مؽشوق محزاهية
وصاسة الاقحصاد واملالية وإصالح إلاداسة
لعىة 2021
لجنة املالية والتخطيط والتنمية الاىتصادًة
مجلغ املعتؽاسين
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الىصاسة في أسقام

كذد مىؿفي الىصاسة

19 235
27%

قؼاق الاقحصاد و املالية
املصالح املشلضية 21%
املصالح الخاسجية 79 %

61%

39%

ألاػش

18 821
46%
27%
14%

قؼاق إصالح إلاداسة

ألاػش
املحىظؼة

أكىان الحىفيز

أكىان الحىفيز

260

52%

48%

ألاػش

9%
77%
25%

الؽؤون اللامة و الحهامة

ألاػش
املحىظؼة
ألاػش
املحىظؼة

154

56%

44%
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ألاػش

55%

20%

أكىان الحىفيز

خصيلة الىصاسة لعىة 2020
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وعبة إهجاص الاكحمادات بشظم ظىة 2020
بلغد الاكحمادات الاجمالية املفحىخة بشظم قاهىن املالية امللذى لعىة  3413 2020مليىن

قؼاق الاقحصاد و املالية قؼاق إصالح إلاداسة

الؽؤون اللامة و الحهامة

هفقات املىؿفحن

2 796م د

 56م د

 30م د

اكحمادات الخعيحر

 392م د

 26م د

 20م د

اكحمادات الاظخثماس

 81م د

 11م د

1مد

99%94%94%

98%

83%80% 79%
64%

اإلهجاز
إلى غاية  20هوهبر 2020

100%

80%
52%

88%

99%

84%

68%69%
38%
0%

نسبة االلتزام

نسبة األداء

نسبة االلتزام

هفقات الموظفين
قطاع االقتصاد و المالية
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نسبة األداء

نسبة االلتزام

نسبة األداء

اعتمادات التسيير

اعتمادات االستثمار

قطاع إصالح اإلدارة

الشؤون العامة و الحكامة

قؼاق الاقحصاد واملالية
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إلاجشاءات املحخزة للحخفيف مً أرش أصمة جائدة لىفيذ19-


 إخددذاذ الصددىذول الخدداب بحددذبحر جائدددة فحددروط لىسوهددا "لىفيددذ-
 " 19في ماسط 2020
للتُف ل للا النفي ل للا املتتلي ل للة تيةيل ل للا لي ل للا والىظ ل للا ا ال ل ل ل ية و د ل ل ل
الاىتص للاد ال للى و ٍ للزا الحف دداؾ كن ددا مىاص ددخ الؽ ددغ والحخفي ددف م ددً
الحذاكيات الاجحماكية لهزه ألاصمة.
 جلبئة الحمىيالت الخاسجية
الترٍحز لى آليا التمىيا التل سعلمب حبل ر ظلشلم للملىاسد املتا لة رل لاس
اتفاىيا التتاون املبرمة ظلفا مم الؽشَاء :
• خلط الىىاًللة والعلليىلة امليلذر مللن للشن دلنذوو النيللذ الللذو
؛
• ى ل للشا ظياظ ل للة التنمي ل للة املشد ل للىد م ل للن ل للشن ال ن ل للّ ال ل للذو
ملىاجهة الِىاسث الط يتية.
املفاوضة و الاتفاو مم الؽشَاء املاليحن لى :
• الشفل للم مل للن الا تمل للادا املاليل للة املبرمجل للة شظ ل ل ظل للنة  ،2020و
سعشلم الب ىبا املشت طة بها ؛
• للادي تىصل للم حتل ل امل للىاسد املشد للذي و سبل ل حرةا ل للذ ل لشام
إلاد للمش ومؽ للاسلم اظ للتلماسية را ألاولىي للة )ال ل ل ة وال ماً للة
الاجتما ية( ؛
مىاٍ للة امل ظع للا التمىمي للة ب للر آلي للة الل للمان م للن ج للا ست للة تم للىيم
خاسجية مم الؽشَاء املاليحن.

قيادة لجىة اليقـة الاقحصادية لحخبم اولهاظات وباء لىسوها فحروط املعحجذ وثدذيذ الاجشاءات املىالبة.
ت اتخار ذي تذا حر لفا ذي ألاظش ،والاجشاء واملياوال املتلشسي من الجا حة.

الصمىد
•



اثخار إجشاءات اظحعجالية مىز
بذاية الحجش الصحي إلا محم
ؼهش يىهيى ،ورلو لحىفحر الذكم
املالي الفىسي لألظش واملقاوالت.

إكادة الاهؼالل
•
•

إلاولاػ وإكادة الحأهي

جلبئة املىاسد الالصمة إلكادة الاهؼالل
واللىدة الحذسيجية ملخحلف القؼاكات
ملضاولة وؽاػها،
دكم لليعيج الاقحصادي املدني
بالذسجة ألاولا.

•
•

وطم «ميثال الاولاػ الاقحصادي
والخؽغي »
ثذابحر لفائذة القؼاكات ألالثر
ثظشسا مً ألاصمة (ثىقيم كقىد-
بشامج  :العياخة ،ممىوي الحفالت
و الحـاهشات  ،قؼاق الترفيه و
ألاللاب)

إجشاءات اظحثىائية لذكم املقاوالت املحظشسة مً فحروط لىسوها

جبائية

مالية

و /أو جلليق
•ثأجي
الظشيبية
الاظحدقاقات
(الحصشيدات و ألاداءات)

•إخذاذ آليات جذيذة
طمان
للحمىي (مث
أولسجحن وطمان إقالق)،
ظذاد القشوض
ثأجي
البىنية لفائذة املقاوالت
وثلو املحللقة بقشوض
إلايجاس ...

