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 التقديم

ي تنفيذ يل عنها ف بدة المعتبرا إياها أدا يفتتح األستاذ محمد القباج الكتاب، بتأكيده على أهمية ميزانية الدولة
ي مختلف نمية فغيرها من البرامج الهادفة لتحقيق التومية واالستراتيجيات القطاعية والسياسات العموتنزيل 
 أبعادها.

يد بترش رهين ما هو بتوفر سيولة مالية كبيرة بيد الدولة، بقدر رهيناعلى أن بلوغ هذه األهداف ليس  ويؤكد
 المحاسبي.في األموال الموجودة والتحكم في التدبير المالي والتصرف 

 يزانياتيةت المكم كافة العملياوألن هذا الرهان ال يمكن بلوغه دون توفر الدولة على تشريع مالي متطور، يح
دولة، يزانية النظم لمالقانوني الم اإلطار، فإن مفتتح هذا الكتاب تحدث عن رة الميزانيةالمحاسبية المرتبطة بدوو

سته من ألب مؤكدا على أن الطريقة التدرجية التراكمية في وضعه هيالمرجعي العصري،  باإلطارواصفا إياه 
لقانون، احق ويس دولة الالبنيوية الكبرى الرامية إلى تكر اإلصالحاتمنسجما مع ة وجعلته مواكبا وهذه الصف

 تحقيق حكامتها.و تنافسيتهاالمالية وتعزيز و االقتصاديةوتحديث الهياكل 

دبير التب النتقالاإلى  المقاربات الميزانياتية الهادفةوالتغييرات التي عرفتها المبادئ و مع سرده ألهم التكييفات
 التقليدية إلى أنماطه الحديثة.المالي المغربي من أنماطه 

جديدة  عات الحكومية بضرورة اعتماد مقاربةالذي حث فيه القطا 2001بمنشور الوزير األول سنة بدءا  

التخفيف بية متسمة قبل ة برقابة، متمتعمة على النتائج شاملة اإلعتماداتللتدبير المالي للدولة أساسها ميزانية قائ
 أخرى بعدية متسمة بالتشدد.و

دبير التادات، عتمية اإلاربات الميزانياتية الحديثة مثل شمولمعتبرا أن هذا المنشور كان أساس اعتماد بعض المق
 ة.لعموميا، التوزيع الجهوي لالستثمارات االجتماعيالمرتكز على النتائج بدل الوسائل، ميزانية النوع 

ة ية الفاقدزئالجمراقبة االلتزام واصفا هذه اإلصالحات بوبعض أنواع مراقبة نفقات الدولة، كمراقبة األداء و
يع ن التشرمستلهمة مباعتبارها  تشريعيأو للرؤية الشمولية والمندمجة، وغير المستندة على أساس دستوري 

 الفرنسي.

قاربة فوضع حدا لهذه الم 2011أتى دستور « يقول مفتتح الكتاب 2011النقائص التي صححها دستور  وهي

 .»لعموميةالية إصالح الما ئيسية التي يجب أن تشكل قاعدةلرمن خالل تكريسه للمبادئ و المرتكزات ا الجزيئية

، ومبدأ ردستومن ال 39الذي حمله الفصل  ي مبدأ العدالة في تحمل التكاليفالمرتكزات فوملخصا هذه المبادئ 

نية الضريبة ومبدأ  قانو من الدستور 40المنصوص عليه في الفصل في تحمل التكاليف غير المتوقعة  التضامن

و الدستور  من 75،  وكذا مبدأ الترخيص البرلماني الذي  حمله الفصل 71و 37 يف الذي حمله الفصالنالتكلو

 جلسأولوية  مجلس النواب على م فضال عن من الدستور،  77مبدأ التوازن المالي الذي حمله الفصل 

المالية،  كامةالح ومبادئآليات من الدستور، باإلضافة إلى  75و 74الفصلين المستشارين  في المادة المالية 

 ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومبادئ

 في طياته ي حملمشيرا إلى أن تفعيل هذه المقتضيات تم من خال إصدار القانون التنظيمي لقانون المالية، الذ
لمالية شفافية ا تعزيزوعمومية وتحقيق التوازن المالي، يات السداة لتنزيل السياهداف تقوية دور قانون المالية كأأ

 ا.ة وتقييمهلعموميامراقبة المالية البرلمان في مجال يق مصداقيته، وتيسير مقروئيته، وتدعيم دورتحقومية والعم

ناخ ن المن خالل تحسيعلى دعم وتشجيع االستثمارات، م اإلصالحاتمؤكدا في نهاية التقديم على آثار هذه 
 الوطني. االقتصاداألمر الذي ينعكس باإليجاب على االستثماري، 
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 مقدمة عامة                                 

 المبحث األول: نشأة وتطور الميزانية العامة                   

فرع ه، بذلك الإياا معرفعسو كتابه بمقدمة عامة، استهلها بتعريف قانون الميزانية فتتح منصوربعد تقديم الكتاب ي
دئ مباكافة  تحليله دراسة ووقائما بذاته، عملالعام الداخلي، الذي يشكل حقال معرفيا مستقال  من فروع القانون

 مساطر ميزانية الدولة في مختلف مراحلها.وآليات و

تطورت ا ونجلترشأت في اعلى اعتبار أن الميزانية العامة نللميزانية العامة  مع وقوفه على اإلطار التاريخي
 في المغرب. ، قبل أن تظهرفي فرنسا

ات لبرلماناوتاريخي بين الملك  والترخيص البرلماني الذي شكل محط صراعأاإلذن  اقتضى مبدأففي إنجلترا، 
التي أقرت  لحقوق، من خالل إصدار وثيقة إعالن ا1628قبل أن ينتزعه البرلمان سنة المتعاقبة في إنجلترا،

اق ع نطالذي وس ،1688إصدار دستور الحقوق برائب، ثم للبرلمان حق الموافقة المسبقة على فرض الض

، وريدشكل بالنفقات لمسبقة على كل أنواع اإليرادات والبرلمان حق الموافقة ا الترخيص البرلماني بإعطاء
خيص إيرادات الدولة في شكل وثيقة تخضع ضرورة لترأ ضرورة أن تجمع جميع نفقات وداقتضى هذا المب

 البرلمان.

ق الح ن هذاعتبار أاإليرادات، على االك البرلمان حق إجازة النفقات وبامتانية بفرنسا، ما ارتبط ظهور الميزك 
 ا بامتالك، بدءلبرلمان اإلنجليزيبل امتلكه بشكل مندرج شأنه شأن ا لم يخول للبرلمان الفرنسي دفعة واحدة،

ادات إليرلزة البرلمان النفقات، وبالتالي فإجاوصوال إلى إجازة كل اإليرادات و حق إجازة فرض الضرائب،
ظهور  هو األمر الذي استدعىدورية متجددة،  تكون لها صفةت في وثيقة واحدة تتضمنهما معا ووالنفقا

  الميزانية.

تظهر  شرين، ولماألمناء إلى حدود بداية القرن الع نظامفقد ظل التدبير المالي يرتكز على أما في المغرب   
رنسية ية أي الفلحامدولة االميزانية كآلية للتدبير المالي و المحاسبي إال خالل فترة الحماية حيث استعملتها ال

من ، 1914-1913بوضعها أول ميزانية سنة وذلك  المالية،و االقتصاديةكوسيلة لضبط والتحكم في األوضاع 

 قمنةمرقة وصدرت هذه الميزانية في شكل وثي مالية التي حلت محل أمين األمناء،رية العامة للطرف المدي
 تقديرات الموارد والنفقات. تتضمن فحةص 60كتوبة باليد ة مكونة من حوالي م

 تأصيل مفهوم الميزانيةالمبحث الثاني:                       

ا ل تعريفهمة من خالمفهوم الميزانية العا إلى تأصيلج كاتب المؤلف عرناوله اإلطار التاريخي للميزانية، بعد ت 
 وبيان خصائصها ثم تميزها عن غيرها من العلوم.

 نصب حوليالفرق بين مصطلحي الموازنة والميزانية، مشيرا إلى أن هذا الفرق ذلك وضع الكاتب لكن قبل  
ة بدل العام يفضلون استخدام مصطلح الموازنة اعتبار أن خبراء المالية العرب الشكل فقط دون الجوهر، على

 ا إليه فيا دعوالميزانية العامة الذي يستخدم في نظرهم للتعبير عن الحساب الختامي للسنة المالية، وذلك م
 من خالل مجموعة من المؤتمرات.العديد من المناسبات و

 تعريف الميزانية العامة   

رافق نيات مبميزالواردة غير انها ذلك البيان التقديري المفصل بالنفقات واإليرادات عرفها منصور عسو بأ
فها ة بصريأذن البرلمان للحكوم والتي ،الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة

 تحصيلها برسم سنة مالية مقبلة تنفيذا لسياسة الدولة العامة.و

ن م    11 ةي المادفواردة بقائمة الموارد الأحدهما يتعلق بالموارد يتعلق األمر  :ينأمؤكدا على أنها تشمل جز  

صناف هي نفقات ى ثالث أإل بالنفقات، التي تنقسم ا يتعلقموثانيه، 13.130التنظيمي لقانون المالية  القانون

 الدين العمومي. المتعلقة بخدمةالنفقات التسيير والتجهيز و

 :خصائص 4صائص الميزانية العامة ملخصا إياها في ليتناول بعد ذلك خ  
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عتزم تر لما هو مجرد تقدياإليرادات ان المفصل بالنفقات وأولها كونها بيان تقديري، بمعنى أن ذلك البي  
ملية تحصيله من إيرادات، إال أن هذا التقدير يقول منصور عسو، ليس عالحكومة صرفه من اعتمادات و

 تقدمة.عملية مصادية ومالية وفق أساليب تقنية وعملية احتمالية ترتكز على تنبؤات اقتهو عشوائية بقدر ما 

إعداده  مجرد ال يتوقف علىمعنى أن إخراج هذا البيان المفصل لحيز التطبيق ا أنها ترخيص برلماني، بوثانيه
 من طرف الحكومة بل البد من إجازته من طرف البرلمان.

 إجازة الجباية من خالل نقطتين:و زة االنفاقعسو هنا بين إجار ويفرق منصو

ليها ت عادقص في حدود االعتمادات التي تتمثل في كون إجازة اإلنفاق ال يمكن أن تكون إالاألولى  النقطة
ة نه للحكومأمعنى ، بأرقام اإليرادات المحتمل تحصيلهان إجازة الجباية ال تقيدها السلطة التشريعية، في حين أ

 أن تتجاوزها.

