
 .انؼًىيٍ انتذتُز أداء َداػح تمىَح

  انًانُح نماَىٌ انًانٍ انتىاسٌ تهى يانُح ولىاػذ يثادا إرساء
  انًانُح شفافُح تحسٍُ إنً انزايُح انمىاػذ يٍ يدًىػح وإػتًاد
 .انؼًىيُح

  انًانُح ويزالثح انًُشاَُح يُالشح فٍ انثزنًاٌ دور تؼشَش
 .انؼًىيُح

 : ح انذونحيانُتهى تىاسٌ لىاػذ 

ال ًٚكٍ أٌ ذردأص زظٛهح اإللرشاػاخ يدًٕع َفماخ اإلعرثًاس ٔ عذاد أطٕل 

 انذٍٚ تشعى انغُح انًانٛح.

 : لىاػذ يانُح و يُشاَُاتُح خذَذج

 

 

 

 

 

 

 

لىاػذ خذَذج نتذتُز يزافك انذونح انًسُزج تظىرج يستمهح و انحساتاخ 

 : انخظىطُح نهخشَُح

 يٍ  03)% انًغٛشج تظٕسج يغرمهحيشافك انذٔنح  زذازذسذٚذ ششٔؽ إل

 . (03)% ٔ انسغاتاخ انًشطذج نأليٕس خظٕطٛح انًٕاسد انزاذٛح(

  دفغ يثانغ يٍ زغاب خظٕطٙ نهخضُٚح أٔ يشفك نهذٔنح يغٛش تظٕسج يُغ

زغاب خظٕطٙ نهخضُٚح أٔ يشفك نهذٔنح يغٛش تظٕسج نفائذج  يغرمهح

 .يغرمهح

 ُٚح يٍ خالل ديح زغاتاخ ذمهٛض ػذد أطُاف انسغاتاخ انخظٕطٛح نهخض

 انمشٔع ٔزغاتاخ انرغثٛماخ فٙ ئؿاس زغاتاخ انرًٕٚم.

 : طذلُح أكثز نهذونح حساتاخ و يُشاَُح

 ذكانٛف ٔ يٕاسد يدًٕع طادق تشكم انًانٛح لٕاٍَٛ ذمذو: انًُشاَُح طذلُح

 ًٚكٍ انرٙ انرٕلؼاخ ٔ ئػذادْا أثُاء انًرٕفشج انًؼـٛاخ ػهٗ تُاء ٔرنك انذٔنح

 .ػُٓا ذُرح أٌ

      طادلح ٔ نهمإٌَ يـاتمح انذٔنح زغاتاخ ذكٌٕ أٌ ٚدة: انحساتاخ طذلُح

 األػهٗ انًدهظ ٚمٕو ٔ انًانٛح نٕػؼٛرٓا ٔ ذٓأشنث زمٛمٛح طٕسج ذؼكظ ٔ

 .ػهٛٓا تانرظذٚك نهسغاتاخ

 : َظاو يحاسثاتٍ ثالثٍ األتؼاد

 .ذكشٚظ انًساعثح انًٛضاَٛاذٛح 

 يساعثح ػايح ذؼكظ انٕػؼٛح انًانٛح نهذٔنح ٔ ثشٔذٓا. يغك 

  يغك يساعثح نرسهٛم انركانٛف ذًكٍ يٍ انرضٔد تًؼـٛاخ زٕل َداػح أداء

 انرذتٛش انؼًٕيٙ. 