اجحماكية
•دكم مالي لألجشاء في
القؼاق املهيه و لألظش
التي جلم في القؼاق الغحر
مهيه  ،ثأجي آجاى
جعذيذ قشوض الاظتهالك
وقشوض العنً ...

اداسية
•ثبعيؽ بلع املعاػش
وػشل كقذ الجمم الخاب
ولزا مضاولة مهام ثذقيق
الحعابات ،اكؼاء الذكم
الالصم للمقاوالت الحاصلة
كنا صفقات كمىمية...

رات بلذ
اظتراثيجي
•إخذاذ صىذول الاظخثماس
الاظتراثيجي "صىذول مدمذ
العادط لالظخثماس "
بحلليمات ملنية ظامية

إخذاذ لجان جهىية لليقـة الاقحصادية مً أج ثخبم اولهاظات ألاصمة الصحية كنا الاقحصاد الجهىي ،وثخبم ثىفيز الحذابحر التي اثخزتها
اللجىة الىػىية لليقـة الاقحصادية
7

مخؼؽ اللم الاظتراثيجي للقؼاق
مىاصلة اهجاص مخؼؽ اللم الاظتراثيجي للقؼاق 2021-2017
الاهذاف





إلاػاس املشجعي

وضم ما الىصاسي ر اس سؤية ؼاملة متىظطة ألامذ؛
ميظعة ثيافة التخطيط الاظتراتيج والتيىي والتما التؽاسَي
ر تذ حر نؽطة الىصاسي؛
ستضيض ىذسا الىصاسي لتمُينها من لتر دوسةا ٍيا شي للتنمية
الاىتصادًة والاجتما ية لل مد؛
الشفم من الفتالية ر التذ حر مم تجىيذ ال ذما امليذمة وستمي
سىمنتها.






الذظتىس؛
اليىانحن التنظيمية؛
ال طا ا والتىجيها امللُية العامية؛
البرنام ال ِىمي؛

املؽاسيم
 207مؽشوق
 133مؽشوق يخص مهً
الىصاسة

بلغد وعبة إلاهجاص

73%

 37مؽشوق يهم الشقمىة
وثؼىيش هـم املللىميات

8

32

مؽشوق مىجض بالهام
 16مؽشوق يهم املجاى
الخؽشيعي والحىـيمي

امليثال الىػني لالثمشلض الاداسي
• إكذاد الحصميم املذيشي املشجعي لالثمشلض الاداسي ومصادقة اللجىة الىصاسية امللىية كليه ( 26يىليى )2019؛
• ثم ظىة  2020ثديحن اليسخة ألاولا مً هزا الحصميم اظخىادا ملقحظيات املشظىم الجاسي به اللم
االختصاصات والصالحٌات والمهام  ،خاصة ذات الطابع التقرٌري ،التً سٌتم نقلها الى المصالح الالممركزة
+28 188
+29 176
+18
+17
160

2 02 1

147

142

2 019

2 02 1

2 018

على صعٌد الجهات

130

2 018

2 019

على صعٌد العماالت واألقالٌم

االختصاصات والصالحٌات والمهام موضوع تفوٌض الى المصالح الالممركزة
111

2 02 1

+30

81

80

+6

2 019

75

2 018

2 02 1

2 019

2 018

على صعٌد العماالت واألقالٌم

على صعٌد الجهات

+2%

80%
78%
2021

+15

65

+1

64

2018

+16%

50%

ثىصيم املىاسد البؽشية كنا
الصليذ الالممشلض
للقؼاق
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ثىصيم املىاسد املادية كنا
الصليذ الالممشلض
للقؼاق

34%

2021

2018

الاصالخات النبري
إلاصالح الظشيبي
•

تجزًا تىديا املناظشي الى نية اللاللة ىْ الج اًا إدساج تذا حر ر ىانىن املالية لعنة .2020

مىاصلة ثجزي القاهىن الحىـيمي سقم  130.13لقاهىن املالية
•
•
•
•

اس نظمة الا تياط الاجتماع و التيا ذ ضمن فصا نفيا املىظفحن ً
وفيا أل ِار املادتحن  15و 69من اليانىن التنظيمل

دساج معاةما الذولة ر
ليانىن املالية؛
سفللاو مؽللشون ىللانىن التصللفية سىل  21.20املتتلللً تنفيللز ىللانىن املاليللة للعللنة املاليللة  2018التيللاسيش الجذًللذي :تيشيللش افتحللاا نجا للة ألاداء والتيشيللش
العنىي ىْ نجا ة ألاداء؛
ذء ألا ماْ التحلحرًة للمصادىة لى عا ا الذولة التنعيً حن ال ضينة التامة للمملُة واملجلغ الا لى لل عا ا ؛
مىاٍ ة اليطا ا الىصاسية وامل ظعا من جا تُشلغ التزاماتها املتتلية النىن الاجتماع لى معتىي مؽاسلم نجا ة دائها.

