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  االقتصاد والمالیة أمام كلمة السید وزیرمشروع 
  والتجھیزات والتخطیط والتنمیة  لجنة المالیة 

   بمناسبة تقدیمالمستشارین لمجلس الجھویة
  2009المالیة لسنة و میزانیة وزارة االقتصاد  مشروع 

  
  باسم اهللا الرحمان الرحیم

  
  

  السید الرئیس
  ارین المحترمین،حضرات السیدات والسادة المستش

  
  

يسعدين أن أتقدم أمام جلنتكم املوقرة لعرض مضامني مشروع ميزانية 
 .2009وزارة االقتصاد واملالية لسنة 

 
لتدبري املكونات األساسية لتبيان  العرض إىل  هذاوسأسعى ضمن

 صرف امليزانية املخولة لقطاع االقتصاد واملالية ظروفو  للوزارةالداخلي
 مشروع تصورعلى أساسها مت شاريع اليت امل جرد وكذا، 2008برسم سنة 

  .2009امليزانية لسنة 
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  السید الرئیس

  حضرات السیدات والسادة المستشارین المحترمین،
 

سنة فيما خيص املكونات األساسية للتدبري الداخلي للوزارة فقد تواصل 
 داخل الوزارة اإلنفاق تدبريإعادة هيكلة منظومة تنفيذ مسلسل  2008

قرارات اإلنفاق إىل مبادئ أساسية تتوخى العقلنة والترشيد   خضعتحيث
 .واالستناد إىل معايري لتدقيق االحتياجات الفعلية للوزارة

  

 تقدمي على عاتقها وزارة االقتصاد واملالية أخذت ،يف هذا السياقو
منوذج عملي يف جمال التدبري الداخلي، وخاصة يف ميدان إصالح منظومة 

  . على صرف املال العامالرقابة 
  

  بالصرفاآلمرين املراقبة الداخلية لتحسني كفاءة وهكذا فقد مت تفعيل
 إخضاع مع احترام املساطر القانونية واإلدارية  مدىالتأكد منوبالوزارة 

 وذلك عرب ضبط ،عمليات اإلنفاق ملنطق النجاعة والتدبري املستند إىل النتائج
  .قات العموميةخمتلف املخاطر املتعلقة بالنف

  

إجيابية سنة وقد استطاعت الوزارة بفضل هذه اهودات حتقيق نتائج 
  .، وذلك رغم استقرار مستوى ميزانيتها واخنفاض عدد العاملني ابعد سنة

  

االت واتساع جممتطلبات العمل تطور وقد مت بلوغ هذه النتائج رغم 
 ،دةـ جديمعلوماتيةادية ومتية ـري بنيات حتـوضرورة توفتدخل الوزارة، 

  . مصاحلهاكلفة تسيريارتفاع و
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 التوازن ما بني  هذاحتقيقوقد كان حرصنا شديدا على أن ال يتم 
على حساب جودة  مستوى اإلنفاق وضبطارتفاع املتطلبات واحلاجيات 

اخلدمات وفعالية أداء الوزارة، بل بالعكس من ذلك، شهدت الوزارة تقدما 
  . الوزارةةمرد وديجودة اخلدمات والرفع من مضطردا على مستوى حتسني 

  
  

  السید الرئیس
  حضرات السیدات والسادة المستشارین المحترمین،

  
  

كما سبق وصادقت عليها جلنتكم املوقرة، فقد بلغت ميزانية وزارة   
 مليون درهم، مت إجنازها إىل متم شهر 564.8  احلاليةسنة للة ي واملالاالقتصاد
  . % 90 املاضي بنسبة نونرب

  

 254 خصص هلا لتسيرياعتمادات اوقد توزعت هذه امليزانية بني   
استأثرت املديريات ذات املصاحل ، )املوظفنيخارج نفقات (مليون درهم 

  .ها من% 79اخلارجية بنسبة 
  

 مليون درهم خصص منها 310.8فيما بلغت ميزانية االستثمار   
  :، ومهت على اخلصوصنفس املديريات لصاحل %76

  األنظمة املعلوماتية ؛جنازإ •
 حتسني مرافق العمل وفضاءات استقبال املرتفقني ؛ •
 حماربة الغش والتملص اجلبائي والتهريب؛ •
  .تكوين املوظفني •
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وكما كان مربجما، مت توجيه االعتمادات إىل ااالت ذات املردودية 
ت العالية انسجاما مع توجهات التحديث وتطوير أداء اإلدارة، حيث استأثر

 من اعتمادات % 45النفقات املخصصة لتطوير األنظمة املعلوماتية بنسبة 
  :االستثمار، وذلك يف إطار مشاريع مهيكلة أذكر من بينها

