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                   مقدمة
عن ، ويعبررالدستورية للنظام المغربييتمتع البرلمان كمرفق عام بمكانة سامية في هرم الهندسة    

 تهرراومراقب النشرراا الررقو تبرروم برر  الدولررة عررن اريررق ممعلرري اسمررة، فرري معررداد السياسررا  العموميررة
 المراقبة.عبر آليتي التشريع ووتبييمها 

 واصجتماعيرررة،ل  مرررن مااارررا  للتنميرررة اصقتارررادية تعرررد اصاتااارررا  الماليرررة بمرررا تشرررمو      
ادو قرع اصقتارة وتأعير علر  الوابما لها من أهميو ،معاهدا  ملزمة لمالية الدولة، وقوانين للماليةو
ي اتاااررا  الترري ت ررالع بهررا المرسسررة البرلمانيررة، والترراصجتمرراعي والسياسرري، مأرردا أهررم اصو

 اكتسبتها عبر تاورا  تارياية.

ع ا ، مأررا اررراالنفبررالترررايا البرلمرراني لديرررادا  وو ففرري منجلترررا، شررك  مبرردأ ا قن أ     
اردار م، مرن ار   1628قب  أن ينتزع  البرلمان سرنة البرلمانا  المتعاقبة، تارياي بين الملك و

 مع ن الأبوق التي أقر  للبرلمان أق الموافبة المسببة عل  فرض ال رائب.وعيبة 

الررقو وسررع نارراق الترررايا البرلمرراني بإعارراق البرلمرران أررق ، 1688إارردار دسررتور بعررم       
أن  علرر  كر  أنررواع ا يرررادا  والنفبرا  بشررك  دورو، وهررو اسمرر الررقو اقت رر الموافبرة المسررببة 

الدولررة فرري شررك  وعيبررة تا ررع  رررورر لترررايا البرلمرران ترردع   تجمررع جميررع نفبررا  وميرررادا 
 الميزانية.

سنوو، وهكقا أاق البرلمان ا نجليزو يناقش أعما  الأكومة من ا   ميزانيتها وبشك  دورو    
 العام. وأابح ل  أق اعتماد هقه الميزانية قب  بداية ك  عام، ومناقشة تنفيقها بعد نهاية قلك

مع قيرام العرورر الفرنسرية عرف  السلاة المالية للمجالس التمعيلية قفزر نوعية فبد ، أما في فرنسا   
مجرالس اجتماع  انعباد مق أسفر ،1بعد أن كان  أكرا عل  الملك في ظ  النظام البديم ،1789سنة 
ماردار ، عرن 1789الق علي  فيما بعد الجمعية التأسيسية الوانية، فري مراو القو أاسمة،  اببا 
عرردم قانونيررة كرر   ررريبة لررم تررأقن الجمعيررة الوانيررة  المررواان، الررقو أقرررأبرروق ا نسرران ومعرر ن 
أن يتأكررد مباشرررر أو بواسرراة ممعليرر ، مررن  رررورر فرررض فرري الشررعب وأرسرر  أررق  بجبايتهررا،

أساسررها ونسرربتها واريبررة ال رررائب، وأن يوافررق عليهررا بمرر ق أريترر ، ويراقررب اسررتعمالها، ويبرررر 
ودستور الجمهورية اسول   1791منأ  الدساتير ال أبة ااواا دستور ، كما 2مدتهاجبايتها و
قن بالجبايرة وا نفراق بشرك  سرنوو، فري الوقر  الرقو ركرز دسرتور للبرلمران أرق ا  ،1795لسنة 
القو كان لر  سرلاة عمر  اللروائح،  ،3سلاة التبرير في المجا  المالي في يد البنا  اسو  1799

  .4ميرادا  الدولة ونفباتها التي يأدد قانون الميزانية رقمها ا جماليوتوزيع  ،واقتراح البوانين

مردا  عرفر  السرلاة الماليرة للمجرالس التمعيليرة والعالعرة، فبردالعانيرة ظ  جمهوريتي فرنسرا أما في   
القو كررس سريادر مجلرس  ،1946أكتوبر  27 بدستور الجمهورية الرابعةمل  أدود قيام  جزرا،و

                                                             
تقوم بدور نيابي س األعيان ثم المحاكم العليا وكانت برلمان، بل فقط هيئات شبه نيابية تتجسد في مجالس طبقات األمة ومجال 1789لم يكن لفرنسا قبل ثورة  - 1

 .لدى الملك
 .1789يوليو  14المواطن، الصادر في من إعالن حقوق اإلنسان و 15و 14و 13المواد  - 2
ولم يكن لزميليه موزعة بين ثالث قناصل يعينون طبقا ألحكام الدستور، وكانت سلطة التقرير للقنصل األول،  1799كانت السلطة التنفيذية في ظل دستور  - 3

 سوى رأي استشاري.
الموقوووووو  علوووووو  PDF، متوووووووفر بصووووووي ة )عبوووووواط، ةالطبعووووووة والمطبعووووووة  يوووووور مووووووذكورينتر مووووووة أحموووووود دسوووووواتير فرنسووووووا،  :موووووووريس دوفير يووووووه -4

 .64،ص 18:35، الساعة  2019-07-7، تاريخ الزيارة  http//www.book4arab.comالتالي
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ما راع الأكومرة لهمرا، مرن ار   أظرر اسرتعما  نظرام المراسريم والجمعيرة الوانيرة والجمهورية 
ببوانين القو كان بمعابة س ح بيرد الأكومرة اروا  السرنوا  اسايررر مرن عهرد الجمهوريرة العالعرة، 

ااتاراا و رع مشراريع البروانين ومأالتهرا علر  مجلرس  وكقا من ا   تاوي  الجمعيرة الوانيرة
 رأي  بشأنها والتاوي  عليها. الجمهورية  بداق

 ، تسبب  في1946ن السلاا  المتميزر التي اول  مياها دستور غير أن قور البرلمان الناتجة ع    
ة ومسرتبرر داار  عرن تكروين أغلبيرة برلمانيرة مريأرالسرلاة التنفيقيرة  بفعر  عجرز ،أزما  متكرررر
ق عجرز النظرام الجديرد عرن تأبير 1958 أمام هرقا الو رع توقرع مأرررو دسرتور ،الجمعية الوانية

  البررارا  الموازنيرة نتيجة أأسن من سابب ، فبرروا اعتماد  وابا مسارية تتيح التاروي  علر
باعتبارها مجموعة من  البرلمانيةبمفهوم العبلنة وا لقلك جاق، 5العادو للمرسسا  ال رورية للسير

مرن ار   ابتكرار  السرلاة التنفيقيرة، اآلليا  الدستورية والبانونية، التي تهدف مل   رمان اسرتبرار
سرلاة التنفيقيرة بالمبابر ، فو رعو وسائ  دقيبة وقواعد اارمة لكبح جماح البرلمان وتبويرة دور ال

 .6ب  أكعر مما يجبلواقع أنهم هباو في مركز يبل  من أهميت  مل  أد ما، واالبرلمان بقلك 

اوغون دستور الجمهورية الفرنسية، قد استأ روا نظيرتها الرابعة هم يومقا كان الفرنسيون و  
غربري ولرد مبيردا ببواعرد دسرتورية ، فإن البرلمران الملماادر اصات   فأسسوا برلمانا معبلنا، درق

عرردم قدرترر  علرر  التررأعير فرري قرروانين الماليررة و رسرر  مأدوديترر ،، ك7تنظيميررة للعبلنررة البرلمانيررةو
        باعتبارها وسيلة لتنزي  البرامج الأكومية.

أهرم ، 8أو البانون المالي السنوو والبرانون المرالي المعرد  وقرانون التارفية قوانين المالية شكل  مق
عل  مستواها الهيمنة الوا أة للأكومة، من   برزشملتها العبلنة البرلمانية، أيث المجاص  التي 

والبروانين المتفرعرة  منأتها مياها الدساتير المغربيرةا   السلاا  الواسعة واآلليا  المتعددر التي 
تعم  من ا لها عل  كبح التي ، و2011ار دستور سنة آمل   1962 منق أو  دستور سنةعنها، 
فرري ماتلررف مراأرر  البررانون المررالي، سررواق ارر   مرألترري ميداعرر  لرردا  لاة الماليررة للبرلمررانالسرر

ومراقبررة تنفيررقه، مررن هررقا  أو مرألترري التارروي  عليرر للجرران التابعررة لرر  البرلمرران ومناقشررت  داارر  ا
التسرار  عرن مردا سرلاة البرلمران علر  قروانين الماليرة فري ظر  آليرا  العبلنرة مقن المنالق يمكننرا 

 البرلمانية؟
 :لى هذه اإلشكالية ارتأينا اعتماد التصميم التاليولإلجابة ع

 لجانتجليات العقلنة البرلمانية خالل مرحلتي إيداع مشروع قانون مالية السنة لدى البرلمان ومناقشته داخل الالمطلب األول: 

 تنفيذهتجليات العقلنة البرلمانية خالل مرحلتي التصويت على قانون المالية ومراقبة  المطلب الثاني:

 

                                                             
 .207، مطبعة البصيرة، الرباط، ص 2017الكتلة الدستورية للمالية العمومية، الطبعة األول  : محمد البقالي - 5
 .140مر   سابق، ص : موريس دوفير يه - 6
المالية للبرلمان الم ربي، أطروحة لنيل الدوكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واال تماعية،  امعة االختصاصات : الهبري الهبري - 7

 .12، ص2006-2005محمد األول، و دة، السنة الجامعية 
القانون التنظيمي بقانون المالية: قانون مالية السنة، قوانين المالية  يراد في مدلول هذا"مايلي:  130-13ة من القانون التنظيمي لقانون المالي 2 اء في المادة  - 8

 ".قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المعدلة،
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تجليات العقلنة البرلمانية خالل مرحلتي إيداع مشروع قانون مالية المطلب األول: 

 السنة لدى البرلمان ومناقشته داخل اللجان

، تبرروم الأكومررة بإيداعرر  لرردا مكتررب مجلررس السررنوو بعررد معررداد مشررروع البررانون المررالي         
، 9الدولرة، يتعلرق اسمرر بالمرألرة التشرريعيةالنواب، لتبدأ مرألة جديدر فري مسلسر  معرداد ميزانيرة 

