184املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب

24 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 192املاز٠ 

 إمجـــــــــــــــــــــــــاع
 تعسٌٜ َكبٍٛ

 ايعا١َ يًهطا٥ب ايطدٛع يًٓل ا٭قًٞ باملس١ْٚ

25 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 219املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 2 19 5

26 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 231املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجـــــــــــــــــــاع

27 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 232املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 16 5

28 

 ايعا١َ يًهطا٥باملس١ْٚ 

 8املاز٠ 

 أسهاّ كتًؿ١

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 6 16 3

29 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 275املاز٠ 

 َع قبٍٛ قٝػ١ ايًذ١ٓ غشــــــــــــــب

30 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 املهطض٠ 187املاز٠ 

  غشـــــــــــــب

31 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 8املاز٠ 

 املهطض٠ 208املاز٠ 

  غشـــــــــــــب

32 

ايطغِ ايب٦ٝٞ املؿطٚض ع٢ً 

 ايب٬غتٝو

 9املاز٠ 

  غشـــــــــــــب

33 

ايطغِ املؿطٚض ع٢ً عكٛز 

 ايتأَني

 11املاز٠ 

  غشـــــــــــــب

34 

ايطغِ ايب٦ٝٞ املؿطٚض ع٢ً 

 ايطَاٍ

 َهطض 11املاز٠ 

  غشـــــــــــــب
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35 

II- املطقس٠ املٛاضز املٛاضز

 املطقس٠ يًذٗات

 13املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 12 9

36 

II- املٛاضز املطقس٠ املٛاضز

 املطقس٠ يًذٗات

 14املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 12 9

37 

 18املاز٠ 

سصف َطاؾل ايسٚي١ املػرل٠ 

 بكٛض٠ َػتك١ً

  غشـــــــــــــــب

38 

 19املاز٠ 

 اؿػاب املطقس ٭َٛض

قٓسٚم "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 "ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ

  غشـــــــــــــب

39 

 19املاز٠ 

اؿػاب املطقس ٭َٛض 

قٓسٚم "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 "ايتأٌٖٝ ا٫دتُاعٞ

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجــــــــــــــــــــــاع

40 

 20املاز٠ 

اؿػاب املطقس ٭َٛض 

قٓسٚم "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 "اؾٗاتايتهأَ بني 

  غشـــــــــــــب

41 

 َهطض٠ 20املاز٠ 

اؿػاب املطقس ٭َٛض 

 خكٛق١ٝ

قٓسٚم ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ "

 "با٭قايِٝ ايكشطا١ٜٚ

  غشـــــــــــــب

42 

 21املاز٠ 

١َ٤٬َ بعض اؿػابات 

املطقس٠ ٭َٛض خكٛق١ٝ َع 

أسهاّ ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 

 يكإْٛ املاي١ٝ 130.13

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجــــــــــــــــــــــاع

43 

 22املاز٠ 

تػٝرل اؿػاب املطقس ٭َٛض 

ايكٓسٚم "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

اـام ؿك١ًٝ ايهطا٥ب 

 "املطقس٠ يًذٗات

  غشـــــــــــــب
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44 

 22املاز٠ 

تػٝرل اؿػاب املطقس ٭َٛض 

ايكٓسٚم "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

اـام ؿك١ًٝ ايهطا٥ب 

 "املطقس٠ يًذٗات

  غشـــــــــــــب

45 

 24املاز٠ 

تػٝرل اؿػاب املطقس ٭َٛض 

قٓسٚم "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 "تهأَ َ٪غػات ايتأَني

 ٚقبٍٛ تعسٌٜ يف قٝػ١ ايًذ١ٓ غشـــــــــــــب

46 

 25املاز٠ 

تػٝرل اؿػاب املطقس ٭َٛض 

قٓسٚم "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 "زعِ ايتُاغو ا٫دتُاعٞ

 ٚقبٍٛ تعسٌٜ يف قٝػ١ ايًذ١ٓ غشـــــــــــــب

47 

 25املاز٠ 

تػٝرل اؿػاب املطقس ٭َٛض 

قٓسٚم "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 "زعِ ايتُاغو ا٫دتُاعٞ

  غشـــــــــــــب

48 

 27املاز٠ 

تػٝرل اؿػاب املطقس ٭َٛض 

اؿػاب "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

 "اـام بايططم

  غشـــــــــــــب

49 

 َهطض٠ 32املاز٠ 

تػٝرل اؿػاب املطقس ٭َٛض 

قٓسٚم "خكٛق١ٝ املػ٢ُ 

ايت١ُٝٓ ايكط١ٜٚ ٚاملٓاطل 

 "اؾب١ًٝ

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 14 2

50 

تػٝرل سػاب ايٓؿكات َٔ 

ايٓؿكات "املدككات املػ٢ُ 

اـاق١ بتٓؿٝص منٛشز ت١ُٝٓ 

 "ا٭قايِٝ اؾٓٛب١ٝ 

 َهطض٠ َطتني 32املاز٠ 

  غشـــــــــــــب

51 

 َهطض٠ 36املاز٠ 

َٓش١ تهػرل ٚق١ ػسٜس 

املطنبات املدكك١ يًٓكٌ 

ايعَُٛٞ اؾُاعٞ يًُػاؾطٜٔ 

 عدل ايططٜل

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 3 14 3
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 ا٭قاي١ ٚاملعاقط٠ ٚا٫ؼاز ايسغتٛضٟ: ْتٝذ١ ايتكٜٛت ع٢ً ايتعس٬ٜت املكذلس١ َٔ ططف ؾطٜكٞ

 2016املاي١ٝ  بطغِ ايػ١ٓ 70.15غكٛم َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ 

 

 املاز٠ ضقع ايتعسٌٜ
 ْتٝذ١ ايتكٜٛت

 ٬َسعات
 املُتٓعٕٛ املعاضنٕٛ املٛاؾكٕٛ

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 13 5 املاز٠ ا٭ٚىل 1

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 13 9 2املاز٠  2

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 5 13 3 2املاز٠  3

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 5 14 8 2املاز٠  4

5 

 3املاز٠ 

َس١ْٚ اؾُاضى ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 15 13

6 

 3املاز٠ 

َس١ْٚ اؾُاضى ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

  غشـــــــــــــب

7 

 3املاز٠ 

َس١ْٚ اؾُاضى ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

  غشـــــــــــــب

8 

 3املاز٠ 

َس١ْٚ اؾُاضى ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

  غشـــــــــــــب

9 

 3املاز٠ 

َس١ْٚ اؾُاضى ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 9 17 4

10 

 3املاز٠ 

َس١ْٚ اؾُاضى ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 9 17 4

11 

 3املاز٠ 

َس١ْٚ اؾُاضى ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 5 18 8

12 

 3املاز٠ 

اؾُاضى ٚايهطا٥ب َس١ْٚ 

 غرل املباؾط٠

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 9 18 4
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13 

 3املاز٠ 

َس١ْٚ اؾُاضى ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 9 18 4

14 

 3املاز٠ 

َس١ْٚ اؾُاضى ٚايهطا٥ب 

 غرل املباؾط٠

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 9 18 4

15 
 4املاز٠ 

 تعطٜؿ١ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ
 إمجــــــــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ

 4سصف املاز٠ 

16 

 5املاز٠ 

اغت٦ٓاف اغتٝؿا٤ ضغِ 

ا٫غترلاز املطبل ع٢ً ايعبس٠ 

 ٚبعض املٓتذات ايٓؿط١ٝ

 إمجــــــــــــــــاع
 تعسٌٜ َكبٍٛ

 5سصف املاز٠ 

17 

 5املاز٠ 

اغت٦ٓاف اغتٝؿا٤ ضغِ 

ا٫غترلاز املطبل ع٢ً ايعبس٠ 

 ٚبعض املٓتذات ايٓؿط١ٝ

 إمجــــــــــــــــاع
 تعسٌٜ َكبٍٛ

 5سصف املاز٠ 

18 

 6املاز٠ 

ايهطا٥ب ايساخ١ًٝ عٔ 

 ا٫غت٬ٗى

 تعسٌٜ َكبٍٛ إمجــــــــــــــــاع

19 
 7املاز٠ 

 ْعاّ دبا٥ٞ تؿهًٝٞ
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 21 9

20 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 ؾطٚط اإلعؿا٤ -7املاز٠ 

 غرل َكبٍٛ تعسٌٜ 9 21 4

21 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

ايتهايٝـ ايكاب١ً  – 10املاز٠ 

 يًدكِ

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 13

22 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 19املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 9 21 4

23 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 28املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 21 9

24 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 56املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ غشـــــــــــــــــب
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25 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 57املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــــب

26 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 65املاز٠ 

 َكبٍٛتعسٌٜ غرل  5 15 2

27 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 73املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 6 15 4

28 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 92املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫ أسس 14 10

29 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 99املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــــــــب

30 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 121املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 5 17 4

31 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 123املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 7 15 4

32 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 123املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 7 15 4

33 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 ايعا١َ يًهطا٥باملس١ْٚ 

 َهطض٠ 135املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 3 17 4

34 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 155املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب

35 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 169املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــب

36 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 169املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب
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37 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 184املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب

38 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 184املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 3 17 2

39 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 192املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ  إمجــــــــــــــــــــاع

40 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 214املاز٠ 

  غشــــــــــــــــب

41 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 232املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 5 16 3

42 

 ــ Iـ  8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 275املاز٠ 

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ  إمجــــــــــــــــــــاع

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 16 4 11املاز٠  43

44 
 13املاز٠ 

 املٛاضز املطقس٠ يًذٗات
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 16 4

45 
 14املاز٠ 

 املٛاضز املطقس٠ يًذٗات
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 16 4

  غشــــــــــــــــــب 19املاز٠  46

  غشــــــــــــــــــب املهطض٠ 20إناؾ١ املاز٠  47

  غشــــــــــــــــــب 25املاز٠  48

49 
 38املاز٠ 

 إسساخ َٓاقب َاي١ٝ
  غشــــــــــــــــــب

  غشــــــــــــــــــب املهطض٠ 45إناؾ١ املاز٠  50

51 

 َهطض٠ 46املاز٠ 

اإلشٕ يف ا٫قذلاض ٚإقساض 

 أزٚات َاي١ٝ أخط٣

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 3 17 3
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 ؾطٜل ا٫ؾذلانٞاٍْتٝذ١ ايتكٜٛت ع٢ً ايتعس٬ٜت املكذلس١ َٔ ططف 

 2016بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  70.15غكٛم َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ 
 

 املاز٠ ضقع ايتعسٌٜ
 ْتٝذ١ ايتكٜٛت

 ٬َسعات
 املُتٓعٕٛ املعاضنٕٛ املٛاؾكٕٛ

 َكبٍٛتعسٌٜ غرل  ٫أسس 13 5 املاز٠ ا٭ٚىل 1

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 3 13 2 املاز٠ ا٭ٚىل 2

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 3 13 2 املاز٠ ا٭ٚىل 3

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 14 3 2املاز٠  4

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 14 3 2املاز٠  5

6 
 2املاز٠ 

 1َهطض  2إناؾ١ املاز٠ 
  غشــــــــــــــــب

7 
 2املاز٠ 

 َهطض َطتني 2إناؾ١ املاز٠ 
  غشــــــــــــــــب

8 
 3املاز٠ 

 يف قًبٗا 23إناؾ١ املاز٠ 
 َٔ ايسغتٛض 79زؾعت اؿه١َٛ بايؿكٌ  

9 

 6املاز٠ 

ايهطا٥ب ايساخ١ًٝ ع٢ً 

 ا٫غت٬ٗى

 
َٔ ايسغتٛض 77زؾعت اؿه١َٛ بايؿكٌ   

10 

 6املاز٠ 

ايهطا٥ب ايساخ١ًٝ ع٢ً 

 ا٫غت٬ٗى

 
َٔ ايسغتٛض 77زؾعت اؿه١َٛ بايؿكٌ   

11 

 6املاز٠ 

ايهطا٥ب ايساخ١ًٝ ع٢ً 

 ا٫غت٬ٗى

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 9

12 

 6املاز٠ 

ايهطا٥ب ايساخ١ًٝ ع٢ً 

 ا٫غت٬ٗى

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 9

13 

 6املاز٠ 

ايهطا٥ب ايساخ١ًٝ ع٢ً 

 ا٫غت٬ٗى

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 9

14 

 6املاز٠ 

ايهطا٥ب ايساخ١ًٝ ع٢ً 

 ا٫غت٬ٗى

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 9
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15 
 7املاز٠ 

 ْعاّ دبا٥ٞ تؿهًٝٞ
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 21 13

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 11املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 5 21 8

16 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 19املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 9 21 4

17 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 19املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 9 21 4

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 19املاز٠ 

  غشــــــــب

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 31املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــــب

18 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 57املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــــب

19 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  57املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــــب

20 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 57املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 5 11 2

21 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  59املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 6 13 2

22 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 60املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــــــب

23 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ  63املاز٠ ) 

 )يًهطا٥ب

  غشــــــــــــــــــــــب
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24 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 65املاز٠  

  غشـــــــــــــــــب

25 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 73املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــب

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 74املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــب

26 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  82املاز٠  

  غشـــــــــــــــــب

27 

 I-8املاز٠ 

 يًهطا٥باملس١ْٚ ايعا١َ 

  91املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 7 15 3

28 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  91املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 15 6

29 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  91املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 15 6

30 
 I-8املاز٠ 

  91املاز٠ 
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 15 6

31 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  91املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 15 6

32 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  91املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 15 6

33 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  91املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 4 15 6

34 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  91املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 16 10

35 
 I-8املاز٠ 

  91املاز٠ 
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 16 10
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تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

  92املاز٠ 
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 16 10

36 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  98املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 3 16 7

37 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠ 

 غشـــــــــــــــــــــب

 

38 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠ 

 غشـــــــــــــــــــــب

 

39 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠ 

 غشـــــــــــــــــــــب

 

40 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠ 

 غشـــــــــــــــــــــب

 

41 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠  

 غشـــــــــــــــــــــب

 

42 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠  

 غشـــــــــــــــــــــب

 

43 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠  

 غشـــــــــــــــــــــب

 

44 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠ 

 غشـــــــــــــــــــــب

 

45 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠ 

  غشـــــــــــــــــــــب

46 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  99املاز٠  

 غشـــــــــــــــــــــب

 

 

 

 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 99املاز٠  

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 6 17 3

47 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  106املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 5 17 3

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  106املاز٠ 

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 6 17 3

48 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ  123املاز٠ ) 

 (يًهطا٥ب

  غشــــــــــــــــب

49 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

َٔ املس١ْٚ ايعا١َ  123املاز٠ ) 

 (يًهطا٥ب

  غشــــــــــــــــب

50 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  123املاز٠  

 بعس اعتُاز قٝػ١ ايًذ١ٓ غشــــــــــــــــب

51 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  133املاز٠  

  غشــــــــــــــــــب

52 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  133املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب

53 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  169املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 ايعا١َ يًهطا٥باملس١ْٚ 

  170املاز٠ 

  غشــــــــــــــــــب

54 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  192املاز٠ 

 إمجـــــــــــــــــــــــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ
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55 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  192املاز٠  

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــــــــاع

56 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  219املاز٠  

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 3 14 6

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  224املاز٠  

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 6 16 3

57 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  225املاز٠  

 َكبٍٛتعسٌٜ غرل  6 16 3

58 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  225املاز٠  

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 6 16 3

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 225املاز٠  

  غشـــــــــــــــــــــــب

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 226املاز٠  

  غشـــــــــــــــــــــــب

59 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  232املاز٠  

 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ 5 16 3

60 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  243املاز٠  

 إمجـــــــــــــــــــــــــاع

 تعسٌٜ َكبٍٛ

َٔ املس١ْٚ  3بايؿكط٠  235َع ١َ٤٬َ املاز٠ 

 ايعا١َ يًهطا٥ب

تعسٌٜ 

 اغتسضانٞ

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 247املاز٠  

  غشـــــــــــــــــــــــب

61 

 I-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  275املاز٠  

 تعسٌٜ َكبٍٛ بكٝػ١ ايًذ١ٓ إمجـــــــــــــــــــــــــاع

62 

 II-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

  280املاز٠  

  غشـــــــــــــــــــــــب



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

63 
 III-8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب
  غشـــــــــــــــــــــــب

64 

َهطض يف  12إناؾ١ املاز٠ 

 2016َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 

تعسٌٜ  -ؼؿٝع ايتؿػٌٝ)

َٔ قإْٛ املاي١ٝ يػ١ٓ  7املاز٠ 

2015) 

  غشـــــــــــــــــــــــب

65 
َٔ َؿطٚع  13تعسٌٜ املاز٠ 

 2016قإْٛ املاي١ٝ 
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 12 9

66 
َٔ َؿطٚع  14تعسٌٜ املاز٠ 

 2016قإْٛ املاي١ٝ 
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 12 9

67 
َهطض يف  20إناؾ١ املاز٠ 

 2016َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ 
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 17 2

68 
َٔ َؿطٚع  54تعسٌٜ املاز٠ 

 2016قإْٛ املاي١ٝ 
 تعسٌٜ غرل َكبٍٛ ٫أسس 17 1

69 

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

-6املاز٠   اإلعؿا٤ات 

  غشــــــــب

70 

 8املاز٠ 

 املس١ْٚ ايعا١َ يًهطا٥ب

 123املاز٠ 

  غشــــــب
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ذ على مىاد الجضء ألاٌو   هخائج الخفٍى

 70.15مً مؽشوع اللاهىن املالي سكم 

 2016بشظم العىت املاليت 

 

هما عذلتها  

لجىت املاليت والخىميت الاكخفادًت 
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 ْتا٥ر ايتكٜٛت 

 2016بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  70.15ع٢ً  َٛاز َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ 

 

 ٬َسعات ْتٝذ١ ايتكٜٛت املاز٠  

 املُتٓعٕٛ املعاضنٕٛ املٛاؾكٕٛ

 نُا دا٤ت 3 2 13 املاز٠ ا٭ٚىل

 نُا دا٤ت 5 8 14 2املاز٠ 

 نُا دا٤ت 5 8 18 3املاز٠ 

 باإلمجاع 4مت سصف املاز٠   4املاز٠ 

 باإلمجاع 5مت سصف املاز٠   5املاز٠ 

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ 9 ٫أسس 25 6املاز٠ 

 نُا دا٤ت 13 ٫أسس 21 7املاز٠ 

 نُا عسيت 5 ٫أسس 16 8املاز٠ 

 نُا دا٤ت إمجــــــــــــــــــــــــــاع 9املاز٠ 

 نُا دا٤ت إمجــــــــــــــــــــــــــاع َهطض٠ 9املاز٠ 

 نُا دا٤ت إمجــــــــــــــــــــــــــاع 10املاز٠ 

 نُا دا٤ت 8 ٫أسس 15 11املاز٠ 

 نُا عسيت إمجــــــــــــــــــــــــــاع َهطض 11املاز٠ 

 نُا دا٤ت 8 ٫أسس 16 12املاز٠ 

 نُا دا٤ت 8 ٫أسس 12 13املاز٠ 

 نُا دا٤ت 8 ٫أسس 12 14املاز٠ 

 نُا دا٤ت إمجــــــــــــــــــــــــــاع 15املاز٠ 

 نُا دا٤ت إمجــــــــــــــــــــــــــاع 16املاز٠ 

 17املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا دا٤ت
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 18املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 19املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 20املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 21املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 22املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 23املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا دا٤ت

 24املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 25املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 26املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 27املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 28املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا دا٤ت

 29املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا دا٤ت

 30املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 31املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا دا٤ت

 32املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا دا٤ت

 33املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 34املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 35املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 36املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 15 37املاز٠ 

 38املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــــاع

 ايًذ١ٓ نُا عسيتٗا

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 39املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 40املاز٠ 
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 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 41املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 42املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 43املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 44املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 45املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 46املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 47املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 48املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 49املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 50املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 51املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 52املاز٠ 

 نُا دا٤ت 4 ٫أسس 17 53املاز٠ 

 54املاز٠ 
 إمجـــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 55املاز٠ 
 إمجـــــــــــــــــــــــاع

 نُا عسيتٗا ايًذ١ٓ

 56املاز٠ 
 إمجــــــــــــــــــــــــاع

 نُا دا٤ت

 نُا دا٤ت 3 3 15 57املاز٠ 

اؾع٤ ا٭ٍٚ َٔ َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ 

 2016بطغِ غ١ٓ  70.15
 نُا عسيت٘ ايًذ١ٓ 3 3 15
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 املعذلت  مىاد ٌٌ النهائيتٌ ـيغاٌ

  لجىت املاليت والخىميت الاكخفادًتب

بمجلغ الىىاب 

 100.14مؽشوع كاهىن املاليت سكم بخفىؿ 

ٌ  ئهحضفي    ألاو
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 2016               70.15 ش  ع                   
   ـ        

                               
           

                                  
I - .                 أذ                    

   ـــ          
 

.I-  تستمر اجلهات ادلختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ومع مراعاة أحكام قانون ادلالية ىذا ، يف
 : 2016القيام خالل السنة ادلالية 

 

الضرائب واحلاصالت والدخول ادلخصصة للدولة ؛ باستيفاء 1- 
باستيفاء الضرائب واحلاصالت والرسوم والدخول ادلخصصة للجماعات الرتابية وادلؤسسات العمومية واذليئات 2- 

. ادلخولة ذلك حبكم القانون 
 

II-.  ىذا ادلاليةقرتاضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط ادلقررة يف قانون ايؤذن للحكومة يف إصدار .
 

III-.  كل ضريبة مباشرة أو غري مباشرة سوى الضرائب ادلأذون فيها دبوجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ادلعمول هبا
الذي ذبىب بو ، زلظورة بـتاتا ، وتتعرض السلطات اليت تفرضها  االسمىذا تعترب ، مهما كان الوصف أو  وأحكام قانون ادلالية

ذين يضعون جداوذلا وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارىم مرتكبني جلرمية الغدر ، بصرف النظر عن وادلستخدمون ال
. إقامة دعوى االسرتداد خالل ثالث سنوات على اجلباة أو احملصلني أو غريىم من األشخاص الذين قاموا بأعمال اجلباية 

 

جرمية الغدر صبيع ادلمارسني للسلطة العمومية أو ادلوظفني العموميني  ويتعرض كذلك للعقوبات ادلقررة يف شأن مرتكيب 
الذين مينحون بصورة من الصور وألي سبب من األسباب ، دون إذن وارد يف نص تشريعي أو تنظيمي ، إعفاءات من الرسوم أو 

 .الضرائب العامة أو يقدمون رلانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة 
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  5واملادة  4خزف املادة 
 2016بشظم ظىت  70.15مً مؽشوع كاهىن املاليت سكم 

 لجىت املاليت والخىميت الاكخفادًت واملعذٌ داخل 

 بمجلغ الىىاب
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  6للمادة  النهائيت ةـيغاٌ

 مــــــــــــــــــــــــــذوهت الجمـــــــــــــــــــــــــــاسن

 2016بشظم ظىت  70.15املاليت سكم مؽشوع كاهىن 

 لجىت املاليت والخىميت الاكخفادًت هما عذلتها 

 بمجلغ الىىاب
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6املادة   

 هق الخعذًل

 

 المشائب الذاخليت على الاظتهالن

ليت  املادة ألـا

ٌ  الخالي الىدى على يخمم و يغير ، 2016 يىايش فاجذ مً ابخذاء  سكم كاهىن  بمثابت الؽشيف الظهير مً 9 الففل مً )ه الجذو

1.77.340................................................................................................ 