ن ألى اعتبار عدات ما النقطة الثانية فتتمثل في كون عبارة اإلجازة أوالترخيص ينطبق على النفقات دون اإليراأ
حصيل ت على لعامة. في حين أنها مجبرةما تقتضيه المصلحة احرة في اإلنفاق أو عدم اإلنفاق حسب  الحكومة

 لتحصيل.للموظفين المسؤولين عن اطائلة العقاب بالنسبة  تتح اإليرادات

غبة سنة، ويرجع عسو الغاية من ذلك إلى ر، تحدد في ائص أنها توضع لمدة زمنية محدودةوثالث الخص
 إلىهة، وة من جيعلى السلطة التنفيذية من إجراء رقابة دورية منتظمة المشرع في تمكين السلطة التشريع

 ثانية. لمدة زمنية تفوق السنة من جهةبنفقات وإيرادات الدولة صعوبة التنبؤ 

بينا أن عمل تشريعي، م  من كتابه هي أن الميزانية 26كما أوردها الكاتب  في الصفحة ورابع الخصائص 

 ذ إ ،فقهي  ر جدالعمال تشريعيا، ظلت مثا امة من حيث كونها  عمال إداريا أمللميزانية العالطبيعة القانونية 
لقانونية ا عدة، بسبب  افتقادها لبعض خصائص القانانية عمل إداري يتخذ شكل القانويرى بعض الفقه أن الميز

لنفس  تخضع كانت ال موضوعا ، ولونها قانون شكال و، بينما يرى بعض آخر من الفقه أكاإللزامية والديمومة
هو  التجاهاهذا القانونية، وال  تختلف عن األحكام  الشكليات المطلوبة في سن القانون ، ألنها تتضمن أحكاما

 اجح يقول الكاتب.الر االتجاه

 ،ية السنةون مالخرى المشابهة كقانفي التمييز بين الميزانية العامة وبعض المفاهيم األبعد ذلك أخذ الكاتب 
 االجتماعي.لتصفية، والميزانية االقتصادية والمخطط االقتصادي ووقانون ا

 تمييز الميزانية العامة عن المفاهيم المشابهة

بشكل  يقة تصدريقول عسو بأن قانون مالية السنة وثالسنة العامة وقانون مالية الميزانية  الفرق بين بخصوص
سيرة لة المافق الدوالمتعلقة بالميزانية العامة، وميزانيات مرمل مجموع موارد وتكاليف الدولة تشسنوي، 

 للخزينة.الحسابات الخصوصية بصورة مستقلة، و

ات الدولة ا خيل ونفقمداول الذي يتناوله قانون مالية السنة، والذي يتن الميزانية العامة إال ذلك الشق فماوبالتالي  
 الخصوصية.والحسابات  افق الدولة المسيرة بصورة مستقلةبميزانيات مرغير الواردة 

يدة، فإن ايين عدي أحفالحساب الختامي كما يسميه عسو انون التصفية أو عن الفرق بين الميزانية العامة وقأما 
ب الحسا ى أن األرقام المسجلة في، األولعن الميزانية العامة في مسألتينعسو يختلف  حسب هذا األخير

ن عامي بيان ب الختالثانية أن الحساومة مجرد تقديرية، الختامي حقيقية، بينما تلك المسجلة في الميزانية العا
 فترة مضت بينما الميزانية العامة تتعلق بفترة الحقة.

ع يري لمجمومل تقدعالميزانية االقتصادية فهذه األخيرة باعتبارها بين الميزانية العامة وأما بالنسبة للفرق  
 يورد ذلك ة كماالعامميزانية النشاط االقتصادي العام والخاص لدولة ما خالل فترة زمنية مقبلة، تختلف عن ال

يه فتصر لذي تقي الوقت ا، في كونها تشمل مختلف أوجه النشاط االقتصادي والمالي، العام والخاص، فعسو
، الي الخاصاط المعلى جزء فقط من النشاط المالي العام أال هو نشاط الدولة، وال تشمل النشالميزانية العامة 

 كما ال تشمل الجزء اآلخر من النشاط المالي العام المتمثل في المالية المحلية.

كرها عسو ما ذكفهي  االجتماعيخطط االقتصادي أواالختالف بين الميزانية العامة والمأما عن جوانب التباين و
 كالتالي: 

 ل  تشمالخطة االقتصادية تتميز بالشمول فهي تشمل مختلف األنشطة مهما كانت طبيعتها، بينما ال

 الميزانية العامة للدولة إال النفقات والموارد العامة.
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 إطار  للدولة مدة الميزانية العامةاألجل بينما ال تتجاوز القتصادية تكون متوسطة أو طويلة الخطة ا
 السنة.

  بحكم  اإللزام ة بصفةما تتسم الميزاني، بينالمرونة، وتفتقد لطابع اإللزاميةالخطة االقتصادية تتسم بطابع
 .أنها تخضع لمصادقة البرلمان

 مة.إعداد الميزانية العاطة ليست هي األجهزة المتدخلة في األجهزة المتدخلة في إعداد الخ 

 ول مصادر قانون الميزانية العامة.ذلك خصص عسو مبحثا ثالثا بكامله لتنابعد 

 مصادر الميزانية العامة

 لي.ء الماالمالي، والتشريع المالي ثم القضامصادر أساسية هي الدستور  هذه المصادر في ثالث لخص عسو 

س ية متمثلة في أسدستور، يقول عسو أنه يتشكل من كتلة أي الدستور المالي بخصوص المصدر األول
 .13.130مي إلى مقتضيات القانون التنظي باإلضافة، 2011العمومية المتضمنة في دستور  مرتكزات الماليةو

 في التالي: فيوجزهاالدستورية للمالية العمومية  ففيما يخص األسس والمرتكزات

  لى ع 40و 39عليها في الفصل  التكاليف واألعباء المنصوصقاعدة العدالة والتضامن في تحمل

 التوالي.

  من  1 والفقرة من الدستور 39ضريبة إال بقانون، المنصوص عليها في الفصل  تكليف والقاعدة ال

 .71الفصل 

  75من الفصل  1الوارد في الفقرة مبدأ الترخيص البرلماني. 

  77الوارد في الفقرة األولى من الفصل مبدأ التوازن المالي. 

 الفصل من  1المالية، الوارد في الفقرة  مجلس النواب على مجلس المستشارين في المادة مبدأ أولوية

 .84من الفصل  2الفقرة و، 75

 راقبة مت في المجالس الجهوية للحسابا، كدعم أدوار المجلس األعلى للحسابات وليات الحكامةمبادئ وآ
 المال العام.

  150، 149، 148، 147 ولفي الفصقواعد الشفافية المالية المنصوص عليها. 

  الذي أحدث بموجبه هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 167الفصل. 

 من الدستور. 1 الواردة في الفصل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة 

 من الدستور 36الفصل ت من العقاب قاعدة عدم اإلفال. 

  جهات العامة لمشروع قانون المالية.الذي يعطي للمجلس الوزاري مهمة رسم التو 49الفصل 

  شروع مء تداوله في وزاري أثناال وجهات المجلساألخذ بتالذي يلزم المجلس الحكومي ب 92الفصل

 قانون المالية...

لدستورية اكزات أما عن مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية فيؤكد عسو على أنها بمثابة امتداد للمرت
 وانين المالية: قوانين تنظيمية لق 5المغرب عرف شيرا إلى أن ، ملية العموميةللما

 1963نونبر  9األول بتاريخ           

 1970أكتوبر  9الثاني بتاريخ           

 7.98رقم  1998نونبر  26الثالث بتاريخ           

 14.00رقم  2000أبريل  19الرابع بتاريخ           

 .13.130رقم  2015يونيو  2الخامس بتاريخ          

 المتمثلة في:و األخير بلوغهاي يتوخى القانون التنظيمي مبرزا أهم األهداف الت

 العمومية.الدستورية الجديدة ذات العالقة بالمالية  مواكبة المقتضيات 
 والقطاعية.لتنزيل السياسات العمومية  كأداة تقوية دور قانون المالية 
 جام والتقائية السياسات العموميةسق وانستحقيق تنا. 
 .ضمان تحقيق التوازن المالي 
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 تحسين نجاعة التدبير العمومي. 
 في  قيةالصد إقرار مبدأ شفافية المالية العمومية من خالل، وتقوية تعزيز المبادئ والقواعد المالية

موظفين الير أوإدراج نفقات التسيية، ومنع المالالتوقعات والحسابات المالية، وإحداث نظام للمحاسبة 
 .االستثمارومنح ترحيل اعتمادات ميزانية  االستثماربميزانيات 

 كبرى جهات الالبرلمان في رسم التوإشراك ة على المالية العمومية من خالل تقوية الرقابة البرلماني
 ة.لماليوانين االزمني للدراسة والمصادقة على قلمشروع قانون المالية، ومنحه حق تعديل الجدول 

و بأنه رفه عسالمالي الذي ع شريع، فيتعلق األمر بالتالثاني من مصادر قانون الميزانيةالمصدر  أما بخصوص
 الترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية العمومية ملخصا إياها في: تلك

  المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 62.99القانون رقم 

  المتعلق بمدونة تحصيل الديونالعمومية 15.97رقم القانون. 

  المحاسبين العموميين.صرف والمتعلق بمسؤولية اآلمرين بال 61.99القانون رقم 

  التفتيش العام للمالية.بشأن  1.59.264الظهير رقم 

 قانون التصفية. ة السنة، قانون المالية التعديليقوانين مالي 
 .المدونة العامة للضرائب 
 مجلس المستشارين.مجلس النواب ون الداخليين لالنظامي 
  المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية. 2.15.426المرسوم 

  المتعلق بالصفقات العمومية. 2.12.349المرسوم 

 تنظيم وزارة المالية.المتعلق باختصاص و 2.07.995رسوم الم 

 المالي المتمثل في:  مصادر قانون الميزانية فهو القضاء الثالث منأما بخصوص المصدر 

  عدقة قوامة ومطابمالءالمجلس الدستوري سابقا، على اعتبار أنها تعمل على  الدستورية أوالمحكمة 
 نينمطابقة القوامن خالل ممارسة اختصاصاتها في البث في مدى  الدستور،قانون الميزانية مع 
 .التنظيمية للدستور

  تمارس  تبارهااعبات، بالمجالس الجهوية للحساللحسابات و المجلس األعلىالمحاكم المالية المتمثلة في

 من الدستور. 177تنفيذ قوانين المالية طبقا للفصل العليا على قابة الر

 .المحاكم اإلدارية من خالل البث في مختلف المنازعات المتعلقة بالضرائب 

 مبادئ الميزانية العامة: الفصل األول             
ى أن يرا إلالتي تحكم وتنظم الميزانية العامة، مشلحديث عن المبادئ ل فصال كامال بعد التقديم خصص عسو

 اتها بفعلثناءاستلتطور والتغير من حيث مضامينها ودية إال أنها خضعت لظهورها كان مرتبطا بالمالية التقلي
 .ةيالتنفيذر تقنيات التدبير المالي العمومي، وتغير موازين القوى بين السلطتين التشريعية وتطو