ويمررر مررن ا لهررا مشررروع قررانون الماليررة للسررنة بعرردر مأاررا ، يررتم ا لهررا دراسررت  ومناقشررت  عررم 
التاوي  علي ، وتأظ  مرألتي ميداع ومناقشرة مشرروع قرانون ماليرة السرنة داار  اللجران بأهميرة 

بشك  ميجابي وجردو فري تجويرد برلمان معا و القاوا، مق تعتبران لأظة فعلية صناراا الأكومة 
، مص أن  يتبين من ا   الممارسة العملية أن الأكومة تسرتأعر بسرلاا  واسرعة فري 10هقا المشروع

ف ر  عرن  ،أولر  )فبررر  بشرأنها مجا  تبديم مشاريع قوانين ماليرة السرنة وتوجير  العمر  البرلمراني
قبر  اللجران  مرن استئعارها عل  التشريع المالي، أمرام مأدوديرة الرقابرة البرلمانيرة الببليرة الممارسرة

 عانية .ا   هقه المرألة )فبرر 

 نيالفقرة األولى: سلطة الحكومة في مجال تقديم مشاريع قوانين المالية للسنة وتوجيه العمل البرلما

انون الأكومة تتمتع با أيا  واسعة في مجا  تبرديم مشرروع قرأظهر  الممارسة العملية أن     
 فري توجير  كمرا لهرا أن تتردا  مرن ا لر  ،وص  ، أيث لها أن تتأار في تبديم  )أمالية السنة وتتبع

 العم  البرلماني بااوا  )عانيا .

 أوال: سلطة الحكومة في مجال تقديم مشروع قانون مالية السنة

من البرانون التنظيمري لبرانون  4812، والمادر 11من الدستور 75بموجب الفا  يتمتع البرلمان     
لمجلسرري النررواب والمستشررارين علرر   نظررامين الرردااليينمررن ال 214و 15513الماليرة، وكررقا المررواد 

و الررفض، ية السنة والتاوي  علي  برالببو  أالتوالي، بمدر زمنية معينة لدراسة مشروع قانون مال
بعر ها لهقا المشرروع علر  يوما، مص أن الأكومة تملك سلاة التبليا من هقه المدر،  58قدرها 

وبترأاير و رع مشرروع البرانون المرالي السرنوو عرن مان بعد انارام التراري  المأردد، أنظار البرل
مان، نظرا موعده المأدد، يابح اسج  غير كاف لدراست  ومناقشت  والتاوي  علي  من قب  البرل

، ب  قرد ياربح هرقا اسجر  بتبسريم  علر  غرفتري البرلمران 14لتشعب مبت يات ، واعوبة مبروئيت 
الواأرد، أيرث يتالرب اسمرر تنبر  المشرروع مرن الدراسرة  سغير كاف لبأع  ومناقشت  داا  المجل

قلك تتكرر نفس الجلسة العامة العلنية، عم التاوي  علي ، وبعد ا  لجنة المالية مل  المناقشة في دا
تنشيا وتسرريع لمان نتيجة لهقا ال غا مرغما عل  ، وبقلك يكون البرالمجلس العاني العملية داا 

                                                             
 .115، مطبعة قرطبة حي السالم أكادير، ص2017الحسين الرامي: "قانون الميزانية"، الطبعة الثالثة،  -9

، مقال منشور بمجلة الحقوق، "ل التطوير والتفعيل في أفق إصالح القانون التنظيمي للماليةبحث في سب" لمان الم ربيية للبرعثمان الزياني: "الرقابة المال -10

 .21، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، نشر اآلفاق الم ربية للنشر والتوزي ، الدار البيضاء، ص2013العدد السادط، مارط 
      .2011 يوليوز 29الموافق ل  1432شعبان  27، الصادر بتاريخ 1.11.91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ،2011ة الم ربية لسنة كدستور الممل - 11
 أكتوبر من السنة المالية الجارية عل  أبعد تقدير". 20عل  أنه "يودع مشروع قانون المالية للسنة باألسبقية بمكتب مجلس النواب في  48تنص المادة  -12
س من النظام الداخلي لمجلس النواب عل  أنه "يودع مشروع قانون المالية للسنة والميزانيات الفرعية المتعلقة به باألسبقية لدى مكتب مجل 551تنص المادة  -13

 ."النواب في اآل ال المحددة بمقتض  القانون التنظيمي لقانون المالية
، مطبعة بني 2015د نبر  2التنظيمي للمالية الجديد"، مقال منشور بمجلة دفاتر الحكامة، العدد ء القانون ريف: "صدقية الميزانية عل  ضوضعبد النبي أ -14

 .99، صEMALIVناسن سال. نشر زإ
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علر   ، مقا مرا أراد قارع الاريرق15المداوص  مرن أجر  التاروي  علر  المشرروع قبر  نهايرة السرنة
 .16زمة لسير المرافق العموميةعتمادا  ال فتح اصفي الأكومة 

عل  تبليا المدر الزمنية الماااة للبرلمان لدراسرة هو أن المشرع  قد عم   هناوما ي أظ    
يومرا فري ظر   60يومرا بعرد أن كانر   58 ، لتابح مشروع قانون المالية السنوو والتاوي  علي

، مرع العلرم أن المردر السراببة أار  كانر  غيرر كافيرة لدراسرة المشرروع 17البانون التنظيمي السرابق
، بمعنر  أن المشررع قرد وسرع لم يكن بالأجم القو هو علي  اآلن ن أجم هقا اسايرالمقكور، ولو أ

نا  عل   رورر مرفاق  بعدد كبير مرن التبرارير، ولرم مالي السنوو، ببانون الالمن أجم مشروع 
يوسع من الأيز الزمني المااا لدراسة المشروع مرفبا بالتبارير، فه  هقه المدر كافية لدراسة 

اسة الجزق اسو  من المشروع؟، أم لتمأيا الجزق العاني الماارا مرفبة ل ؟ أم لدروعيبة  14
للنفبا ؟ وهقا فبا في الظروف العادية، أو في الأاص  التي تلتزم الأكومة بتبديم نا المشرروع 

 .18في الوق  البانوني

يتبين أن الأكومة في الساببة لدا مكتب البرلمان، لتواري  ميداع مشاريع قوانين المالية ببراقر ف    
عن و ع مشروع قانون مالية السنة في اسج  البانوني المأدد، ويساعدها  تتأار كعير من اسأيان

في قلك غياب أو جزاق عل  تالفها عن ميداعها في الوق  المأدد، قلرك أنر  علر  الارعيد العملري 
لي ، كما ليس هناك ية عل  اصلتزام بالموعد المشار متنفيقليس هناك أو نا قانوني يجبر السلاة ال

أو نا قانوني يمدد هقه المدر مقا عب  تأار الأكومرة فري تبرديم المشرروع، أتر  يسرتفيد البرلمران 
من المدر الماااة ل  قانونا، لقلك فما يبب  عل  البرلمان مص ا سراع فري دراسرة المشرروع كري 

 .عل  الوج  المبين أع ه19 البانوني تغ  الأكومة هقا الفراغص تس

 األخيرة خالل الواليات التشريعية الثالثمالية اليبين تأخيرات إحالة مشروع قانون  :1 دول رقم 

 www.chambredesrepresentants.ma  موق  مجلس النواب  دول مركب باالعتماد عل   المصدر:

ن المشررع لرم يرترب أو جرزاق علر  عردم اأتررام الأكومرة ، أصنتبراه فري هرقا ا ارارومما يعير ا   
رتب جزاق عل   المأدد لها في ميداع مشروع قانون المالية لدا مكتب مجلس النواب، بينمالآلجا  

                                                             
قانونية ة العلوم العبد الكريم الحديكي: "التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري الم ربي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلي -15

 .99، ص2003/2002، الرباط،  امعة محمد الخامس، واالقتصادية واال تماعية، أكدال
من الدستور عل  ما يلي: "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت عل  قانون المالية أو لم يصدر األمر بتنفيذه بسبب  75تنص الفقرة الثالثة من الفصل  -16

 لعمومية..."امن الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم االعتمادات الالزمة لسير المرافق  132رية، تطبيقا للفصل إحالته إل  المحكمة الدستو
، بتاري  51.00.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم، لقانون المالية 7.98رقم  القاضي بت يير وتتميم القانون التنظيمي 14:00التنظيمي رقم قانون ال - 17

 .2000أبري   19 الموافق   ،1421مأرم  14
 .99عبد النبي أضريف: "صدقية الميزانية عل  ضواء القانون التنظيمي للمالية الجديد"، مر   سابق، ص -18
مطبعة بني ، 2016الطبعة الرابعة  ونصوصه التطبيقية"، 130.13مالية عبد النبي أضريف: "قانون ميزانية الدولة عل  ضوء القانون التنظيمي لل - 19

 .97صEMALIV نشرإزناسن، 

 

 مدر التأاير تم  مأالت  بتاري  يفترض مأالت  عل  البرلمان قب  تاري  للسنة المالية مشروع قانون المالية رقم:

 يوما 17 2007نونبر  7 2007أكتوبر  20 2008 07-38

 أشهر تبريبا 4 2012مارس  14 2011أكتوبر  20 2012 12-22
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عرردم التررزام البرلمرران باسجرر  المأرردد لرر  للتارروي  علرر  قررانون الماليررة، مررن ارر   معارراق الأررق 
 عتمادا .تح بمرسوم اصللأكومة أن تف

قشرة عامر  غيرر مسراعد علر  منا سرتعجالية يببر ن البو  بأن  ريق الوقر  ومكرراه اصوعلي ، يمك  
 المتعلبرة مشروع قرانون ماليرة السرنة داار  البرلمران، صسريما وأن العردد الكبيرر والمهرم مرن الوعرائق

أكعرر  مليرا فري و رعمرا يجعر  الأكومرة عفيا للدراسة المتمعنة والمعمبرة، بالمشروع يتالب وقتا كا
 البرلمان. تميزا وتبدما عن

 أعمال البرلمان بخصوص قانون المالية السنوي ثانيا: تدخل الحكومة لتوجيه

شروع في أكعر من مناسبة بعرض أو  معن اريق وزير المالية القو يتبدم تتم هقه التدا      
العامرة،  ام الجلسرةقانون مالية السنة، تارر أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية داا  البرلمران، وترارر أمر