10

الاصالخات النبري
إصالخات أخشي
• انطمو التما االظتراتيجية الى نية للؽمىْ املا ؛
• الانتياْ النهائي ملعّ املحاظ ة التامة للذولة اليا مة لى م ذ ث ا ال يىو والالتزاما ؛
• اظتُماْ مجمى ة التتليما املحاظبية ) (Instructions comptablesاملتتلية ِافة دنان املحاظ حن التمىميحن ؛

• مىادلة تفتيا َافة املِىنا لإلدمش املحاظ اسي للذولة ؛
• مىادلة اظتُماْ دمش الطل يا التمىمية؛
•

ذاد مؽاسلم اليىانحن املتتلية إدمش اليطان التار والىَالة الى نية املِلفة التذ حر الاظتراتيج ملعاةما الذولة؛

• إلاسظاء التذسيج لإلًذان إلالُتروني للفىاتحر لى معتىي امل ظعا واملياوال التمىمية .
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دكم املقاولة وجشجيم الاظخثماس
ثىفحر مىاسد الحمىي :
•

انطمو البرنام املنذم لذ

•

التما برنام "انطمىة" ؛

تمىيا امل ادسي املياوالتية ؛

امل ظعا واملياوال التمىمية املتلشسي من آثاس َىفيذ 19-حغشا ستضيض تمىيمتها الذا مة ؛

•

د

•

ستضيض الاظتيشاس وإلاؼشان لى اليطان املا ؛

• نؽش آجاْ ألاداء املصشش بها من شن امل ظعا واملياوال التمىمية لى مىىم مشدذ آجاْ ألاداء.
جلبئة اللقاس:
•

ست ة ما ًناةض  4400ةُتاسا (خاسج مخطط املغشب ألاخلش) لذ

•

ست ة ما ًناةض  1100ةُتاسا تخص  23مؽشو ا ن شيً ل ا التشوا ر

•

تخصيص 118ةُتاسا لفا ذي الاداسا التمىمية لى س ظها وصاسي التر ية الى نية و التِىين املنه والتتلي التا .

املخططا اليطا ية و البرام الجهىية والاظتلماس املنت ؛
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اس الؽشاٍة الفم ية؛

دكم الحهامة الجيذة

نجللاص  240مهمللة ؼللملا لللى ال صللىا افتحللاا نجا للة
الاداء شظ ل العللنة املاليللة  2018و للذاد  65تيشي لشا مللن
شن املفتؽية التامة للمالية؛
وضلم آليلا لتت لم اجللش ي التىدليا را ألاولىيلة الللىاسدي
ر ل ل ل ل ل تيل ل ل للاسيش الهي ل ل ل للة مل ل ل للن ل ل ل للشن إلاداسا وامل ظعل ل ل ل للا
املفتحصة؛

ل للذاد تيشيل للش افتحل للاا نجا ل للة ألاداء والتيشيل للش العل للنىي
ل للىْ نجا ل للة ألاداء املشاف ل للً ملؽ ل للشون ى ل للانىن التص ل للفية
ً
شظل ل ظ للنة  2018ورل للّ تط يي للا مليتل لليا امل للادي 66
من اليانىن التنظيم ليانىن املالية سى  130.13؛
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الشفم مً املشدودية وثبعيؽ املعاػش

ثدفيف أمالك الذولة

ثدعحن مشدودية الىمالة القظائية للمملنة

تيظلليغ الشظللىر التياسيللة ملعللا ة  29للله ةُتللاسا
و ً ل ل للذان مطال ل ل للر للتحفل ل للي

مع ل ل للا ة  58لل ل لله

ةُتاسا.

إبشام كذة اثفاقيات لحبادى املللىمات

 970مليىن دسة ت تىفحرةا ٍفشو حن امل الغ املطالر
بها وامل الغ املحِىر بها خمْ ألاظذط ألاوْ من ظنة

مىاصلة بشهامج الحدىى الشقمي كنا صليذ جميم
مذيشيات الىصاسة

.2020

املعاػش الجمشلية
وضم معطشي جذًذي لتذ حر

لا

الفا لحن

مم الهي ا ال ِىمية وال ادة طشيية م اؼشي و بر

الاىتصادًحن

نظار ” ىستنيا“.

الجمشٌ ،ؼهادي الفا ا الاىتصادي املتتمذ)....،

ن حتذ (ٍفالة ألانظمة الاىتصادًة
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ما يىاهض  26ألف ػلخ كشض ثم وؽشها في بىابة
الصفقات اللمىمية

مىالبة اللىصش البؽشي وثدعحن ؿشوف اللم


مقاسبة الىىق :
• ثشظيخ مقاسبة الىىق كنا معحىي املىاسد البؽشية:
• ستضيض تمليلية النعاء لى معتىي الىصاسي ( )%39؛
• تحعحن ولىج املىظفا للتِىين ( )% 45؛
• د ولىج املىظفا ملنادر املع ولية ()% 23,8

• إجشاء دساظة خدىى «الحىفيدق بدحن الحيداة املهىيدة والحيداة الشخصدية للمدشأة املىؿفدة بدالىصاسة» تهدذف ملعداءلة وطدلية اليعداء املىؿفدات بدالىصاسة مدً خدالى
مقاسبة جلحمذ كنا  5دكامات سئيعية:
•
•
•
•
•

تطىيش اليذسا املهنية ( تنمية مهاسا املىظفا بر التِىين و مىاٍ تهن للترشح ملنادر املع ولية…)؛
تذ حر الىىا واملتطل ا ( مو تجشبة للتما ن حتذ ل ت الىظا ه…)؛
تحعحن جىدي ال ياي التما ( وضم ميلاو التىفيً حن ال ياي الش صية واملهنية…)؛
تيىية اليذسا ر تذ حر التمىا مم الؽشَاء والفا لحن ( ذاث مشاٍض اظتمان ود للنعاء…)؛
تنىلم وتحعحن جىدي ال ذما الاجتما ية امليذمة ملنخش ي م ظعة ألا ماْ الاجتما ية للىصاسي الظيما ستمي ال لانا .

• الؽشون ر تجزًا التىديا املنبلية ن ةزه الذساظة.


