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 مداخلة  

 مجموعة تحالف الوسط  

 لمناقشة الجزء الثاني من الميزانية  

 6102برسم السنة المالية  

 

 دخول القانون التنظميي للاملية حزي التنفيذ ، انتظاريف   

تظل مظاهر الاختالل يف بنية املزيانية يف حاجة اىل بذل 

جمهود كبري ملراجعة واصالح هذه البنية ، اذ تعمتد حاليا عىل 

 .تقس مي ذي طابع اداري حبسب القطاعات واملؤسسات 

اصالح هذه البنية جيب أ ن يشمل مراجعة قانونية  

 لتقس مي املزيانية وذكل بدمج بعدها الوظيفي والانتقال من

مزيانية الوسائل اىل مزيانية النتاجئ وتعزيز البعد الاسرتاتيجيي 

ملزيانية ادلوةل ، وكذا حتقيق مبدا مشولية الاعامتدات واتباع 

املهنج التشاريك خملتلف الفعاليات املعنية بأ وجه التدبري 
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العمويم ، ولك ذكل هبدف الوصول اىل تدعمي نظام الالتركزي 

 . هوي للمزيانية الاداري وترس يخ البعد ال 

أ ما فامي خيص مزيانية القطاعات الوزارية ، فنجد أ ن  

هناك مخس وزارات اكلتعالمي وادلفاع والصحة وادلاخلية 

يف املائة من اجاميل  64والفالحة تس تحوذ عىل ما يقارب 

النفقات ، وقد عرفت جل الوزارات زايدات هممة يف 

حيث ميكن رسد ( ر التس يري والاستامث) مزيانياهتا الاجاملية 

 :هذه الزايدات كام ييل 

يف  91زائد : الوزارة امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج   -

 . 5192املائة مقارنة مع الس نة املاضية 

يف املائة مقارنة  9,81زائد : وزارة الش بيبة والرايضة   -

 . 5192مع الس نة املاضية 

 املائة مقارنة يف 96زائد : وزارة اعداد الرتاب الوطين   -

 . 5192مع الس نة املاضية 
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يف املائة مقارنة مع الس نة  81,زائد : رئاسة احلكومة   -

 . 5192املاضية 

يف املائة مقارنة مع  91زائد : ادارة ادلفاع الوطين   -

 . 5192الس نة املاضية 

وتس تحوذ نفقات قطاع التعلمي العايل وقطاع الرتبية  

جممتعتني عىل مخس نفقات املزيانية الوطنية والتكوين املهين 

العامة لدلوةل ، يف حني تعرف مزيانيتني بعض النقصان يف 

مهنا مزيانية جملس املستشارين اليت : نفقات تس يريها 

يف املائة وذكل راجع اىل تقليص عدد  5982: تراجعت ب 

املستشارين ، وكذكل مزيانية وزارة الاقتصاد واملالية اليت 

يف املائة وذكل بسبب تراجع  94852اقص بنعرفت تراجعا 

 92اعامتدات دمع املواد البرتولية ، حبيث خصصت فقط 

 .مليار درمه دلمع غاز البوطان والسكر 

مليار درمه  6284: كام خصصت ادلوةل مزيانية تقدر ب  

لتفعيل خمطط الاصالح ، وارتفعت مزيانية وزارة الصحة من 
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يار درمه برمس س نة مل  96اىل  ,511مليار درمه س نة  ,

ختصص ملواصةل تأ هيل البنيات التحتية وخاصة بناء  5194

 . املراكز الاستشفائية الامعية 

وجتدر الاشارة اىل أ ن حوايل نصف مزيانية ادلوةل  

خصصت للقطاعات الاجامتعية لمتويل صندوق الامتسك 

صندوقا خصوصيا  44: يف حني خصص ل  الاجامتعي ،

،  5194مليار درمه برمس س نة  44: غالفا ماليا يقدر ب 

 . 5192يف املائة مقارنة مع س نة  282بزايدة قدرها 

كام جتدر الاشارة كذكل اىل أ ن الكتةل ال جرية ارتفعت  

مليار درمه  91282اىل  5114مليار درمه س نة  44845من 

يف املائة من  9184نس بة وتشلك هذه الكتةل  ، 5192س نة 

يف املائة من املزيانية  11و  5192الناجت ادلاخيل اخلام س نة 

يف املائة من املوظفني يف  11وترتكز حوايل العامة لدلوةل ، 

 .حمور الرابط ادلارالبيضاء 
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نفقات املزيانية التنبيه اىل أ نه لتغطية ال خري ، جيب ويف  

يف الس نة املقبةل حددهتا يف حلكومة اقرتاضات العامة برجمت ا

واذا اس تحرضان ان جزءا مليون درمه ،  211مليار و  41

من هذه القروض املربجمة س ميول نفقات التس يري ندرك ان 

 جزءا من جعز املزيانية املرتقب س يغطى عن طريق الاقرتاض،

مما يدفعنا اىل القول انه بدون موارد الاقرتاض س يكون جعز 

يف مس توى أ كرب بكثري مما جاءت به مذكرة تقدمي املزيانية 

، حيث أ ن حتديد هذا العجز  5194قانون املالية برمس س نة 

يمت بطرق حماس باتية ليس الا ، ويف واقع احلال فهو أ كرث 

 .ارتفاعا مما هو مقدم لنا 

قطاع ادلاخلية فال بد من طرح السؤال أ ما ابلنس بة ل 

 :التايل 

هل البنيات احلالية الدارتنا الرتابية لكها قادرة عىل تزنيل  

وتطبيق الس ياسات العمومية ؟ هل امجلع بني هاجس ال من 

املرشوع وهاجس تنش يط الاقتصاد وهاجس التنس يق بني 
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ن املهام الوزارية ال يسبب يف تش تيت القدرات التدبريية ، وم

مت يصبح تش تيت هذه القدرات بني عدة هواجس سببا يف 

 املهام املوكوةل اىل هذه السلطات ؟ نقصان اجناز 

ابلنس بة لل من الوطين أ مل حين الوقت لتقيمي مردودية  

السلطات ال منية عرب معايري موضوعية تنبين عىل النتاجئ كام 

 .هو معمول به يف الكثري من ادلول املتقدمة 

ري ، أ ود أ ن أ خمت ابلقول أ ن اصالح الادارة ويف ال خ 

وعرصنهتا ومدها ابل طر الكفأ ة واخراهجا من الروتني الاداري 

هو وحده الكفيل ابعطاهئا دينامية جديدة تكفل املردودية 

واحلاكمة  اليدة ليس . وتقوي انتاجية الادارات العمومية 

فقط مقوةل جمردة من أ ي حمتوى ولكن تس توجب تزنيل 

آل  يات اليت تساعد علىى حتقيقها عىل أ رض الواقع من مثل ال

ارساء مراقبة داخلية دقيقة تساعد عىل حتديد املسؤوليات 

تقيمي ودليل مساطر حيدد طرق تدبري امللفات وكذكل نظام 
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امللقاة عىل ادارة مؤرشات دقيقة لش ىت املسؤوليات عرب 

 .معينة 

وال ميكن بلوغ ال هداف املسطرة يف مزيانيات القطاعات  

احلكومية الا ابخضاع س ياساتنا العمومية لتقيمي مس متر هيدف 

اىل التعرف عىل نتاجئ هذه الس ياسات والربامج وقياس مدى 

 .تأ ثريها عىل الفئات املعنية 

 

 

   

 .وشكرا لكم         
  

   

 


