
 

  

 
 جدول خاص بجرد المعلومات ذات الطابع االستباقي

 االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة  ةوزارل

 

  

 مالحظات
 مصدر المعلومة  

 
 جرد جميع الوثائق المتضمنة للمعلومات ذات الطابع االستباقي 

 المتاحة للمواطنين كيفما كان نوع الحامل   
المعلومات ذات الطابع  

 االستباقي 
رقم  

 الخانة

 
الحقول المذكورة في  
الجدول، عبارة عن  

تندرج  شاملة  مجاالت 
تحتها عدة مواضيع  
فرعية مفصلة على  

   متدرجة.  مستويات 

الموقع الرسمي  
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة
 
 
 

بوابة المديرية  
لمديرية العامة  ا

 للضرائب 
 

 العامة  بنك المعطيات القانونية
   

 الهياكل اإلدارية  •

  األنظمة األساسية  •

 الوظيفة العمومية  •

للمالية، )أنظر الخانة  القانون التنظيمي  +  قانون المالية •
 الموالية( 

 بالضرائب النصوص المتعلقة 

 المدونة العامة للضرائب  •

 مراسيم  •

 قرارات  •

النصوص التشريعية  
 والتنظيمية  
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بوابة األنترانت  
الخاص بمديرية  

 أمالك الدولة

 مذكرات دورية  •
 والتنظيمية الخاصة بأمالك الدولة بنك المعطيات القانونية 

 قرارات  •
  إشعارات •
 قوانين  •
 مراجع قانونية •
 ظهائر  •
 دوريات   •
 دالئل •
 مواثيق •
 مراسيم   •

 دوريات  •
 

الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة

 قانون المالية 
 

 ميزانية الدولة لكل سنة   •

 قانون المالية عبر السنوات  •

 القوانين المتعلقة بتصفية الميزانية عبر السنوات  •

 التعرف أكثر على ميزانية الدولة   •

 )وثيقة توضيحية(  ميزانية المواطن  •
 

 القانون التنظيمي للمالية 
 
 العام السياق  ❖

 

 التنظيمي للمالية  وتطور القانوننشأة   •

 أهداف القانون التنظيمي  •

 مراحل إعداد واعتماد القانون التنظيمي  •

 معجم  •
 

 ركائز القانون التنظيمي لقانون المالية  ❖
 

 تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي  •

مشاريع قوانين المالية  
 والوثائق المرفقة بها 
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 تعزيز شفافية المالية العمومية •

 الُمحاسبة  •
 

 للمالية تنزيل القانون التنظيمي  ❖
 

  130-13الجدول الزمني لتفعيل القانون التنظيمي رقم   .1
 لقانون المالية 

 المراحل التجريبية  .2
 نظام قيادة المرحلة التجريبية .3
 ر يقيادة التغي .4
 األنظمة المعلوماتية  .5
 الشركاء .6
توثيق ونشر المعلومات التوضيحية حول القانون التنظيمي   ❖

   للمالية
 

 والتنظيمية النصوص القانونية  .1
 قانون المالية عبر السنوات  .2
 وإرشادات تقارير   .3
 أحداث .4
 االسئلة المتداولة  .5
 مكتبة الفيديو  .6
 مكتبة الصور  .7
 روابط هامة  .8
 

 نجاعة أداء التدبير العمومي 
 

مشاريع نجاعة األداء تهم جميع القطاعات الحكومية، وهي   
عبارة عن استراتيجيات تضعها الحكومة لتحقيق نجاعة األداء 

 قطاعا حكوميا(   37بحوالي )يتعلق االمر 
 
 



الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة

 
 الوزارة

والمالية وإصالح  وزير االقتصاد ورقة تعريفية ب   •
 اإلدارة

 بوابة خاصة بموظفي الوزارة •
 الهيكل التنظيمي

 
 عبارة عن عرض لمجاالت اختصاص الوزارة :  مهامنا

 

 والمالية مجالي الميزانية   •

 المجال المالي  •

 مجال المراقبة  •

 الهيكلة وتفويت األصول  مجال إعادة •
 
لمجاالت التدخل المباشر لمختلف مصالح  عرض :  مهننا

 الوزارة
 

 الجبايات والضرائب  •

 المؤسسات والمقاوالت العمومية  •

 التقاعد العمومي  •

 الشؤون القانونية  •

 الحكامة •

 األسعار  •

 المنافسة  •

 إصالح اإلدارة  •

 ميزانية الدولة  •

 المقاصة  •

 نظام الصرف  •

 الملك الخاص للدولة  •

 الدراسات واإلحصائيات  •

مهام الوزارة والهياكل اإلدارية  
المتعلقة بها والمعلومات  

 الضرورية لالتصال بها 
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 الخارجي التمويل  •