الحنىيً وثؼىيش النفاءات:
• نجاص ما ًفىو  74له ًىر فشد من التِىين ؛
• مؽاسٍة ٍثر من  8 000مىظه ر الذوسا التذسيبية املنظمة؛
• اظتفادي ما ًناةض  7700مىظه من الترىية (الذسجة و الشت ة)؛
• تنظي م اسيا للتىظيه (مفتش املالية ،مهنذس الذولة ومتصشفحن) لى دتيذ  13مذًنة؛
• شمجة امتحانا الُفاءي املهنية ته جميم الذسجا .



اللم الاجحماعي:
• متاحتة تجزًا مخطط ما م ظعة ألا ماْ الاجتما ية للىصاسي (10470معتفيذا)؛
• مىادلة سىمنة الىلىج ا ى ال ذما الاجتما ية.



مىاصلة بشهامج تهيئة وثأهي املباوي إلاداسية
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ثدعحن الحىاص

 دذاس ٍ 14بعىلة تلفضيىنية اللغة التشبية و
الاماصلغية والفشنعية للتتشيه التذا حر املتخزي
من شن لجنة الييظة الاىتصادًة.

 ا تماد نب ة جذًذي ملىىم الانترنا
ًلمن ودىْ املحتىي لِا الضا شين
حغ النظش ن الىظا ا املعتتملة.

 50000محخبم كبر ثىيتر

أصيذ مً 10 000
مؽاسك في ثؼبيق
الىصاسة « MEF
» Newsكبر الهىاثف
الزلية

 نجل للاص النب ل ل ة التاظل للتة مل للن محزانيل للة املل للىا ن الت ل ل
تي للذر حؽ للِا واب للح ومبع للط مؽ للشون ى للانىن املاليل للة
لعل للنة  ،2020وتل للشور تُل للشلغ الت ل لزار الل للىصاسي م ل للاد
اػالل خعاب
جذيذ للىصاسة في الؽفافية والتىادا مم املىا نحن فيما يه املحزانية؛
لينىذ ان
 تمُللحن مللا ًفللىو املليللىن صا للش مللن ولللىج ىا للة الانترنيللا
للىصاسي متذْ  4000صياسي ر اليىر؛

 44 800محخبم كبر فايعبىك
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 دذاس ذي نبخ من مجلة املالية التشبية
والفشنعية ما ر رلّ ذد خاا يه ىانىن املالية
املتذْ لعنة ( 2020ت نؽشةا الُترونيا)

قؼاق إصالح الاداسة
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خصيلة املىجضات
 وسػ الالثمشلض إلاداسي :

املصادىة لى التصامي املذًشية لمتمشٍض إلاداسي لليطا ا الىصاسية ْ  13وصاسي ( 23ىطان ِىمي) ؛
املصادىة لى خاس ة شيً ملىاٍ ة تنفيز ملامحن امليلاو الى لمتمشٍض إلاداسي؛
دذاس منؽىس للعيذ س يغ ال ِىمة لتفتيا خاس ة شيً تجزًا وسػ المتمشٍض إلاداسي؛
دذاس تيشيش ماْ اللجنة الىصاسية لمتمشٍض إلاداسي.

•
•
•
•

 إكذاد املخؼؽ الحىجيهي لإلداسة الشقمية :
•
•
•
•

ذاد مؽشون ىانىن ًتتلً اإلداسي الشىمية تتاون مم العلطة ال ِىمية املِلفة االىتصاد الشىم (ر معطشي املصادىة)؛
وضم مخطط تىجيه للتحىْ الشىم من جا سفم معتىي نضج ال ذما الشىمية ؛
ذاد دليا متاًحر تصمي وتيذً ال ذما الشىمية ؛
ستمي نظار تليي ومتالجة وتت م مم ظا املشتفيحن واىترا اته وتظلماته النع ة للجما ا الترا ية.

 إصذاس القاهىن املحللق بحبعيؽ املعاػش وإلاجشاءات إلاداسية واملشظىم املحللق بحؼبيق بلع مقحظياثه.

18

خصيلة املىجضات

ثبعيؽ املعاػش وإلاجشاءات إلاداسية
1

خزف جميم املعاػش وإلاجشاءات إلاداسية التي ليغ لها ظىذ قاهىوي؛

2

إلضام إلاداسات بجشد وثصييف وثذويً ووؽش وسقمىة املعاػش إلاداسية بالبىابة الىػىية للمعاػش إلاداسية؛

3

كذم مؼالبة املشثفق بحصحيذ إلامظاء كنا الىرائق إلاداسية املنىهة مللف الؼلخ؛

4

كذم مؼالبة املشثفق بألثر مً وسخة واخذة مً الىرائق واملعخىذات املنىهة لهزا امللف

5

كذم مؼالبة املشثفق باإلدالء بيسخ مؼابقة ألصىى الىرائق واملعخىذات املنىهة مللف الؼلخ

6

كذم مؼالبة املشثفق بالىرائق إلاداسية التي يمنً الحصىى كليها مً إداسة أخشي

7

ثؼبيق مبذأ اكحباس ظنىت إلاداسة بمثابة مىافقة

8

اظخبذاى بلع الىرائق واملعخىذات واملللىمات املؼلىبة بحصشيذ بالؽشف يذلي به املشثفق امللني

املغاسبة
بالخاسج

املقاوالت

املىاػً

9

ثدذيذ آجاى قصىي في  30يىما مللالجة ملفات الاظخثماس و أقصاه  60يىما باليعبة لباقي القشاسات إلاداسية

