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 بسم هللا الرحامن الرحمي
 

 ؛احملرتمئيس الر الس يد 

  ؛النواب احملرتمونالس يدات والسادة 
 
 

املتعلق  21.20 رمقروع قانون التصفية ـمشأ نظار جملسمك املوقر عىل  دين أ ن أ عرض  ـسعي 

يداعه مبؤسس تمك املوقرة وفقا ، 2018 ةــة املاليـاملالية للسنبتنفيذ قانون  عداده واإ اذلي مت اإ

القانون التنظميي من  65املادة من ادلس تور و  76الفصل هيا يف لللآجال املنصوص ع

  .لقانون املالية

مت  احملرتمني عىل العناية اليت النوابوامسحوا يل بداية أ ن أ شكر الس يدات والسادة 

يالؤها لهذا املرشوع، وهو ما يؤرش عىل ال مهية اليت حيظى هبا ابعتباره أ لية أ ساس ية  اإ

 عدية للربملان عىل املالية العمومية. الرقابة الب   لتقوية

عداد آجال اإ ىل تقليص أ وانني ق وتكريسا لهذا التوجه، معد القانون التنظميي لقانون املالية اإ

يداعها ابلربملان من  التصفية، ىل  24واإ غناء املعطيات  15شهرا اإ شهرا. هذا فضال عن اإ

النقاش س توى الارتقاء مب والرفع من جودهتا، وذكل هبدف  للمؤسسة الترشيعيةاملقدمة 

 حول تنفيذ قوانني املالية ومعليات تصفية مزيانية ادلوةل.
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لس نة املالية فية املتعلق بتنفيذ قانون املالية ل يشلك مرشوع قانون التص  ،ويف هذا الإطار

، حمطة أ خرى لإغناء الواثئق املرافقة ملشاريع قوانني التصفية، حيث سريفق هذا 2018

عداد و  املرشوع ل ول مرة بتقرير حول جناعة ال داء وتقرير افتحاص جناعة ال داء.  يندرج اإ

نتقال من منطق تاجئ اذلي يكرس الاهذين التقريرين مضن أ ليات التدبري املرتكز عىل الن 

 بل لية ن التدبري العمويمقر  ي  الوسائل واس هتالك الاعامتدات اإىل منطق النتاجئ اذلي 

املساءةل حول أ ثر النفقة العمومية من حيث الفعالية السوس يو اقتصادية وجودة اخلدمة 

 التصفية قواننيال مر اذلي من شل نه ل حماةل الارتقاء مبس توى النقاش حول والنجاعة. 

اإىل مساءةل مدى جناعة خمتلف الربامج والس ياسات العمومية والإكراهات املرتبطة بتدبري 

 . املالية العمومية

ىل تقارير افتحاص جناعة أ داء القطاعات الوزارية واملؤسسات، ميكن تسجيل  واستنادا اإ

جيابية  اعة يف دورة جنعىل الرمغ من كون هذا المترين هو ال ول من نوعه عدة نقاط اإ

ة رخنراط  ل القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنيابعىل اخلصوص . ويتعلق ال مر ال داء

 مع ،ها عن اسرتاتيجيات أ و خطط معلثاق أ غلب براجم انب و  ،يف مهنجية جناعة ال داء

 .ة وربطها مبؤرشات لقياس بلوغهاص  ح  ت  ف  حتديد أ هداف جلل الربامج امل  

 



4 

 

  ؛الس يدات والسادة 

 ةــالية املـاملتعلق بتنفيذ قانون املالية للسن 21.20رمق روع قانون التصفية ـمشيقوم 

ثبات املبلغ الهنايئ للمداخيل املقبوضة والنفقات املنجزة املتعلقة ، 2018 لس نة ابحبرص واإ

 .الس نةهذه وكذا حبرص حساب نتيجة  2018املالية 

، عىل 2018هذا املرشوع النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة  ت  ب  ث  ي  وبناء عليه، 

مس توى  ل من املزيانية العامة واحلساابت اخلصوصيــة للخزينــة ومرافق ادلوةل املسرية 

 اإىل: سابل ساتريم أ حاكهما واد مـ عرشحيث يتضمن هذا املرشوع  ،بصورة مس تقةل

 ثبات النتاجئ الهنائية ملوارد ونفقات ة للخزينة املزيانية العامة واحلسابــات اخلصوصي اإ

 ومرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل؛

  ضافية لتسوية التجاوزات املسجةل يف نفقات التس يري ونفقات ادلين فتــح اعامتدات اإ

 العمويم؛

 لغاء اعامتدات التس يري غري املس هتلكة عند انهتاء  ؛2018الس نة املالية  اإ

  ىل هناية الس نة املالية لغاء اعامتدات الاستامثر اليت مل تكن اإ حمل الزتامات  2017اإ