 : تُذرج فٍ إطار يُشاَُاتٍ ػهً يذي ثالث سُىاخ حيُشاَُ

عرُادا ئنٗ تشيدح يٛضاَٛاذٛح نثالز عُٕاخ ٚرى ئٚرى ئػذاد لإٌَ انًانٛح نهغُح 

ذسُٛٛٓا عُٕٚا. ٔعرًكٍ ْزِ انثشيدح يٍ ذؼضٚض انشؤٚح انًغرمثهٛح زٕل 

انمـاػٛح يغ انسفاف ػهٗ  عرشاذٛدٛاخاإل َغداوئٔذمٕٚح  عرشاذٛدٛحاإلانخٛاساخ 

 .انرٕاصٌ انًانٙ نهذٔنح

 : انثزايح ػهً يثُُح يُشاَُح

 يثُٛح انذٔنح نًٛضاَٛح خذٚذج ْٛكهح انًانٛح نمإٌَ انرُظًٛٙ انمإٌَ يششٔع ٚمرشذ

 .انؼًهٛاخ أٔ انًشاسٚغ يٍ يرُاعمح يدًٕػح ذؼى تشايح ػهٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يُشاَُح يزتكشج ػهً َداػح األداء

 تًإششاخ ٔكزا ػايح يُفؼح راخ غاٚاخ ٔفك يسذدج تأْذاف تشَايح كم ٚمشٌ

 .ػهٛٓا انًسظم انُرائح نمٛاط يشلًح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ذُضٚم لٛى انسكايح اندٛذجانًانٛح  نمإٌَ انرُظًٛٙ انمإٌَٚرٕخٗ ئطالذ 

ػهٗ ٔ انشفافٛح ٔ ستؾ انًغإٔنٛح تانًساعثح انرٙ خاء تٓا انذعرٕس اندذٚذ 

 ٔ ٚؼرثش. فٙ يٛضاَٛح انذٔنح انثؼذ اندٕٓ٘ يغرٕٖ انًانٛح انؼًٕيٛح ٔ كزا ذكشٚظ

 نرشعٛخ سافؼح أعاعٛح انًانٛح نمإٌَ 303-30 سلى انرُظًٛٙ انمإٌَ يششٔع

ستؾ انُفماخ انؼًٕيٛح ترسمٛك  ٔ ُداػحان خذٚذج ذُثُٙ ػهٗ يثادئ ٚحذذتٛش ثمافح

يٍ انٕعائم انكافٛح نرؼضٚض يشالثرّ ػهٗ انًانٛح  انثشنًاٌ ذًكٍٛانُرائح يغ 

 .انؼًٕيٛح

   سلى انرُظًٛٙ انمإٌَ يششٔع شيٙٚ ،انذعرٕس يٍ 57 ئعرُادا ئنٗ انفظم

رنك ٔ اندذٚذج انذعرٕسٚح ًمرؼٛاخان يغ ئنٗ يالئًرّ انًانٛح نمإٌَ 30-303

 :ب  ٚرؼهك فًٛا

 

 ؼالةفٙ ئؿاس ذ انًانٛح نمإٌَ 303-30 سلى انرُظًٛٙ انمإٌَ يششٔع ُذسجٚ

 انغاتمح :انذعاذٛش ٔ انمٕاٍَٛ انرُظًٛٛح 

  

 انثاب

 انفظم

 انثزايح

اخانده  

اخغ أو انؼًهُارَانًش  

 ذرثغ أكثش دلح نرُفٛز

 انغٛاعاخ انمـاػٛح

أٔػر نهُرائح فٓى 

 ًغإٔنٛاخ نهأدق ذسذٚذ 

نهًماستح  ٔعغعرخذاو أئ

 اإلداسٚح انسذٚثح

 حسة يُشاَُح
ايحثزان  

 ػهً يزتكشج 

األداء َداػح  

 اا

ُح
ون
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ثز
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ٍ
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ذت
هً
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إػادج تىسَغ 
ػهٗ  اإلػتًاداخ

يغرٕٖ َفظ 
تذٌٔ ( انثشَايح

ٔتٍٛ  )عمف
انثشايح داخم َفظ 

 ذسذٚذ يغ( انفظم
 )عمف

حىل  نتشاواإل
 : أهذاف

يششٔع َداػح 
 األداء
 

 :انًحاسثح
 ذمشٚش َداػح األداء

*و.خ.ق  
1963 

و.خ.ق  
1970 

و.خ.ق  
1972 

و.خ.ق  
1998 

يشزوع 
و.خ.ق  

2014 

1962دستىر   

1970دستىر   

1972دستىر   

1996دستىر   

2011دستىر   

 انًىظفٍُ. ػتًاداخإ ػهً انًحذودَح طاتغ إضفاء

 

 .أخزي إنً سُح يٍ ستثًاراإل ػتًاداخإ تزحُم سمف تحذَذ

 .االستثًار تًُشاَُاخ انتسُُز َفماخ إدراج يُغ

 اإلرخاػاخ و وانتخفُضاخ تانتسذَذاخ انًتؼهمح انُفماخإدراج فظم خاص ت
 انضزَثُح.