املتعلق  املشاريع املقررة يف املخطط املديري للمعلومياتمواصلة إجناز  •
 جراءات واخلدمات لصاحل حتسني اإلواهلادفة إىلباملديرية العامة للضرائب 

 ؛امللزمني مع ضبط أكرب للمادة الضريبية 
والذي سيدخل حيز  إجناز النظام املعلومايت املتعلق بإدارة اجلمارك إاء •

  ؛السنةاية هذه التنفيذ خالل 
معلوميات للخزينة العامة  تنفيذ املخطط املديري اجلديد للمواصلة •

 ؛للمملكة
مبديرية األمالك  املخطط املديري اجلديد لإلعالميـات اخلاص ارساء •

 ؛ مركزيا وعلى مستوى املصاحل اخلارجيةاملخزنية
 إعداد املخطط املديري اجلديد اخلاص مبديرية اخلزينة واملالية اخلارجية •

عالمي مندمج لتدبري الدين اخلارجي الذي سيسمح بالتوفر على نظام إ
 .الداخلي و تدبري سيولة اخلزينةو

  

ة بالتدبري الداخلي للوزارة، تعميم أنظمة معلوماتية خاصكما مت 
 ونظام التدبري واملمتلكاتواملتكونة من نظام التدبري املندمج للموارد املالية 

  .املندمج للموارد البشرية
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ومن جهة أخرى فقد مت تدعيم املنظومة التواصلية بني مديريات 
الوزارة، وما بني الوزارة وشركائها عرب تطوير شبكيت األنترانيت 

 intranet  واالنترنيت  internet  . 
 

العموم صيغة ستضع الوزارة أواخر السنة احلالية رهن إشارة هذا و
تسهيل احلصول على املعلومات  هادف منجديدة لبوابتها عرب االنترنت اهل

ضافة إىل اجناز العديد من باإل شرائح املتعاملني معها، خمتلف من قبل الضرورية
  .ة أو اجلمركيةاجلبائي واألداءات تصرحياتالال  االلكترونية يف جماخلدمات

  

وعلى مستوى آخر، عملت الوزارة على تدعيم بنيات العمل 
 متيف هذا الصدد .وفضاءات االستقبال، خاصة بالنسبة للمصاحل اخلارجية

 إجناز عدة مشاريع أذكر من بينها إمتام بناء مقري املديريتني اجلهويتني
واملقر اجلديد لدائرة األمالك املخزنية  رة بكل من احملمدية والقنيطللضرائب
  .ةبالقنيطر
  

 لتحسني فضاءات بنايااعمليات ترميم عدد من ب كما قامت الوزارة 
استقبال مرتفقيها بكل من سطات، النواصر، مهدية، الدار البيضاء، فاس، 

، مراكش، الرباط، قلعة السراغنة، الرشيدية  تطوان،،طنجةاجلديدة، أكادير، 
  .إخل...، سيدي قاسممكناس

  

 من ميزانية االستثمار %18بـ  استأثرت إدارة اجلماركفيما هذا، 
تجهيزها باملعدات الضرورية حملاربة التهريب، من آليات للتنقل خصصت ل

  . وغريهاوأجهزة املراقبة واالتصال
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 ،اجلانب من هذا العرض املتعلق حبصيلة أعمال الوزارةوأريد يف ختام 
كل جماالت  يف التابعة هلاصاحل امل  خمتلفردودية املتنامية ألداءاإلشارة إىل امل

أكدته مجلة من  ا ملموساحتسنالكمية  فقد عرفت املؤشرات. تدخلها
تعبئة أراضي امللك اخلاص للدولة من و املداخيل اجلبائية ارتفاعاإلجنازات ك
املوجهة ة  التمويالت اخلارجيوالرفع من مستوى ،التنمويةشاريع املأجل إجناز 

  .هود خفض حجم املديونية العمومية مع مواصلة ج،مشاريع العموميةلل
  

جتسد عرب  كما أن املؤشرات النوعية شهدت بدورها نفس التحسن
 ومواكبة تطبيق ،بإصالح منظومة املراقبةاإلنفاق العمومي كامة تطوير ح
 ملؤسسات اإلدارات العمومية واملراقبة املالية على ايزانية تدبري مإصالح

  .العمومية
  

صادق تدارك التأخر املسجل يف إعداد قوانني التصفية حيث   متوقد
 2000 قوانني التصفية املتعلقة بالستة أشهر الثانية لسنة جملسكم املوقر على

