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 بسم هللا الرمحــن الرحيــم 

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني
 

 الس يد رئيس جملس النواب؛

 الس يد رئيس جملس املستشارين؛ 

 الس يد رئيس احلكومة؛

 الس يد وزير ادلوةل؛

 الس يدات والسادة الوزراء؛

 الس يدات والسادة الربملانيون احملرتمون؛
 

 

هذا الاجامتع املشرتك لغرفيت الربملان مبناس بة  يطيب يل أ ن أ لتقي بمك جمددا يف

ُ تقدمي مرشوع قانون املا ِّ عَ لية امل  . 2020 للس نة املاليةل د 

ِّ كَ ويُ  القانون التنظميي اجلديد طار اإ ول من نوعه يف هذا المترين ادلميوقراطي ال   ُس ر 

يرتبط  القانون خاصة فامي ذاا عىل التزنيل السلمي ملقتضيات هنحرص لقانون املالية، 

كل عىل ذا ككام يؤكد حرصن .الس نويقانون املالية  صدقية توقعاتمبدأ  ابحرتام 

لقانون املالية للس نة  رشاك املؤسسة الترشيعية يف حتديد التوازن املايل اجلديداإ 

زمة املرتبطة جباحئة كوروان من مراجعة ال   عىل ضوء ما فرضته 2020املالية 

عادة ترتيب كل من رضورة ذوما يتطلبه  ،لمداخيلاخنفاض للفرضيات و ل اإ

ذه هوالاجامتعية ل  اثر الاقتصاديةال  ملواهجة  ولوايت عىل مس توى النفقاتال  

طار ما حيددهواحلفاظ عىل حصة املواطنني ،زمةال    من 77الفصل  . لك ذكل يف اإ

 ادلس تور من مسؤولية مشرتكة للحكومة والربملان للحفاظ عىل التوازانت املالية.
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زمة عىل التواصل بشلك مس متر مع املؤسسة الترشيعية لقد حرصنا مند بداية ال   

بتعلاميت ، جراءات اليت مت اختادهاالإ فتهيا، من خالل عرض لك التدابري و بغر 

تقامسنا مع . و الاقتصادية والاجامتعية هذه ال زمة أ اثر مواهجةيف  ملكية سامية،

احملرتمة خمتلف املعطيات املتعلقة ابلقطاعات املترضرة، وتقيمي جحم هذا مؤسس تمك 

مزيانية ادلوةل، وكذا عىل الاحتياطي من الرضر عىل المنو الاقتصادي وعىل موارد 

 .الصعبة العمةل

كام أ نصتنا بلك اهامتم لالنشغالت املعرب عهنا من طرف الس يدات والسادة 

الروح  نَ م ِّ ثَ أ   ا املنرب أ نذوأ ود من ه مقرتحاهتم.و الربملانيني، وتفاعلنا مع تساؤلهتم 

اخنراطهم يف من خالل  ملانينيالس يدات والسادة الرب عرب عهنا  الوطنية العالية اليت

تفاعلهم الرسيع مع لك النصوص التفكري امجلاعي حول س بل مواهجة هذه ال زمة، و 

الظرفية الاس تثنائية، وخاصة فامي يتعلق  هذاليت  تقدمت هبا احلكومة يف ه القانونية

حداث الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوران "كوفيد "، تنفيذا 19-ابإ

 سامية جلالةل املكل حفظه هللا.للتعلاميت ال 

ر اذلي مزي لك لقاءاتنا مِّ ث  النقاش املسؤول واملُ كام أ ود أ ن أ تقدم لمك ابلشكر عىل 

قرتحات واملبادرات املخالل هذه الفرتة الاس تثنائية، واذلي انبثقت عنه مجموعة من 

لمؤسسة والالزتام املتواصل ل الاخنراط، تعكس القمية للس يدات والسادة الربملانيني

يف مواهجة لك التحدايت اليت تعرتض املسار التمنوي الترشيعية ابملسامهة الفاعةل 

 لبالدان حتت القيادة احلكمية جلالةل املكل حفظه هللا. 
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جيابية مع لكوقد حرصنا عىل  من خالل تزنيل هذه املقرتحات،  التفاعل بلك اإ

طاربعضها  اثر أ زمة كوروان عىل أ  للتخفيف من  مت اختاذهاالتدابري اليت  يف اإ

كام س نعمل عىل تزنيل يف مرحةل احلجر الصحي.  الاجامتعياملس توى الاقتصادي و

طار النقاش املتواصل مع مؤسس تمك حول تدابري  غناهئا يف اإ ابيق املقرتحات واإ

 اخلروج من هذه ال زمة.

