
 اليـــوم الدراســـي حـــول تنزيل القانـــون التنظيمـــي لقـانـــون الماليـــة
 الصخيرات  -2015أكتوبــر  21األربعــاء 



 I العامالسياق    

II     لقانون الماليةالتنظيمي محاور القانون 



امليزانياتي؛ لالتمركز  او   االعتمادات شمولية 

املعلوماتية؛ النظم إصالح 

األداء نجاعة افتحاص في البدء. 

 ؛(12 الباب) الجيدة والحكامة (12 الفصل) واملشاركة  (147 الفصل) الشفافية تعزيز 
؛(77 الفصل) الدولة مالية توازن  على الحفاظ 
 (148 الفصل) العمومية السياسات وتقييم الحكومة عمل على البرملانية املراقبة تعزيز. 

 انطالق املرحلة التجريبية  لإلصالح امليزانياتي املرتكز على النتائج   2001منذ سنة 

   

 العمومية املالية تؤطر  جديدة مبادئ إدخال مع الجديد الدستور  إقرار  2011 

 كان اختيارا فأصبح ضرورة ملحة: إصالح القانون التنظيمي  لقانون املالية 

3 

 اعتماد مقاربة التدبير املرتكز على النتائج  على املستوى الدولي:  1990
    

 واملحاسبة والتقييم األداء وحسن النجاعة :النتائج على املرتكز  التدبير  مجال في الجيدة لممارساتل املغرب مسايرة
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 .إعداد مشروع أولي للقانون التنظيمي لقانون املالية من طرف وزارة االقتصاد واملالية 

 

تحيين ومالءمة مضمون املشروع مع املبادئ الكبرى التي أمالها دستور اململكة؛ 

 االنفتاح على البرملان. 

. 

؛بالبرملان املشتركتين  اللجنتين أمام إغناءه تم الذي املشروع تقديم 

الوزارية القطاعات لجميع العامين الكتاب لفائدة دراس ي لقاء تنظيم.  

 -Iالسياق العــــام 

 

 ؛(يناير 29و  12)على الصيغة الجديدة لنص القانون التنظيمي  في مجلس الحكومة ومجلس الوزراء املصادقة 

 ؛(أبريل 28)املصادقة على الصيغة الجديدة لنص القانون التنظيمي من طرف البرملان 

 (.2015ماي 18) 961/15إصدار قرار املجلس الدستوري رقم 

   

؛(فبراير 5 ) بالبرملان املشروع نص إيداع 

؛(نونبر 24 ) البرملان طرف من املشروع نص على املصادقة 

 ؛(دجنبر 23) 950/14 رقم الدستوري املجلس قرار  نشر 

 رقم الدستوري املجلس لقرار القانونية اآلثار  ترتيب  

 ؛950/14

التنظيمي القانون  ملشروع جديدة صيغة إعداد.   

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

 لقانون املالية 130-13بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 2015يونيو  2) 1.15.62الشريف رقم إصدار الظهير. 

2015يوليو  15صدار املرسوم املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين املالية بتاريخ إ.  
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تعزيز نجاعة أداء 
 التدبير العمومي

تقوية دور البرلمان 
في مراقبة المالية 

 العمومية 

تثبيت المبادئ 
والقواعد المالية 
وتقوية شفافية 
 المالية العمومية 
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 التنمية أهداف لتحقيق املتوسط املدى على للحكومة االستراتيجية الرؤية توضيح
 للبالد؛ االجتماعية و  االقتصادية

 انسجامها؛ على السهر  و  العمومية السياسات أولويات تحديد

 املالية؛ قانون  إعداد ظروف تحسين

 نجاعة تتبع آليات من تمكينهم خالل من برامجهم لتدبير  للمدبرين أفضل رؤية تقديم
 .العمومية النفقات

 الهدف األول 

 الهدف الثاني

 الهدف الثالث

 الهدف الرابع

 املالية قانون  ملشروع مطابقة األولى السنة 
 إخباري  طابع ذات : سنوات لثالث امليزانياتية للبرمجة  الثالثة و  الثانية السنتين

 البرمجة المتعددة السنوات     1.       
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 الميزانية  تبويباتإعادة هيكلة : النتائجالمرتكز على التدبير      .2

 

 مقاربة معيارية للنفقات
 

 

 

 

 

 

 التبويب المعتمد

 البرنامج

 الجهة

العملية/المشروع   

 المادة

السطر   

 الفقرة

 التبويب الحالي

 برامجحول  مهيكلتبويب ميزانياتي 
 لجهوي مع التركيز على البعد اومشاريع 
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 تنزيل استراتيجية القطاع

 برمجة متعددة السنوات 

 البرامــــــــج

يجب أن تمثل الجوانب 
وأن الرئيسية للبرنامج، 

للقياس قابلة تكون 
بواسطة مؤشرات  

 مرقمة

 األهــــــــداف

نجاعة تقييم تمكن من 
 األداء

 املؤشـــــــرات

 عبراالنتقال من الحكامة : القيادة القائمة على أهداف و مؤشرات األداء  
 إلى حكامة قائمة على األهدافاملساطر 

