
ميزانية المواطن
لمشروع قانون التصفية

لسنة 2017 

نحو تبسيط ميزانية 2017 واالطالع عىل أهم اإلنجازات



تقديم

من أجل تنفيد المقتضيات الدستورية المرتبطة بإصالح المالية العمومية و تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية وإعماال 

لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فقد أصبحت قوانين التصفية تحظى باهتمام متزايد باعتبارها آلية لتقوية الرقابة البعدية 

للبرلمان على المالية العمومية وهو ما يمكن أن نستخلصه من خالل تخصيص فصل من الدستور لقانون التصفية. وتكريسا 

لهذا التوجه بذلت وزارة االقتصاد والمالية مجهودات جبارة على مستوى إعداد ونشر التقارير والمعلومات المرتبطة بالمالية 

العمومية.

ميزانية  حول  الوثيقة  هذه  تأتي  الميزانياتية،  بالشفافية  يتعلق  ما  في  الدولية  المعايير  مع  وتجاوبا  األساس،  هذا  وعلى 

المواطن لمشروع قانون التصفية لسنة 2017، لتؤكد حرص وزارة االقتصاد والمالية  على التفاعل الدائم مع المواطنين من 

خالل اإلغناء والتجويد المستمرين للوثائق المرافقة لقانون المالية وقانون التصفية، وذلك من أجل إطالع المواطنين على 

أهم المؤشرات المرتبطة بتنفيذ قانون المالية لسنة 2017، على مستوى الموارد المحصلة والنفقات المنجزة في إطار تنزيل 

مختلف البرامج والمشاريع الموجهة باألساس لتحسين ظروف عيش المواطنين.  
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میزانیة المواطن لمشروع قانون التصفیة لسنة 2017

• المادة 2:  
»يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية:

- قانون المالية للسنة؛

- قوانين المالية المعدلة؛

- قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.«

• المادة 64:
»يثبت و يحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل 

المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على األمر بصرفها ويحصر 

حساب نتيجة السنة.

للسنة  النتيجة  حساب  على  المالية  قانون  بتنفيذ  المتعلق  التصفية  قانون  يوافق 

المعنية،..... ويرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات....«

يدخل قانون التصفية في المرحلة األخيرة من العملية الميزانياتية :

• المادة 65:
ــة  ــون المالي ــذ قان ــق بتنفي ــة المتعل ــون التصفي ــروع قان ــودع مش »....ي

ســنويا باألســبقية بمكتــب مجلــس النــواب فــي أجــل أقصــاه نهايــة الربــع 

األول مــن الســنة الثانيــة التــي تلــي تنفيــذ قانــون الماليــة المعنــي.«

اإلعداد

بة
راق

امل قة
اد

ص
امل

التنفيذ

}

الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

»n+2« السنة »n+1« السنة

»n« نهاية قانون املالية للسنة

آجال وضع مرشوع قانون التصفية بالربملان

وضع مرشوع قانون 
 »n« التصفية للسنة

بالربملان قبل نهاية الربع 
»n+2« األول من السنة
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میزانیة المواطن لمشروع قانون التصفیة لسنة 2017

التي  للعمليات  ترصد  حسابات 
ال يمكن أن تدخل في الميزانية 
أو  الخاص  العامة بسبب طابعها 
بسبب العالقة السببية المتبادلة 
الموارد والنفقات أو بسبب  بين 

استمراريتها في الزمن؛

الخصوصيــة الميزانية العامة الحســابات 
للخزينــة

مرافق الدولة المســيرة 
بصورة مستقلة

وال  للدولة  تابعة  مصالح  هي 
المعنوية  الشخصية  على  تتوفر 
والتي تغطي بعض نفقاتها، التي 
ال تدخل في اعتمادات الميزانية 
حيث  الذاتية  بمواردها  العامة، 
تتميز  هذه المرافق باالستقاللية 

المالية؛

من  العامة  الميزانية  تتكون 
ونفقات  التسيير  نفقات 
القطاعات  لجميع  االستثمار 
النفقات  إلى  باإلضافة  الوزارية 

المرتبطة بالدين العمومي؛
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میزانیة المواطن لمشروع قانون التصفیة لسنة 2017

1( الفرضيات:

2( ميزانية الدولة:
• موارد ميزانية الدولة المنجزة خالل سنة  2017: بلغت موارد الميزانية 

العامة برسم سنة  2017 نسبة إنجاز تقدر ب 105,33% مقارنة بالتوقعات. 