  ُ ِّ عَ ومما لشك فيه أ ن مرشوع قانون املالية امل  ، اذلي2020ل للس نة املالية د 

طار املقاربة  مناس بة لتعميق النقاشلك ِّ شَ يُ أ ترشف بتقدميه حلرضاتمك، سَ  ، يف اإ

هذا النقاش، يف مرحةل أ وىل،  لُ مَ ش  يَ . وسَ ا لها مع جملس يمكنَ س   التشاركية اليت أ س  

أ ليات املواكبة املناس بة لس تئناف خمتلف القطاعات الاقتصادية ل نشطهتا، حتديد 

طار احلرص عىل ضامن   احلفاظ عىل مناصب الشغل.، و املس تخدمني حصةيف اإ

ويف مرحةل اثنية، وضع مرتكزات خطة مندجمة لمتكني النس يج املقاوليت الوطين 

 من اس تعادة ديناميته واسترشاف أ فاق واعدة للمنو يف مرحةل ما بعد اجلاحئة. 

 الس يدات والسادة، 

اليت  زمةلل  عية قد أ دت التداعيات الصحية والاقتصادية والاجامتكام تعلمون، ف

ارتباك كبري يف  اليت يواهجها العامل بأ رسه، اإىلو  ،س ببهتا جاحئة فريوس كوروان

نتاج والتوريد، وتزايد أ عداد العاطلني، و  تعميقِّ حاةل عدم الوضوح سالسل الإ

خبصوص أ فاق تطور الاقتصاد العاملي. فبحسب أ خر تقديرات صندوق النقد 

كام أ نه من املنتظر أ ن   %،12-التجارة العاملية بـ ادلويل، مفن املتوقع أ ن ترتاجع 

ىل    %.10,2-يرتاجع المنو الاقتصادي ابلحتاد ال وريب الرشيك الرئييس للمغرب اإ
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وحبمك انفتاح بالدان عىل اخلارج، فقد تَأَث َر الاقتصاد الوطين ابلتداعيات السلبية 

مع  2020ماي  لهذه ال زمة، كام يتضح ذكل من خالل مقارنة معطيات شهر

نظريهتا للس نة املاضية. وتتجىل القطاعات ال كرث ترضرا يف قطاع الس يارات اذلي 

، والنس يج وال لبسة بـ %76وصناعات الطريان بـ  %،89تراجعت صادراته بـ 

74.% 

كام انعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بشلك ملحوظ أ يًضا عىل تطور عائدات 

وس ترتاجُع موارد ، 2020برمس س نة  %70ض بـ الس ياحة اليت من املتوقع أ ن تنخف

وحتويالت املغاربة املقميني ابخلارج  %،70الاستامثرات ال جنبية املبارشة كذكل بـ 

 وما للك ذكل من انعاكس عىل تراجع احتياطي بالدان من العمةل الصعبة.%. 20بـ 

 الس يدات والسادة،

املكل حفظه هللا وتوجهياته  جلالةلاملتبرصة  القيادةلقد اس تطاعت بالدان، بفضل 

ِّ قَ ، أ ن تُ احلكمية شادة عاملية، عىل مس توى مَ د  التالمح القوي  مثال اكن حمط اإ

