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  االقتصاد والمالیة أمام لجنة المالیة  السید وزیرخطاب
  والتنمیة االقتصادیة لمجلس النواب بمناسبة تقدیم

  2010المالیة لسنة و میزانیة وزارة االقتصاد  مشروع 
  

  باسم اهللا الرحمان الرحیم
  

  السید الرئیس
  ن،والسادة النواب المحترموالسیدات 

  
وهذه املرة لعرض ومناقشة مشروع يسعدين أن ألتقي بكم جمددا، 
  .2010لسنة امليزانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية 

  :وسريتكز هذا العرض حول أربعة حماور رئيسية
 التوجهات العامة اليت حتدد مسار عمل هذه الوزارة يف سعيها لدعم النمو  .1

 وعلى تقوية مناعة يمع احلرص على استقرار اإلطار املاكر واقتصاد
 اليتنا العمومية؛م

 املعطيات املتعلقة باملوارد البشرية للوزارة وآفاق تطورها؛ .2
 واملالية وظروف صرف االقتصادخمتلف معطيات التدبري الداخلي لوزارة  .3

 ؛امليزانية املخولة هلا برسم السنة اجلارية
 مبا فيها 2010 املشاريع املزمع إجنازها برسم ميزانية سنة  أهم جرد .4

  .شتركةالتكاليف امل
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  السید الرئیس
  ن،والسادة النواب المحترموالسیدات 

  

 لسنة الوزارة يف خمطط عملها لستعمل التوجهات العامة فيما خيصف
  :املتمثلة يف تنفيذ األوراش اإلصالحية الكربى  على مواصلة املقبلة

 والعمل على التوزيع العادل  واجلمركىتطبيق اإلصالح الضرييبمتابعة . 1
 مواصلة اجلهود الرامية إىل حماربة الغش الضرييب مع ائيللعبء اجلب
  والتهريب؛

   

ومواكبة   لتمويل امليزانيةتعبئة التمويالت الداخلية واخلارجيةاالهتمام ب. 2
بشروط مالئمة تراعي وذلك ، واالوراش الكربى االستراتيجيات القطاعية

  ؛ وحتمالاضرورة التحكم يف مستوى املديونية 
  

  بالعمل العامة للدولة وتنفيذ امليزانيةمسلسل إصالح منظومة برجمةترسيخ . 3
 وتعميم  اإلطار املتوسط املدى للنفقاتعلى اعتماد الوزارات إىل جانب باقي

ات املرسوم املتعلق مبراقبة مقتضيتطبيق مقاربة مشولية االعتمادات، وتطبيق 
لك بغية إضفاء املزيد  وذ، وإرساء نظام التدبري املندمج للنفقات الدولةنفقات

  ؛ وتدبري العمليات املتعلقة ا لنفقات العموميةواملرونة على امن النجاعة 
  

جمهودات الدولة يف تعبئة العقار العمومي ووضعه رهن إشارة مواصلة . 4
  ؛االستثمار خاصة يف قطاعات السكن والسياحة و الصناعة

  

املايل الوطين وتقوية أدائه  ىل عصرنة القطاع  الرامية إاهودات متابعة. 5
حتسني شروط متويل سائل تدخله بغية تعزيز االدخار وتنويع أدوات ووو
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 فإن ؛متانة قطاعنا املايل وحرصا منها على دعم سالمة و.االقتصاد الوطين
  .احلكومة تعتزم مصاحبة هذه اهودات بتقوية أجهزة املراقبة

  

  السید الرئیس
  ن،ومحترمالسادة النواب الوالسیدات 

  

 موظف وموظفة ميثلون نسبة 16.441 من  الوزارةيتكون فريق عمل
 وميثل العنصر النسوي  من جمموع العاملني يف الوظيفة العمومية املدنية3%

 .%40 بينما تصل نسبة التأطري%32فيه نسبة 
  

ونظرا المتداد مصاحل الوزارة عرب جمموع أرجاء التراب الوطين، 
 املديرية العامة ، اخلزينة العامة للمملكة،اجلماركمصاحل إدارة استأثرت 

  . من جمموع املوارد البشرية% 88الدولة حبصة أمالك ضرائب ومديرية لل
  

 للوزارة تراجعا التطور العددي للموارد البشريةشهدت نسبة  ولقد
، أي 2009 و 2002 يف الفترة ما بني % 15، حيث تقلص بنسبة مستمرا

 1015 وباملقابل فقد مت خالل نفس الفترة إحداث  موظفا،3480ما يعادل 
  .2009 منصبا جديدا مت إحداثها خالل سنة 350منصباً جديداً منها 

  

ستحافظ على منحاها التطور هذا رية تت املستقبلية أن وتوقعاوتفيد ال
 موظفا 5497 أن تعرف العشرية القادمة إحالة ر، حيث من املنتظالتنازيل