كما شكلت الموارد العادية  76,20% من مجموع موارد الميزانية العامة.

3( الميزانية العامة:
مكوناتها:  حسب   2017 لسنة  العامة  الميزانية  بموارد  المتعلقة  المنجزات  مقارنة   •

تجاوزت نسب إنجاز الموارد الجبائية 102,21% خالل سنة 2017، حيث فاقت الضرائب 

المباشرة و الرسوم المماثلة وكذا الضرائب غير المباشرة نسبة 100% مقارنة بالتوقعات.

المداخيل  حققت  جهتها،  من 

إنجاز  نسبة  الجبائية  الغير 

بالمقارنة    %112,81 تجاوزت 

مع التوقعات. 

اإلنجازات التوقعات
%4,1 %4,5 نسبة النمو

%15,4 %11,9 القيمة املضافة الفالحية     

%2,7 %3,5 القيمة املضافة غري الفالحية     

%3,5 %3 عجز امليزانية

%0,8 %1,7 معدل التضخم

9,70 9,73 سعر الرصف )دوالر/ درهم(

468 350 سعر الغاز )بالدوالر للطن(

مقارنة الموارد المنجزة بالتوقعات لسنة 2017 بماليين الدرهم
تركيبة موارد الميزانية العامة المنجزة برسم سنة 2017   
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میزانیة المواطن لمشروع قانون التصفیة لسنة 2017

القطاعات:  حسب   2017 سنة  خالل  العامة  الميزانية  نفقات  تنفيذ   •

باستثناء نفقات البنيات التحتية التي حققت نسبة إنجاز تناهز %70,57، 

فقد عرفت جميع القطاعات األخرى نسب إنجاز تفوق 80% حيث حققت 

القطاعات االجتماعية واألمنية وكذا القطاعات المنتجة نسب إنجاز تناهز 

97,84%  و92,56%  و81,60% على التوالي. وبالنسبة لمجموع نفقات 

الميزانية العامة، فقد بلغت نسبة اإلنجاز %94,19.

• تنفيذ نفقات الميزانية العامة حسب نوعيتها:  بلغت نسبة إنجاز 

نفقات التسيير 100,97%، في حين حققت نفقات االستثمار نسبة 

78,95% برسم سنة 2017. وفي ما يتعلق بنفقات الدين العمومي، 

فقد بلغت نسبة إنجازها %97,29.

تنفيذ نفقات الميزانية العامة خالل سنة  2017حسب نوعيتها 
بماليين الدرهم

تنفيذ نفقات الميزانية العامة خالل سنة 2017  حسب القطاعات: 
بماليين الدرهم



20
17

ة 
سن

ة ل
الي

لم
ن ا

نو
قا

ذ 
في

تن

6

میزانیة المواطن لمشروع قانون التصفیة لسنة 2017

• توزيع نفقات استثمار الميزانية العامة حسب نوعيتها : تمثل نفقات استثمار 

8 قطاعات وزارية حوالي 82,4% من مجموع نفقات االستثمار. ويتعلق األمر 

العلمي،  العالي والبحث  المهني والتعليم  الوطنية  والتكوين  التربية  بوزارة 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة   وزارة  والمالية،  االقتصاد  وزارة 

والغابات،  والمياه 

التجهيز والنقل  وزارة  

والماء،  واللوجستيك 

وزارة الطاقة والمعادن 

المستدامة،  والتنمية 

الصناعة  وزارة 

والتجارة  واالستثمار 

الرقمي،  واالقتصاد 

وإدارة  الصحة  وزارة 

الدفاع الوطني. 

بالدين  المرتبطة  النفقات  بلغت  العمومي:  الدين  وتطور  حجم   •

 61 مقارنة مع  مليون درهم سنة 2017  مليار و367  العمومي  71 

مليار و44 مليون سنة 2016.