الاستباقية يف توقع اخملاطر والعواقب للمواطنني املغاربة، وكذكل عىل مس توى 

 النامجة عن هذه ال زمة الصحية الكربى، والرسعة والفعالية يف اختاد القرارات

 يت وضعت حصة املواطن ك ولوية قصوى. الشجاعة ال

منذ  والاستباقية اليت اختذهتا بالدان الاحرتازيةوقد مكنت التدابري والإجراءات 

احتواء من  ،مبا فهيا تدابري احلجر الصحيالإعالن عن حاةل الطوارئ الصحية، 

خسائر كبرية عىل املس توى البرشي قياسا مبا ، وجتنب واحلد  من انتشاره ،الوابء

 ملكية بتوجهياتتكبدته حىت أ كرب ادلول وأ كرثها تقدما. كام اكن للتدابري املتخذة 
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جيايب عىل مس توى توطيد الثقة يف ادلوةل واملؤسسات، وتقوية مصود سامية ، أ ثر اإ

القطاعات واملقاولت املترضرة، واحلفاظ عىل مناصب الشغل وعىل القدرة 

 ة لهذه ال زمة.الرشائية لل رس اليت فقدت مصدر رزقها نتيج

حداث الصندوق اخلاص بتدبري  ،ليك احلكمياملقرار لابطوات وقد اكنت أ وىَل اخلُ  ابإ

جاحئة فريوس كوروان اذلي حظي بروح تضامنية غري مس بوقة من لك مكوانت 

ماليري درمه  10، مهنا مليار درمه 33ما يفوق الشعب املغريب، مكنت من تعبئة 

مكسامهة من مزيانيات اجلهات، مليار درمه  1,5و من املزيانية العامة لدلوةل، 

مكساهامت تضامنية من الفاعلني املؤسساتيني والقطاع اخلاص مليار درمه  21,5و

 واملواطنني.

طار هذا الصندوق ما مجموعهيف املقابل،  مليار  25 بلغ مجموع النفقات امللزتم هبا يف اإ

لقتناء املعدات مليار درمه  2مليار درمه مت رصفها حلدود ال ن ) 18درمه، مهنا 

لمتويل تدابري ادلمع  مليار درمه 16وواملس تلزمات الطبية الرضورية ملواهجة اجلاحئة، 

طار جلنة اليقظة الاقتصادية(، ومت رصد  ماليري  7املتخذة من طرف احلكومة يف اإ

 ملياري درمهمكخصصات للصندوق الوطين للضامن الاجامتعي يف حدود  درمه

لصندوق الضامن  ماليري درمه 5و، يونيو لفائدة ال جراء املرصح هبم برمس منحة

 .ملواكبة أ ليات الضامن لفائدة املقاولت املركزي

وقد مكنت النفقات اليت مت رصفها من موارد الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة 

منخرط  أ لف أ جري 900فريوس كوروان، من تقدمي مساعدات مالية لفائدة حوايل 
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عامةل يف القطاع غري مليون أ رسة  5,5لوطين للضامن الاجامتعي، وابلصندوق ا

 مهنا ابلعامل القروي.  %45 يفوقاملهيلك، ما 

وموازاة مع ذكل، مت اختاد مجموعة من التدابري لتخفيف التحمالت الاجامتعية 

واجلبائية واملالية للمقاولت وتيسري ولوهجا للمتويل دلمع خزينهتا ومساعدهتا عىل 

اء ابلزتاماهتا املالية، هبدف احلفاظ عىل مناصب الشغل وتقوية مصودها يف الوف

 مواهجة تداعيات ال زمة.

قروض اس تثنائية من طرف  جديدة لضامنتفعيل أ لية  ويندرج يف هذا الإطار،

أ لف من املقاولت الصغرى  45 يزيد عن، لفائدة ما مليار درمه 17 فاقتادلوةل 

 د يف هذه املرحةل. واملتوسطة مكنهتا من الصمو 

ىل جانب التدابري املتخذة لفائدة ال جراء، وال رس العامةل يف القطاع غري املهيلك،  واإ

جراءات عىل املس توى القانوين  واملقاولت، فقد مت احلرص عىل اختاد ما يلزم من اإ

وعىل مس توى التدبري الاستبايق، من أ جل التحمك يف تأ ثري ال زمة عىل احتياطي 

احلفاظ عىل قدرة اقتصادان عىل تلبية احتياجاته من العمةل الصعبة، و  بالدان من

ىل تغطية الزتامات  مواد أ ساس ية وغذائية وطاقية، ضافة اإ أ داء مبا يف ذكل اخلارجية  نااإ

 خدمة ادلين اخلاريج.

