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 بسم هللا الرحامن الرحي 
 

 ؛ احملرتم ئيس  الر الس يد  

 ؛ احملرتمون   املستشارون الس يدات والسادة  
 

 

مشـروع قانون التصفية املتعلق يسعدين أ ن أ لتقي بمك اليوم ل قدم أ مام جملسمك املوقر  

املاليــة   للسنـة  املالية  قانون  ت ،  2019بتنفيذ  يداعه   اذلي  للآجال   ابلربملانا  وفقا 

من القانون التنظميي لقانون   65من ادلس تور واملادة    76املنصوص علهيا يف الفصل  

   .املالية

يالؤها    املستشارين وامسحوا يل بداية أ ن أ شكر الس يدات والسادة   عىل العناية اليت ت ا 

املالية لهذا املرشوع والتنويه ابجلدية اليت طبعت مناقشة املرشوع من طرف جلنة  

مبجلسمك املوقر، وهو ما يؤرش عىل ال مهية اليت حيظى    والتمنية الاقتصاديةوالتخطيط  

ره أ لية لتقوية مبادئ احلاكمة اجليدة وترس يخ ثقافة ربط ممارسة  هبا هذا املرشوع ابعتبا

 املسؤولية ابحملاس بة.

 الس يدات والسادة ؛ 
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رفاق    لقد ت تقرير حول جناعة ال داء  بلك من ال   2019لس نة  مشـروع قانون التصفية  ا 

التنظميي القانون  من    66املادة  تطبيقا ملقتضيات    ، وذكلافتحاص جناعة ال داء  وتقرير

 .لقانون املالية

طار    جيسد هذان التقريران مثرة اجلهود   و املرتكز عىل تفعيل أ ليات التدبري  املبذوةل يف ا 

ال مر وهو   اذلي يكرس الانتقال من منطق الوسائل ا ىل منطق النتاجئ.  ،النتاجئمبدأ   

الارتقاء مبس توى   و،  فية ومقروئية مزيانية ادلوةليف حتسني شفا ال حماةل    سامهاذلي  

املالية قوانني  تنفيذ  حول  والس ياسات  حنو    ،النقاش  الربامج  جناعة  مدى  مساءةل 

 . املعمتدةالعمومية 

اذلي تُعده    التقرير الس نوي حول جناعة ال داء  يشلكوكام تعلمون،    ،يف هذا الصدد

واملالية، الاقتصاد  ل   وزارة  طرف  ملخصا  من  املعدة  ال داء  جناعة  القطاعات  تقارير 

 .  الوزارية أ و املؤسسات

لس نة   ال داء  جناعة  تقرير  فقد مشل  2019وخبصوص  وثالثني  ،  قطاعا   (36) س تة 

لها ما يناهزد   حُ  برانجما  121  بلغ  مبجموع برامج مزيانياتية  ،وزاراي ومؤسسة   422  د 

ملهدفا    97مهنا  هدفا،   امس تجيبا  الاجامتعيقاربة  ول لنوع  بلوغ  قياس.  هذه   مدى 
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مبا يف ذكل    889  ال هداف ت حتديد مل  178مؤرشا،  امؤرشا مس تجيبا  لنوع قاربة 

 الاجامتعي.  

جامال، علام أ ن العدد املرجعي هو    3,48بلغ متوسط ال هداف حسب الربامج  فقد    وا 

عي علام أ ن العدد املرج  2,1، بيامن بلغ متوسط املؤرشات حسب ال هداف  أ هداف  3

متزي تطور تركيبة    ،ينبفضل هجود املواكبة والتقومي املس متر و أ نه  . ذكل  مؤرشات  3هو  

%  52، ابرتفاع حصة مؤرشات جناعة ال داء من  2019و  2018املؤرشات بني سنيت  

%  48وازاة مع تراجع حصة مؤرشات ال نشطة من  ابمل% من مجموع املؤرشات،  57ا ىل

 %. 52ا ىل 

الس يوس يو  كام   الفعالية  مؤرشات  املنتظرة  اليت    ،اقتصاديةانتقلت  الآاثر  تعكس 

