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انية  اإلطار العام ملشروع القانون  ديد للم األسا ا

 انية ديث لــــالتصرف مع متطلبات مالئمة القانون األسا للم :ا

داإستكمال األ بحسب الدولة انية م التصرف منظومة أسس و ائز ر فإرساء

وشاملة ائية بصفة

مبادئ س الشفافية و املساءلة واملصداقية و التقييم تكر

 انية ديدة مالئمة القانون األسا للم ام ا للدستور مع مقتضيات األح

 االنقائص تجاوز ا انية للم األسا القانون مستوى ع املوجودة



2014 2013
 

2010

العملإجتماع- ق فر
اإل  بالنظر لف طارامل

تي وال شر بدايةال
للنظر2014 جانفيمن

املشروع مسودة
عقد - جلسة60تم

املالي ر وز مقرر ةصدور
اص قا فر بإحداث

ف لّ م راإلطاعمل
تي وال شر ال

العمومية 14(للمالية
)2010جوان

ن ق تكو انية نمتصرف من إطارا 24 ضم املالية بوزارة عمل فر ،عمل جلسة  20 عقدو  أخرى  اتوإطار  بامل
ناس مع بيضاء ورقة من اإلنطالق  ن من عدد االست انية األساسية القوان سا،( أخرى  لبلدان للم  تركيا، دن،األر  فر

اء االستعانةو  )...املغرب ن التوأمة مشروع إطار   امليدان  بخ س ب ي واإلتحاد تو األورو

2015

ع املبدئية املصادقة
ات مشروعتوج

األسا القانون
انية ةجلسخاللللم

ليوم ة الوزار 23العمل
سم مع  2014د

عض بإدخال التوصية
.   التنقيحات

سية5 - تحس   أيام
الوزارات لفائدة

باملشرو  ف عللتعر
ع -  املشروع عرض

األطراف مختلف
الرأي بماإلبداء

يئات ال ذلك
ة الدستور

ية إعداد مشروع ي: القانون  من شار مسار 

ن - وزار ن مجلس
ن )2015نوفم(مضيق

مشروع - ع املصادقة
وزراءالقانون بمجلس

2015نوفم13
مجلس ع وعرضھ

الشعب نواب





عتمد ع النتائج عوضا عن الوسائل  -1 انية  م

ا  -2 د التحكم  توازنا انية الدولة ومز  عص  التصرف  م

ن -3 انية من  أجل مسؤولية للمتصرف مرونة  التصرف  امل

انية واملصاد -4 ز دور مجلس نواب الشعب ع مستوى إعداد امل قة  عز

ا ا ومراقب عل

ة  -5 ل الدستور يا اصة بال ام الدستور ا س أح تكر

املراقبة والتقييم  -6



عتمد ع النتائج عوضا عن الوسائل -1 انية  م



ع ماتحسب اإلعتماداتتوز امج) تاالوزار ( امل بال( وال راجعة عمومية نظرسياسات

املحاور ز ت الوزارة اتيجيةلنفس ااإلس تحديد) لتدخل دافمع ل  أ امج برنل

داف ومؤشرات س مدى تحقيق األ .  لق

انية حسب                                                         امج(السياسات العمومية تقديم م )ال

الوضوح

التصرفنجاعة

لةءاملسا

:دف



ا للنف ع ا ا للنفقاتالتوز ع ا قاتالتوز

10

زء ا

العنوان

القسم

الفصل

الفقرة

الفرعي ةالفقرة

ديد للنفق ع ا ديد للنفقاتالتوز ع ا اتالتوز
ب

البا
 :

الوزارة

مة
امل

 )
الوزارة

  (

نامج عمومية( ال )  سياسة

نامج الفر ال

القسم

الصنف

الفر الصنف



ابمجلس الشعبنوّ

ةالدستواملحكمةللقضاءاألعاملجلس ور

يئات ةال املستقلةالدستور

لنفقات التمو

 املوزعةغ و الطارئةالنفقات

11

رئاسة ا ف بما الوزارات مختلف

ة ور م ا

مات اصةامل مات ا امل

ل من - يا ذه ال ناء  املحمو إست امات لةاإلل
األ  ع القدرة مجال ة اإلدار ل يا ال داءع