مررة الروزراق الررقين يتبردمون بعرو ررهم كر  داارر  اللجنرة المهتكمرا أن هررقا التردا  يررتم عرن اريررق 
 بااع .والمعنية ب

ن أقررا الرقا 1992و 1972يمي فري ظر  دسرتورو وقد كان وزير المالية ص يوج  عر   التبرد   
مررن النظررام  26، بموجررب المررادر 20مص أمررام الجلسررة العامررة بمجلررس النررواب ،دنظررام المجلررس الواأرر

 .21الداالي للبرلمان الاامس

، يوجرر  عر رر  التبررديمي ماررأوبا بمشررروع 1996ارربح وزيررر الماليررة فرري ظرر  دسررتور عررم أ    
البانون المالي السنوو، مل  الغرفة البرلمانية التي و ع بمكتبهرا المشرروع أوص، عرم بعرد أن تتفررغ 

 .22لعملية مع الغرفة اساراهقه الغرفة من التاوي  عل  المشروع يكرر الوزير نفس ا

الماليرة بم عر را أمرام اللجنترين المكلفترين دابح وزير المالية يبرأ ،2011مص أن  في ظ  دستور   
 مجلررس النرروابب عر ررا أمررام مجلسرري البرلمرران يوليرروز مررن كرر  سررنة، عررم 31داارر  البرلمرران قبرر  

ام لجنة أم أارا ، عم عر ابمكتب مجلس النواب بمناسبة ميداع مشروع قانون المالية لدا البرلمان
اارريا أمررام لجنررة الماليررة والت اريرراأ ا، وعر ررتاررادية داارر  مجلررس النرروابالماليررة والتنميررة اصق

 والتنمية اصقتاادية بمجلس المستشارين.

وزيرر  ض القو يتبردم بر علما أن اسمر ص يتعلق فبا بمجرد تكرار لنفس العرض، قلك أن العر   
يرة يا والتنمالجلسرة العامرة بمجلرس النرواب، والرقو يتبردم بر  أمرام لجنرة الماليرة والتاار المالية أمرام

نا اصقتاادية، يت من أي ا توجها  وتعدي   اللجنة المعروض عليها المشروع أوص، بأيث تر
هرقا   مجررد التاروي  علربعلر  أنر    130.13من البانون التنظيمي  51الفبرر العانية من المادر 

ين المشروع، أو نهاية اسجر  المأردد فري الفبررر السراببة، تعررض الأكومرة علر  مجلرس المستشرار
تعردي   النا القو تم مقراره أو النا القو قدمت  في أو  اسمر مدالة علي  من اقت   الأرا  ال

 الماو  عليها من ارف مجلس النواب والمببولة من ارف الأكومة .

أكومة عن اريق وزير المالية تأاو  في ك  مرألة من المراأ  التي يمر أن ال ينوهو ما يع    
منها مشروع قانون المالية داا  البرلمان، تبرير مواقفها والدفاع عن مشروعها والعم  عل  مقناع 

                                                             
 .104مر   سابق، ص: عبد الكريم الحديكي -20
 اللجنة المختصة". إل تنص هذه المادة عل  أنه "يعقد المجلس  لسة خاصة تقدم فيها الحكومة مشروع القانون المالي قبل إحالته  -21
 .104مر   سابق، ص عبد الكريم الحديكي: -22
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مجلسي البرلمان بتبني المشروع، قلرك أن النباشرا  مو روع العرروض، تسرمح بنروع مرن الدعايرة 
 .23الأكومة الفراة لتعبي  سياستها ومقرار برامجها بضا، فتنللأكومة والمعار ة مع

  شررراك البرلمران فري معررداد مشرروع قرانون ماليررة ص الأكومرة تهردف مرن ارر   هرقه العرروضف  
شرررح السرنة ببردر مررا تهردف مررن ا لهرا ملر  توجيرر  أعمرا  البرلمرران والترأعير عليهرا، عررن اريرق ال
جران المتكرر لوجهة نظرها ومبراز الب رايا التري تأظر  بأولويتهرا، وعرن اريرق مقنراع أع راق الل

ديرير  المالية يكون ماأوبا غالبا بربعض مرن م باأة اصاتيارا  التي تنهجها، صسيما وأن وزير
ن هرم يتمتعروالعاملين، كالمدير العام لل رائب، والمردير العرام للجمرارك، والارازن العرام للمملكرة، ف

لر  بمستوا فني عا ، ويتبلدون مهرام ومسرروليا  كبيررر، وكلمرا كانر  قردرر الروزير ومسراعدي  ع
 وع.ا قناع أكبر كلما ت اعف  أظوظ تبني المشر

من الدستور للأكومرة أرق الرتأكم فري جرداو  أعمرا   8224في هقا السياق أي ا يعاي الفا     
مجلسرري البرلمرران مررن ارر   و ررع الترتيررب واسسررببية للمشرراريع والمبترأررا  المررراد مناقشررتها 

تأرردد فيمررا يتعلررق تبعررا لررقلك فالأكومررة هرري الترري  ،سررباوالماررادقة عليهررا، وقلررك وفررق مررا تررراه منا
بمشروع البانوني المالي السنوو، مت  يتم الشرروع فري المناقشرة العامرة ومتر  يرتم التاروي  علر  

 البسم اسو  عم عل  البسم العاني من هقا المشروع.

لتري ترغرب فيهرا، من ترتيب مشراريع الناروا فري جرداو  اسعمرا  أسرب اسولويرة ا ما يمكنها  
تررأاير برمجررة و ترري تأظرر  بببولهررا،اتهررا البانونيررة المعارراق اسسررببية لمشرراريعها ولمبترأوبالتررالي 

مررا يررردو عمليررا ملرر  أرمرران البرلمرران مررن ممارسررة  ترغررب فيهررا، ص المبترأررا  البرلمانيررة الترري
 .25ا أيات  في و ع جدو  أعما  أشغال 

 لجانالالفقرة الثانية: استئثار الحكومة بالتشريع المالي ومحدودية الرقابة القبلية الممارسة من طرف 

أيا  بييرد الار كرس  المستجدا  الدسرتورية والتنظيميرة فري المجرا  المرالي، اسرتبرار آليرا  ت  
 يع المراليكمرا كرسر  هيمنرة السرلاة التنفيقيرة علر  مسلسر  التشرر ،يرة )أوص مانلالمالية للجران البر

 )عانيا .

                                                                                                                                                اللجان التابعة للبرلمان في دراسة ومراقبة مشروع قانون المالية ضعف دور أوال:
 وقدرت  ،ومدا فعاليت  ،الأبيبي تأدد دورهالبلب لجسم ا نسان، فهي التي ك لبرلمانااللجان مل  

ي فقدرر عل  مراقبة مشاريع قوانين المالية وهي اسكعر  ،ودوره الرقابي ،عل  تأكيد استب ليت 
 .26معدادا وتنفيقا اجميع مراأله

فلجنة المالية والتنمية اصقتاادية التي يأا  عليها مشروع قانون مالية السنة بعد ميداع  بمكتب      
ولجنة المالية والتاايا والتنمية اصقتاادية التي يأا  عليها المشروع مباشرر بعد  ،مجلس النواب

من أهم اللجان داا  البرلمان، بالنظر لألدوار  لدا مكتب مجلس المستشارين، تعتبرا ميداع 

                                                             
 .36مر   سابق، ص: عثمان الزياني -23
ما يلي: "يض  كل من مجلسي البرلمان  دول أعماله ويتضمن هذا الجدول مشاري  القوانين ومقترحات القوانين،  82 اء في الفقرة األول  من الفصل  -24

 الحكومة.ه ووفق الترتيب الذي تحددباألسبقية 
لقانون المالية، مقال منشور بمجلة دفاتر الحكامة،  130.13الثابت والمت ير عل  ضوء القانون التنظيمي رقم  عصام القرني: "السلطة المالية للبرلمان بين -25

 .65، صEMALIV، مطبعة بني إزناسن، سال، نشر 2015، د نبر 2العدد 
 .36عثمان الزياني: مر   سابق، ص -26
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نون المالي بها، وأجم المهام الملبار عل  عاتبها، مق مليها تعود دراسة البا االمأورية التي تبوم
 .27السنوو وتعديل ، ومليها يرجع مراقبة النشاا المالي للأكومة

لكن وعل  الرغم من أجم الوظائف التي تتوصها هقه اللجان مص أنها ا ع  هي اسارا للعبلنة   
برة بالبرانون المرالي البرلمانية مما أد من فعاليتها، مق شك  نبا المعلومرا  الكميرة والنوعيرة المتعل

 .28ح الدور الرقابي لهاتين اللجنتينماادر كبأكبر 

قد او  للجان في ك  المجلسين ا   دراسرتها لمشرروع قرانون  2011فبالرغم من أن دستور    
الماليررة أررق الأاررو  علرر  المعلومررا  ا  ررافية المتعلبررة بالمشررروع المبرردم، مررن ارر   ممكانيررة 

 .29ديراتهماستدعاق الوزراق أو من ينوب عنهم لتفسير وتبرير تب

ن النظرامين مر 216وكقا الفبرر العانية من المادر  156وبالرغم من أن الفبرر اسايرر من المادر    
اقشررة ا سع رراق اللجنتررين عنررد الشررروع فرري المنلسرري النررواب والمستشررارين، قررد اولتررالرردااليين لمج

ة وعيبة لها ال، وأق الب ك  والدراسة أق اصستفسار عن ك  مبت   في مشروع قانون المالية
 المشروع لم يتم ميداعها  من المرفبا . دببنو

مص أن الأكومة تستايع عبلنة الفع  الرقابي الممارس من قبر  هرقه اللجران مرن ار   اأتكارهرا    
للمعلومررة، وعرردم تجاوبهررا بالشررك  المالرروب مررع استفسررارا  اللجرران، كررون أن الأكومررة تظرر  هرري 

للجان المالية واللجران اساررا، ولكرن فبرا عنردما تكرون مسرتعدر  المادر اسهم للمعلوما  بالنسبة
لالبرا  اللجران فإنهرا  وراغبة في تزويدهن بما تأتاجان  من معلوما ، ب  منها أت  ومن اسرتجاب 