  من جمموع% 33,4ما يناهز  كل سنة، أي 550على التقاعد، مبعدل 
  .العاملني
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 النامجة عن اخلصاص املتوقع يف املوارد البشرية ورغم هذه اإلكراهات
فإننا لن نقتصر على إحداث مناصب مالية جديدة بل سنعمل على معاجلة 

منظومة  االختالل الكمي بالرفع من املردودية اإلدارية والتركيز على تطوير
   . وتبسيط املساطراحلكامةالتدبري و

  

 ج سياسة تكوينيةباالستمرار يف  و ال شك أن جناح توجهنا هذا رهني
تطور مهن ملواكبة  الرفع من مستوى املهارات واخلربات تروممنتظمة 

 جورأ من كتلة % 4الوزارة، الشيء الذي استدعى جمهودا ماليا مهما يناهز 
الوسائل بر التكوين الداخلي الذي ينجز  إذا ما مت األخذ بعني االعتباالوزارة
  .  لالدارةالذاتية

إن اعتماد هذا النمط اجلديد من احلكامة، يقتضي توظيف أساليب 
أكثر فعالية و جناعة يف تدبري املوارد البشرية، و هو األمر الذي تكلل بإرساء 

 .منظومة حديثة للتدبري التوقعي للوظائف و الكفاءات
  
  

  السید الرئیس  
  ن،والسادة النواب المحترمودات السی

  

  2009 سنةبرسم ة  واملاليوزارة االقتصادل  املرصودةيزانيةاملبلغت   
  . % 85 شهر أكتوبر تنفيذها إىل متمناهزت نسبة   مليون درهم،564.8

  

  مبلغ خصص هلااعتمادات التسيري اليتوقد توزعت هذه امليزانية بني   
 اليت ثمار االست، واعتمادات)ظفنياملوخارج نفقات ( مليون درهم 254
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 ذات التمثيل اخلارجي حيث حظيت املديريات.  درهم مليون310.8ناهزت 
  .بالقسط األوفر منها

  

   :ومهت املشاريع املربجمة يف إطار ميزانية االستثمار جماالت 
 ؛ % 59بنسبة  األنظمة املعلوماتية إجناز •
  ؛ % 29 بنسبة  استقبال املرتفقنيباحاتحتسني مرافق العمل و •
 ؛ % 5 بنسبة حماربة الغش والتملص اجلبائي والتهريب •
 ؛% 5 بنسبة ارد البشرية و تأهيل الكفاءات املهنيةتكوين املو •
 ؛% 2بنسبة دراسات وافتحاصات  •
  

انسجاما مع التوجهات العامة الرامية إىل الرقي بأداء املرفق العمومي و
وجيه اإلعتمادات املربجمة برسم هذه وحتسني املردودية اإلدارية، حرصنا على ت

  :السنة للمشاريع املهيكلة املرتبطة باألنظمة املعلوماتية، وهنا أخص بالذكر
لمديرية العامة ل ملديري للمعلومياتامشاريع املخطط مواصلة إجناز  •

لزمني مع املقدمة للمللضرائب واهلادف إىل حتسني اإلجراءات واخلدمات 
  ؛للوعاء الضرييبضبط أكرب 

و الضرائب غري املباشرة ملعلومايت املتعلق بإدارة اجلمارك اإاء إجناز النظام  •
  هذه السنة؛بداية  مع الستغاللاوالذي دخل حيز 

ملديري اجلديد للمعلوميات للخزينة العامة امواصلة تنفيذ املخطط  •
 للمملكة؛
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اخلارجية ديرية اخلزينة واملالية ململديري اجلديد ا املخطط الشروع يف تنفيذ •
الذي سيسمح بالتوفر على نظام إعالمي مندمج لتدبري الدين اخلارجي 

 .والداخلي و تدبري سيولة اخلزينة
 

تكريسا للتوجهات الرامية إىل انفتاح الوزارة على حميطها، حرصت و
تدعيم املنظومة التواصلية بني مديريات الوزارة، وما بني الوزارة  الوزارة على

 )intranet (وير شبكيت األنتـرانيت ائها عبـر تطركـوش
  . )internet (  تـرنيـواالنت

  

 عرفت بوابة االنترنت حتسنا ملحوظا يف مؤشراا منذ بداية سنة هكذا
 سنة خالل 74.086 متوسط الولوج الشهري من نتقل، حيث ا2009
  .هذه السنة خالل 74.723 إىل 2008
  

 %15  بنسبةنترانيت ارتفع متوسط الولوج الشهري لشبكة األبدوره
 .24.904 حيث وصل إىل

 

العموم النسخة رهن إشارة   السنةالوزارة بداية هذهقد وضعت هذا، و
 االجنليزية لبوابتها االلكترونية وكذا الصيغة اجلديدة لبوابتها عرب االنترنت

