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 بسم هللا الرحامن الرحمي
 

 ؛احملرتمئيس الر الس يد 

 ؛النواب احملرتمونالس يدات والسادة 
 

 

املتعلق بتنفيذ قانون يطيب يل أ ن أ عرض عىل أ نظارمك مشـروع قانون التصفية 

يداعه ، 2019املالية للسنـة املاليــة   29مبكتب جملسمك املوقر بتارخي اذلي مت ا 

الفصل للآجال املنصوص علهيا يف مارس من هذه الس نة، وذكل يف احرتام اتم 

 .من القانون التنظميي لقانون املالية 65من ادلس تور واملادة  76

رفاق هذا املرشوع بلك وقد مت  افتحاص  تقرير حول جناعة ال داء وتقريرمن ال ا 

، املتعلقة تطبيقا ملقتضيات القانون التنظميي لقانون املالية، وذكل جناعة ال داء

آليات التدبري  املرتكز عىل النتاجئ اذلي يكرس الانتقال من منطق الوسائل بتفعيل أ

ىل منطق النتاجئ. غناء املعطيات املقدمة للربملان  ا  ال مر اذلي من شأ نه ال حماةل ا 

الارتقاء مبس توى النقاش حول تنفيذ قوانني املالية ، وكذا جودهتاوحتسني 

مساءةل مدى جناعة خمتلف الربامج  حنوومعليات تصفية مزيانية ادلوةل 

 والس ياسات العمومية واال كراهات املرتبطة بتدبري املالية العمومية.
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ىل تقارير افتحاص جناعة أ داء القطاعات الوزارية يف هذا الصدد،  واستنادا ا 

جيابية عىل الرمغ من  ،2019برمس س نة  واملؤسسات ميكن تسجيل عدة نقاط ا 

من نوعه يف دورة جناعة ال داء. ويتعلق ال مر عىل  الثاينكون هذا المترين هو 

القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية يف مهنجية جناعة  اكفة اخلصوص ابخنراط

ال داء، وانبثاق أ غلب براجمها عن اسرتاتيجيات أ و خطط معل، مع حتديد أ هداف 

وسأ قدم لمك يف   .بلوغهامدى لقياس جلل الربامج املُْفتََحَصة وربطها مبؤرشات 

عداد تقر  جناعة ال داء ير هناية هذه اللكمة، عرضا حول اال طار القانوين ومراحل ا 

آليات املواكبة اليت مت ختصيصها خملتلف القطاعات افتحاص جناعة ال داء وتقرير ، وأ

عداد تقاريرها مبا ميكن املؤسسة الوزارية  لمتكيهنا من متكل فلسفة جناعة ال داء وا 

جناز خمتلف الربامج واملشاريع امللزتم هبا يف  الترشيعية من الوقوف عىل مدى ا 

طار قوانني املالية. هذا، مع تقدمي خالصة لهذين التقريرين برمس س نة  ، مبا 2019ا 

اليت ينبغي تفعيلها لتحسني منظومة يف ذكل الوقوف عند املالحظات والتوصيات 

 جناعة ال داء دلى خمتلف القطاعات الوزارية.   

رفاقكام   هبدفحول املوارد املرصدة للجامعات الرتابية،  هذا املرشوع بتقرير مت ا 

تقدمي وحتليل املوارد املعبئة من طرف ادلوةل لفائدة مزيانيات اجلهات والعامالت 
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 قراءةالقيام بمن ال حماةل س ميكن . وهو ما 2019نة س   وال قالمي وامجلاعات برمس

من حيث  امجلاعات الرتابيةواحضة للعالقة املالية القامئة بني مالية ادلوةل ومالية 

املوارد املزيانياتية اجملمعة واملدفوعة، لكيا أ و جزئيا، من طرف ادلوةل لفائدة 

لهيا عىل أ حسن وجهلمتكيهنا من أ داء املهام املس ندة  امجلاعات الرتابية  .ا 

قامة  عىلأ ساسا يف العمل  من هجة أ خرى، وتفعيال لاللزتام احلكويم املمتثل  ا 

وتيسري ولوهجا للمعطيات املتعلقة  تعاون بناء ومس متر مع املؤسسة الترشيعية

تتضمن  التمكيليةالواثئق ، نضع بني أ يديمك مجموعة من بتنفيذ الس ياسات العمومية

تنفيذ قانون  بس ياقاملتعلقة اال ضافية وال رقام وكذا املؤرشات  من املعطيات امزيد

 . 2019املالية لس نة 

  ؛الس يدات والسادة 

، 2019 ةــة املاليـروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنـيقوم مش

ثبات املبلغ الهنايئ للمداخيل املقبوضة والنفقات املنجزة املتعلقة  ابلس نة حبرص وا 

 .الس نةهذه حساب نتيجة  حبرصوكذا  2019املالية 
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، 2019هذا املرشوع النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة  ُت ب  ثْ يُ وبناء عليه، 