الفترر الوجيزر التي تستغرقها مناقشة  صسيما في ظ  ،30بالشك  والسرعة المالوبينتتجاوب قد ص 
لجنررة، وكررقا علرر  مسررتوا اللجرران البااعيررة، والترري ص تسررمح بوجررود تواارر  الميزانيررة داارر  كرر  
 الوزارر.مستمر بين اللجنة و

وبعد دراستها لمشروع قانون المالية تمرر اللجنرة المكلفرة بالماليرة ملر  مبرداق رأيهرا فري المشرروع،   
ببل  أو تعدل ، أو ترف ر ، مص أنهرا غالبرا مرا تببلر ، قلرك سن لجنرة الماليرة يمعر  كر  أرزب تفإما أن 
مشركلة مرن  32داا  قبة البرلمران، وبالترالي فرإن هرقه اللجنرة 31ومستشاري أنسبة عدد نواب  بداالها 

 .33أغلبية البرلمان التي تنبعق عنها الأكومة، ونايب المعار ة فيها يكون  عيفا

 ثار الحكومة بالتشريع الماليثانيا: استئ

مسلسرر  التشررريع المررالي، تهرريمن علرر  ، مص أن الأكومررة 34السررلاة التشررريعية ااتارراا للبرلمرران
مرن ار   أبهرا فري التشرريع بمبت ر   رلمرانتتمتع دستوريا با أيا  واسعة للتشريع مكان البو

 مراسيم قوانين وبمبت   قانون ا قن.

                                                             
 56مر   سابق، صالهبري الهبري:  - 27
 .37سابق، صعثمان الزياني: مر    -28
عل  أنه "يمكن للجان المعنية في كال المجلسين أن تطلب االستماع إل  مسؤولي اإلدارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية بحضور  102ينص الفصل  -29

 الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم".
 .112، صابقسر   عبد الكريم الحديكي: م -30
 .والتنمية االقتصادية، وعدد المستشارين بالنسبة للجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية عدد النواب بالنسبة للجنة المالية - 31
 بمجلس النوابيقصد هنا لجنة المالية والتنمية االقتصادية  - 32
 .91صونصوصه التطبيقية"، مر   سابق،  3130.1عبد النبي أضريف: "قانون ميزانية الدولة عل  ضوء القانون التنظيمي للمالية  -33
 عل  أنه "يمارط البرلمان السلطة التشريعية". 70ينص الفصل  -34
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رئيسي ومأورو متأكم في العملية التشرريعية والتنفيقيرة برمتهرا،  قلك أن الأكومة تبرز كفاع    
مستغلة في قلك ترسانة من الناوا الدستورية والتنظيمية المأكمة التي تاب في اتجاه تكرريس 

 .35الواقع ال متوازن بين الأكومة والبرلمان كسلاة تشريعية أالية في الميدان المالي

ة التري دعر  اف الرئيسالبرلمان المغربي في التشريع المالي أأد اسهدوقد شك  اصرتباق بمكانة    
مل   ررورر مراجعرة ومار ح البرانون التنظيمري لبرانون الماليرة، لرقلك وفري سربي  تردعيم اسدوار 

نرا البرانون التنظيمري لبرانون الماليرة علر  م رافة مرألرة  يعية للبرلمان في الميردان المرالي،التشر
الروزير المكلررف بالماليررة  البررانون المرالي السررنوو، أيرث أارربحداد مشرروع جديردر ملرر  مسرارر معرر

يوليررروز مرررن كررر  سرررنة بتبرررديم عررررض لررردا لجنتررري الماليرررة بمجلسررري النرررواب  31ملزمرررا قبررر  
 .36والمستشارين

مص أن م ررافة هررقه المرألررة ص تعرردو عررن كونهررا مجرررد آليررة لدابررار واارر ع البرلمرران عررن     
وتبرررره، ولرريس هنرراك مررا يلزمهررا  الأكومررة ة العموميررة فرري أرردود مررا ترتئيرر الو ررعية العامررة للماليرر

 .37باساق بعين اصعتبار م أظا  ومبترأا  أع اق اللجنتين

مرألرة  فإن هرقا المبت ر  التنظيمري الجديرد فري واقرع اسمرر ص يشررك البرلمران فري ،بناق علي و   
ليرة لسرنة الماامعداد مشروع قانون مالية السنة، ومنما فبا يلزم وزير المالية بإابار البرلمان ار   

بالترالي والجارية بالتوجها  العامة التري ت رمنها الأكومرة فري المشرروع المرقكور للسرنة المواليرة، 
ن فإن المشرع التنظيمي لرم يجرد آليرة م ئمرة  شرراك البرلمران علر  نأرو فعلري فري و رع م رامي

  سرلاة مشروع البانون المالي، وهو اسمر القو يشك  أكبر مجسد صستأواق السرلاة التنفيقيرة علر
 التشريع المالي.

تتمتررع الأكومررة بأررق التشررريع بمبت رر  مراسرريم ارر   الفترررر الفااررلة بررين  ،مررن جهررة أارررا    
مرن الدسرتور، وكرقا المرادر  8139، وباتفاق مع اللجران التري يعنيهرا اسمرر، اببرا للفار  38الدورا 

مررن النظررام الررداالي لمجلررس النررواب، ومقا كرران الهرردف مررن مررنح الأكومررة هررقه الارر أية هررو  61
عبررد البرلمرران لترري ص تسررمح اسررتعجاليتها بانتظاردر والمسررتعجلة، امواجهررة بعررض الظررروف المسررتج

 ا قا أردين، أيرث أن الأكومرة قررد تتوسرع فري قررراقرعاديرة، فرإن هررقا المبت ر  يعتبرر سرريفلدورتر  ال
التشريعا  الماليرة ريرممارسة متعسفة لهقه المسارر، وبالتالي تممبت يات  بشك  يردو أأيانا مل  

 ا   هقه الفترر.

أو مرسوم ببرانون يتعلرق  40ورغم أن الأكومة لم تادر مل  أدود تاري  مادار هقا المرلف     
 بالمالية العمومية، فبد تلجأ مل  سلوك هقه المسارر مستبب .

                                                             
 .61عصام القرني: مر   سابق، ص -35
يوليوز  13ن قبل "يعرض الوزير المكلف بالمالية عل  اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلما 130.13من القانون التنظيمي لقانون المالية  48تنص المادة  -36

 اإلطار العام إلعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية".
 .61عصام القرني: مر   سابق، ص -37
 ""يعقد البرلمان  لساته أثناء دورتين في السنة... 65يقصد هنا بالدورات، الدورات البرلمانية العادية المنصوص عليها في الفصل  -38
ول  "يمكن للحكومة أن تصدر خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق م  اللجان التي يعنيها األمر في كال المجلسين، في فقرته األ 81ينص الفصل  - 39

 مراسيم قوانين..."

 
الجديدة الرباط، ، طب  وتوزي  مطبعة المعارف 2017، الطبعة األول ، أكتوبر "المالية الجيدة ورهان الحكامةالعامة : "قانون الميزانية عسو منصور -40

 .143، ص2017
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 7041الأكومة تملك أق التشريع عن اريق آليرة قرانون ا قن، وقلرك بموجرب الفار   كما أن    
اررو  للأكومررة ارر أية الألررو  مأرر  البرلمرران المبت رر  يهررقا أن  مررن الدسررتور اسايررر، أيررث

 .42للتشريع في المجاص  التي تدا  أا  في ااتااا 

 يها البانونعلما أن هقا اصمتياز الأكومي تستغل  الأكومة في العديد من المناسبا  التي ينا عل  
التي جراق و 130.13يمي من البانون التنظ 60التنظيمي لبانون المالية، منها ما نا  علي  المادر 

قا  مارلأة متوقعرة مرن الدسرتور، يمكرن فري أالرة  ررورر ملأرة وغيرر  70فيها  اببرا للفار  
 بالماليررة وانيررة، أن تفررتح اعتمررادا  م ررافية بمرسرروم أعنرراق السررنة، ويررتم مابررار اللجنتررين المكلفتررين

 بالبرلمان مسببا بقلك .

سرتعجا  صا يجروز فري أالرة  العالعرة التري جراق فيهرامن نفس البانون في فبرتها  26كقا المادر و    
ال رررورر الملأررة وغيررر المتوقعررة أن تأرردث ارر   السررنة الماليررة أسررابا  ااواررية للازينررة، و

لبرلمران ، ويرتم مابرار اللجنترين المكلفترين بالماليرة بامرن الدسرتور 70مراسريم اببرا للفار   بموجب
 مسببا . 

تعارري سررلاة  ،الملأررة وغيررر المتوقعررة قا  ماررلأة وانيررةوبالتررالي فررإن عبررارا  ال رررورر      
التبريررا  وجلرب  علر  تبرديمرلمران، نظررا لبردرتها تبديرية واسعة للأكومة في تجاوز سرلاا  الب

المعلوما ، مما يعايها الرتأجج بكر  الرقرائع التري تاولهرا التاررف فري المرا  العرام، صسريما وأن 
 .43الماليةالنا ص يلزمها مص بإابار لجنتي 

 

لماليةة المطلب الثاني: تجليات العقلنة البرلمانيةة خةالل مرحلتةي التصةويت علةى قةانون ا

 ومراقبة تنفيذه

تا ع المسارر التشريعية الاااة بتبني قوانين المالية، بأكم قواعد العبلنة البرلمانية التري أارق   
ة الاامسررة، للعديررد مررن البيررود بهررا النظررام الدسررتورو المغربرري متررأعرا بنظررام الجمهوريررة الفرنسرري

سرواق فيمرا يتعلرق  الاارمة التي تتوا  ترجيح كفة السلاة المالية للأكومة عل  أساب البرلمران،
فبررر ( ة تنفيرقه، أو بااروا أبر  فري مراقبر)فبررر أولر  (يبأب  في اعتماد مشروع البانون المال

 .)عانية

 مشروع القانون الماليالفقرة األولى: حدود سلطة البرلمان في اعتماد 

ي )أوص  بأق البرلمانيين فري تعردي  مشرروع البرانون المرالترتبا هقه المأدودية في جزق منها     
 والبسا اآلار منها يناب أو  مسارر الماادقة عل  هقا المشروع )عانيا .