 ابلنفقات مؤرش علهيا من قبل مصاحل اخلزينة العامة للمملكة؛

  ؛2018بيان اعامتدات الاستامثر املتوفرة يف هناية الس نة املالية 

  كشوف يف امل  صم منليخالنفقات ابلنس بة للمزيانية العامة عىل نقل زايدة املوارد

 حساب اخلزينــة؛



5 

 

  ضبط الرصيد ادلائن أ و املدين للك صنف من أ صناف احلساابت اخلصوصية للخزينة

 .2018عند هناية الس نة املالية 
 

  ؛الس يدات والسادة 
 

كام حددها مرشوع قانون  2018الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة قد جاءت النتاجئ ل

 عىل الشلك التايل:، لهذه الس نة التصفية

 327,40بلغت النفقات املنجزة عند هناية السنـة ، ةـة العامـاملزياني وىـىل مستـع أ ول:

 2018املالية  للس نة تقديرات املزيانيـة العامة بلغت ، فقداملواردص خيفامي  و .مليار درمه

أ ي ، مليار درمه 329,12 حتصيل مـا مجموعه . وقد تـممليار درمه 302,92ما قدره 

من مجموع  %82,52حيث شلكت املوارد العادية نس بة  .%108,65جناز بلغت اإ بنس بة 

 املوارد احملصةل.

املنجزة ما مجموعه  فقد بلغت النفقاتحلساابت اخلصوصيــة للخزينــة، فامي يتعلق اب اثنيا:

س بة ن  احلساابت املرصدة ل مور خصوصيةحيث متثل نفقات  ،مليار درمه 109,79

دها فقد حد ،أ ما فامي خيص موارد هذه احلساابت من مجموع هذه النفقات. 87,66%

مليار  92,37مت حتصيل قد و  ،مليار درمه 83,80يف  2018قانون املالية للس نة املالية 

 .درمه
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الاس تغالل ما  ، فقد بلغت نفقاتمرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل فامي خيص اثلثا:

الهنائية  ابلغت تقديراهتفقد  ،موارد الاس تغالل لهذه املرافقأ ما . ر درمهايل م  2,13مجموعه 

 .ماليري درمه 4,70ومت حتصيل  ماليري درمه، 4,23ما قدره 

. وابملقابل، بلغت درمه مليار 0,72نفقات الاستامثر لهذه املرافق  تبلغيف حني 

. وقد مت حتصيل ما درمه مليار 3,58 ملرافقالتقديرات الهنائية ملوارد الاستامثر لهذه ا

 .مليار درمه 3,44مجموعه 

  ؛الس يدات والسادة 
 

ىل أ ن تنفيذ  قانون  املالية  للس نة املالية  ر  الإشارة  اإ د  يف ظل س ياق دويل مت ، 2018َت  

اتسم ابس مترار تعزيز النشاط الاقتصادي العاملي يف أ مه البدلان املتقدمة والصاعدة. ال مر 

جيايب يت عىل اقتصادان الوطين، ل س امي املهن العاملية للمغرب وال اذلي انعكس بشلك اإ

جسلت أ داء جيدا، فضال عن ارتفاع القمية املضافة للقطاع الفاليح وكذا ارتفاع مداخيل 

 ال سفار ومداخيل املغاربة املقميني يف اخلارج.

جاملية   ب  س  ن  ، قد حتققت ب  2018التوقعات اخلاصة بقانون املالية للس نة املالية كام أ ن   اإ

د     ت يف:د  ح 
 

 ..............................؛%109.............................املـوارد 

 80........................................................فلياكالت %. 
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وجعز  %3,1 ـمتكن الاقتصاد الوطين من حتقيق معدل منو يقدر بوكنتيجة ذلكل فقد 

جناز هممة عىل من الناجت ادلاخيل اخلام %3,8حدود للمزيانية يف  ، مع تسجيل  ن س بة اإ

 .%79مس توى تنفيذ مزيانية الاستامثر بلغت 

 

 ؛الس يدات والسادة 
  

، 2018تلمك ابختصار، أ مه املعطيات وال رقام التفصيلية ملرشوع قانون التصفية لس نة 

صالح الإدارة علام أ ن مصاحل وزارة الاقتصاد واملالية  عداد واإ فية قانون التص بصدد اإ

ىل الربملان قبل 2019املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  ، واذلي سيمت تقدميه اإ

 تفعيال ملقتضيات القانون التنظميي لقانون املالية. 2021هناية الربع ال ول من س نة 

صغائمك،    .والسالم عليمك ورمحة هللاأ شكر لمك حسن اإ


