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 مـــقـــــدمــــة

 
يعتبر المال العام الركيزة األساسية والعمود الفقري في بناء الدولة وتكوينها، تأسيسا وتسييرا، فالدولة بصفة 

عامة تأسست باإلضافة إلى قواعد أخرى على قاعد مالية والتي ال يمكن تجاهل تأثيراتها في المجال العام 

 1المحددات الرئيسية في شروط التنمية ألية دولة.للدولة، وتعد هذه القاعدة إحدى 

إن تسيير الدولة وضمان سيروراتها واستمرارها، وقيام نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي، يحتاج 

إلى المال العام الذي يتم جمعه عن طريق الجبايات وبقية الموارد األخرى، ذلك بأن الدولة لكي تقوم 

، وتعتبر 2المتوخاة منها فإنها تحتاج إلى المال الالزم إلشباع الحجات العامة بوظائفها وتحقيق األهداف

الميزانية العامة، وثيقة محاسبية توقعية، يتم فيها تحديد مجموع الموارد والنفقات، وهي أداة لتنزيل 

 .3السياسات العمومية وتنفيذ البرنامج الحكومي المتعاقد حوله

دبير المالي والمحاسبي في المغرب، كإفراز طبيعي لتطور نظامه المالي أو ولم تظهر الميزانية، كألية للت

كاختيار يستجيب لرغبة أو لحاجة في تطوير هذا النظام، بل تزامن ظهورها مع تدخل القوى االستعمارية 

في المغرب التي فرضتها كنمط للضبط والتحكم في األوضاع االقتصادية والمالية وتوجيهها وفق ما تفتضيه 

 . 4مصالحها

آلية التدبير الموازني لموارده ونفقاته، كما  1956واعتمد المغرب بعد حصوله على االستقالل في سنة 

 1956عمل تدريجيا على إرساء دعائم نظام مالي وطني مستقل، حيث تم إحداث وزارة المالية في ستة 

 ميع مناطق المغرب الموحد بعيدا عنكبديل للمديرية العامة للمالية، وتم وضع أول ميزانية وطنية تشمل ج

، وأصبحت مقدرات 1963، وصدر أول قانون تنظيمي للمالية سنة 1958كل تدخل أجنبي في سنة 

 .5الميزانية توضع بالدرهم

، تعده الحكومة في شخص وزير المالية تحت إشراف رئيس 6عمل قانوني ،قانون مالية السنةويعتبر 

 ،ترخيص البرلمانمرقمة ومنطقية للموارد والنفقات والحصول على  الحكومة، الغاية منه وضع توقعات

وهو آلية لترتيب االختيارات السياسية، وأداة لتنزيل السياسات العمومية، ووسيلة لتتبع عمل الحكومة، 

 ووسيلة للمحاسبة والتقييم.

إلى إطار  -الرقابة التحضير، المناقشة، التصويت، التنفيذ،  –و يخضع قانون مالية السنوي في مراحله 

شمل على أزيد  2011حيث أن دستور  الكتلة الدستورية المنظمة للمالية العمومية؛قانوني متمثل في: 

                                                           
 .9، ص2003مطبعة فضالة المحمدية، طبعة مدني احميدوش، المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة،  -1 

 

  .4، ص2008، الوجيز في القانون الجبائي وفق آخر التعديالت، الطبعة األولى احميدوش مدني -2 

 
3- André Roux, finances publiques - les notices –  notice4, l’élaboration et l’adoption de la loi de finance, 
instittut d’études politiques d’aix-en-provence, p 49. 
  

 .11ص ،2005 سنة األولى الطبعة  -البيضاء الدار – السبع عين المغربية النشر دار العامة، الميزانية قانون منصور، عسو.د- 4

 

 .12نفس المرجع، ص  -5 
 
 

6- André Roux, finances publiques - les notices –, op, p 49. 
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، والنظام 1307-13من ثالثون فصل تهم المالية العمومية، إضافة إلى القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 

 .المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية 2.15.426المرسوم رقم الداخلي لمجلسي البرلمان، و

ويشكل قانون مالية السنة محطة أساسية في العمل الحكومي والبرلماني، بحيث يخصص البرلمان القسط 

هذا من 8األكبر من زمنه التشريعي حوالي ما يعادل ربع أوقاته سنويا لدراسة ومناقشة مشروع قانون مالية

القانون آلية في يد الحكومة لتنفيذ برنامجها، وهنا تتجلى أهميته باعتباره الجهة، ومن جهة ثانية، يعتبر هذا 

التي  فما هي أهم التغيرات األداة لتنزيل السياسات العمومية والتي تعتبر إجابات عن مشاكل مجتمعية، إذن

 عرفتها قوانين مالية السنة بالمغرب؟

 

 كما يمكن طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي:

 المالية؟ قوانين في للتشريع الحكومة صالحيات ي أسباب اتساعماه -

 ما الثابت والمتغير في نسبة النمو والعجز والتضخم؟ -

 السنة؟ مالية قوانين في الجهوي البعد وماهي دوافع استحضار -

وكيف تطورت الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في قوانين مالية  -

 السنة؟

 

 وهذا ما سوف نحاول اإلجابة عنه من خالل التصميم التالي: 