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

 : وجخميمه

 ….................................................................... جدذد -  9 الففل»

املفىع  الخبغ على املفشولت الاظتهالن على الذاخليت المشائب )ه» 

 امللذاس العيني ًان املىخجاث

امللذاس الليمي لثمً بيع 

وخاسج امللذاس  .........املىخىج 

 العيني

 املبلغ ألادوى للخدفيل

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

II ............................. ................. ......................... ................

III.-   جبغ مفىع آخش :

يف اإلالع واإلالذ  . ؤ الخبغ الَش

 لخلفيف السجاثش

جبغ الؽيؽت ؤو ألاسهيلت  . ب

 (ملعل)

غيٍر  . ث

 

 

م  ليل  380 غشام  1000دَس

م ليل  280 غشام  1000دَس

م ليل  158 غشام  1000دَس

 

 

25% 

 

25% 

25% 

 

 

م ليل   550 غشام  1000دَس

م ليل  350 غشام  1000دَس

م ليل  220 غشام  1000دَس

 

 

 الخعليل

بت الذخليت على الاظتهالن  يف امللىع و املعذ االشفع مً المغي الجبائي بشظم المٍش ملىبلت على الخبغ الَش

لخلفيف السجائش ورلً ملداسبت اهدؽاس اظتهالن َزا الىىع مً الخبغ املفىع الزي بذؤ ٌعشف اهدؽاسا في العىق 

. املدلي خاـت بين ـفىف الؽباب
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 8الفيغت النهائيت للمادة 

 املذوهت العامت للمشائب

 2016بشظم ظىت  70.15مؽشوع كاهىن املاليت سكم 

هما عذلتها لجىت املاليت والخىميت الاكخفادًت  

بمجلغ الىىاب 
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 لجنة المالية بمجمس النوابتعديالت 
 2016المالية برسم سنة مشروع قانون  -من مدونة الضرائب  8بخصوص المادة 

 
 ًَدل ايتعسٌٜضقِ ايتعسٌٜ ايؿطٜل املاز٠ 

11 

 
ؾطم ا٭غًب١ٝ َع اقذلاح َٔ 

 8  ططف اؿه١َٛ

"إناؾ١ غكـ ؾٗطٟ   " زضِٖ عٔ نٌ ؾٗط ٚعٔ نٌ َٛضز 100.000ع٢ً إٔ ٫ ٜتذاٚظ : 

تعسٌٜ   (ايًذ١ٓ)ايؿطٜل ا٫ؾذلانٞ  106

 اغتسضانٞ
"إناؾ١ غكـ ؾٗطٟ   "زضِٖ عٔ نٌ ؾٗط ٚعٔ نٌ َٛضز 100.000ٜتذاٚظ ع٢ً إٔ ٫ : 

 تكشٝح خطأ َازٟ َتعًل باـسَات املكس١َ مل٪غػ١ ي٬ غ٢ًُ عٓس ا٫غترلاز 20 ؾطم ا٭غًب١ٝ 123

 إعؿا٤ ايكطاضات ٚايتذٗٝعات ايػهه١ٝ املٛد١ٗ يٓكٌ املػاؾطٜٔ ٚ ايبها٥ع  20 (باإلمجاع)ايًذ١ٓ  123

 1 اؿه١َٛ  137
ٚ  155َهطض٠ َع املازتني  ١َ٤٬َ137 املاز٠ : ا٭زا٤ ٚ اإلقطاض ا٫يهذلْٚٝني بايٓػب١ يًُٛثكني 

169  

 "أٟ ٚغ١ًٝ أخط٣"إعاز٠ ايكٝاغ١ عصف  21  (باإلمجاع)ايًذ١ٓ  146
179 

زخٍٛ سٝع + 

 ايتٓؿٝس
 2 اؿه١َٛ

 "أٟ ٚغ١ًٝ أخط٣"إعاز٠ ايكٝاغ١ عصف 

 َٔ املاز٠" ايتسيٝػ١ٝ "  سصف ن١ًُ 22 ا٭غًب١ٝؾطم  186

192 
  ؾطم ا٭غًب١ٝ

  (تعسٌٜ ايًذ١ٓ باإلمجاع)
23 

 .سصف ايتسبرل املكذلح ٚايطدٛع إىل ايٓل ا٭قًٞ

192 
 ايؿطٜل ا٫غتك٬يٞ 

 (تعسٌٜ ايًذ١ٓ باإلمجاع)
24 

 .سصف ايتسبرل املكذلح ٚايطدٛع إىل ايٓل ا٭قًٞ

 "مجٝع ا٭سهاّ املدايؿ١ بكطف ايٓعط عٔ " إناؾ١ عباض٠  3 اؿه١َٛ 214

 أؾٗط 3إىل  6ؽؿٝض َس٠ تبًٝؼ ْتا٥ر ايؿشل َٔ  24 (باإلمجاع)ايًذ١ٓ  220

 إزضاز َػطط٠ إلخباض املًعّ باإلخ٫٬ت امل٬سع١ يف اإلقطاضات 4 اؿه١َٛ املهطض٠ 221

 اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ا٫ستؿاظ باملكتهٝات اؿاي١ٝ املتعًك١ مبػطط٠ تطبٝل  26 ايؿطٜل ا٫غتك٬يٞ 231

 أؾٗط 6تكًٝل َس٠ اإلداب١ ع٢ً املٓاظعات اإلزاض١ٜ إىل ث٬ث١ أؾٗط عٛض  60 (ايًذ١ٓ)ايؿطٜل ا٫ؾذلانٞ  243

 243ي١َ٤٬ًُ َع املاز٠    235

275 
 ؾطم ا٭غًب١ٝ

  (تعسٌٜ ايًذ١ٓ باإلمجاع) 
27 

 املػا١ُٖ ا٫دتُاع١ٝ يًتهأَ

275 
 ايؿطٜل ا٫غتك٬يٞ

 (ايًذ١ٓ باإلمجاعتعسٌٜ )
29 

 "َكبٍٛ يف ايكٝػ١ "املػا١ُٖ ا٫دتُاع١ٝ يًتهأَ 

275 

ؾطٜكٞ ا٭قاي١ ٚاملعاقط٠ 

 ٚا٫ؼاز ايسغتٛضٟ

 (تعسٌٜ ايًذ١ٓ باإلمجاع)

42 

 "َكبٍٛ يف ايكٝػ١ "املػا١ُٖ ا٫دتُاع١ٝ يًتهأَ 

 27 ؾطم ا٭غًب١ٝ 277
ايػه١ٝٓ ايؿطز١ٜ بايٓػب١ يًبٓا٤ات ايتُٝٝع بني ايٛسسات ايػه١ٝٓ ايؿطز١ٜ ٚايٛسسات 

 املؿذلن١

َٔ املاز٠  IVايبٓس 

 َٔ املؿطٚع 8
 5 اؿه١َٛ

 زخٍٛ سٝع ايتطبٝل

املهطض٠ َٔ  9املاز٠ 

 املؿطٚع
 6 اؿه١َٛ

 اؿٝاز ايهطٜيب بايٓػب١ يٓكٌ املًه١ٝ يًذٗات
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  2016لمسنة المالية  .. -..مشركع قانكف المالية رقـ 
 لمضرائبالمدكنة العامة 
 8 المادة
 

I-   11ك  6 أحكاـ المكاد التاليتغير ك تتمـ عمى النحك ، 2016ابتداء مف فاتح يناير–  II  28ك  19ك–  II 59ك  44ك–  V  ك
63–  II–   64باء ك-  III   82ك  65ك– I  92ك  89ك  86ك–  I  106ك  104ك  99ك  96ك  93ك–  II  121ك  118ك 
 169ك  164ك  155ك  146ك  145ك  I  –144ك  137ك  135كاك ك – I  –133ك  131ك  III  -129ك  124ك  123ك 
ك  220ك  I  –214ك  I  –212ك  208ك ك  186ك  185ك  184ك  179ك  177ك  175ك  173ك  172ك  III  –170ك 

 277ك 275ك  266ك  265ك  264ك  263ك  262ك  261ك  243ك 242ك  235ك  232ك  226ك  225ك  224ك  221
الصادر بتنفيذه الظيير  2007لمسنة المالية  43.06مف قانكف المالية رقـ  5مف المدكنة العامة لمضرائب المحدثة بمكجب المادة 

: ، كما تـ تغييرىا كتتميميا(2006ديسمبر 31) 1427ذم الحجة  10بتاريخ  232-06-1الشريؼ رقـ 

 اإلعفاءات  -6المادة 
I-  دائمة بصفة المخفض بالسعر كفرضيا الضريبة مف الدائمة اإلعفاءات 

 الدائمة اإلعفاءات- ألؼ
 :تعفى كميا مف الضريبة عمى الشركات

°1  – 
°2-    
  
مع مراعاة     –°29
سنكات محاسبية متتالية؛  
. بيا المرتبطة المحتممة الدخكؿ ككذا عممياتيا أك أنشطتيا لمجمكع بالنسبة مؤسسة لال سممى لمكقاية كعالج السرطاف، -°30
 

أعاله،  30°ك  18°ك  17°ك  16°ك  14°ك  13°ك  12°ك  11°ك 10°تستثنى الييئات المذككرة غير تمؾ المنصكص عمييا في 
: مف االستفادة مف

 1° " -جيـ"عمى عكائد األسيـ كحصص المشاركة كالدخكؿ المعتبرة في حكميا المنصكص عمييا في % 100تخفيض  -
أدناه؛ 

عفاء  - . زائد القيمة  برسـ تفكيت القيـ المنقكلةكا 
    -باء 
المنبع  في المحجكزة الضريبة مف الدائمة اإلعفاءات -جيـ 

 :المنبع في المحجكزة الشركات عمى الضريبة مف تعفى
: عكائد األسيـ كحصص المشاركة كالدخكؿ المعتبرة في حكميا التالية -°1

الربائح    -
   
   
 ؛(1992فبراير  26) .................................................................................................  
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السالؼ الذكر  58-90المنظمة بالقانكف رقـ  (Holding Offshore)الربائح المكزعة مف طرؼ الشركات القابضة الحرة  -
عمى مساىمييا، باعتبار نسبة األرباح المترتبة عف األنشطة التي تخكؿ االستفادة مف الضريبة الجزافية المنصكص عمييا في 

 أدناه؛ VIII-7لمنصكص عمييا  في المادة جيـ أدناه ككفؽ الشركط ا -III -19المادة 
مف عكائد المساىمة   كغيرىاالربائح  -

 (الباقي ال تغيير فيو)
درىـ عف كؿ يـك ك عف كؿ  (10.000)ال تخصـ مف الحصيمة الخاضعة لمضريبة إال في حدكد عشرة آالؼ  –. II –. 11لمادة ا

النفقات المترتبة عمى التكاليؼ  عن كل مورددرىم عن كل شير و  (100.000)و في حدود مائة ألف مكرد 
. مبدأ المقاصة أعاله كلـ يثبت تسديدىا بشيؾ   ("ىاء"ك " باء"ك " ألؼ" -I) 10المشار إلييا في المادة 

ال تخصـ كذلؾ مف الحصيمة الخاضعة لمضريبة مخصصات االىتالكات المتعمقة بالمستعقرات المقتناة كفؽ الشركط الكاردة في 
.  عالهالفقرة أ

 . غير أف أحكاـ 
." المنجزة بيف التجار.  
 

 الضريبة  سعر .-19 المادة
I-  لمضريبة العادم السعر 

 :يمي كما الشركات عمى الضريبة تحتسب
 :التالية النسبية باألسعار – ألؼ

 السعر (  ٌ  ُ٘ ( ٌظ فٟ  ٌ  خ ِبٍغ
 10%  300.000 ػٓ ٠مً  ٚ ٠س ٚٞ -
 20%  1. 000. 000ئٌٝ  300. 001ِٓ  -
 30% 5. 000. 000ئٌٝ  1 000. 001ِٓ  -
 31% 5. 000.000ِ  فٛق  -

 
 كشركات كالتدبير اإليداع كصندكؽ المغرب كبنؾ حكميا في كالييئات المعتبرة االئتماف مؤسسات يخص فيما% 37 بسعر  -باء

عادة . التأميف التأميف كا 
 

II-   ٌٍؼ ٠ب   ٌٕٛػ١   أل ؼ 
 

 :يمي كما الشركات عمى لمضريبة النكعية األسعار تحدد
 ............................................................................................................... -ألؼ

 

 :10% -باء
 االعتماد؛ ..........................................................................................اختياربناء عمى  -
الصفة المذككرة؛ ............................................................................بالنسبة لممقرات الجيكية  -

 ............................................................................................................... - جيـ
 (الباقي ال تغيير فيو)

 :رئيسي مسكف بناء أك تممؾ بغرض كذلؾ الضريبة عميو المفركضة الدخؿ مجمكع مف 10% حدكد في .-II .- 28 المادة
 ؛ -
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 حكميا؛ في   المرابحة، عقد إطار في مسبقا عميو المتفؽ المعمـك الربح أك مبمغ-
المؤدل مف طرؼ الخاضعيف لمضريبة إلى " إجارة منتيية بالتمميؾ"المحدد في إطار عقد " ىامش اإليجار" مبمغ أك -

. مؤسسات االئتماف أك الييئات المعتبرة في حكميا
لسكناه الرئيسية خالؿ " إجارة منتيية بالتمميؾ"عقد في حالة عدـ تخصيص العقار الذم تـ اقتناؤه مف طرؼ الخاضع لمضريبة في إطار 

  .أدناه 232 (VIII-°8) ك 208 المادتيف ألحكاـ فترة اإليجار، تتـ تسكية كضعيتو الجبائية طبقا
 : المذككر الخصـ يتكقؼ
   األجكر ألصحاب يرجع فيما- 

لغ ىامش اإليجار إلى المؤسسات أك الييئات  التي أبـر كمبمغ الربح المعمـك المتفؽ عميو مسبقا أك تكمفة الشراء كمب.......... 
 ؛ "إجارة منتيية بالتمميؾ"المرابحة أك عقد  معيا عقد

يصاالت "إجارة منتيية بالتمميؾ"أك " المرابحة" أك .........................   اآلخريف، لمضريبة لمخاضعيف يرجع فيما -  كا 
  األداء

. أدناه 82 المادة في  ................................................................  
   .........  البناء، يستفيد الخاضع لمضريبة مف خصـ الفكائد المذككرة  حالة في

   ........................................................................... 
 المعني شريطة تقديمو الكثائؽ المثبتة لشغمو المسكف ........................................................................... 

 . رئيسية كسكنى
 ك مبمغ ىامش اإليجار أ " المرابحة "عقد إطار في مسبقا عميو المتفؽ المعمـك الربح مبمغ أك الفكائد خصـ بيف الجمع يمكف ال

 عمى عمييا المنصكص كالخصـك أعاله إليو المشار" إجارة منتيية بالتمميؾ"الخاضعيف لمضريبة في إطار عقد  المؤدل مف طرؼ
." أدناه II  - 65ك V – 59 المادتيف في التكالي

 

 آجاؿ االختيار  –. 44المادة 
I-.    يجب عمى الخاضعيف لمضريبة
: مؤسستيـ الرئيسية كذلؾ 
الختيار نظاـ الربح الجزافي أك فاتح مام مف السنة المكالية.................................. .....في حالة بداية النشاط،  -
  

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

 مسبقا عميو المتفؽ المعمـك الربح كمبمغ الشراء تكمفة أك عمييا المحصؿ القركض كفكائد أصؿ لتسديد المدفكعة المبالغ -ػV.- 59 المادة
 مسكف اقتناء أجؿ مف ،"إجارة منتيية بالتمميؾ"مبمغ ىامش اإليجار المؤدل في إطار عقد  ك الشراء تكمفة أك" المرابحة "عقد إطار في

 .رئيسية لسكنى مخصص أدناه I-92-°28 المادة في عميو منصكص ىك كما اجتماعي
.  يشترط إلنجاز الخصـ المنصكص عميو في ىذا البند 

." أدناه II -65في المادة  
 

  الربح - باء  –II .- 63 المادة
 .أعاله 3°  - 3المادة في كرد لما كفقا  

 .التفكيت عممية إنجاز قصد لمضريبة لمخاضع تمنح المسكف، إخالء تاريخ مف سنة، تبتدئ مدة أقصاىا أف غير
ك " إجارة منتيية بالتمميؾ"إطار عقد يمنح ىذا اإلعفاء كذلؾ لمخاضع لمضريبة، في حالة تفكيت عقار أك جزء مف عقار تـ اقتناؤه في 

 .تخصيصو لسكناه الرئيسية
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ك تحتسب مدة شغؿ ىذا العقار مف طرؼ الخاضع لمضريبة كمكترم، ضمف المدة المشار إلييا أعاله، لالستفادة مف اإلعفاء السالؼ 
. الذكر

." مرات (5)خمس ....................................................  لألرض   كذلؾ اإلعفاء ىذا كيمنح
 

 

  61المادة  في إلييا المشار األمالؾ عف كالناتج الضريبة عميو المفركضة الدخؿ صافي يحدد -III  -64. المادة
(I - أعاله، بعد تطبيؽ التخفيض المشار إليو في البند -°2 ) ألؼII  أعاله : 

العقد؛  في نقدا المبيف اإليجار أك إما عمى المبمغ اإلجمالي لمكراء -
 العقد في عمييا المنصكص الكميات في الممارسة الزراعة سعر متكسط ببضر عميو ك إما عمى المبمغ اإلجمالي المحصؿ -

 عينا؛ مبالغيا تدفع بأكرية األمر تعمؽ إذا
ما عمى جزء-   مف بقسط مبالغيا تدفع بأكرية األمر تعمؽ إذا أعاله 49 المادة في عميو المنصكص الجزافي الفالحي الدخؿ كا 

 ".الثمار
 

 العقارم المفركضة عميو الضريبةتحديد الربح  - 65 المادة
........................................................................ يساكم صافي الربح المفركضة عميو الضريبة

. مصاريؼ التممؾ......................................................................
I- .   

.- IIأداىا التي المعمـك أك ىامش اإليجار الربح أك الفكائد ككذا المنجزة االستثمار كنفقات التممؾ مصاريؼ التممؾ ثمف إلى يضاؼ 
    قركض مقابؿ إما المفكت

   
 " إجارة منتيية بالتمميؾ"ك إما في إطار عقد المرابحة أك .................................................................... 

 .............................................  االئتماف  مؤسسات مع المبـر
   ........................................................................ 

  (الباقي ال تغيير فيو)
 

يجب عمى الخاضعيف لمضريبة    –. I –. 82المادة 
: الدخكؿ المتككف منيا كذلؾ 
-   
قبؿ فاتح مام مف كؿ سنة، بالنسبة ألصحاب الدخكؿ المينية    -

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

الدخؿ  بمجمكع السنكم باإلقرار اإلدالء مف اإلعفاء  .-86المادة  
 :أعاله 74 كيمـز  ال

°1–    
°2 - .
 أعاله؛ II – 73 المادة مف- °3

الخاضعكف لمضريبة المتكفركف فقط عمى دخكؿ مينية محددة حسب نظاـ الربح الجزافي ك المفركضة عمييـ الضريبة كفؽ   -4°
مبمغ الضريبة األصمية المترتب عمييـ ك المتعمقة بيذا  أعاله ك الذيف يقؿ أك يساكم 42الربح األدنى المنصكص عميو في المادة 

. درىـ (5.000)الربح خمسة آالؼ 
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غير أنو بالنسبة لمخاضعيف لمضريبة . يطبؽ ىذا اإلعفاء ابتداء مف السنة المكالية لمسنة التي تـ خالليا إصدار الضريبة المذككرة 
 .الجدد، فإف ىذا اإلعفاء ال يطبؽ إال ابتداء مف السنة الثانية المكالية لسنة بداية النشاط

 

الدخؿ الميني مطبقا، ما داـ الخاضع لمضريبة السالؼ الذكر مزاكال لنفس النشاط كما  بمجمكع السنكم اإلقرار مف ك يظؿ اإلعفاء
ال كجب عميو اإلدالء  42الربح األدنى المنصكص عميو في المادة داـ الربح الجزافي الناتج عف مزاكلة ىذا النشاط أقؿ مف  أعاله، كا 

 ."أعاله 82لمادة بإقرار بمجمكع الدخؿ كفؽ الشكؿ ك األجؿ المنصكص عمييما في ا
 

 كجكبا الضريبة عمييا المفركضة العمميات89 .- المادة 

-I المضافة القيمة عمى لمضريبة تخضع: 
   بيا يقـك التي العمميات1- °

 … 
  

أدناه؛  274في المادة شخص لنفسو  ما يسممو7°- 
 الخاضعكف بيا كقاـ تجارم أصؿ ببيع مرتبطة كانت السمع المنقكلة المستعممة إذاأك تفكيت البضائع ك  تبادؿ عمميات -°8

 لمضريبة؛
  ..................................................................................................عمميات اإليكاء  – °9

 (الباقي ال تغيير فيو)
 : أدناه 101تعفى مف الضريبة عمى القيمة المضافة مع االستفادة مف الحؽ في الخصـ المنصكص عميو في المادة   -I –. 92المادة 

  .............................................المنتجات المسممة   –°1
 ....................................................................  
 ....................................................................  
  ......................ك التجييزات ك الخدمات  المكاد ك السمع  –°45
 كفؽ المياـ المنكطة بيا؛ ............................................ 
المكاد ك السمع ك التجييزات ك الخدمات المقتناة مف طرؼ مؤسسة لال سممى لمكقاية ك عالج السرطاف ك كذا الخدمات  -°46

 ."المقدمة مف لدنيا
 

 شركط اإلعفاءات –. 93المادة 

I- .شركط إعفاء السكف االجتماعي 
  ................................................................................................يراد بمساحة السكف 

 ...................................................................................................................  
 :كفؽ الشركط التالية .................................................................................................. 
°1 -................................................................................................................  
°2-  ...............................................................................................................  
  ..............................................................................................يشتمؿ لزكما العقد  -°3

...................................................................................................................... 
  ........................................................................................................ال يرفع الرىف 
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 .إيصاالت األداء لرسـ الخدمات الجماعية ............................................................................. 
الرىف بعد السنة الرابعة المكالية لتاريخ االقتناء، يتـ إعذاره بمكجب رسالة مضمكنة مع إشعار  إذا لـ يطالب المقتني برفع

يكما كذلؾ تحت طائمة تحصيؿ مبمغ الضريبة عمى القيمة  (30)بالتسمـ لإلدالء بالكثائؽ السالفة الذكر داخؿ أجؿ ثالثيف 
أدناه ككذا الغرامات كالزيادات المتعمقة بيا الكاردة  177لمادة المضافة المذككرة عف طريؽ قائمة اإليرادات طبقا لمقتضيات ا

 .أدناه IV  –191في المادة 
  .............................................................................................يجب عمى المكثؽ   –°4

  (الباقى ال تغيير فيو)
 

 تحديد األساس المفركضة عميو الضريبة .-96المادة 
  ..................................................................................................... مع مراعاة أحكاـ

 .القيمة المضافة..............................................................................
 :يتككف رقـ األعماؿ

  .................................................................................................مف مبمغ البيكع  -°1
 .....................................................................................................................  
  ...................................................................................مف المبمغ اإلجمالي لألتعاب   -°7
  ك مؤجرم األشياء أك الخدمات؛ ....................................................................................... 
 :فيما يخص العمميات التي تنجزىا البنكؾ ك الصيارفة مف -°8

 مبمغ الفكائد ك الخصـك ك األرباح الناتجة عف الصرؼ ك غيرىا مف العكائد؛ -
 ؛" المرابحة"مبمغ الربح المعمـك المتفؽ عميو مسبقا في إطار عقد  -

 " .إجارة منتيية بالتمميؾ"مبمغ ىامش اإليجار المحدد في إطار عقد  -

  ....................................................................................مف المبمغ اإلجمالي لإليجار  -°9

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

 األسعار المخفضة –. 99لمادة ا
 :تخضع لمضريبة بالسعر المخفض

°1  – 
 :مع الحؽ في الخصـ% 10البالغ   –°2
  .........................................................................................عمميات بيع السمع الغذائية  -
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

 أعاله؛ I-°11 -89في المادة  . عمميات البنكؾ -
: عمميات التمكيؿ المنجزة في إطار عقكد -

 
 "؛"المرابحة 
 "بالنسبة القتناء السكف الشخصي مف طرؼ أشخاص ذاتييف" إجارة منتيية بالتمميؾ. 
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 . المعامالت المتعمقة بالقيـ -
   
 %:14البالغ   -°3
: مع الحؽ في الخصـ (أ
 الزبدة   -
 عمميات نقؿ المسافريف كالبضائع باستثناء عمميات النقؿ السككي؛ -

  ..................................................الطاقة الكيربائية  -
 :مف غير الحؽ في الخصـ (ب
 ....................................................................  