الاقتصادي والاجامتعي   الوقعمن حيث    نياملواطن   عىل معيشللس ياسات العمومية  

ومؤرشات  ،  2019س نة    %67ا ىل    2018س نة    %66من    ،والبييئ والثقايف والصحي

كذا  و   ،%22ا ىل    %20من  عايري املس هتدفة  فق املو   نياملقدمة للمرتفقجودة اخلدمات  

ضمن ترش يد اس تعامل الوسائل املتاحة من خالل ربط النتاجئ اليت تمؤرشات النجاعة  

 . 2019س نة  %14ا ىل   2018س نة % 11 ، منابملوارد املس هتلكة ااحملصل علهي



5 

 

املنجز من    2019برمس س نة  داء  ال  افتحاص جناعة    ريرواستنادا ا ىل تق،  من هجة اثنية

جيابيةطرف املفتش ية العامة للاملية عىل الرمغ من كون   ،، ميكن تسجيل عدة نقاط ا 

من نوعه يف دورة جناعة ال داء. ويتعلق ال مر عىل اخلصوص   الثاين  يعدهذا المترين  

القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية يف مهنجية جناعة ال داء، وانبثاق اكفة  ابخنراط  

الربامج  جلل  أ هداف  حتديد  مع  معل،  خطط  أ و  اسرتاتيجيات  عن  براجمها  أ غلب 

   بلوغها.مدى  املُْفتََحَصة وربطها مبؤرشات لقياس 

  %100% و21بني  للنتاجئ  تراوحت نسب حتقيق التوقعات الس نوية  يف هذا اال طار،  

 ،2018% ابلنس بة لس نة  45% مقابل  51  متوسط بلغ  مبعدلوذكل    ،2019ة  س ن

 .نتاجئال حتقيق  عىل مس توى %50ومؤسسة نس بة تتجاوز  ا قطاع 14  جسلت  كام

أ نه ىل  ا  أ س باب  و  وجتدر اال شارة،  ابلنس بة ل كرث من قطاع ومؤسسة معنية، تعزى 

تعبئة  ب   ادلاخلية املرتبطة خصوصاعوامل  ال ا ىل الضعف النس يب يف حتقيق بعض النتاجئ

خالو   ،اخملصص للمشاريع الاستامثرية  العقاري  الوعاء ل بعض انئيل الصفقات العمومية ا 

تعدد و   ،التعاقدية  ملزتاماهتاب تعرف  اليت  ال هداف  بعض  حتقيق  يف  التحمك  صعوبة 

كراهات    ؛املتدخلني   اك  اخلارجية  العوامل  ا ىل  املناخية  ابال ضافة  وتأ ثري الظروف 
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 قدرة سوق الشغل عىل استيعاب اخلرجيني و عىل ا طالق ال شغال    يوتقنيةاجل   اخلاصيات

 .مثال

أ داء القطاعات الوزارية أ عاله وامتدادا لهنج ،  وبناء عىل نتاجئ حتليل خمرجات جناعة 

العمل يمت  وف  ، ساال صاليح  شيطبع تزنيل هذا الور التدرج والتقيي املرحيل اذلي  

 :  عىلخصوصا 

 ،خبصوص واثئق جناعة ال داءالانفتاح ومراعاة التفاعالت املؤسساتية  تعزيز   

حساابت واملفتش ية  لربملان واجمللس ال عىل لل تكل املعرب عهنا من طرف االس امي  

 ؛العامة للاملية

احلالية  رص  احلصيةل  من  املس تقاة  ادلروس  خالل  د  اال جراءات  من  حتديد 

افتحاص    ،التصحيحية تقارير  اليت رصدهتا  والنقائص  اال كراهات  قصد جتاوز 

املشرتك بني مديرية املزيانية واملفتش ية التنس يق    ء، وذكل يف ا طارجناعة ال دا

 .العامة للاملية

   ؛ الس يدات والسادة  

رفاقلقد   ا  املرشوع  ت  الرتابية،    بتقريركذكل    هذا  للجامعات  املرصدة  املوارد  حول 