 ضمان التمويل  •

 تقنين القطاع المالي  •
 

 عبارة عن نافذة ارشاد واعالم لصالح الفئات التالية :  توجيهكم

 مواطن  •

 صحافة  •

 موظفو وزارة االقتصاد والمالية  •

 مستثمر مؤسساتي  •
 
المعلومات الضرورية لالتصال  جميع  خانة تقدم هذه ال  :اتصال

 بالوزارة 
 الدولة    بمديرية أمالكورقة تعريفية 

 المهام  •
 االختصاصات  •
 : هيكلة مديرية أمالك الدولة  •

 اإلدارة المركزية  -

 المصالح الخارجية  -

 :  الشبكة •
)عناوين أرقام  جميع المعلومات الضرورية لالتصال بالمديرية 

 (. هواتف 
 
 

الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة
بوابة المديرية  

المديرية العامة  
 للضرائب 

 الخدمات العمومية 
 

 دليل المساطر اإلدارية في جميع القطاعات العمومية   •

 التشغيل العمومي  •

 في المجال الضريبي   أسئلة مبدئية •

 الملزم ميثاق  •

األنظمة والمساطر والدوريات  
والدالئل التي يستخدمها موظفو  

 الوزارة في أداء مهامهم 
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https://www.domaines.gov.ma/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85.aspx
https://www.domaines.gov.ma/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA.aspx
https://www.domaines.gov.ma/Pages/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9.aspx
https://www.domaines.gov.ma/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.domaines.gov.ma/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Legislation-et-reglementation/Questions-de-principe/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zN1Yx/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Legislation-et-reglementation/Charte-des-contribuables/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUU41/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Legislation-et-reglementation/Charte-des-contribuables/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUU41/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Legislation-et-reglementation/Charte-des-contribuables/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUU41/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموقع الرسمي  
لمديرية أمالك  

 الدولة  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ميزانية الدولة التعريف ب 

 

 تاريخ الميزانية المغربية  •

 اإلطار القانوني إلعداد قانون المالية للسنة  •

 مسار التحضير    •

 تصنيف الميزانية    •
 

 المذكرات والدوريات الخاصة بتدبير القطاع الخاص للدولة

 

  دالئل المساطر •
 التقرير السنوي حول العقار العمومي المعبأ لالستثمار  •
 تقرير حول النشاط السنوي للمديرية   •
 خريطة المخاطر  •
 االتفاقيات  •
 مذكرة التوجيهات االستراتيجية   •
 مواثيق   •
 الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات  •
 بنك المعطيات القانونية والتنظيمية   •
   هيكلة مديرية أمالك الدولة  •
 نموذج المراسالت  •
 عقدة األهداف والوسائل   •
 لوحات القيادة   •
 اإلعالنات القانونية  •
 االجتهادات القضائية   •
 ي  الدليل الهاتف •
 مخطط العمل االستراتيجي  •
 
 

https://www.domaines.gov.ma/Pages/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9.aspx


الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموقع اإللكتروني  
للمديرية العامة  

 للضرائب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإللكترونية للمديرية العامة للضرائب الخدمات 
 

 فضاء الخواص  •

 فضاء المهنيين   •

 شواهد  •

 ضريبة السيارة   •

 حسابكم الضريبي  •

 شكايات  •

   بإيجاز  الضريبي النظام •

  الضريبة على الدخل

شركات الضريبة على ال   

 الضريبة على القيمة المضافة

التسجيل واجبات    

  واجبات التمبر

الخصوصية السنوية على   الضريبة

  المركبات 

مساهمات التضامن االجتماعي    

 الضريبة على عقود التأمين 

السكن رسم    

المهني الرسم   

قائمة الخدمات التي تقدمها  
المؤسسة للمرتفقين بما في  

والمعلومات  ذلك الوثائق  
الضرورية للحصول على خدمة  

 أو وثيقة إدارية 
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https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Impots-sur-le-revenu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KMlYx/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Impots-sur-les-societes/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KSUU0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Impots-sur-les-societes/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KSUU0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Impots-sur-les-societes/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KSUU0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Taxe-sur-la-valeur-ajoutee/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KSVQy/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Droits-de-timbre/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUVM0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Droits-de-timbre/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUVM0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Droits-de-timbre/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUVM0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/tsava/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUTA3/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/tsava/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUTA3/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Droits-d_enregistrement/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUU02/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/contribution-sociale-de-solidarite/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KQU4y/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Legislation-et-reglementation/Taxe-sur-les-contrats-d_assurances/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zUkIw/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Taxe-d_habitation/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KQTU2/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Taxe-professionnelle/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KQUE0/