المعطيات والمؤشرات في قوانين مالية السنة تطور: األول المبحث  

 ضوء على الخصوصية والحسابات مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق تطور: الثاني المبحث

السنة مالية قوانين  

 

 العرض، يجب إبداء مجموعة من المالحظات وهي:لكن قبل الشروع في إلقاء هذا  

 قررنا في عرضنا هذا اجتناب الحديث عن تطور الموارد و النفقات لكي ال نقع في تكرار ،

العمومية، و القروض العمومية، باعتبارها كانت مبرمجة في سلسلة العروض الماضية، رغم أن 

قانون مالية السنة يتوقع في كل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة، واستثنينا الحديث عن 

لها عالقة وطيدة بنسبة العجز والنمو، ولها أثار مباشرة على الحياة  ، باعتبارنفقات االستثمار

وحاولنا الحديث عن مجموعة من النقاط المهمة االقتصادية واالجتماعية للمواطنات والموطنين، 

 ؛ في قانون المالية
 

 

 
                                                           

 .2015يونيو 18بتاريخ  6370 ، ج.ر عدد130.13، بتنفيذ القانون التنظيمي للمالية رقم 2015يونيو 2، صادر 1.15.66رقم ظهير شريف  -7 

 

الطبعة األولى  – 2011دراسة في ظل مستجدات دستور  –نصر الدين اليزيدي، مكانة مجلس المستشارين في النظام الدستوري المغربي  -8 

 . 68، ص -الرباط  –، مطبعة المعارف الجديدة 2014
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  من القانون التنظيمي للقانون المالية، يراد بمدلول قانون المالية 2طبقا ألحكام المادة: 

 قانون المالية للسنة؛ -         

 قوانين المالية المعدلة؛ -         

 قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية. -         

 لكن حديثنا في هذا العرض اقتصر على قوانين مالية السنة، وهنا تتجلى محدودية عرضنا.
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 مالية السنة قوانين المعطيات والمؤشرات فيتطور : األول المبحث

إضافة إلى )المطلب األول(، في قوانين مالية السنة  أهم المعطياتسوف نعالج في هذا المبحث، تطور 

 )المطلب الثاني(.التي تؤثر في التوازن المالي واالقتصادي،  أهم المؤشراتتطور 

 المطلب األول: تطور المعطيات في قوانين مالية السنة

بتطور أهم المعطيات في قوانين مالية السنة، وهذا ما سوف نخصص له  مطلبسنحيط علما في هذا ال

 .خمس فروع

 

 2000 – 1996 سنة بين ما المالية السنة تغييرالفرع األول: 

فالسنة هي الفترة الزمنية التي يتعين ،  » السنة المالية  «توضع الميزانية العامة لمدة سنة واحدة تسمى

الحكومة أن تقوم خاللها باستخالص المداخيل وصرف االعتمادات المقررة في قانون المالية، ذلك أن  على

 اإلذن البرلماني الذي يخول للحكومة صالحية تنفيذ الميزانية ينتهي بنهاية السنة المالية.

ة ة والسياسيويختلف تاريخ بداية ونهاية السنة المالية من نظام مالي ألخر، باختالف الظروف الروحي

 31، ففي فرنسا وبلجيكا وسويسرا تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 9واالقتصادية والمالية

 يونيو.30دجنبر، وفي السويد واليابان والهند، تبتدأ السنة المالية في فاتح يوليوز وتنتهي في 

من القانون  والمادة الثالثة، ورمن الدست 75الفصل ويأخذ المغرب بقاعدة سنوية الميزانية بموجب 

، منذ اعتماد الميزانية بالمغرب، والسنة المالية تبتدأ في فاتح يناير وتنتهي 130-13رقم التنظيمي للمالية 

، عرفت السنة المالية تغييرا بالمبادرة 2000-1996دجنبر، لكن ففي فترة سابقة، والممتدة ما بين  31في 

 الملكية.

اف المتعاقبة التي شهدها المغرب إلى اتساع الهوة بين األرقام المعتمدة والمنجزة في فلقد أدت سنوات الجف

يوليوز وتنتهي  1قوانين المالية، وهذا ما دفع المشرع إلى تغيير توقيت السنة المالية، وأصبحت تبتدأ في 

 يونيو. 30في 

، من جرائي، ذو بعد مالي واقتصاديأنذاك، اعتبر البعض أن التوقيت الجديد للسنة المالية بمثابة تدبير إ

شأنه عقلنة مسطرة تحضير القانون المالي، بإتاحة الفرصة للحكومة لوضع تقديرات الميزانية العامة ليس 

 .10الموسم الفالحيبناء على توقعات خيالية، بل على أساس المعرفة الجيدة بنتائج 

الفئات االجتماعية والسياسية واالقتصادية لكن، بعد تغيير توقيت السنة المالية، عبرت مجموعة من 

واإلدارية عن رغبتها في الرجوع إلى توقيت السنة المالية القديم يتمشى مع السنة الميالدية، إن االستجابة 

 6لمختلف هذه الضغوط، قرر المشرع العودة مجددا إلى توقيت السابق للسنة المالية، وذلك بموجب المادة 

والتي تنص على  14.00كما وقع تعديله وتغييره بالقانون التنظيمي رقم  7.98قم من القانون التنظيمي ر

 دجنبر من نفس السنة ". 31تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في  " أن

عرفت السنة المالية بالمغرب تغيرا في توقيتها، ليكن  2000-1996وبالتالي تعتبر الفترة الفاصلة بين 

م الفالحي، وهذا ما يسمح للحكومة إعطاء أرقام قريبة للصواب، ولكي ال تكون الهوة مناسبا مع الموس

                                                           
 .30عسو منصور، مرجع سابق، ص  -9 

 

 .32نفسه، ص -10 
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كبيرة بين التقدير وما هو منجز في أمر الواقع، لكن سرعان ما عادة الممارسة إلى سابق عهدها، وتعتبر 

 هذه الفترة تغيرا طرأ على قانون مالية السنة.