72

259

562

10

خق املشثفق في الحصىى كنا وص إيذاق ػلخ الخذمة إلاداسية

ثىريق وثذويً املعاػش وإلاجشاءات إلاداسية
داخ أج ظحة أؼهش ابحذاء مً  28ؼخىبر
 2020ثاسيخ دخىى القاهىن خحز الحىفيز

كذد املعاػش 893 :

19
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خصيلة املىجضات
 الاظتراثيجية الىػىية ملهافدة الفعاد:
• تت م تنفيز الاظتراتيجية الى نية ملِافحة الفعاد؛
ذاد ديغة محينة ل يي ة مؽاسلم الاظتراتيجية الى نية ملِافحة الفعاد؛
•
ذاد شنام التما شظ ظنة 2021-2020؛
•
• مصادىة املجلغ ال ِىمي لى مؽشون ىانىن الهي ة الى نية للجزاةة والىىاًة من الشؼىي ومحاسبتها والؽشون ر دساظته مجلغ النىاب.
 ثجزي قاهىن الحق في الحصىى كنا املللىمات:
مو ال ىا ة إلالُترونية لل صىْ لى املتلىما ً www.chafafiya.maىر  13ماسط 2020؛
•
• ستيحن  1148ش صا مِلفا ال صىْ لى املتلىما اإلداسا وامل ظعا التمىمية وتنظي لياء تي حري ىْ تذا حر النؽش الاظت اق .
 وسػ الحنىمة املىفحدة
• مىادلة نجاص التزاما خطة التما الى نية ألاو ى لل ِىمة املنفتحة للفتري ما حن ًناًش 2020وغؽا  2020؛
• إلا ذاد املؽترٌ ل طة التما الى نية اللانية للفتري .2022-2021
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خصيلة املىجضات
إلاداسة اللمىمية في ؿ جائدة لىفيذ :19-وطم مخؼؽ ػىاسئ
 إكذاد جملة مً الحذابحر الاختراصية:
•
•
•
•
•

تحذًذ منؽىس  32جشاء نى يا ا تراصيا وتحعيعيا يه إلاداسا واملىظفحن؛
دذاس منؽىس سى  2/2020تاسيخ فاتب شيا  2020املتتلً ال ذما الشىمية للمشاظم إلاداسية والزي ت مىج ه د ىي اليطا ا الىصاسية ى ت مجمى ة من ال لىْ الشىمية :
سىمنة املشاظم إلاداسية:
وضم ىا ة مُتر الل ط الشىم الت سعمب لإلداسا والجما ا الترا ية وامل ظعا واملياوال التمىمية ت ادْ املشاظم إلاداسية ،وتمُن املشتفً من ًذان مشاظمته إلاداسية لُترونيا لذي إلاداسا املنخش ة
ر ةزا النظار  :اهخشاغ  833قؼاكا وصاسيا ومؤظعات ومقاوالت كمىمية وجماكات ثشابية
ال ذمة الالُترونية للمشاظم إلاداسية.

 اظحمشاسية الخذمة اللمىمية (اللم كً بلذ) :

• منؽىس وصيش الاىتصاد واملالية و دمش إلاداسي سى  3تاسيخ  15شيا 2020املتتلً التما ن حتذ إداسا الذولة؛
ذاد دليا منهج للتما ن حتذ اإلداسا التمىمية؛
•
ذاد مؽشون مشظىر للتما ن حتذ.
•

 إجشاءات ما بلذ الحجش الصحي:
•
•
•
•

منؽىس وصيش الاىتصاد واملالية و دمش إلاداسي املتتلً التذا حر الا تراصية الىاجر الالتزار بها من شن املشافً التمىمية لتذ حر مش لة التىدي من الحجش الصح (منؽىس سى  4الصادس ر  22ماي) 2020؛
ذاد دليا مل ملىاٍ ة مش لة ما حتذ الحجش الصح ًحذد ذدا من التذا حر الىىا ية الىاجر الالتزار بها من شن إلاداسي واملىظه واملشتفً؛
تطىيش نظار تت م إلاجشاءا والتذا حر الىىا ية والا تراصية املتخزي لتذ حر مش لة ما حتذ سفم الحجش الصح ؛
مناؼحر لتنظي امل اسيا وامتحانا الُفاءي املهنية والترىية.

21

الؽؤون اللامة والحهامة
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ظياظة ألاظلاس و املىافعة و اصالح املقاصة
 1ظياظة ألاظلاس املقىىة



لم جؽهذ أظلاس املىاد و الخذمات ألاظاظية املقىىة أية صيادة خالى ظىة  2020باظحثىاء  :ثدذيذ أو مشاجلة أظلاس 503دواء مم ثخفيع أظلاس  304دواء ،الضيادة في أظلاس كذد مً مىحجات الحبغ إرش سفم
جلشيفة الشظىم الجمشلية كنا الاظححراد وثىفحر النمامات الىاقية و امللقمات الندىلية بأرمىة مىاظبة .
مراجعة تركيبة سعر غاز البوطان عند االستيراد من أجل
 التوفر على بنية مختلطة ) (hybrideتأخذ بعين االعتبار الواردات من الواليات المتحدة االمريكية وأوروبا وباقي الدول من أجل مالءمتها مع الواقع،
 اللجوء الى التحوط ) (hedgingقصد التحكم في تقلبات أسعار غاز البوطان
 تخفيض تكلفة الدعم الموجه لغاز البوطان.

