
 .يـــالعموم التدبير أداء ةــــنجاع تقوية

 المالية لقانون المالي التوازن تهم مالية وقواعد مبادئ إرساء
 المالية شفافية تحسين إلى الرامية القواعد من مجموعة وإعتماد
 .العمومية

 المالية ومراقبة الميزانية مناقشة في البرلمان دور تعزيز
 .العمومية

 

 

 

 الدولة:ة ماليتهم توازن قواعد 

وسداد  االستثمارمجموع نفقات  االفتراضاتال يمكن أن تتجاوز حصيلة 
 .أصول الدين برسم السنة المالية

 :قواعد مالية و ميزانياتية جديدة

 

 

 

 

 

 

قواعد جديدة لتدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات 

 :للخزينةالخصوصية 

 التوفر على ) بصورة مستقلةمرافق الدولة المسيرة  حدا تحديد شروط إل

 و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية من الموارد الذاتية( 30%

 . (من الموارد الذاتية %40التوفر على )

  أو مرفق للدولة  مرصد ألمور خصوصية دفع مبالغ من حسابمنع

حساب خصوصي للخزينة أو مرفق للدولة لفائدة  مسير بصورة مستقلة

 .مسير بصورة مستقلة

  تقليص عدد أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة من خالل دمج

 حسابات القروض وحسابات التسبيقات في إطار حسابات التمويل.

 : صدقية أكثر للدولة حسابات و ميزانية

 تكاليف و موارد مجموع صادق بشكل المالية قوانين تقدم: الميزانية صدقية

 التي التوقعات و إعدادها أثناء المتوفرة المعطيات على بناء وذلك الدولة

 .عنها تنتج أن يمكن

      وصادقة للقانون مطابقة الدولة حسابات تكون أن يجب: الحسابات صدقية

 األعلى المجلس يقوم و المالية لوضعيتها و تهاورلث حقيقية صورة وتعكس

 .عليها بالتصديق للحسابات

 : نظام محاسباتي ثالثي األبعاد

  الميزانياتية.تكريس المحاسبة 

 الوضعية المالية للدولة و ثروتها. رضمسك محاسبة عامة تع 

  بمعطيات حول نجاعة  توفيرمحاسبة لتحليل التكاليف تمكن من مسك

 أداء التدبير العمومي. 

 

 

  تندرج في إطار ميزانياتي على مدى ثالث سنوات ةميزاني

إلى برمجة ميزانياتية لثال  سنوات يتم  ستناداايتم إعداد قانون المالية للسنة 

حول  الستشرافيةاتحيينها سنويا. وستمكن هذه البرمجة من تعزيز الرؤية 

القطاعية مع الحفاظ على  ستراتيجياتاال نسجاماوتقوية  ستراتيجيةاالالخيارات 

 .التوازن المالي للدولة

 : البرامج على مبنية ميزانية

 الدولة لميزانية جديدة هيكلة المالية لقانون التنظيمي القانون مشروع يقترح

 .العمليات أو المشاريع من متناسقة مجموعة تضم برامج على مبنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ميزانية مرتكزة على نجاعة األداء

 بمؤشرات وكذا عامة منفعة ذات غايات وفق تحدد بأهداف برنامج كل يقرن

 .عليها المحصل النتائج لقياس مرقمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 130.13 رقم التنظيمي القانون رميي ،الدستور من 75 لى الفصلع بناء

 14 بتاريخ 1.15.62 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المالية لقانون

 الجديدة الدستورية مقتضياتال زيلـتنإلى  (2015 يونيو 2) 1436 شعبان

 :بــ يتعلق  فيماذلك و

  
 

ة ـــن التنظيميــــالدساتير و القواني سلسلفي إطار ت القانونهذا  ندرجي

 السابقــــــة:
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1970دستور   

1972دستور   
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2011دستور   

 الموظفين. اعتمادات على المحدودية طابع إضفاء 

 أخرى. إلى سنة من االستثمار اعتمادات ترحيل سقف تحديد 

 االستثمار. بميزانيات التسيير نفقات إدراج منع 
 رجاعات إلاعتماد الطابع اإلجمالي للتسديدات و التخفيضات و ا

 .ةالضريبي
 والتقاعد االجتماعي االحتياط أنظمة إطار في الدولة مساهمات إدراج 

 الموظفين. نفقات فصل ضمن
 النفقات المتعلقة بتدبير األموال العمومية التي الموارد و  إمكانية إدراج

 تنتج عن بعض حسابات الخزينة في ميزانية الدولة .

 : القانون التنظيمي لقانون المالية ق.ت.م*

الدولة حسابات و ميزانية صدقية و شفافية تقوية األداء نجاعةوربطها ب ميزانيةالمقروئية تحسين    

 
لماليةا لقانونتنظيمي القانون ال خلفية إصالح  

 

تحسين مقروئية الميزانية 

 تتبع أكثر دقة لتنفيذ السياسات
 ةــــــالقطاعي

 للنتائجاستيعاب أفضل 

 مسؤوليات للأدق تحديد 

التدبيريةللمقاربة  وسعأ استخدام 
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 مع مراعاة 2016تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 
 :ما يلي

 

 2017ر ــــــــح ينايـــــــــفات

 58المادة (الموظفين  نفقات  عتماداتامحدودية   عتمادا(. 