2017 2016 تطور قيمة دين الخزينة مباليري الدراهم

153,20 142,79 قيمة الدين الخارجي للخزينة مباليري الدراهم

%14,4 %14,1 النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

539,14 514,68 قيمة الدين الداخيل للخزينة مباليري الدراهم

%50,7 %50,8 النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

692,34 657,47 املجموع

%65,1 %64,9 النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

تركيبة نفقات الدين العمومي سنة  2017 ماليين الدرهم
توزيع نفقات استثمار الميزانية العامة حسب نوعيتها  

بماليين الدرهم
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میزانیة المواطن لمشروع قانون التصفیة لسنة 2017

بصــورة  المســيرة  الدولــة  مرافــق   )4
: مســتقلة

بلغت نسبة إنجاز نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
44,22%، كما عرفت نفقات االستثمار العمومي لهذه المرافق 
معدل نمو سنوي يقدر ب  19,66% خالل الفترة 2017-2013.

5( الحسابات الخصوصية للخزينة:

للخزينة   الخصوصية  الحسابات  وموارد  نفقات  إنجاز  نسب  بلغت 
115,16% و 122,20% على التوالي  برسم سنة 2017. 

حققت موارد الحسابات الخصوصية للخزينة معدل نمو سنوي يقدر 
بينما عرفت نفقاتها  بين 2013 و2017،  الفترة ما  ب 8,86% خالل 

معدل نمو يناهز 10,42% خالل نفس الفترة. 

تطور موارد و نفقات  الحسابات الخصوصية  للخزينة بين سنتي 
2013 و 2017 بماليين الدرهم

تنفيد نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
بماليين الدرهم
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میزانیة المواطن لمشروع قانون التصفیة لسنة 2017

الدراسي  الموسم  خالل   %99,1 من   : االبتدائي  بالمستوى  التمدرس  نسبة  من  الرفع   •
2016-2017 إلى 100,9% خالل الموسم 2017-2018؛

• ارتفاع عدد التالميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا بنسبة 18% برسم السنة الدراسية 
برسم  تلميذ   260.017 ليبلغ   2017-2016 الدراسية  السنة  مع  مقارنة   2018-2017

2017-2018 مقابل 220.004 برسم 2016-2017؛

• الرفع من معدل التمدرس الجامعي: من 33,1% خالل السنة الجامعية 2016-2017 إلى 
35% خالل الموسم 2017-2018؛

• الرفع من عدد الطلبة الممنوحين بنسبة 2% ليصل إلى 334.517 مستفيد خالل السنة 
الجامعية 2017-2018 مقابل 329.332 ممنوح برسم السنة الجامعية 2016-2017؛

توسيع الطاقة اإليوائية لألحياء الجامعية  بنسبة 3,5% حيث بلغت 48.321 سريرا خالل   •
السنة الجامعية 2017-2018 مقابل 46.749 سرير برسم السنة الجامعية 2017-2016.

1( القطاعات االجتماعية:

 الصحة
بمعالجة  المتعلقة  تلك  وخاصة  طبي،  ومستلزم  دواء   3.600 من  أكثر  أثمنة  تخفيض   •

األمراض الخطيرة والمزمنة.

• بناء 12 دار للوالدة و20 مركزا لتصفية الكلي و إتمام وتأهيل 7 مختبرات سريرية ؛

• اقتناء المعدات الطبية الحديثة و 4 أجهزة سكانير  لفائدة المراكز االستشفائية و تشغيل 
المركز االستشفائي  بوجدور ومصلحة المستعجالت بالمستشفى اإلقليمي بالعيون؛

• تشغيل مجموعة من المستشفيات بطاقة سريرية إجمالية بلغت أكثر من 420 سرير في 
إطار  تنفيذ برنامج توسيع وتأهيل العرض االستشفائي ؛

إلى  تصل  سريرية  بطاقة  جديدة  استشفائية  مؤسسات  لبناء  األشغال  انطالقة  إعطاء    •
1300 سرير، ويتعلق األمر أساسا بمستشفى جهوي و أربعة مستشفيات إقليمية وأربعة 

مستشفيات للقرب.