 

 المبحث األول: مبدأ السنوية                     

، اوز السنةال تتج لفترة زمنية بأن تعد الميزانيةالذي يقضي استهل عسو مبادئ الميزانية العامة بمدأ السنوية 
 إياها كالتالي: سنة مرتبا المدة فيتحديد هذه  التي فرضتمبرزا االعتبارات 

 على الحكومةمة من طرف البرلمان ضمان رقابة دورية منتظ. 
 تغطية السنة للفصول األربعة. 
 .السنة وحدة قياسية معتمدة في العديد من أوجه الحياة االقتصادية 
 .صعوبة التكهن والتنبؤ بميزانية لمدة أطول من سنة 

من  1 لمادةامن الدستور، وبموجب  75من الفصل  3السنوية بموجب الفقرة  المغرب يأخذ بمبدأأن  مؤكدا على

 منه. 3، والمادة 13.130القانون التنظيمي 
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، ثم يأخذ يةلميزانكإطار لالسنة بالميالدية بكان يأخذ  1992 دستور أن المغرب بموجب ويورد عسو في كتابه

 .المنتهية بآخر يونيوة بفاتح يوليوز وبالسنة الفالحية المبتدئ

 ذا اإلطار أن هعلى الفالحة، إالوصيات االقتصاد الوطني المبني على اعتبار أن السنة الميالدية لم تراعي خص
ة العودة بضرور سنة الميالدية بعد ما تعالت األصوات منادية، ليعد المغرب لألخذ بالسنة واحدةلم يعمر إال 

 عن قصورها.د ما أبانت تقييمات هذه التجربة إليها، بع

مالية ال تفاقياتاالي فت الواردة على مبدأ السنوية، ملخصا إياها وألن لكل مبدأ استثناء فقد أورد عسو االستثناءا
 ات.ددة السنوالمتع ، اعتمادات االلتزام، البرامجللترخيصات في االلتزام مقدما، ات التي تمنحها الدولةالضمانو

ة على ردلوااثناءات ، باعتبارها من أهم االستعسو لمسألة ترحيل االعتماداتصورتطرق منغير أننا نسجل عدم 
 ، هناكامةة العقية في آخر السنة للخزين، حيث أنه استثناءا من قاعدة إرجاع االعتمادات المتبمبدأ السنوية

ذه ه دوبالتالي تع وفة خالل السنة المالية الموالية،حاالت يسمح فيها باستعمال االعتمادات المالية غير المصر
 مأذون بها ضمنيا لسنة أخرى.اإلعتمادات 

 بيلق ، مننويةدأ الساعدة على االلتزام بمباعتبرها مسى لبعض التقنيات المالية التي ق في هذا السياق إلكما تطر

  ها، في بلمنوطة بالمهام اوالقيام لسير المراف العامة مة في فتح االعتمادات ة الالزمة الحكو إمكانية

 .75من الفصل  2للفقرة لتصويت على قانون المالية طبقا عدم احالة 
   التعديلي خالل السنة الماليةفي اللجوء إلى القانون المالي إمكانيتها. 
 ر أو بمقر ماليةإمكانيتها في فتح االعتمادات بمرسوم، وتحويل المالية الشاغرة سواء بقرار عن وزير ال

 المعني.من اآلمر بالصرف 
 داؤها أغ تم لحكومة لمبالفتح اعتمادات جديدة بخصوص المداخيل المتأتية من استرجاع ا إمكانيتها في

 بوجه غير قانوني من اعتمادات مالية.
 المالية. خالل السنةتنفيذ نفقات االستثمار  إمكانية وقف ثم 

الحكومة  ي تواجهالتاألعباء المالية غير المتوقعة القانون المالي للمتطلبات و مةعدم مالءحالة  ذلك فيوكل  
 خالل السنة المالية.

 المبحث الثاني: مبدأ الوحدة                           

لمالية ليات المبدأ الوحدة باعتباره قاعدة تقليدية مفادها إدراج جميع العم صاحب الكتاب يتطرق بعد ذلك 
ى عل زيعهاتجزئتها أو تو موحدة شاملة وعدمفي وثيقة مالية  واحدة،الخاصة بأجهزة الدولة ضمن ميزانية 

 وثائق متعددة.

 ملخصا محاسن هذا المبدأ في: 

 را.تكامل مكوناته أكثر يسجعل االطالع على الوضع المالي للدولة والوقوف على هذه تناسق و 
  ة عليها وإجراء الرقاب الميزانية، بسيطة لمشروع على صورتمكين السلطة التشريعية من االضطالع

 بشكل كلي.

تعدد ادية، والحياة االقتص الحكومات فيتدخل  نطاق واتساعاالقتصادي والمالي،  تطور الفكرمؤكدا على أن 
مبدأ  تبرها استثناءات علىاعظهور أنماط جديدة من الميزانيات، فرضت ، أمور الدولة وتشعبهاوظائف 
 205، إلى 2015مستقلة التي وصل عددها سنة ، يتعلق األمر بميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة الوحدة

ت لعملياتمكن من عزل بعض ات الحسابات الخصوصية باعتبارها تقنية محاسبية ا ميزانيا، وكذمرفق مستقل
 عن الميزانية العامة.الطابع الخاص أو المؤقت ذات 

م ة، وعداقبانفالتها من ضوابط المرتكتسي خطورة بسبب  ،ميتها البالغةبالرغم من أهعلى أنه كذلك مؤكدا 
 .عدم التخصيصخضوعها لقاعدتي الوحدة و

 هذه الحسابات الخمس المتمثلة في:مع تذكيره بأصناف 

  ل فيها المداخيل المخصصة لتمويباعتبارها حسابات ترصد  خصوصية الحسابات المرصدة ألمور
د وعن ات الذي يغطى برسوم وموارد معينة،صنف معين من النفقات، بمعنى ذلك الصنف من النفق

 .العامةبالغ مدفوعة من الميزانية االقتضاء بم
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 ات االنخراط في الهيئات الدوليةحساب 
 حسابات العمليات النقدية 
  جاع رلإل ، أو في شكل تسبيقات قابلةفي شكل قروض تتجاوز مدتها سنتين وحسابات التمويل المدفوع

 المصلحة العامة.والممنوحة من طرف الدولة ألجل تقل مدتها أو تساوي سنتين، 

 تنامي وبالتالي ، تتمثل في تنامي عددهااإلشكاالتعسو العديد من يثيرخصوص هذه الحسابات الخصوصية ب
الغموض  ، فضال عنمن حجم ميزانية الدولة 20% ، والتي تبلغ حسب قولهالمبالغ المالية التي تصرف فيها

للطيف اعبد ور ال عن الدكتنقبحدواها، يقول عسو متها أو فيما يتعلق بحكااللبس الذي يكتنف تدبيرها، سواء و
لعامة االعدد الضخم من الحسابات الخصوصية والصناديق المتعددة خارج الميزانية  وجود هذاإن »برحو 
 .«في تشتيت الموارد المالية للدولةيتسبب 

 حسابات،لمتعلقة بهذا النوع من البعض االختالالت ا عسو دد الحسابات الخصوصية يذكرعن تنامي عفضال 
ابات تها كحسصاصاباختالمتعلق بإدراج جزء من نفقات االستثمار والتسييرمن الوزارات من قبيل قيام العديد 
 من مرونة مساطر الحسابات الخصوصية.خصوصية مستفيدة 

 هكذا يتبين لنا أن تنامي عدد الحسابات الخصوصية ناتج عن هذا المعطى األخير. 

ة ألرصداأرصدة مرتفعة متأتية بأساس من  من االختالالت أيضا يذكر عسو توفر العديد من الحسابات على
 المرحلة من سنة إلى أخرى.

على أرصدة مهمة غير متوفرة  باألساسذات طابع اجتماعي  وهكذا يفسر لنا وجود حسابات خصوصية
هو الشأن  كما، مجاالت االجتماعية التي تختص بهامستعملة، بالرغم من كم الحاجيات الملحة والمستعجلة في ال

 ت.تثماراعية واالسصندوق التنمية الصناصندوق التنمية القروية، واالجتماعي ولصندوق التماسك بالنسبة 

 

 الميزانية  توازن: مبدأ المبحث الثالث                       

هو  ليدية ليسالتق مؤكدا على أن هذا المفهوم في المالية ،ينتقل عسو بعد ذلك للحديث عن مبدأ توازن الميزانية
مة، بشكل ادات العااإليرقات العامة ونفسه في المالية الحديثة، إذ يعني في األولى التعادل الرقمي الدقيق بين النف

لعامة ادات ايرعه اإلمال تزيد معه النفقات العامة للدولة عن إيراداتها العامة العادية، فيحدث العجز، وال تزيد 
 العادية للدولة على نفقاتها العامة فيحصل فائض.

ل صدها لتموييمكن ر تعطيل لمبالغ ماليةويعتبره المالية التقليدية يرفض الفائض  وبالتالي فتوازن الميزانية في
ء يم العبلي يؤدي إلى تجسبالتاو لالقتراضالتنموية، كما يرفض العجز ألنه يدفع  اإلنتاجيةالمشروعات 

 .الضريبي

لحرب دود احإلى  الميزانياتية على العمل بهذا المفهوم التقليدي للتوازن أن الدولة ظلت حريص ويذكر عسو
وازن لى التع، حيث سيفقد التوازن الحسابي أهميته لفائدة التوازن االقتصادي الذي يقوم األولىالعالمية 

 .لسنوية، وليس في إطار الميزانية االدورة، التي تتطابق مع انياتي، على مدار دورة الميزانيةالميز

ووفرة  الرخاءل االنتعاش وفي الفائض الذي يحدث بعد حصورى الميزانية، ي الحديث لتوازنوبالتالي فالمفهوم 
 األسعار. التضخم وارتفاع الكلي وضبطالطلب  ضروري لتقليصالموارد، أمر 

ق عن طري التمويل بالعجزكود أمر يستوجب الرز الذي يحدث خالل فترات الكساد وكما يرى في العج 
 الكامل. تحقيق التشغيلقدي كوسيلة لزيادة الطلب الكلي والن اإلصدار االقتراض أو

مية لهذا لتنظيهذا المبدأ دائما يتحدث عسو عن تطبيقاته بالمغرب مستحضرا المرجعية الدستورية وافي إطار  

رورة الحفاظ على الدستور الذي يلزم الحكومة والبرلمان معا بضمن  77المبدأ، إذ يجد المبدأ أساسه في الفصل 

مبادئ  تشمل كافة التي القانون التنظيمي لقانون المالية المادة األولى من مالية الدولة، كما يجد أساسه في توازن
عدم تجاوز  ضرورةبمنه التي جاءت  220لمادة ، وكذا االماليدأ التوازن الميزانياتي و، ومن بينها مبالميزانية