  3,2، خاصة عرب حسب حوايل مليار دولر 4,5قد متت اإىل حد ال ن تعبئة و 

طار خط ا مليار دولر مع صندوق النقد ادلويل،  (LPL) لئامتن والس يوةليف اإ

 من خالل اخلط الوقايئ ضد اخملاطر الاكرثية مع البنك ادلويل. مليون دولر 270و

طار  ىل جانب اجملهودات املبذوةل عىل مس توى تعبئة المتويالت اخلارجية يف اإ هذا، اإ
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تدابري جممتعة من عالقات التعاون مع خمتلف رشاكئنا. ومن املتوقع أ ن متكن هذه ال 

 6احملافظة عىل احتياطي بالدان من العمةل الصعبة يف مس توى يضمن تغطية حوايل 

 من الواردات. أ شهر

 الس يدات والسادة،

املرتبطة أ ساسا بتداعيات  لقد قدمت حلرضاتمك معطيات الس ياقني الوطين وادلويل

جلالةل  النريةدة قياال حتت  ،والتدابري اليت مت اختادها أ زمة جاحئة فريوس كوروان،

 املكل نرصه هللا، يف مواهجة هذه ال زمة.

، وَخل فت أ ثرا للجاحئةالتدابري جناعة كبرية يف احتواء ال اثر الصحية  هذه أ تبتثوقد 

ابرزا عىل مس توى احلفاظ عىل مناصب الشغل، واس تقرار القدرة الرشائية 

ابل خص املقاولت الصغرية و للمواطنني املغاربة، وتقوية مصود الاقتصادي الوطين

 .جدا والصغرى واملتوسطة

ل أ ن أ وجه  للك ملهنيي الصحة، و حتية تقدير وتنويه ول يسعين هبذه املناس بة اإ

مكوانت القوات املسلحة امللكية وادلرك املليك والقوات املساعدة وال من الوطين 

لقيادة السامية لصاحب حتت اوالوقاية املدنية والإدارة الرتابية، عىل جتندمه ادلامئ، 

، لدلفاع عن حوزة الوطن وصيانة أ منه اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا

 .واس تقراره

الفاعلني  خمتلفهبا يفوتين هبذه املناس بة أ ن أ نوه ابجملهودات اليت يقوم  ل كام

والاحتاد العام ملقاولت  القطاعات الوزارية املعنية، والقطاع املايل، وخاصة

ب، وجامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة واخلدمات، وجامعة غرف املغر 
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الصناعة التقليدية، وصندوق الضامن املركزي، والصندوق الوطين للضامن 

جناح لك التدابري املتخذة ملواهجة ال زمة املرتبطة بكوفيد  19-الاجامتعي، من أ جل اإ

 تفعيال للتوجهيات امللكية السامية هبذا اخلصوص.

 ،دات والسادةالس ي

بلك أ صنافها،  أ عتقد أ ن الرهان اليوم هو تعبئة املوارد الرضورية ملساعدة املقاولت

اس تئناف نشاطها واحلفاظ عىل  مبا يف ذكل املقاولت الكربى اخلاصة والعمومية،

  وعىل حصة املس تخدمني. عىل مناصب الشغل

رتبطة بأ زمة كوروان ومن هجة أ خرى، فاإن تطورات الظرفية الوطنية وادلولية امل

ُّر القطاع الفاليح بقةل التساقطات وتذبذب أ سعار ، تفرض املواد ال ولية وتَأَث

، 2020 الفرضيات اليت بنيت علهيا توقعات قانون املالية للس نة املالية مراجعة

  تفعيال ملبدأ  الصدقية اذلي أ سس هل القانون التنظميي لقانون املالية.