تقدمي وحتليل املوارد املعبئة من طرف ادلوةل لفائدة مزيانيات اجلهات والعامالت    هبدف
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واحضة للعالقة   قراءةالقيام بس ميكن من  . وهو ما  2019س نة    وال قالي وامجلاعات برمس

من حيث املوارد املزيانياتية اجملمعة   امجلاعات الرتابيةاملالية القامئة بني مالية ادلوةل ومالية  

لمتكيهنا من أ داء  واملدفوعة، لكيا أ و جزئيا، من طرف ادلوةل لفائدة امجلاعات الرتابية

لهيا عىل أ حسن وجه  .املهام املس ندة ا 

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

الترشيعية املؤسسة  مع  ومس متر  بتنفيذ   بناء  املتعلقة  للمعطيات  ولوهجا  وتيسري 

من    ا تتضمن مزيد   التمكيليةالواثئق  مجموعة من    مكبني أ يدي  نضع  ،الس ياسات العمومية

تنفيذ قانون املالية لس نة   بس ياقاملتعلقة  اال ضافية وال رقام وكذا املؤرشات    املعطيات

2019  . 

   ؛ الس يدات والسادة  

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

ثبات املبلغ الهنايئ للمداخيل املقبوضة والنفقات املنجزة املتعلقة     2019ابلس نة املالية  وا 

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

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

 عىل الشلك التايل:، واليت جاءت بصورة مس تقةل

 ،  ة ـ ة العامـ املزياني وى ـىل مستـع  أ وال:

   .مليار درمه  65,653املنجزة عند هناية السنـة  النفقات بلغت  

ما    9201املالية   للس نة ملزيانيـة العامةاتقديرات   بلغت  ، فقداملوارد ص  ي فامي   

أ ي ،  مليار درمه  365,96 حتصيل مـا مجموعه تـمو   ، درمه مليار    329,62قدره  

بلغت  ا  بنس بة   نس بة   وقدهذا،    . % 111,02جناز  العادية  املوارد  شلكت 

 من مجموع املوارد احملصةل.  % 71,29

 ،  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 يص   

 مليار درمه.  101,36ت حتصيل  و ،مليار درمه   85,08يف  2019
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 ، مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل اثلثا: فامي يص 

مجموعه    الاس تغالل نفقات    جسلت فقد     درمها يل م   06,2ما  أ ما  ر  موارد  . 

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

 . ماليري درمه 4,68وت حتصيل  ،درمه

املرافق    الاستامثرنفقات    ت بلغ يف حني    . وابملقابل،  مليار درمه  23,1لهذه 

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

 . مليار درمه  3,69ت حتصيل ما مجموعه  

 ؛ الس يدات والسادة  

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

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

% يف س نة 2,5ا ىل  2018% برمس س نة 3,2الناجت ادلاخيل اخلام، حيث انتقل من  

ذ بلغت  2019 ا  انتعاشا  الفالحية عرفت  القمية املضافة غري  أ ن  % مقابل 3,9. غري 

-8,6عرفت القمية املضافة الفالحية اخنفاًضا بنس بة  بيامن  ،  2018ل س نة  % خال2,9

 . 2018س نة  % 5,8  ارتفاع قدرهبعد   %
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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 ت حرص فقد   ،كلذلوكنتيجة 

 الس يدات والسادة ؛ 

  .2019تلمك 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 قانون التصفية بصدد ا 

، واذلي سيمت تقدميه ا ىل الربملان قبل 2020املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  

 تفعيال ملقتضيات القانون التنظميي لقانون املالية.  2022الربع ال ول من س نة هناية 

 أ شكر لمك حسن اهامتممك والسالم عليمك ورمحة هللا.                                  