عىل مس توى لك من املزيانية العامة واحلساابت اخلصوصيــة للخزينــة ومرافق 

 ابل ساس:أ حاكهما  تروم وادمـ عرش، حيث يتضمن ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل

  ثبات النتاجئ الهنائية ملوارد ونفقات املزيانية العامة واحلسابــات اخلصوصية ا 

 للخزينة ومرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل؛

  ضافية لتسوية التجاوزات املسجةل نفقات  عىل مس توىفتــح اعامتدات ا 

 التس يري ونفقات ادلين العمويم؛

 لغاء اعامتدات التس يري  ؛2019الس نة املالية  غري املس هتلكة عند انهتاء ا 

  لغاء اعامتدات الاستامثر اليت مل تكن حمل الزتامات ابلنفقات مؤرش علهيا من ا 

ىل هناية الس نة املالية ، قبل مصاحل اخلزينة العامة للمملكة  ؛ 2018ا 

  ؛2019بيان اعامتدات الاستامثر املتوفرة يف هناية الس نة املالية 

  املكشوف  ليخصم منالنفقات ابلنس بة للمزيانية العامة عىل نقل زايدة املوارد

 يف حساب اخلزينــة؛

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

 .2019للخزينة عند هناية الس نة املالية 
 

  ؛الس يدات والسادة 
 

كام حددها مرشوع  2019الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة قد جاءت النتاجئ ل

 ، عىل الشلك التايل:لهذه الس نة قانون التصفية
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 ، ةـة العامـاملزيانيوى ـىل مستـع أ وال:

  .مليار درمه 365,65املنجزة عند هناية السنـة  النفقات بلغت -

 2019املالية  للس نة ملزيانيـة العامةاتقديرات  بلغت ، فقداملواردص خيفامي  -

مليار  365,96 حتصيل مـا مجموعه تـمو  ،درمهمليار  329,62ما قدره 

شلكت املوارد  وقدهذا،  .%111,02جناز بلغت ا  أ ي بنس بة ، درمه

 من مجموع املوارد احملصةل. %71,29العادية نس بة 

 ، ابحلساابت اخلصوصيــة للخزينــةفامي يتعلق  :اثنيا

حيث متثل نفقات  ،مليار درمه 90,90املنجزة ما مجموعه  النفقاتبلغت فقد  -

 من مجموع هذه النفقات.% 85,62نس بة  احلساابت املرصدة ل مور خصوصية

فقد حددها قانون املالية للس نة املالية  ،هذه احلساابت مواردأ ما فامي خيص  -

 مليار درمه. 101,36مت حتصيل  و ،مليار درمه 85,08يف  2019
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 ،مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةلاثلثا: فامي خيص 

موارد . أ ما ر درمهايل م  2,06ما مجموعه  الاس تغاللنفقات  جسلتفقد   -

ماليري  4,48 مجموعهالهنائية ما  ابلغت تقديراهتفقد الاس تغالل لهذه املرافق، 

 .ماليري درمه 4,68ومت حتصيل  ،درمه

. وابملقابل، مليار درمه 1,23لهذه املرافق  الاستامثرنفقات  تبلغيف حني  -

. وقد مليار درمه 3,63التقديرات الهنائية ملوارد الاستامثر لهذه املرافق  جسلت

 .مليار درمه 3,69مت حتصيل ما مجموعه 

 ؛الس يدات والسادة 

من ، 2019الوطين قد تأ ثر خالل س نة النشاط الاقتصادي بأ ن البد من التذكري 

ىل  سوء الظروف املناخية ومن حميط خاريج غري مالمئ بشلك عام. مما أ دى ا 

ىل  2018% برمس س نة 3,2تراجع الناجت ادلاخيل اخلام، حيث انتقل من  ا 

ذ 2019% يف س نة 2,5 . غري أ ن القمية املضافة غري الفالحية عرفت انتعاشا ا 

املضافة  عرفت القميةبيامن ، 2018% خالل س نة 2,9% مقابل 3,9بلغت 

 .2018س نة  %5,8 ارتفاع قدرهبعد  %-8,6الفالحية اخنفاًضا بنس بة 
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، قد حتققت 2019املالية  التوقعات اخلاصة بقانون املالية للس نةن عىل العموم، فا  و 

جاملية   ب  سَ ن  ب    ت يف:دَ ُحد    ا 

 
 

o ؛%113.....................................وارد.....................ـامل 

o ..............................98..........................التاكليف%. 
 

 .ادلاخيل اخلام% من الناجت 3,6ملزيانية يف حدود اجعز مت حرص فقد  ،كلذلوكنتيجة 

 الس يدات والسادة ؛

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

عداد يه الآن أ ن مصاحل وزارة الاقتصاد واملالية بعلام أ حيطمك  كام .2019 بصدد ا 

، واذلي سيمت تقدميه 2020قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية 

ىل الربملان قبل هناية الربع ال ول من س نة  تفعيال ملقتضيات القانون التنظميي   2022ا 

 لقانون املالية.

 أ شكر لمك حسن اهامتممك والسالم عليمك ورمحة هللا.                                