 (تغيير فيوالباقي ال )
 

 مبمغ الضريبة القابمة لمخصـ أك اإلرجاع .-104المادة 
I-. تحديد الحؽ في الخصـ أك اإلرجاع 

 :يقبؿ الخصـ أك اإلرجاع في حدكد
 .................................................................................................................  
 ................................................................................................................ . 
 .................................................................................................................  
 المعامؿ تحديد المضافة،جاز القيمة عمى بالضريبة يتعمؽ لما مخالفة بصكرة منظمة أنشطة قطاعات تضـ منشآت كانت إذا

 . قطاع عف كؿ مستقمة بصفة السنكم لمخصـ
  .......................................................................................يحدد الخاضع لمضريبة المعامؿ 

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

ال يخكؿ الحؽ في خصـ الضريبة المترتبة عمى المشتريات أك األعماؿ أك الخدمات إذا كاف مبمغيا  - II –. 106المادة 
درىم عن كل  (100.000)في حدود مائة ألف ،  درىـ عف كؿ يـك كعف كؿ مكرد (10.000)يفكؽ عشرة آالؼ 

 ....................، كلـ يثبت تسديدىا بشيؾ مسطرشير و عن كل مورد
 .مبدأ المقاصة ......................................  .............................................. 

  .........................................................  ...........................................  .......  بيد أف  
 ".غير المحكلة .............. ....................................  ...........................................  .......  

 القكاعد المحاسبية .- 118المادة 
 :المضافة القيمة عمى لمضريبة خاضع شخص كؿ عمى يجب

 باسترجاعو؛ ............................................................................أف يمسؾ محاسبة منتظمة  -°1
   ......................................يمسؾ، إذا كاف يزاكؿ في آف كاحد أنشطة خاضعة لمضريبة بشكؿ مخالؼ أف  -°2

كذلؾ بأف يطبؽ عمى كؿ نشاط مف األنشطة .......................................................................
 ".أعاله 104المذككرة القكاعد الخاصة بو، مع التقيد باألحكاـ الكاردة في المادة 

 الكاقعة المنشئة لمضريبة ككعاؤىا .-121المادة 
. تتككف الكاقعة المنشئة لمضريبة عمى القيمة المضافة حيف االستيراد مف أداء الرسـك الجمركية عف البضائع
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. مف قيمة البضاعة% 20يحدد سعر الضريبة بنسبة 
: يخفض السعر المذككر إلى -
°1-    
  
°2–  10 :%
أعاله؛  2°-99نيا في المادة فيما يخص المنتجات الكارد بيا -
. . فيما يخص الزيكت السائمة -
فيما يخص الذرة ك الشعير؛  -
فيما يخص الكسب ك كذا األغذية البسيطة مثؿ النفايات كالمباب كحثالة الشعير كالتبف كقشكر الصكيا كبقايا كألياؼ الذرة كتفؿ  -

لتغذية البيائـ كالدكاجف؛   الشمندر الجاؼ كالبرسيـ المجفؼ كالنخالة المكتمة، المعدة
 فيما يخص المنييكت   -

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

اإلعفاءات  .-123المادة 
 :تعفى مف الضريبة عمى القيمة المضافة حيف االستيراد

 أعاله باستثناء الذرة كالشعير؛ (3°ك 2°ك  1° -ألؼ  – I) 91البضائع المشار إلييا في المادة  -°1
°2  - 
  
  
..  المكاد ك السمع -°44
كفؽ المياـ المنكطة بيا؛ .. 
المواد والسمع والتجييزات والخدمات المقتناة من طرف مؤسسة لال سممى لموقاية وعالج   –°45

 السرطان؛
الطائرات المخصصة لمنقؿ الجكم الدكلي المنتظـ ك كذا التجييزات كقطع الغيار المستعممة في إصالح ىذه الطائرات؛   –°46
. القطارات و التجييزات السككية الموجية لنقل المسافرين و البضائع -°47
 

 إجراءات اإلعفاءات .-124المادة 
I –  تحدد اإلعفاءات المنصكص عمييا بالمكاد 

92–   I (°6  46°ك  45°ك  44°ك  43°ك......ك)  كII  أعاله   (45°ك  44°ك  43°ك  41°ك .......22°) 123ك
  

 (فيوالباقي ال تغيير )
 

    ٌّ 129-. III-.  ٌّذ   ت ذ ت  ٌّٕفؼ   الج ّ ػ١ : 
°1-    
 
المدينة القديمة بالدار البيضاء؛    -°9
: العقكد المتعمقة بنشاط كعمميات -°10
مؤسسة الحسف الثاني   -
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 السالؼ الذكر؛  .................................................................... مؤسسة الشيخ خميفة بف زايد -
 مؤسسة لال سممى لمكقاية كعالج السرطاف؛ -
°11-   
  
  ٌّذ   ت  ٌّ ؼٍم    -°16
  1966يكليك  9قبؿ  

يكليكز  25) 1389جمادل األكلى  10بتاريخ  1.69.30عمميات تسميـ القطع األرضية المنجزة كفقا لمظيير الشريؼ رقـ   –°17
."  المتعمؽ باألراضي الجماعية الكاقعة في دكائر الرم (1969

 

 

 أل  س  ٌخ ػغ ٌٍؼ ٠ب   .-131 ٌّ    

يحدد ...............................................................................................  أجؿ تصفية الكاجبات مف 
: أساس الضريبة كما يمي

 .تضاؼ إليو ....................................................................................فيما يخص البيكع   -°1
: غير أف القيمة الخاضعة لمضريبة تتككف

، في ثمف اقتناء ىذه العقارات مف طرؼ "إجارة منتيية بالتمميؾ"أك " مرابحة"في إطار عقد  تجاريةبالنسبة القتناء عقارات أك أصكؿ  -
الييئات المعتبرة في حكميا؛  مؤسسات االئتماف ك

............................................................................................  بالنسبة لعمميات بيع العقارات بمزاد   -
  .................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................  

 ..........................................................................فيما يخص عقكد اإليجار  -°19
. مع إضافة التحمالت   

الدكلة المعدة إلنجاز مشاريع استثمارية في القطاع الصناعي أك الفالحي، فإف إال أنو فيما يخص اإليجارات الحكرية المتعمقة بأراضي 
 األساس الخاضع لمضريبة يحدد في مبمغ أكرية سنة كاحدة؛

.............................................................................  فيما يخص عقكد اإليجار لعقارات لمدل الحياة  –°20
 (الباقي ال تغيير فيو)

 
    ٌّ 133-. I-. ٚ ٚ-   4%٠خؼغ ٌٕسب : 

ِس د ٙ   ٌّغط  ؛ .............................................................................................. -°1

ِ  ت  ٌّس د   ٌّغط  ، ِغ ِ  ػ    (5)ِٕٟٙ  ٚ ئ   ٞ فٟ د ٚ  خّس ..................................................... الل ٕ ء -°2

  ؼ ٖ؛ I -134٘  فٟ  ٌّ     ٌش ٚؽ  ٌّٕظٛص ػٍٟ

°3-   

."  م ٠ُ  ألِٛ ي  ٌّذوٛ   
 

 الواجب الثابت  .-135المادة 

................................................................. ..............  تخضع لمتسجيؿ
. درىـ (500.000)مبمغ خمسمائة ألؼ  ........................................................................ 

: درىـ (200)المحدد في مائتي ...............................................................................كتخضع لمتسجيؿ 
°1-  ............................................................................................................................  
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  .................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................  

بيف    ............................................................................................................  -°12
 ؛الخكاص

عقكد مؤسسات االئتماف كالييئات المعتبرة في حكميا التي بكاسطتيا تقـك ىذه المؤسسات بكضع عقارات أك أصكؿ تجارية رىف  -°13
اف ، كفسخ العقكد المذككرة بتراضي األطراؼ خالؿ سرم"إجارة منتيية بالتمميؾ"االئتماف اإليجارم أك إشارة زبائنيا، في إطار عمميات 

 مفعكليا ككذا تفكيت العقارات السالفة الذكر لفائدة المستأجريف الكارديف في العقكد السالفة الذكر؛
  ................................................................................................................مع مراعاة   -°14

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

 الضبط وكتاب بالتوثيق المكمفين والقضاة والعدول الموثقين التزامات -137 دةالما
I-. التزامات الموثقين 

 ............................................................................يجب عمى الموثقين أن 
واجبات  .......................................................................يمزم الموثقون العبريون 

. التسجيل
ا واستيفاء يجب عمى الموثقين أن يقدموا سجالت التحصين إلى المفتش قصد التأشير عميو

إجراء تسجيل العقود وأداء الواجبات في األجل المحدد، عمى ضوء النسخ الرسمية التي يحررونيا ليذا 
الغرض أو بناء عمى نفس واجبات اإلقرار و األداء التي يقومون بيا بطريقة إليكترونية وفق 

. أدناه  169و  155المقتضيات المنصوص عمييا في المادتين 
........................................................................... عقدغير أن اطراف ال

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

الحد األدنى لمضريبة عمى الشركات ك لمضريبة عمى الدخؿ برسـ الدخكؿ المينية ك الفالحية  .-I . -144المادة 
   -ألؼ
.   -باء
 ػ -جيـ
.   -داؿ
لمضريبة تسكية الحد األدنى  -ىاء

يخصـ الحد األدنى مف مبمغ الضريبة عمى الدخؿ، غير أف الفرؽ يظؿ كسبا لمخزينة إذا تبيف أف الجزء المطابؽ لمدخؿ الميني أك 
الدخؿ الفالحي أك ىما معا مف الضريبة عمى الدخؿ، بالنظر إلى الدخؿ اإلجمالي المفركضة عميو الضريبة أقؿ مف مبمغ الحد األدنى 

." أعاله" ألؼ"المحدث بمكجب 
 
 – .  145المادة 
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 VII-. أك لألغيار  لزبنائيـ يضيفكا في جميع الكثائؽ التي يسممكنيا أف لمضريبة الذيف ليست ليـ صفة تاجر الخاضعيف عمى يجب
. رقـ تعريفيـ الضريبي المسمـ ليـ مف طرؼ المصمحة المحمية لمضرائب ك كذا رقـ القيد في الرسـ الميني

 

VIII- لمضريبة الذيف يتكفركف عمى رقـ التعريؼ المكحد لممقاكلة أف يبينكه في الفاتكرات ك أم كثيقة أخرل ليا  الخاضعيف لىع يجب
 .لزبنائيـ ك كذا في جميع اإلقرارات الجبائية المنصكص عمييا في ىذه المدكنة قكة اإلثبات التي يسممكنيا

 
  النفقات إثبات أكراؽ –. 146المادة 
 لمرسم خاضع بائع لمضريبة لدى الخاضع يقوم بيا التي والخدمات السمع عمميات شراءتكون  أن يجب

 .باألمر المعني اسم في اإلثبات محررة قوة قانونية ليا الميني منجزة فعميا و مثبتة بفاتورة
 

 ............................................................................................ تتضمف أف كيجب
 (الباقي ال تغيير فيو)

اإلقرار اإللكتركني  .-155المادة 
I–   بقرار لمكزير المكمؼ بالمالية. ............................................................... يجكز لمخاضعيف. 

 :الذكر السالفة باإلقرارات إلكترونية بطريقة الضرائب إلدارة اإلدالء يجب أنو غير
  .................................................................................................... -
  .................................................................................................... -

  ..................................................................................  2016يناير  فاتح من ابتداء و -
المضافة؛  القيمة عمى الضريبة احتساب دون ......................................................................... 
المنشآت، باستثناء المقاوالت الخاضعة لمضريبة عمى الدخل وفق  لجميع بالنسبة 2017 يناير فاتح من ابتداء و -

. تنظيمي بنص أعاله، حسب الكيفيات المحددة 40نظام الربح الجزافي المنصوص عميو في المادة 
 . لمضريبة يتعيف عمى الخاضعيف

 (فيوالباقي ال تغيير )
 

الجبائية  االمتيازات منح  –164المادة 
I  – 
II-    
III -مبرمة مع الدكلة .
IV- (ينسخ) 
 

 أل  ء  إلٌى  ٟٚٔ  –.169 ٌّ    

I- .  لمكزير المكمؼ بالماليةيمكف لمخاضعيف لمضريبة .
: لدل إدارة الضرائبغير أنو  

-   
  -
  ..................................................................................  2016يناير  فاتح من ابتداء و -
 الضريبة عمى القيمة المضافة؛دكف احتساب  
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، بالنسبة لجميع المنشآت باستثناء المقاكالت الخاضعة لمضريبة عمى الدخؿ كفؽ نظاـ الربح الجزافي 2017كابتداء مف فاتح يناير  -
. تنظٌمً بنص حسب الكٌفٌات المحددةأعاله،  40المنصكص عميو في المادة 

كما يتعيف عمى الخاضعيف لمضريبة   
 (ال تغيير فيوالباقي  )

فيما يتعمؽ بالشركات     .-III  -170المادة  
. اإلعفاءات المذككرة  

كحينئذ تحدد الدفعات المستحقة عف السنة المحاسبية الجارية استنادا إلى مبمغ الضريبة أك مبمغ الحد األدنى الذم كاف يستحؽ دفعو 
 ."كات المعنية برسـ السنة المحاسبية الجاريةفي حالة عدـ اإلعفاء، مع تطبيؽ األسعار التي تخضع ليا الشر

 

 التحصيؿ عف طريؽ الجدكؿ –.  172المادة 
 :الجدكؿ طريؽ عف الشركات عمى الضريبة تفرض

.  ..لـ تدفع إذا -
بيا؛  كالزيادات المرتبطة 

 ك المكررة  221 ك 221 ك 220 المكاد في عميو منصكص ىك ما كفؽ الضرائب مبمغ تصحيح أك تمقائيا الضريبة فرض حالة في- 
. أدناه 229 ك 228 ك 222

 
التحصيؿ بكاسطة األداء التمقائي  .-173المادة 

.- Iلدل قابض إدارة الضرائب تمقائية بطريقة يدفع : 
 ؛- 
 رأس الماؿ كالديف؛- 
 حسابو؛ في- 
معا حسب نظاـ النتيجة الصافية الحقيقية  الضريبة المستحقة عمى الخاضعيف لمضريبة المحددة دخكليـ المينية أك الفالحية أك ىما -

أك نظاـ النتيجة الصافية المبسطة بمف فييـ الممزمكف المزاكلكف لمميف الحرة المحددة الئحتيا بنص تنظيمي المشار إلييـ في المادتيف 
155I-  169ك I-  أعاله 150ك  85ك  82أعاله، قبؿ انصراـ أجؿ اإلقرار المنصكص عميو في المكاد. 
الضريبة   دفع شركيبا

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

 باالستخالص األمر ك الجدكؿ طريؽ عف التحصيؿ -.175 المادة
I - بتحصيمياأمر  إصدار طريؽ عف لمضريبة الخاضعيف عمى الدخؿ عمى الضريبة تفرض: 

باستثناء الخاضعيف لمضريبة المشار إلييـ في المادة  العاـ بالدخؿ سنكم إقرار بإيداع ممزميف لمضريبة الخاضعكف يككف عندما -
173–  I  أعاله ك المحددة دخكليـ المينية أك الفالحية أك ىما معا حسب نظاـ النتيجة الصافية الحقيقية أك نظاـ النتيجة الصافية

 المبسطة بمف فييـ الممزميف المزاكليف لمميف الحرة المحددة الئحتيا بنص تنظيمي؛ 
 . تمقائيا الضريبة أداء عدـ عند -
  .
أك قنصمية معتمدة بالمغرب؛ . 
المكررة  221ك  221ك  220في حالة فرض الضريبة بصكرة تمقائية أك تصحيح الضرائب كما ىك منصكص عميو في المكاد  -
. أدناه 229ك  228ك  223ك   222ك

.  يصبح مجمكع الضريبة
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 (الباقي ال تغيير فيو)
 

  اإليرادات قائمة طريؽ عف الضريبة تحصيؿ .- 177المادة 
 ..  الضرائب إدارة مأمكرك يحرر

 أدناه 229 ك 228 ك المكررة  221ك 221ك 220 المكاد لمقتضيات طبقا ................................................ ..
ىذه المدكنة، كتذيؿ القكائـ المذككرة بصيغة التنفيذ مف لدف الكزير المكمؼ بالمالية أك الشخص المفكض  في عمييا المنصكص كالذعائر
." نو ليذا الغرضمف لد

 
             .-179المادة 

-.التحصيل بواسطة األمر باالستخالص 
عمى ..................................................................مع مراعاة أحكام البندين 

.  السيارات
االقرار و االداء مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة بعده، يتم تحصيل واجبات التسجيل في حالة 

أعاله دون إصدار  169و  155بطريقة الكترونية وفق المقتضيات المنصوص عمييا في المادتين 
 .أوامر بالتحصيل

تستحق  
..................................................................................................... 

-................................................................................................. 
 -.  تحصيؿ الضريبة الخصكصية السنكية عمى السيارات

...........................................................................................................  يتـ أداء الضريبة لدل  
....................................................................  المحاسب العمكمي المختص، السيما البنكؾ ك ككاالت التأميف  

 ."يحددىا نص تنظيمي........................... 
 

 كالدخؿ القيمة كزائد لمضريبة الخاضعة بالحصيمة المتعمقة باإلقرارات المتأخر اإلدالء أك اإلدالء عدـ عف ناتجة جزاءات .184 - ٌّ   
فاقات كاالت ك العقكد األعماؿ ك رقـ العقارية ك أرباح رؤكس األمكاؿ المنقكلة ك األرباح العاـ
 كاألرباح العاـ كالدخؿ القيمة كزائد لمضريبة الخاضعة بالحصيمة المتعمؽ لإلقرار بالنسبة 20%ك 15%ك  5%تطبؽ زيادات قدرىا 

 :التالية الحاالت في كاالتفاقات كالعقكد األعماؿ كرقـ كأرباح رؤكس األمكاؿ المنقكلةالعقارية 
- %5 :

  يكما مف التأخير؛  (30)كاالتفاقات داخؿ أجؿ ال يتجاكز ثالثيف في حالة إيداع اإلقرارات كالعقكد
  ك في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج األجؿ يترتب عنو أداء كاجبات تكميمية؛

يكما المذككر؛  (30)في حالة اإلدالء باإلقرارات كالعقكد كاالتفاقات بعد أجؿ ثالثيف  %15 -
 أك ناقص إقرار حالة إيداع في أك الضريبي اإلقرار إيداع عدـ حالة في تمقائية بصكرة في حالة فرض الضريبة %20 -

. كاؼ غير
: تحتسب الزيادات السالفة الذكر عمى مبمغ



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

إما الضريبة المطابقة لربح أك لدخؿ عاـ أك لألرباح العقارية أك ألرباح رؤكس األمكاؿ المنقكلة أك لرقـ أعماؿ السنة  -°1
التكميمية المستحقة؛ المحاسبية ك إما الكاجبات 

°2-   .
°3-  .
°4- . .
ما  -°5 . ك األرباح المعفاة.. كا 

.................. ك ال يمكف أف يقؿ مبمغ 
. أعاله 4°المشار إلييا في .. 

درىـ إذا لـ يكف لمعناصر الناقصة أك المتضاربة  (500)غير أنو عند كؿ إقرار ناقص أك غير كاؼ، تطبؽ غرامة قدرىا خمسمائة 
 .تأثير عمى أساس الضريبة أك تحصيميا

 

  الؽ ع  ذك  ٌّ ؼٍم  ٌألدى َ  ٌّخ ٌف ت ػٓ  ٌج  ء ت . - 185المادة 

درىـ عمى األشخاص الذيف ال يدلكف  (50.000)درىـ في حدكد خمسيف ألؼ  (500)تيديدية يكمية قدرىا خمسمائة  غرامة تفرض
.  أدناه I -214ص عمييا في المادة بالمعمكمات المطمكبة داخؿ األجؿ كالشركط المنصك

المقتضيات   ىذه أف غير
 .الترابية الجماعات. 