 2018ر ــــــــح ينايـــــــــفات

  2الفقرة  31المادة (مسك المحاسبة العامة(. 

  ؛)38،39،40المواد (هيكلة الميزانية حول البرامج 

 مشاريع  رفقة لدى اللجان البرلمانية المعنية األداء نجاعة مشاريع إيداع

 ؛)39المادة (الوزارية القطاعات  ميزانيات
 داخل البرامج وبين البرنامج نفس مستوى على االعتمادات مرونة تحويل 

 ؛( 45 المادة) الفصل نفس

  2الفقرة  63المادة ( االستثمار اعتماداتتحديد سقف ترحيل(. 

 2019ر ــــــــح ينايـــــــــفات

 ؛)5المادة ( البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 
  المكلف تقديم البرمجة الميزانياتية اإلجمالية للدولة في عرض الوزير

المادة ( يوليوز 31بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 

 ؛)47

 للقطاعات الوزارية أو الـمؤسسات وكذا  تقديم البرمجة المتعددة السنوات

الخاضعة لوصايتها و  العـمومية للـمؤسسات العـمومية والـمقاوالت

لجان البرلمانية ة، لالمستفيذة من موارد مرصدة أو إعانات من الدول

 ؛)48المادة ( القطاعية رفقة مشاريع الميزانيات

  و مرافق الدولة المسيرة  حذف الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

، 21 ادتينالم(ستيفاء شروط اإلحداث إبصورة مستقلة في حالة عدم 

27(. 

 2020ر ــــــــح ينايـــــــــفات

 

  نظمة اإلحتياط اإلجتماعي و التقاعد أإدراج مساهمات الدولة في إطار

 ؛)15المادة ( ضمن فصل نفقات الموظفين

 ؛)31المادة ( مسك محاسبة تحليل التكاليف 

  التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون و صدقيتها من طرف

 ؛)31المادة ( المجلس األعلى للحسابات

 التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية التقارير المرافقة لمشروع قانون 

 .) 66المادة (

 

  : للبرلمانالمقدمة  طياتغناء المعإ
 و البرمجة متعددة السنوات  األداء: مشروع نجاعة  قانون المالية للسنة    

 .(اتقرير 13) المرافقة لمشروع قانون الماليةو الوثائق 

 التقرير السنوي حول  قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية :
 الحساب العام للدولة ونجاعة األداء و  فتحاصاداء و تقرير نجاعة األ

 ...، تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية

 : الماليةتعديل الجدول الزمني إلعداد قوانين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إخباره مسبقا ببعض اإلجراءات المتخذة  عبر تعزيز نطاق ترخيص البرلمان
 : خالل السنة الميزانياتية

 إحدا  حسابات خصوصية للخزينة. 
 فتح إعتمادات إضافية. 
  تنفيذ بعض نفقات اإلستثماروقف. 

 : توضيح وتأطير و توسيع حق التعديل البرلماني

 

 

 
 

 

 

 

2016 أبريل  

ةـالمغربي ةـالمملك  

بتاريخ  1.15.62الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
 (2015 يونيو 2) 1436شعبان  14

 

 ةـــــــــــــــــون الماليـــــــــذ قانـــــــــة بتنفيــــون التصفيــــــــــقان   

المشروع سنويا في أجل أقصاه نهاية الربع األول من السنة الثانية التي  إيداع
 تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني.

. 

ة ــومراقب ةــفي مناقشة الميزانيان ـــبرلمتعزيز دور ال
 ةــة العموميــالمالي

  
 

 130.13ون التنظيمي رقم ــالجدول الزمني لتفعيل القان
 ةـــون الماليـــــلقان

 أيام 8 أيام 4 أيام 3

 عدلـــــــــــــــــالم ةـــــــــــــــاليــالم ونـــــــــقان

 النواب مجلس المستشارين مجلس النواب مجلس

 القراءة الثانية والتصويت الدراسة

 مشروع إيداع
 المالية قانون
 المعدل

2البرنامج  1البرنامج    

منع الرفع من قيمة 
 التكليف العمومي

 
 االعتمادات توزيع إعادة

 البرامج. مؤشرات و ألدهدا  الضرورية التقويمات إجراء و التبرير مع

 الفصل

 اكتوبر 20 يوليوز 31

 يوم 30

 ديسمبر 31

 أيام 6 يوم 22

 البرلمان مع  تشاورية مرحلة

 مشروع قانون المالية إيداع
 n+1 سنة لل النواب بمجلس

 و التصويت دراسةال
مشروع قانون على 
   طرف من المالية
 النواب مجلس

 من القراءة الثانية
 مجلس طرف
 النواب

تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة n  

  البرمجة  الميزانياتية اإلجمالية لثال
 سنوات 

 nة ــــــــــــــــالسن

   دراسةال
على  التصويتو

مشروع قانون 
 طرف من المالية
 المستشارين مجلس

lof.finances.gov.ma 