 وال: عقلنة المبادرة البرلمانيةأ

لسرلات   افعلير امجسد المهيأر أا  من قب  الأكومةتعدي  قوانين المالية برلمان عل  التعد قدرر    
الرقو نرا علر  أنر  سع راق  2011مرن دسرتور  83لأرق بموجرب الفار  يمتلرك هرقا او المالية،

                                                             
من الزمن محود، ول اية معينة بمقتض  مراسيم تدابير يختص أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف ما يلي: "للقانون  70من الفصل  3 اء في الفقرة  -41

 القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها..."
 .143سابق، صالمر   العسو، يرا   منصور  كثرألالستزادة  -42
 .101عبد النبي أضريف: "صدقية الميزانية عل  ضوء القانون التنظيمي للمالية الجديد"، مر   سابق، ص -43
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 مص أن الأكومة تتمتع با أيا  مهمة للتادو لتعدي ت  مجلسي البرلمان والأكومة أق التعدي ،
 عل  تناسق وتجانس توجهاتها وأهدافها.أفاظا 

الرقو يرنا علر   2011مرن دسرتور  77هقه الا أيا  تجد أساسها الدستورو في الفار       
ق اآلترري  للأكومررة أن ترررفض بعررد بيرران اسسررباب المبترأررا  والتعرردي   الترري يتبرردم بهررا أع ررا

اث و ملر  مأردأالبرلمان، مقا كان قبولها يردو بالنسبة لبانون المالية مل  تافيض الموارد العموميرة 
 يف عمومي أو الزيادر في تكليف موجود .تكل

ورد فيهرا مرا  التري 2015من البانون التنظيمي لبانون المالية لسنة  56وقد تم تأكيده في المادر     
واد مرن الدسرتور، للأكومرة أن تررفض بعرد بيران اسسرباب، المر 77من الفار   2يلي  اببا للفبرر 

يرف عمرومي ض الموارد العمومية، ومما مل  مأداث تكلا  افية أو التعدي   الرامية مما مل  تافي
 أو الزيادر في تكليف موجود .

أن  التري ترنا علر  أنر   يتعرينلمجلرس النرواب  مرن النظرام الرداالي 182جب المرادر وكقا بمو    
د بيران في مبترأا  وتعدي   النواب الأفاظ عل  توازن ماليرة الدولرة  وأنر   للأكومرة بعر تراع 

النسربة بتررفض المبترأرا  والتعردي   التري يتبردم بهرا النرواب، مقا كران قبولهرا يرردو  اسسرباب أن
ي تكليرف لبانون المالية مل  تافيض الموارد العمومية، أو مل  مأرداث تكليرف عمرومي أو الزيرادر فر

 من الدستور . 77موجود تابيبا سأكام الفا  

، 1996البرلمان كان مناوا علي  فري دسرتور من هقا البيد الجوهرو البالغ التبييد لسلاة       
، من 7744في الفا   2011من ، وتم ا بباق علي  في الدستور الأالي لسنة  51وقلك في الفا  

مق أن هقا الفا  يعتبر بمعابة  فيتو  تستعمل  الأكومة في وج  ممعلري اسمرة بمجررد ا عر ن عرن 
 من موارد عمومية. مبترح لهرصق قد يزيد في تكاليف عمومية أو يافض

فإقا كان هقا المبت   الدستورو يتوا  فري اياتر  الأفراظ علر  تروازن ماليرة الدولرة، فإنر  فري    
ممررا  ،الواقرع يسررتعم  كمايرة لتمريررر البررانون المرالي السررنوو بكر  سررهولة بالنسرربة للسرلاة التنفيقيررة

مررن  83وبالتررالي يفرررغ الفارر   ،يشررك  تعسررفا ارراراا فرري أررق المبررادرر التشررريعية البرلمانيررة
لرفض التعدي   والمبترأا  التي يتبدم بها أع اق  77قلك أن لجوق الأكومة للفا   ،45مأتواه

، وجعر  كر  المبرادرا  46البرلمان من شأن  أن يردو مل  ش  المبادرر التشريعية للنواب شل  تامرا
  انغر ق الأكومرة علر  نفسرها ومافراق البرلمانية قا  اصنعكاسا  المالية تولد ميترة، ممرا يرردو ملر

اقتراأا  الفرق النيابية صسيما منها فرق المعار ة، وبالترالي عردم اصسرتفادر مرن آرائهرا وأفكارهرا 
دورها عمليا في مناقشرة المشرروع الأكرومي  ع م امين قانون المالية، فينأار ومشراكها في و

 .47غيير م مون وانتباده دون أن تكون لها البدرر عل  تنبيأ  أو ت

صسيما مقا علمنا أن  ما من مبترح أو تعدي  برلماني صبد أن ينجم عن  الزيادر في تكليف موجرود    
، وبالتالي فتمسك الأكومة بالم رمون الأرفري لهرقا الفار  واسرتغ ل  48أو مأداث تكليف عمومي

                                                             
لقانون المالية"، مقال  30.131ي حدود إصالح الفعل الرقابي للبرلمان الم ربي، نحو مرا عة القانون التنظيمي لقانون المالية رقم فنجيب  يري: "تأمالت  -44

 .102، صEMALIV، مطبعة بني إزناسن سال، نشر 2015، د نبر 02منشور بمجلة دفاتر الحكامة، العدد 
صالح القانون التنظيمي للمالية بالم رب عل  ضوء المستجدات التشريعية"، مقال منشور بمجلة يوسف الزو ال: "قراءة نقدية في محاور مشروع إ -45

 .61اء، ص، الدار البيض، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، نشر دار اآلفاق الم ربية للنشر والتوزي ، شارع محمد الخامس2013، مارط 6الحقوق، العدد 
 .64ي: مر   سابق، صرا   عصام القرنيلالستزادة أكثر  -46
 .136را   منصور عسو: مر   سابق، صيلالستزادة أكثر  -47
 .102نجيب  يري: مر   سابق، ص -48
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اصقتراأا  ومسرباا اصجتهرادا  لاالأها عند مناقشة قانون المالية يجع  من  س ح مسلا  باا  
 .49التي قام  بها الفرق البرلمانية

من ا   ربا أق الأكومة في  77التافيف من أدر الفا  أن المشرع قد أاو  ن وبالرغم م    
رفررض تعرردي   أع رراق البرلمرران المرديررة ملرر  تافرريض المرروارد العموميررة أو مأررداث التكرراليف أو 

تبرررن أررق  77، أيررث أن الفبرررر العانيرة مررن الفارر  50قا الرررفضالزيرادر فيهررا، ب رررورر تبريررر هر
مررن ارر    130.13الرررفض ب رررورر بيرران اسسررباب، كمررا أن البررانون التنظيمرري لبررانون الماليررة 

عتمرادا  المفتوأرة أارر مفهروم التكليرف العمرومي فري اصي 56الفبرتين العانية والعالعة مرن المرادر 
أن  با مكان قبو  هرقا النروع مرن التعردي   الماروأرة  ينسم فا  من فاو  الميزانية، ما يعبر

المأاوص  لم تأو  دون أفاظ هقا المبت   شرا أن تكون مبررر، مص أن هقه الفا  داا  نفس 
 الدستورو عل  مفعول .

قلك أن مسألة تعلي  قرار رفض الأكومة للمبترأا  والتعدي   التي مرن شرأنها الترأعير علر       
منا الزيادر، وعل  الموارد بالنباان، لن يكون قا اعوبة بالنسبة للأكومة، صسيما مقا علالتكاليف ب

ية آلية يتم من ا لها فأا مدا وجاهة اسسباب التي تبدمها الأكومة تبريرا لرفض وجود أبعدم 
، كمررا أن ا جررراق التنظيمرري اآلاررر المتعلررق بتأديررد مفهرروم وأرردود 51مبترأررا  أع رراق البرلمرران

مرن الدسرتور، بردلي  أنر  ص  77التكليف العمومي، يبب  مجرراق غيرر كرافي لعبلنرة م رمون الفار  
ياا مص التعدي   التي من شأنها معادر توزيع اصعتمادا  برين البررامج داار  نفرس الفار ، وص 

 يعن  بالتعدي   التي تستهدف تافيض أو أقف مورد عمومي معين.

 المرفوضةالبرلمانية المقبولة والمبادرات ن ي: يب2 دول رقم 

 فهو: إذا كان التعديل ينتج عنه مايلي :

 مقبول إحداث أو الزيادة في الموارد-1

 52 ير مقبول يادة في التكاليفإحداث أو الز-2

 53 ير مقبول اإلل اء أو التقليص من الموارد-3

 مقبول اإلل اء أو التقليص من التكاليف-4

 130.13القانون التنظيمي لقانون المالية المصدر: مقتضيات   

مررن  8354ين رراف ملرر  هررقا البيررد ممكانيررة الأكومررة اببررا سأكررام الفبرررر اسولرر  مررن الفارر     
الدستور، أن تعارض وترفض ماتلف التعدي   المبترح مداالها من ارف أع اق البرلمان عل  

                                                             
 .61يوسف الزو ال: مر   سابق، ص -49
البرلمان إذا كان قبولها يؤدي "للحكومة أن ترفض بعد بيان األسباب، المقترحات والتعديالت التي يتقدم بها أعضاء  77 اء في الفقرة الثانية من الفصل  -50

 بالنسبة لقانون المالية...".
 .216صأكثر يرا   محمد البقالي، مر   سابق، لإلستزادة و ،64صام القرني: مر   سابق، صع -51
 .130-13من البانون التنظيمي لبانون المالية  56المادر و ،77من الفا   2تراجع الفبرر  - 52
 .الساببينالمادر يراجع نفس الفا  و - 53
"ألعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل  83 اء في الفصل  -54

 عل  اللجنة التي يعنيها األمر".
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بالجلسا  العامة، وقلك مقا لم يرتم عررض هرقه التعردي    ت مشروع قانون مالية السنة، أعناق مناقش
مسببا عل  اللجنة التري يعنيهرا اسمرر، ومرن عرم يتبرين أن الأكومرة وأردها هري التري تملرك ار أية 