الخدمات االجتماعية رسم    

 ة ضريبي ئلدال

  منتدى األسئلة

  استمارات ضريبية

  الضريبية الشهادات 

  الضريبة على الدخل اد استرد 

  القيمة المضافةعلى ضريبة ال رجاعا

  المقاوالت  تصنيف

  مصطلحات قانونية وضريبية

 تبسيط الضريبة لألطفال 

  اإلجراءات •

يبيةالمواعيد الضر   

 منتدى األسئلة 
 

صحاب امتياز بيع العربات: خدمة رقمية جديدة  أ •
 لدفع الواجبات الثابتة  

        
 ( )الخزينة العامة للمملكة الخدمات الضريبية  -

 

 داء اإللكتروني للضرائب المحلية األ •

https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-impots-en-bref/Taxe-de-services-communaux/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KQUU0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Guides-fiscaux/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KUVQ3/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Foire-aux-questions/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zQjM3/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-formulaires-fiscaux/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zUjgx/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-demandes/Attestations/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KU0k2/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-demandes/Restitutions-ir/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KMkc0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Vos-demandes/Remboursements-tva/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KMkkw/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Categorisation/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zUjI2/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Lexique-juridique-et-fiscal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zUkUy/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/L_impot-explique-aux-enfants/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zUjU0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Calendrier%20fiscal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zTUEx/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Calendrier%20fiscal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zTUEx/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Calendrier%20fiscal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zTUEx/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Vos-demarches_impots-en-bref/Foire-aux-questions/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zQjM3/


 محاكاة غرامات التأخر عن دفع الضرائب  •
 الجبائية خدمات ال-       

 

التصريح واألداء اإللكترونيين للضريبة على القيمة   •
 المضافة

التصريح واألداء اإللكترونيين للضريبة على   •
 الشركات 

 التصريح اإللكتروني للضريبة على الدخل •
 

 ست خدمات إلكترونية  :جمركيةالخدمات ال- 
 

" للتعشير الجمركي عبر شبكة  BADRنظام " •
 األنترنت 

• "MCV  نظام محاكاة الرسوم والضرائب عند "
 تعشير العربات 

للمساعدة على تعشير البضائع عند  " ADILنظام " •
 االستيراد 

التصريح بالقبول المؤقت للسيارات عبر األنترنت   •
"D16ter " 

خدمة تتبع الحسابات المكتتبة تحت األنظمة   •
 " REDاالقتصادية بالجمرك " 

• "DAAM :»   نظام للمساعدة على االستعمال األمثل
 للمنظومة اإلعالمية الجمركية

        
 الدولة   مديرية أمالك خدمات -      

 
  : ومبسط للمساطرشرح مختصر 

 التفويت عن طريق طلب العروض  -
 التفويت عن طريق السمسرة العمومية  -
 التفويت لفائدة االستثمار  -

http://www.tax.gov.ma/wps/portal/SimplTVA
http://www.tax.gov.ma/wps/portal/SimplTVA
http://www.tax.gov.ma/wps/portal/SimplTVA
http://www.tax.gov.ma/wps/portal/SimplTVA
http://www.tax.gov.ma/wps/portal/SimplIS
http://www.tax.gov.ma/wps/portal/SimplIS
http://www.tax.gov.ma/wps/portal/SimplIS
http://www.tax.gov.ma/wps/portal/SimplIS
http://www.tax.gov.ma/wps/portal/SimplIR
https://www.domaines.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6.aspx
https://www.domaines.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.domaines.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.aspx


 تفويت السكن للموظفين  -
 بيع المنقوالت  -
 الكراءات الفالحية -

 االستثمار  الكراء من أجل  -
 رفع اليد  -

 خدمات على الخط 

 الموظفون المسكنون  -
 اقتناء السكن   -
اإلبراء المتعلق بقطعة أرضية موزعة في إطار   -