أك- أو خصو برنامج ع .  تحتوي



ب جديد - تبو



الدوليةيتالئم املعاي واملواردمع النفقات يف لتص
والشمولية واملرونة بالوضوح سم :  ي

األقسام• عدد من إ12من: املداخيل:   التقليص أقسام3صنفا
ـ إ12من: النفقات أقسام7قسما

املداخيل• أقسام كأحد بات ال ع التنصيص
املوارد• أصناف من صنف عن عوضا مصدرتمول القروض
تمولھ وكيفية انية زامل ن يب
واملقارنة التحليل من يمكن
التصرف مرونة عنناءباإلستغاملرسمةاإلعتماداتيوفرأك

وأجزاء عناون ن ب والنفقات املوارد تقسيم

 تبوب مب عاملرورمن
يف النفقات حسب  تص

ا عاي ال يتوافق مع امل طبيع
يف تالدولية للتص :بوبإ
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 مداخيل

انية امل

اضموارد- اإلق

وكموارد- الص

موارد الدولة

موارد 

نة ز ا

بائية- ا املداخيل

بائية- ا غ املداخيل

بات- ال

ب املوار  دتبو
 الموارد الصنف الجزء العنوان

 موارد العنوان األول العنوان األول
ة المداخیل لجزء األولا ائ ة الج اد  اإلعت

ة الصنف األول اد اشرة اإلعت  األداءات الم
م األداءات الصنف الثاني اشرة  والمعال ادغیر الم  ةاإلعت

ة لجزء الثانيا اد ة اإلعت ائ  المداخیل غیر الج
ة الصنف الثالث اد ة اإلعت  المداخیل المال
ع ة الصنف الرا اد  مداخیل أمالك الدولة اإلعت

 موارد العنوان الثاني العنوان الثاني
ة الجزء الثالث اد  المداخیل غیر اإلعت

 أصل القروض إسترجاعمداخیل  الصنف الخامس
ةغیر  مداخیل الصنف السادس اد  أخر  إعت

ع  موارد اإلقتراض الجزء الرا
ع  موارد اإلقتراض الداخلي الصنف السا
 موارد اإلقتراض الخارجي الصنف الثامن
 موارد اإلقتراض الخارجي الموظفة الصنف التاسع

نة الجزء الخامس  الموارد الموظفة لصنادی الخز
ة الموظفة لصنادی الخز  الصنف العاشر ائ  نةالموارد الج

ةالموارد غیر  الصنف الحاد عشر ائ  الخزنة الموظفة لصنادی الج
ة الدولة  جملة موارد میزان

ا اا حا )  13الفصل ( املق ح )  13الفصل ( املق



ب النفق اتتبو

النفقاتالقسمالجزءالعنوان
نفقات العنوان األولالعنوان األول

نفقات التصرفلجزء األولا
التأجیر العموميالقسم األول
وسائل المصالحالقسم الثاني
التدخل العموميالقسم الثالث
نفقات التصرف الطارئةالقسم الرابع

فوائد الدین العموميلجزء الثانيا
فوائد الدین العموميالقسم الخامس

نفقات العنوان الثانييالعنوان الثان
نفقات التنمیةالجزء الثالث

اإلستثمارات المباشرةالقسم السادس
التمویل العموميالقسم السابع
نفقات التنمیة الطارئةالقسم الثامن
رد نفقات التنمیة المرتبطة بالمواالقسم التاسع

الخارجیة الموظفة
أصل الدین العموميالجزء الرابع

أصل الدین العموميالقسم العاشر
نفقات صنادیق الخزینةالجزء الخامس

زینةنفقات الحسابات الخاصة في الخالقسم الحادي عشر

نفقات حسابات أموال المشاركةالقسم الثاني عشر
جملة نفقات میزانیة الدولة

اني ةنفقات امل
)أقسام(

التأج- نفقات
سي- ال نفقات
التدخالت- نفقات
ثمارات- اإلس نفقات
املالية- العمليات نفقات
ل- التمو نفقات
املو - وغ الطارئة زعةالنفقات