 نياريع قوانكما صادق الس احلكومي على مش. 2002 و2001وسنيت 
مشروع ، ويوجد 2006 و2005، 2004 ،2003 التصفية لسنوات

 . قيد التحضري لدى املصاحل اإلدارية املختصة2007قانون التصفية لسنة 
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  السید الرئیس
  حضرات السیدات والسادة المستشارین المحترمین،

  
 عن كثب هي نتاج تكاثف جهود واكبتموهاجنازات اليت هذه اإل إن

وموظفة  موظف 16.800فريق عمل منتشر عرب أرجاء اململكة، يتكون من 
  . من جمموع العاملني يف الوظيفة العمومية املدنية%3ميثلون نسبة 

  

 من النساء وتشكل فيه األطر العليا % 31ويتكون هذا الفريق من   
  .%40نسبة 

  

وقد اقتضت طبيعة مهام الوزارة اليت تغطي كافة التراب الوطين، إعطاء 
 من % 88ثر بـ  اخلارجية اليت تستأ األولوية للمديريات ذات املصاحل

جمموع املوارد البشرية، موزعة بني مصاحل إدارة اجلمارك، اخلزينة العامة 
  .ضرائب ومديرية األمالك املخزنيةللمملكة،  املديرية العامة لل

  

ومن املالحظ أن عدد موظفي الوزارة قد عرف تراجعا مستمراً، حيث 
يعادل ، أي ما 2008 و 2002 يف الفترة ما بني % 15تقلص بنسبة 

، إما بفعل اإلحالة على التقاعد العادي أو على إثر عملية  موظفا3030
 منصباً 665وباملقابل فقد مت خالل نفس الفترة إحداث . املغادرة الطوعية

 خصصت 2008 منصبا جديدا مت إحداثها خالل سنة 380منها جديداً 
  .ة الضرائب مبديريالتقنيني وإدارة اجلماركبلتوظيف أعوان الفيالق  جمملها

  

 السيناريوهات املستقبلية أن وترية التطور العددي للموارد دوتفي
 أن تعرف العشرية رتقلص، حيث من املنتظاملزيد من ال يف اجتاه تسريالبشرية 
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 كل سنة، أي ما 543 موظفا على التقاعد، مبعدل 5427القادمة إحالة 
  . من جمموع العاملني% 33يناهز 

  

 األطر العليا املكلفة باملهام امليدانية ى اخلصوصعلومتس هذه الظاهرة 
  .% 28يف املصاحل اخلارجية بنسبة 

  

 اللجوء إىل إحداث قتصر على التفكري مل يورغم هذه اإلكراهات، فإن
معاجلة االختالل الكمي عرب الرفع  إىل سعينامناصب مالية إضافية، بقدر ما 

  .منظومة التدبري واحلكامة تطويرمن املردودية من خالل التركيز على 
  

ألنظمة تطوير ايف عدة برامج ومشاريع مهت  الورش الكبري ومتثل هذا
تطوير أساليب وطرق و ،املعلوماتية من أجل مزيد من الفعالية واملردودية

أمناط تدبري العمل عرب اختصار املسارات وتبسيط املساطر واعتماد وسائل و
  .أكثر جناعةعصرية 

  

لرفع من مستوى املهارات سة تكوينية منتظمة قصد اكما مت ج سيا
ا ماليا جمهودات ارتباطاً بتطور مهن الوزارة، الشيء الذي استدعى واخلرب
إذا ما مت األخذ من كتلة األجور  % 4  ما يناهز إىلقد يصل أحيانا مهما

باعتماد الوسائل املادية والبشرية التكوين الداخلي الذي ينجز بعني االعتبار 
   .ذاتيةال
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ومن املؤكد أن حكامة على هذا النحو تقتضي اعتماد أدوات عمل 
  جديدةوهو ما تكلل بوضع منظومة ،أكثر جناعة يف تدبري املوارد البشرية

 .تدبري التوقعي للوظائف والكفاءاتلل
  

وعلى املستوى التنظيمي، بادرت الوزارة إىل حتيني اختصاصاا 
طلبات شركائها يف الداخل ها واالستجابة ملتواكبة حتوالت حميطملهياكلها و

مراجعة املرسوم احملدد الختصاصاا وهياكلها والذي حظي واخلارج عرب 
  .و مت نشره باجلريدة الرمسية مبوافقة الس الوزاري مؤخرا

  
  

  

  السید الرئیس
  حضرات السیدات والسادة المستشارین المحترمین،

  

 تتطلع ة بتدبري املالية العمومية، التوجهات العامة املتعلقفيما خيص
 ماليتنا وحتصينها يف ظل  مناعةالوزارة يف خمطط عملها هلذه السنة إىل تقوية