 الجدكؿ  طريؽ عف اليكمية الغرامة التيديدية ىذه تفرض

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

جزاءات مطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة  .-186المادة  
%: 20تطبؽ زيادة بسعر  –ألؼ 

أك األرباح العقارية أك األرباح الناشئة عف رؤكس األمكاؿ  محاسبية لسنة األعماؿ رقـ أك األرباح حصيمة تصحيح عند - °1
؛ المنقكلة

2° -  .
3°-  ........................................................................................................ 
 .أدناه 220المادة  بمقتضيات عمال   -4°

 : مبمغ عمى 20% زيادة تحتسب
 التصحيح؛ ىذا عف المترتبة الكاجبات -
 .عجز فييا نتيجة عمى تؤثر إدماج إعادة كؿ عمى -

بالنسبة لمخاضعيف لمضريبة عمى القيمة المضافة كلمخاضعيف إللزامية  %30ترفع إلى  السالفة الذكر% 20غير أف زيادة 
 .أعاله 160إلى  156ك  117ك  116ك  111ك  110لمكاد حجز الضريبة في المنبع المنصكص عمييا في ا

 
: السالفتا الذكر% 30ك % 20زيادتا % 100ترفع إلى  –باء 

أدناه؛ -I  192عمييا في المادة  األساليب المنصوصإذا ثبت سكء نية الخاضع لمضريبة، عمى إثر استعماؿ   –°1
في حالة إخفاء     –°2

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

 كالرسـك كالكاجبات لمضرائب المتأخر األداء عمى المترتبة الجزاءات 208- المادة
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I-. ذعيرة تطبؽ    .......................................................................................... 
 : مف مبمغ.  ...................................................................................................... 
  .التمقائية ألداءاتا -
   الصادرة الضرائب -
 .اإليرادات قائمة أك الجدكؿ   الصادرة الضرائب -

 :المذككرة 10%غير أف ذعيرة 
 ؛يكما مف التأخير (30)المستحقة داخؿ أجؿ ال يتعدل ثالثيف في حالة أداء الكاجبات  5%تخفض إلى  -
في حالة عدـ األداء أك األداء خارج األجؿ لمبمغ الضريبة عمى القيمة المضافة المستحقة أك الكاجبات  20%ترفع إلى  -

. أعاله 160إلى  156ك  117ك  116ك  111ك  110المحجكزة في المنبع المشار إلييا في المكاد 
   األحكاـ مف اءكاستثف

 (12)اثني عشر  تتجاكز التي الفترة ........................................................................................  
شيرا 

 225الضريبة المنصكص عمييا في المادة  لتقدير المحمية الطعف سكاء أماـ المجنة لمضريبة الخاضع فيو قدـ الذم التاريخ بيف الفاصمة
 يكضع الذم التاريخ بيف ك أدناه 226م المادة أدناه أك أماـ المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة المنصكص عمييا ؼ

 .مكضع التنفيذ المستحقة التكميمية لمضريبة المتضمف اإليرادات قائمة أك الجدكؿ بتحصيؿ األمر فيو
كفيما يتعمؽ بتحصيؿ   

. ك تاريخ أداء الضريبة. 
II  -.
III-. السيارات  عمى السنكية الخصكصية لمضريبة بالنسبة . .
. درىـ (100)قدره مائة . 

ذا   التأخير ثبت كا 
" .الحجز مستكدع بصرؼ النظر عف إدخاؿ الناقمة إلى 

 
 إذا قررت اإلدارة القياـ بفحص محاسبة   –.I .-212المادة 

  
. تنفيذ المعالجات 

: كال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تستغرؽ عممية الفحص المشار إليو أعاله
احتساب الضريبة عمى القيمة المضافة؛ دكف أشير  (3)أكثر مف ثالثة  -
دكف احتساب الضريبة عمى القيمة المضافة؛  أشير  (6)أكثر مف ستة  -

ال يدخؿ في مدة الفحص  
". فحص المحاسبة بمستشار يختاره 
 
..........يجكز إلدارة الضرائب، بصرف النظر عن جميع األحكام المخالفة – I. .-214المادة 

 ...................................................  .....................
: أدناه، االطالع عمى 219أف تطمب، حسب كيفيات التبميغ المنصكص عمييا في المادة ...........

: األصؿ أك تسميـ النسخ عمى حامؿ مغناطيسي أك عمى كرؽ أك عمى كؿ حامؿ معمكماتي لما يمي  –°1
  (أ

  (ب
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. ضريبي أك محاسبيغير أف  
. سجالت    –°2
. ساعدرتبة مفتش ـ 

يجب أف تقدـ طمبات االطالع المشار إلييا أعاله كتابة، كيجب أف تبيف نكعية المعمكمات كالكثائؽ المطمكبة كالسنكات المحاسبية أك 
. الفترات المعنية ككذا شكؿ كنكع كحامؿ ىذه المعمكمات كالكثائؽ

يكما  (30)ة طبقا لمطمبات المذككرة خالؿ أجؿ أقصاه ثالثكف يجب أف تقدـ المعمكمات كالكثائؽ المشار إلييا أعاله إلى اإلدارة الضريبي
."  التي تمي تاريخ تسمـ ىذه الطمبات، كيجب أف تككف كاممة كذات قكة ثبكتية ك صدقية

المسطرة العادية لتصحيح الضرائب  –.  220المادة 
I- .  يمكن لمفتش الضرائب أن يدعى إلى تصحيح :

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

................................................................................ يمكن أن تكون 
في ىذه الحالة يبمغ المفتش إلى الخاضعين لمضريبة وفقا لإلجراءات المنصوص عمييا في المادة 

:  ىر التي تمي تاريخ إنياء المراقبة الضريبيةأش (3)الثالثة  أعاله  خالل  219
- ...................................................................................................

..................................................................................................... 
II .– تمقى المفتش مالحظات   إذا
  

مع إخبارىـ بأف ىذا األساس سيصير نيائيا إذا لـ يقدمكا  ........................................................................ 
أدناه أك أماـ المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف  225طعنا في ذلؾ أماـ المجنة المحمية لتقدير الضريبة المنصكص عمييا في المادة 

يكما المكالية لتاريخ تسمـ رسالة  (30)الحالة، داخؿ أجؿ الثالثيف أدناه، حسب  226المتعمقة بالضريبة المنصكص عمييا في المادة 
.  التبيمغ الثانية

III .– (ينسخ) 
IV .– (ينسخ) 
V-. (ينسخ) 
VI .–  تحرر عمى الفكر  .....................................................................
: الضرائب المفركضة 

مف ىذه المادة؛  II ك Iعند عدـ الجكاب أك عدـ تقديـ الطعف داخؿ اآلجاؿ المقررة في البنديف  -
التصحيح؛  بعد االتفاؽ   -
عقب صدكر مقرر المجنة المحمية لتقدير الضريبة أك مقرر المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة؛  -
. مسطرة التصحيحبالنسبة لمتصحيحات   -
 

VII .–  يمكف الطعف في المقررات الصادرة عف المجاف المحمية لتقدير الضريبة كعف المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة
  .أدناه 242بالضريبة أماـ المحكمة المختصة كفقا ألحكاـ المادة 
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VIII –  تككف مسطرة التصحيح 
 -   
. أعاله IIالمنصكص عميو في البند  - 

أماـ المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة  .......................................................  ك ال يجكز 
بالضريبة 

. أك أماـ المجنة المحمية لتقدير الضريبة
 

IX .–  تطبؽ أحكاـ  
 (الباقي ال تغيير فيو)

 
المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب   . -221المادة 

I - .   
II .–    إذا قدمت مالحظات

مع إخبارىـ بأف ليـ أف يطعنكا في األسس المذككرة أماـ المجنة .......................................................................
أدناه أك أماـ المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة المنصكص  225المحمية لتقدير الضريبة المنصكص عمييا في المادة 

. رسالة التبميغ الثانية........................... أدناه، حسب الحالة، داخؿ أجؿ  226ا في المادة عميو
 

 .المذككرة يقـك المفتش  
 

، في حالة عدـ تقديـ طعف أماـ المجنة المحمية لتقدير الضريبة أك أماـ المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة، حسب الحالة
 .أدناه 235في المادة ...................... أف ينازع في الضريبة المفركضة إال اليمكف 

 

 .أدناه 242ك  226ك  225كفؽ الشركط المحددة في المكاد  يمارس الطعف أماـ  
III- .  .صفية النيائيةالمتعمؽ بنتيجة الت..................................................................في حالة التكقؼ  .
IV .– تككف مسطرة التصحيح الغية :

في حالة عدـ تكجيو اإلشعار بالفحص إلى المعنييف باألمر أك ميثاؽ الخاضع لمضريبة أك ىما معا داخؿ األجؿ المنصكص عميو في  -
أعاله؛  (الفقرة األكلى)I   –212المادة 

. أعاله IIلمضريبة داخؿ األجؿ المنصكص عميو في البند في حالة عدـ تبميغ جكاب المفتش عمى مالحظات الخاضعيف  -
 

كال يجكز إثارة حاالت البطالف المشار إلييا أعاله مف لدف الخاضع لمضريبة ألكؿ مرة أماـ المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة 
 ."بالضريبة أك أماـ المجنة المحمية لتقدير الضريبة

 
 العقارية باألرباح يتعمؽ فيما التصحيح 224-. المادة

أك  أعاله 83  المادة في فيما يتعمؽ باألرباح العقارية بعد االطالع عمى إقرار الخاضع لمضريبة المنصكص عميوالضرائب،  مفتش الحظ إذا
األكلي أك اإلقرار  اإلقرار إيداع لتاريخ....................... القياـ يستكجب ما ،المكررة أعاله 221ذاؾ المنصكص عميو في المادة 

 .المكررة أعاله 221ك  83المنصكص عمييما عمى التكالي في المادتيف  التصحيحي
  لمضريبة الخاضع أبدل إذا

 (الباقي ال تغيير فيو)
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المجاف المحمية لتقدير الضريبة  .-225المادة 

I –   اختصاصياتحدث اإلدارة لجانا. 
يقدميا في شكؿ عرائض الخاضعكف لمضريبة الكائف مقرىـ االجتماعي أك مؤسستيـ الرئيسية تنظر المجاف المذككرة في المطالبات التي 
: داخؿ دائرة اختصاصيا في الحاالت التالية

التصحيحات فيما يتعمؽ بالدخكؿ المينية المحددة حسب نظاـ الربح الجزافي ك الدخكؿ ك األرباح العقارية ك الدخكؿ ك األرباح الناشئة  -
مكاؿ المنقكلة ك كاجبات التسجيؿ ك التمبر؛ عف رؤكس األ

فحص المحاسبة لمخاضعيف لمضريبة الذيف ال يتجاكز رقـ أعماليـ المصرح بو في حساب الحاصالت كالتكاليؼ، عف كؿ سنة  -
. مالييف درىـ (10)محاسبية عف الفترة غير المتقادمة مكضكع الفحص، عشرة 

.  نصكص تشريعية أك تنظيمية كتبت المجاف  
 

II .–  ألؼ–   
°1-    
°2-    
°3-    
. الطالبممثال   –°4

يتسمـ المفتش المطالبات المكجية إلى المجنة المحمية لتقدير الضريبة كيسمميا ليا مصحكبة بالكثائؽ المتعمقة بإجراءات المسطرة 
. التكاجيية التي تمكف ىذه المجنة مف البت

. ضا لمحجج المستند إليياتحدد ىذه المطالبات مكضكع الخالؼ كتتضمف عر
أشير لتسميـ الجنة المحمية لتقدير الضريبة المطالبات كالكثائؽ السالفة الذكر مف طرؼ اإلدارة ابتداء مف  (3)يحدد أجؿ أقصاه ثالثة 

.  تاريخ تبميغ اإلدارة بالطعف المقدـ مف طرؼ الخاضع لمضريبة أماـ المجنة المذككرة
 

ك الكثائؽ السالفة الذكر داخؿ األجؿ المضركب، ال يمكف أف تتجاكز أسس فرض الضريبة تمؾ التي  كفي حالة عدـ تكجيو المطالبات
. تـ اإلقرار بيا أك قبكليا مف لدف الخاضع لمضريبة

 
. أعاله 219في المادة يكما عمى األقؿ  (15)يستدعي الكاتب المقرر أعضاء المجنة خمسة عشر 

 
 (30)لتقدير الضريبة الطرفيف بتاريخ انعقاد اجتماعيا قبؿ حمكؿ مكعده بما ال يقؿ عف ثالثيف يخبر الكاتب المقرر لمجنة المحمية 

. أعاله 219يكما كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة 
كتتداكؿ بأغمبية أصكات األعضاء الحاضريف، فإف . كتبت المجنة في األمر بصكرة صحيحة إذا حضرىا الرئيس كاثناف مف أعضائيا

. ادلت رجح الجانب الذم يككف فيو الرئيستع
  يجب أف تككف مقررات المجاف   
. المكالية لتاريخ صدكرىا  

. شيرا يبتدأ مف تاريخ تسمميا المطالبات كالكثائؽ مف اإلدارة (12)ك يجب أف تبت المجنة في أجؿ اثني عشر 
 

ذا انصـر األجؿ المشار إليو أعاله كلـ تتخذ المجنة المحمية لتؽ دير الضريبة مقررىا، يشعر الكاتب المقرر األطراؼ بذلؾ بكاسطة كا 
 219شيرا المذككر، كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة  (12)رسالة خالؿ الشيريف المكالييف النصراـ أجؿ اإلثني عشر 

 .أعاله
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لجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة يحدد أجؿ أقصاه شيراف لتسميـ المطالبات كالكثائؽ السالفة الذكر مف طرؼ اإلدارة ؿ
. بالضريبة، ابتداء مف تاريخ تبميغ اإلدارة برسالة اإلشعار المشار إلييا في الفقرة السابقة

كفي حالة عدـ تكجيو المطالبات ك الكثائؽ السالفة الذكر داخؿ األجؿ المضركب، ال يمكف أف تتجاكز أسس فرض الضريبة تمؾ 
. أك قبكليا مف طرؼ الخاضع لمضريبةالتي تـ اإلقرار بيا 

:  يعيف ممثمك الخاضعيف لمضريبة كفؽ الشركط التالية –باء 
°1-    
: مينا حرةفيما يخص الطعكف   –°2

يعيف عامؿ العمالة  
. المجنة المحمية  
كيباشر تعييف   
. تبتدئ خالليا مياميـ في حظيرة المجنة المحمية  

الممثميف الجدد أك حاؿ دكف ذلؾ عائؽ، كقع تمقائيا تمديد انتداب الممثميف المنتيية مياميـ لفترة ال إذا طرأ تأخير عمى تعييف  –. جيـ
. أشير (6)تتجاكز ستة 

يمكف أف تضيؼ المجنة   .-داؿ
. إذا ارتأت أف ىذه المكاجية ضركرية  
 

يجكز لإلدارة كلمخاضع لمضريبة أف ينازعا قضائيا في المقررات الصادرة عف المجاف المحمية لتقدير الضريبة، بما في ذلؾ  
. أدناه 242في المادة  ..................................................................... 
 

. ال يمكف تقديـ الطعف في آف كاحد أماـ المحاكـ كأماـ المجاف المحمية لتقدير الضريبة –. ىاء
 

ظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة المجنة الكطنية لمف –. 226المادة 
I .–  ترفع إلييا الطعكف المتعمقة" المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة"تحدث لجنة دائمة تسمى :

أعاله، أيا كاف مبمغ رقـ األعماؿ المصرح  216بفحص مجمكع الكضعية الضريبية لمخاضعيف لمضريبة المنصكص عميو في المادة  -
بو؛ 

فحص المحاسبة لمخاضعيف لمضريبة الذيف يساكم أك يفكؽ رقـ أعماليـ المصرح بو في حساب الحاصالت ك التكاليؼ، برسـ ب -
. مالييف درىـ (10)إحدل السنكات المحاسبية مكضكع الفحص، عشرة 

 
المحمية لتقدير الضريبة داخؿ  كترفع كذلؾ إلى المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة الطعكف التي لـ تصدر المجاف

. شيرا مقررات في شأنيا (12)أجؿ اثني عشر 
تككف المجنة المذككرة  

  
. لجاف فرعية تتداكؿ في القضايا المعركضة عمييا (7)سبع 

 
II .–   يرأس المجنة الكطنية
  
. رئيس لجنة فرعية يعينو كؿ سنة 
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ر في الطعكف المتعمقة بالضريبة في صكرة عريضة تكجو إلى المفتش في رسالة يقدـ الخاضع لمضريبة طعنو أماـ المجنة الكطنية لمنظ
. مضمكنة مع إشعار بالتسمـ

 

يتسمـ المفتش المطالبات المكجية إلى المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة كيسمميا ليا مصحكبة بالكثائؽ المتعمقة 
 .المجنة مف البت بإجراءات المسطرة التكاجيية التي تمكف ىذه

. تحدد ىذه المطالبات مكضكع الخالؼ كتتضمف عرضا لمحجج المستند إلييا
 

المطالبات كالكثائؽ السالفة الذكر مف  الجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبةأشير لتسميـ  (3)يحدد أجؿ أقصاه ثالثة 
 . قدـ مف طرؼ الخاضع لمضريبة أماـ المجنة المذككرةطرؼ اإلدارة ابتداء مف تاريخ تبميغ اإلدارة بالطعف الـ

 

كفي حالة عدـ تكجيو المطالبات ك الكثائؽ السالفة الذكر داخؿ األجؿ المضركب، ال يمكف أف تتجاكز أسس فرض الضريبة تمؾ التي تـ 
 .اإلقرار بيا أك قبكليا مف لدف الخاضعيف لمضريبة

 
. المادة ببحث الطعكف كيكزع الممفات عمى المجاف الفرعية ىذه يعيد رئيس المجنة إلى كاحد أك أكثر  

الكاتب المقرر أعضاء المجنة كفؽ اإلجراءات المنصكص عميياك تجتمع المجاف الفرعية المذككرة بمسعى مف رئيس المجنة ك يستدعي 
 .يكما (15)خمسة عشر  
 

يكما كفؽ اإلجراءات  (30)لمجنة الكطنية الطرفيف بتاريخ انعقاد اجتماعيا قبؿ حمكؿ مكعده بما ال يقؿ عف ثالثيف  الكاتب المقرر يخبر
 .أعاله 219المنصكص عمييا في المادة 

 

III .– تضـ كؿ لجنة فرعية: 
  -
-   
. مف ىذه المادة Iفي البند - 

كيختار رئيس المجنة   
. الجانب الذم يككف فيو الرئيس 
.................................................................................................. ب أف تككف مقرراتيج

. أشير المكالية لتاريخ صدكر المقرر (4)خالؿ األربعة ..........................................
. تدأ مف تاريخ تسمميا المطالبات كالكثائؽ مف اإلدارةشيرا يب (12)ك يجب أف تبت المجنة في أجؿ اثني عشر 

IV .– ................................................................................................................ 
  
V .–   يجكز لمخاضع لمضريبة
. اهأدف 242، كذلؾ كفؽ الشركط كاآلجاؿ المنصكص عمييا في المادة  
 

 . أدناه 242في المادة يمكف كذلؾ أف تنازع اإلدارة قضائيا في المقررات الصادرة عف المجنة المذككرة،  
 

VI .– لمجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبةال يمكف تقديـ الطعف في آف كاحد أماـ المحاكـ كأماـ ا ".
 

أحكاـ عامة متعمقة بآجاؿ التقادـ  .-232المادة 
I- .   
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 V .–  220ينقطع التقادـ بالتبميغ المنصكص عميو في المادة–  I  221ك المادة–  I  ك " ألؼ"  –222المكررة كالمادة  221ك المادة

 . أعاله 229ك الفقرة األكلى مف المادة  I  –228ك المادة  224المادة 
VI-.  أماـ المجنة المحمية لتقدير الضريبة أك أماـ المجنة الكطنية لمنظر في يكقؼ التقادـ طكاؿ الفترة الممتدة مف تاريخ تقديـ الطعف

. أشير المكالي لتاريخ تبميغ المقرر الصادر عف المجاف المذككرة (3)الطعكف المتعمقة بالضريبة إلى غاية انصراـ أجؿ الثالثة 
VII-   
VIII  .– عالهاستثناء مف األحكاـ المتعمقة بآجاؿ التقادـ المشار إلييا أ :

°1  - 
  
  
°14-   
. في حالة انقضاء أجؿ التقادـ 
تستحؽ جميع الكاجبات ككذا الذعيرة كالزيادات المرتبطة بيا المترتبة عف عدـ إدالء الخاضعيف لمضريبة بإقرارىـ بالنسبة   –°15

 .لجميع السنكات التي لـ تكف مكضكع تصريح، كلك تـ انقضاء أجؿ التقادـ
 

 ."سنكات (10)يتجاكز ىذا األجؿ عشر غير أنو ال يمكف أف 
 

 حق و أجل المطالبة .- 235المادة 
 لمضريبة الخاضعين عمى يجب

................................................................................................. 
 .المصمحة المختصة بو تقوم الذي .............................................................

 داخل األخيرة ذه  جواب عدم حالة في أو اإلدارة عن الصادر القرار لمضريبة الخاضع يقبل لم إذا
 ................................................. المطالبة الموالية لتاريخ أشير (3) الثالثة أجل

 (الباقي ال تغيير فيو)
 
 القضائية المطبقة عمى إثر مراقبة الضريبة المسطرة –.  242المادة 

يجكز لإلدارة كلمخاضع لمضريبة أف ينازعا عف طريؽ المحاكـ في المقررات الصادرة عف المجاف المحمية لتقدير الضريبة أك عف المجنة 
الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة  

. تبميغ مقررات ىذه المجاف 
 

ع لمضريبة أف ينازعا عف طريؽ المحاكـ داخؿ األجؿ المنصكص عميو أعاله في المقررات الصادرة عف يمكف كذلؾ لإلدارة كلمخاض
المجاف المحمية لتقدير الضريبة أك عف المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة بالضريبة، سكاء تعمقت ىذه المقررات بمسائؿ قانكنية 

. أك كاقعية
 

كما يمكف أف ينازع عف طريؽ المحاكـ في عمميات تصحيح الضرائب    
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 المكالية لتاريخ تبميغ المقرر الصادر حسب الحالة عف المجنة المحمية لتقدير الضريبة أك عف المجنة الكطنية لمنظر في الطعكف المتعمقة
. بالضريبة

بالرغـ مف جميع األحكاـ المخالفة  
 (الباقي ال تغيير فيو)

 
المسطرة القضائية المطبقة عمى إثر مطالبة   -243المادة 

.......................................................................... إذا لم يقبل الخاضع 
. تبميغ القرار المذكور................................................

.............................................. أشير  (3)إذا لم تجب اإلدارة داخل أجل الثالثة 
 (الباقي ال تغيير فيو)

 
 
  جً ف ع  ٌؼ ٠ب  –.261 ٌّ    

تمتد فترة فرض الضريبة   
 .أعاله 208في المادة  ........................................................................................  