ن ز ةعمليات ا

ا اا حا ) 16و  15و  14الفصول ( املق ح ) 16و  15و  14الفصول ( املق

العمومي- الدين أصل سديد
وك- الص نفقات



اني مداخيل ةامل

اضموارد-   اإلق

وكموارد- الص

انية نفقات امل

موارد الدولة

نة ز موارد ا

بائية- ا املداخيل

بائ- ا غ يةاملداخيل

بات- ال

نفقات الدولة

نة ز عمليات ا

  التأجنفقات-

سينفقات- ال

التدخالتنفقات-

ثماراتنفقات-   اإلس

املاليةالعملياتنفقات-

لنفقات- التمو

عةاملوز وغ الطارئةالنفقات-

العموميالدينأصلسديد-

وكنفقات- الص



نظام محاس جديد -



إدارة محاسبة ع الصرف(عتمد نقدية) آمري ومحاسبة
مواد العموميون (ومحاسبة )املحاسبون

وممت• للدولة قيقية ا املالية الوضعية معرفة من يمكن اال ا ل
محددة• ية محاس معاي ع عتمد ال

اليتالئم معرفة من ومكن الدولية املعاي متطلبات وضعيةمع
للدولة قيقية ا املة3 بإعتماداملالية املت املحاسبات من أنواع

ا بي :فيما

املرور من نظام محاس:

د إ نظام محاس جدي



اسبة  ةا اتيّ انيّ نف   :امل وتأدية الدولة مداخيل تحصيل عة متا من اتمكن قا

ة اسبة العامّ امل: ا القوائم وتقدم املزدوج القيد تقنية حسب تمسك للدولةمحاسبة .  الية

الشاملةتمكن املالية للوضعية قيقية ا إبرازالصورة للدولةمن

امج  لفة ال ز: محاسبة تحليل  تمثلت ال امج لل قيقية ا لفة عموميةال     سياسات

ة - املاليّ املعلومة ة مقروئيّ تدعم

أخذساعد-  القرارع



انية الدولة واملصادقة عل - اإطار جديد إلعداد م



انية الدولة  إطار رؤ - ة إعداد م
)سنوات3(متوسطة املدى 

وتدعيم- املالية السياسة ديمومة اإلنضباطضمان
والنفقات،( املا املوارد تقديرات امواقعية إح

قانون ..).املاليةتراخيص
املدىوضوح- ع ة املتوسطالرؤ

انية الدولة - داإعداد م ف وفقا أل
امج ونتائج ال

وال القطاعات مختلف ن ب اإلعتمادات توظيف لحسن يا

األداء - ع للقدرة السنوي املشروع
املاليبمشروعوجوا وثيقة مرفقة ( للسنةقانون )ة

اتيجيةتوضيح- املؤشر اإلس و داف واأل ات،
مة امل .حسب

مجةاإلعتماداتعالقةبيان- املدىامل ع
القطاع اتيجية بإس . املتوسط



ا  انية ا اإلجراءاتمقارنة بالقانون األسا للم ديدةتتمثل ا

ي ما ت :للتصو

مة - ت حسب امل النفقات،التصو طبيعة عن عوضا

القسم، - حسب الدولة انية م موارد تقديرات ع ت التصو

ت بصفة  - املشاركة جمليةتصو أموال حسابات مقابيض .  ع

ت ع العدد- م التصو .لألعوانا

ت .التخفيض من عدد عمليات التصو

انية عملية املصادقة ع م  -
الدولة وقانون املالية



انية  -2 ا الدولة ومزد التحكم  توازنعص  التصرف  م ا



زنة - صناديق ا

املداخيل بمصدر التدخل مجال ط ذهر إ وء ال من د ل
ما بمسا املمولة سابات ا ع خاصة واإلبقاء منالصناديق ت