شرائح املتعاملني  خمتلف تيسريا للحصول على املعلومات الضرورية من قبل
إجناز العديد من اخلدمات االلكترونية يف جمال التصرحيات مع متكينهم من 

  واألداءات اجلبائية و التخليصات اجلمركية؛
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امليدانية  ةدراسالتقدمي نتائج مبناسبة ملتقى األطر،  ، مت مؤخراكما
موظفي الوزارة يف أوراش اإلصالح والتغيري، اخنراط املتعلقة مبعرفة مدى 

 مت الشروع يف واليت، م وتطلعامانتظارا ب علىثمن التعرف عن كمكنتنا 
  .تنفيذ توصياا
الدراسة املتعلقة  على تفعيل خالصات ، من جهة أخرى،وسنعمل

  واملعلوماتودة اخلدماتجبالوزارة  اقتناع املتعاملني مع باستقصاء مدى
  . حلاجياماستجابتهاومدى  املقدمة
   

م عدد من بناياا وعلى مستوى آخر، قامت الوزارة بعمليات ترمي
لتحسني فضاءات استقبال مرتفقيها بكل من مدن الدار البيضاء، ، مراكش، 

 ميسور، تازة، تيزنيت ،أرفود، كلميم، الريصاين، جرادةالرباط،  
  .إخل...النواصر

  

يف إطار جمهوداا الرامية إىل حماربة آفة التهريب، خصصت الوزارة و
باملعدات الضرورية إدارة اجلمارك يز هتج ل من ميزانية االستثمار%8 نسبة

 مما سيمكن هذه اإلدارة واالتصالللعمل، من آليات للتنقل وأجهزة املراقبة 
من تأمني املهام اجلديدة املوكولة إليها و املتمثلة أساسا يف حماربة القرصنة 

  ...والتقليد و تبييض األموال
  

تطوير  يفسد جتحتسنا ملحوظا اإلنفاق العمومي مؤشرات وقد شهدت 
 يزانية تدبري مإصالح منظومة املراقبة، ومواكبة تطبيق إصالحكامة واحل

  . العموميةاإلدارات العمومية واملراقبة املالية على املؤسسات
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املضي قدما يف مسلسل التدبري التعاقدي مع خمتلف مت  ،يف هذا اإلطارو
وطة ومؤشرات املديريات باعتماد ثقافة التدبري بالنتائج وفق أهداف مضب

  .مرقمة تتوخى حتسني جودة اخلدمات والرفع من مستوى تعبئة املوارد
  

 املبذولة من قبل مصاحل وزارة اإلشارة إىل اجلهودوالبد هنا من 
  .االقتصاد واملالية على مستوى إعداد مشاريع قوانني التصفية

  

ه باإلضافة إىل التدارك الكامل للتأخري احلاصل يف إعداد مشاريع هذ ف
 مضاعفة اجلهود لتسريع وترية إعدادها وتقدميها إىل جملسكم  متتالقوانني،
 من 47جل سنة واحدة بدل مدة السنتني املنصوص عليها يف املادة أاملوقر يف 
، حيث صادقتم على قوانني التصفية املتعلقة بالستة لماليةالتنظيمي لالقانون 

ا صادق جملس كم. 2002 و2001 وسنيت 2000أشهر الثانية لسنة 
 2005، 2004، 2003املستشارين على مشاريع قوانني التصفية لسنوات 

  . اليت توجد اآلن قيد الدراسة لدى جملسكم املوقر2006و
  

 وقد صادق الس احلكومي على مشروع قانون التصفية لسنة 
وتنكب املصاحل اإلدارية املختصة .  شهر أبريل من هذه السنةخالل 2007

  . 2008ضع اللمسات األخرية ملشروع قانون التصفية لسنة حاليا على و
بشكل ومن املتوقع أن تتقلص آجال حتضري وتقدمي قوانني التصفية 

على كل  GIDالنظام املندمج للنفقات ملحوظ مع تعميم استعمال 
    .اإلدارات
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  السید الرئیس
     ن،والسادة النواب المحترموالسیدات 

لية للسنة املقبلة، مت رصد مبلغ إمجايل يصل ص االعتمادات املافيما خي
، يتوزع ما بني ميزانية ) املوظفنيخارج نفقات (  مليون درهم597,9  إىل

  . مليون درهم338.9 مليون درهم واالستثمار ب 259 ب التسيري
  

وسيحظى قطاع املعلوميات بالنصيب األوفر من ميزانية االستثمار 
بينما سترصد للبنايات وتأهيل فضاءات  %58 للسنة املقبلة بنسبة تصل إىل

ربنامج حماربة الغش  ل% 7 يف حني ستخصص % 28 نسبة االستقبال
  . التكوينربامج ل% 5 الضرييب و مكافحة التهريب و