 

 مالية السنة قوانين في التشريع الحكومة صالحيات اتساع الفرع الثاني:

يصدر القانون، في األصل عن الجهاز التشريعي، لكن بصفة استثنائية، يمكن للقانون أن يقر بأهلية الحكومة 

من الدستور الذي نص على أن "  70الفصل للتشريع مكان البرلمان بموجب مراسيم، وذلك بناء على 

الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير  للقانون أن يأذن الحكومة أن تتخذ في ظرف من

 يختص القانون عادة باتخاذها........... ".

غير أن تأهيل الحكومة للتشريع عن طريق اإلذن في قوانين المالية، عرف اتساع في عقدين األخيرين، 

 بدال بالتشريع ذناإل على النواب مجلس من تحصل كانت ،1994 لسنة المالية قانون حدود فالحكومة وإلى

-1998قبل قانون المالية المالية، و قوانين من 2 المادة من األول البند وهي فقط، واحدة مادة بموجب منه،

 مواد كمواضيع للتأهيل وهي:  3، كان قانون المالية يتضمن 1997

مادتين: و المتعلقة بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها، المادة الثانية الفقرة األولى:

 تتعلقان بالقتراضات الداخلية والخارجية.

مواد، كمواضيع لتأهيل الحكومة  4أصبح قانون المالية يتضمن  :97- 98قانون المالية لسنة ومنذ 

 الخارجي. التدبير الفعال للدينبموضوع للتشريع، أي نفس المواضيع السابقة، وأضيفت إليها مادة تتعلق 

 مجال من 7.98 للمالية التنظيمي القانون وسع المذكورة، المواد على زيادة: 1999 من سنة وابتداء 

 .130.30، وهذا ما زكاه القانون التنظيمي للمالية رقم 11مادة 16 في الحكومة تأهيل

بصورة مستقلة، ووقف تنفيذ نفقات االستثمار مثل إحداث حسابات خصوصية، أو مرافق الدولة المسيرة 

 خالل السنة المالية، فتح اعتمادات إضافية،...........إلخ.

إن اتساع مجال تشريع الحكومة مكان البرلمان عن طريق اإلذن، يقلص من الوظيفة التشريعية للبرلمان 

ن ع االستثنائي في موضوع قانوفي المادة المالية؛ ومن هنا يتضح لنا بجالء أن البرلمان أصبح هو المشر

 المالية.

 

 الملحقة الميزانيات حذفالفرع الثالث: 

إمكانية إحداث الميزانيات ملحقة جديدة، إال أنه أبقى على  7.98استبعد القانون التنظيمي للمالية رقم 

ة للماليالموجودة منها بصفة مؤقتة، وكانت هذه األخيرة تجد أساسها القانوني في القانون التنظيمي 

 .197212سنة

                                                           
 – ألمنيةا مطبعة بالمغرب، التشريعية الممارسة و البرلماني للقانون نقدية مقربة حكامة؟ أية للبرلمان التشريعي العمل الدقاق، الحبيب. د -11

  .319 ص ، 2009 دجنبر الرباط

 

 .41، ص العامة الميزانية قانونعسو منصور،  -12 
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وقد عمد المشرع على اإللغاء التدريجي لهذه الميزانيات عبر قوانين المالية، فبمقتضى القانون المالي 

(، والميزانية الملحقة للموانئ )المادة 47تم حذف الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية )المادة  1997-1998

 لمحافظة على األمالك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.(، كما تم إلغاء الميزانية الملحقة إلدارة ا48

(، وهي الميزانية الملحقة لدار 25)المادة  2005وأخر ميزانية ملحقة تم حذفها بمقتضى قانون مالية لسنة 

 اإلذاعة والتلفزيون المغربية.

 أصبح قانون المالية يتكون من: 2005وبالتالي منذ 

 الميزانية العامة؛ -

 الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ مرافق -

 الحسابات الخصوصية. -

 

 2007الفرع الرابع: دمج المدونة العامة للضرائب في قانون مالية السنة 

تعد الضرائب من أقدم وأهم مصادر اإليرادات العامة، ولهذا يسلم الفكر االقتصادي والمالي بأن الضرائب 

إدارة وتوجيه النشاط االقتصادي وتحقيق أهداف التنمية االقتصادية تعد من أهم أدوات السياسية المالية في 

 .13واالجتماعية بوجه عام

 10للمادة ، وهو إصدار المدونة العامة للضرائب وفقا 2007قانون المالية لسنة إن أهم مقتضى تضمنه 