 النتائجالتدبير المرتكز على      .2 
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  الفصل

 1  البرنامج  2 البرنامج  N البرنامج 

 البرنامج

 1  الجهة  2 الجهة  Nالجهة 

   1العملية و المشروع أ   2المشروع أو العملية   N العملية أو المشروع 

 لآلمر  مقرر ) االعتمادات توزيع إعادة في تامة حرية الجهة  
   (املساعد بالصرف اآلمر  أو  بالصرف

و  البرنامج نفس داخل  العمليات أو  املشاريع بين 
 الجهة؛ نفس

أو املشروع لنفس امليزانياتية السطور  بين  
 .العملية

 نفس جهات بين لالعتمادات محدود غير  توزيع إعادة
 .(املالية و  االقتصاد لوزير  مقرر ) البرنامج

 بين % 10 سقف حدود في االعتمادات توزيع إعادة
 االقتصاد لوزارة املسبقة املوافقة بعد البرامج
   .(املالية و  االقتصاد لوزير  مقرر ) واملالية

Y 

 توسيع مجال التصرف في تدبير االعتمادات: المحاسبةتكريس مبادئ التقييم و  .3 
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  :القطاعية امليزانية بمشروع يرفق الذي األداء نجاعة ملشروع وزاري  قطاع كل إعداد

 برامج؛ في االستراتيجية تنزيل مع القطاع استراتيجية•

 للبرامج؛ املخصصة االعتمادات•

 .احتسابها طريقة و  القياس ومؤشرات البرامج عن املسؤولين و  برنامج بكل املقترنة األهداف•

1 

 

   املسجلة الفوارق  تفسير  و  األولية األهداف مع اإلنجازات مقارنة : األداء نجاعة حول  لتقرير وزارة كل إعداد

رفقة البرملان لدى ويودع باملالية املكلفة الوزارة تعده سنوي  تركيبي تقرير  في التقارير  هذه تجميع 
   .التصفية قانون  مشروع

2 

 

   :للمالية العامة املفتشية طرف من األداء نجاعة افتحاص حول  السنوي  القرير  إعداد

 الداخلية؛ املراقبة آليات تقييم•

 البرامج؛ تحليل•

 .املحققة النتائج وتتبع القياس مؤشرات تحليل•

3 

 نجاعة األداء: المحاسبةتكريس مبادئ التقييم و  .3 
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منع إدراج نفقات التسيير بميزانية 
 االستثمار

اعتمادات االستثمارترحيل التحكم في   
  

إدراج مقتضيات جديدة لتحكم أفضل في 
 نفقات املوظفين  

التسيير؛ نفقات في أفضل تحكم 

امليزانية شفافية. 

 30% في املرحلة االعتمادات سقف تحديد
  برسم املفتوحة األداء اعتمادات من

 تخفيض إمكانية مع االستثمار نفقات
  .للمالية قانون  بموجب السقف هذا

املفتوحة؛ االعتمادات محدودية 

أنظمة إطار  في الدولة مساهمات إدراج 
 ضمن والتقاعد االجتماعي االحتياط

 املوظفين؛ نفقات

األجور  مراجعة تدابير  تفعيلل يشترط  
 توقع موضوع تكون  أن السنة اللخ

 للسنة ملاليةا قانون  إطار  في وترخيص
 ؛املعنية

الوزارات بين املناصب انتشار إعادة. 

 الميزانياتيقواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن إدراج     1.       

 و التخفيضات و  بالتسديدات يتعلق امليزانية في جديد فصل إحداث : الجبائية املوارد لبرمجة الخام الطابع تكريس•
 ؛الضريبية اإلرجاعات

 . املشتركة بالتكاليف املتعلقة النفقات طبيعة تحديد•
+ 
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 .مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلةفي ميزانية منع إدراج نفقات املوظفين 

 

     

1 

 مستقلة والحسابات المرصدة ألمور خصوصيةعقلنة إحداث و استعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة  .2

 لفائدة مستقلة بصورة مسير  للدولة مرفق أو  خصوصية ألمور  مرصد حساب من مبالغ دفع منع

 .مستقلة بصورة مسير  للدولة مرفق أو  للخزينة خصوص ي حساب

 الحسابات و  (الذاتية املوارد من 30%) مستقلة بصورة املسيرة الدولة مرافق إلحداث شروط تحديد

   .(40%) خصوصية لألمور  املرصدة
2 

 .حول البرامج املهيكل  امليزانياتياعتماد التبويب 

3 

4 
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1 

2 

3 

4 

 
 
 
 

  
 

 .للسنة املالية قانون  مشروع إعداد أساسها على يتم ومبررة واقعية اقتصادية فرضيات اعتماد

  .للسنة املالية قانون  فرضيات و  أولويات في مهمة تغيرات حدوث حين املعدل املالية قانون  تقديم