 أصول الدين برسم السنة المالية.االستثمار وسداد  نفقاتلمجموع  تراضاتاالقحصيلة 
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لمالية ان ثوابت السياسة مكوسيلة للتمويل بالعجز تعد  االقتراضات، إن تراضات يقول عسواالقوبخصوص 
ا لدى خصوص الطلب مخلق موارد مالية إلعادة تمويله نظرا ألنه يدع بإمكانه، مشيرا إلى أن العجز بالمغرب

 مدخراتها.و والت من تنمية عائداتهاالمقا، كما يمكن القطاع الخاص

ة فقر وهشاشئرة الاتساع في داواليوم من تفاقم لظاهرة البطالة  االقتصاد الوطنيذلك إلى أن ما يعرفه ك مشيرا 
ض النفقات خفل من خالن السياسة الميزانياتية القائمة على تدبير الحسابات ع ، إنما ناتجفي النمو االقتصادي

ي ر التعم والتقليل من نفقات االستثماالتحكم في مخصصات الدوتقليص مناصب الشغل في القطاع العام و
 التي كان الهدف منها في العجز وحصره.اتبعتها السلطات خالل فترة التسعينات، و

ار ين االعتبأخذ بعتا ال ينتقد عسو المنهجية المعتمدة في احتساب العجز، على اعتبار أنهئما في هذا اإلطار دا  
ون والدية برسم دين الضريبة على القيمة المضافالديون المستحقة على الدولة لفائدة المقاوالت معطيات 

 تجارية.عة الات ذات الطبيالديون المتعلقة بالخدمءات برسم الضريبة على الشركات واألداالمترتبة عن فائض 

 2016ية سنة مليار درهم نها 24.5 العمومي بلغتالمؤسسات يون المستحقة لفائدة المقاوالت ومذكرا بأن الد

ة ال لحكومفقط برسم للضريبة على القيمة المضافة، ما يتبين معه أن طريقة احتساب بنية العجز من قبل ا
 تنسجم مع مبدأ الصدقية.

 مبدأ عمومية الميزانيةالمبحث الرابع:                        

 افة نفقاتكلعامة اي الميزانية قضي بأن تدرج فالكاتب مبدأ عمومية الميزانية الذي ييتناول بعد مبدأ التوازن  
ة، دون امة العوالنفقات في الميزاني إيرادات الدولة دون إجراء مقاصة بينهما خالل تسجيل كافة اإليراداتو

التنظيمي  القانون من 8من المادة  1تطبيقا للفقرة ن تخصيص مورد معين لنفقة معينة، دو، وخصم أو مقاصة

 .«ع النفقاتيرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجمو »التي جاء فيها 

 من خالل يان بقاعدة عدم المقاصة،عسو إشكالية عدم تقيد الحكومة في كثير من األحفي هذا السياق يثير

 ورصد حصة من الضريبة على الدخلرصد حصة من الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية 
أخرى عات صورة االقتطا، لتشكل هذه ون تسجيلها ضمن الميزانية العامةالضريبة على الشركات دو

الحسابات تقلة ومسباإلضافة إلى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة  مبدأالالواردة على هذا  لالستثناءات
 الخصوصية.

 

 مبدأ تخصيص النفقات المبحث الخامس:                   

لي بلغ مامالعام  اإلنفاقيرصد لكل وجه من أوجه دأ تخصيص النفقات الذي يقضي بأن كما يتطرق الكاتب لمب

ود وفي حد أداء النفقات في األوجه المخصصة لهابصرف وااللتزام محدد يطلق عليه اسم اعتماد، مع 
 االعتمادات المفتوحة.

ذا هإال أن  ،تهيصابة البرلمانية لإلنفاق الحكومي وتخصار ضمانة للمراقمع تأكيده على أهمية هذا المبدأ باعتب
لما صغرت كددة تشحرية الحكومة في اإلنفاق ألن الرقابة البرلمانية تكون مالمبدأ يقول عسو من شأنه أن يقيد 

لمرونة الحكومة لويفقد سير العمل المالي إلى إضعاف حرية الوزراء في اإلنفاق، يؤدي  الذيراإلعتمادات، األم
 الالزمة.

 ات لبعضتخصيص النفق قاعدة إخضاعهو ما حتم على المشرع  إن ضمانهاعن هذه المرونة يقول عسو  
 :االستثناءات المتمثلة في

  الخصوصية للخزينةالحسابات. 

 والتحمالت المشتركة. النفقات الطارئة 

  جاعاتاإلرمومي والدين العمري وسيما فيما يخص نفقات الدين العإمكانية تجاوز االعتمادات ال 
 .الضريبية

 اإلضافية.االعتمادات  إمكانية فتح 

 إعادة إنشائها.إمكانية تحويل المناصب المالية و 

 .وقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار 
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 ل نفس الفصل.إمكانية تحويل االعتمادات داخ 

الي ل المإن كانت الغاية من ورائها ضمان المرونة الالزمة لسير العمغير أن االستثناءات حسب رأينا و
ا اوزا صارخشكل تجالظرفية االقتصادية فإنها بالمقابل تنفقاتها العامة مع تطور مةمالءللحكومة، وتمكينها من 

ة يقديرتعطي للحكومة سلطات تاني من كل محتواه ولترخيص البرلممن حيث أنها تفرغ ا لسلطات البرلمان
 عدم إنفاقها دون األخذ بإذن البرلمان.واسعة في إنفاق االعتمادات أو

شريعا تلمالية من ممارسة سلطته ا الصدقية الذي من مرتكزاته تمكين البرلمانلمبدأ  ااألمر الذي يشكل خرق 
، ذاكرا لوضوحاالنزاهة وجمة لمعاني الشفافية وإياه تر يتناوله عسو كنقطة موالية، معتبراومراقبة، والذي 

 نون المالية.من القانون التنظيمي لقا 33والمادة  31المادة و 1جعي، إذ يجد أساسه في المادة إطاره المر

نية لميزاايفهم من هذه النصوص القانونية أن الصدقية يجب أن تكون حاضرة سواء على مستوى توقعات  إذ  
جب أن ي الحسابات، إذفرضيات سليمة صحيحة مطابقة لواقع، أوعلى مستوى أتي المؤشرات والإذ يجب أن ت

 المالية للدولة.كسة لصور الحقيقية للوضعية تكون حسابات الدولة صادقة مطابقة للقانون عا

ة السلط مستوى العملي، فال واقعالعلى  إن صدقية الميزانية في نظرنا تعتريها مجموعة من اإلشكاليات
 .تسمح بتحقيقها لها على مستوى القانون التنظيميؤطرة د المللبرلمان وال الموا

نه أ ية، إالالميزان شفافية المالية وصدقيةاألساسية للمن الدعائم يعد على الرغم من أن قانون التصفية  ذلك أنه
صة إلقاء ان فرعلى البرلم ى الحكومة إرفاقها بمشروع قانون المالية، ما يفوتعلليس من بين الوثائق الواجب 

علنت أانت قد كإلتزام الحكومة باألرقام التي الحالي، ومراقبة مدى ي السابق وعلى الوضع المالنظرة صادقة 
 عنها مسبقا.

مناقشة اسة وصص لدرالزمني المخشاريع قوانين التصفية وضيق الحيزعن إشكالية التقديم المتأخر لمهذا فضال 
ة إلى إضافية، للنخب السياسالمتدني عوبة مقروئيتها، وبالنظر للمستوى مقتضياتها وصظل اتساع الميزانية في 

 ابات الخصوصية من غموض وغيرها منمايشوب بعض العمليات الميزانياتية كالحس

 اإلشكاليات.

 

 العامة الفصل الثاني: وضع الميزانية              
سنوي مسلسل العامة، واصفا هذه العملية بالالميزانية اليتناول الكاتب في الفصل الثاني من الكتاب وضع   

ن طرف ميرا وتحض نها قبل الشروع في تنفيذه إعداداطويل والمعقد، بالنظر للمحطات التي يمر مالمتجدد، ال
ة في متدخلال ةالحكوميالحكومة دراسة وتصويتا من قبل البرلمان، وكذلك بالنظر لكم المؤسسات والقطاعات 

 كافة مراحل وضعه. بلورته خالل

 

 تحضير مشروع الميزانيةالمبحث األول:                 

لمختصة أولهما لألجهزة اخصص  محورين،الكاتب من خالل  المالية تناولهفيما يخص تحضير مشروع قانون 
 .ليب المتبعة في التحضير واإلعداد، وثانيهما لألساباإلعداد والتحضير

 باإلعداد والتحضيرأوال: األجهزة المختصة 

 لمجلسفي اسو عمالية بالمغرب، فقد حصرها منصورفيما يخص األجهزة المنوط بها إعداد مشروع قانون ال
لة ضاف مرحأقد البرلمان على اعتبار أن المشرع  ، ثم، ثم الوزير المكلف بالماليةوريس الحكومةالوزاري 

 .كة في إعداد وتحضير القانون الماليالمشار، عبر تمكين البرلمان من جديدة لمسطرة اإلعداد

 بأن عسومالية، يقول منصورجهزة بخصوص إعداد مشروع قانون الومن خالل سرد مسؤوليات كل من هذه األ
كلف ر الموع قانون المالية، إذ أن الوزيالمجلس الوزاري جهاز تتبلور في إطاره التوجهات الكبرى لمشر

متداول لاعامة لتوجهات الا لتحت إشراف سلطة رئيس الحكومة وطبق الماليةع قانون بإعداد مشرو بالمالية ملزم

 .13.130من القانون التنظيمي  46ا تنص على ذلك المادة بشأنها في المجلس الوزاري، كم
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جلس ن المأعسو إشكالية في غاية األهمية، تتمثل على المستوى العملي في كون في هذا اإلطار يثير منصور
فترض يلذي افي الوقت  ضير مشروع القانون المالي للسنة،قد إال بعد انتهاء الحكومة من تحالوزاري ال ينع

 لي السنويالما تحضيرها للقانوننعقاده قبل انطالق مسلسل التحضير، ما دام أن الحكومة ترتكز في إعدادها وا
 مرة. على توجهاته العامة، ومادام أنه ليس هناك ما يحول دون انعقاد المجلس أكثر من

لى ه يتوالتحكيم، فعلى مستوى التوجيلحكومة ملخصا إياها في التوجيه وكما يتحدث عن مسؤوليات رئيس ا
اد يدعو من خالله جميع اآلمرين بالصرف إلعدد رسالة توجيهية، في شكل منشور رئيس الحكومة إعدا

 والنفقات عن السنة المالية. مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل

ة، لمرجوالرئيسة، واألهداف ا التوجهاتسالة اإلنجازات المحققة، واألولويات المحددة وذه الرتتضمن ه
و من هكومة بهذا الخصوص حول ما إذا كان فعال رئيس الح جوهرية، إال أنه يحق لنا التساؤلوالمتطلبات ال