التعليم 

• تعزيز الدعم المباشر للنساء األرامل، حيث مكن هذا البرنامج، إلى غاية شهر 
دجنبر2017، من استفادة  80.262 أرملة؛

مؤسسة  لفائدة   2017-2015 الفترة  برسم  درهم،  مليون   261 مبلغ  رصد   •
التعاون الوطني في إطار موارد »صندوق دعم التماسك االجتماعي؛

• بلغت قيمة االستثمارات المنجزة في إطار برنامج الكهربة القروية الشاملة من 
الربط بالشبكة الكهربائية عند متم سنة 2016 حوالي 23.100 مليون درهم. 

كما بلغ معدل الكهربة القروية 99,47% سنة 2017؛

• بلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية »مليون محفظة«4.103.781 تلميذا 
السنة  برسم  تلميذا   4.018.470 مقابل   2018-2017 الدراسية  السنة  خالل 

الدراسية 2016-2017؛

• مكن تعميم نظام المساعدة الطبية على مجموع التراب الوطني، من تسجيل 
نهاية شهر  غاية  إلى  النساء  مليون مستفيد منهم 52% من  يناهز 11,79  ما 

دجنبر 2017.

 تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية

• تهيئة 5 مالعب بالعشب االصطناعي وبناء قاعة مغطاة ومسبح في مراكش وبناء 
مسبحين أولمبيين ومسبح غير مغطى على كورنيش الرباط فضال عن إحداث 

مرافق رياضية مختلفة في الدار البيضاء؛

• إنجاز مجموعة من مشاريع القرب في القنيطرة والحسيمة باإلضافة إلى انطالق 
أشغال تشييد الملعب الكبير بتطوان وقاعة مغطاة بالفنيدق وتجهيز 6 قاعات 

رياضية بالرباط؛

انشاء عدة مراكز للشباب، تهييئ وتجهيز المؤسسات السوسيو-تعليمية )روض   •
األطفال، دور المرأة، دور الشباب، مراكز استقبال الشباب...(.

 الشباب والرياضة
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میزانیة المواطن لمشروع قانون التصفیة لسنة 2017

إلنجاز   2017 سنة  من  ماي  متم  إلى  اتفاقية   1.049 على  التوقيع   •
ب  االجتماعي  السكن  برنامج  إطار  في  سكنية  وحدة   1.595.770

250.000 درهم ؛

االجتماعي  السكن  برنامج  إطار  في  سكنية  وحدة   52.644 إنجاز   •
متم  غاية  وإلى  منذ سنة 2008  )140.000 درهم(  التكلفة  منخفض 

شهر ماي من سنة 2017؛

• عرف العجز السكني انخفاضا من 1.240.000 وحدة سكنية سنة 2002 
إلى 840.000 وحدة سنة 2011  ثم إلى 400.000 وحدة سكنية متم 

سنة 2017؛

• التوقيع على 145 اتفاقية بتكلفة إجمالية تناهز 56,32 مليار درهم منذ 
تبني سياسة المدينة سنة 2013 وإلى حدود غشت من سنة 2017.

• سجل الناتج الداخلي الخام الفالحي معدل نمو بلغ 7,3% منذ سنة 2008 إذ تجاوز 105,5 
بالمعدل  مقارنة   %55 بزيادة  أي   ،2008-2017 الفترة  خالل  سنوي  كمعدل  درهم  مليار 

السنوي المسجل بين سنتي 2000 و2008؛

• تضاعف االستثمارات: بين عامي 2008 و2017 إذ ارتفعت من حوالي 7 مليار درهم إلى أكثر 
من 13,3 مليار درهم؛

لفائدة ما يفوق  يناهز 18 مليار درهم  باستثمار إجمالي  •  إعطاء اإلنطالقة ل 813 مشروعا 
812.000 مستفيد في إطار تطوير الفالحة التضامنية للضيعات الصغيرة وفي المناطق الهشة؛

• بلغت المساحات المسقية 1.600.000 هكتار، منها أكثر من 540.000 هكتار مجهزة بأنظمة 
مقتصدة لمياه الري وهو ما يمثل 98% من أهداف مخطط المغرب االخضر.