 ودعم النمو االقتصادي وإعطاء البعد االجتماعي ،مناخ دويل مضطرب
 إىل جانب ةواقتصادي احلفاظ على التوازنات املاكرواايل األولوية الالزمة مع

  :ض األوراش اإلصالحية اهلامة واليت ختص مواكبة تنفيذ بع
  

تطبيق اإلصالح الضرييب والعمل على التوزيع العادل للعبء متابعة . 1
تفعيل اآلليات التشريعية "لتعليمات امللكية السامية الداعية إىل ل  تنفيذااجلبائي

واملؤسسية اهلادفة إىل حتسني القدرة الشرائية للفئات املعوزة والفئات 
   مع   مواصلة اجلهود الرامية إىل حماربة الغش الضرييب والتهريب؛، "ةاملتوسط
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إعطاء أمهية قصوى لتكثيف تعبئة التمويالت الداخلية واخلارجية لتمويل . 2
االقتصاد بصفة عامة، وحاجيات امليزانية بصفة خاصة، بشروط مالئمة تراعي 

  نها؛ ضرورة التحكم يف مستوى املديونية واألعباء املترتبة ع
  

 بالعمل  العامة للدولة وتنفيذ امليزانيةتعميق مسلسل إصالح منظومة برجمة. 3
وترسيخ  ،مع الوزارات لالخنراط يف مسلسل اإلطار املتوسط املدى للنفقات

 نفقاتات املرسوم اجلديد ملنظومة مراقبة مقتضينظام الرقابة الداخلية وتنفيذ 
، الس الوزاري يف أكتوبر املاضياملصادقة عليه من قبل  ت متالدولة الذي

  .2009سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير ونشر يف اجلريدة الرمسية و
 

مواصلة اجلهود لتعبئة العقار العمومي لدعم االستثمار، خصوصا يف . 4
 ؛والسياحة والصناعة السكن اتقطاع

 

تصادي متويل ومتابعة تنفيذ الربامج القطاعية على الصعيد االق. 5
 اجللسة العامة لس واالجتماعي واليت مت تفصيلها يف تدخاليت املتتالية أمام

  ؛  جلنتكم املوقرةمأمااملستشارين و
  

التدبري املستند ثقافة اقدي مع مجيع املديريات لترسيخ تطوير التدبري التع. 6 
مرقمة  مؤشرات اعتمادمع بني الوزارة ومديرياا  دو عقإبرام عرب ،إىل النتائج

اخلدمات املؤداة لفائدة ودة ساس حتقيق أهداف حمددة من حيث جعلى أو
  . والرفع من مستوى تعبئة املوارداملرتفقنيعموم املقاوالت و

  

فتح  ما يتعلق مبحور املوارد املالية، تقترح وزارة االقتصاد واملاليةأما في
  . مليون درهم564,8اعتمادات إمجالية تبلغ  
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 مليون 254الف املايل بني ميزانية التسيري يف حدود وسيتوزع هذا الغ
 يف  ميزانية االستثمارقرست، كما ست2008درهم، أي نفس مستوى سنة 

  . مليون درهم310,8أي  نفس املستوى
  

 ال %52وبشكل إمجايل ستتوزع اعتمادات األداء أساساً بني 
 % 8ل ؛  لصاحل البنايات وتأهيل فضاءات االستقبا% 22اإلعالميات ؛ 

 أي  لصاحل التكوين% 6لصاحل برنامج حماربة الغش الضرييب والتهريب و 
  .لة األجورت من ك%1.5ما يناهز 

  

 الشروع يف استعمال الشطر األول من، سيتم ففي جمال اإلعالميات
واقتناء نظام معلومايت  ،ومواصلة تطويره GIDنظام التدبري املندمج للنفقات 

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

املخطط املديري لإلعالميات املتعلق بكل من اخلزينة العامة للمملكة ومديرية 
اخلزينة  اخلاص مبديرية الشروع يف اجناز النظام اإلعالميواألمالك املخزنية، 

  .واملالية اخلارجية
  

إمتام املنظومة اإلعالمية للوزارة كما سترصد اعتمادات أخرى قصد 
 وخمططات اإللكتروين البنية التحتية، من قبيل آليات األمن  يئةعلى مستوى

  .  وشبكة التجميع والربطاستمرارية األنشطة
  

 ابنيا الوزارة إجناز برنامج تأهيل ستواصل ومن جهة أخرى،
  .مصاحلها اخلارجية وترميم مباين  بناءعرب استكمالية االستقبال
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وسيتم رصد اعتمادات مالية من طرف إدارة اجلمارك القتناء معدات 
 وذلك ، مليون درهم16وجتهيزات للمراقبة مببلغ اإلرسال وأجهزة للرادار 