غير أنو  
. الكصؿ المذككر 

.....................................................................................................   ككذلؾ الشأف 
. مف الضريبة ................................................................................................................. 

....................................................................................................   تظؿ الضريبة 
استبداؿ المالؾ  ................................................................................................................. 

. خالؿ ىذه الفترة
 .لمالك الناقالت المعفاة من الضرٌبة طلب تسلٌ  شهادة اإلعفاء من اإلدارة ٌجوز
 ؼ ٠ف   ٌؼ ٠ب   .-262 ٌّ    

....................................................................................................  تحدد تعريفة الضريبة كما يمي  
  ................................................................................................................................. 

: البنزيف عمى ..........................................................................................................غير أنو 
ألشخاص ذاتييف؛ العربات النفعية  -
. (كيربائي كحرارم)العربات ذات محرؾ كيربائي  -

يجب في الحاالت  
. المذككرلمتاريخ  

في جميع الحاالت  
. شيرا كامال 

 التزامات مالكً السٌارات .-263المادة 
 ....................................................  ال يمكف أف ينجز باسـ المتخمى لو أم تفكيت  

. أك اإلعفاء منيا  .................................................................................................  
 

 ٌ   ِ ت  ػٛ ْ  ٌجّ  ن ٚ  ألِٓ  ٌٛؽٕٟ  .-264 ٌّ    
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التراب الكطني قد أدت الضريبة الخصكصية السنكية المفركضة يجب أف يتأكد أعكاف الجمارؾ كاألمف الكطني مف أف كؿ سيارة تغادر 
. عمى السيارات

 في حالة عدـ التكفر عمى ما يثبت أداء الضريبة أك اإلعفاء منيا، فإف الناقمة  
 (الباقي ال تغيير فيو)

 
 ألػٛ ْ  ٌّىٍفْٛ  اثب ت  ٌّخ ٌف ت  .-265 ٌّ    

 تتـ تسكية المبالغ الناقصة كميا أك جزئيا. خاصة بإثبات المخالفات المتعمقة بيذا القسـيكمؼ أعكاف اإلدارة الجبائية المفكضكف بصفة 
 .بشكؿ تمقائي عف طريؽ األمر باالستخالص

  ............................يؤىؿ كذلؾ إلثبات المخالفات المتعمقة بمقتضيات ىذا القسـ عف طريؽ تحرير محاضر، أعكاف الجمارؾ  
  ...............................  ................................................................................................. 

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

  ت  ٌ طب١ك و١فٟ .-266 ٌّ    
." يثبت أداء الضريبة عف طريؽ تسميـ مخالصة حسب الكيفيات المحددة بمكجب نص تنظيمي

 

 التصفية ك السعر .-275المادة 
الشخصي، لكؿ كحدة سكنية،  لمسكف معد مبنى مف لنفسو الشخص يسممو ما عمى المترتبة لمتضامف االجتماعية المساىمة مبمغ يحدد

 : التالي النسبيالجدول حسب 
 

 بالمتر المغطاة المساحة
 المربع

 متر لكل بالدرىم السعر
 مربع

 معفاة 300أقل من 
 60 400إلى  301من 
 100 500إلى  401من 

 150 500ما فوق 
 ُيقصد بالكحدة السكنية 

 (الباقي ال تغيير فيو)
 

باإلقرار  المتعمقة االلتزامات –.277 المادة
 التابع الضرائب إدارة قابض لدى يدلوا أن أعاله 274 المادة في إلييم المشار األشخاص عمى يجب

 يبين اإلدارة، تعده نموذجي مطبوع وفق أو عمى يحرر بإقرار المساىمة، موضوع المبنى موقع لو
 :مشفوعا المطابقة ليا، المساىمة مبمغ وكذا المربع لموحدة السكنية  بالمتر المغطاة المساحة
المربع بالنسبة  بالمتر المبنية المغطاة المساحة تبين التي البناء ورخصة السكن برخصة -

لموحدات السكنية الفردية؛ 
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المربع لكل وحدة سكنية  بالمتر المغطاة برخصة السكن و التصميم أو كل وثيقة تبين المساحة -
 .فردية بالنسبة لمبناءات المشتركة

 السكن رخصة تسميم لتاريخ الموالية يوما (90) التسعين خالل الذكر السالف اإلقرار يودع أن يجب
 ".المختصة السمطة لدن من

 
II- . المكررة ك  103، تتمـ عمى النحك التالي المدكنة العامة لمضرائب السالفة الذكر بالمكاد 2016ابتداء مف فاتح يناير

 : المكررة 221المكررة ك  208المكررة ك  187المكررة مرتيف ك 125
 

 إرجاع الضريبة عمى القيمة المضافة المطبقة عمى أمكاؿ االستثمار –. المكررة 103المادة 
يمكف لمخاضعيف لمضريبة عمى القيمة المضافة الذيف يستفيدكف مف الحؽ في الخصـ، باستثناء المؤسسات ك المنشآت العمكمية، الذيف 

يبيف اإلقرار برقـ أعماليـ كجكد ديف ضريبي غير قابؿ لالستنزاؿ، االستفادة مف إرجاع الضريبة عمى القيمة المضافة المطبقة عمى 
عدا المعدات كتجييزات المكتب كعربات نقؿ األشخاص غير تمؾ المستعممة ألغراض النقؿ العمكمي أك النقؿ أمكاؿ االستثمار ما 

.  الجماعي لممستخدميف
 

. تحدد كيفيات تطبيؽ اإلرجاع السالؼ الذكر بنص تنظيمي
 

ة خالؿ الشير المكالي لربع يجب أف يكدع طمب اإلرجاع كؿ ربع سنة لدل المصمحة المحمية لمضرائب التابع ليا الخاضع لمضريب
 .السنة الذم يبيف فيو اإلقرار برقـ األعماؿ كجكد ديف ضريبي غير قابؿ لالستنزاؿ فيما يتعمؽ بأمكاؿ االستثمار

 

ك يجب عمى الخاضعيف لمضريبة إلغاء الديف السالؼ الذكر مف . ال يمكف خصـ الديف الضريبي الذم تـ في شأنو إيداع طمب اإلرجاع
 .رقـ األعماؿ بالنسبة لمشير أك ربع السنة المكالي لربع السنة الذم تبيف فيو كجكد ديف ضريبي قابؿ لإلرجاعاإلقرار ب

 

 .تخكؿ الحؽ في اإلرجاع الضريبة عمى القيمة المضافة المبينة في فكاتير االقتناء التي تـ أداؤىا خالؿ ربع السنة
 

يكما ابتداء مف تاريخ إيداع طمب  (30)المتعمؽ بأمكاؿ االستثمار في أجؿ ثالثيف يصفى إرجاع ديف الضريبة عمى القيمة المضافة 
 .اإلرجاع ك ذلؾ في حدكد مبمغ الضريبة عمى القيمة المضافة المطبقة عمى أمكاؿ االستثمار

 

لدنو ليذا الغرض  تككف المبالغ الكاجب إرجاعيا التي تمت تصفيتيا محؿ مقررات لمكزير المكمؼ بالمالية أك الشخص المفكض مف
 ."كيترتب عمييا إعداد أمر باإلرجاع

 

 استرداد الضريبة عمى القيمة المضافة غير الظاىرة  .-المكررة مرتيف 125المادة 
 

أعاله، يمكف خصـ الضريبة عمى القيمة المضافة غير الظاىرة في ثمف شراء القطاني ك  104ك  101استثناء مف أحكاـ المادتيف 
 .غير المحكلة ذات المصدر المحمي المكجية إلى منتكجات الصناعة الغذائية التي تـ بيعيا محميا الفكاكو ك الخضر

يحدد مبمغ الضريبة غير الظاىرة عمى أساس نسبة االسترداد المحتسبة مف قبؿ الخاضع لمضريبة انطالقا مف العمميات المنجزة برسـ 
: السنة المحاسبية السابقة، ك ذلؾ عمى النحك اآلتي

في البسط، المبمغ السنكم لممشتريات مف المنتكجات الفالحية غير المحكلة مضاؼ إلييا المخزكف األصمي ك مطركح منيا  -
المخزكف النيائي؛ 

. في المقاـ، المبمغ السنكم لممبيعات مف المنتكجات الفالحية المحكلة باحتساب الضريبة عمى القيمة المضافة -
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.  تعتبر النسبة المحصؿ عمييا نيائية لحساب الضريبة غير الظاىرة القابمة لالسترداد خالؿ السنة المكالية
. تطبؽ النسبة المحصؿ عمييا عمى رقـ أعماؿ الشير أك ربع السنة خالؿ السنة المكالية لتحديد أساس احتساب الضريبة غير الظاىرة

."  القيمة المضافة المطبؽ عمى المنتكجات الفالحية المحكلةك يخضع ىذا األساس لنفس سعر الضريبة عمى 
 الجزاءات المترتبة عمى المخالفات المتعمقة باإلقرار اإللكتركني –.  المكررة 187المادة 

 

بااللتزامات عمى الكاجبات المستحقة أك التي كاف مف الكاجب فرضيا في غياب اإلعفاء، في حالة عدـ الكفاء % 1تطبؽ زيادة قدرىا 
 .أعاله 155المتعمقة باإلقرار بطريقة إلكتركنية المنصكص عميو في المادة 

 

 .درىـ (1.000)ال يمكف أف يقؿ مبمغ الزيادة المذككرة عف ألؼ 
  ".كيتـ تحصيؿ الزيادة المشار إلييا أعاله عف طريؽ الجدكؿ بدكف مسطرة

 

الفات المتعمقة باألداء اإللكتركني الجزاءات المترتبة عمى المخ –. المكررة 208المادة 
 

في غياب اإلعفاء، في حالة عدـ الكفاء بااللتزامات كاف مف الكاجب فرضيا عمى الكاجبات المستحقة أك التي % 1تطبؽ زيادة قدرىا 
 .أعاله 169المتعمقة باألداء بطريقة إلكتركنية المنصكص عميو في المادة 

 

 .درىـ (1.000)رة عف ألؼ ال يمكف أف يقؿ مبمغ الزيادة المذكك
 

 ." ك يتـ تحصيؿ ىذه الزيادة عف طريؽ الجدكؿ بدكف مسطرة
 

مساطر إيداع اإلقرار التصحيحي  –المكررة  221المادة 
 
I –  عندما تالحظ اإلدارة أخطاء مادية في اإلقرارات المكدعة، ُتكجو إلى الخاضع لمضريبة رسالة كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في

 .يكما المكالية لتاريخ تسمـ الرسالة المذككرة (30)أعاله، تطمب منو بكاسطتيا إيداع إقرار تصحيحي داخؿ أجؿ الثالثيف 219 المادة
. كيجب أف تحدد رسالة التبميغ المذككرة طبيعة األخطاء المادية التي الحظتيا اإلدارة 

 (30)الذكر، كجب عميو إيداع إقرار تصحيحي داخؿ أجؿ الثالثيفإذا أبدل الخاضع لمضريبة مكافقتو عمى تصحيح األخطاء السالفة 
. يكما السالؼ الذكر

 

يكما السالؼ الذكر أك قاـ بإيداع إقرار تصحيحي  (30)إذا لـ يقـ الخاضع لمضريبة بإيداع اإلقرار التصحيحي داخؿ أجؿ الثالثيف
 .أدناه II-228جزئي، تتـ متابعة المسطرة طبقا ألحكاـ المادة 

 
أف يحرر اإلقرار التصحيحي في أك كفؽ مطبكع نمكذجي تعده اإلدارة، ك تأخذ اإلدارة ىذا اإلقرار بعيف االعتبار، دكف اإلخالؿ  يجب

بتطبيؽ المقتضيات المتعمقة بحؽ المراقبة المخكؿ لإلدارة في الباب األكؿ مف الكتاب الثاني ليذه المدكنة بالنسبة لكؿ الفترة غير 
. المتقادمة

 
II-دما تالحظ اإلدارة أف رقـ األعماؿ المصرح بو مف طرؼ الخاضعيف لمضريبة عمى الدخؿ حسب نظاـ النتيجة الصافية المبسطة عف

أك الربح الجزافي أك نظاـ المقاكؿ الذاتي، تجاكز خالؿ سنتيف متتابعتيف الحدكد المنصكص عمييا لتطبيؽ األنظمة السالفة الذكر، 
المكررة مرتيف أعاله، تكجو ليـ اإلدارة رسالة كفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة  42ك 41ك 39كالمشار إلييا في المكاد 

يكما المكالية  (30)أعاله، تطمب  منيـ بكاسطتيا إيداع إقرارات تصحيحية كفؽ النظاـ الكاجب تطبيقو عمييـ، داخؿ أجؿ الثالثيف 219
. لتاريخ تسمـ الرسالة المذككرة
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 .ىذه الرسالة أسباب كطبيعة أكجو النقصاف المالحظة في اإلقرار األكليكيجب أف تحدد  
يكما المشار إليو أعاله ناقصة أك عندما لـ يقـ الخاضع  (30)إذا تبيف لإلدارة أف التصحيحات التي تـ إدخاليا في أجؿ الثالثيف

 .أدناه II -228طرة طبقا ألحكاـ المادة لمضريبة بإيداع اإلقرار التصحيحي داخؿ األجؿ السالؼ الذكر، تتـ متابعة المس
 

III-  يمكن لإلدارة  بعد التحميل األولي لمبيانات الواردة في اإلقرارات و بناء عمى المعمومات المتوفرة
أعاله ، أن  212لدييا ودون المجوء مباشرة الى مسطرة فحص المحاسبة المنصوص عمييا في المادة 

الضرورية  حول  المعمومات المرتبطة بإقراراتيم إذا رصدت إخالالت ال تطمب من الممزمين التوضيحات  
. سيما في ما يخص العناصر التي ليا تأثير عمى  أساس فرض الضريبة المصرح بو

طمب مفصل لمممزم وفق الشكميات المنصوص عمييا في , و يجب ان توجو االدرة في ىذا الشأن
  (30)لتوضيحات بكل الوسائل المتاحة  داخل أجل ثالثين أعاله، تدعوه فيو إلى تقديم ا 219المادة 

. يوما  ابتداء من تاريخ  تسمم طمب اإلدارة
ك إذا رأل الممـز أف مالحظات اإلدارة جميعيا أك بعضيا تستند إلى أساس، جاز لو أف يقـك بتسكية 

تصحيحي عمى أك كفؽ يكما السالفة الذكر، ك ذلؾ بإيداع إقرار  (30)كضعيتو داخؿ أجؿ الثالثيف 
 208ك  184مطبكع  نمكذجي تعده اإلدارة دكف تطبيؽ الزيادة ك الذعيرة المنصكص عمييما في المادتيف 

 ".أعاله
 

III-  مف المدكنة العامة لمضرائب 276ك  202ك  97، تنسخ مقتضيات المكاد 2016ابتداء مف فاتح يناير. 
IV-   دخول حيز التطبيق

من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىما  II  –106و  II  –11تطبق أحكام المادتين  .1
.  2016أعاله، برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير  Iبموجب البند 

من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا  (باء  -IIألف و   –I) 19تطبق أحكام المادة  .2
 .2016أعاله، عمى السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير  Iوتتميميا بموجب البند 

أعاله،  Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند  II  –28تطبق أحكام المادة  .3
عمى فوائد القروض المحصل عمييا و عمى مبمغ الربح المعموم المتفق عميو مسبقا في إطار عقد 

المدفوعة ابتداء من " إجارة منتيية بالتمميك"ىامش اإليجار المؤدى في إطار عقد  أو عمى" المرابحة"
 .2016فاتح يناير 

أعاله،  Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند  V  –59تطبق أحكام المادة  .4
المبرمة ابتداء " إجارة منتيية بالتمميك"عمى تكمفة الشراء و ىامش اإليجار المؤدى في إطار عقود 

 .2016من فاتح يناير 
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 Iباء من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند   -II  –63تطبق أحكام المادة  .5
. 2016أعاله، عمى التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 

أعاله،  Iد من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البن III  –64تطبق أحكام المادة  .6
. 2016عن الدخول الناشئة عن إيجار عقارات زراعية، المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 

أعاله،  Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند  II  –65تطبق أحكام المادة  .7
. 2016عمى التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 

 Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تتميميا بموجب البند  4°  –86تطبق أحكام المادة  .8
 .2016أعاله، عمى اإلقرارت المودعة ابتداء من فاتح يناير 

المكررة من المدونة العامة لمضرائب كما تمت إضافتيا بموجب البند  103تطبق أحكام المادة  .9
II  2016أعاله، عمى أموال االستثمار المقتناة ابتداء من فاتح يناير. 

المكررة مرتين من المدونة العامة لمضرائب كما تمت  125تطبق أحكام المادة   .10
 .2016أعاله، ابتداء من فاتح يناير  IIإضافتيا بموجب البند 

، تحدد نسبة االسترداد المشار إلييا 2016الحتساب مبمغ الضريبة غير الظاىرة برسم سنة 
عمميات الشراء و البيع المنجزة خالل سنة  المكررة مرتين بناء عمى 125بمقتضيات المادة 

2015 . 
من المدونة  (2° -واو  – I -133)و  (19°  -131)تطبق مقتضيات المادتين   .11

أعاله، عمى العقود المبرمة ابتداء من فاتح  I –العامة لمضرائب، كما تم تتميميما بموجب البند 
 .2016يناير 
" ىاء"  –I  –144يطبق حذف خصم الحد األدنى لمضريبة الناتج عن أحكام المادة   .12

أعاله، عمى السنوات المحاسبية  Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند 
.  2016المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

لمضرائب كما  من المدونة العامة 145من المادة  VIIIو  VIIتطبق أحكام البندين   .13
أعاله، عمى الوثائق و الفاتورات التي يتم تسميميا إلى الزبناء ابتداء  Iتمت إضافتيما بموجب البند 

. و عمى اإلقرارت الجبائية المدلى بيا ابتداء من نفس التاريخ 2016من فاتح يناير 
جب من المدونة العامة لمضرائب كما تم تتميميا بمو  I  –173تطبق أحكام المادة   .14
أعاله، عمى مبمغ الضريبة عمى الدخل المستحقة برسم اإلقرارات بالدخل المودعة ابتداء من  Iالبند 

. 2016فاتح يناير 
من المدونة العامة لمضرائب، كما تم تتميميما بموجب  I-179تطبق مقتضيات المادة  .15
 .2016أعاله، عمى اجراءات التسجيل المنجزة بطريقة الكترونية ابتداء من فاتح يناير  I –البند 
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 Iمن المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا بموجب البند  212تطبق أحكام المادة  .16
أعاله، عمى عمميات فحص المحاسبة التي يتم تبميغ اإلشعار بيا إلى الخاضعين لمضريبة ابتداء من 

. 2016فاتح يناير 
من المدونة العامة لمضرائب كما تم تغييرىا و تتميميا  214تطبق أحكام المادة   .17

ء من فاتح أعاله، عمى طمبات المعمومات الموجية إلى الخاضعين لمضريبة ابتدا Iبموجب البند 
 .2016يناير 
من المدونة  242و  232و  226و  225و  221و  220تطبق أحكام المواد   .18

أعاله، عمى مساطر المراقبة الضريبية  Iالعامة لمضرائب كما تم تغييرىا و تتميميا بموجب البند 
 .2016ر التي يتم تبميغ الرسالة األولى الخاصة بيا إلى الخاضعين لمضريبة ابتداء من فاتح يناي

المكررة من المدونة العامة لمضرائب كما تمت إضافتيا  221تطبق أحكام المادة   .19
أعاله، عمى رسائل التبميغ، بشأن األخطاء المادية، الموجية إلى الخاضعين  IIبموجب البند 

 .2016لمضريبة ابتداء من فاتح يناير 
 Iتغييرىا بموجب البند من المدونة العامة لمضرائب كما تم  275تطبق أحكام المادة   .20

 .2016أعاله، عمى المباني التي يتم تسميم رخصة السكنى الخاصة بيا ابتداء من فاتح يناير
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  ـيغه النهائيتاٌ

 ، 24، 22، 21، 20، 19، 18مىشس،  11مىشس،  9: للمىاد

25 ،26،27 ،30 ،33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،54 ،55 

 

 2016بشظم ظىت  70.15سكم  مً مؽشوع كاهىن املاليت

 واملعذلت بلجىت املاليت والخىميت الاكخفادًت 

 بمجلغ الىىاب
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 قانكف مف 12 المادة مف II ك I البنداف ،2016 يناير فاتح مف ابتداء ،التالي النحك عمى يغير
 14 بتاريخ 1-12-57 رقـ الشريؼ الظيير بتنفيذه الصادر ،2013 المالية لمسنة 115-12 رقـ المالية

 : (2012 ديسمبر 28) 1434 صفر مف

 النظاـ مف 39 بالفصؿ المصنفة مصنكعاتيا ك...............مف ابتداءيفرض،  -.I –. 12المادة "

 :التالية  التعريفية بالبنكد المصنفة المنتجات باستثناء المنسؽ"

 

3909401000 3907709100 3906101000 3905191000 3903901000 3901101000" 
3909402000 3907709900 3906109000 3905211000 3904101000 3901102000" 
3909501000 3907911000 3906901110 3905219000 3904211000 3901201000" 
3911101100 3907992000 3906901190 3905291100 3904221000 3901301000" 
3911101300 3907999200 3906909100 3905299100 3904301000 3901901000" 
3911109100 3907999800 3906909500 3905301100 3904401000 3902101000" 
3911901000 3908101000 3907200000 3905301900 3904501000 3902201000" 
3911909100 3908901000 3907301000 3905309000 3904611000 3902301000" 
3912201010 3908902000 3907309000 3905911100 3904691000 3902901000" 
3912201090 3909101100 3907500010 3905911900 3904901100 3903111000" 
3912391090 3909101900 3907500090 3905991100 3904902100 3903191000" 
3913908000 3909201000 3907602000 3905991900 3904909100 3903201000" 
3914000010 3909301000 3907701000 3905999100 3905120000 3903301000" 

      

 :ك يطبؽ ىذا الرسـ كذلؾ عمى المنتجات المصنفة بالبنكد التعريفية التالية "
9405404100 8544602100 8544301000 8536909017 8507509000 4202321091" 

9405504100 8544602900 8544309000 8536909019 8507609000 4202321099" 

9405603100 8544603100 8544421011 8536909021 8507809800 4202391000" 

9405921000 8544603900 8544421019 8536909029 8535909091 4202921091" 

9405929000 8544604000 8544421021 8536909030 8536101100 4202921092" 

9406001000 8544605000 8544421029 8536909091 8536201000 4202921099" 

9503001021 8544606100 8544421091 8536909092 8536209010 4202991000" 

9503001029 8544606900 8544421099 8536909098 8536209090 6402120090" 

9503002011 8544607100 8544491011 8537101100 8536301100 6402190090" 