ب الذي نص على ضرورة تجميع كتاب الوعاء والتحصيل من جهة، وكتا ، 2006من قانون مالية 

 .14المساطر الجبائية في وثيقة واحدة تسمى المدونة العامة للضرائب

 

 2017 – 2016 السنة مالية قوانين في الجهوي البعد استحضارالفرع الخامس: 

، من خالل إصالح البعد الجهوي في الميزانية العامة 130.13كرس القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 

لميزانية تقدم نفقات اتبويب هذه األخيرة، بحيث تنص المادة الثامنة والثالثون من نفس القانون على أنه " 

 ومشاريع او عمليات". وجهاتالعامة، داخل األبواب، في فصول منقسمة إلى برامج 

 مشروع قانون مالية بمجموعة ، من نفس القانون، تلزم الحكومة بإرفاقالثامنة واألربعونكما أن المادة 

 .لالستثمار الجهوي توزيع حول مذكرة بينها، ومن الوثائق، من

 

 

 

 

                                                           
(، الجزء األول، مطبعة أبي رقراق للطباعة 2009د.عبد الفتاح بلخال، الضرائب في المغرب )وفق آخر التعديالت المرجة في قانون المالية  -13 

 .5، ص 2009والنشر، الطبعة األولى 

 

 والقضائية، يةالقانون المعارف سلسلة  ، -ونقدية تحليلية دراسة - التنمية ومتطلبات المالية الحكامة بين بالمغرب المالية الرقابة جيري، نجيب -14 

 .177ص ، 2012المعرفة نشر دار المغربية، الحقوق مجلة منشورات
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 للميزانية الجديد لتبويب توضيحي "رسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، والذي نص في المادة مائة وثمانية 111.1415وفي نفس السياق تم إصدار القانون التنظيمي للجهات رقم 

من  %5بصفة تدريجية نسبا محددة في قوانين المالية ترصد الدولة للجهات بموجب وثمانون على أنه " 

من حصيلة الرسم على  %20من حصيلة الضريبة على الشركات، و %5حصيلة الضريبة على الدخل، و

ماليير درهم سنة  10عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 

2021." 

من حصيلة  %2أجل تنزيل البعد الجهوي من خالل الميزانية العامة، قامت الحكومة بتخصيص ومن 

من حصيلة الرسوم المفروضة  %20من حصيلة الضريبة على الشركات، و %2الضريبة على الدخل، و

 .14و13في المادتين  2016قانون المالية السنة على عقود التأمين، وذلك بمقتضى 

                                                           
، 6370المالية، الجريدة الرسمية عدد  لقانون 130.13، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يونيو  2صادر في  1.15.62ظهير شريف رقم  -15 

 .2015يونيو  18
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 %3السابعة والثامنة، ، خصص للجهات طبقا ألحكام المادتين 2017كما أن مشروع قانون المالية لسنة 

من حصيلة الرسوم  %20على الدخل، و الضريبة حصيلة من %3من حصيلة الضريبة على الشركات، و

 .16ر درهمماليي 5المفروضة على عقود التأمين، ومجموع هذه التحويالت من الدولة إلى الجهات يقارب 

 - في قوانين مالية السنةإذن يتضح لنا جليا، من خالل هذه المؤشرات أن البعد الجهوي أصبح حاضرا 

خصوصا بعد اعتماد القانون التنظيمي للجديد للمالية، باعتبار أن الجهة أداة لتنزيل  – 2017 – 2016

 السياسات العمومية وتفعيل التوجهات االستراتيجية للدولة.

في إعداد وتنفيذ الميزانية العامة، مرتكزا أساسيا لتحقيق سياسة التوازن  البعد الجهويويعتبر تكريس 

والتضامن بين الجهات وإعادة توزيع الموارد بشكل متوازن، وتدعيم التقارب االقتصادي بين الجهات 

 .17الفقيرة والغنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16- A.ELkadiri, le PLF 2017 adopté en conseil du gouvernement, une première étape de franchies, p7, FINANCE 
NEWS HEBDO, du 6 octobre 2016, n° 825. 
 

 .86، ص2009رفق مع مشروع قانون المالية لسنة وزارة االقتصاد والمالية، التقرير االقتصادي والمالي الم -17
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 قوانين مالية السنةالمطلب الثاني: تطور المؤشرات في 

إضافة إلى تطور )الفرع األول(، سنعالج في هذا المطلب كل من تطور نسبة العجز والنمو والتضخم 

 )الفرع الثاني(. نفقات االستثمار بالمغرب

 

 والتضخم والنمو العجز نسبة تطورالفرع األول: 

 لمحاسباتيا بالتدبير واكتفت ومرتفع، قار نمو لخلق مبادرة أية المغرب في االقتصادية السياسة تعرف لم

 اقتصادية لسياسةا تعرف لم الهيكلي التقويم برنامج تطبيق وبعد الثمانينيات، بداية فمنذ لميزانية،ل الضيق

 ومحاولة ،%3 حدودفي  العجز المالية، في الحفاظ على نسبة التوازنات على الحفاظ تدبير إال المغربية

 نع عاجزة المتعاقبة الحكومات ظلت حيث العمومي، االستثمار حساب على وذلك ،لتضخما في التحكم

 التقليص أو اإلجمالي، الداخلي الناتج من %13 نسبتها تراوح التي التسيير ميزانية تخفيض اتجاه في التأثير

