
 

 المملكة المغربیة
جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا 

اس ـ ف-كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
-------------------------------------------------------------- 

 

ةـــوة للمشاركـــدع  
 في ندوة وطنیة حول موضوع " إصالح القانون التنظیمي للمالیة"

 

 تقدیـــــم 

  وال سیما تلك المتعلقة بتدبیر المالیة 2011من أجل تنزیل مقتضیات دستور 
العمومیة، وكذا تتبع اإلصالحات التي شرع في إنجازھا في ھذا المجال، كان من 

 الضروري إعادة النظر في اإلطار القانوني الذي ینظم مالیة الدولة.

 لیحدث تغییرا جذریا 130.13ضمن ھذا السیاق، جاء القانون التنظیمي للمالیة رقم 
في أشكال تدبیر األموال العمومیة بجعلھ نجاعة األداء ھدفا أساسیا لنشاط الدولة. وتھدف 

المقتضیات الجدیدة إلى إحداث تغییر عمیق في معنى قوانین المالیة؛ حیث أصبحت میزانیة 
الدولة تجمع عددا من االعتمادات الموجھة نحو أھداف معینة مزودة بنظام مؤشرات یسمح 

 بتقییم نجاعة أداء النفقة العمومیة.

 وتتمثل األھداف اإلستراتیجیة للمقتضیات الجدیدة فیما یلي:

  مالءمة القانون التنظیمي للمالیة مع المقتضیات الدستوریة في مجال المالیة
 العمومیة؛

  تقویة دور القانون المالي باعتباره أداة أساسیة لتنزیل السیاسات العمومیة
 واالستراتیجیات القطاعیة؛

 تدعیم الفعالیة والنجاعة وانسجام السیاسات العمومیة؛ 
 تحسین التوازن المالي وكذا تدعیم شفافیة المالیة العمومیة؛ 

وباإلضافة إلى ذلك یھدف القانون التنظیمي للمالیة إلى ضمان ممارسة السلطة المالیة 
للبرلمان بتعدیل مضامین الترخیص البرلماني عن طریق تقویة مقروئیة وصدقیة الوثائق 

المیزانیاتیة من أجل ضمان رقابة جیدة ووضع جدول زمني یسمح بممارسة الوظیفة المالیة 
 للبرلمان على امتداد السنة المالیة .
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ویمنح القانون التنظیمي للمالیة الوسائل القانونیة لتحقیق ھذه األھداف بتوضیح االنتقال 
من میزانیة الوسائل إلى میزانیة األھداف والنتائج والتي تتمحور حول البرامج والمشاریع 

مع إدماج البعد الجھوي. وتقتضي ھذه المنظومة مستقبال الحكم على المسیر لیس على 
أساس قدرتھ على تحقیق وإنفاق أكبر قدر من االعتمادات وإنما على أساس الطریقة التي 

 حقق من خاللھا أھدافا قابلة للقیاس تحددھا السیاسات العمومیة التي یسھر على تنفیذھا.

ویقتضي ھذا المنطق المعتمد على النتائج ونجاعة األداء التساؤل حول قدرة القانون 
 التنظیمي للمالیة على بلورة نظام میزانیاتي یروم تحقیق حكامة المالیة العمومیة بالمغرب.

وتھدف ھاتھ الندوة المنظمة من طرف مختبر الدراسات الدستوریة والمالیة والتنمویة 
بكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بفاس إلى إبراز مدى مساھمة القانون 

 وكذا استجالء النقائص المختلفة التي  التنظیمي للمالیة في إرساء حكامة مالیة عمومیة،
 تمیز النص الجدید، وذلك انطالقا من األسئلة اآلتیة:

ما ھي الوسائل القانونیة المعتمدة في القانون التنظیمي للمالیة لتكریس منطق نجاعة  
 األداء والنتائج؟

 ھل یمكن االنتقال من منطق للوسائل إلى آخر للنتائج دون انعكاسات؟ 
ھل باإلمكان تحقیق األھداف المحددة للقانون التنظیمي للمالیة دون إثارة مسؤولیات  

 مختلف الفاعلین؟
ماھي نقائص القانون التنظیمي للمالیة في مجال تكریس حكامة جیدة للمالیة  

 العمومیة؟

 المحــــــاور:

      - األسس الدستوریة للقانون التنظیمي للمالیّة؛

 - مراقبة دستوریة القانون التنظیمي للمالیة؛

 - مقاربة نجاعة األداء في القانون التنظیمي للمالیة؛

 - السلطات المالیة للبرلمان في القانون التنظیمي للمالیة ؛

 - مقاربة النوع االجتماعي من خالل القانون التنظیمي للمالیة؛

 - القانون التنظیمي للمالیة ومبادئ الحكامة المالیة الجیدة؛

 - المبادئ المیزانیاتیة بین الصرامة  والتغییر؛

 - القانون التنظیمي للمالیة والقانون المقارن؛

 - البنیة المیزانیاتیة في القانون التنظیمي للمالیة.

 

2 
 



 الجدولة الزمنیة:     

  كآخر أجل إلرسال ملخص المداخلة؛2016مارس 30 
  كآخر أجل إلرسال النص الكامل للمداخلة؛2016 ماي 2 
 .2016 ماي 21 و20تجرى الندوة بتاریخ  

 

 إمكانیــة النشــر:

سیتم نشر المداخالت المقبولة في شكل إصدار مشترك بالمجلة المغربیة للمالیة 
 )REMAFIPالعمومیة(

 

 :ب االتصــــال  
 

Assou MANSOUR:assoumansour@yahoo.fr 

Tel : 06 61 35 08 18 
Abdesselam OUHAJJOU :ouhajjou6@yahoo.fr  
Tel : 06 61 99 49 73 
Zoubida NEGGAZ   :zneggaz@gmail.com 
Tel : 06 62 22 09 51 
Driss TAHRI   : drisstahrim@gmail.com 
Tel : 06 11 69 33 98 
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