 اإلصالح الزراعي 
 مماثلة قرض القتناء سكن  -

 الشكايات  

 تقديم شكاية  -
 تتبع شكاية 

 االدارية  الخدمات -       
 

 بنك المعطيات القانونية  •

 موقع التشغيل العمومي  •

 مماثلة األجرة  •

 مماثلة المعاش  •

 اإلدارة في ارقام  •

 والتوجيه اإلداريمركز االتصال   •

 بوابة الخدمات العمومية  •

 «Service Public» تطبيق •

 بوابة البيانات المكانية  •

 إدارتي ماب  •

 المرجع المشترك للموارد البشرية  •

 المعين  •

 البوابة الوطنية للشكايات  •
 

https://www.domaines.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA/Pages/%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86.aspx
https://www.domaines.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA/Pages/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA.aspx
https://www.domaines.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.domaines.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.aspx
https://chikaya.ma/?page=reclamation.SoumettreReclamation&type=1&h=809322de6753c382e485f17592af63c9265dd463a5e2f6ac29a85dd324de0298
https://chikaya.ma/?page=reclamation.SuivreReclamation


 بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية    -      
     

 خدمات للموظف  -      

 محاكاة احتساب أداء أجور موظفي الدولة  •

 على الوضعية اإلدارية لموظفي الدولة  االطالع  •
 

 خدمة: مستثمر مؤسساتي 
 

تتميز هذه الخدمة بكونها نافذة للمستثمرين على السوق  
التشريعي، فرص االستثمار،  )المغربية على عدة مستويات: 

  المعلومات الماكرو اقتصادية، البيانات الخاصة بالسوق 
 ...( المالي الدولي

        

الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

  اإلدارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)فضاء استقبال جميع أنواع الشكايات التي يتقدم بها  شكايات 
 المواطنون( 

 
 ( -5- الخانة حقوق وواجبات المواطن مفصلة في)

 
 بوابة خاصة بشكاية الموردين

 
 مرصد آجال األداء 

 اإلطار القانوني  •

 سير مرصد آجال األداء •

 حكامة مرصد آجال األداء •

 مستجدات  •

المتعلقة بالمؤسسات والمقاوالت  األداء نشر آجال  •
 العمومية 

 روابط هامة  •
                       مديرية أمالك الدولة                                                                                                           

اه حقوق وواجبات المرتفق اتج
   وطرق التظلم الوزارة
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الموقع الرسمي  
لمديرية أمالك  

 الدولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صحيفتان من  
 اإلعالنات القانونية 

الموقع الرسمي  
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة
 
 
 
 
 
 

تستقبل مديرية أمالك الدولة شكايات المواطنين عبر موقعها   -
وكذا عبر   E-chikayaاإللكتروني وعبر منصة الشكايات 

 سة الوسيط وعن طريق الوضع المباشر بمكتب الضبط مؤس
 
وضع واجهة للولوج عبر البوابة اإللكترونية للمديرية لتدبير   -

 تدفق الزوار وتنظيم الزيارات والمواعيد 
 
 توفير دالئل ومطويات لإلرشاد والتوجيه بنقط   -

 االستقبال تخص المساطر األساسية لتدبير الملك  
 والمستندات الضرورية لذلكالخاص للدولة والوثائق  

 
تهييئ فضاء لالستقبال المباشر بالمدخل الرئيس لإلدارة   -

المركزية وتأهيله وتجهيزه بالوسائل التكنولوجية والمادية  
والبشرية من أجل التواصل المباشر مع المرتفقين وتقديم  

 المعلومات الضرورية لهم وإرشادهم وتوجيههم؛ 
 
ت حائطية لنشر اإلعالنات تزويد مقرات العمل بسبورا -

اإلدارية واإلخبار بكل المستجدات التي تهم الملك  
 الخاص للدولة 

شروط االستفادة من خدمات   - 10-الخانة  -9-الخانة -8-الخانة  –  5أنظرـ الخانة   
 (الوزارة )تراخيص وأذونات 
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الرسمي  الموقع  
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة

 الصفقات العمومية وطلب العروض 
 

 البوابة الوطنية للصفقات العمومية  •

 طلب عروض وزارة االقتصاد والمالية  •

البرامج التوقعية للصفقات  
العمومية ونتائجها ومبالغها  

 ا وأسماء الحائزين عليه
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طلب عروض إدارة الجمارك والضرائب الغير   •
 المباشرة. 