ثؼىس الغالف املالي للذكم (مليىن دسهم )

-2هـام املقاصة:
الهلفة الاجمالية املشثقبة (مليىن دسهم)

قذ يتراوح الذكم إلاجمالي املحىقم نهاية  2020ما بحن خىالي  13,8ملياس دسهم و 14,1ملياس دسهم اسثباػا بفشطيات ثقلبات
ألاظلاس الذولية لغاص البىػان ما بحن  355دوالس للؼً أو  400دوالس للؼً ؼهش ي
المواد
غاص ال ى ان
العُش

2781

الذىيً الى

1080

د

الىاد الاظتهمٍية ر ألاىالي الجنىبية

املجمىق

الغالف املدذد في قاهىن املالية
الهلفة الحقيقية
البىػان

الذكم املدقق يىايش-ألحىبش 2020
7600

مً املشثقخ ان جسج ملفة دكم املىاد ألاظاظية اهخفاطا ظىة  2020مقاسهة مم ظىة
 2019هخيجة ثشاجم ألاظلاس الذولية خاصة ثلو املحللقة بغاص البىػان

 355دوالس للؼً ؼهشي
هىهبر ودجىبر ) 2020

العنش
الذقيق الىػني
دكم أظلاس املىاد ألاظاظية
باألقاليم الجىىبية

80
11541

-3ثفلي ظياظة املىافعة  :الحصيلة

•

•

2019
17.670
15.294
10.452

2020
11.260
13763
( 8.986اخزا بفشطية

وعبة الحغيحر
-36
-9
-14

ت تذاسط ما ًفىو  38ملية تشٍحز محالة من شن املجلغ منز ذاًة  2020ةما ىطا ا مختلفة:
• الصنا ا الُيماوية وال ترولية ،دنا ة الادوية ،الفنذىة ،ال ة ،ال ناء ،الاظتؽاسي ،العياسا  ،التتلي التا  ،الصنا ا الغزا ية ،التىصلم…….،
• اصيذ من  % 80ت الترخيص لها وال اق ىيذ الذساظة.
لر اظتؽاسي املجلغ فيما ًتتلً تينحن ظتاس حت منتجا ال ماًة من ذوي َىفيذ ( 19الُماما واملتيما الُحىلية) يا ليانىن شية ألاظتاس واملنافعة.
23

3.407
1.350
85

3.361
1320
96

-1,35
-2,2
+13

أهم ثذابحر مؽشوق محزاهية ظىة
2021

24

قؼاق الاقحصاد واملالية
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بشهامج اللم بشظم ظىة2021
الاصالخات النبري

 -1إكؼاء ألاولىية لحجزي ألاوساػ إلاصالخية النبري التي أػلقها جاللة امللو خفـه هللا
• الؽشون ر ستمي التغطية ال ية إلاج اسية؛
بر تفتيا دنذوو محمذ العادط لمظتلماس ،ومىادلة دًنامية اليشوا امللمىنة من شن الذولة.
• تجزًا خطة نتاػ الاىتصاد الى
• دمش امل ظعا واملياوال التمىمية من خمْ تفتيا اليلانىنحن ال ادلحن إدلمش ةلزه امل ظعلا و لذاث والىَاللة الى نيلة املِلفلة التلذ حر الاظلتراتيج
ملعاةما الذولة.

 -2مىاصلة ثجزي إلاصالح الظشيبي
 -3مىاصلة ثفلي مجمىكة مً إلاصالخات ألاخشي
•
•
•
•

متاحتة تجزًا مخطط التما الاظتراتيج لليطان .2021-2017
متاحتة تجزًا امليلاو الى لمتمشٍض إلاداسي؛
مىادلة ألاؼغاْ املتتلية مؽشون ستذًا املخطط املحاظب للتيمحن فيما ًتتلً منت التِافا؛
مىادلللة ألاؼللغاْ املتتليللة مؽللشون تحيللحن ىىا للذ املحاظل ة املط يللة لللى دللنذوو التىظيلله الجمللاع للتعللنيذ و للذاد ىىا للذ املحاظل ة ال ادللة
حؽهادا الصِىٌ.
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بشهامج اللم بشظم ظىة2021
مىاصلة الاصالخات النبري
 -3مىاصلة ثفلي مجمىكة مً إلاصالخات ألاخشي

• نضن الصفة املادًة ن اللمانا املادًة املتتلية الصفيا التمىمية(اللمان امل ىا ،اللمان النهائي وإلاىطان اللامن).
• اظتُماْ دمش الصفيا التمىمية واملنظىمة اليانىنية امل شي للمحاظ ة التمىمية للذولة؛
• مىادلة ألاؼغاْ املتتلية مؽشون املخطط املحاظب للجما ا الترا ية.

• التما لى تفتيا ميتليا مذونة التيمينا املتتلية مخا ش ألاوساػ ؛
• تطىيش الا اس التنظيم واملحاظ اسي امل ش للتيمحن التِافل والشفم من ولىجيته؛
• متاحت للة ست للة التم للىيم ال اسجي للة ملىاٍ للة الجه للىد امل زول للة ر ل
الذولية ر ةزا املجاْ.

