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الثالاثء  18يناير 2022
مبارشة بعد جلسة الس ئةل الشفهية

بسم هللا الرحامن الرحي

الس يد الرئيس احملرتم؛
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛
يسعدين أن ألتقي بمك اليوم لقدم أمام جملسمك املوقر مشـروع قانون التصفية املتعلق
بتنفيذ قانون املالية للسنـة املاليــة  ،2019اذلي ت ايداعه ابلربملان وفقا للآجال
املنصوص علهيا يف الفصل  76من ادلس تور واملادة  65من القانون التنظميي لقانون
املالية.
وامسحوا يل بداية أن أشكر الس يدات والسادة املستشارين عىل العناية اليت ت ايالؤها
لهذا املرشوع والتنويه ابجلدية اليت طبعت مناقشة املرشوع من طرف جلنة املالية
والتخطيط والتمنية الاقتصادية مبجلسمك املوقر ،وهو ما يؤرش عىل المهية اليت حيظى
هبا هذا املرشوع ابعتباره ألية لتقوية مبادئ احلاكمة اجليدة وترس يخ ثقافة ربط ممارسة
املسؤولية ابحملاس بة.

الس يدات والسادة ؛
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لقد ت ارفاق مشـروع قانون التصفية لس نة  2019بلك من التقرير حول جناعة الداء
وتقرير افتحاص جناعة الداء ،وذكل تطبيقا ملقتضيات املادة  66من القانون التنظميي
لقانون املالية.
و جيسد هذان التقريران مثرة اجلهود املبذوةل يف اطار تفعيل أليات التدبري املرتكز عىل
مبدأ النتاجئ ،اذلي يكرس الانتقال من منطق الوسائل اىل منطق النتاجئ .وهو المر
اذلي سامه ال حماةل يف حتسني شفافية ومقروئية مزيانية ادلوةل ،و الارتقاء مبس توى
النقاش حول تنفيذ قوانني املالية ،حنو مساءةل مدى جناعة الربامج والس ياسات
العمومية املعمتدة.
يف هذا الصدد ،وكام تعلمون ،يشلك التقرير الس نوي حول جناعة الداء اذلي تُعده
وزارة الاقتصاد واملالية ،ملخصا لتقارير جناعة الداء املعدة من طرف القطاعات
الوزارية أو املؤسسات.
وخبصوص تقرير جناعة الداء لس نة  ،2019فقد مشل س تة وثالثني ( )36قطاعا
وزاراي ومؤسسة ،مبجموع برامج مزيانياتية بلغ  121برانجما ُحدد لها ما يناهز 422
هدفا ،مهنا  97هدفا مس تجيبا ملقاربة النوع الاجامتعي .ولقياس مدى بلوغ هذه
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الهداف ت حتديد  889مؤرشا ،مبا يف ذكل  178مؤرشا مس تجيبا ملقاربة النوع
الاجامتعي.
واجامال ،فقد بلغ متوسط الهداف حسب الربامج  3,48علام أن العدد املرجعي هو
 3أهداف ،بيامن بلغ متوسط املؤرشات حسب الهداف  2,1علام أن العدد املرجعي
هو  3مؤرشات .ذكل أنه وبفضل هجود املواكبة والتقومي املس مترين ،متزي تطور تركيبة
املؤرشات بني سنيت  2018و ،2019ابرتفاع حصة مؤرشات جناعة الداء من %52
اىل %57من مجموع املؤرشات ،ابملوازاة مع تراجع حصة مؤرشات النشطة من %48
اىل .%52
كام انتقلت مؤرشات الفعالية الس يوس يو اقتصادية ،اليت تعكس الآاثر املنتظرة
للس ياسات العمومية عىل معيش املواطنني من حيث الوقع الاقتصادي والاجامتعي
والبييئ والثقايف والصحي ،من  %66س نة  2018اىل  %67س نة  ،2019ومؤرشات
جودة اخلدمات املقدمة للمرتفقني وفق املعايري املس هتدفة من  %20اىل  ،%22وكذا
مؤرشات النجاعة اليت تضمن ترش يد اس تعامل الوسائل املتاحة من خالل ربط النتاجئ
احملصل علهيا ابملوارد املس هتلكة ،من  %11س نة  2018اىل  %14س نة .2019
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من هجة اثنية ،واستنادا اىل تقرير افتحاص جناعة الداء برمس س نة  2019املنجز من
طرف املفتش ية العامة للاملية ،ميكن تسجيل عدة نقاط اجيابية ،عىل الرمغ من كون
هذا المترين يعد الثاين من نوعه يف دورة جناعة الداء .ويتعلق المر عىل اخلصوص
ابخنراط اكفة القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية يف مهنجية جناعة الداء ،وانبثاق
أغلب براجمها عن اسرتاتيجيات أو خطط معل ،مع حتديد أهداف جلل الربامج
امل ُ ْفتَ َح َصة وربطها مبؤرشات لقياس مدى بلوغها.
يف هذا االطار ،تراوحت نسب حتقيق التوقعات الس نوية للنتاجئ بني  %21و%100
س نة  ،2019وذكل مبعدل متوسط بلغ  %51مقابل  %45ابلنس بة لس نة ،2018
كام جسلت  14قطاعا ومؤسسة نس بة تتجاوز  %50عىل مس توى حتقيق النتاجئ.
وجتدر االشارة ،اىل أنه وابلنس بة لكرث من قطاع ومؤسسة معنية ،تعزى أس باب
الضعف النس يب يف حتقيق بعض النتاجئ اىل العوامل ادلاخلية املرتبطة خصوصا بتعبئة
الوعاء العقاري اخملصص للمشاريع الاستامثرية ،واخالل بعض انئيل الصفقات العمومية
ابلزتاماهتم التعاقدية ،وصعوبة التحمك يف حتقيق بعض الهداف اليت تعرف تعدد
املتدخلني ؛ ابالضافة اىل العوامل اخلارجية اككراهات الظروف املناخية وتأثري
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اخلاصيات اجليوتقنية عىل اطالق الشغال وقدرة سوق الشغل عىل استيعاب اخلرجيني
مثال.
وبناء عىل نتاجئ حتليل خمرجات جناعة أداء القطاعات الوزارية أعاله ،وامتدادا لهنج
التدرج والتقيي املرحيل اذلي يطبع تزنيل هذا الورش االصاليح ،سوف يمت العمل
خصوصا عىل:
تعزيز الانفتاح ومراعاة التفاعالت املؤسساتية خبصوص واثئق جناعة الداء،
الس امي تكل املعرب عهنا من طرف الربملان واجمللس العىل للحساابت واملفتش ية
العامة للاملية؛
رصد ادلروس املس تقاة من احلصيةل احلالية من خالل حتديد االجراءات
التصحيحية ،قصد جتاوز االكراهات والنقائص اليت رصدهتا تقارير افتحاص
جناعة الداء ،وذكل يف اطار التنس يق املشرتك بني مديرية املزيانية واملفتش ية
العامة للاملية.

