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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 ؛ رئيسالالس يد 

 ؛ ادلوةل وزيرالس يد 

 احملرتمون؛ املستشارونوالسادة  الس يدات 

أ ن أ قف جمددا أ مام جملسمك املوقر جوااب عىل تدخالت يسعدين 

مبناس بة املناقشة العامة  ةالفرق واجملموع وممثيل والسادة رؤساء اتالس يد

 .2021قانون املالية لس نة للجزء ال ول من مرشوع 

 وما ،ليت تعرفها قضيتنا الوطنيةمع التطورات الهامة ا النقاش ازتامن هذي

تعبئة جامعية من أ جل تمثني املاكسب الكبرية اليت يقظة و  تتطلبه من

ل أ ن نعرب عن اعزتازان. حققهتا بالدان ميدانيا وديبلوماس يا من  ول ميكننا اإ

ابلقرار املليك السايم بتطهري منطقة الكركرات من مرتزقة  جديد

افتعال ال عامل الاس تفزازية  نون يفع  م  ي   ائو ت  البوليساريو اذلين ما ف  

واملناورات اليائسة وعرقةل حركة السري عىل حدود بالدان مع اجلارة 

 يي الاحرتافية العالية اليت أ ابن  عاها قواتنا املسلةة كام ن   موريتانيا.

عادة اس  امللكية الب    اإى الوضع ابملعربةل خالل هذه العملية من خالل اإ
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يقة احرتافية وسلمية من ميليش يات وتطهريه بصفة اتمة وبطر طبيعته، 

  ، وضامن انس يابية احلركة الإنسانية والتجارية.الانفصاليني

كبار للقوات املسلةة امللكية، ولقوات  وهنا أ ود أ ن أ توجه بتحية اإجالل واإ

عىل الروح الوطنية  ،ادلرك املليك وال من الوطين والقوات املساعدة

ادلفاع عن حوزة من خالل التفاين يف ما فتئوا يربهنون علهيا العالية اليت 

الوطن ووحدته الرتابية، واحلفاظ عىل ال من والاس تقرار وسالمة 

  .املواطنني

والإجامع ابلروح الوطنية العالية، والتعبئة كام أ ود أ ن أ عرب عن اعزتازان 

يف موقف  ،حت  القيادة احلكمية جلالةل املكل حفظه هللا الكبريالوطين 

غاربة قيادة وشعبا عىل أ ن املسرية اخلرضاء يه مسرية امللك أ ابن فيه 

املسرية التمنوية الشامةل اليت دشنهتا  وما من شك بأ نمتجددة ومتواصةل. 

أ قالمينا اجلنوبية منذ اسرتجاعها اإى حضن الوطن، خري رد عىل 

ويأ يت عىل رأ سها ال طروحات الواهية واملتأ لكة ل عداء وحدتنا الرتابية، 

رص عىل مواصةل تزنيهل س نح ، اذليذه ال قالميهبمنوي اخلاص الربانمج الت 

 ، هبدفمبا ينبغي من الفاعلية والرسعة وتوفري الإماكنيات املالية الرضورية

جعلها قاطرة و ، وتعزيز اندماهجا ـمغربيةلصحراء اللوي توطيد املسار التمن

 . ية عىل املس توى الإقلميي والقاريللتمن 
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 الس يدات والسادة،

اجب الثناء اس تحضار مس تجدات قضيتنا الوطنية، ل يفوتين و  اإطار يف

اخنراطهم القوي  عىلوالشكر للس يدات والسادة املستشارين احملرتمني 

 مهد  ن  ت   خبصوص هذه القضية، وعىل  الشامةل يف التعبئة اجملمتعية

 اليت تعيشها بالدان جراءهذه الفرتة الاس تثنائية  يف ظل  املتواصل

 .19-جاحئة كوفيد

 مرشوع مضامني مع والبن اء الإجيايب مكوتفاعل مكتعاونه ب ُأنو    كام أ ود أ ن

، واذلي عربمت عنه من خالل مالحظاتمك 2021لس نة  املالية قانون

اليت من شأ هنا حتسني مضامني ة و القمي وتساؤلتمك وانتقاداتمك وتعديالتمك

لصاحب اجلالةل  الساميةوالتوجهيات  مبا ينسجم هذا املرشوع وتويده

املواطنني وتطلعاهتم يف املواطنات و نرصه هللا، ويس تجيب لنتظارات 

 . ظل هذه الظرفية الاس تثنائية

قة كام ل يفوتين أ ن أ ؤكد لمك حرص احلكومة عىل الاس مترار يف بناء عال

مع املؤسسة الترشيعية؛ وهو ما مت والتواصل املس متر قواهما احلوار 

تعزيزا لدلميوقراطية املالية ببالدان وتفعيال تكريسه منذ بداية هذه اجلاحئة، 

 77، خصوصا الفصل 2011ملقتضيات القانون التنظميي للاملية ودس تور 
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توازن مالية  منه، اذلي ينص عىل دور الربملان واحلكومة يف احلفاظ عىل

 ادلوةل.