  .المديونية حجم من

 سوف نرصد مجموعة من المؤشرات حول تطور نسبة النمو والعجز والتضخم. الفرع ففي هذا
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 أوال: تطور نسبة عجز الميزانية 

 

 من الناتج الداخلي اإلجمالي %النسبة  السنة المالية

1968 4.7 

1969 4.3 

1970 3.7 

1975 9.1 

1976 18.4 

1977 16.2 

1978 12.4 

1980 12.1 

1981 16.7 

1982 11.6 

1983 8.1 

2000 5.9 

2001 2.7 

2002 4.3 

2005 3.2 

2006 1.5 

  +0.3 )فائض( 2007

 +0.4 (فائض) 2008

2011 6.9 

2012 7.1 

2013 5.2 

2015 4.3 

2016 3.5 

2017 3 

  

 )المصدر: قوانين المالية السنوية(
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حدته على التوازنات المالية  ةتظهر مختلف الميزانيات العامة للمغرب عجزا ماليا مزمنا، وإن، تفاوت

 واالقتصادية للبالد من مرحلة إلى أخرى )أنظر الجدول أعاله(.

من الناتج  % 5( ظلت نسبة العجز محدودة نسبيا ولم تتجاوز سقف 1974 -1986ففي المرحلة ما بين )

جدا لتتجاوز  ( تزايدت نسبة العجز بوتيرة سريعة1982-1975الداخلي اإلجمالي، وفي المرحلة الموالية )

 . %10حدود 

عرفت هذه الفترة استقرار في مستوى العجز متمثل في  2017إلى  1984أما المرحلة الثالثة الممتدة بين 

3.% 

، فيما يخص تطور نسبة العجز في 18ويمكن إبداء مجموعة من المالحظات في إطار تحليل هذا الجدول

 الميزانية وهي: 

o  تنفيذه في وضعية توازن وفائض إال في حاالت نادرة في العقودإن القانون المالي للسنة لم يتم 

حيث سجل تنفيذ القانون المالي فائضا  2008و  2007ونخص بالذكر سنتي الثالثة األخيرة، 

  %0.3.و  %0.4 طفيفا بنسبة

 

o  أخذ مستوى العجز يتفاقم بسبب ارتفاع غير متحكم فيه لنفقات الدعم 2009ابتداء من ستة ،

تقلصت نسبة  2015وزيادة الطلب االجتماعي لدى السكان، إلى حدود سنة صندوق المقاصة، 

 .2017سنة  %3و 4.3العجز إلى 

 ثانيا: تطور نسبة النمو

 .%3عرفت نسبة النمو في العقد األخير استقرار، بمعدل 

 ثالثا: تطور نسبة التضخم 

عرفت  2009، ومنذ سنة %4ما يقارب ، كانت مرتفعة بنسبة2008كما أن نسبة التضخم قبل سنة 

 .%1,5انخفاض ليستقر التضخم في نسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .61، ص2016طنجة، الطبعة الثالثة -د.رشيد المساوي، المالية العامة، مطبعة اسبارطيل  -18 
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  النمو االقتصادي واالستقرار الماكرو اقتصادي :حول مبيان

 

  

 201719 لسنة الميزانية االقتصادية االستشرافيةالمندوبية السامية للتخطيط: : المصدر

 

إذن، ومن هنا نخلص، أن السياسة الموازنية بالمغرب قد تطورت بشكل مهم، بحيث انتقلت من مجرد 

الموزاني سنوات السبعينات، بعد ذلك ومنذ إدارة العجز، سنوات الستينات، إلى  التوازن الماليإدارة 

إلى غاية  م الهيكليمجيء عقد الثمانينات عملت على تقنين اختيارات الميزانية مع تطبيق برنامج التقوي

مع صدور القانون التنظيمي للمالية رقم  20، ليبدأ التفكير في أساليب جديدة للتدبير الموازني1993سنة 

 .130.13، والذي تم تغييره بالقانون التنظيمي الجديد للمالية رقم 7.98

 

 

                                                           
 19-  المندوبية السامية للتخطيط، ندوة صحفية للسيد: أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، الميزانية االقتصادية االستشرافية

   لسنة 2017، ص 13. 

 
 .197 ص ،مرجع سابق ،-ونقدية تحليلية دراسة - التنمية ومتطلبات المالية الحكامة بين بالمغرب المالية الرقابة جيري، نجيب  -20
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 تطور نفقات االستثمار بالمغربالفرع الثاني: 

على نفقات التسيير، ونفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي، ونفقات  تشتمل تكاليف الميزانية العامة،

االستثمار، وتوجه هذه األخيرة باألساس إلنجاح المخططات التنموية االستراتيجية وبرامج متعددة 

 .22، ويشكل االستثمار العمومي محركا أساسيا للنمو االقتصادي والتنمية الترابية المتوازنة21السنوات

ات في عرض تطور النفق –ات االستثمار تدخل ضمن التكاليف العامة، وتم تطرق لها سابقا رغم أن نفق

الحديث عنها ألهميتها وارتباطها الوثيق بنسبة النمو والعجز، وما تأثير تطبيق برنامج  ارتأينا –العامة 