الس يدات والسادة ؛
لقد ت ارفاق هذا املرشوع كذكل بتقرير حول املوارد املرصدة للجامعات الرتابية،
هبدف تقدمي وحتليل املوارد املعبئة من طرف ادلوةل لفائدة مزيانيات اجلهات والعامالت
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والقالي وامجلاعات برمس س نة  .2019وهو ما س ميكن من القيام بقراءة واحضة للعالقة
املالية القامئة بني مالية ادلوةل ومالية امجلاعات الرتابية من حيث املوارد املزيانياتية اجملمعة
واملدفوعة ،لكيا أو جزئيا ،من طرف ادلوةل لفائدة امجلاعات الرتابية لمتكيهنا من أداء
املهام املس ندة الهيا عىل أحسن وجه.
من هجة أخرى ،وتفعيال لاللزتام احلكويم املمتثل يف العمل أساسا عىل اقامة تعاون
بناء ومس متر مع املؤسسة الترشيعية وتيسري ولوهجا للمعطيات املتعلقة بتنفيذ
الس ياسات العمومية ،نضع بني أيديمك مجموعة من الواثئق التمكيلية تتضمن مزيدا من
املعطيات االضافية والرقام وكذا املؤرشات املتعلقة بس ياق تنفيذ قانون املالية لس نة
.2019

الس يدات والسادة ؛
يقوم مشـروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنـة املاليــة  ،2019حبرص
واثبات املبلغ الهنايئ للمداخيل املقبوضة والنفقات املنجزة املتعلقة ابلس نة املالية 2019
وكذا حبرص حساب نتيجة هذه الس نة.