 

 ضًٍ انتماػذ و اإلختًاػٍ اإلحتُاط َظًحأ إطار فٍ انذونح يساهًاخ إدراج
 .انًىظفٍُ َفماخ فظم

سغ 
ف أو

ظز
حزَح ت

ٍ
نهًذتزَ

 

 *ق.خ.و : انمإٌَ انرُظًٛٙ نمإٌَ انًانٛح

انًىارد و انُفماخ انًتؼهمح تتذتُز األيىال انؼًىيُح انتٍ تُتح ػٍ  إدراج
 .تؼض حساتاخ انخشَُح فٍ يُشاَُح انذونح 
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 يغ يشاػاج 5337ذذخم أزكاو ْزا انمإٌَ زٛض انرُفٛز اترذاء يٍ فاذر ُٚاٚش   

 :يا ٚهٙ  

 6102فاتح َُاَز 
 ػرًاداخ َفماخ انًٕظفٍٛ ئ حػرًاد يسذٔدٚئ

 .)75 ًادجان(

 6102فاتح َُاَز 
 5انفمشج  03انًادج (انؼايح  انًساعثح يغك(. 

 ٕادانً( ْٛكهح انًٛضاَٛح زٕل انثشايح 
05،09،03(. 

 نهثشنًاٌ انًشاسٚغ أٔ انؼًهٛاخ يمغًح  ذمذٚى
يششٔع لإٌَ  يٛضاَٛاذٛح ػًٍ عـٕس ئنٗ

 .انًرؼهك ترُفٛز لإٌَ انًانٛح انرظفٛح

  انًادج (عرثًاس ػرًاداخ اإلئذسذٚذ عمف ذشزٛم
 .)5انفمشج  30

 6102فاتح َُاَز 
  انًٛضاَٛاذٛح نثالز عُٕاخانثشيدح. 

  نهذٔنح فٙ  انًٛضاَٛاذٛح اإلخًانٛحذمذٚى انثشيدح
ػشع انٕصٚش انًكهف تانًانٛح ػهٗ انهدُرٍٛ 

 .ٕٚنٕٛص 03انًكهفرٍٛ تانًانٛح تانثشنًاٌ لثم 

  ٌذمذٚى انثشيدح انًرؼذدج انغُٕاخ نهدا
 .سفمح يشاسٚغ انًٛضاَٛاخ انمـاػٛح انثشنًاَٛح

  ززف انسغاتاخ انًشطذج أليٕس خظٕطٛح 
ًغٛشج تظٕسج يغرمهح فٙ ٔ يشافك انذٔنح ان

انًٕاد (عرٛفاء ششٔؽ اإلزذاز ئزانح ػذو 
53 ،55( 

 6102فاتح َُاَز 
 َظًح أيغاًْاخ انذٔنح فٙ ئؿاس  ئدساج

اإلزرٛاؽ اإلخرًاػٙ ٔ انرماػذ ػًٍ فظم 
 .َفماخ انًٕظفٍٛ

 يساعثح ذسهٛم انركانٛف يغك. 