عداد ومن هذا املنطلق، معلنا  ِّ عَ قانون املالية املُ مرشوع عىل اإ ل للس نة املالية د 

، اذلي ينبين عىل توازن مايل جديد يأ خذ بعني الاعتبار تراجع املوارد 2020

عادة ترتيب ال ولوايت عىل مس توى النفقات من خالل مليار درمه 40بـحوايل  ، واإ

ورفع استامثرات املزيانية العامة لدلوةل بـ ، مليار درمه 4,3بـ تقليص نفقات التس يري 

 .مليار درمه 7,5

ىل توفري أ ليات ادلمع املناس بة  التدرجيي  س تئنافلالوهيدف هذا املرشوع، اإ

جراءات  للنشاط الاقتصادي، واحلفاظ عىل مناصب الشغل، مع مواكبة ذكل ابإ

تَكَ وذكل  معلية للرفع من فعالية الإدارة.  َزات أ ساس ية:ابلستناد اإىل ثالث ُمر 
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  ؛أ ول: مواكبة الاس تئناف التدرجيي للنشاط الاقتصادي 

  :؛احلفاظ عىل مناصب الشغل اثنيا  

  :ترسيع تزنيل الإصالحات الإدارية اثلثا. 
 

تقدمي ادلمع واملواكبة ويل أ مهية خاصة ل ففامي يتعلق ابملرتكز ال ول، فاإن احلكومة س تُ 

ن أ جل مساعدهتا عىل اس تعادة نشاطها م الرضورية للمقاولت الوطنية املترضرة

طار اتفاقيات مع خمتلف  بشلك تدرجيي. وس تأ خذ التدابري، املزمع تفعيلها يف اإ

حبجم الرضر اذلي  يف ارتباطبعني الاعتبار خصوصيات لك قطاع، ، القطاعات

 . هاجراء ال زمة، والفرتة الالزمة لس تعادة نشاط  ته املقاولت التابعة هلتكبد

قرار مجموعة  وتأ يت هذه التدابري القطاعية لتعزيز الإجراءات املتخذة عىل مس توى اإ

من أ ليات الضامن لمتويل القروض لفائدة املقاولت العمومية واخلاصة، الصغرية جدا 

ومدة سداد  %،3,5تتجاوز  والصغرى واملتوسطة والكبرية. وذكل بنس بة فائدة ل

عفاء ملدة س نتني، و  ضامن ادلوةل بنس بة ترتاوح بني عىل س بع س نوات مع فرتة اإ

 حبسب رمق املعامالت.  %، 95و 80%

وسيتلكف صندوق الضامن املركزي بتدبري هذا النظام اخملصص للضامن. ول جل 

صالح مؤسسايت لهذا الصندوق، وس ُيخصص هل غالف مايل  ذكل سيمت القيام ابإ

، "19-دمن صندوق تدبري جاحئة فريوس كوروان "كوفي ماليري درمه 5 بـيقدر 

 من الضامن، املس تفيدة املقاولت ،هبدف تغطية اخملاطر املتعلقة بعدم سدادوذكل 

 .ادليوهن
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التمته مع أ فضل ملتعديل القانون املؤطر للصندوق ، يف هذا الإطار سيمتو 

وحتديث التدبري  ،تهحتسني حاكم ، وذكل عرب املامرسات عىل املس توى ادلويل

 ته الإدارية والتدبريية والرقابية. املايل للزتاماته، وتكييف هيئا

مطالبة ابحلفاظ عىل مناصب  املس تفيدة من أ ليات الضامن، املقاولتفويف املقابل 

من القروض  %50الشغل، وتقليص أ جال ال داء فامي بيهنا بنس بة ل تقل عن 

املمنوحة مما سيسامه بصفة فعاةل يف حتسني الس يوةل، وترسيع دوران جعةل 

 الاقتصاد.