9503002021 8544607900 8544491019 8537101910 8536301900 6402200091" 

9503002091 8544609000 8544491021 8537101990 8536309010 6402200099" 

9503009220 8544700010 8544491029 8537103000 8536309090 6402910092" 

9503009320 8544700090 8544491030 8537109000 8536490011 6402910094" 

9503009411 8546900020 8544491040 8537200010 8536490019 6402910098" 

9503009492 8547200000 8544491051 8537200090 8536490030 6402990028" 

9503009620 8708100000 8544491059 8538100000 8536490091 6402990040" 

9503009992 8714910011 8544491061 8538901000 8536490099 6402990084" 

9504300010 8714920011 8544491069 8538902000 8536500500 6402990085" 

9602009060 8714930011 8544491090 8538909110 8536501300 6402990086" 

9602009070 8714940011 8544429011 8538909190 8536501900 6402990087" 

9602009091 8714950011 8544429019 8538909911 8536509011 6406200090" 

9602009099 8714960011 8544429021 8538909913 8536509012 6406902021" 

9603100000 8714990011 8544429029 8538909917 8536509013 6702100011" 

9603210000 9003110000 8544429091 8538909930 8536509017 6702100019" 

9603400000 9018310010 8544429099 8538909991 8536509080 6702100090" 

9603901000 9018391100 8544499011 8538909999 8536611000 6704110000" 
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9603909091 9018391900 8544499019 8539411000 8536619010 6704190000" 

9603909099 9018392010 8544499021 8539419000 8536619090 8507100010" 

9606210000 9018392090 8544499029 8539491000 8536691000 8507100090" 

9616100090 9018909010 8544499030 8539499000 8536699010 8507200000" 

9619003110 9021210010 8544499040 8544111000 8536699090 8507301000" 

9619003190 9021391000 8544499051 8544119000 8536702000 8507309000" 

9619003900 9028301000 8544499059 8544191000 8536901000 8507401000" 

 9028309000 8544499061 8544199000 8536902000 8507409000" 

 9403700000 8544499069 8544201000 8536903000 8507501000" 

 9404300099 8544499090 8544202100 8536909011 8507601000" 

 9405103100 8544601100 8544202900 8536909013 8507800500" 

 9405203100 8544601900 8544209000 8536909015 8507802000" 

 

"II.- البضاعة قيمة مف 1% في الرسـ ىذا نسبة تحدد.  "
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I - .  ػٍٝ    َٛ  ٚ ػ  ئب ٚ جب ت  ٚ  ٞ    ء ٠   ب ال  ٌّخ ٌف ،  ألدى َ وً ػٓ  ٌٕظ   غغ : 

 

 ئٌٝ  ٌسـ  م   ٌجٙـ ت ٍِى١  فٟ ٚ ٌم١ُ  ٌّٛجٛ   ٚ ٌّٕمٛالت ٌٍّّ ٍى ت  ٌم١ّ   ٚ ٕفس ػٛع   ْٚ  ٌٕمً  -

  2015)١ٌٛ٠ٛ 24  1436 (شٛ ي 7 فٟ  ٌظــ    2.15.576  لُ فٟ  ٌّ  َٛ  ٌّذ     ٌجٙ ت ٍِى١ 

 ٚ ألل ١ٌُ  ٌؼّ الت ػٍٝ  ٌّم ػ  ٚ ٛز٠غ ػ   جٙ  وً ِجٍس فٟ  ٔ خ  ُٙ  ٌٛ جب  ألػؼ ء ػ     ذ ٠ 

 .  ٌّىٛٔ  ٌىً جٙ   ٌّم ؽؼ ت ٚػّ الت

   

 

ٚ ألل ١ٌُ  ١ٓ ٘ذٖ  ٚ ٌّٕمٛالت  ٌ   ؼ  ٌّج ٌس  ٌؼّ الت   ٌم١ّ  ٌٍبٕ ٠ ت ٚ ٕفس ػٛع   ْٚ  ٌٕمً -

 ِٓ 228  ٌّ    فٟ ئ١ٌٗ  ٌّش    ٌ ٛز٠غ  ٌ  خ١ٍ ، ئث  ٌٛز     ٌ   ؼ   ٌ    ١   إل      ٌّج ٌس ٚ ِظ ٌخ

  .ٚ ألل ١ٌُ الت  ٌؼّ   ٌّ ؼٍك 112.14  ٌ ٕظ١ّٟ  لُ  ٌم ْٔٛ

 

II- .   ًٌغ ف ٍِى١  فٟ  ٌّٛجٛ    ٌّّ ٍى ت ٚ ٌّٕمٛالت ٚ ٌم١ُ ٍِى١ ٙ  دمٛق ٚ ى ًِ ػٛع   ْٚ  ٕم  

 ٠   ب ٚال  ٌج ٠ ،  ٌجٙٛٞ  ٌ مس١ُ  ّٛجب ِذٍٙ  دٍت  ٌ ٟ  ٌغ ف  ٌذ ١ٌ  ٍِى١  ئٌٝ  ٌس  م   ١ٌّٕٙ 

  ألدى َ وً ػٓ  ٌٕظ   غغ و ْ ٔٛػٙ  و١فّ    َٛ  ٚ ػ  ئب  ٚ ٚ جب ت  ٞ    ء  ٌٍّى١  ٘ذٖ ٔمً ػٍٝ

 . ٌّخ ٌف 
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للسنة ادلالية  8.96من القانون ادلايل رقم  20، أحكام ادلادة  2016، ابتداء من فاتح يناير تنسخ وتعوض على النحو التايل

كما وقع  (1996يونيو  29) 1417من صفر  12بتاريخ   1-96-77، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1996-1997
 :تغيريىا وتتميمها 

يفرض على ادلؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية عن كل مؤسسة معنية  لفائدة اخلزينة عن احتالل األمالك العامة  .- 20ادلادة "
 .ادلوضوعة رىن تصرفها يف إطار ادلأموريات ادلسندة اليها بالنصوص الصادرة بإحداثها" للدولة

يفرض على  متعهدي الشبكات العامة للمواصالت  دفع إتاوة سنوية  عن كل متعهد معين لفائدة اخلزينة عن احتالل األمالك العامة   "
 .ىة إلقامة واستغالل شبكات ادلواصالتأو منشآت أو بنيات ربتية موج تمن أجل إقامة دعاما"للدولة 

 ."ربدد مبالغ األتاوى ادلشار اليها يف ىذه ادلادة  بنص تنظيمي"

             ض             أ   

       11 
 2-58-1151     بادلرسوم رقم IIمن اجلزء الثالث من ادللحق  XI، أحكام البند  2016تغري وتتمم على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير  

 :بتدوين النصوص ادلتعلقة بالتسجيل والتنرب ، كما مت تغيريه وتتميمو (1958ديسمرب  24) 1378من صبادى اآلخرة  12الصادر يف 

 II     ق "

             ض             أ   "

            ث"

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

"XI  .–  " يستوىف " ألف....................................................... 

  .(2004أبريل  21)" ............................................................ 

احملدث "" الصندوق اخلاص حلصيلة حصص الضرائب ادلرصدة للجهات" لفائدة% 20ترصد حصيلة الرسم ادلفروض على عقود التأمني يف حدود نسبة " باء"-"
من ربيع  16بتاريخ " 1.99.184، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2000-1999للسنة ادلالية   26.99من القانون ادلايل رقم  30دبوجب ادلادة 

. ادلاليةادلكلف بوزير البعد تأشرية "الداخلية ادلكلف بوزير الاء على قرار يصدره توزع على اجلهات باعتبار عدد السكان بن؛ ( 1999يونيو  30) 1420األول  
 :كما يلي  % 80ويرصد الباقي "

 لفائدة ادليزانية العامة ؛ % 50 –" 
 ؛ 1984 .……………………………………………………………………" صندوق تضامن مؤسسات التأمني"لفائدة  % 25  - "
  ."(2012ماي  16) …………………………………………………………' "ك االجتماعيصندوق دعم التماس"لفائدة  % 25 –" 
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، الصادر 2013للسنة المالٌة  115-12من قانون المالٌة رق   14، أحكا  المادة  2016تؽٌر على النحو التالً ، ابتداء من فاتح ٌناٌر 

  :(2012دٌسمبر  28) 1434من صفر  14بتارٌخ  1-12-57بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رق  

 .الرمال..................................ٌفرض  .-I .-14المادة " 

"II-.  ًٌحدد سعر الرس  المذكور كما ٌل: 

 و رمال الودٌان ...........................درهما للمتر المكعب    30 " -
 .التفتٌت............................درهما للمتر المكعب   15 "-      
 
"III-.  ٌدفع..................................................................................... 

................................................................................................." 
 (فٌهالباقً ال تؽٌٌر  )

 
                                                               أل   ص                         

                                ذ      ك                                  
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الصـادر بتنفيذه الظهري الشريف ،  2014للسنة ادلالية  110.13قانون ادلالية رقم من   8ادلادة  ، أحكام 2016 على النحو التايل ، ابتداء من فاتح ينايرتغري 
 :(2013ديسمرب  30) 1435من صفر  26بتاريخ  1.13.115 رقم

 
 ..............................................ربدث  .-  8 ادلادة "

. حلساب الغري ......"....................................................
"1-.......................................................... 

................................................................" 
. منحة تكسري مركبات ذات زلرك للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري -2"
: للشروط التالية  .............................................ينبغي "
؛  بالنقل.........................................................-"
أطنان ؛  3,5أن يفوق وزهنا اإلصبايل ادلأذون بو زلملة  -"
  ......................................يف وضعية إستغالل أن تكون -"

......................................"............................. 
 (.الباقي ال تغيري فيو) 

 
  

..IIII--ـ   ـ               ص            ص
   ـ        ـ  ـ       ـ   

 13   ــ     
الصادر بتنفيذه الظهري الشريف  ،باجلهاتادلتعلق  111.14رقم  التنظيمي من القانون 188ادلادة  تطبيقا ألحكام  

 %2نسبة   2016، ترصد للجهات عن السنة ادلالية  (2015يوليو  7) 1436من رمضان  20بتاريخ 1-15-83رقم 
. من حصيلة الضريبة على الشركات
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  14   ــ    
ىات عن السنة ادلالية ، ترصد للج 111.14رقم  التنظيمي ادلشار إليو أعاله  من القانون 188تطبيقا ألحكام ادلادة  

 .من حصيلة الضريبة على الدخل %2نسبة  2016

 

  
    ت       غ                         ق                    ت       غ                         ق                

                                                                                  
    1515   ــ        ــ     

مع مراعاة أحكام قانون ادلالية ىذا، ادلبالغ ادلرصدة يف ميزانيات مرافق الدولة ادلسرية  2016تثبت خالل السنة ادلالية  
. 2015ديسمرب  31بصورة مستقلة واحلسابات اخلصوصية للخزينة ادلفتوحة بتاريخ 

  

                                                              ق    ق

                           إ   ث     ق
              1616  

 

 :التاليةبصورة مستقلة  ةلدولة مسريل مرافق ، 2016 ابتداء من فاتح يناير  ،ربدث 
؛ التابع للوزارة ادلكلفة بالثقافة" مسرح زلمد السادس بوجدة"-
؛ التابع للوزارة ادلكلفة بالثقافة" ادلعهد الوطين للفنون اجلميلة بتطوان"-
 للوزارة ادلكلفة بالثقافة ؛التابع " ادلعهد الوطين لعلوم اآلثار والثرات بالرباط"-
 ".تافياللت  -الستثمار جلهة  درعة لركز اجلهوي امل " -
 

                        ق                
              1717  

 :، تسمية مرافق الدولة ادلسرية بصورة مستقلة التالية 2016تغري على النحو التايل، ابتداء من فاتح يناير 
 ؛"احلسيمة  - تطوان -الستثمار جلهة  طنجةلركز اجلهوي امل" ب " تطوان  –جلهة  طنجة  مركز االستثمار اجلهوي" -

؛ "الستثمار جلهة الشرق لركز اجلهوي امل"ب " مركز االستثمار اجلهوي للجهة الشرقية" -
؛ "مكناس -الستثمار جلهة  فاس لركز اجلهوي امل" ب  "بودلان -فاس مركز االستثمار اجلهوي جلهة " -
 -سال  -الستثمار جلهة  الرباط لركز اجلهوي امل" "ب " زعري –زمور  –سال  –ادلركز االستثمار اجلهوي جلهة  الرباط " -

؛ "القنيطرة
؛ "خنيفرة- الستثمار جلهة بين مالل لركز اجلهوي امل" "ب " أزيالل –مركز االستثمار اجلهوي جلهة  تادلة " -
 
؛ "سطات -رالبيضاء االستثمار جلهة  الدلركز اجلهوي امل "ب  " ارالبيضاء  الكربىمركز االستثمار اجلهوي جلهة الد" -
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؛ "سفيآ- الستثمار جلهة مراكش لركز اجلهوي امل" ب  " احلوز  -تانسيفت -مركز االستثمار اجلهوي جلهة مراكش " -
؛ "ماسة -الستثمار جلهة  سوس لركز اجلهوي امل" ب " درعة  –ماسة  –مركز االستثمار اجلهوي جلهة  سوس " -
؛ "واد نون -الستثمار جلهة كلميم لركز اجلهوي امل "ب " السمارة   –مركز االستثمار اجلهوي جلهة كلميم" -
الساقية  -الستثمار جلهة  العيون لركز اجلهوي امل" ب  " الساقية احلمراء -بوجدور -مركز االستثمار اجلهوي  جلهة  العيون"  -

؛ "احلمراء 
؛ "وادي الذىب -الستثمار جلهة  الداخلة لركز اجلهوي امل" ب " الكويرة –مركز االستثمار اجلهوي جلهة  وادي الذىب " -
مصلحة التوجيو " التابعة لوزارة التضامن وادلرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ب " مصلحة االستقبال وادلساعدة وتقييم الربامج " -

 ؛"والدعم

مصلحة وحدات التكوين "التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ب "   ستقلة لوحدات اإلنتاجادلصلحة امل" -
؛ "الفين واحلريف

ايــت -ادلركز االستشفائي لعمالة انزكان"التابعة للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " ايت ملول-ادلركـز االستشفائـي االقليمي النزكان"-
؛ " ملــول

  ؛" ادلركز االستشفائي اإلقليمي بآسفي"التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " ادلركز االستشفائي اجلهوي لدكالة عبدة"-
  ؛" ادلركز االستشفائي اإلقليمي بسطات"التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " ادلركز االستشفائي اجلهوي للشاوية ورديغة"-

ادلركز االستشفائي اإلقليمي "التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " بين حسن -لشراردةا-ادلركز االستشفائي اجلهوي للغرب"-
   ؛"بالقنيطرة

؛ "  ادلركز االستشفائي اجلهوي بطنجة " التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " ادلركز االستشفائي اجلهوي لوالية طنجة"-
؛ " ادلركز االستشفائي اإلقليمي بتطوان " رة ادلكلفة بالصحة ب التابع للوزا" ادلركز االستشفائي اجلهوي لوالية تطوان "-
   ؛"ادلركز االستشفائي اجلهوي بالرشيدية " التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " ادلركز االستشفائي اإلقليمي للرشيدية "-
ادلركز االستشفائي اإلقليمي " ة ب التابع للوزارة ادلكلفة بالصح" تاونات  -احلسيمة  –ادلركز االستشفائي اجلهوي لتازة "-

 "  باحلسيمة 
ادلركز االستشفائي اجلهوي بوادي " التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " لكويرة -ادلركز االستشفائي اجلهوي لوادي الذىب "-

  ؛" الذىب 
ادلركز االستشفائي اجلهوي " حة ب التابع للوزارة ادلكلفة بالص" الساقية احلمراء–بوجدور–ادلركز االستشفائي اجلهوي للعيون"-

  ؛" بالعيون 
  ؛" ادلركز االستشفائي اجلهوي ببين مالل " التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " أزيالل-ادلركز االستشفائي اجلهوي لتادلة"-
  ؛" اجلهوي بأكاديرادلركز االستشفائي " التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " ماسة درعة-ادلركز االستشفائي اجلهوي لسوس"-
ادلركـز االستشفائـي اجلهوي " التابع للـوزارة ادلكلفـة بالصـــحة ب " احلوز-تانسيفت-ادلركــــز االستشفــائي اجلهــــوي دلراكـش"-

؛ " دبراكــــش 
ستشفـــــائي اجلهوي بالدار ادلـــركز اال"التابع للوزارة ادلكلفة بالصحــة ب " ادلركز االستشفائي اجلهوي للدار البيضاء الكربى"-

؛ "  البيضاء
  ؛" ادلركز االستشفائي اجلهوي بفاس " التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " اإلقليمي   لفاس ادلركز االستشفائي "-
  ؛" اسادلركز االستشفائي بعمالة مكن" التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " تافياللت  -ادلركز االستشفائي اجلهوي دلكناس "-
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ادلركز االستشفائي اجلهوي "التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " زعري -زمور  –سال –ادلركز االستشفائي اجلهوي للرباط "-
  ؛" بالرباط

  ؛" ادلركز االستشفائي اجلهوي بوجدة" التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " ادلركز االستشفائي اجلهوي للجهة الشرقية "-
  ؛" فنيدق-ادلركز االستشفائي بعمالة ادلضيق" التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " فنيدق-ادلركز االستشفائي اإلقليمي للمضيق"-
 ".  ادلركز االستشفائي اجلهوي بكلميم" التابع للوزارة ادلكلفة بالصحة ب " السمارة -ادلركز االستشفائي اجلهوي لكلميم "-

 

                      ذ      ق        
       18 

 

 :مرافق الدولة ادلسرية بصورة مستقلة التالية ، 2016ربذف، ابتداء من فاتح يناير 

؛ " ورديغة –مركز االستثمار اجلهوي جلهة  الشاوية "  -
 ؛"عبدة  -دكالة   جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -

؛ "  حسن بين  –الشراردة  –الغرب  جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -
؛ "  تافياللت  -مكناس  جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -
؛ "  تاونات  -احلسيمة  –تازة  جلهة اجلهوي االستثمار مركز"  -
 ." بودلان-ادلركز االستشفائي اجلهوي  لفاس " -
 

                        ذ                             ق        2015        31                   إ        
      " 70              8100،          1.1.0.0.0.13.000    ج                     إ                   

      . " 
 

                          
 إ   ث                                 

 "         أ            " 
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   I-.  ادلنصوص " صندوق التأىيل االجتماعي"، يقوم احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى  2016 يناير فاتح من ابتداء ،

سنة  ادلتعلقة بسد العجز يف رلاالت  (12)بضبط حسابات العمليات دلدة اثنا عشرة من الدستور ،  142عليو يف الفصل 
ادلتعلق  111 -14من القانون التنظيمي رقم  229طبقا ألحكام ادلادة ذبهيزات التنمية البشرية ، والبنيات التحتية األساسية وال

 .بقبض موارده و صرف نفقاتومر اآل  و يكون رئيس احلكومة، ،باجلهات

II .–  يتضمن ىذا احلساب: 
 : يف اجلانب الدائن     

 ؛ ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة-
 ادلبالغ ادلدفوعة من طرف اجلماعات الرتابية وادلؤسسات وادلنشآت العمومية إلجناز عمليات التأىيل االجتماعي للجهات؛ -
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  ادلسامهات ادلختلفة ؛ 

 مداخيل سلتلفة ؛ -

 .اذلبات والوصايا -
 

 :يف اجلانب ادلدين 
 النفقات ادلتعلقة بالتزويد بادلاء الصاحل للشرب والكهرباء؛-
 ؛ قالنفقات ادلتعلقة بالقضاء على السكن غري الالئ -
 النفقات ادلتعلقة بربامج الصحة ؛ -
 بربامج الرتبية ؛ النفقات ادلتعلقة  -
 النفقات ادلتعلقة بإجناز شبكات الطرق وادلواصالت ؛ -
 .      غ           إ                    -

III. – أن يعني  111-14مــن القــــانـــون التنظيــمـي السـالف الذكـر رقـــم  230ادلــــــادة  ألحكــامطبقا  ، ميكــن لرئيــس احلكــومة ،
 .احلساب ىذا والة اجلهات ، آمرين مساعدين بقبض موارد و صرف نفقات دبوجب قرار

 
 إ   ث                                 

 "                        " 
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I-.  ادلنصوص " صندوق التضامن بني اجلهات"، يقوم احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى  2016 يناير فاتح من ابتداء ،
بالتوزيع ادلتكافئ للموارد بني اجلهات قصد التقليص من  ادلتعلقة العمليات حساباتمن الدستور ، بضبط  142عليو يف الفصل 

، ويكون وزير الداخلية ادلتعلق باجلهات 111 -14من القانون التنظيمي رقم  234دة طبقا ألحكام ادلا التفاوتات فيما  بينها،
 .بقبض موارده و صرف نفقاتومر اآل
  II .–  يتضمن ىذا احلساب: 

 : يف اجلانب الدائن     
 ؛مسامهات اجلهات اليت تتوفر على موارد ىامة 
  ادلسامهات ادلختلفة؛ 

  الرتابية وادلؤسسات وادلنشآت العمومية إلجناز عمليات التنمية اجلهوية  يف إطار ادلبالغ ادلدفوعة من طرف  اجلماعات
 التضامن بني اجلهات ؛

 غ                              ؛       

  ادلوارد ادلختلفة؛ 

 اذلبات والوصايا. 

 :يف اجلانب ادلدين 
  ؛ لتمويل مشاريع التنمية اجلهوية وجهةواملاجلهات اليت تواجو خصاصا يف مواردىا  ميزانيات ىلإادلبالغ ادلدفوعة 
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  ادلبالغ ادلوضوعة رىن إشارة اجلماعات الرتابية وادلؤسسات وادلنشآت العمومية إلجناز عمليات التنمية اجلهوية يف إطار
 التضامن بني اجلهات ؛

                    غ          إ      . 
 

 أ                                              
                130-13            ظ        
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السالف  القانون التنظيميالتالية، مع أحكام   ، مالئمة احلسابات ادلرصدة ألمور خصوصية2016 يناير فاتح من ابتداءتتم ، 
 :لقانون ادلالية 130-13 رقم الذكر

               ث         (أ
عن الفرتة ادلمتدة  45.95من قانون ادلالية االنتقايل رقم  50من ادلادة  IIلتايل،  أحكام البند تغري وتتمم على النحو ا 

 30) 1416شعبان  8بتاريخ  1.95.243، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1996يونيو  30من فاتح يناير إىل 
  :(1995ديسمرب 

 :يتضمن ىذا احلساب  .- II .- 50ادلادة " 
 :الدائن  يف اجلانب"

 التضامن الوطين ؛ .…………………………………حصيلة التربعات  "-

 .      غ                              " -

 :يف اجلانب ادلدين "
"-1.............................................. 