7

وبناء عليه ،يُثْب ُت هذا املرشوع النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة  ،2019عىل
مس توى لك من املزيانية العامة واحلساابت اخلصوصيــة للخزينــة ومرافق ادلوةل املسرية
بصورة مس تقةل ،واليت جاءت عىل الشلك التايل:
أوال :عـىل مستـوى املزيانيـة العامـة،
بلغت النفقات املنجزة عند هناية السنـة  365,65مليار درمه.
فامي يص املوارد ،فقد بلغت تقديرات املزيانيـة العامة للس نة املالية  2019ما
قدره  329,62مليار درمه ،وتـم حتصيل مـا مجموعه  365,96مليار درمه ،أي
بنس بة اجناز بلغت  .%111,02هذا ،وقد شلكت املوارد العادية نس بة
 %71,29من مجموع املوارد احملصةل.
اثنيا :فامي يتعلق ابحلساابت اخلصوصيــة للخزينــة،
فقد بلغت النفقات املنجزة ما مجموعه  90,90مليار درمه ،حيث متثل نفقات
احلساابت املرصدة لمور خصوصية نس بة  %85,62من مجموع هذه النفقات.
أما فامي يص موارد هذه احلساابت ،فقد حددها قانون املالية للس نة املالية
 2019يف  85,08مليار درمه ،و ت حتصيل  101,36مليار درمه.
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اثلثا :فامي يص مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل،
فقد جسلت نفقات الاس تغالل ما مجموعه  2,06مليار درمه .أما موارد
الاس تغالل لهذه املرافق ،فقد بلغت تقديراهتا الهنائية ما مجموعه  4,48ماليري
درمه ،وت حتصيل  4,68ماليري درمه.
يف حني بلغت نفقات الاستامثر لهذه املرافق  1,23مليار درمه .وابملقابل،
جسلت التقديرات الهنائية ملوارد الاستامثر لهذه املرافق  3,63مليار درمه .وقد
ت حتصيل ما مجموعه  3,69مليار درمه.

الس يدات والسادة ؛
البد من التذكري بأن النشاط الاقتصادي الوطين قد تأثر خالل س نة  ،2019من
سوء الظروف املناخية ومن حميط خاريج غري مالمئ بشلك عام .مما أدى اىل تراجع
الناجت ادلاخيل اخلام ،حيث انتقل من  %3,2برمس س نة  2018اىل  %2,5يف س نة
 .2019غري أن القمية املضافة غري الفالحية عرفت انتعاشا اذ بلغت  %3,9مقابل
 %2,9خالل س نة  ،2018بيامن عرفت القمية املضافة الفالحية اخنفاضً ا بنس بة -8,6
 %بعد ارتفاع قدره  %5,8س نة .2018
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وعىل العموم ،فان التوقعات اخلاصة بقانون املالية للس نة املالية  ،2019قد حتققت
بن َسب اجاملية ُحد َدت يف:
o
o

املـوارد%113..........................................................؛
التاكليف.%98........................................................

وكنتيجة ذلكل ،فقد ت حرص جعز املزيانية يف حدود  %3,6من الناجت ادلاخيل اخلام.

الس يدات والسادة ؛
تلمك ابختصار ،أمه املعطيات والرقام التفصيلية ملرشوع قانون التصفية لس نة .2019
كام أحيطمك علام بأن مصاحل وزارة الاقتصاد واملالية يه الآن بصدد اعداد قانون التصفية
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية  ،2020واذلي سيمت تقدميه اىل الربملان قبل
هناية الربع الول من س نة  2022تفعيال ملقتضيات القانون التنظميي لقانون املالية.
أشكر لمك حسن اهامتممك والسالم عليمك ورمحة هللا.
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