 التقويم الهيكلي على هذه النفقات؟

وما موقع الحياة االقتصادية واالجتماعية للمواطنات والمواطنين من تقليص الحكومة المغربية لهذه  

 ؟النفقات

  %24.1بين  1974 -1968مثلت نسبة االستثمارات من مجمل اعتمادات االنفاق العمومي، في الفترة بين 

لتصل إلى أعلى مستوى لها  1982 – 1975. وتزايدت بشكل ملحوظ في الحقبة الفاصلة بين %27.5و 

الفترة بين  ، وتراوحت في 1983إال أنها أخذت تتناقص من جديد منذ  %52.3وهو  1977في سنة 

من خالل هذه المؤشرات يمكن مالحظة انخفاض نفقات ؛ 27.623و  %23.7بين  1993 – 1983

لى ا كان له أثار سلبية عاالستثمار بسبب نهج الحكومة المغربية سياسة التقشف في هذه الفترة، وهذا م

 .24الحياة االقتصادية واالجتماعية للمواطنين، من غالء المعيشة، وقلة فرص الشغل والتوظيف العمومي

كما لوحظ في العقدين األخيرين انخفاض في نسبة االستثمار العمومي، إال أنه في سبع السنوات األخيرة 

مليار درهم  167.3، بحيث ارتفع المباغ اإلجمالي لالستثمار العمومي من تطور نسبيعرفت هذه األخيرة 

مليار  22أي  13.6%، أي بزيادة قدرها 2017 – 2011خالل الفترة الممتدة بين  مليار درهم 190إلى 

، كما عرفت اعتمادات االستثمار بالنسبة للميزانية العامة للدولة تطورا مهما، بحيث انتقلت من 25درهم

 .2017سنة  مليار درهم 63.6إلى  2011سنة مليار درهم  53.9

 

 

 

 

 وهذا ما سوف نوضحه من خالل الجدول والمبيانات التالية:  

 

 

                                                           
 من القانون التنظيمي لقانون المالية. 17المادة  -21 

 
 .7، ص 2017وزارة االقتصاد والمالية، مذكرة حول توزيع االستثمار الجهوي، مرفوقة مع مشروع قانون المالية   -22 

 
23 - Fikri(e), le régime financier de la commune marocaine, les éditions maghrébines, 1980, p 150. 
 
24- ibid, p 126. 
 

 .8، ص2017حول توزيع االستثمار الجهوي، مرفوقة مع مشروع قانون المالية وزارة االقتصاد والمالية، مذكرة - -25 
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 جدول لرصد تطور نفقات االستثمار في الميزانية العامة

 

 (درهم مليار) المبلغ امةالع الميزانية نفقات من %النسبة السنة

 ـــــــــــــــــــــ %27.5 1974 - 1968  بين الفترة

 ـــــــــــــــــــــ %52.3 1982 – 1975 بين الفترة

 ـــــــــــــــــــــ %23.7 1993 – 1983 بين الفترة

2003 %16 19.5 

2008 %12.5 36 

2011 %22.2 53.8 

2016 %23 61.3 

2017 24% 63.6 

 

 االقتصاد والمالية.المصدر: قوانين المالية والتقارير الصادرة عن وزارة 
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  2011 – 2017مبيان تطور االستثمار العمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 - ابات ساالستثمار العمومي: وهو مجمل االستثمارات الميزانية العامة للدولة، والمؤسسات والمقاوالت العمومية، والجماعات الترابية، إضافة الح

 الخصوصية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
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 ضوء على الخصوصية والحسابات مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق تطور: الثاني المبحث

 السنة مالية قوانين

ة المسير سنعالج في هذا المبحث، كل من تطور الحسابات الخصوصية )المطلب األول(، ومرافق الدولة

 بصورة مستقلة على ضوء قوانين مالية السنة )المطلب الثاني(.

 

 المطلب األول: تطور الحسابات الخصوصية للخزينة على ضوء قوانين المالية السنوية

استحوذت الحسابات الخصوصية للخزينة مؤخرا على حيز كبير داخل النقاش المالي 

العمومي، وذلك لضعف مقرؤيتها، وعدم شفافية تدبيرها26، وتتعلق الحسابات الخصوصية 

للخزينة ببعض العمليات المالية التي تكتسي طابعا مؤقتا أو خاصا خارج حسابات الميزانية 

 العامة للدولة، وتهدف إلى:

  إما إلى بيان العمليات التي ال يمكن إدراجها بطريقة مالئمة في الميزانية العامة نظرا

 ية المتبادلة بين الدخول والنفقة؛لطابعها الخاص أو للعالقة السبب

  وإما إلى بيان عمليات مع االحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية

 .27إلى أخرى
والحسابات الخصوصية للخزينة تقنية مالية ومحاسبية مرنة تمكن من تفريد وعزل بعض 

خل الدولة في المجال العمليات ذات طابع خاص والمؤقت، وإنها وسيلة عملية تتماشى مع تد

 .28االقتصادي واالجتماعي، وتسهل مهامها كهيئة مستمرة ومقرضة وراعية

وتكتسي الحسابات الخصوصية للخزينة أهمية بالغة وخطيرة في نفس الوقت، بسبب إفالتها 

من ضوابط المراقبة وعدم خضوعها لقاعدة الوحدة وعدم التخصيص، كما أن االعتمادات 

 من مجموع الموارد العامة للدولة. %18تزيد سنويا عن التي ترصد لها 

وفي خضم الحكامة المالية، وترشيد استعمال هذه الحسابات فقد قلص القانون التنظيمي السابق 