 مديرية أمالك الدولة
 

بالعمليات التي تقوم بها  نشر اإلشعارات واإلعالنات المتعلقة 
مديرية أمالك الدولة )دعوات للمناقصات، مبيعات الممتلكات  

 المنقولة، طلب العروض، المصادرة، إلخ( على مستوى: 
 صحيفتان من اإلعالنات القانونية؛  -
 وكذا على مستوى الموقع اإللكتروني للمديرية.  -

   www.marchespublics.gov.ma    والموقع 

الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة

 مباريات 

جميع مباريات التوظيف  فضاء التوظيف: يعلن فيه عن  •
 والشروط والوثائق المطلوبة 

برامج مباريات التوظيف  
  واالمتحانات المهنية 

 واإلعالنات الخاصة بنتائجها
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الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة
الموقع الرسمي  
لمديرية أمالك  

 الدولة
 

 لترشيح لمناصب المسؤولية ا
 

فضاء مخصص لإلعالن عن جميع مباريات الولوج   •
 الى المناصب الشاغرة   

 إشعارات وإعالنات )السمسرات العمومية( 

•  

اإلعالنات الخاصة بفتح باب  
الترشيح لشغل مناصب  

المسؤولية والمناصب العليا  
والئحة المترشحين للتباري  

 بشأنها ونتائجها 
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الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة
 

الموقع االلكتروني  
 لمديرية الضرائب 

 إعالنات وإشعارات  •
 المستجدات  •
 مطبوعات  •
 مراجع أسعار العقار  •
 تقارير حول النفقات الجبائية  •
توصيات المناظرات الوطنية حول   •

 الجبايات 
  بيانات صحفية •

التقارير والبرامج والبالغات  
   والدراسات المتوفرة 
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https://www.marchespublics.gov.ma/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Presse/Communiques-de-presse/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE5KS08x/


 صور  •

  أشرطة الفيديو •

 إذاعية  وصالت  •

•  
 

الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموقع االلكتروني  
 لمديرية الضرائب 

 والمالية اإلحصائيات االقتصادية 
 

 الشهرية  واألرقام الرئيسيةالمؤشرات  •

 الحسابات الوطنية  •

 المؤشرات االجتماعية  •

 األنشطة القطاعية  •

 الحسابات الخارجية  •

 المالية العامة  •

 الديون  •

 النقد والتسليف  •

 والبورصة سوق النقد   •

 على المستوى الدولي  •

  إحصائيات ضريبية •

 

اإلحصائيات االقتصادية  
 واالجتماعية 
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الموقع الرسمي   
لوزارة االقتصاد  
والمالية وإصالح  

 اإلدارة

المعلومات التي تضمن التنافس   نفس الجدول  ن ( م11-10-9-8)انظر الخانة  
 والنزيه والمشروع الحر 
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الموقع اإللكتروني   
للمديرية العامة  

 للضرائب 

 في مجال الضرائب اتفاقيات دولية 
 مجال الضرائب   اتفاقيات وشراكات

االتفاقيات التي تم الشروع في  
مسطرة االنضمام إليها او  

 المصادق عليها 
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 15 مشاريع القوانين  --- --- 

https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Mediatheque/phototheque/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zNkw0/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Mediatheque/Videotheque/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zRTI1/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Mediatheque/Messages-radio/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zRUgy/
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/Presse/statistiques-fiscales/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizSwdnQ2NvQ18DEK9jQ0cLQ09vdx9_Lx8w4z0w1EV-BsaugEVmAUEhgY4GTs6G-hHkaQfUwFIvwEO4GgA1B-FagWqCwJNDfArADuRkCUFuaERBpmeigBHRGBf/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2XzY5QUMxM0swTDBVSzMwQTkxSUpHTE4zTkMx/


 

 

 

 

 

                                                             

 

 مالحظة: تقدم الوزارة موقعها اإللكتروني في خمس لغات )العربية والفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية واالمازيغية(

 

 

الجماعات الترابية، ميزانيات  --- --- 
والقوائم المحاسبية والمالية  

المتعلقة بتسييرها وبوضعيتها  
 المالية
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مقترحات القوانين التي يتقدم   --- --- 
 بها أعضاء البرلمان 
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