لية وزير الماا يعود لإعدادهأن أم ة التي تطغى عليها للمقتضيات التقنيلرسالة التأطيربة، إذا ما نظرنا يعد هذه ا
 يكتفي رئيس الحكومة بتوجيهها؟ و

 تحضيروالفات التي تحدث بمناسبة إعداد ما يخص التحكيم فرئيس الحكومة يمارس التحكيم في الخأما في
عتمادات اال ولحراء أو بين الوزراء فيما بينهم، وسواء سواء بين وزير المالية وباقي الوز ،القانون المالي

 ، أو حول عدم احترام الوزارات للتوجهات الحكومية في مقترحاتها.ة لكل وزارةالمخصص

ع مشرو يتداول فيمجلس الحكومي الذي لهذا فضال عن الدور الذي يلعبه رئيس الحكومة من خالل رئاسته ل
 جماع.حظى باإلبغية الوصول إلى صياغة ت اآلراء المختلفة التوفيق بينو خالل المناقشة، من القانون المالي

لف ى مختأما عن مسؤوليات الوزير المكلف بالمالية فاعتبرها عسو ذات أهمية بالغة بالنظر إلشرافه عل
 د:المصالح اإلدارية بالنظر لكونه المسؤول األول عن التوازنات العامة للميزانية إذ إليه يعو

 الية.تحضير مشروع قانون الم 
 ع قانون المالية.بمشرو االقتصادي المرفقمالي والتوازن الرإعداد تقري 
 الموارد والنفقات العمومية. ضمان تحميل وأداء 
 .مراقبة العمليات المتعلقة بالموارد والنفقات العمومية 
 على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها أثر مالي مباشر أو غير مباشر.التأشير 

يث ، بحاليةالتي تتكون منها وزارة المممركزة  قانون المالية بعض المصالح الالويساعد في تحضير مشروع 
 تتولى مديرية الميزانية:

 ات المساعدة للوزير في اختياراتهتقديم االقتراحات والدراس. 
 التنظيمية.تحضير مشاريع النصوص التشريعية و 
 يع قوانين المالية وتتبع تنفيذهاتحضير مشار. 
 ن التصفية.تحضير مشروع قانو 

اته على اختصاص ليباشر الماليةوالدراسات لوزير االقتراحاتالتوقعات تقديم لى مديرية الدراسات ووتتو
 .ضوئها

س د كرق ن المالية، مؤكدا على أن المشرعويدرج عسو أيضا البرلمان كجهاز فاعل في تحضير مشروع قانو

م التي تلزدة من خالل الما 13.130ية المالالمشاركة البرلمانية في إعداد مشروع القانون التنظيمي لقانون 

 ل سنة.كيوليوز من  31اإلطار العام إلعداد مشروع قانون المالية قبل بتقديم عرض حول  وزير المالية

 ى لألسبابت جدولية على هذا النحو تبقى غير ذاإال أن هذه المشاركة البرلمانية في إعداد مشروع قانون الما
مالية لاة وال يتضمن المؤشرات االقتصادي المتمثلة في كون أن عرض وزير الماليةالتي ذكرها منصور عسو و

الية بالم أن عرض هذا المشروع ومناقشته يتم في إطار اللجنتين المكلفتينالتي يرتكز عليها المشروع، و
 بالعمومية والعلنية. العامة المتسمة ر الجلساتإطابالبرلمان وليس في 

قترحات ت ومعتبار مالحظاوكذا ألسباب أخرى لم يذكرها تتمثل في غياب ما يلزم الحكومة بأن تأخذ بعين اال
 اللجان.

ة وفي عموميمالية الن عن الوضعية العامة للار وإطالع البرلماخبرد آلية إلمجوبالتالي تظل هذه المرحلة 
 ترتئيها الحكومة.تي الحدود ال
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لى نواب تصر عتحضير مشروع قانون المالية في ظل الديمقراطية التشاركية ال تقوألن المشاركة في إعداد و  
لتي بير االمجتمع المدني يمكن أن يسهما في النقاش حول التدا، إذ أن المواطن والشعب دون الشعب نفسه

 ن خاللية المواطميزاندأبت وزارة المالية على نشر  يتضمنها قانون الميزانية، ولضمان ذلك يقول عسو
تأخر شر الم، تتلخص في  النتعتريه جملة من من االختالالت هبدور، إال أن هذا اإلجراء السنوات األخيرة
لويات أوات ودني بالمساهمة في بلورة توجهوالمجتمع المن األمر الذي ال يسمح للمواطنين لميزانية المواط
 يجعلها تكتسي طابعا اختياريا ال أقل وال أكثر. الميزانية، مما

ي في إعداد المجتمع المدنلضمان مشاركة المواطنين و 2011ر من جهة أخرى فإن اآلليات التي جاء بها دستو

ائض، ديم العربعد، أو آليات تق تفعل التي لم هيئات التشاور خاصة سواءالسياسات العمومية عامة والمالية 
 عية التي تعتريها العديد من اإلشكاالت.المبادرة التشريو

  أساليب وضع الميزانية :ثانيا 

ت ا، ليسزمع تحصيلها وصرفهوالنفقات الم أن عملية توقع المداخيلعسو  نية يقولن أساليب وضع الميزاع
اصة خوأخرى  أساليب وتقنيات خاصة يقسمها إلى تقنيات خاصة بتقدير النفقات باتباععشوائية ال تتم عملية 

 بتقدير اإليرادات.

قول لنفقات، يليدية التقل بأساليب التديرديثة، عالقة أخرى حها بدورها إلى أنماط تقليدية وقسم فيما يخص األولى
لقة بها لمتعاالت تقديرها، بحيث يكفي الرجوع للسج عسو بأن االعتمادات نوعان إما ثابتة ال تثير صعوبة في

 ين.ما هو الشأن ألجور ومرتبات الموظفها، كلمعرفة المبالغ الالزمة لتغطيت

رات من الداازمات سنوي، كمستل لإما متغيرة يلزم تقديرها، تنقسم بدورها إلى اعتمادات متجددة تتكرر بشكو
ة لها للمماثاالعتمادات اآالت استنساخ وطباعة وكتب ومداد وغيرها، وهي اعتمادات يتم تقديرها بناءا على 

ة، تقدر لتحتياأخرى غير متجددة ال تتكرر بصفة دورية كاعتمادات إقامة البنيات ابقة والتي صرفت السنة الس
لبحت افرق  المالية التي تقوم بها مكاتب الدراسات أوسات التقنية ونفقات الخاصة بها بناء على الدراال

 المتخصصة.

ل وسائالف و، وتحديد األهداى البرمجة والتخطيطأنماط تقوم عل قدير النفقات فهيأما األنماط الحديثة لت
 ا:منهات التنفيذ والتتبع والتقييم والتحليل آليواألولويات و

 داف ، الذي يقوم على تحديد األهداف وسبل بلوغها وتقسيط األهبرمجة الميزانيةنظام تخطيط و
 أساليب البحث العلمي. بتوظيفوحدات  الوسائل إلىو
  لميزانيةااألهداف، ووضع جدول زمني لتنفيذها في إطار يقوم عل رصد  باألهداف الذينظام التدبير. 
 مراجعتها بشكل مستمرو ي يقوم على وضع األهداف والوسائلالذميزانية قاعدة الصفر  نظام. 

 :أما فيما يخص أساليب تقدير اإليرادات فهي متعددة منها

  ات اس إيرادأس لىالمقبلة عية يتم من خاللها تقدير إيرادات السنة المالطريقة حسابات السنة األخيرة، و
 نتائج حساباتها.ة مالية حددت آخر سن

 دات قام إيرااس أرلة على أستقدير إيرادات السنة المالية المقب هاويتم من خاللالزيادات السنوية،  طريقة
مة ت العاسنة مالية ختم حسابها، ولكن مع إضافة متوسط الزيادات التي حصلت في حجم اإليراداآخر 

 لسنوات الخمس السابقة.خالل ا
 

 المبحث الثاني: المصادقة على قانون المالية               

، أينجزلى إيتناول عسو هنا الصيغة التي يتقدم بها مشروع قانون المالية، الذي يصدر في شكل قالب مقسم 
 فق الدولةات مراوميزانيالمتعلقة بتكاليف الدولة يحصر في األول المعطيات العامة للتوازن المالي و األحكام 

 ديونيل الصاألحكام المتعلقة بتحات الحسابات الخصوصية للخزينة، والمسيرة بصورة مستقلة، وميزاني
رافق ممديري لالشخصية لية والماواألحكام المتعلقة بالمسؤوليات ، العمومية، ومراقبة استعمال المال العام

ة افق الدولات مرميزانيالميزانية العامة و لمدا خيلاإلجمالي  لة إن اقتضى الحال، باإلضافة إلى التقييمالدو
 وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة. لة المسيرة بصورة مستق
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ة بصورة لمسيراالثاني، نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ونفقات ميزانيات مرافق الدولة  ويحصر في الجزء
 للخزينة عن كل حساب، ة، ونفقات الحسابات الخصوصيكل مرفقمستقلة عن 

 أبواب نفقات 3والنفقات في  منقسمة،في فصول  تقدم الموارد ونفقات،تضم موارد  الميزانية العامةعلما أن 

 نفقات خدمة الدين العمومي.التسيير ونفقات االستثمار و

تبارها ية باع، متمثال في السلطة التشريعبالمصادقة على مشروع القانون الماليكما يتناول للجهة المختصة 
نة ية الساإلذن بصرف النفقات المقررة في قانون مالموكول لها إجازة تحصيل اإلرادات ومؤسسة دستورية 

 .2011من دستور  75بموجب الفصل 

 هاركه فيالحصري للبرلمان، بل يشالمطلق و باالختصاصإقرار قوانين المالية ليس مؤكدا على أن اختصاص 
سير سن مين حتأبه ضمان دوام الدولة واستمرارها ورئيسا للدولة. منوط للمؤمنين و ملك البالد بصفته أميرا

، (59لفصل ااالستثناء )في حاالت عدة منها: حالة ، اعتماد قوانين المالية مؤسساتها، بحيث يتدخل الملك

 د الملك،لسلط بياتركيز جميع إلى أنها تؤدي حل البرلمان، إال  فبالرغم من حالة االستثناء لم يعد يترتب عنها
وانين قشاريع ، وبالتالي تصبح سلطة اعتماد مزوال األسباب أدت إلى االعالن عنهابمفرده إلى حين  يتوالها

 المالية بيده.

لمان ي البريعطي للملك حق حل مجلس 2011أن دستور ( حيث أنه بالرغم من 51النيابة )الفصل وكذا في حالة 

ك يعتبر أن ذل للسلطة التشريعية في هذه الحالة، إال وصريحة إلى ممارسة الملكهما دون إشارة واضحة أو أحد
 حة جائزعلى أحقية الملك في ممارسة السلطة التشريعية ألن كل ماال يمنعه الدستور صرا ضمنياتنصيصا 
 وممكن.