 :ادلبالغ ادلدفوعة  –2"
 ؛ للشرب.......................................... إىل ادلكتب "-

 الفالحي ؛........................................ إىل ادلكاتب "-

 القرض الفالحي؛........................................... إىل"-

 .      غ          إ                    –3" 
 ."بادلالية ................................................. ويتم االلتزام"

 
            ض   ش      ش    - 
، الصادر  32.93رقم  1994من قانون ادلالية لسنة  43من ادلادة  IIتغري وتتمم  على النحو التايل ، أحكام البند   

 :، كما وقع تغيريىا وتتميمها  (1994فرباير  25) 1414من رمضان  14بتاريخ  1.94.123بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 :يتضمن ىذا احلساب  .-II .- 43ادلادة " 
 :يف اجلانب الدائن "  

 ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة؛ "-
 الدخول ادلتفرقة ؛ "-
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 ادلشرتكة؛.....................................ادلبالغ"-
 ؛.................. اذلبات"-
 .ادلهين .................. اإلرجاعات "-

 :يف اجلانب ادلدين "  
..".......................................................................... 

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

 التكوين ادلهين؛................................. -10"

  .      غ          إ                     -11"
 

                                       ش    (ج
بإحداث  (2005يوليو  19) 1426من صبادى اآلخرة  12الصادر يف  2.05.1016من ادلادة األوىل من ادلرسوم رقم  IIتتمم على النحو التايل،  أحكام البند 

، الصادر  2006للسنة ادلالية  35.05، كما صادق عليو قانون ادلالية رقم " صندوق دعم ادلبادرة الوطنية للتنمية البشرية"احلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى 
 :منو ، كما مت تغيريىا وتتميمها  47، دبوجب ادلادة  (2005ديسمرب  26) 1426من ذي القعدة  24بتاريخ  1-05-197لظهري الشريف رقم بتنفيذه ا

 : يتضمن ىذا احلساب  .-II.-ادلادة األوىل" 
: يف اجلانب الدائن "

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

: يف اجلانب ادلدين "
................................................................................................" 

.....................".......................................................................... 
 ."      غ          إ                   -"

 
 

 )                                                            

بتاريخ  1.85.353الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  33-85رقم  1986ادلكررة من قانون ادلالية لسنة  33ادلادة  ،  أحكامتغري وتتمم على النحو التايل 
 : ، كما وقع تغيريىا وتتميمها  (1985ديسمرب  31) 1406من ربيع اآلخر  18

"  من حصيلة الضريبة على القيمة ادلضافةالرتابية    اتحصة اجلماع "حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى ...............رغبة.-I .-ادلكررة 33ادلادة "
 .نفقاتو...........................................................ويكون

" II-.  يتضمن ىذا احلساب :
: يف اجلانب الدائن "
" ..................................................................................................
" ...................................................................................................

 .      غ                              "-

: ين يف اجلانب ادلد"
 العمل؛اجلاري هبا ................................................................... النفقات  -"
ادلساحات اخلضراء ؛ ............................................................. األجور -"
                                       ش   % 5,05             غ          إ                               -"

  ؛ إ               أ  ه
       غ          إ                    ؛ -"
اجلاري بو العمل؛  ...................................................دفعات التسبيق  -"
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 ."النفقات ادلتعلقة  بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية "-
 
 

                                     (ه
 1-02-362  رقم، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف  2003للسنة ادلالية  45.02  قانون ادلالية رقممن  27تغري وتتمم على النحو التايل ،  أحكام ادلادة 

 : (2002ديسمرب  31) 1423شوال  من 26 بتاريخ 
 .وصرف نفقاتو .............................................................رغبة .-27ادلادة "
: يف اجلانب الدائن "

من حصيلة الضريبة الرتابية   ة اجلماعاتحص"ادلتأتية من احلساب ادلرصد ألمور خصوصية  ادلسمى   %5,05نسبة ل ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية  العامة ادلطابقة  "-
؛ "  على القيمة ادلضافة

العامة ؛  ................الدفعات  -"
؛  .....................أموال -"
؛ .............ادلوارد  -"
. ىذا احلساب ..........................حصيلة  -"
: يف اجلانب ادلدين "

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

 ."      غ          إ                    "-
 )                                

شريف رقم الظهري الالصادر بتنفيذه ،  2004 للسنة ادلالية  48-03قانون ادلالية رقم    من  29ادلادة من  IIالبند    ، أحكامتتمم على النحو التايل     
  : (  2003ديسمرب  31) 1424ذي القعدة  7 يتاريخ  1.03.308

 : يتضمن ىذا احلساب .-  II -. 29ادلادة "

 : يف اجلانب الدائن"
 

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

.........................................." 
 .      غ                              "-

 : يف اجلانب ادلدين"

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

................................................................." 
 ."      غ          إ                    "-
              ث         ث           ( 

للسنة ادلالية   40.08ادلكررة من قانون ادلالية رقم  16من ادلادة  III  و IIالبندين  أحكام  التـايل،تتمم على النحو وتغري      
كما وقع  تغيريىا  (2008ديسمرب  30) 1430زلرم  2بتاريخ  1.08.147، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2009

: و تتميمها
: يتضمن ىذا احلساب  . - II .-ادلكررة 16ادلادة " 
  :يف اجلانب الدائن "

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

..................................................................." 
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: يف اجلانب ادلدين " 
................................................................." 

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

 .      غ          إ                    "-
" III-  الطبيعيةالكوارث ........ "بالعمليات وادلؤسسات العمومية وادلنشآت ادلعنيةأعاله لفائدة ادليزانية العامة ،  ..........تدفع." 
 

           ص                      (ح
بتاريخ  1.12.57، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 2013للسنة ادلالية  115.12من قانون ادلالية  رقم  22وتتمم على النحو التايل، أحكام ادلادة تغري 
 :(2012ديسمرب  28) 1434من صفر  14

 .................................................-22ادلادة "
........................".................................. 

 :يف اجلانب الدائن "
 الصيدلية ؛........................... حصيلة  " -
 االستغالل ؛......................... حصيلة  " -
 العامة ؛....................... سلصصات  "-
 الطبية ؛............. ...............ادلسامهة السنوية ادلدفوعة من طرف اجلماعات  " -
 الطبية ؛............................. ادلسامهة اجلزئية  " -

 ؛ ........................... اذلبات و –"
 ................................. . موارد  " -

 :يف اجلانب ادلدين "
...............................................................".......... 

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

 مصاريف التأمني ؛ " -
 للمؤسسات العمومية؛.................. ادلبالغ ادلدفوعة  –" 
 ."      غ          إ                    "-
           ص          أ  ك         (ط
بتاريخ  1.75.464رقم  1976من الظهري الشريف دبثابة قانون ادلالية عن سنة  50الفصل  من IIالبند  النحو التايل ، أحكامتغري وتتمم على  
:  وتتميمو تغيريه متكما ،  (1975ديسمرب  26) 1395من ذي احلجة  23

 

 :يتضمن ىذا احلساب  .-II .-50الفصل "

: يف اجلانب الدائن   "
......................................." 

....................................." 
: يف اجلانب ادلدين " 

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

 العامة؛.........................ادلبالغ."-
؛ القضائية ادلرتبطة هبا "األحكام ........................ لفائدة ادليزانية العامة برسم ادلسامهة ادلبالغ ادلدفوعة –" 
 ."العمومية ادلؤسسات ...................ادلدفوعة ادلبالغ  –"
             ح          ( 

،كما وقع   (1965مارس  20) 1384من ذي القعدة  17بتاريخ  1-65رقم  1965من قانون ادلالية لسنة  28حنو التايل ، أحكام الفصل تتمم على ال
:  تغيريىا و تتميمها
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 .ىذا احلساب..............................................................يفتح  .-28الفصل "
: يتضمن ىذا احلساب "
 : اجلانب الدائنيف "
 ........................................................................" 

................................................................................." 
 .      غ                              "-

: يف اجلانب ادلدين "
................................................................." 

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

 ؛النفقات ادلتعلقة  بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية "-
 ."      غ          إ                    "-

 

                     ت (ك
 1-85-353، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  33-85رقم  1986من قانون ادلالية لسنة  33ادلادة  من IIالبند  أحكام ،تغري وتتم على النحو التايل 

: ، كما وقع تغيريىا وتتميمها  (1985ديسمرب  31) 1406من ربيع اآلخر  18بتاريخ 
: احلساب  يتضمن ىذا . -II . -33ادلادة "
: يف اجلانب الدائن "
" .................................................................................................
" .................................................................................................
؛  (1992نوفمرب  9)..................................................................حصيلة  -"

؛ اللحوم ومشتقاهتا...................................................................القسط"-
" .................................................................................................
" .................................................................................................
: يف اجلانب ادلدين "
" .................................................................................................
"..................................... ............................................................

 ."      غ          إ                     "-
 
               ج                      ( 

ريف رقم ـبتنفيذه الظهيـر الشالصادر ،  2002للسنة ادلالية  44.01من قانون ادلالية رقم  24ادلادة من  IIالبنـد  على النحو التايل ، أحكامتغري 
 :، كما وقع تغيريىا وتتميمها  (2001ديسمرب  31) 1422من شوال  15بتاريخ  1.01.346

 :يتضمن ىذا احلساب  .- II .- 24ادلادة " 
 :يف اجلانب الدائن "

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

 :يف اجلانب ادلدين "
........................................................" 

.........................................................." 
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  أ       ك                           ..........................................      غ "-

                   ؛.................        ف  "-

........................................................" 
 (.الباقي ال تغيري فيو)

          ث  إل               ( 
الصادر بتنفيذه ، 2005للسنة ادلالية   26-04من قانون ادلالية رقم  36ادلادة  من IIالبند  تتمم على النحو التايل ، أحكامتغري و 

: ، كما مت تغيريىا وتتميمها (2004ديسمرب  29) 1425من ذي القعدة   16 بتاريخ 1-04-255  الظهري الشريف رقم
"       36 -.II- .  يتضمن ىذا احلساب :

: ائن لديف اجلانب ا -"
.................................................."  

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

: يف اجلانب ادلدين  -"
 ادلرافق العمومية ؛ .................................................النفقات  "-

بنص تنظيمي؛  ....................................للمسامهة يف  ادليزانية العامةادلبالغ ادلدفوعة لفائدة  "-
 ."      غ          إ                    "-

 

 )                         
 18بتاريخ  1-85-353الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  33-85رقم  1986من قانون ادلالية لسنة  34ادلادة  أحكام   ، على النحو التايل تغري وتتمم

: كما وقع تغيريىا وتتميمها ،   (1985ديسمرب  31) 1406من ربيع اآلخر 
.............................................................................  .-34ادلادة "
" .........................................................................................
: يتضمن "
: يف اجلانب الدائن"

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

: يف اجلانب ادلدين "
............".................................... 

...................................................." 
 اآلنف الذكر ؛ (1917"اكتوبر  10) 1335من ذي احلجة  20الظهري الشريف بتاريخ ......................ادلبالغ ادلرجعة "-
       غ          إ                   ؛ "-

 يف إطار عقود ؛...................................ادلرجعةادلبالغ  -
 إلبراز القيمة؛.....................................منح تعويض "-
 الغابات ؛ ................ادلكلفة بادلياه والغابات لتغطية النفقات ادلرتبطة ...............ادلبالغ ادلدفوعة  -"

 ي؛ادللك الغابو ................ادلكلفة بادلياه والغابات لتغطية مصاريف التسيري  ................ادلبالغ  -"
................................................................................................." 

 (.الباقي ال تغيري فيو)
             ص       ؤ            (س
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الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2011للسنة ادلالية   43-10من قانون ادلالية رقم  23من ادلادة  IIأحكام البنـد  ، تتمم على النحو التايل 
 :، كما وقع تغيريىا وتتميمها  (2010ديسمرب  29) 1432من زلرم  23بتاريخ  1.10.200
 : يتضمن ىذا احلساب  .-II .-23ادلادة "

 : جلانب الدائن يف ا" 
............................................................" 
............................................................" 

 .      غ                               "-
: يف اجلانب ادلدين "

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

 ."      غ          إ                   "-
                                       

 "            ص          ص                        "  
       22 
 

الصادر  2000-1999للسنة ادلالية   26-99من القانون ادلايل رقم  30، أحكام ادلادة  2016، ابتداء من فاتح يناير تغري وتتمم على النحو التايل    
  :(1999يونيو  30) 1420من ربيع األول   16بتاريخ  1-99-184بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

 .موارده.............. ................................................  .-I .- 30ادلادة "
"II .–  يتضمن ىذا احلساب: 
  :يف اجلانب الدائن " 
 حصيلة احلصة ادلرصدة للجهات من الضريبة على الشركات؛ "-
 حصيلة احلصة ادلرصدة للجهات من الضريبة على الدخل؛ "-
من  188وفقا للمادة   2016للسنة ادلالية " 70.15من قانون ادلالية رقم  11من حصيلة الرسم ادلفروض على عقود التأمني احملددة بادلادة   % 20 "-

 ادلتعلق باجلهات؛ 111 -14القانون التنظيمي رقم 

 باجلهات؛ادلتعلق  111.14رقم  التنظيمي من القانون 188ادلسامهات من ادليزانية العامة للدولة كما ىو مشار إليها يف ادلادة  "-
       غ                             ؛ "-
 ادلسامهات ادلختلفة ؛ "-

 ادلوارد ادلختلفة ؛ "-

 .اذلبات والوصايا  "-

 :يف اجلانب ادلدين "

"…………………………………………………………………………………………………… 

"……………………………………………………………………………………………………. 

-                                                                                         
-                                                                                                              188    

 ؛                111.14                                  
 ادلبالغ ادلدفوعة إىل ادليزانية العامة ؛ " -

 .النفقات ادلتعلقة  بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية "-
"III-. أعاله على اجلهات"حيدد بنص تنظيمي توزيع مسامهات ادليزانية العامة ادلشار إليها يف اجلانب الدائن ". 
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"            ض                                 إل            ش           "
       23 
 

-1996للسنة ادلالية  8.96من القانون ادلايل رقم  44، أحكام ادلادة  2016، ابتداء من فاتح يناير تغري وتتمم على النحو التايل
 :، كما وقع تغيريىا وتتميمها  (1996يونيو  29) 1417من صفر  12بتاريخ  1.96.77،الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1997

 ..................................رغبة يف التمكن  –.  44ادلادة "
......................................................................" 

 : ويتضمن ىذا احلساب "
 : يف اجلانب الدائن "

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

 .ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة "-
 :يف اجلانب ادلدين "

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

 : بنص تنظيمي ................................ النفقات ادلتعلقة  "-
 دعم شركات اإلنتاج الوطين لألعمال السمعية البصرية والسينما ؛"*  

 دعم اإلنتاج األجنيب بادلغرب لألعمال السمعية البصرية والسينما؛"* 
 السينمائية ؛................ دعم رقمنة "*  
 السينمائية ؛.................... دعم "*  

 يف احلساب بغري حق؛................................... ادلبالغ  "-
 ."بنص تنظيمي...................................النفقات ادلتعلقة باإلعالنات  "-

 

                                        
 "             ؤ        أ   " 

              2424  
ربيع  6الصادر يف  1.84.7من الظهري الشريف رقم  39من ادلادة  II، أحكام البند   2016تتمم على النحو التايل، ابتداء من فاتح يناير تغري و 

 :، كما مت تغيريىا وتتميمها 1984دبثابة قانون يتعلق بازباذ تدابري مالية يف انتظار إصدار قانون ادلالية لسنة  (1984يناير  10) 1404اآلخر 

: يتضمن ىذا احلساب  .- II.-39ادلادة " 
: يف اجلانب الدائن " 
 من حصيلة الرسم ادلفروض على عقود التأمني؛ احلسابصة العائدة ذلذا احل-1"

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

 :يف اجلانب ادلدين "

".....................................................................
……………………………………………………………………………………….." 

 "."احلياة ادلهنية............................ادلسامهة يف سبويل-6"
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 "                           "

       25 
 

-12قانون ادلالية رقم  من 18 من ادلادة  IIالبند ، أحكام  2016تتمم على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير تغري و     
 16) 1433ادى اآلخرة ـــن جمـــم 24بتاريخ  1-12-10م ــريف رقــ، الصادر بتنفيذه الظهري الش2012للسنة ادلالية  22

: ، كما مت تغيريىا وتتميمها  (2012ماي 
: يتضمن ىذا احلساب  .-II . -18ادة امل"
 :يف اجلانب الدائن "

 ؛2014....................................حصيلة ادلسامهة اإلبرائية"-
 للضرائب؛.................ما يسلمو الشخص...............حصيلة "-

 السياحة ؛  %50……………………… "-
 ؛ (1977"أكتوبر  9)............من ادلبلغ احملصل من الضريبة الداخلية على االستهالك 5,4% "

 احلصة العائدة ذلذا الصندوق من حصيلة الرسم ادلفروض على عقود التأمني؛-" 
؛ السكر...............ادلبالغ "-
 ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية  العامة ؛ "-

؛ الرتابية........................مسامهات"-
العمومية ؛  وادلقاوالت............ مسامهات  -"
اتفاقي؛  ........................................................ادلوارد األخرى -"
؛ .............اذلبات -"
. ...........  ادلوارد-"
: يف اجلانب ادلدين "
: لفائدة  ............................دفع ادلسامهة  -"

اجلامعية ؛  ................ادلراكز * ".
. الصحي .......................الوكالة * "

 ؛...................................................ادلسامهة "-
.............................................................." 
............................................................." 

  اذلدر ادلدرسي ؛ ...........................................دفع  -"
 بنـص تنظيمي؛ ................................................ الدعم  ادلباشر " -
؛ النفقات ادلتعلقة دبنح ادلساعدات"-
 ."      غ          إ                    "-
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 "           ص    ح                         " 
 

       26  
 

 ادلادة األوىل من ادلرسـوم  رقم من IIالبند  ، أحكام 2016تتمم على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير  
بإحداث احلساب ادلرصد ألمور خصوصية  (2013مارس  25)  1434من صبادى األوىل  13الصادر يف ،  2.13.166

للسنة ادلالية  110-13ون ادلالية رقم ـــ، كما صادق عليو قان "احلساب اخلاص دبنح دول رللس التعاون اخلليجي"ادلسمى 
دبوجب  (2013ديسمرب  30) 1435صفر  من 26بتاريخ  1.13.115الصـادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم ،  2014

:  منو 25ادلادة 
: يتضمن ىذا احلساب  .-II  .-ادلادة األوىل "
: يف اجلانب الدائن "
"............................................................................... 

: يف اجلانب ادلدين "
-"............................................................................ ... 

 ادليزانية العامة؛ ..............................................."-

 ."ادلبالغ ادلدفوعة لفائدة ادلؤسسات العمومية"-

 

 
 "            ص       "                                       

       27 
 

،  42.94رقم  1995من قانون ادلالية لسنة  55ادلادة  من IIالبند  التايل ، أحكامتتمم على النحو تغري و  
كما وقع تغيريىا ،  (1994ديسمرب  31) 1415من رجــب  28بتاريخ  1.94.431الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

 :وتتميمها 

 : يتضمن ىذا احلساب   . -II .-55ادلادة "

 :يف اجلانب الدائن  -1 "

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

 .      غ                              "-
 :يف اجلانب ادلدين  -2 "

"  ....................................................................
"  ...........................................................................
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 األحكام لتنفيذ تبعا أو بالرتاضي العقارية" اإلقتناءات وكذا مبالغ العامة ادلنفعة تقتضيو الذي ادللكية نزع عن التعويضات )ز"

 من" ك" ح، ز، و، ه، البنود يف الواردة ادلداخيل مبلغ يف حدود وذلك للدولة التابعة الطرقية" التحتية البنية باجناز القضائية وادلرتبطة

 ؛ ذلذا الغرض وادلرصدة" أعاله  (1)من  "ك" و "ي" يف إليها ادلشار ادلوارد أعاله ومبلغ (1)
 الشبكة الطرقية؛..................................................ادلبالغ (ح"
 ."      غ          إ                    (ط"
 

                                

       "                                          "
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، 1998-1997للسنة ادلالية  14.97 رقم قانون ادلاليةمن  50ادلادة  ، أحكام 2016 ينايرتتمم على النحو التايل ، ابتداء من فاتح تغري و 
: كما وقع تغيريىا وتتميمها ،  ( 1997 يونيو 30) 1418 صفرمن  24بتاريخ  1.97.153الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

صندوق ربديد و " يسمى ........... و تثمني األمالك العامة البحرية و ادلينائية  ، حيدث  وضباية.....................................رغبة  .-I .-50ادلادة "
 .صرف نفقاتو........................................، و يكون " البحري وادلينائيضباية و تثمني ادللك العام 

"II- .   يتضمن ىذا احلساب :
 :يف اجلانب الدائن "

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

 .ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة -"

: يف اجلانب ادلدين "
؛ ضباية وتثمني األمالك العامة البحرية و ادلينائية.................................................... النفقات ادلتعلقة بالدراسات  "-

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

 
ربفيظ ادللك "بتحديد وضباية و تثمني األمالك العامة البحرية و ادلينائية ودبصاريف ..........................................النفقات ادلرتبطة دبصاريف نشر  "-

؛ العام ادلينائي
................................................................" 