 .محاسبة تحليل الكلفةالعامة واعتماد مسك املحاسبة 

 .وعلى صدقيتهاتصديق املجلس األعلى للحسابات على مطابقة حسابات الدولة للقانون 

 والمحاسباتية  الميزانياتيةتعزيز الصدقية     .  3       
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 الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية 

  حول  معطيات تتضمن التي و  املالية قانون  ملشروع تقديم مذكرة(1)
  االقتصادية و املالية اآلثار  حول  و  العامة امليزانية استثمارات

  املقترحة؛ الجمركية و  الضريبية للمقتضيات

 التقرير االقتصادي و املالي؛(2)

 تقرير حول النفقات الجبائية؛(3)

 تقرير حول  املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية؛(4)

 تقرير حول مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة؛(5)

 تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛(6)

 ؛امليزانية القائمة على النتائج  من منظور النوعتقرير حول (7)

 تقرير حول الدين العمومي؛(8)

 تقرير حول املوارد البشرية؛(9)

 تقرير حول املقاصة؛(10)

 مذكرة حول النفقات املتعلقة بالتكاليف املشتركة؛(11)

 ؛لالستثمار تقرير حول العقار العمومي املعبأ (12)

 ؛لالستثمار مذكرة حول التوزيع الجهوي (13)

 .  تقرير حول الحسابات املجمعة للقطاع العمومي(14)

 التقارير المرافقة لميزانيات الوزارات 
 

      البرمجة أساس على املعدة األداء نجاعة مشاريع 1))

 للوزارات؛ السنوات املتعددة
 العمومية للمؤسسات السنوات متعددة البرمجة (2)

       مرصدة موارد من املستفيدة العمومية واملقاوالت

 .الدولة من إعانات  و 
 

 التقارير المرافقة لمشروع قانون التصفية 

 
 ؛ للدولة العام الحساب (1)
 اإلضافية؛ باالعتمادات يتعلق  ملحق (2)
   األداء؛ نجاعة حول  السنوي  التقرير  (3)
 األداء؛ نجاعة افتحاص تقرير  (4)
 .الترابية للجماعات املرصدة املوارد حول   تقرير  (5)
 

 و تنويع المعطيات المقدمة للبرلمانإغناء . 1       
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 مرحلــة اإلعـــداد و التأطيــر:

 

  للبرمجة مرجعي إطار إعداد : مــــارس 15 قبـــل 
  قانون  مشروع إلعداد يعتمد لسنواتا متعددة

 املالية

 األداءالبرمجة و نجاعة لجان : مــــاي  15قبـــل 

 مرحلــة التشــاور وإخبــار البرملــان:

 

 واإلطار  الكبرى  التوجهات تقديم  : يوليــــوز  31 قبـــل
 املالية قانون  مشروع إعداد فيه يتم الذي العام

 جديدتينتعديل الجدول الزمني إلعداد قانون المالية عبر إضافة مرحلتين    . 2      
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مشروع إيداع 

قانون المالية في 

 20أجل اقصاه 

 أكتوبر

 الماليةتعديل الجدول الزمني للدراسة  و التصويت على مشروع قانون  .3 

قانون المالية مشروع  من طرف البرلمان علىتصويت دراسة والللجمالي اإلجل األتحديد   

من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس النواب يوما 58في     

أيام  06  

القراءة الثانية    

النوابلمجلس   

من و التصويت الدراسة 

مجلس طرف 
 المستشارين

و التصويت الدراسة 

مجلس   طرف ن م
 النواب

 يوما 22  يوم 30
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 المالية المعدل قانون على تأطير الجدول الزمني للدراسة و التصويت   .4 

ايام  3  

 ن و التصويت مالدراسة 
 مجلس النواب  طرف

من و التصويت الدراسة 

مجلس طرف 

 المستشارين

 أيام 4 أيام 8

القراءة الثانية    

النوابلمجلس   

في أجل إجمالي معدلالالتصويت من طرف البرلمان على قانون المالية   

من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس النوابيوما  15يحدد في    

 مالءمة الجدول الزمني للدراسة و التصويت على قانون التصفية مع المقتضيات الدستورية  .5 

مشروع قانون التصفية  بمجلس النواب قبل نهاية الربع األول من السنة إيداع 

 المعني مع تقديم أسطر الميزانيةالثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية 
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2016التفعيل التدريجي للقانون التنظيمي لقانون املالية ابتداء من فاتح يناير   

  استثمار الفترة التي تسبق دخول جميع األحكام حيز التنفيذ عبر القيام بثالث
 :قطاعا وزاريا 16مراحل تجريبية شملت 

 الجديدة؛ امليزانياتيةتجريب املراجع 

  تعزيز التنسيق على مستوى كل وزارة؛ 

 التجارب بين الوزاراتتبادل. 

 « Expertise France » إبرام توأمة مؤسساتية مع 
 بدعم من البنك الدولي
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