جديد  دستور المدة الفاصلة بين وضع هذا اإلطار يذكر عسو حالة ثالثة يتعلق األمر بحالة االنتقال أيفي 

ال له ان مخويعد يتمتع بحق اتخاذ اإلجراءات التشريعية الذي كوانتخاب برلمان جديد، والحق أن الملك لم 
ين انتخاب ياته إلى حفي ممارسة صالحالبرلمان  يستمر، حيث أنه في هذه الحالة 1996بموجب دساتير ماقبل 

 حالة.ذكر هذه التالي ال جدوى من بال، و2011دستور  من 176برلمان جديد طبقا للفصل 

 2011 من دستور 42و 41يثير منصور عسو تساؤال مهما حول ما إذا كان الفصلين دائما في هذا اإلطار 

لهما في يقاب الذيرسة السلطة التشريعية على اعتبارأن الفصل يعطيان للملك حق الحلول محل البرلمان في مما

 خول للملك هذا الحق. 19الفصل  الدستور السابق أي

ر ن يخوالن للملك كأميالفصليبأن هذين  42و 41ذا السؤال يجيب بعد فحصف لمدلول الفصلين وعن ه

 ليس . والتيصراحة في الدستورحصريا و عليها كرئيسا للدولة ممارسة االختصاصات المنصوصللمؤمنين و
انت لتي كاك لم يعد له سلطة الحلول محل البرلمان بينها اختصاص الحلول محل البرلمان ما يعني أن المل

 .19مخولة له بموجب الفصل 

عقدة يه، واصفا هذه المسطرة بالمالتصويت علطرة دراسة مشروع قانون المالية وثم يتحدث عسو عن مس
 المناقشة ثم التصويت.ا مراحلها في اإليداع والتقديم ووالطويلة وملخص

لمالية، ايمي لقانون من القانون التنظ 48المادة ومن الدستور  75لفصل يحيل عسو على ا بخصوص اإليداع

لمالية ن السنة ام أكتوبر 20لدى مجلس النواب قبل  ينصان على أن مشروع قانون المالية يودع باألسبقية اللذان

 .للقطاع العمومي لحسابات المجمعةحول ا اختياريوتقرير  تقريرا إجباريا 13الجارية، مرفقا ب 

روع داع مشيإ المستشارين فيكرس أسبقية مجلس النواب على مجلس  2011نرى أن نذكر هنا بأن دستور و

 .ين معاكانت تخير الحكومة بين اإليداع لدى المجلس السابقة التيقانون مالية السنة خالف الدساتير 

يم مشروع دتقمن الدستور التي تقول بضرورة  64من الفصل  4 عسو على الفقرةأما بخصوص التقديم فيحيلنا 

 رئيس قانون المالية في إطار جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان يرأسها رئيس مجلس النواب، ويحضرها
 المستشارين.نواب وأميني المجلسين، إضافة إلى المجلس المستشارين و

فداخل مجلي النواب يدرس مشروع سي البرلمان معا، ع تتم داخل مجلأما بخصوص المناقشة فمناقشة المشرو
لى صعيد اللجن النيابية الدائمة وثانيهما ع، أولهما دراسته ومناقشته خالل مرحلتينويناقش  قانون المالية

تتكلف لجنة المالية والتنمية يد اللجان النيابية الدائمة الجلسات العامة. وعلى صعدراسته على مستوى 
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دور باقي اللجان على النيابية على دراسة يقتصر وع القانون المالي بأكمله بينما ة مشراالقتصادية بدراس
 الميزانيات الفرعية.

تنمية مالية والجنة الالمقرر العام للروع القانون المالي تبدأ بتقديم ، فمناقشة مشأما على صعيد الجلسات العامة
 التعديالتحات وما فيها االقترا، بتي جرت داخل اللجانقشة العامة الاالقتصادية تقريرا يضمنه حيثيات المنا

 .ويت باإلضافة إلى المشروع برمته المعدل من طرف اللجنةونتائج التص

ادية االقتص ةوالتخطيط والتنمي، بحيث تتولى لجنة المالية العملية تتكرر المستشارين فنفسأما داخل مجلس 
هذه و اعية،القطالوقت الذي تتولى فيه اللجان  تحدده، في التوصل به داخل األجل الذيالمشروع فور  دراسة

 اللجان القطاعية هي:

 المحتلة.خارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية لجنة ال 
  والبنيات التحتية والجماعات الترابيةلجنة الداخلية. 
 حقوق اإلنسان.لجنة العدل والتشريع و 
  اإلنتاجية.لجنة الفالحة والقطاعات 
 .لجنة التعليم والشؤون الثقافية 

ثم  يها،علت ، ويصوألول مادة مادةليمر المشروع للمناقشة في إطار جلسة عامة، تناقش خاللها مواد الجزء ا
 ليصوت في األخير على المشروع برمته. عليه، الثاني بأكمله ويصوتيناقش الجزء 

ها في صا إياة ملخالمفروضة على هذه المناقش شكالية القيودإمنصور  يثير عسومناقشة قانون المالية  بخصوص
 .13.130 يد زمني جاء به القانون التنظيميثم ق 83الفصل و 77قيدين دستوريين جاء بهما الفصل 

ن، إذا رفض التعديالت والمقترحات المقدمة من طرف أعضاء البرلما يخول الحكومة حق 77أن الفصل ذلك 

واب بادرة النميحد من تكاليف وهو األمر الذي الزيادة في  وأو إحداث أوارد المفيض كان قبولها يؤدي إلى تخ
 مشروع القانون المالي. في تعديل

ء لسنة أثناتعديالت أثناء مناقشة   مشروع قانون المالية لفيعطي للحكومة وحدها حق تقيم  83أما الفصل 

جل مناقشة ن أيوما الممنوحة للبرلمان م 52مدة  عسو أن الجلسات العامة، أما بخصوص القيد الزمني فيؤكد

الوقوف وقانون المالي مشروع  التشريعية من دراسةالسلطة مدة قصيرة ال تمكن من ن المالي مشروع قانو
 .جزئياته بالشكل المطلوبفاصيله وت على

اللجوء ادية ورة التصويت العفي تجاوز مسطق دائما يشير عسو إلى اإلمكانية المخولة للحكومة في هذا السيا
لذي من خالل نظام التصويت اإلجمالي االذي قامت بإعداده، لى المشروع يت عوللتص مساطر خاصةإلى 

عليه مشروع  ، والذي يعطيها الحق في أن تطلب من المجلس المعروضالثانيةفي فقرته  83إياه الفصل يخولها 

لى هذه ع االعتراضعلما أن المجلس ال يمكنه و جزئيا، المالية أن يبث فيه بتصويت واحد كليا أقانون 
 المسطرة إال بأغلبية أعضائه.

واصلة واقف لميا كشرط التصويت عليه كلوكذا من خالل تقديم مشروع قانون المالية لمجلس النواب قصد 
مكن  يلة الاعلما أن رفض المشروع في هذه الح و ما يسمى التصويت بمنح الثقة،الحكومة تحمل مسؤوليتها وه
ها التلى استقإيؤدي الحكومة يعتبر ذلك بمثابة سحب الثقة من  وإن تم الرفض أن يتم إال بمعارضة األغلبية،

 من الدستور. 103استقالة جماعية، طبقا للفصل 

برلماني خيص الرالتكالية إفراغ ، يتعلق األمر بإشإشكالية أخرى التقل أهمية عن سابقاتهاكما يشير عسو إلى 
الل ن خأن تصدر مراسيم قوانياستئثار الحكومة بالتشريع المالي، حيث لها من خالل محتواه، سواء من 

تالي تمر وبال في المجال المالي صدار مراسيم   قوانيناألمر الذي يخولها إ الفترات الفاصلة بين الدورات،
 يم كمااسمرما لها أن تحصل على إذن البرلمان للتشيع مكانة بمقتضى ، كإذن من البرلماندون  مقتضيات

لقيام لالمالية  سنةالتدخل حالل ال. أو من خالل إمكانية إطار ما يسمى بقانون اإلذن، وفي 70يخولها ذلك الفصل 

تمادات اإلعل رحيانتشارها، وتناصب المالية وإعادة تحويل الم قبيلالمالية من اتخاذ التدابير  بالتصحيحات أو
 وتحويل اإلعتمادات.االستثمار برسم نفقات 

 للبرلمان ماليةالراغ الترخيص البرلماني من محتواه، والحد من السلطة وبالتالي فهذه المقتضيات تتجه نحو إف
 الحكومية. المبادرةلصالح 
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لف ي مختفبرلمانية ر عسو منصور إشكالية تتعلق بضعف آليات التتبع والرقابة الالصدد دائما يثيفي هذا 
 الموازية والبعدية.أبعادها وصورها الثالث القبلية و

 على لمانرالب توفر، وعدم والمحاسبيةدر المعرفة المالية تحكم الجهاز التنفيذي في مصاويرجع ذلك إلى 
لمتأخر ا لتقديمالمعاينات، وكذا االت والتحويسائل التقنية الالزمة إلجراء الوالموارد البشرية المتخصصة و

 رقابية بيد البرلمان.  لمشاريع قوانين التصفية باعتبارها أهم وسيلة

ائق الحقي تقص تشكيل لجانذلك أن  الحقائق،المفروضة على تشكيل لجان تقصي  ويمكننا أن نضيف هنا القيود
الحقائق  قصيت ممارسة لجان قضائي أثناءفي مسألة ما تهم التدبير المالي مقيد بعدم فتح تحقيق  قصد التحقيق

 لمهامها فهي ملزمة بإيقاف التحقيق.

 

                  الفصل الثالث: تنفيذ الميزانية               
ت ذ العمليان تنفييؤكد على أو األجهزة المتدخلة في تنفيذ الميزانية العامة ومسطرة تنفيذهاعن يتحدث هنا عسو 

تها، تبة في ذمالمتر الموارد المستحقة لفائدة الدولة، وأداء الديوناإلدارية والمحاسبية التي يتطلبها استخالص 

محددة  سطريةم أن تنفيذ الميزانية يقتضي اتباع إجراءاتو رون بالصرف والمحاسبون العموميون،يتقاسمه اآلم
 .تنقسم إلى شقين، شق متعلق بصرف النفقات، وأخر متعلق بتحصيل الديون العموميةقانونا 

 لعامة األول: األجهزة المتدخلة في تنفيذ الميزانية ا المبحث       

  اآلمر بالصرف 

ة الذي يعرفه لكي المتعلق بالمحاسبة العموميمن المرسوم الم 3الفصل  يعرف عسو اآلمر بالصرف انطالقا من 

 .لرصد أو إثبات أو تصفية أوامر باستخالص دين أو أدائهشخص مؤهل باسم منظمة عمومية كل  بأنه

 ية أو، يشغل منصب وزير أو رئيس جماعة ترابابالتالي فاآلمر بالصرف شخص قد يكون معينا أو منتخبو
دبير لق بتمدير مؤسسة عمومية أو مصلحة، يمارس إلى جانب مهامه اإلدارية األساسية، اختصاصا ماليا يتع

 الموارد والنفقات التي تتصرف فيها المنظمة أو الهيأة التي يرأسها.