ا بتدخال ن املنتفع قبل
الدولةإنتفاععدم• انية م من بمنحة الصناديق غ(ذه

ا ا األسا بالقانون عليھ )منصوص
ي• الوجو ثالثاإللغاء خالل نفقات ل لم صندوق ل ل

متتالية مالية سنوات



انية املؤسسات العموم - يةم
قة ترتي( انيات امل يا امل

انية الدولة )بم

إ ا م جزء أو املؤسسة فواضل امل ل تحو انية إم
لفواضل املؤسسة يل صورة الدولة انية مواردم

متتالية سنوات ثالث .  ملدة
ع• موضوعية تقديرات وضع ع املؤسسة حث

والنفقات املوارد مستوى
من• ا موارد توظيف حسن ع املؤسسة حث

املحددة داف األ تحقيق .  أجل



ة التكمي - ليةآجال التنفيذ و الف

التأخ ولتجنب خ التوار ذه ل إلزامية أك إلعطاء

امل غلق قانون إعداد و ا وختم انية امل انيةتنفيذ

العمومية( املحاسبة بمجلة ا عل منصوص )حاليا
التنفيذ آجال :التمديد

د التع احات اق عن31(تقديم عوضا سم د
سم15 ).د
الصرف أوامر السنةجانفي 10تقديم من

عن عوضا ا31املوالية عل للتأش سم .د
حد إ التكميلية ة الف ع  جانفي 20اإلبقاء



انية اإلعتماداتإم املاليةتجميد ر وز من بقرار السنة خالل

انية اإلعتماداتإم ومي%  1,5حدودإلغاء ح بأمر السنة خالل

اإلعتماداتإلغاء وتجميد  -



انية من  أجل مسؤولية للمتصرف التصرف  مرونة  -3 نامل



لوضع -1 جديدة ية من
املتصرفاإلعتمادات ذمة نع

ومسؤولية مرونة أك أجل من

جم ع ملإلعتماداتتوز ل ل سبة بال املالية مةبقانون

ع الاإلعتماداتتوز داخل املالية بقانون ا عل امجاملصادق

قراراتواألقسام :منبمقت

باملالية لف رامل الوز

مة امل س رئ

نامج ال س رئ

ع توز إعادة انية امجاإلعتماداتإم ال ن %) 2(ب

  ع توز إعادة انية إ اإلعتماداتإم الرجوع بدون نامج ال داخل

املالية .وزارة

إعتمادات فتح إجراء إلغاء
املالية وزارة طرف من التنمية



تقسيماإلستغناء -2 نباإلعتماداتعن
وعنوان أول يعنوان ثا

السنةاإلعتماداتتوظيفحسن خالل

ل -3   اماإلعتماداتتحو ال ن جب

30

برنامج 
1عدد 

 برنامج
3عدد 

برنامج 
2عدد 

ة  مقتضى أمر % 2في حدود نس و

المهمة

ل إعتمادات بین البرامج الخصوص ة تحو ان ةعدم إم



31

نفقات التأج

ثماراتنفقات  اإلس

نفقات العمليات املالية

سي نفقات ال

نفقات التدخالت

ل -4 نامداخلاإلعتماداتتحو جال



األد -5 ع للقدرة اءالتقررالسنوي

قانون ( بمشروع ا وجو مرفقة وثيقة

انية امل )غلق

أساسية- النتائجلأداة لاملتحصتقييم
ا وتحليل ا لتحعل أساليب اح نوإق س
األداء ر .  وتطو

املساءلة ثقافة إرساء



انمجلس نواب الشعب ع مستوى إعداد دور عزز  -4 ية امل
ا ا ومراقب واملصادقة  عل



للسن الدولة انية مل ى الك ات والتوج للفرضيات ومة ا املاليةعرض ة
ر ش مو قبل الشعب نواب أنظارمجلس ع .لـــــجوليةاملقبلة

انية- امل إعداد عملية شفافية ضمان
س- املاليةأشغالت قانون مشروع مناقشة
انية- امل إعداد أشغال ع املجلس رقابة دعم