  .اجلمركية وحتسني عمليات املراقبة التهريب أساليب حماربة طويرتبغية 
  

 منصبا ماليا برسم 350إحداث  يقترح وعلى صعيد املوارد البشرية،
.  خالل نفس السنة على التقاعد سيحالون موظفا450علما أن  2009سنة 
 األطرلتوظيف  من املناصب املتوخى إحداثها يخصص القسط األكربوس

  .مبديرية الضرائب
  

 مليون درهم لتدعيم سياسة التكوين 20حوايل  وسيتم ختصيص
ستمر للرفع من كفاءات العاملني يف الوزارة يف امليادين العملية والتدبريية، امل

وخصوصا يف جمال الرقابة املالية على الربامج واإلدارات واملؤسسات 
  .العمومية بإشراك عدة إدارات يف الدورات التدريبية

  

 اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الوزارة من أجل والبد من التأكيد على
متاشيا مع التوجه تنفيذا للتعليمات امللكية السامية وم سياسة الالمتركز تدعي

 سبق يل وهو التوجه الذي ،العام للحكومة اهلادف إىل ترسيخ البعد اجلهوي
 2008 نونرب 24سكم املوقر بتاريخ أن أكدت عليه يف خطايب أمام جمل

 .2009 مشروع قانون املالية لسنة مبناسبة تقدمي
  

 من ميزانية االستثمار %36  ختصيص حوايل سيتموهكذا 
  . كاعتمادات مباشرة ستوضع رهن إشارة املصاحل املتواجدة يف اجلهات
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  السید الرئیس
  حضرات السیدات والسادة المستشارین المحترمین،

  

املالية مكلفة كذلك بتدبري التكاليف  واالقتصادكما تعلمون فإن وزارة 
 م خمتلف أوجه تدخل الدولة يف غة أفقية ذات صبتضم نفقاتاليت  املشتركة

 إدراجها ضمن أي ااالت اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية اليت يصعب
 تدبريها من قبل فصل من فصول امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية أو

ميزانييت التسيري   إىلالتكاليف املشتركة نقسموت. كل قطاع على حدة
  .واالستثمار

  

 مليار 47 ما قدره ميزانية التسيرياالعتمادات املدرجة برسم تبلغ سو
مع  مقارنة % - 2درهم أي  مليون 993 مبقدار اخنفاضادرهم مسجلة 

 اليت شهدت خالل السنة زيادة 2008سنة االعتمادات املفتوحة برسم 
 وستبلغ . املقاصة مليار درهم كاعتمادات إضافية لفائدة صندوق14مبلغها 

  . مليار درهم33وق برسم السنة املقبلة حتمالت الصند
 

أما بالنسبة للتحويالت لفائدة الصندوق املغريب للتقاعد فستصل برسم 
 .2008 سنة نفس مستوى  تقريبا مليار درهم أي10,9 إىل 2009سنة 

مليار  1,58 من فيما سترتفع مسامهات الدولة يف أنظمة االحتياط االجتماعي
 مسامهة برسم وذلك ،2009ار درهم سنة  ملي1,67إىل  2008درهم سنة 

  .التأمني اإلجباري األساسي عن املرض يف -مشغلك-دولة ـال
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 11,53تبلغ س ف2009 لسنة أما التكاليف املشتركة مبيزانية االستثمار
 % 0,8بنسبة  أي ،درهم  مليون95مليار درهم مسجلة ارتفاعا يقدر ب 

  .2008مقارنة مع سنة 
  

لتغطية النفقات املتعلقة مبسامهة الدولة يف ات  هذه االعتمادصتخصسو
 وإعادة  واستحقاقات ديون بعض املؤسسات العموميةشركات وطنيةرأمسال 
مسامهة الدولة  ستبلغفيما  ، درهم مليار3,03 بغالف مايل يقدر بـ هيكلتها

 . درهممليار 1,3برسم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
  

 املستشارينحضرات السيدات والسادة تلكم هي، السيد الرئيس، 
احملترمني، األفكار واملعطيات الرئيسية اليت بدا يل من املفيد عرضها أمامكم 
كمدخل ملناقشاتنا حول مشروع امليزانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية، 
وإين بطبيعة احلال على كامل االستعداد ملدكم باملعلومات والبيانات اليت 

  .سبة الكتمال الصورة  لديكم حول هذا املشروعتروا منا
  

  .و السالم عليكم و رمحة اهللا تعاىل و بركاته