عادة توجيه ال ولوايت عىل مس توى النفقات، مت الرفع وم طار اإ ن هجة أ خرى، ويف اإ

 15 تعبئة، ما مكن من مليار درمه 86استامثرات املزيانية العامة لدلوةل لتبلغ من 

 ترسيع اس تعادة الاقتصاد الوطين دليناميته. سيمت ختصيصها ل ، مليار درمه

يالء اهامتم خاص لتشجيع اس هتالك عرب  ابل ساس املنتوج احمليل، وذكل كام سيمت اإ

مغربية ابلنس بة للمقاولت الوطنية واملواد واملنتوجات  تفعيل ال فضلية الوطنية

طار الصفقات العمومية. املنشأ    يف اإ

، سيمت ادلولية يف خمتلف التفاقياتمع مراعاة الزتامات املغرب ، و الإطاريف هذا و

املرسوم املتعلق ابلصفقات العمومية،  من 155تفعيل مقتضيات املادة العمل عىل 

لزام أ حصاب املشاريع ب من خالل  يف مجيع  %15تطبيق النس بة ال عىل احملددة يف اإ

برام صفقات ال شغال وادلراسات املرتبطة هبا  .نظم الاستشارة املتعلقة مبساطر اإ
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لزام أ حصاب املشاريع  ابلتنصيص رصاحة يف بنود دفاتر الرشوط اخلاصة كام سيمت اإ

ودفاتر التحمالت املتعلقة بصفقات ال شغال والتوريدات اليت تربهما ادلوةل 

 وامجلاعات الرتابية واملؤسسات واملقاولت العمومية، عىل:

 مواصفات قياس ية أ خرى مطبقة  تطبيق املواصفات القياس ية املغربية أ و

 ؛ ات دوليةيابملغرب مبوجب اتفاق 

 ت اليت ل يوجد فهيا منتوج حميل حرص اللجوء للمواد املس توردة يف احلال

يس تجيب للمعايري التقنية املطلوبة، مع رضورة تقدمي املقاولت النائةل 

ثباتية ملنشأ  املنتوجات واملواد اليت تعزتم اس تعاملها،اكفة ل للصفقات  الواثئق الإ

 .املصدر هاداتوش  ،وس ندات التسلمي ،مبا فهيا الإدلء ابلفاتورات

يع ملزمني بتقدمي مجيع التربيرات الرضورية يف حاةل اللجوء وس يكون أ حصاب املشار 

براهما. و  طار الصفقات اليت يعزتمون اإ ىل املنتوجات املس توردة يف اإ ذا جتاوز مبلغ اإ اإ

براهما س يكون خاضعا للموافقة القبلية لل ، فاإن مليون درمه 30هذه الصفقات  جنة اإ

صالح الإدا   .رةخاصة ترأ سها وزارة الاقتصاد واملالية واإ

قرتح مرشوع قانون يوموازاة مع تطبيق ال فضلية الوطنية يف الصفقات العمومية، 

نتاج الوطين، هيدف ، تدبريا هاما 2020املالية املعدل للس نة املالية  لتعزيز حامية الإ

لرفع من رسوم الاس ترياد ابويتعلق  .وتشجيع تعويض الواردات ابملنتوج احمليل

اإىل  %30 ملكمتةل الصنع املوهجة لالس هتالك مناملطبقة عىل بعض املنتجات ا

وذكل يف حدود النسب املكرسة من طرف املغرب عىل مس توى منظمة  %،40

 التجارة العاملية. 
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طار التدابري  دلمع القطاعات املترضرة من ال زمة،  املتخذةومن هجة أ خرى، ويف اإ

عدة املعقارات الختفيض واجبات التسجيل املطبقة عىل اقتناء قرتح هذا املرشوع ي

نعاش قطاع العقار عرب دمع الطلب دلى املقاولت وال رس  .للسكن، هبدف اإ

 ،الس يدات والسادة

ل للس نة املالية  تََكُز الثاين ملرشوع قانون املالية املَُعد ِّ ابحلفاظ ، 2020يتعلق املُر 

 عىل مناصب الشغل. 

، 2020جراء اىل أ خر يونيو فالربمغ من لك التدابري املتخذة ملساندة املقاولت وال  

ستبقى عدة قطاعات يف حاجة ماسة اإىل املواكبة وادلمع من طرف ادلوةل. ولهذه 

، للمواكبة الاجامتعية والاقتصادية 19الغاية سيمت ختصيص موارد صندوق كوفيد

 لهذه القطاعات.

 عىل ربط ادلمع املقدم خملتلف املقاولت ملواكبهتا يف مرحةل احلكومةكام س تعمل 

عىل ال قل من أ جراهئا املرصح هبم  %80اس تئناف النشاط، برضورة احتفاظها بـ 

يف الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي. هذا اإىل جانب الالزتام ابلتسوية الرسيعة 

طار تعاقدي مع الفاعلني  لوضعية ال جراء غري املرصح هبم. وسيمت ذكل يف اإ

 الاقتصاديني املعنيني.