شرك مجلس نواب  -1
ات  الشعب  رسم توج

انية املقبل ة وأولوات امل
ا وتحديد فرضيا

وثائق وتقارر جديدة  -2
سنة مرفقة بقانون املالية لل

وقانون غلق 
وتقاررجديدة10 :وثائق

انية متوسط امل• ر القدرة ع األداء، إطار امل ا تقار م دى أ
ر حول الدين العمومي ، ت ، تقر عھ القطا ر اإلجما وتوز قر

شآت  ر حول امل ثمار ، تقر وي لإلس ع ا حول التوز
ر حول الن اصة ، تقر ر حول الصناديق ا فقات العمومية، تقر

بائية واإلمتيازات املالية املمنوحة من الدولة ...ا



ا دور إ الشفافيةباإلضافة س العموميتكر واملالية الدولة انية عامةم بصفة ة

من باألساس الشعب نواب مجلس ر والتقار الوثائق ذه :تمكن

ة- ووا شاملة ة الدولة رؤ انية م جوانب جميع ومؤس وحول للدولة املالية االوضعية سا

ا شآ عليبماوم واملصادقة ومناقشتھ الدولة انية م مشروع دراسة ع ھساعده

ومةمراقبة- ا و سياسات ا ورؤساءأداءتقييموأولوا الوزارات امج،مختلف ال

تحقيقملساءلةا- نمسؤوليةتحديدو دافاأل حول املتدخل .جميع



تنقيح مشروع قانون  -3
احاتاملالية وتقديم  إق

م العمومية السياسات تحديد التدخل للمجلس نيمكن
دافخالل أ وضبط امج ال ن ب اإلعتمادات ع توز إعادة

امج ال ذه املاليومؤشرات التوازنات ع املحافظة ةمع

للمشروع

مجال ترخيص توسيع   -4
شرعية مقاالسلطة  رنة ال

ا بالقانون ا

األعوان عدد ع املصادقة
املشاركة أموال حسابات مقابيض جملة ع املصادقة
أقصا سبة بــ املوزعة وغ الطارئة النفقات %   3اتحديد

الدولة انية م جملة من



ل الدستور -5 يا اصة بال ام الدستور ا ةتكرس أح



إعداد و مناقشة -
انية والتص رف امل

ا ف

ة يئات الدستور ال
)من الدستور   125الفصل (

لس األع للقضاء وا كمة ا
ة الدستور

)من الدستور   113الفصل ( 

مجلس نواب الشعب
)من الدستور   52الفصل (

سب بال املعتمدة اإلجراءات ةنفس
مات امل .لبقية

ر ماي مشروع: مو ش إحالة
إ تھ ان كو م س ا مةرئ

ر س: خالل ش رئ يبدي
إ حيلھ و رأيھ ومة لا

للقضاء األع املجلس من
وال ة الدستور نةواملحكمة

باملالية لفة امل

ر ماي نوا: مو ش مجلس بيحيل
ا س رئ إ تھ ان م ومةالشعب

اني م بمشروع املشروع درج ةو
الدولة

ر وم: خالل ش ا س رئ ةيطلب
ةالضر واإلستفساراتالبيانات ور

امل نة ال إ مالحظاتھ حيل لفةو
باملالية

اإلعداد

لبق سبة بال املعتمدة اإلجراءات يةنفس
مات :عإعتماداامل

العموم- اإلنفاق ات مستو تحدد ومة يا
امل والتوازنات انية امل ضغوطات اليةحسب

الدستور 91 الفصل( )من
الدولة- وحدة مبدأ

انية امل وحدة مبدأ

نو  بمجلس املختصة نة ال ابأمام
ر وز عن ممثل بحضور الشعب

ش مو أقصاه أجل راملالية
.أوت

ومةاليناقش ا مع ةاملناقش

خاصقانون  خاصقانون  خاصقانون  التصرف



املراقبة والتقييم -6



والتقييم - باملراقبة خاص املعنوان طبيعة ع ا ا انية للم األسا القانون ينص راقبةلم

بمقت ا تحديد تم وإنما الدولة انية م ا ل تخضع نصوصال

الرقابية ل يا بال .خاصة
الفصل وخاصة بالدستور جاء ملا بدور117وتبعا اص وا منھ

امل التصرف منظومة إرساء إطار و املحاسبات انيةمحكمة
مساءلة من املنظومة ذه عليھ ترتكز وما داف األ حسب