27

للاس ِام للة ونجا للة اليط للان الت للار والاظ للتفادي م للن ال ب للري

بشهامج اللم بشظم ظىة2021
دكم املقاولة و إكؼاء ديىامية جذيذة لالظخثماس
• مىاٍ ة الفا لحن الاىتصادًحن من جا التخفيه من آثاس جا حة َىفيذ 19-لى الاىتصاد الى
•

طاء دفتة جذًذي للبرنام املنذم لذ

•

طاء دًنامية جذًذي لبرنام ‘انطمىة„„ ؛

؛

تمىيا امل ادسي املياوالتية؛

• الاظتمشاس ر مىاٍ ة العياظا اليطا ية (العُن والصنا ة ومخطط املغشب ألاخلش  )...وبشام التنمية الجهىية؛

• مىادلة تفتيا إلاًذان إلالُتروني للفىاتحر لى معتىي امل ظعا واملياوال التمىمية ؛
• مىادلة الجهىد الشامية ى سعشلم سعذًذ معتحيا ممىني امل ظعا واملياوال التمىمية.
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بشهامج اللم بشظم ظىة2021
مىالبة اللىصش البؽشي وثدعحن ؿشوف اللم
 مقاسبة الىىق :

• مىادلة تجزًا مخشجا الذساظة ىْ «التىفيً حن ال ياي املهنية وال ياي الش صية للمش ي املىظفة الىصاسي» ؛
• مىادلة د الذوس املحىسي للمش ي لى معتىي وصاسي الاىتصاد واملالية و دمش إلاداسي.



الحنىيً وثؼىيش النفاءات :ا تماد شنام تِىين شظ ظنة  2021لتنمية ىذسا وم ةم املىاسد البؽشية للىصاسي يهذن ا ى :
• نجاص ما ًفىو  85له ًىر فشد من التِىين متذْ ًناةض ً 5ار من التِىين لِا فشد ؛
• تخصيص ما ًناةض  % 90من ًار التِىين ملجاال تخصص الىصاسي ؛

 اللم الاجحماعي :مىادلة تجزًا مخطط ما م ظعة ألا ماْ الاجتما ية للىصاسي؛
 مىاصلة بشهامج تهيئة وثأهي املباوي إلاداسية
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قؼاق إصالح الاداسة
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بشهامج اللم بشظم ظىة2021
 وسػ الالثمشلض إلاداسي :
• متاحتة ؼغاْ اللجنة الىصاسية لمتمشٍض إلاداسي؛
• تت م تجزًا ملامحن وسػ المتمشٍض إلاداسي؛
• املصادىة لى النصىا التؽشلتية والتنظيمية املتتلً تجزًا وسػ المتمشٍض إلاداسي؛

•
•
•
•

ثبعيؽ املعاػش إلاداسية:
مىادلة تجزًا خاس ة الطشيً لتنفيز ميتليا اليانىن سى  55.19حؽين تبعيط املعا ش وإلاجشاءا إلاداسية؛
مىاٍ ة ود إلاداسا ر تذوين وتىثيً وتبعيط ونؽش املعا ش إلاداسية.
مو ال ىا ة الى نية للمعا ش إلاداسية؛
مخطط للتىادا و داسي التغيحر بهذن تحعيغ إلاداسا املتنية ىْ ضشوسي تجزًا وتط يً ميتليا ىانىن تبعيط املعا ش إلاداسية.

 ميثال املشافق اللمىمية:
• مىاٍ ة معطشي املصادىة و دذاس مؽشون اليانىن سى  54.19ملا ة ميلاو املشافً التمىمية.
 ثدعحن الاظحقباى:
• تىظيم املش لة التجشيبية لتحعحن الاظتي اْ اإلداسا التمىمية من خمْ نجاص مىاىم نمىرجية ضافية؛
• وضم اس تنظيم ً ش لتملية تحعحن اظتي اْ املشتفيحن املشافً التمىمية.
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بشهامج اللم بشظم ظىة2021
 الاظتراثيجية الىػىية ملهافدة الفعاد:
•
•
•
•
•

مىادلة تت م تنفيز الاظتراتيجية الى نية ملِافحة الفعاد؛
ذاد مؽشون ًتتلً التصشيب املمتلِا ؛
مؽشون ًتتلً تناصن املصالح؛
مؽشون ىانىن ًتتلً حماًة املىظفحن امل لغحن ن فتاْ الفعاد اإلداسا التمىمية؛
املصادىة لى مذونة خمىيا املىظه.

 ثجزي قاهىن الحق في الحصىى كنا املللىمات:
•
•
•
•

مىاٍ ة إلاداسا ر تجزًا اليانىن؛
تطىيش و مو ال ىا ة املى ذي ال ادة النؽش الاظت اق للمتلىما ؛
دذاس التيشيش العنىي ىْ تفتيا ال ً ر ال صىْ لى املتلىما ؛
تصمي و ذا للتِىين ن حتذ خادة ال ً ر ال صىْ لى املتلىما .