 .55تبديم تعدي   جديدر عل  مستوا مشروع قانون مالية السنة ا   الجلسا  العامة

يتبرين لنرا أن المبرادرر البرلمانيرة معبلنرة نظررا  مكانيرة رفرض الأكومرة لكر   ،من ا   مرا سربق  
التعرردي   الترري تتبرردم بهررا الفرررق البرلمانيررة مقا كانرر  ترمرري ملرر  تافيررف المرروارد أو الزيررادر فرري 

تافيرف العبر   التكاليف أو مأداعها، ما يعني أرمان ممعلي اسمة من أية مأاولة أو مبادرر في شأن
تأسين الادما  اصجتماعية ومنجاز مشراريع هادفرة  أو الرفع من التكاليف التي من شأنها ال ريبي

 .56مل  ادمة الماالح العامة للمواانين

 ثانيا: عقلنة التصويت البرلماني

نار  علر  أن بالسرلاة الماليرة للبرلمران،  2011ة من الدستور المغربي لسن 75يكرس الفا     
غيرر أن التشرريع والممارسرة المراليين يتجهران  ،بالتاوي  من قب  البرلمران  يادر قانون المالية 

لتفادو اصستغ   السريق أو  ، قلك أن 57مل  الأد من هقه السلاة وتبييدها لفائدر المبادرر الأكومية
المغربي لبرلمان في التاوي  عل  قوانين المالية، أا ع المشرع المتعسف لهقه السلاة من قب  ا

أية لمجموعة من البيود الاارمة كما مرنح الأكومرة ممكانيرة التردا  فري هرقه المسرارر هقه الا 
    ، ويمكن تلايا أهم هقه البيود فيما يلي: 58مما يبوو نفوقها في هقا المجا 

  عتمادات بمرسوم في حالة تأخر التصويت البرلماني:الحكومة في فتح االحق 

ي يشرك  هرقا ا جرراق وسريلة مرن وسرائ  ال رغا التري تمارسرها الأكومرة علر  الجهراز التشرريع   
الأكرومي  الماادقة عل  مشروع البانون المالي، ويجرد هرقا اصمتيراز البرلماني فيلتفادو التماا  

ة مررن الدسررتور، الررقو يررنا علرر  أنرر   مقا لررم يررتم فرري نهايررة السررنة الماليرر 75أساسرر  فرري الفارر  
رية، فرإن التاوي  عل  قانون المالية أو مادار اسمر بتنفيقه، بسبب مأالت  علر  المأكمرة الدسرتو

ك المرادر زمة لسير المرافق العمومية... ، كما تنا عل  قلرعتمادا  ال صاأكومة تفتح بمرسوم ال
 من البانون التنظيمي لبانون المالية. 50

وعلي ، فإن تابيق مبت يا  هقا الفا  تردو مل  نتيجة أساسرية مفادهرا أنر  للأكومرة أن تعمر     
قبرر  اررادقة عليرر  مررن علرر  تابيررق مشررروع البررانون المررالي الررقو قامرر  بإعررداده، دون انتظررار الم

يفرغ الترايا البرلمراني  ير للغاية من أيث كون البرلمان أو مادار اسمر بتنفيقه، وهو أمر اا
 .59عل  قانون المالية من ك  مأتواه

 امتالك الحكومة لحق التصويت الواحد وحق التصويت بمنح الثقة 

 مكانيرا  الماليرة، مرن ار   اتزداد سيارر الأكومة عل  عملية الماادقة عل  مشروع قانون    
لتاوي  عل  هقا المشروع بشك  تتفرادا معر  مسرارر المناقشرة والتاروي  المتعددر المتاأة لها ل

من الدستور يمكن للأكومة بمبرادرر منهرا أن تبروم  83العادية، مق بموجب الفبرر العانية من الفا  

                                                             
 .137منصور عسو: مر   سابق، ص -55
 .122ين الرامي: مر   سابق، صالحس -56
 .142  سابق، صمنصور عسو: مر  -57
 .126عبد الكريم الحديكي: مر   سابق، ص -58
 .67عصام القرني: مر   سابق، ص -59
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، وص يمكرن 60فير  بتاروي  واأردبعرض مشروع قانون المالية، بشك  كلي أو جزئي، قاد البر  
للمجلرس المعرروض علير  هرقا الررنا اصعترراض علر  هرقا الررنا مص بأغلبيرة أع رائ ، هكرقا فررإن 

ق، بأيررث أمررام اصاتيررار برين الكرر  أو ال شرريباسررتعمالها لهررقا اصمتيرراز، ت رع البرلمررانيين الأكومرة 
رف رر  بأجزائر  المرغرروب فيهررا، يتعرين علرريهم ممرا قبررو  الرنا بأجزائرر  الغيرر المرغرروب فيهرا، أو 

 وبالتالي تبليا أرية النواب في اتااق البرار.

وفي نفس السياق للأكومة أن تتفادا المسارر العاديرة للتاروي  علر  مشرروع قرانون الماليرة،     
مرن الدسرتور، الرقو يتريح لررئيس الأكومرة برأن يلجرأ  103عن اريق استغ لها لمبت يا  الفا  

الماليررة للماررادقة عليرر  بمجلررس النررواب كشرررا واقررف لموااررلة الأكومررة لعرررض مشررروع قررانون 
وفي  ،61تأم  مسروليتها، وهي مسارر يتم بمبت اها منح العبة للأكومة من ارف مجلس النواب

نظررا لألغلبيرة التري تتمترع بهرا فرض الرنا المعرروض علر  مجلرس النرواب، هقه الأالة ص يمكن ر
اعوبة في هقا التاوي ،  ةلن تجد أي واب، وبالتالي فالأكومةالأكومة بشك  دائم داا  مجلس الن

فإنرر  بالتارروي  علرر  قررانون الماليررة علرر  هررقا النأررو تكررون الأكومررة قررد مرررر  البررانون  ،وعليرر 
 وأال  عل  ماادقة البرلمان علي  دون مناقشة أو تاوي .

 :حق الحكومة في تعديل بعض المقتضيات دون إذن البرلمان 

استئعار الأكومة بالتشرريع المرالي، تجاوزهرا لسرلاا  البرلمران فري التررايا يترتب عن 
من ا   تدالها لتعدي  بعض المبت يا  دون اسارق برإقن البرلمران، ويتجسرد  ،عل  قانون المالية

 مرن 67قلك في الممارسة العملية في مجموعة من الأاص ، منها ما هو مناوا علي  في المادر 
م الشرب  لبانون المالية، التي تعاي ا مكانيرة للأكومرة أن تفررض بمرسروم الرسروالبانون التنظيمي 

 .62ال ريبية

هرا فإن هرقا المبت ر  يارو  للأكومرة فررض رسروم جديردر تشرك  تكراليف زائردر يتأمل ،وبالتالي   
 هررلمفرو رة برسرم قروانين الماليرة، ليظالمواان، ف   عن تأمل  للرسروم وال ررائب اساررا ا

 قاور البرلمان عل  تافيف عب  التكاليف العمومية عل  ناابي . مرر أارا

لأكومرة ا لسرلاا  البرلمران، أيرث أن اتبر أكبرر تجراوزعم هناك أالة عانية وهي اساار، وتع     
  أرراص أاررق مقن البرلمرران، عنرردما يتعلررق اسمررر باصاتارراا التنظيمرري فهنرراكتكررون غيررر ملزمررة ب

اسسراتقر وتعدي  بعض اسنظمة الاااة لعينة من الموظفين كاساباق  عندما تريد السلاة التنظيمية
ون  افية يكيف ميكون من شأن هقه ا جراقا  ملزام مالية الدولة بزيادر تكال ،الجامعيين أو الب ار

 لترقية.اعل  الميزانية، وقلك بزيادر بعض التأفيزا  المالية أو تعدي  اريبة لها الوقع اسكبر

 

 

                                                             
 .98مر   سابق، صونصوصه التطبيقية"،  130.13"قانون ميزانية الدولة عل  ضوء القانون التنظيمي للمالية را   عبد النبي أضريف: يلالستزادة أكثر  -60
 .140لالستزادة أكثر يرا   منصور عسو: مر   سابق، ص -61
تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني باألمر والوزير المكلف بالمالية الرسوم الشبه الضريبية المقبوضة أل ل "تنص هذه المادة عل  ما يلي  - 62

الخاص مكلف  نللقانو  ير الدولة والجماعات الترابية، أو شخص اعتباري خاض مصلحة اقتصادية أو ا تماعية لفائدة شخص اعتباري خاض  للقانون العام 

 .بمهام المرفق العام
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  التصويت على الجزء األول قبل الجزء الثانياشتراط: 

جلسري ممن البرانون التنظيمري لبرانون الماليرة علر  أنر   ص يجروز فري أو مرن  52تنا المادر      
، البرلمان عرض الجرزق العراني مرن مشرروع قرانون ماليرة السرنة قبر  التاروي  علر  الجرزق اسو 

ن عررض الجرزق العراني علر  التاروي ، وفي أالرة التاروي  برالرفض علر  الجرزق اسو  ص يمكر
ويعتبر رفض الجرزق اسو  مرن قبر  أأرد مجلسري البرلمران رف را للمشرروع برمتر  مرن قبر  نفرس 

 المجلس .

هقا المبدأ يفرض عل  البرلمان التاوي  بشك  منفا  ومتتالي عل  ك  جزق من المشروع،      
بالموارد يتأكم بشرك  كبيرر فري الجرزق والأكمة وراق قلك تكمن في كون ان الجزق اسو  المتعلق 

العاني المتعلق بالنفبا ، وبالترالي فرإن البرلمران، وبمجررد تارويت  علر  الجرزق اسو  مرن مشرروع 
، با  رافة ملرر  أن 63البرانون المرالي السررنوو، ياربح مررن الارعب عليرر  عردم تبنرري الجرزق المتببرري

، 64التري ارو  عليهرا برالجزق اسو  ياعب علي  منابيرا م رافة نفبرا  تتجراوز المرواردالبرلمان 
فإن التاروي  ا يجرابي علر  الجرزق اسو  يأرد مرن أريرة البرلمران فري عردم تبنري الجرزق  ،وعلي 
 العاني.