 :يذ مالية الدولة، كالتالن إلنجاز العمليات المتعلقة بتنفيو اآلمرين بالصرف المؤهليويعد عس

  ،علق يما يتيمارسون هذه المسؤولية فباعتبارهم آمرين بالصرف رئيسيين أي )بحكم القانون( والوزراء
صية وبمداخيل ونفقات وزاراتهم وميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخص

 الراجعة لهذه الوزارات

 ،ينهم ن تعيعلما أ المديرون العامون والمديرون الذين تقتضي حاجيات المصلحة تعيينهم كآمرين بالصرف
 يتم بموجب مرسوم

 ويخول القانون لآلمرين بالصرف، في إطار سياسة عدم التركيز اإلداري، إمكانية:

  هذا و م األمرين بالصرف المفوض إليهمبالصرف هفنصبح أمام نوع أخر من األمرين  اإلمضاء،تفويض
 التفويض ال يشمل االختصاص والسلط، بل هو مجرد تفويض باإلمضاء

  دود ضمن الح تعيين آمرين بالصرف ثانويين تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم يفوضون إليهم في سلطاتهم
ت آمرين لوزارالمصالح الخارجية رؤساء الالعمال واإلجرائية التي يبينونها، ويعتبر المالية والترابية و

 بالصرف ثانويين بخصوص االعتمادات المفوضة إليهم من طرف الوزارات المعنية. 

 ستقلةمعلما أن القانون يوجب تعيين آمرين بالصرف ثانويين بالنسبة لكل مصلحة تسيرها الدولة بصفة 
مرين واآلرين بالصرف المفوضين لول محل اآلمإمكانية تعيين آمرين بالصرف مساعدين من أجل الحويوجز

 بالصرف الثانويين.

 :واختصاص االمرين بالصرف يتحدد في

 التي يتطلبها استخالص المداخيل  إنجاز العمليات ذات الطابع اإلداري 
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  ية سواء بتحصيل المداخيل عن طريق تصفالتي يأذن بها قانون مالية السنة، صرف االعتمادات
 حق استخالصها.لية التي للدولة الموارد الما

  ا تزام بهق النفقة وااللبصرف االعتمادات، عن طريق اتخاذ قرار خل أوباستخالصها،  إصدار األمر
 وتصفيتها.

  .ثم إصدار األمر بصرفها وأدائها 

 ن بصرفيأذ باعتبارأنه هو من مر بالصرف يمتلك سلطة مالية حقيقية،هو األمر الذي يبين أيضا أن اآلو
اإلنفاق  ولة منيحدد حاجيات الدبالتالي ال يمكن صرف اي مبلغ مالي من ميزانية الدولة دون تدخله النفقات و

نفاق تبارما لالين االعمما يدفع للقول بأن اآلمر بالصرف هو "المتحكم في ميزانية الدولة إذا ما أخذنا بع، العام 
 االقتصادية.ة والبرامج في تنفيذ السياسات العمومية والمخططات القطاعيمن أدوارالعام 

 المحاسبون العموميون

كل بأنهم ، من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية 3من الفصل  3لفقرة من ا اعرفهم عسو انطالق

بواسطة  ت أماموظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندا
ابات أو حس إليه بها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرينأموال وقيم معهود 

 خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها او مراقبتها".

 علما أن المحاسبين، في النظام المحاسبي المغربي، صنفان: 

 محاسبون عموميون ومحاسبون خصوصيون.

 المحاسبون العموميون هم:و

  :ة المتمثلين فيمحاسبي الخزين

 مهمتهاره "المحاسب السامي للمملكة"، و: باعتبالخازن العام للمملكة 

 ليات ة وعم"جمع التنفيذ الحسابي لميزانية الدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصي
 الخزينة"

 .تقديم "حساب التسيير" الخاص بحساباته في كل سنة إلى المجلس العلى للحسابات 

  رة بة المباشالمراقوالذين يعملون تحت المسؤولية  الجهويون وخزنة العماالت والخزنة اإلقليميونالخزنة
 :وتتحدد مهامهم في ،للخازن العام

  اعتماد ميزانية اآلمرين بالصرف الثانويين 
 .تقديم حسابات العمليات التي ينجزونها في كل سنة إلى المجلس األعلى للحسابات 

 

 مالة أو ازن العللخزينة العامة للمملكة، ويعملون تحت مسؤولية الخازن الجهوي او خهم تابعين : والقباض
 تتجلى مهامهم في ويمي في إطار دائرة نفوذه الترابي،الخازن اإلقل
 ام لك العاستخالص منتوج الضرائب المباشرة وأكثرية الرسوم والذعائر والغرامات وعائدات الم

 وغيرها، 
 بات.ى للحساحساباتهم إلى المجلس األعلإليهم بمهمة أدائها، وتقديم  فقات المعهوددفع بعض الن 
  

 تتمثل فيمهامه و العون المحاسبي المركزي للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية: 
  ن عملويالمداخيل والنفقات بالخارج لفائدة الدولة، بمساعدة أعوان محاسبين إنجاز عمليات

 بالخارج،بالسفارات والقنصليات المغربية 
 .تقديم حسابات العمليات التي ينجزونها في كل سنة للمجلس األعلى للحسابات 

 أما النوع الثاني من المحاسبين أي المحاسبين الخصوصيين:

 :تدبير الميدان المسؤولين عنه مثل فمهامهم تتحدد في

  ،جباة الرسوم الجمركية 
 جباة حقوق التسجيل 
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 كتاب الضبط بالمحاكم 
  المغرب...قباض بريد 

ن الذي إلى جانب هؤالء المحاسبن أي العموميين والخصوصيين يوجد محاسبون بحكم الواقع، أي األشخاصو
 يقومون "دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات" 

حاسبين يخضعون لنفس االلتزامات والمراقبات الجارية على المأن هؤالء المحاسبون بحكم الواقع علما 
 كما يتحملون نفس المسؤولياتالعموميين 

 :تحدد فيف اختصاصاتهم أما عن

 سند آخر  ية أوالتكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها اآلمرون بالصرف والديون المثبتة بعقدة أو رسم ملك
 يكون محفوظا لديهم والقيام باستيفائها وكذا استخالص الحقوق نقدا

  قدمها لتي ياأداء النفقات إما بأمر صادر عن اآلمرين بالصرف المعتمدين أو بعد االطالع على السندات
 الدائنون أو من تلقاء أنفسهم 

 .مسك محاسبة المنظمة العمومية المتعمد لديها 
  .اإلجابة على التعرضات والتبليغات 
  من  أكدهمها اآلمر بالصرف، عن طريق تممارسة المراقبة القبلية على العمليات اإلدارية التي ينجز

 التطبيق السليم للمساطر الواجب مسك محاسبة المنظمة العمومية المتعمد لديها.
 

 : مسطرة تنفيذ الميزانية العامةالمبحث الثاني         

الديون  وأخر متعلق بتحصيلتنقسم إلى شقين، شق متعلق بصرف النفقات، تنفيذ الميزانية العامة مسطرة 
  .لعموميةا

 فيما يخص الشق األول

 ت كالتالي:إجراءاعدة فصرف النفقات العامة يتطلب سلوك 

  االلتزام بالنفقة 

ي ات التحمل الذلمتعلق بالمحاسبة العمومية يعني إثبمن المرسوم الملكي ا 33وااللتزام بالنفقة، حسب الفصل 

أن  علما.، القاضي بتعيين موظف معين..كالقرار في ذمة الدولة والذي يستوجب تخصيص اعتماد معين، 
وفقا ولمالي افي حدود الترخيصات الواردة في القانون  االلتزام بالنفقة قرار إداري يتواله اآلمر بالصرف

 للمقررات أو اإلعالنات أو التأشيرات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة.

  أو تدقيق النفقةتصفية النفقة 

وثائق راق واله، علما أن األوالدين وموعد استحقاقه وكذا حصر المبلغ الواجب أداؤالتأكد من حقيقة بمعنى 
  .المثبتة للنفقة تختلف باختالف أنواع النفقات

  األمر بدفع النفقة 

ن فع ديره إلى المحاسب لدهو اختصاص لآلمر بالصرف الذي يتعين عليه بعد تصفية النفقة أن يصدر أمو 
ض تضمن بعتاألمر بالدفع أو الصرف يتطلب صدوره في شكل سندات أو حواالت لألداء، علما أن هذا النفقة، 

 لصرفمر باتاريخ إصدار األو بيان اإلدراج في الميزانيةو البيانات الضرورية كقرار تعيين اآلمر بالصر
 مجموعة من البيانات األخرى.و

ر بالصرف نية كأجل أقصى إلصدار األوامدجنبر من سنة تنفيذ الميزا 20تاريخ  علما كذلك أن المشرع حدد

ن كل شهر م 22س السنة بالنسبة لنفقات الموظفين، ودجنبر من نف 5و، بالنسبة للنفقات المتعلقة باألدوات

 كموعد أقصى لألمر بأداء النفقات الخاصة بشهر معين.

  أداء أو دفع النفقة 
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 تبرئة ذمةوائن حق للدد بتسليم مبلغ الدين المستباعتبارها عمل محاسبي بموجبه يقوم المحاسب المكلف بالتسدي
اآلمر  صفة هامع العلم أنه قبل تسديد دين النفقة يتعين على المحاسب التأكد من عدة أمور منالدولة منه، 

لمدلى امدى صحة األوراق ومدى صحة اإلدراج في الميزانية ومدى توفر االعتمادات و بالصرف أو مفوضه،
 .بها

ة يالت بنكيو تحوريد أبتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حواالت ب د دين النفقة يكون إما طريقاألداء أو تسديو
 .أو بريدية، أوبتسليم قيم عمومية، كالسندات التجارية

 لأما فيما يتعلق بالشق الثاني المتعلق بتحصيل الديون العمومية فيتم عبر ثالث مراح

 تصفية المدخول 

 هاترتب عنتالتي  يتواله عادة اآلمر بالصرف، يتأكد بموجبه من حقيقة الوقائع والعملياتباعتبارها عمل إداري 
 فائها.استي على ضوء هذه التصفية يتحدد مبلغ الديون التي ينشأ للدولة حقمداخيل وحقوق لفائدة الدولة و

  األمر باستخالص المورد 

 صدار األمر باستخالص بالمداخيلإ ،ف، في حالة عدم وجود إجراء مخالفإذ يتولى اآلمر بالصر

 تحصيل المداخيل 

صيل الديون بمثابة مدونة تح 15.97علما أن إجراءات تحصيل الديون العمومية تخضع لمقتضيات القانون رقم 

 العمومية.