..................................................................." 
 ادلينائي؛...........................................النفقات  ادلرتبطة دبصاريف حراسة "-
 ."ادلسامهة يف  سبويل الدراسات و االشغال ادلرتبطة باألمالك العامة البحرية و ادلينائية "-

 

 

                                

       "                           "
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، الصادر بتنفيذه  2009للسنة ادلالية   40.08من قانون ادلالية رقم  17من ادلادة  IIالبند  ، أحكام 2016تتمم على النحو التـايل ، ابتداء من فاتح يناير 
  : (2008ديسمرب  30) 1430زلرم  2بتاريخ  1.08.147الظهري الشريف رقم 

: يتضمن ىذا احلساب  . - II .-17ادلادة "
: يف اجلانب الدائن "

......................................................." 
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..................................................." 
: يف اجلانب ادلدين "

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

؛ واألصناف البحرية األخرى.................................... "-
؛  ادلسامهة  يف أشغال هتيئة  مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري ومواكبتها "-
؛ دعم اجلمعيات والتعاونيات ادلكونة فقط من النساء العامالت يف رلال الصيد البحري "-
 دعم عمليات إنقاد األرواح البشرية يف البحر فيما  يتعلق بأشغال إصالح وترميم وحدات وقوارب اإلنقاذ؛"-
 ."ادلبالغ ادلدفوعة إىل ادليزانية العامة "-

                                       
  "                              ق         "

       30 
، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  32.93رقم  1994من قانون ادلالية لسنة  44تغري وتتمم على النحو التايل ، أحكام ادلادة 

 :، كما وقع تغيريىا وتتميمها (1994فرباير  25) 1414من رمضان  14بتاريخ  1.94.123

بقبض موارده وصرف يكون الوزير ادلكلف بالفالحة ىو اآلمر "و " و ادلناطق اجلبلية.................................رغبة  .-I .- 44ادلادة " 
بقبض موارد و "والعمال وكذا رؤساء ادلصاحل اخلارجية التابعني للوزارات ادلعنية، آمرين مساعدين "وميكنو أن يعني الوالة  . نفقاتو

 .العموميةباحملاسبة " ادلتعلقةلنصوص التنظيمية ىذا احلساب طبقا ل صرف نفقات
 .احلكومة.........................................ويباشر "

" II-.  يتضمن ىذا احلساب : 
 : يف اجلانب الدائن " 

 ادلبالغ ادلدفوعة من ادليزانية العامة ؛ –" 
 قانون ؛.. .....................مداخيل   " -
 .ادلتفرقة .......................... " -

 :يف اجلانب ادلدين "
وخاصة برنامج تقليص الفوارق الرتابية "وادلناطق اجلبلية  ............................ العمليات النفقات الناذبة عن "-

 ؛ واالجتماعية بالعامل القروي
 ؛      غ          إ                     "-
اجلبلية وخاصة برنامج تقليص الفوارق "وادلناطق ........................ ادلبالغ ادلدفوعة لفائدة بعض ادلؤسسات  "-

 ؛ الرتابية واالجتماعية بالعامل القروي

ق اجلبلية ادلعتمدة من القروية ادلندرلة وادلناط"التنمية ................ادلبالغ ادلدفوعة لفائدة ادليزانية العامة برسم النفقات –" 
 ."تقليص الفوارق الرتابية واالجتماعية بالعامل القروي"طرف احلكومة وخاصة برنامج "
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الصادر بتنفيذه الظهري ،  2007للسنة ادلالية   43.06من قانون ادلالية رقم  18، أحكام ادلادة  2016تتمم على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير تغري و

 :كما مت تغيريىا وتتميمها (2006ديسمرب  31) 1427ذي احلجة  10بتاريخ  1.06.232الشريف رقم 

" و التنمية ادلستدامة الوطين حلماية البيئة الصندوق"يسمى . .....حيدث ،و التنمية ادلستدامة البيئة...........رغبة –. I  . - 18ادلادة "
 .وصرف نفقاتو  .............................................ويكون"

"II.–  يتضمن ىذا احلساب: 

:  يف اجلانب الدائن"
 ........................................................................  "

  " ..........................................................................
 ؛2013للسنة ادلالية ..................................................حصيلة"-
 ادلتعلق بتدبري النفايات والتخلص منها؛ 28.00من حصيلة الغرامات ادلتعلقة دبخالفات القانون رقم  20% "-
 .ارد سلتلفةمو "-
: يف اجلانب ادلدين "

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

والتنظيمية "ريع منوذجية استثمارية من أجل فرز و تثمني النفايات طبقا للنصوص التشريعية النفقات ادلتعلقة بتشجيع ادلقاوالت الصغرى وادلتوسطة إلجناز مشا –" 
 ."اجلاري هبا العمل

 

                                       

 "                             "
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الصادر بتنفيذه ، 1983للسنة ادلالية   24.82من قانون ادلالية رقم  33ادلادة   من  IIالبند  ، أحكام 2016تتمم على النحو التايل ، ابتداء من فاتح يناير 

 :كما مت تغيريىا وتتميمها (1982ديسمرب  31) 1403من ربيع األول   15 بتاريخ 1-82-332  الظهري الشريف رقم

 :يتضمن ىذا احلساب  –. II  . -33 ادلادة"
: يف اجلانب ادلدين "

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

 ادلسرح؛................اإلعانة"-
 .ادلسامهات ادلدفوعة دبوجب اتفاقيات الشراكة ادلربمة مع الوزارة ادلكلفة بالثقافة"-

 
: يف اجلانب الدائن "

...............".................................... 
 (الباقي ال تغيري فيو)
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  ذ                                  

  "                                " 
 
       33 

 
 .                                "،                                    2016            ح          ،    ذ 

إ                        ج                     2015        31                                                           ذ    إ        
1.1.0.0.0.13.000          ،8100              70 "            . " 

 
  ذ                                  

 " ح                     غ   "  
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 ".          غ    ح          "،                                    2016            ح          ،  حيذف
إ                        ج     2015        31                                                           ذ    إ        

                1.1.0.0.0.13.000          ،8100              70              . 
 

 "            ص                 " ذ                                  
       35 
 

 ".الصندوق اخلاص بالتنمية اجلهوية"، حساب النفقات من ادلخصصات ادلسمى   2016   يناير فاتح من ابتداءحيذف، 
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل بالفصل   2015ديسمرب  31فع الرصيد الباقي ادلتوفر يف حساب النفقات من ادلخصصات ادلذكور إىل غاية يد

 .موارد متنوعة  70             ، 8100        ،  1.1.0.0.0.13.000
 

 "                                      "  ذ                                  
       36 

 

 

 ".صندوق تنمية اجلماعات احمللية و ىيئاهتا" ، حساب النفقات من ادلخصصات ادلسمى 2016   يناير فاتح من ابتداءحيذف، 
إىل ادليزانية العامة ويدرج يف ادلداخيل بالفصل  2015ديسمرب  31يدفع الرصيد الباقي ادلتوفر يف حساب النفقات من ادلخصصات ادلذكور إىل غاية 

 .موارد متنوعة  70             ، 8100        ،  1.1.0.0.0.13.000
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   ـ      ـ  ـ     ـ      ـ  ـ  
أ  ـ       ـق      ـ   ـف أ  ـ       ـق      ـ   ـف 

  

II-.-.      ـ         ـ        ـ         ـ    
   ـأ  ـ       ـأ  ـ    

                  3737  
 

 لقانون ادلالية ، يؤذن للحكومة ، يف حالة ضرورة ملحة 13-130 من القانون التنظيمي رقم  60طبقا ألحكام ادلادة  

ويتم إخبار اللجنتني ادلكلفتني بادلالية  .ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح خالل السنة دبراسيم اعتمادات إضافية وغري متوقعة 
 .بالربدلان مسبقا بذلك

 

. وجيب أن تعرض ادلراسيم ادلشار إليها أعاله على الربدلان للمصادقة عليها يف أقرب قانون للمالية  
 

            إ   ث   ـ  ـ  إ   ث   ـ  ـ  
              3838  

  

 .  2016لية برسـم ادليزانيـة العامة للسنة ادلا ا ماليامنصب 25.998 يتـم إحداث  

 

: لفائدة الوزارات وادلؤسسات التالية   ا ماليامنصب 25.948   .-1 
    

        

        

       

                 8 360                                          

 ـ قطاع التربٌة الوطنٌة     340 8                 

 ـ قطاع التكوٌن المهنً     20                       

                 7 500                   

                 4 000                        

                 2 000                 

                     800                              

                     500                                                     

                     400                                  
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 ـ قطاع الفالحة     150                     

 ـ قطاع الصٌد البحري     30                       

                     170                                           
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 ـ قطاع الطاقة والمعادن     20                       
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                       10                 

                       10                                     

                       10    
                                                            

              

                       10                                                          

                       10                                            

                       10                                                       

               25 948            

 

. على سلتلف الوزارات أو ادلؤسسات ا ماليامنصب 50احلكومة لتوزيع  رئيس ؤىلي  .-2 
عالوة على ادلناصب ادلالية  احملدثة دبوجب اجلدول أعاله، و من أجل تسوية الوضعية اإلدارية للمرشدين العاملني عالوة على ادلناصب ادلالية  احملدثة دبوجب اجلدول أعاله، و من أجل تسوية الوضعية اإلدارية للمرشدين العاملني   .-.-33                    

  . . منصبا ماليامنصبا ماليا  9090، لدى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، لدى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 20162016بإدارة الدفاع الوطين، ربدث ابتداء من فاتح يناير بإدارة الدفاع الوطين، ربدث ابتداء من فاتح يناير 
  ..وربذف، ابتداء من التاريخ ادلذكور، ادلناصب ادلالية اليت يشغلها ادلعنيون باألمر لدى إدارة الدفاع الوطينوربذف، ابتداء من التاريخ ادلذكور، ادلناصب ادلالية اليت يشغلها ادلعنيون باألمر لدى إدارة الدفاع الوطين

( ( 20152015              2424) )   14361436              77                      1.15.711.15.71            ش  ف  ش  ف       ظ        ظ     2626                                          .-.-44
       ث      ث                                                     20162016                 ح   ح                         ث،   ث،    ظ                 ،   ظ                 ،    إ     إ          ض     ض 
   إل      إل          ض      ض      إل         ص        إل         ص                   شؤ            شؤ                                                      2828أ  ه، أ  ه،                           
              شؤ           شؤ                                                                            ذه ذه                   ح     ح                                                         أل   ذ  أل   ذ 

  .. إل                      خ           ظ      ش  ف      ف   ذ   إل                      خ           ظ      ش  ف      ف   ذ  

            ش                                      ذ     أ  ه،إ   ث                       خ              ذ ،
 .                       ث                       

،           2016     ث                  ه ،    ث ،              ح                                  .-5
   ص         ض                       ش                  530                  ،  ث                   ح

  ذ             ص             ،             ذ               ،       ق       ،          ذ               
 .    ظ                      

 .إ                                 ش                                         ذ                      خ        
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إ                                           إ                                           
              3939  

 

I-.  فيما يتعلق بنفقات االستثمار من  2015تلغى اعتمادات األداء ادلفتوحة دبوجب قانون ادلالية عن السنة ادلالية
زلل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصاحل اخلزينة العامة  2015ديسمرب  31ادليزانية العامة اليت مل تكن إىل تاريخ 

. للمملكة 
 

II-.  ال تطبق أحكام البندI  لفائـدة الربامج وادلشاريع  2015أعاله على اعتمادات األداء ادلفتوحة برسم السنة ادلالية
. ادلستفيـدة من أموال ادلساعدة اخلارجية على شكل ىبات

 
III.-  ل ، إىل ـما قبو 2012تلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار للميزانية العامة ادلرحلة من السنوات ادلالية

وما يليها وادلتعلقة بعمليات النفقات اليت مل تكن زلل أمر باألداء مؤشر عليو من طرف مصاحل اخلزينة العامة  2013سنوات 
اخلدمات ادلتعلقة هبا ومل تتم بشأهنا أي  وأواليت مل تنجز األشغال  2015ديسمرب  31و 2013للمملكة ما بني فاتح يناير 

. وتلغى كذلك بقوة القانون االلتزامات ادلتعلقة هبذه االعتمادات. مسطرة قضائية
 

IV-. اعتمادات االستثمار ادلرحلة ادلتعلقة بالصفقات ادلنتهية اإلجناز وتلغى كذلك االلتزامات  تلغى بقوة القانون
 .ادلتعلقة هبذه االعتمادات

 
. ربدد كيفيات تطبيق ىذه ادلادة بنص تنظيمي 

IIII-.-.          ق            ق                                                
   ـأ ـ       ـأ ـ    
              4040  

من الدستور يؤذن للحكومة أن ربدث دبراسيم مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة خالل  70طبقا ألحكام الفصل 
.  2016السنة ادلالية 

 .وجيب أن تعرض ادلراسيم ادلشار إليها أعاله على الربدلان للمصادقة عليها يف أقرب قانون للمالية 

 

IIIIII-.-.                                                      
   ـأ ـ      ـأ ـ   
  

              4141  
 

لقانون ادلالية ، يؤذن للحكـومة ، يف حالة استعجال  13-130  من القانون التنظيمي رقم  26طبقا ألحكام ادلادة 
ويتم إخبار  .، حسابات خصوصية جديدة للخزينة 2016، أن ربدث دبراسيم خالل السنة ادلالية  وغري متوقعة وضرورة ملحة

 .اللجنتني ادلكلفتني بادلالية بالربدلان مسبقا بذلك
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. ة ـوجيب أن تعرض احلسابات اخلصوصية اجلديدة ادلشار إليها أعاله على الربدلان للمصادقة عليها يف أقرب قانون للمايل

  

إ                                          أ           ؤ      ه  إ                                          أ           ؤ      ه  
              4242  
  

 I-.  تلغى بقوة القانون االعتمادات ادلتعلقة بعمليات نفقات احلسابات ادلرصدة ألمور خصوصية ادلرحلة من السنوات
وما يليها واليت مل تكن زلل أمر باألداء مؤشر عليو من قبل مصاحل اخلزينة العامة  2013وما قبل ، إىل سنوات  2012ادلالية 

اخلدمات ادلتعلقة هبا ومل تتم بشأهنا  وأواليت مل تنجز األشغال  2015ديسمرب  31ية إىل غا 2013للمملكة ما بني فاتح يناير 
. وتلغى كذلك بقوة القانون االلتزامات ادلتعلقة هبذه االعتمادات . أي مسطرة قضائية 

II-. ة ادلرحلة تلغى بقوة القانون االعتمادات وااللتزامات ادلتعلقة بعمليات نفقات احلسابات ادلرصدة ألمور خصوصي
. عندما يتعلق األمر بالصفقات ادلنتهية اإلجناز 

. ربدد كيفيات تطبيق ىذه ادلادة بنص تنظيمي 
  

                                                                                                          

" "                                       ش                                          ش    ""              
              4343    
  

درىم مبلغ النفقات ادلأذون لرئيس احلكومة االلتزام هبا مقدما خالل السنة ادلالية  (1.000.000.000)حيدد دبليار 
صندوق "فيما يتعلق باحلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى  2017من االعتمادات اليت سرتصد لو يف السنة ادلالية  2016

" .   دعم ادلبادرة  الوطنية للتنمية البشريـة
  

                                                                                                          
" "             ص                   ص       ""              

              4444  
  

درىم مبلغ النفقات ادلأذون للوزير ادلكلف بالتجهيز  االلتزام هبا مقدما  (3.000.000.000)حيدد بثالثة ماليري 
فيما يتعلق باحلساب ادلرصد ألمور خصوصية   2017ه يف السنة ادلالية من االعتمادات اليت سرتصد ل 2016خالل السنة ادلالية 

" .  الصندوق اخلاص بالطرق"ادلسمى 
 

  
  
  



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

  
                                                                                                          

" "                                ق                                     ق        ""              
              4545  

االلتزام هبا مقدما   بالفالحةدرىم مبلغ النفقات ادلأذون للوزير ادلكلف  (500.000.000) خبمسمائة مليونحيدد 
فيما يتعلق باحلساب ادلرصد ألمور خصوصية   2017من االعتمادات اليت سرتصد لو يف السنة ادلالية  2016خالل السنة ادلالية 

" .   صندوق التنمية القروية وادلناطق اجلبلية"ادلسمى 
                                                                                                          

              ""                                                         " "
              4646  

درىم مبلغ النفقات ادلأذون للوزير ادلكلف بالثقافة االلتزام هبا مقدما خالل  (300.000.000)حيدد بثالشبائة مليون 
فيما يتعلق باحلساب ادلرصد ألمور خصوصية  2017من االعتمادات اليت سرتصد لو يف السنة ادلالية  2016السنة ادلالية 

" .  الصندوق الوطين للعمل الثقايف"ادلسمى 
                                                                                                          

" "                            ض                            ض ""              
              4747  

  

درىم  مبلغ النفقات ادلأذون للوزير ادلكلف بالرياضة االلتزام هبا مقدما خالل  ( 1.000.000.000)حيدد دبليار 
فيما يتعلق باحلساب ادلرصد ألمور خصوصية  2017من االعتمادات اليت سرتصد لو يف السنة ادلالية  2016السنة ادلالية 

" .  الصندوق الوطين لتنمية الرياضة"ادلسمى 
  

                                                                                                          
              ""                                                                 " "

              4848  
درىم مبلغ النفقات ادلأذون للوزير ادلكلف بالداخلية االلتزام هبا مقدما خالل السنة ادلالية  (100.000.000)مليون  دبائةحيدد 

صندوق "فيما يتعلق باحلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى  2017ه يف السنة ادلالية من االعتمادات اليت سرتصد ل 2016
.  " الدعم لفائدة األمن الوطين

                                                                                                          
" "             ص   ض   ث  ق         إل           ث  ق                  ص   ض   ث  ق         إل           ث  ق      ""              

              4949  
 

درىم مبلغ النفقات ادلأذون للوزير ادلكلف بالداخلية االلتزام هبا مقدما خالل السنة  (600.000.000)حيدد بستمائة مليون 
فيما يتعلق باحلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى  2017من االعتمادات اليت سرتصد لو يف السنة ادلالية  2016ادلالية 

 . "إللكرتونية ووثائق السفرالصندوق اخلاص بوضع وثائق اذلوية ا"
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" "     ـ         ـ       ـ      ـ         ـ       ـ  ""              
              5050  

  

درىم مبلغ النفقات ادلأذون للمندوب السامي للمياه والغابات وزلاربة  ( 200.000.000 )حيدد دبائيت مليون 
فيما يتعلق  2017من االعتمادات اليت سرتصد لو يف السنة ادلالية  2016التصحر االلتزام هبا مقدما خالل السنة ادلالية 

" .  وطين الغابويالصندوق ال"باحلساب ادلرصد ألمور خصوصية ادلسمى 
 
 

                                                                                                          
" "             ص       ؤ                        ص       ؤ            ""              

              5151  
  

درىم مبلغ النفقات ادلأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  (400.000.000)حيدد بأربعمائة مليون 
فيما يتعلق باحلساب ادلرصد  2017من االعتمادات اليت سرتصد لو يف السنة ادلالية  2016السنة ادلالية االلتزام هبا مقدما خالل 
" .  الصندوق اخلاص لدعم مؤسسات السجون " ألمور خصوصية ادلسمى 

 

                                                                                                      

" "             إ  ح                                   إ  ح                           ""              
              5252  
  

درىم مبلغ النفقات ادلأذون  (499.000.000 56) مليونا ا و أربعمائة و تسعة وتسعنيمليار بستة و طبسنيحيدد 
من االعتمادات اليت  2016للوزير ادلنتدب لدى رئيس احلكومة ادلكلف بإدارة الدفاع الوطين االلتزام هبا مقدما خالل السنة ادلالية 

اشرتاء وإصالح معدات القوات "فيما يتعلق حبساب النفقات من ادلخصصات ادلسمى  2017سرتصد لو يف السنة ادلالية 
" .  ادلسلحة ادللكية

  
                                                                  

              5353  
لقانون ادلالية ، يظل العمل  130-13من القانون التنظيمي رقم  28من ادلادة  السادسةاستثناء من أحكام الفقرة 

فيما يتعلق  2015ديسمرب  31بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ادلعمول هبا إىل غاية  2016جاريا خالل السنة ادلالية 
و بتنفيذ عمليات احلسابات اخلصوصية للخزينة ادلفتوحة يف ىذا التاريخ وكذا باستنـزال النفقات الناذبة عن صرف مرتبات أ

. تعويضات مباشرة من بعض احلسابات ادلذكورة 
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           ث             ث  
أ         ق                    ف         أ         ق                    ف         

  

              5454  
بادلبالغ ادلثبتة يف اجلدول التايل ، ادلوارد ادلرصدة يف ادليزانية العامة ويف ميزانيات مرافق  2016ربدد خالل السنة ادلالية 

ادللحق بقانون ادلالية ىذا وكذا ادلبالغ " أ"الدولة ادلسرية بصورة مستقلة ويف احلسابات اخلصوصية للخزينة كما ىي مقدرة يف اجلدول 
 :ذلك  القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن

 
        

                                  (1) 212 411 541 000 

 000 900 937 196:   ـ                  

 000 000 104 86 ـ الضرائب المباشرة و الرسو  المماثلة      

 000 000 558 85 ـ الضرائب ؼٌر المباشرة      

 000 100 980 7 ـ الرسو  الجمركٌة      

 000 800 295 17 ـ رسو  التسجٌل و التمبر      

 000 641 473 15 : ـ                      

    ذك ة ـ حصٌلة تفوٌت مساهمات الدولة      

 000 365 330 8 ـ حصٌلة مإسسات االحتكار واالستؽالالت والمساهمات المالٌة للدولة      

 000 500 349 ـ عائدات أمالك الدولة      

 000 776 497 5 ـ موارد مختلفة      

 000 000 296 1 ـ موارد الهبات و الوصاٌا      

                                 (2) 216 903 584 000 

 000 974 618 188 : ـ              

 000 771 775 106 ـ نفقات الموظفٌن      

 000 203 101 35 ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة      

 000 000 182 38 ـ التكالٌؾ المشتركة      

 000 000 260 5 ـ النفقات المتعلقة بالتسدٌدات و التخفٌضات و اإلرجاعات الضرٌبٌة      

 000 000 300 3 ـ النفقات الطارئة  و المخصصات اإلحتٌاطٌة      

 000 610 284 28 ـ                                                 
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              (3)(=1)-(2) -4 492 043 000 

 000 142 392 61 (4)ـ                                  

                      (                                     

                             )( 5)(=3)-(4) 
-65 884 185 000 

                                   


                                                     3 006 217 000 

                                                     : 3 006 217 000 

 000 957 224 2 ـ نفقات اإلستؽالل 

 000 260 781 ـ نفقات اإلستثمار 

                                       (6) __ 

                           


 000 483 936 78 ـ                                  

 000 655 707 66 ـ                                  

                               (7) 12 228 828 000 

                    (                                     

                             )(  8)(=5)(+6)(+7) 
-53 655 357 000 

                                             (9) 40 907 378 000 

 000 700 320 36 ـ         

 000 678 586 4 ـ         

                                       (10)(=8)-(9) -94 562 735 000 

                                          (11) 70 500 000 000 

 000 000 000 45 ـ          

 000 000 500 25 ـ          

                                       (10)(+11) -24 062 735 000 



 2016بطغِ غ١ٓ   70.15تكطٜط َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ ضقِ                             ؾ١ٓ املاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ                           ايدلملإ ــ فًؼ ايٓٛاب

 

  
 

أ    أ          ض  إ     أ                 ض  إ     أ            إلذ      إلذ     
              5555  

 
،         ج          2016    أ          أ                          ض     ؤذ              إ     

    ) 22             ( 8500          1.1.0.0.0.13.000     غ                      ـ            
 " .            ض                 –            ض : "                 

              5656  
.  2016يؤذن يف إصدار اقرتاضات داخلية  وكل أداة مالية أخرى دلواجهة صبيع تكاليف اخلزينة خالل السنة ادلالية 

  
                                                            

              5757  
الداخلي عرب اسرتجاع وتبادل  يؤذن للحكومة يف إصدار اقرتاضات داخلية قصد إجناز عمليات التدبري الفعال للدين 

 .واستحفاظ سندات اخلزينة 

 
       " " 

(       54) 

                                                                                          
                                      2016 

(       ) 

I –                  

 

 الفصل                      بٌان الموارد 2016تقدٌرات سنة 
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 (الباقً ال تؽٌٌر فٌه)
 