عدد أصناف هذه الحسابات الخصوصية من تسعة أصناف إلى ستة أصناف،  7,98للمالية 

حمل في طياته مجموعة من المستجدات، ، 130.13كما أن القانون التنظيمي الجديد للمالية 

من  27فيما يخص هذ الشأن؛ وذلك بهدف عقلنة إحداث الحسابات الخصوصية، أقرت المادة 

القانون السالف الذكر، بتقليص عدد أصناف الحسابات الخصوصية من ستة أصناف إلى 

هم ، وهو أللحسابات المرصودة ألمور الخصوصيةخمسة أصناف، كما اشترطت بالنسبة 

صنف من الحسابات الخصوصية، أن تمثل ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية إلحداثها، 

                                                           
، " القانون التنظيمي رقم دفاتر الحكامة، مجلة 130.13ر مكاوي، موقع الحسابات الخصوصية للخزينة في القانون التنظيمي للمالية رقم نصي -26 

 .83، ص2015" العدد الثاني، دجنبر 2011لقانون المالية ورهانات دستور  130.13

 

 27 - المادة 25 من القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13.

 
 48عسو منصور، مرجع سابق، ص  -28
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 40الموارد المتأتية من حصيلة الرسوم آو الموارد المخصصة أو هما معا، على األقل نسبة 

في المائة من مواردها اإلجمالية،  وتحذف هذه الحسابات في حالة عدم استيفاء هذا الشرط 

 ب قانون المالية الموالي.بموج

قوانين مالية ، يالحظ من خالل 29وفي إطار عقلنة إحداث وتدبير الحسابات الخصوصية

 156، تراجع عدد أصناف الحسابات الخصوصية، بحيث تراجع عدد هذه األخيرة من السنة

 .2016قانون مالية حساب خصوصي في  74إلى ، 2001قانون مالية حساب بموجب 

 

 المبيان أسفله()أنظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29-W.E.M, coptes spéciaux du trésor, ce qui va changer en 2016, p 9, FINANCES NEWS HEBDO, du 22 octobre 
2015, N°784.  
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 أصنافها حسب للخزينة الخصوصية الحسابات أعداد تطور

 2011-2001 سنة بين ما

 

 

مصدر: وزارة االقتصاد والمالية، تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، مرفوق ال

 .2017 مع مشروع قانون المالية
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 اردالمو مقدرات في تطور يالحظ أنه إال للخزينة، الخصوصية الحسابات أصناف عدد تقلص رغم لكن،

 بين تدةالمم الفترة في التطور هذا يوضح ،أسفله المبين التالي الجدولو األخيرة، لهذه الخاصة والنفقات

 .2017 سنة الى 1993 سنة

 

 )بماليير الدرهم(

 النفقات الموارد السنة المالية

1993 12,8 13,8 

1994 14,3 15,9 

1995 16 11,1 

1996 8,9 9,4 

2003 21,8 21,5 

2004 24,1 24 

2005 24,3 34,4 

2015 76,6 63,2 

2016 78,9 66,7 

 70,6 77,8  2017مشروع قانون المالية 

   

 )المصدر: قوانين المالية السنة(
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 المطلب الثاني: تطور مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة على ضوء قوانين المالية السنوية

 

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مصالح الدولة غير متمتعة بالشخصية المعنوية االعتبارية  تعتبر

والتي تغطي بمواردها الذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من االعتمادات المقيدة في الميزانية العامة، 

 .30ويهدف نشاطها أساسا إلنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر

إلحداث هذه المرافق توفرها على  130.13ترشيد النفقات، اشترط القانون التنظيمي للمالية رقم وفي إطار 

 .2016في المائة، وذلك بالنسبة للمرافق المحدثة ابتداء من فاتح يناير  30موارد ذاتية تمثل نسبة 

خل الدولة في مجاالت وقد عرفت هذه المرافق تزايدا ملحوظ في أعدادها، وذلك لتزايد الحاجات العامة، وتد

 كانت سابقا حكرا على الخواص.

وصل عدد المرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مائة وسبعة وخمسون  2005ففي قانون المالية لسنة 

بلغ عدد مرافق  2016مرفقا، موزعة على مختلف القطاعات الحكومية، اما بالنسبة لقانون المالية لسنة 

 .31مرفق 204الدولة 

 .لماضيةا السنوات في مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق تطور سنرصد المبياني الرسم هذا خالل من

 )أنظر أسفله(

 

 

 

 

 

                                                           
 .130.13من القانون التنظيمي للمالية  21المادة  -30 

 

 .9رة بصورة مستقلة، ص، تقرير حول مرافق الدولة المسي2017مشروع قانون المالية  -31 
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 2016 – 2007تطور عدد المرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في فترة ممتدة بين 
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 المرفوقة مع مشاريع قوانين المالية  SEGMAتقارير حول : المصدر
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 تعرف والنفقات الموارد يخص فيما سواء مستقلة، بصورة المسيرة المرافق ميزانية مقدرات أن كما