  إمكانية تجاوز اإلعتمادات المرخصة 

بالنفبررا  مررن البرانون التنظيمري لبررانون الماليرة تبرو  بعرردم ممكانيرة اصلترزام  58مقا كانر  المرادر     
بارفها مص في أدود اصعتمادا  المرادر، فرإن هنراك نفبرا  تارر  عرن هرقه الباعردر، مق  اسمرو

 إمكانيررة تجرراوز النفبررا  المتعلبررة بالرردينب ، يتعلررق اسمررر65يمكررن تجرراوز اصعتمررادا  المرارردر لهررا
 .66رجاعا  ال ريبيةاصالتافي ا  والعمومي والعمرو والتسديدا  و

 لماليةانون االبرلمان في ممارسة الرقابة المواكبة والبعدية على قلفقرة الثانية: حدود سلطة ا

سمر امادار  بعد دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية السنوو وماادقة البرلمان علي ، وبعد    

ت ، في ت ياه ومبدرسمية تشرع الأكومة في تنفيق بنوبتنفيقه من قب  الملك ونشره في الجريدر ال

در يا  متعدع بآلبرلمان ا   هقه المرألة في مراقبة تنفيق هقا البانون، مق يتمتأين يتجل  دور ال

ادم  هي ااية   رقابت  عل  قانون المالية، من بينها لجان تباي الأبائق، مص أن هقه اآلل عما

ة لها مإن الأكولسنة ف)أوص ، ونظرا للاابع التوقعي لبانون مالية اعبلنة البرلمانية اسارا ببواعد ال

فيقها عد تنبأن تلجأ في أالة ال رورر مل  البوانين المالية المعدلة، كما يتوجب عل  الأكومة 

سار  فعنا للتما يدملبانون مالية السنة أن تعرض عل  البرلمان قانون التافية  براق قمتها المالية، 

 يا .مي؟ )عانأكو نها امتيازأو  ما مقا كان  هقه البوانين تساهم في تبوية الرقابة البرلمانية أم أ

 

 

                                                             
 .134عبد الكريم الحديكي: مر   سابق، ص -63
 .100عبد النبي أضريف: "صدقية الميزانية عل  ضوء القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد"، مر   سابق، ص -64
 .228مر   سابق، ص  محمد البقالي: - 65
 .130-13من القانون التنظيمي لقانون المالية  58المادة  - 66
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 أوال: محدودية الرقابة البرلمانية المواكبة أمام صالحيات الحكومة الواسعة

الأكومة ، وما دام  المالية قوانينالقو يمارس سلاة الماادقة عل   ما دام أن البرلمان هو 

مراقبة مدا التزام ، فإن البرلمان ل  الأق في تعهد بو عها مو ع التنفيق وتابيبها بشك  سليمت

 67بائق.الأكومة بتعهداتها، هقه المراقبة يمارسها البرلمان بوسائ  شت  أهمها لجان تباي الأ

قلك  كيلها،بمعابة ماار مرجعي لهقه اللجان، يبين كيفية ممكانية تش من الدستور، 67ويعد الفا    
ك  يلرري:  ...يجرروز أن تشررهررقا الفارر  نجرردها تررنا علرر  مررا مررن  أنرر  بررالرجوع ملرر  الفبرررر العانيررة

 بمبادرر من الملك، أو بالب من علث أع اق مجلرس النرواب أو علرث أع راق مجلرس المستشرارين،
 لجان نيابية لتباي الأبائق، يناا بها جمع المعلوما  المتعلبة بوقائع معينة... .

أد مما مص أنها ا ع  للعبلنة البرلمانية  ابي القو تلعب  هقه اللجان،الرق وعل  الرغم من الدور   
هرقه اللجران عنراق كبيررا، قلرك أن هرقه أمر الوقوف عل  مأدودية فعاليرة  من فعاليتها، وص يستدعي

 .68المأدودية بادية عبر مجموعة من المستويا 

علث فعل  مستوا الوعيبة الدستورية، وعل  الرغم من أن المشرع الدستورو لم يشترا مص توفر    
، علر  69أع اق مجلس النواب أو علث أع اق مجلرس المستشرارين لتشركي  لجران تباري الأبرائق

اريبها  مستوا المجلسين، مص أنها لن تعرفسغلبية عل  القو كان يشترا ا 1996دستور  ا ف
لتشرركي  مقا سررببتها السررلاة الب ررائية بفررتح متابعررة ق ررائية فرري نفررس المو رروع الررقو يرغررب علررث ل

في الفبررر  67جلس النواب أو علث أع اق المستشارين التأبيق في ، أيث ينا الفا  أع اق م
اسايرر من  عل  أن :  ...ص يجوز تكوين لجان لتباري الأبرائق فري وقرائع تكرون مو روع متابعرة 

 ق ائية، ما دام  هقه المتابعا  جارية .

من ترم وبيرق ق رائي، بر  منر  أتر  ومن عم فإن أق البرلمان في منشاق اللجان مبيرد بعردم فرتح تأ   
ئع أرو  الوقراتشكي  لجنة لتباي الأبائق فإن  يسه  و ع أد لمهامها، وقلرك بمجررد فرتح تأبيرق 

يت ررح جليررا بررأن تكرروين لجرران تبارري الأبررائق مررن قبرر  أأررد مجلسرري هكررقا ، الترري اقت رر  تشرركيلها
، ليالمامسرتوا التردبير البرلمان، قاد الوقوف عل  ماتلف اصات ص  التي يمكن أن تأدث علر 

فري أيرة  تعد مبادرر مأدودر الوقع وقليلة اسعر، ويعود السبب في قلك مل   ررورر ميبراف التأبيرق
ك  وقائع معينرة بمجررد فرتح تأبيرق ق رائي، مرع العلرم أن اسرتب لية الب راق مازالر  ماروأرة بشر

 كبير.

 وميثانيا: قوانين المالية التعديلية وقوانين التصفية امتياز حك

يفرض الاابع التوقعي للبانون المالي السنوو أأيانا تدا  الأكومة لمراجعة وتاأيح وتغييرر     
التبديرا  المراا بها من قب  البرلمان في ماار البانون المالي السنوو، ااوارا تلرك المتعلبرة 

قرانون مرالي ، وعرن اريرق 70بالموارد والتكاليف، وقلك ا   مرألة تنفيق البرانون المرالي السرنوو

                                                             
 .213عبد الكريم الحديكي: مر   سابق، ص -67
 صاديةواالقتالقانونية فيصل أسري : "آليات الرقابة البرلمانية عل  أعمال الحكومة، دراسة مقارنة"، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم  -68

 .60، ص2013/2014السنة الجامعية ، سطات،  امعة الحسن األول ،واال تماعية
 من الدستور. 67يرا   الفقرة الثانية من الفصل  -69
 .59عصام القرني: مر   سابق، ص -70
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ة أو ي، وهررو نفررس اسمررر الررقو قررد تفر رر  الظررروف السياسرر71آاررر، هررو البررانون المررالي المعررد 
 اصقتاادية أو اصجتماعية، والمستجدا  غير المتوقعة.

لتري ترنا ا ةمرن البرانون التنظيمري لبرانون المالير 4ويجد هقا المبت   أساس  البانوني في المادر   
لمعدلرة ، وكرقا االمالية  عل  أن :  ص يمكن أن تغير ا   السنة أأكام قانون مالية السنة مص ببوانين

 وما،ي 15 التي تنا عل   رورر ماادقة البرلمان عل  قانون المالية المعد  في أج  51المادر 
ن يبرر  فيرر  مجلررس أيررام علرر  أ 8مناقشررت  والتارروي  عليرر  بمجلررس النررواب داار  أجرر  مرن ارر   

، وقلرك ايرام 3ايام عم الب  في  بشك  نهائي من قب  مجلس النواب في أج   4المستشارين في أج  
 نظرا لابيعت  اصستعجالية.

 يرد معهرا،من هقا الاابع اصستعجالي لبوانين الماليرة المعدلرة ينرتج عنر  عردم التعرااي البرلمراني الج 
وبالتالي يفسح المجا  للأكومرة لتمريرالعديرد مرن اسمرور مرن مما ي عف الرقابة البرلمانية عليها، 

، ومن عم يابح قانون المالية التعديلي بمعابة 72ا لها، والتي لم تبم بإدراجها في قانون مالية السنة
تكررون الأكومررة قررد عجررز  عررن ارأهررا أعنرراق المناقشررة  ايررة لتمريررر بعررض المبت رريا  الترريم

 والتاوي  عل  مشروع قانون مالية السنة.

لترري اارر   قررانون الماليررة المعررد  أن تتراجررع عررن بعررض اصلتزامررا  ما وأنرر  للأكومررة مررن يصسرر   
 التزم  بها أعناق ماادقة البرلمان عل  المشروع.

ظ  عدد هقه البروانين قوانين المالية المعدلة كعيرا، مق  ل لقلك وبالرغم من أن الأكومة ص تلجأ م   
عل  مستوا الممارسة مأدودا، قلك أن الأكومة لم تلجأ مل  هقا النوع من قوانين المالية مص ع ث 

، مص أن هقا النوع مرن البروانين الماليرة يببر  بمعابرة 73مرا  عل  مستوا جميع الوصيا  التشريعية
ميتر  وجديتر ، ومردا أاجتهرا ي أو وق  بغض النظر عن مدا أهتستعمل  ف امتياز بيد الأكومة قد

 ملي .