 الشقمىة:
•
•
•
•
•
•
•

ذاد تنعيً مم وصاسي الذاخلية ال ىا ة الى نية لتبعيط املعا ش إلاداسية؛
املعاةمة ر سىمنة املعا ش إلاداسية؛
ذاد النصىا التط ييية لليانىن  41.19املتتلً اإلداسي الشىمية الت تذخا ضمن اختصادا ىطان دمش إلاداسي؛
مو وتت م املخطط التىجيه لإلداسي الشىمية؛
مىادلة ستمي ال ىا ة الى نية للؽِاًا ؛
مىادلة نجاص مؽشون تطىيش النظار املتلىماسي املؽترٌ لتذ حر املىاسد البؽشية اإلداسا التمىمية؛
نجاص مؽشون ادي تطىيش ىا ة التؽغيا التمىمي وتط ييها املحمىْ .www.emploi-public.ma
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بشهامج اللم بشظم ظىة2021
 اصالح هـام املقاصة:
• الاظتمشاس ر د املىاد ألاظاظية بر سدذ  12,540ملياس دسة ر مؽشون اليانىن املا لعنة  2021؛
بر مشاجتة نيا ظتاس املىاد املذ مة ؛
• تشؼيذ َلفة الذ
• الؽشون ر إلادمش التذسيج للذ املىجه ل ت ادنان العُش ؛
• مشاجتة صيص الذىيً الى مم تحعحن اظتهذان املعتفيذًن من ةزه املادي ؛
• تُليه مليا املشاى ة امليذانية من جا سدذ َا املخالفا ر ألاثمنة و الجىدي .
 الحقىحن واملصادقة كنا ألاظلاس
• مىادلة تينحن اظتاس املىاد و ال ذما امليننة؛
• تحيحن حت النصىا اليانىنية اليطا ية املتتلية تينحن ألاظتاس(ألادوية والت غ.)..
 ثفلي ظياظة املىافعة
• تت م دساظة مليا الترٍحز الاىتصادي املتشوضة لى ال ِىمة؛
• اجشاء حاث ميذانية ىْ املماسظا املنافية للمنافعة لى الصتيذ املحل .
 هـام اليقـة خىى ألاظلاس
تحعحن داء النظار ال ا بر ا ذاث مشدذ و لألظتاس ًمُن من :
• ا ذاد تياسيش دوسية ىْ وضتية ألاظىاو؛
• ا ذاد لى ا ىيادي دوسية ىْ ألاظتاس من اجا اىتراش جشاءا اظت اىية لل ط ألاظتاس وضمان التمىين التادي لألظىاو.
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الاكحمادات الاجمالية املفحىخة بشظم ظىة  2021ثقذس ب  3591مليىن دسهم
قؼاق الاقحصاد و املالية

قؼاق إصالح إلاداسة

الؽؤون اللامة و الحهامة

مقاسهة كامة مم
ظىة 2020

إكحمادات2021

مقاسهة مم ظىة 2020

اكحمادات 2021

مقاسهة مم ظىة
2020

اكحمادات 2021

مقاسهة مم ظىة
2020

هفقات املىؿفحن(*)

2 984

+6%

56

0%

31

+ 3%

+6%

اكحمادات امللذات
والىفقات املخحلفة

(**)373

- 4%

23

-11%

19

-5%

-5%

اكحمادات الاظخثماس

93

+14%

11

0%

1

0%

12%

(*) ظحخصص هزه الىفقات أظاظا لحغؼية ألاجىس والترقية في الذسجة بشظم ظىة  2019والحىؿيف بشظم ظىة 2020
(**)مً بينها ثصفية ألاخهام القظائية ثماؼيا مم ثىجهات سئيغ الحنىمة الىاسدة في الذوسية سقم .02/2020
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محزاهية الحهاليف املؽترلة  -فص الخعيحر
ثؼىس اكحمادات الحهاليف املؽترلة بحن ظىتي  2020و
( 2021ملياس دسهم)
%-0,42
24,651

2020

24,547

ويتتلً ألامش ظاظا ما ًل :
• تحمم امليادة 13,54 :ملياس دسة ميا ا  14,56ملياس دسة ظنة 2020؛
• سغطية عجض نظار املتاؼا التعُشية و ثاس املالية الناتجة ن سفم ال ذ ألادنى
للمتاػ وتحما التتىيلا التا لية لفا ذي متيا ذي نظمة التيا ذ املذ شي من شن
الصنذوو املغشبي للتيا ذ وٍزا نفيا ألانظمة غحر املعاةمة 5,35 :ملياس دسة ؛
• ًشادا وستىيلا و انا مختلفة 615 :مليىن دسة ؛
• معاةما ر نظمة الا تياط الاجتماع  580 :مليىن دسة .

2021
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محزاهية الحهاليف املؽترلة  -فص الاظخثماس
يظم هزا الفص أظاظا املنىهات الحالية:

ثؼىس اكحمادات الحهاليف املؽترلة بحن ظىتي 2020
و( 2021ملياس دسهم)

ثدىيالت لفائذة الحعابات الخصىصية للخضيىة الحالية:
• الصنذوو ال اا ل صيلة صص اللشا ر املشدذي للجها 4,74 :ملياس دسة ؛
• دنذوو د امل ادسي الى نية للتنمية البؽشية 2,25 :ملياس دسة ؛
•
•
•
•
•

%-28,46

دنذوو د ال ماًة الاجتما ية والتماظّ الاجتماع  1:ملياس دسة ؛
دنذوو د تمىيا امل ادسي املياوالتية 1 :ملياس دسة ؛
دنذوو مىاٍ ة دم ا النيا الطشق ال لشي والشا ط حن املذن 1 :ملياس دسة ؛
صة الجما ا الترا ية من صيلة اللشي ة لى الييمة امللافة 860 :مليىن دسة ؛
دنذوو النهىا تؽغيا الؽ اب 660 :مليىن دسة ؛

39,603
28,332

• دنذوو التلامن حن الجها  526,88 :مليىن دسة .
معاهمات ومعاكذات مخحلفة 5,52 :ملياس دسهم ،مً بينها:
•
•

معاةمة الذولة ر س ظماْ ال طىط امللُية املغشبية 1.170 :مليىن دسة ؛
سعذًذا لفا ذي وَاال إلانتاػ والتنمية الاىتصادًة والاجتما ية للؽماْ والجنىب والجهة الؽشىية:
 500مليىن دسة .
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2020

2021

الىفقات الؼاسئة واملخصصات الاخحياػية

بلغد اكحمادات الىفقات الؼاسئة واملخصصات الاخحياػية املقترح سصذها  4,15ملياس دسهم ظحخصص لحغؼية الىفقات الؼاسئة
كنا معحىي امللذات والىفقات املخحلفة ملحزاهيات جعيحر القؼاكات الحنىمية ولزا ثدم الىفقات الخاصة باالهحخابات.
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ؼنشا كنا اهخباهنم

40