احلكومة عىل التعامل بشلك اإجيايب  ويف هذا الإطار، فقد حرص 

وواقعي مع التعديالت املقدمة من طرف خمتلف الفرق واجملموعات 

تعديل  201أ نه من بني  املشلكة جمللسمك املوقر، أ غلبية ومعارضة، حيث

% ماها 76، تعديال 25قبول  تعديال، ومت 129مت التقدم هبا، مت حسب 

  لفرق املعارضة.

 : لتعديالت اليت مت قبولهاا أ مه من و 

التنصيص عىل اإحداث واجب تمكييل ابلنس بة للمقاولني اذلاتيني  .1

التأ مني الإجباري ال سايس عن لمتكياهم من الاس تفادة من نظام 

يه ابلنس بة للخاضعني لنظام املرض، عىل غرار ما هو منصوص عل 

 املسامهة املهنية املوحدة.

عفاء ال جر الإجاميل اذلي ل يتجاوز مبلغه  .2 درمه  10.000اإ

لل جري اذلي  ،واملدفوع من طرف املقاوةل أ و امجلعية أ و التعاونية

رادية يف   2020الفرتة املمتدة من فاحت مارسفقد شغهل بكيفية ل اإ

شهرا ال وى ابتداء من  12وذكل خالل ، 2020ش تنرب 30اى 

 .اترخي تشغيهل
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ماكنية خصم الهبات النقدية أ و العينية املمنوحة من  .3 التنصيص عىل اإ

مجلعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة اليت الفائدة  ،املنشأ ت

 .بييئتسعى لغرض 

لزامية تضمني الفاتورات لرمق قيد عدم تطبيق املقتضيات املتع .4 لقة ابإ

الزبناء يف الرمس املهين عىل املنشأ ت اليت تديل ابلبيان للمبيعات 

 .عن لك زبون

متديد مدة الاس تفادة من التدبري املتعلق بعدم فرض الرضيبة عىل  .5

امللزمني املزاولني لنشاط خاضع للرضيبة عىل ادلخل عند الكشف 

د  .2021ارة الرضائب خالل س نة ل ول مرة عن هويهتم دلى اإ

لياف عىل ال   % 17,5اإى  % 2,5رفع نس بة رمس الاس ترياد من  .6

 .الرتكيبية غري املس مترة

 مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل بعض حذفاترخي  أ جيلت .7

وزارة التابعة ل مؤسسات التكوين الفنديق والس يايح بعضب  املتعلقة

 ،الس ياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي والاقتصاد الاجامتعي

 .2021ى فاحت يوليو اإ 
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 الس يدات والسادة،

معان للك التدخالت وما تضمنته من  لقد حرص  عىل الإصغاء بلك اإ

من مالحظات ومقرتحات وتنويه أ ونقد. وأ ود يف اإطار التفاعل معمك أ ن 

د الطاقات دقيق يفرض علينا حشأ ؤكد بأ ننا اليوم أ مام س ياق خاص و 

اخلوض يف املقارانت وتوجهيها نو املس تقبل، بدل النبش يف املايض و 

توازنة ملا مت اإاجازه امل تجزيئية و غري ال قراءات التقدمي ، و احلكوماتبني 

جيابياته وسلبياته.  ابإ

 مل متارسفاحلكومة منذ بداية هذه ال زمة، اعمتدت لغة الرصاحة والواقع و

ال زمة مشل  لك دول العامل، واملغرب ل يشلك هذه ل. فتأ ثريات التضلي

الظرفية اليت متر هبا بالدان والعامل بأ رسه يه ظرفية خاصة ف. ثناءاس ت 

 ودقيقة، ول أ حد يف العامل اكن يتوقعها، ولك اقتصادات العامل تأ ثرت هبا.

 فنسب البطاةل ارتفع  بشلك كبري يف جل دول العامل،  وتفامق  نسب

ول داعي للخوض يف تفاصيل ال رقام . ومعدلت املديونية ،جعز املزيانية

 واملقارانت، فأ نمت تعرفوهنا.

فلام يقول البعض بأ ن قول احلق يقتيض وجود من يفهمه. فهذا حصيح. 