الرقص  وفنون  للموسيقى  الوطني  المعهد  خاصة  الكبرى  الثقافية  المشاريع  بناء  مواصلة   •
بالرباط والمسرح الكبير بمدينة الرباط الذي تقدر تكلفته االجمالية ب 2.09 مليار درهم 

والمسرح الكبير بمدينة الدار البيضاء بتكلفة مالية تصل الى 1.440  مليار درهم.

توقيع اتفاقية جديدة في شتنبر 2017 لبناء متحف اآلثار وعلوم األرض بالرباط، بغالف مالي   •
يقدر ب 900 مليون درهم ضمن الشطر الثاني من مشروع تهيئة ضفة أبي رقراق بالرباط.

مواصلة أشغال بناء المؤسسات الثقافية للقرب )مراكز ثقافية، مكتبات، مسارح...(، وتشييد   •
مكادة  وبني  ببنسليمان  ثقافية  ومراكز  وكَرسيف  بسال  ومسارح  بتزنيت  الموسيقى  معهد 
وإعادة  بأفورار  الثقافة  دار  تجهيز  عن  فضال  وطنجة،  بوجدة  ومكتبتين  والريصاني وصفرو 

تأهيل المركز الثقافي بالخميسات.

التاريخية  المواقع  وتهيئة  الترميم  وأشغال  المادي  بالتراث  المتعلق  الرد  برنامج  مواصلة   •
)لكسوس وتمودة ومزورة وليلي(.

• مواصلة أشغال المحطات »نور 2« و »نور 3« للمركب الشمسي 
ميغاواط   350 إلى  تصل  إجمالية  كهربائية  بقدرة  بورزازات، 

وتكلفة مالية تناهز 16,46 مليار درهم؛

• إعطاء االنطالقة في أبريل 2017 إلنجاز أشغال المحطة »نور 4« 
 750 ب  تقدر  مالية  وتكلفة  ميغاواط   72 تبلغ  كهربائية  بقدرة 

مليون درهم؛

• إطالق طلب العروض الخاص بإنجاز أشغال المحطة »نور ميدلت« 
بين  تجمع  والتي  ميغاواط،   800 إلى  تصل  كهربائية  بقدرة 

التقنيات الحرارية الشمسية والكهرضوئية.

2( البنيات التحتية والقطاعات االنتاجية:

 الثقافة السكن

االستراتيجية الطاقية الفالحة
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السريع  للطريق  الثاني  للشطر  االنطالقة  إعطاء   •
بين العرائش والقصر الكبير على طول 13,7 كلم، 
المتعلقة  الصفقة  تفويت  تم   2017 سنة  وخالل 
األشغال  بأن  علما  الشطر  بهذا  االشغال  بإنجاز 
االنتهاء  تم  قد  كلم   14 طول  على  األول  بالشطر 

من إنجازها ؛

• إتمام الطريق السريع بين القنيطرة وسيدي يحيى؛

• توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين العيون والداخلة 
على طول 1055 كلم. وقد تم رصد مبلغ 8,5 مليار 

درهم ضمن الشطر االول لتمويل هذا المشروع؛

• عرفت نسبة تقدم األشغال بالطريق السريع تزنيت-
بتكلفة   %10 كلم   40 بإنجاز  المتعلق  العيون 

إجمالية تقدر بـ 230,20 مليون درهم؛

وميناء  الجديد  آسفي  ميناء  بناء  أشغال  مواصلة   •
الصيد الجديد في المهيريز؛

• بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع الخط األول فائق 
 %93 البيضاء  والدار  طنجة  بين  الرابط  السرعة، 

حتى متم شهر شتنبر 2017.