تَكَ أ ما خبصوص  بترسيع تزنيل الإصالحات فهو يتعلق ُز الثالث لهذا املرشوع املُر 

 .السامية جلالةل املكل حفظه هللا لتوجهياتل الإدارية، وذكل تفعيال 

وسيمت احلرص يف هذا الإطار عىل تزنيل مقتضيات القانون املتعلق بتبس يط 

رد املساطر والإجراءات الإدارية، خاصة فامي يتعلق ابحرتام ال جال القصوى ل
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الإدارة عىل الطلبات املتعلقة ابلستامثر. كام سيمت العمل عىل التزنيل الرسيع مليثاق 

الالمتركز الإداري لتعزيز النجاعة يف اختاد القرار عىل املس توى احمليل. هذا، فضال 

عن تكريس الشفافية والفعالية يف تقدمي اخلدمات للمواطنني واملستمثرين من خالل 

دارة، وتعممي اخلدمات الرمقية، واختاد ما يلزم من تدابري  دمع التحول الرمقي لالإ

 لتعممي اعامتد التوقيع الالكرتوين، ونزع الطابع املادي عن الواثئق الإدارية.

وموازاة مع ذكل سيمت احلرص عىل ترسيع اعامتد وتزنيل ميثاق املرافق العمومية، 

مية املوهجة للمواطنني. مكن من حتديد الزتامات وضوابط اخلدمة العمو اذلي س يُ 

هذا، فضال عن العمل عىل تعزيز الإدماج املايل بتعممي ال داء عرب الوسائل 

 الالكرتونية.

 ،الس يدات والسادة

مما لشك فيه أ ن حتديد أ ي سيناريو ماكرو اقتصادي، بشأ ن التطورات املس تقبلية 

وعدم للمؤرشات الرئيس ية لقتصادان الوطين يف ظل مناخ عدم الاس تقرار 

الوضوح اذلي س ببته أ زمة كوروان، يبقى رهينا ابل فق الزمين لتعايف اقتصادايت 

رشاكئنا ادلوليني، وبرسعة اس تئناف القطاعات الاقتصادية الوطنية لنشاطها، 

 ومبسار تطور لك قطاع.

ومن هذا املنطلق، وأ خذا بعني الاعتبار اس تئناف النشاط الاقتصادي انطالقا 

دا عىل فرضيات تراجع الطلب اخلاريج املوجه لبالدان دون ، واعامتيونيو 11من 

 30وحتقيق حمصول للحبوب يف حدود  %،20احتساب الفوسفاط ومش تقاته بـ 

، مفن دولر للطن 290، واس تقرار سعر غاز البوطان يف معدل مليون قنطار
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ار اكنت متوقعة يف اإط % 3,7+مقابل  %5-املنتظر أ ن يرتاجع المنو الاقتصادي بـ 

 .2020قانون املالية للس نة املالية 

، وما مليار درمه 40وأ خذا بعني الاعتبار تراجع مداخيل املزيانية العامة لدلوةل بـ 

مت اختاده من تدابري لإعادة توجيه ال ولوايت عىل مس توى النفقات ملواكبة 

 %7,5اس تئناف النشاط الاقتصادي، فقد مت حرص جعز اخلزينة لهذه الس نة يف 

طار قانون املالية للس نة % 3,5الناجت ادلاخيل اخلام، مقابل من  اكنت متوقعة يف اإ

 .2020املالية 

 ،الس يدات والسادة

عداد مرشوع قانون املالية  اكنت تلمك أ مه املرتكزات والفرضيات اليت أ طرت اإ

ِّ عَ املُ  كراهات الس ياقني ادلويل 2020ل للس نة املالية د  ، واليت ترتبط ابل ساس ابإ

، ابنتقال أ اثرها "19-كوفيد" نتيجة لل زمة اليت س ببهتا جاحئة فريوس والوطين

ىل  ، وما ةوالاجامتعي ة واملاليةالاقتصادي اجلوانبالسلبية من اجلانب الصحي اإ

بني احلفاظ عىل حصة  نُ وازِّ يقتضيه ذكل من تدابري استباقية واس تعجالية تُ 

ملقاولت هبدف احلفاظ عىل املواطنني، وحامية قدرهتم الرشائية، وتقوية مصود ا

 مناصب الشغل.