لكن السؤال اذلي جيب أ ن نطرحه: هو من يقول احلق؟ ومن جيب أ ن 

 يفهمه؟
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مع تعاملها مع املواطنني و  فاحلكومة حرص  عىل أ ن تكون صادقة يف

تقدمي لك املعطيات املتعلقة بتأ ثريات هذه احملرتمة، من خالل  تمكؤسس  م

عرض كام قام  باجلاحئة عىل املس توى الاقتصادي والاجامتعي واملايل، 

لك تفاصيل التدابري املتخذة عىل مس توى ادلمع الاجامتعي ومواكبة 

عىل احتياطات بالدان من  احلفاظ، وعىل مس توى املقاولت بلك فئاهتا

العمةل الصعبة، وتوفري المتويالت الالزمة لمتويل خمتلف النفقات يف ظل 

   الرتاجع الكبري ملوارد املزيانية العامة لدلوةل.

الإنساين لهذه اللكمة أ و كام أ ن احلكومة اكن  صادقة، سواء ابملعىن 

ن املالية، عندما ابملعىن اذلي تنص عليه مقتضيات القانون التنظميي لقانو

  س نة. 30قدم  ملؤسس تمك احملرتمة أ ول قانون مالية معدل منذ 

ماكنياتنا املالية حمدودة،  وأ عتقد أ ن قول احلق، يقتيض أ ن نعرتف بأ ن اإ

نقدم املقرتحات الواقعية أ ن نتةىل ابملسؤولية، و  وأ ن تطويرها يقتيض أ ن

ابملسؤولية فقط ، وأ ن ل نلقي نبتعد عن ازدواجية اخلطاب والعملية، وأ ن

 عىل احلكومة.

فاحلكومة فتح  احلوار مع لك الفاعلني يف اإطار املناظرة الوطنية 

، وسيتواصل هذا التزنيل 2020للجباايت، ورشع  يف تزنيلها س نة 

نشاء هللا.  بعد ااجالء ابري مقنا ابعامتد مجموعة من التدكام هذه اجلاحئة اإ
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حداث ةالرضيبي لضامن الاخنراط الطوعي يف أ داء  يف توازن ال ، واإ

 .بني الإدارة ودافعي الرضائب العالقة

وابلتايل، فبايق الفاعلني وعىل رأ سهم القطاع اخلاص مطالبون اليوم 

خنراط بلك مسؤولية ابملبادرة اإى الاستامثر وخلق فرص الشغل، والا

، واملتعلقة جالةل املكل حفظه هللا أ طلقهاوراش الكربة اليت يف تزنيل ال  

نعا  .ش الاقتصاد، وتعممي امحلاية الاجامتعيةابإ

فتحقيق المنو الاقتصادي وبلوغ املعدلت اليت س متكننا من استيعاب  

الش باب الوافدين س نواي عىل سوق الشغل، يه مسؤولية مشرتكة، 

وعلينا أ ن نكون مجيعا، لك من موقعه، يف مس توى هذه املسؤولية حىت 

ليه.صبو وضع بالدان يف املسار اذلي ن من نمتكن    اإ

وابلتايل، فليس من املقبول أ ن نطالب احلكومة برفع مزيانية الصةة 

بأ ن  يف نفس الوق  والتعلمي، وزايدة ال جور، وتقليص املديونية، ونقول

تدابري جنائية يف القانون ، أ و أ دخل  احللول السهةل اختارتاحلكومة 

ذ ا كنا نريد لغة املايل؟، فهذا ما يسمى ابزدواجية املوقف أ و اخلطاب. فاإ

الوضوح واحلقيقة، فيجب أ ن نكون صارمني اتاه املهتربني من الرضائب 

وابخلصوص مع أ ولئك اذلين يتالعبون ابلفواتري وحيرمون خزينة ادلوةل 
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ميكن أ ن توجه اإى ال ولوايت الاجامتعية اليت ما فتئمت  ،من موارد كبرية

 تطالبون هبا. 

 الس يدات والسادة،

ذا اكن أ خرى بأ ن  أ ود أ ن أ ؤكد مرة احلكومة منسجمة بلك مكوانهتا. واإ

من الطبيعي أ ن تكون هناك اختالفات يف الرؤى داخل أ ي حتالف 

حكويم، فاإن ذكل ليؤثر بأ ي شلك من ال شاكل عىل التنس يق املس متر 

واملتواصل بني خمتلف وزراهئا من أ جل تزنيل الربانمج احلكويم، 

 .يت أ طلقها جالةل املكل حفظه هللاوخمتلف الاسرتاتيجيات وال وراش ال

كام أ ن احلكومة حريصة لك احلرص عىل الوفاء ابلزتاماهتا وبتعاقدها مع 

املواطنني ومع املؤسسة الربملانية عىل أ ساس الربانمج احلكويم، 

ومس تعدة لتقدمي حصيةل معلها بلك تفاصيلها يف الوق  املناسب 

 وابلستناد اإى ال رقام والواقع.