عبر  وذلك  اللوجيستيكية  االستراتيجية  تفعيل   •
العام  االتحاد  مع  شراكة  اتفاقية  على  التوقيع 
لمقاوالت المغرب و المجموعة ما بين المهن لدعم 
اللوجستيكي  التأهيل  برنامج  لتفعيل  االستشارة 
النقل  مجال  في  والمتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 

.)Giac Translog( واللوجيستيك

قطاع السيارات

• إنتاج ما يناهز 376.000 سيارة سنة 2017 مقابل 345.106 سيارة سنة 2016؛

• بلغ رقم معامالت القطاع عند التصدير 58.76 مليار درهم برسم سنة 2017 مقابل 54.63 مليار درهم 
برسم سنة 2016، أي بزيادة 7.6%؛

اتفاق بين المملكة المغربية والمجموعة الصينية »بي-واي-دي« يهدف إلى  التوقيع على بروتوكول   •
إرساء »منظومة النقل الكهربائي«؛

• التوقيع على 26 اتفاقية استثمار تندرج بالخصوص في منظومات »رونو« و »بوجو سيتروين« و »أسالك 
يبلغ 13,78 مليار درهم ستمكن من خلق 11.568  استثماري إجمالي  السيارات« و »فاليو« بغالف 

منصب شغل؛

قطاع الطيران : استقرار شركات عالمية كبرى مثل »إيطون« و إيروليا« و »أركونيك« و »ساتيس«,حيث 
أصبح المغرب وجهة مفضلة ألهم مصنعي الطيران في العالم.

قطاع النسيج والجلد: بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 37,03 مليار درهم برسم سنة 2017 مقابل 35,30 
مليار درهم برسم سنة 2016، أي بزيادة %4,9.

قطاع ترحيل الخدمات: التوقيع على 13 اتفاقية استثمار وبروتوكول اتفاق )منها ما هو في طور اإلعداد( 
مما سيمكن من خلق 15.800 منصب شغل مباشر.

حققت مداخيل النشاط السياحي خالل الفترة الممتدة بين شهر يناير ودجنبر 2017 ما يناهز 69,7   •
مليار درهم بالنسبة لغير المقيمين بالمغرب، مقابل 64,2 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 

2016 أي بزيادة 8,5%؛

بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب خالل الفترة الممتدة بين شهر يناير و شهر دجنبر 2017،   •
11,35 مليون سائح، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016؛

سجلت لليالي المبيت داخل مؤسسات اإليواء السياحية المصنفة ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة مع نفس   •
الفترة من سنة 2016.

 البنيات التحتية      الصناعة

السياحة
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األثر المالي لمختلف التدابير الجبائية والجمركية:

التدابير الجبائية :

التدابير الجمركية

األثر امليزانيايت لسنة 2017 مباليني الدراهم محتوى التدبري

التدابري املرتبطة بالرضيبة عىل الدخل

] -162 [  اإلعفاء الدائم من التعويض عن فرتة االختبار وتبسيط رشوط اإلعفاء

التدابري املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة

] -314 [ اإلعفاء من رضيبة عىل القيمة املضافة املرتبطة باسترياد الطائرات دون تحديد عدد األماكن

] -92.7 [ إعفاء جمعيات القروض الصغرى من الرضيبة عىل القيمة املضافة بشكل دائم

التدابري املرتبطة  برسوم التسجيل والتمرب

] +117 [ تنسيق املعاملة الرضيبية القتناء األرايض

األثر امليزانيايت لسنة 2017 مباليني الدراهم محتوى التدبري

] -1,9 * [     تطبيق رسم استرياد بنسبة 10% عىل بعض أنواع السيارات النفعية

] +94.6 * [  مالمئة الرضائب املفروضة عىل السجائر املصنوعة من التبغ البني مع تلك املصنوعة من التبغ اآلخر

عىل مدى 3 سنوات.ت

] - 0,16 * [  تخفيض حصة رسم االسترياد  املطبقة عىل املدخالت املستعملة يف صناعة األلواح الشمسية

)Pick-up(

*ابتداء من فاتح يوليوز2017



تفاعل معنا بزيارتك ملوقع وزارة االقتصاد واملالية عىل العنوان التايل
www.�nances.gov.ma

وعىل مواقع التواصل االجت�عي
 حساب تويرت   

 http://twitter.com/�nancesmaroc

صفحة الفايسبوك  
https://www.facebook.com/�nancesmaroc/ 
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