  ٌَٕانرظذٚك ػهٗ يـاتمح زغاتاخ انذٔنح نهما
ٔ طذلٛرٓا يٍ ؿشف انًدهظ األػهٗ 

 .نهسغاتاخ

  انرماسٚش انًشافمح نًششٔع لإٌَ انرظفٛح
 .انًرؼهك ترُفٛز لإٌَ انًانٛح

 

 

 

 : نهثزنًاٌانًمذيح  طُاخغُاء انًؼإ

 انثشيدح يرؼذدج انغُٕاخ  األداء: يششٔع َداػح  لاَىٌ انًانُح نهسُح ٔ    
 .ذمشٚش( 30) ٔ انٕثائك انًشافمح نًششٔع لإٌَ انًانٛح

 انرمشٚش انغُٕ٘ زٕل َداػح  لاَىٌ انتظفُح انًتؼهك تتُفُذ لاَىٌ انًانُح :
انسغاب انؼاو نهذٔنح ٔ انٕثائك فرساص َداػح األداء ٔ ئداء ٔ ذمشٚش األ

 .انًرؼهك ترُفٛز لإٌَ انًانٛح انًشافمح نًششٔع لإٌَ انرظفٛح

 : تؼذَم اندذول انشيٍُ إلػذاد لىاٍَُ انًانُح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاَىٌ انتظفُح انًتؼهك تتُفُذ لاَىٌ انًانُح

 

انتزخُض انثزنًاٍَ تئخثارِ يسثما تثؼض اإلخزاءاخ انًتخذج تؼشَش َطاق 
 : خالل انسُح انًُشاَُاتُح

 ئزذاز زغاتاخ خظٕطٛح نهخضُٚح. 

 فرر ئػرًاداخ ئػافٛح. 

 ٔلف ذُفٛز تؼغ َفماخ اإلعرثًاس. 

 : تىضُح وتأطُز و تىسُغ حك انتؼذَم انثزنًاٍَ

 

 www.finances.gov.ma 

 اكتىتز 20 َىنُىس 31

 َىو 30

 دَسًثز 31

 أَاو 6 َىو 22

 ذشأسٚح يشزهح
 انثشنًاٌ يغ

 يششٔع لإٌَ انًانٛح ئٚذاع
 n+1 غُح هن انُٕاب تًدهظ

       ذساعحان
 ٔ انرظٕٚد

يششٔع ػهٗ 
 لإٌَ انًانٛح

 ؿشف يٍ
 انُٕاب يدهظ

           ذساعحان
ػهٗ  ٔ انرظٕٚد

يششٔع لإٌَ 
 ؿشف يٍ انًانٛح

 يدهظ
 انًغرشاسٍٚ

  انمشاءج انثاَٛح
 ؿشف يٍ

 انُٕاب يدهظ

ذمذو ذُفٛز لإٌَ انًانٛح نهغُح n  

 ٌَٕانرٕخٓاخ انكثشٖ نًششٔع لا
 n+1نغُح  انًانٛح 

 nانسُح 

 أَاو 8 أَاو 4 أَاو 3

 انًؼذنح انًانُح لاَىٌ

 انُٕاب يدهظ انًغرشاسٍٚ يدهظ انُٕاب يدهظ

 انمشاءج انثاَٛح ٔ انرظٕٚد اعحانذس

 يششٔع ئٚذاع
 انًانٛح لإٌَ

 انًؼذنح

2انثزَايح  1انثزَايح    

يُغ انشفغ يٍ لًٛح 

 انركهٛف انؼًٕيٙ           

 االػتًاداخ تىسَغ إػادج

 .انثشايح يإششاخ ٔ ألْذاف انؼشٔسٚح انرمًٕٚاخ ئخشاء ٔ انرثشٚش يغ

 انفظم

 انًًهكح انًغزتُح

 

 
 يذَزَح انًُشاَُح
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 اندهح

 تزَايح

 انسُىٌ تمزَزان

 انًُشاَُح

  انًانُح

خ
سُىا

دح يتؼذدج ان
انثزي

 

ذافأه  

  يؤشزاخ
  

ثح
س

حا
نً

  ا

  حىار انتظزف

  يشزوع

 َتائح

ئٚذاع انًششٔع عُٕٚا فٙ أخم ألظاِ َٓاٚح انشتغ األٔل يٍ انغُح انثاَٛح 
 انرٙ ذهٙ عُح ذُفٛز لإٌَ انًانٛح انًؼُٙ.

. 

2014  