  :التالي الجدول يبينه وهذا ملحوظا، تطورا

 بـــ )الدرهم( SEGMAتطور مقدرات ميزانيات 

 

 )مصدر: قوانين مالية السنة( 

 

 

 

 

 

 

 التكاليف الموارد السنة المالية

2000 763.146.000 757.196.000 

2001 154.036.0001. 1.536.036.000 

2002 1.587.863.000 1.577.863.000 

2003 1.463.471.000 1.454.471.000 

2004 1.494.007.000 1.488.307.000 

2005 1.448.589.000 1.445.389.000 

2015 3.002.422.000 3.002.422.000 

2016 3.006.217.000 3.006.217.000 

 2.943.434.000 2.943.434.000 2017مشروع قانون المالية 
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 خــــــاتـــــمـــــة

 

إذن، ومن هنا نخلص، أن السياسة الموازنية بالمغرب قد تطورت واختلف أسلوب تدبيرها، بحيث انتقلت 

 السبعينات، وظلتالموزاني سنوات إدارة العجز، سنوات الستينات، إلى  التوازن الماليمن مجرد إدارة 

 .الدولي النقد صندوق وإلمالءات الهيكلي التقويم لسياسة خاضعةالقرن الماضي،  الثمانينيات منذ

ت إلى ، أدينوإذا كانت السياسة الموازنية الصارمة التي انتهجتها الحكومة المغربية في العقدين األخير 

 البطالة، فإنه تولد عنها في المقابل تفاقم ظاهرة في مائة 3وحصره في حدود  مستوى العجزالتحكم في 

 ياتمستو وتدني العمومية، نفقات خفض بفعل وذلك ،االقتصادي النمو وهشاشة ،الفقرواتساع دائرة 

استقرت  رص الشغل،فف مثال، ؛في القطاع العام عدد مناصب الشغلتقليص إضافة إلى  .العمومي االستثمار

منصب ألفا  160عوض  ،2015-2009كمتوسط سنوي خالل الفترة ألف منصب شغل  56في حدود 

  .2008-2002ما بين سنة  خالل الفترةشغل 

ت تدبير الحساباوبالتالي، في ظل هذه السياسة المالية واإلدارية، اقتصر دور الحكومة المغربية على 

 .النشاط االقتصادي والتنمية االجتماعية، بدل تشجيع العمومية
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 قــــــائــــمـــــــة المـــــراجع:
 

 القـوانــيــن 

 2011دستور  -

 مرق للمالية التنظيمي القانون بتنفيذ ،2015 يونيو2 صادر ،1.15.66 رقم شريف ظهير -

 .2015 يونيو18 بتاريخ 6370 عدد جريدة الرسمية، ،130.13

 - 2017و  1968 -قوانين مالية السنة ما بين  -

 

 باللغة العربية 

 الـــــكـــتـــب 

 .2016، الطبعة الثالثة -طنجة  -د.رشيد المساوي، المالية العامة، مطبعة اسبارطيل  -

 ظل يف دراسة – المغربي الدستوري النظام في المستشارين مجلس مكانة اليزيدي، الدين نصر -

 الرباط. – الجديدة المعارف مطبعة ،2014 األولى الطبعة – 2011 دستور مستجدات

 ليليةتح دراسة - التنمية ومتطلبات المالية الحكامة بين بالمغرب المالية الرقابة جيري، نجيب -

 لمعرفةنشر ا دار المغربية، الحقوق مجلة والقضائية، منشورات القانونية المعارف ،سلسلة-ونقدية

2012  . 

 الممارسة و البرلماني للقانون نقدية مقربة حكامة؟ أية للبرلمان التشريعي العمل الدقاق، الحبيب. د -

 .2009دجنبر  -الرباط  - األمنية مطبعة بالمغرب، التشريعية

(، 2009د.عبد الفتاح بلخال، الضرائب في المغرب )وفق آخر التعديالت المرجة في قانون المالية  -

 .2009الجزء األول، مطبعة أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة األولى 

 .2008القانون الجبائي وفق آخر التعديالت، الطبعة األولى احميدوش، الوجيز في  مدني -

 الطبعة  -البيضاء الدار – السبع عين المغربية النشر دار العامة، الميزانية قانون منصور، عسو.د -

 .2005 سنة األولى

 فضالة مطبعة مقارنة، وتطبيقية نظرية دراسة المغرب، في المالية المحاكم احميدوش، مدني -

 .2003 طبعة المحمدية،
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 المجالت 

نصير مكاوي، موقع الحسابات الخصوصية للخزينة في القانون التنظيمي للمالية رقم  -

لقانون المالية  130.13" القانون التنظيمي رقم ، دفاتر الحكامة ، مجلة130.13

 .2015دجنبر  العدد الثاني، "2011ورهانات دستور 

 

 التقارير والوثائق 

 .2017 لسنة االستشرافية االقتصادية الميزانية: للتخطيط السامية المندوبية -

وزارة االقتصاد والمالية، مذكرة حول توزيع االستثمار الجهوي، مرفوقة مع مشروع  -

 .2017قانون المالية 

 مشروع ،، تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةوزارة االقتصاد والمالية -

 .2017قانون المالية 

اد والمالية، التقرير االقتصادي والمالي المرفق مع مشروع قانون المالية وزارة االقتص -

 .2009لسنة 
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