القيادة من املؤكد أ ن الهنج الاستبايق اذلي تعامل به املغرب يف تدبري ال زمة حتت و 

اكن انحجا وانجعا يف احتواء ال زمة عىل املس توى ، جلالةل املكل حفظه هللااحلكمية 

 الصحي، والتخفيف من أ اثرها عىل املس تويني الاقتصادي والاجامتعي.
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، هو أ ن للحجر الصحي والرهان اليوم، وقد رشعت بالدان يف التخفيف التدريج

، واس تعادة نتخذ التدابري املناس بة لمتكني املقاوةل الوطنية من الوقوف عىل رجلهيا

واصل موهجة الصعوابت يف هذه نشاطها، مع تقدمي دمع خاص للمقاولت اليت س تُ 

ل التدابري املقرتحة يف مرشوع قانون الفرتة. وهذا ما معلنا عىل تفعيهل من خال

ِّ عَ املالية املُ   .2020ل للس نة املالية د 

عداد هذا املرشوع معلناوقد  طار القانون التنظميي  ،عىل اإ ال ول من نوعه يف اإ

ا عىل تطبيق مقتضيات هذا ا منصً ر  حِّ ، 1990اجلديد لقانون املالية ومنذ س نة 

طار املقاربة ملؤسس تمك احملرتمةوليه اذلي نُ  لالحرتام اكريس، وتالقانون ، يف اإ

أ ن نعمل معا  نأ ملالتشاركية اليت أ سس نا لها يف العديد من القضااي ال ساس ية، و 

 الظرفية ادلقيقة من اترخي بالدان.هذه عىل توطيدها يف 

ادلينامية اليت برزت يف بالدان خالل هذه الظرفية حافةل ابدلروس والعرب ف 

روح التضامن بني لك مكوانت  19-جاحئة كوفيد الإجيابية. فقد أ حيت أ زمة

حيث فاق عدد املتضامنني ما  ،جالةل املكل حفظه هللابقيادة الشعب املغريب 

. كام أ هنا عززت الثقة بلك أ بعادها، وبعثت روح ال مل يف مليون مسامه 2يفوق 

 .املس تقبل ويف قدرة بالدان عىل اخلروج منترصة، والتأ سيس ملرحةل جديدة

لهيا مجيعا، ومما   مرحةل تمثني يهلشك فيه أ ن هذه املرحةل اجلديدة اليت نصبو اإ

، وتوجيه اذلاكء وتغليب املصلحة العليا للوطندروس ال زمة، واس تخالص العرب، 

امجلاعي للك الفاعلني مبا يف ذكل احلكومة والربملان وامجلاعات الرتابية والقطاع 
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جتاوز ال اثر السلبية لهذه  أ ليات ورةبلاخلاص والرشاكء الاجامتعيني، من أ جل 

طار  ،ال زمة  .الإماكنيات املتاحةيف اإ

وأ وجه من هذا املنرب نداء اإىل لك الرشاكء الاجامتعيني والقطاع اخلاص من أ جل 

فتح حوار مسؤول حول الرهاانت املرتبطة بتجاوز هذه ال زمة عىل املس توى 

  مبين عىل جامعيأ سيس مليثاق الاقتصادي والاجامتعي، والاخنراط اجلدي يف الت

بدل جمهود من لك  ورضورة وضع املصلحة العليا للوطن فوق لك اعتبار،

ال طراف لتجاوز هذه املرحةل الاس تثنائية ورحب رهان احلفاظ عىل مناصب 

 .تفعيال لتوجهيات جالةل املكل حفظه هللاالشغل، 

شارتمك طوال مسار من اقشات شكرا عىل حسن اإصغائمك، وسأ بقى رهن اإ

 ومداولت هذا املرشوع. 

 

 والسالم عليمك ورمحة هللا.                              

 