"مجموع  من مدونة تحصيل الديون العمومية، 1ويقصد بتحصيل أواستخالص الديون العمومية، طبقا للمادة 

عمومية ات الجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسالعمليات واإل
قرارات وحكام على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين واألنظمة الجاري بها العمل أو الناتجة عن أ

 القضاء أو عن االتفاقيات".

 .130-13لمالية امن القانون التنظيمي لقانون  11المادة  الموارد المنصوص عليها في وتشمل الديون العمومية،

 المحاسبون التاليين:ذي يتولى استيفاء هذه الديون هم وال

 ،الخازن العام للمملكة 

  ،والخازن الرئيسي 

 ،والمؤدي الرئيسي لألجور 

 ،والقباض  والخزنة الجهويون وخزنة العماالت والخزنة اإلقليميون، والخزنة الجماعيون، والقباض
 الجماعيون، 

 ،وقباض الجمارك والضرائب غير المباشرة 

ويباشر استخالص الديون العمومية في األصل، بالطرق الرضائية والحبية، وال يتم إعمال طرق التحصيل 
 اإلجباري إال عند الضرورة. 

 الفصل الرابع: الصفقات العمومية                
صادية االقت بالتأكيد على أهمية الصفقات العمومية معتبرا إياها رافعة للتنميةينطلق عسو في هذا الفصل 

لتي األشغال او داتالتوريخالل إنجاز الخدمات و أداة لتنفيذ النفقات العمومية منواالجتماعية على اعتبار أنها 
تعد نها أإال ا مؤكدا على أنه بالرغم من أهميتهعات الترابية والمؤسسات العمومية، والجماتمس حاجة الدولة 

 .على مستواهالحكامة واائج لغياب الشفافية كنتهدار المال العام مرتعا للفساد ومنفذا إل

الكبير كامة المالية الجيدة، هذا الحيز الح الدولة ورهانفمنصور عسو لم يخصص في كتابه  قانون الميزانية 
الصفقات  العمومية،  مدى حكامةمن خالله أن  يستقصي  للصفقات العمومية عبثا، بل حاول خصصه  الذي

مومية ، مستشهدا  في هذا اإلطار ببحث لحكامة الجيدة في  تدبير الصفقات الععلى غياب ا من خاللهمؤكدا 
، البحثمقاولة شكلت عينة  400أصل التي توصلت إلى أنه من ترانسبرانسي المغرب، رته منظمة أج ميداني



 

19 
 

أن عتبر ا من المقاوالت 60%ما يقارب أن ظام في الصفقات العمومية وتشارك بانت هي من فقط منها 10%

  اطر المتعلقة  بها معقدة و مكلفة وتطبعها ممارسات الفساد.المس

نها تدبير ميشكو  الذي حدد جملة من اإلختالالت 2015ى لحسابات سنة لاألعبتقرير المجلس ومستشهدا كذلك  

 الصفقات العمومية منها:

  مبررة.أداء نفقات غير 
 .اللجوء المتكرر لصفقات التسوية 
  صحيحة.تضمين ملفات الصفقات العمومية ملفات غير 
 الكهرباء.م ربط البنايات المنجزة بشبكة الماء وعد 
 لتأخيرعدم تطبيق غرامات ا. 

  الخدمة في صفقتين متتاليتين.أثمان نفس السلعة أو التباين في 
 الكميات المسلمة.التباين بين الكميات المفوترة و 

 : الرقابة الماليةالفصل الخامس          
كفاية سية مفادها أن ضمان حسن استعمال المال العام، وفي هذا الفصل من فكرة أساينطلق منصور عسو 

ة رقابية منظوم ، ال يمكن أن يتم دون وجودالفسادمايته من كافة مظاهر التالعب وحوفعاليته ونجاعة تدبيره، 
 لعام.الفاعلين في تدبير المال اى كافة علوالمحاسبية، و بجميع العمليات اإلداريةوشاملة متطورة 

 الرقابة الداخليةالمبحث األول:                

ة إدارية أجهزة على نفسها بوساط اإلدارةابة الداخلية كما يوضح عسو هي الرقابة الذاتية التي تجريها الرق 
 لية.العامة للما المفتشيةكما هو الشأن لمراقبة نفقات الدولة ورقابة تابعة للسلطة التنفيذية، 

ضوع نفقات خ دولة، على أساس، المتعلق بمراقبة نفقات ال2008فتقوم وفقا لمرسوم نونبر  األولىففيما يخص 

 تراتبية.لتزام ومراقبة األداء ثم مراقبة على االالدولة لمراقبة مسبقة 

اقبة أولى مر يتولى في مرحلةالذي  المحاسب العمومي،بالنفقة من طرف  تتم األولى من خالل مراقبة اإللزام
 ة.للنفق ن هدف توفر اإلعتماداتلمراقبة المالية من خالل التأكد مثانية امشروعية النفقة وفي مرحلة 

ح ات المصاللى نفقعسواء منها المخففة التي يجريها المحاسب العمومي  الترابيةتتم الثانية من خالل المراقبة و
لهذه  ةتدبيريالإلى جانب تقييم الكفاءة المراقبة الداخلية، رف المتوفرة على نظام االفتحاص وبالص اآلمرة

 المصالح.

عية ن مدى مشروالتحقق م لية فيؤكد عسو على أنها تنصب علىللماالمفتشية العامة  أما بخصوص رقابة
 عمل.ها البالجاري واألنظمة  لقوانينل هامطابقتالعمليات المدرجة في حسابات المصالح الخاضعة للتحقيق و

لمحققة لنتائج ااقييم المسلمة، وعلى توالتوريدات المنجزة واألشغال  المقدمة اتللخدمالمادي  وكذا على إنجاز
 المرسومة والوسائل المستعملة.ومقارنتها باألهداف 

ن مجموعة مالتطلعات لقى لمستوى ال ترقول عسو تبقى ضئيلة يالمفتشية العامة للمالية  حصيلة عملإال أن 
 عسو في اآلتي:األسباب يلخصها 

  ارة إدو مديرية الضرائب،تسييرية لوزارة المالية كالدورها بقي منحصرا في على بعض المصالح
 .الضرائب غير المباشرةالجمارك و

  ن لعمومية وعروض األثماإبرام الصفقات اإجراء التحريات على مستوى رقابتها على ال تنصب
 لمالية الدولة.الملزمة العقود وما إليها من العمليات و
  لواإلهما مباالةابلونها بالالالذين يق المسؤولينأن معظم تقارير ها ال تحظى بعناية متخذي القرار من 

 مصالح الدولة وماليتها.كانت تشتم منها روائح فضائح تضر حتى ولو 

رات، الوزا مجموعة منفي بنية يمكننا أن نضيف هنا الطابع المركزي المفرط لهذه المفتشيات وعدم وجودها و
فع رالمفتش في مجرد تصرفها، باإلضافة إلى انحصار دور  وكذا ضعف الوسائل البشرية الموضوعة تحت
 .به الحتفاظاير أو يبقى من صالحياته رفع التقرير للوزي الذالتقارير لرئيسه التسلسلي المفتش العام للمالية، 
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 الخارجيةالرقابة المبحث الثاني:                     

ا، فضال أحيان االنحرافود يطغى عليها التحيز واإلهمال قيؤكد عسو في هذا المبحث على أن الرقابة الداخلية 
 رهما يبر ذا هو، وهنها تدبير مالية الدولةاالختالالت التي يشكو معلى أنها وحدها غير كافية للتصدي لكافة 

ى س األعلي رقابة المجلأا المتمثلة في الرقابة القضائية أوجههوجود رقابة   خارجية، متحدثا عن أهم 
 العمومية بالمغرب.الهيئة العليا لمراقبة المالية  باعتبارهللحسابات 

ثل ية تتمثالث أنواع من االختصاصات، اختصاصات قضائمع تأكيده على أم المجلس األعلى للحسابات يمارس 
يات لمقتضل والنفقات ومطابقتهماالمداخيل  في البت والتدقيق في الحسابات ألجل التأكد من سالمة عمليات

 الموارد البشرية.ة بتنفيذ والتنظيمية، باإلضافة إلى ممارسة التأديب المتعلق القانونية

ن طرف بعة ممتالتدبير المن خالل تقييم مناهج وطرق  ختصاصات إدارية تتمثل في ممارسة رقابة التسييرثم ا
المال  ستعمالا، وكذا التحقق من مدى بلوغ األهداف المسطرة وكذا في ممارسة الرقابة على العموميةالهيئات 

 معياتية والجالسياسلمقاوالت واألحزاب المال العام، االتي تستفيد منه العام من خالل مراقبة كل األجهزة 
 التي يتم جمعها عن طريق االلتماس العمومي.ومراقبة األموال 

من  هة عليضالطلبات المعروة للبرلمان من خالل الرد على استشارية تتمثل في تقديم المساعدثم اختصاصات 
ن في البرلما بوظائفاالستشارات المرتبطة و األسئلةعلى  اإلجابةوكذا من خالل قبل رئيسي غرفتي البرلمان، 

 .لحكومة بشكل مباشر أو غير مباشرالتقييم، وكذا بدل المساعدة لالتشريع والمراقبة و

 جميع أعماله.عن نشر  بارية من خالل نشره لتقرير سنوي، فضالإخ اختصاصاتإلى  باإلضافة

لفصل اسها في اجد أسان، التي تأي رقابة البرلمقابة الخارجية فيتمثل في الرقابة السياسية أما الوجه الثاني للر

 .«ةالسياسات العمومي الحكومة ويقيمعمل  القوانين ويراقبالبرلمان على  يصوت«فيه الذي جاء  70

تمس ية وملالعموم، ولجنة مراقبة المالية يةالتصف قانونويمارس البرلمان هذه الرقابة حسب عسو من خالل 
 .تابيةالكملتمس مساءلة الحكومة ثم األسئلة الشفهية وان تقصي الحقائق، باإلضافة إلى ولج الرقابة.

ترخيص مة باللوقوف على   مدى التزام الحكوآلية دستورية يتم من خالله افبخصوص قانون التصفية باعتباره 
لقوانين  متأخر، تتشكل في التقديم الم المتعلقة من قبل، فإنه تعتريه إشكاليات عويصةالبرلماني، وباألرقا

 إال بعد مرور سنوات على األجل الذي يجب أن تودع فيه.تصفية، ذلك أنه ال يتم تقديمها ال

 أما اآلليات األخرى فهي األخرى تعتريها إشكاالت عديدة.