صسريما منهرا  ،فإن الأكومة ملزمة بمبت   الناروا الدسرتورية والتنظيميرة ،أما من جهة عانية   
، 130.13مرن البرانون التنظيمري لبرانون الماليرة  5، وكرقا المرادر 2011من دستور  7674الفا  
مشروع قانون التافية المتعلق بتنفيق قانون المالية سنويا باسسببية بمكتب مجلس النواب في  بإيداع

 .سنة تنفيق قانون المالية المعنيأج  أقااه نهاية الربع اسو  من السنة العانية التي تلي 

ق نفيررويشررك  هررقا البررانون آليررة مهمررة يمررارس مررن ا لهررا البرلمرران رقابترر  البعديررة علرر  مرردا ت   
يرتم  الأكومة لبرانون ماليرة السرنة، مق مرن ا لر  يبراس مردا اردق توقعرا  الميزانيرة، ومرن ا لر 

ي فالمسجلة  التعرف عل  أبيبة تنفيق البانون المالي السنوو، فهو يبرز الفرق بين مبالغ التبديرا 
 م ارفها.تلتي البانون المالي والمبالغ الأبيبية للموارد التي تم تأايلها، ومبالغ اصعتمادا  ا

                                                             
 ن المالية:ما يلي: "يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانو 130.13من القانون التنظيمي  2 اء في المادة  -71

 قانون مالية السنة -

 قوانين المالية المعدلة -

 .ية المتعلق بتنفيذ قانون الماليةقانون التصف -
 .30ص عثمان الزياني: مر   سابق -72
الرابعة بإصدار قانون مالي ، وكذا خالل الوالية التشريعية 1983و 1979تم ذلك خالل الوالية التشريعية الثالثة بإصدارها لقانونين ماليين معدلين سنة  - 73

 .1990معدل سنة 
"تعرض الحكومة سنويا عل  البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية خالل السنة الثانية التي تلي سنة  2011من دستور  76 اء في الفصل  -74

 ها".ة نفادانية التجهيز التي انتهت مدتنفيذ هذا القانون ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميز
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، أولهرا أن الأكومرة 75مص أن هقه الرقابة تبب  غير قا  فعالية بالنظر لمجموعة من اصعتبرارا    
الأكوميرة نجرد أن  ، مق برالرجوع ملر  الممارسرا لتارفيةأار في ميرداع مشرروع قرانون اغالبا ما تت

مص بعرد انب راق سر  سرنوا  علر   أأيانرا مشاريع قوانين التافية، ص تعرض عل  أنظار البرلمان
 .76اسق  عل  سنة تنفيق الميزانيا  المتعلبة بها

 

 : يبين تواري  مأالة مشروع قانون التافية لدا البرلمان3جدو  رقم _

 مشروع قانون التصفية رقم

 

يتعلق بتصفية السنة 
 المالية

يفترض إحالته على المجلس 
 بتاريخ

 مدة التأخير تمت إحالته بتاريخ

 يوما تقريبا 14سنوات و4 2009أبريل14  2005رطما31 2003 23.07

 يوما تقريبا14وسنوات 3 2009أبريل14 2006مارط31 2004 33.07

 ا تقريبايوم14و سنتين  2009أبريل14 2007مارط31 2005 52.07

 عشرون يوما تقريباسنة  و 2009أبريل20 2008مارط31 2006 18.08

 أشهر تقريبا 8 2009د نبر2 2009مارط31 2007 31.09

61.09 2008 
 2010مارط31

 يوما تقريبا 13و شهرين  2010يوليوز13

 يوما تقريبا11ونة س 2012أبريل11 2011مارط31 2009 37.12

 أشهر تقريبا9 2012د نبر31 2012مارط31 2010 139.12

 عشر أيام تقريباأشهر و 9 2014يناير10 2013مارط31 2011 125.13

 أشهر تقريبا 9 2014د نبر24 2014مارط31 2012 114.14

100.15 2013 
 2015مارط31

 أشهر تقريبا9 2015د نبر23

82.16 2014 
 2016مارط31

 أشهر تقريبا9 2016د نبر28

53.17 2015 
 يوما تقريبا  18أشهر و 5 2017شتنبر18 2017مارط31

 بدون تأخير 2018مارط30 2018مارط31 2016 26.18

 www.chambredesrepresentants.maاب موق  مجلس النو دول مركب باالعتماد عل  المصدر:  

للبرلمان عديمة  البعدية من هقا التبديم المتأار لمشاريع قوانين التافية، يجع  من المراقبة المالية  
   هناك أية أهمية ترج  من مناقشةالجدوا، ويجع  الأكومة في موقع مريح، قلك أن  ليس

                                                             
 .104إل   70مر   سابق، ص ، الهبري الهبريلالستزادة أكثر، يرا    - 75
 .147منصور عسو: مر   سابق، ص -76
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قوانين تافية تآكل  وتبادم مفعولها بشك  يستأي  مع  الوقوف بجد وعن قرب عل  مشاريع 
 .77فأوا اصعتمادا  المنفقر

مل  أن  بالرغم من أن قانون التافية يعد من الدعائم اسساسية للشفافية المالية، وادقية م افة    
بمشروع قانون مالية السنة  الميزانية، مص أن  ليس من بين الوعائق الواجب عل  الأكومة مرفاقها

عند مأالت  عل  البرلمان، مما يفو  عل  البرلمان فراة ملباق نظرر اادقة عن الو ع المالي 
السابق والأالي، وعن مدا التزام الأكومة باسرقام التي كان  قد أعلن  عنها ا   الماادقة 

لة، دون مظهار مدا التزام الأكومة مبب عل  مشروع البانون المالي، وبالتالي ف  فائدر من ميزانية
، صسيما وأن ملزامية مرفاق مشروع قانون التافية بالوعائق المرافبة، سيعالج 78بالتزاماتها الساببة

ع قوانين التافية، ويجبرها عل  تمكين البرلمان من مراقبة اريشمسالة تأاير الأكومة في تبديم م
 دورية واارمة لتدبير الميزانية.

فإن الرقابة البعدية للبرلمان في المجا  المالي عن اريق قوانين التافية تبب  رقابة  وعلي ،    
 نظرية أو بعبارر أارا شكلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .33عثمان الزياني: مر   سابق، ص-77
 .79صمر   سابق، ، صدقية الميزانية عل  ضوء القانون التنظيمي للمالية الجديد: عبد النبي أضريف-78
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 خاتمة

ان في هقا اتااا البرلماني، فإن سلاة البرلممجاص  اصكان  قوانين المالية مأدا أهم مقا      
يرر لمجموعرة مرن العوامر  يتعلرق جرزق كب والسبب في قلك راجعالمجا  تبب   عيفة وغير فعالة، 

العمرر   تبنرري المشرررع الدسررتورو المغربرري للنظررام البرلمرراني المبيررد الررقو أاررق بآليررا  عبلنررةمنهررا ب
بانونيرة من ا   مجموعة من البيرود الدسرتورية وال، اااة عل  مستوا قوانين المالية البرلماني،

ا  التي كرسر  الرجأران والتفروق فري هرقا المجرالمالية للبرلمان، والمفرو ة عل  اصاتاااا  
ه دي  هرقسلاة البرلمران فري تعر، وما اع بإعداد مشاريع قوانين المالية هادانفرا بتكريسللأكومة 

 قكر أهمها فيما يلي:، يمكن لبيود اارمةمراقبة تنفيقها والبوانين والتاوي  عليها 

 .قه العمليةقوانين المالية في ظ  غياب مشراك فعلي للبرلمان في هانفراد الأكومة بإعداد مشاريع -

، عرن الأكومة في تمرير مشاريع قوانين المالية بشك  تتفادا مع  مسرارر التاروي  العاديرةأق -
في أالة  اريق تبنيا  التاوي  الواأد والتاوي  بمنح العبة، وكقا تبنية فتح اصعتمادا  بمرسوم

 ي.تأارالتاوي  البرلمان

  مررن ارر   التشررريع بمبت رر  مراسرريم قرروانين وبمبت ررالألررو  مأرر  البرلمرران  ممكانيررة الأكومررة-
ورية قرررانون ا قن، وممكانيتهرررا فررري التاررردو للتعررردي   البرلمانيرررة غيرالمسرررتوفية للشرررروا الدسرررت

 المالوبة، وممكانيتها في التأكم في جدو  اسعما  البرلماني.

عردم واريع قروانين الماليرة فري ظر  كعررر الوعرائق المرفبرة لهرا، قار المدر الماااة لدراسة مش-
يررداع مجردوا الرقابرة البعديرة علر  تنفيرقها مرن ار   قروانين التارفية، بفعر  الترأاير الأاار  فري 

 غياب أو جزاق عل  عدم اأترام آجا  ا يداع البانونية.لمشاريع قوانين التافية 

 رعف  تشك  مل  جانب عوام  عدر أاررا تعرود باسسراس ملر فهقه البيود الدستورية والبانونية   
ب المسررتوا العبررافي سع رراق المرسسررة التشررريعية، ودعررم اسغلبيررة ال مشررروا للأكومررة فرري غالرر

ي فرالبانونيرة تعيرق تفعير  آلياتر  الدسرتورية و ة الماليرة للبرلمرانالكبح السرل بمعابة ماادر اسأيان،
  دون للترداو وتجع  منر  مجررد نرادو للنبراش يتمترع بأريرة أكبررالتشريع المالي ومراقبت ، مجالي 
 التبرير. 

يررة، فرري معررداد قرروانين المال للبرلمرران عبررر مشررراك فعلرري لرر مررا يسررتدعي مارر ح الرردور المررالي    
ي أالرة ترتيب جرزاق علر  الأكومرة فر، ووتأسين شفافية المعلوما  المبدمة ملي  وتيسير مبروئيتها

ة مشرراريع ية  يررداع مشراريع قروانين الماليرة، ولمررا ص جعر  أمرر مأالرالدسرتور عردم تبييردها باآلجرا 
ملكرري قرروانين الماليررة اااررة السررنوية علرر  المأكمررة الدسررتورية أمرررا مجباريررا قبرر  ارردور اسمررر ال
ور أمرر بتنفيقها، وليس مجرد وسيلة ااتيارية، أو مزالة شرا الاعن بعدم دستوريتها فبا قب  اد

وا بالمبت رريا  غيررر الم ئمررة للناررعلرر  المبررادد الدسررتورية، وتجنبررا لأشرروها  تنفيررقها، أفاظررا
 ية.اتالمنظمة لها في ماار ما با  يعرف بالفرسان الموازن

اتارراا البرلمرراني الترري شررملتها العبلنررة مررن مجرراص  اص من قرروانين الماليررة ص تشررك  مص مجرراص   
آليرا  ماتلفرة  عبرر اتااارا  التشرريعية،ماتلرف اص  قلك أن العبلنة البرلمانية شرمل ة،البرلماني

لاة البرث فري العديرد مرن لع  أهمهرا اللجروق المكعرف ملر  الهيئرا  اصستشرارية ومنأهرا سر ،متعددرو
 قلا من مجاص  اشتغا  البرلمان.، مما والب ايا الأساسة والمأورية الملفا 
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