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اجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول ،وزير الـمالية ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا السبت  21أوت  ،2021اجتماعًا
للحكومة ،انعقد بواسطة التحاضر الـمرئي عن بعد.
وطبًقا جلدول األعمال ،درس أعضاء احلكومة مشروع ) (01متهيدي لقانون ،ومشروعي ) (02مرسومني تنفيذيني
معدة من طرفالوزيرانالـمكّلفان بالـمالية ،والطاقة والـمناجم.
عالوة على ذلك ،مت تقدمي عرض ) (01من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير األول ،الـمكلف بالـمـؤسسات
الـمصغرة.
 .1وفي بداية االجتماع ،استمعت احلكومة إلى عرض يتعلق مبشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية
للسنة الـمالية ،2019أعّده قطاعالـمالية،وذلكحتسًبالعرضه خاللمجلس وزراء قادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور ،وكذا القانون رقم  84ــ  17الـمؤرخ في ،1984/07/07
الـمتعلق بقوانني الـمالية ،واألمر رقم  95ــ  20الـمؤرخ في  ،1995/07/17الـمتعلق مبجلس الـمحاسبة .حيث
تكرسهذهاآلليةالتشريعيةالرقابةعلىتنفيذ قواننيالـماليةمنقبل كلمنالبرلـمانومجلسالـمحاسبة.
وشّدد الوزيراألول علىضرورة إعادة التوازناتالـمالية الداخلية واخلارجية للدولة منجهة،وضمان التسيير الراشد
واألمثل لألموال العمومية ،من جهة أخرى ،مذّكًرا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خالل اجلباية
العادية،وذلكبواسطة حتسني معدلحتصيلالضرائب والرسوم.
 .2كما استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومني

تنفيذيني )(02

يحددان)(1شروطمنحالرخصةاالستثنائيةحلرقالغاز ،و)(2شروطمطابقةالـمنشآتواملعداتالتابعة
لنشاطاتالـمحروقاتالسابقإجنازها.
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يحّدد مشروع النص األول شروط منح الرخصة االستثنائية حلرق الغاز ،مع مراعاة أنه متت اإلشارة إلى أن مبدأ حظر
حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع ال يتم اإلبقاء عليه فحسب ،بل ميّدد ليشمل نشاطات الـمصب،
وكذا هياكلنشاطالنقل بواسطةاألنابيب.
كمايحّددمشروعهذاالنصشروطالتصريحبالرسماخلاصبحرقالغاز ودفعه.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني ،فيحّدد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات
التيمتإجنازها سابقًا.
ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية األشغال التي مت الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة
لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات .وبالتالي ،واعتمادًا على اخلبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات ،فإنه
يهدفإلىإجناز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.
وفي هذا اإلطار ،أشار الوزير األول إلى أهمية تكثيف اجلهود للحد من اآلثار البيئية لعمليات حرق الغاز مشدًدا
كذلكعلىضرورةااللتزامباآلجالالـمحّددةلـمطابقةالـمنشآت والتجهيزات البترولية.
 .3وأخيًرا،استمعتاحلكومة إلىعرض قّدمهالوزيرالـمنتدبلدى الوزيراألول،الـمكلفبالـمـؤسسات
الـمصغرة،حول وضعيةالـمـؤسساتالـمصغرة،ووسائلإنعاشها.
لقد أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة ،والصغيرة ،والـمتوسطة ،أنها متثل ما ال يقل عن  %97من
إجماليالـمؤسساتوتوظفمايزيدعن%56مناليدالعاملة.
كما مت عرض اإلصالحات التي ُشرع فيها ،وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة
وحتسنينظامهااإليكولوجي.
وعقب العرض ،أشار الوزير األول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها حتسني وضمان تثمني أقصى
آللياتدعمإنشاءمناصبالشغلالتيوضعتهاالدولةعلى مستوىمختلفالقطاعات.