ت برنامج ل ل ا تحديد يتم ال داف لأل وتقييم عة مومتا
إل تخضع ال املراقبة أنواع ع العنوان ذا االتنصيص

الدولة انية م



و : رقابة مجلس نواب الشعب  املالية ن قوان تنفيذ ومراقبة عة تقييممتا

ا باملالية املتعلقة املسائل جميع وكذلك لألداء ة السنو ر .لعموميةالتقار الدول انية م :ةمراقبة

ة  تركرقابة إدار مع الدولة انية م تنفيذ مراحل مختلف مع امن تحديدت

ي ل ب اصة ا القانونية النصوص إ الرقابة ذه إجراء يكيفية رقا .ل

ارقابة قضائية  الفصلتقوم ام بأح عمال املحاسبات من117محكمة

. الدستور 

والتقييمالتقييم للفحص األداء ع للقدرة ة السنو ر التقار اإل إخضاع إمع شارة

ال ا ة اإلدار الرقابة ل يا وقتية بصفة ا ستقوم مة امل ذه إأن ية

اآلداء لتقييم املنظم ي القانو اإلطار صدور ن ح



مالحظات ديد لة مشروع القانون األسا ا ي
  فصال 72

ا لة القانون األسا ا ي
 فصال 49

جديد باب

جديد باب

جديد باب
جديد باب

جديد عنوان

ام : األول  العنوان  عامة أح
ي العنوان ا و  الدولة موارد:الثا اليف ا و  ت :حسابا

او الدولةموارد- اليف ت
الدولةحسابات-
سابات- اصةالصناديقو ا ا
قةالعموميةاملؤسسات- ا امل انيا يا م انيةترتي ةلالدو بم
ماعات- املحليةا

  :لتعديا املالية قانون  مشروع و  للسنة املالية قانون  مشروع :الثالث العنوان
اإلعداد-
التقديم-
  املصادقة-
تم- ا

ع العنوان انية  التصرف : الرا الدولة م
عإجراءات- اإلعتمادات توز
او اإلعتمادات إلغاء- فيعو تجميد اال ف
التنفيذآجال-

امس العنوان التقييم و  املراقبة :ا
انية غلق :السادس العنوان الدولة م
ع العنوان ام :السا وختامية إنتقالية أح

ام عامة: العنوان األول - أح
ا- موارد و الدولة اليف ت
العمومية- املؤسسات انية م
نة- ز ا حسابات
اصة- ا سابات ا

ي- يھ إعداد مشروع قانون املالية والنظر ف: العنوان الثا
اع : عليھ واإلق

املالية- قانون مشروع إعداد
املالية- قانون مشروع النظر

انية: العنوان الثالث تنفيذ و غلق امل
الدولة - انية م تنفيذ
الدولة - انية م غلق
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III –  ع مراحل   نفيذت :القانون آجال تطبيق



2019 2018 2017 2016 2015

اس  ترك النظام ا
ديد للدولة  اس(ا بة ا

 العامة و نظام املعلومات
ا اص    )ا

عرض 
 املشروع ع
مجلس 
الوزراء 

  صدورالقانون 

20202021

اصة بوجوب ام ا  األح
 أن تكون نفقات وموارد
اصة من  سابات ا ا

نفس الطبيعة

اصة  - ام ا األح
م لألعوا نبالعدد ا

ي صدور اإلطار القانو -
ءاآلدااملنظم لتقييم 

خ إ- ام املتعلقة بتار حالة األح
انية إ مج لس قانون غلق امل

نواب الشعب
ام املتعلقة بالتقار  -  ر األح

ة للقدرة ع األداء  السنو
اسبات  ومالحظات محكمة ا

ا  شأ

 من بداية القانون  تنفيذ

انية   2017 سنة م

 القانون  صدور  صورة

2016 سنة خالل

 عرض املشروع
ع مجلس 
نواب الشعب



شكرا
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