  

وترتبط أهم املشاريع املعلوماتية املزمع إجنازها بتعميم استغالل نظام 
رساء نظام معلومايت وإ ومواصلة تطويره، (GID)التدبري املندمج للنفقات 

وإمتام اجلزء للمحاسبة باملوازاة مع اعتماد املخطط احملاسيب اجلديد للدولة، 
 مواصلة تنفيذ مايت إلدارة الضرائب، إضافة إىلاألساسي من النظام املعلو

  .ديرية اخلزينة واملالية اخلارجيةق مباملخطط املديري لإلعالميات املتعل
  

" املتمثلة يف برنامج  اإلعالمية م منظومتها إمتا ستعمل الوزارة علىكما
لذي يقوم على توسيع استعمال تكنولوجيا ا (e-finances)"كترونيةاملالية اإلل

املعلوميات والتواصل كمعرب متقدم للخدمات املوجهة لعموم الشركاء وقاطرة 
  .لنقل خمتلف املشاريع حنو التحقيق امليداين ملشروع املغرب الرقمي

 ا الوزارة إجناز برنامج تأهيل بنياستواصل خرى،ومن جهة أ
  . مصاحلها اخلارجية ترميم مباينعرب استكمالية االستقبال
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 برسم  منصب مايل450إحداث على صعيد املوارد البشرية، يقترح 
اجياا  ويهدف هذا التوظيف إىل متكني الوزارة من االستجابة حل2010سنة 

  .رييب واجلمركيالض اآلنية وامللحة يف اال
  

 مليون درهم لتدعيم سياسة التكوين 17 حوايل وسيتم ختصيص
املستمر للرفع من كفاءات العاملني يف الوزارة يف امليادين العملية والتدبريية، 
وخصوصا يف جمال الرقابة املالية على الربامج واإلدارات واملؤسسات 

  . عدة قطاعات وزاريةأيضا إشراك العمومية وستشهد هذه الدورات التدريبية
  

  السید الرئیس
  ن،والسادة النواب المحترموالسیدات 

  

كما تعلمون فإن وزارة االقتصاد واملالية مكلفة كذلك بتدبري التكاليف 
ااالت اإلدارية تضم نفقات م خمتلف أوجه تدخل الدولة يف اليت  املشتركة

 إىل ميزانييت التسيري التكاليف املشتركةوتنقسم . االجتماعيةواالقتصادية و
  .واالستثمار

هذه السنة  سجلت اعتمادات ميزانية تسيري التكاليف املشتركة برسمو
 26.6حيث استقرت يف حدود  ، مليار درهم20.4اخنفاضا ملحوظا بلغ 

  .2009 عن سنة % 43.42مليار درهم مسجلة نسبة تراجع بلغت 
  

املكتب الوطين املهين  وصندوق املوازنةيقدر املبلغ اإلمجايل املخصص ل
 مليار 13 منها ، مليار درهم14 بـ  برسم السنة املقبلةللحبوب والقطاين

احلساب يف إطار درهم برسم ميزانية التكاليف املشتركة، ومليار درهم 
  ." الغذائية بعض املوادأسعارصندوق دعم املسمى "اخلصوصي للخزينة 
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يب للتقاعد فستصل برسم أما بالنسبة للتحويالت لفائدة الصندوق املغر
فيما سترتفع مسامهات الدولة يف .  مليار درهم10,23 إىل 2010سنة 

 1,85 إىل 2009 مليار درهم سنة 1,67أنظمة االحتياط االجتماعي من 
 يف -كمشغل-، وذلك برسم مسامهة الـدولة 2010مليار درهم سنة 

  .التأمني اإلجباري األساسي عن املرض
  

فستصل إىل  2010ركة مبيزانية االستثمار لسنة أما التكاليف املشت
 سنة عن % 22,79ليار درهم مسجلة ارتفاعا يقدر بنسبة ـ م14,16
2009.  

  

وستخصص هذه االعتمادات لتغطية النفقات املتعلقة مبسامهة الدولة يف 
رأمسال شركات وطنية واستحقاقات ديون بعض املؤسسات العمومية وإعادة 

 مليار درهم، فيما ستبلغ مسامهة الدولة 6,16قدر بـ هيكلتها بغالف مايل ي
 . مليار درهم1,4برسم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 

 السيدات والسادة النواب احملترمني، ة، السيد الرئيس، حضرتلكم
األفكار واملعطيات الرئيسية اليت بدا يل من املفيد عرضها أمامكم كمدخل 

زانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية، وإين بطبيعة ملناقشاتنا حول مشروع املي
احلال على كامل االستعداد ملدكم باملعلومات والبيانات اليت تروا مناسبة 

  .الكتمال الصورة  لديكم حول هذا املشروع
  .السالم عليكم و رمحة اهللا تعاىل و بركاتهو