ذا اكن البعض يتةدث عن مثالية احلكومة يف تطبيق مبدأ  التباعد  واإ

الاجامتعي، فهذا حصيح، ولكن ليس ابملعىن اذلي يقصدونه. فهذه املثالية 

معل لك أ عضاء احلكومة  حفاظا عىل مصاحل الشعب، ويك يس متر طبقهان  

 دون انقطاع خدمة للمواطنني يف هذه الظرفية الصعبة.
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طيةل هذه  د  س  تجانس ل عضاء احلكومة ت   وهذا العمل ادلؤوب وامل 

ال زمة، من خالل التعبئة املتواصةل اإى جانب خمتلف الفاعلني، من أ جل 

التفعيل الرسيع والفوري للك القرارات اليت اختذهتا بالدان حت  القيادة 

. وقد 19-الرش يدة جلالةل املكل حفظه هللا يف مواهجة أ زمة جاحئة كوفيد

مليون أ جري و ماليني أ رسة  5مي ادلمع حلوايل متكنا بفضل ذكل من تقد

فقدوا رزقهم جراء هذه اجلاحئة. كام مت اختاد مجموعة من الإجراءات 

رية واملتوسطة ومتكياها لتخفيف حتمالت املقاولت الصغرية جدا والصغ

 من الولوج للمتويل.

د لك مكوانت احلكومة لتفعيل ن  هذا العمل من خالل ت    ل  اص  و  وقد ت  

امللكية السامية املتضمنة يف خطايب العرش وافتتاح الس نة التوجهيات 

الترشيعية، وقد اكن يل رشف تقدمي خمطط تزنيل هذه التوجهيات 

امللكية السامية أ مام جلنة املالية مبجلسمك املوقر، وجعلنا ماها أ ولوايت 

 رئيس ية ملرشوع قانون املالية املعروض عىل أ نظارمك. 

اهر القصور والعجز اليت يتةدث عاها ذلا أ ان أ تساءل: أ ين يه مظ

 البعض؟

أ قول بأ ن احلكومة قادرة عىل ترمجة ال ولوايت  ،فلمن دليه أ دىن شك

اليت حددها جالةل املكل حفظه هللا اإى حقيقة معلية وميدانية، 
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وابلكفاءة والرسعة الالزمتني. والواقع يدحض لك الادعاءات اليت 

 تذهب عكس ذكل.

لتزنيل الإصالح اجملمتعي الكبري املتعلق صور واحض فاحلكومة تتوفر عىل ت

ٌر  ؛بتعممي التغطية الاجامتعية ولكفة  حيدد الفئات املس هتدفة،ت صو 

 الإصالح، ومصادر المتويل، وأ ليات احلاكمة، والتدابري املواكبة. 

نعاش الاقتصاد الوطين ، من كام رشع  احلكومة فعليا يف تزنيل خطة اإ

اإى  عىل مس توى القروض املضمونة اليت بلغ  خالل حتقيق تقدم كبري

أ لف  80مليار درمه، واس تفادت ماها حوايل  50حوايل  حدود اليوم

وموازاة مع ذكل مت  .توسطةوم وصغرية  جدا لها مقاولت صغريةج   مقاوةل

عداد مرشوع القانون اذلي يقيض بتخويل صندوق محمد السادس  اإ

تكون س  و  املوقر. مت تقدميه جمللسمكسي، و لالستامثر الشخصية املعنوية

التفاصيل املتعلقة  عىل لك طالعمكلإ املرشوع فرصة  مناقشة هذا

  وحاكمة تدبريه.بأ هداف الصندوق، وأ ليات وجمالت تدخهل، 

اإطالق اإصالح هيلكي اترخيي مة منكبة عىل ومن هجة أ خرى، فاحلكو 

حتويل املؤسسات العمومية للمؤسسات واملقاولت العمومية، من خالل 

ذات الطابع التجاري اإى رشاكت مسامهة، وتصفية/حل املؤسسات 

حداهثا أ و مل تعد تؤدي  واملقاولت العمومية اليت استنفذت الغرض من اإ
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اإحداث مجموعات/أ قطاب قطاعية  اإى جانب، هماهما ابلفاعلية املطلوبة

وس ميكننا هذا الورش بطبيعة احلال من الرفع من فعالية  متجانسة.

 القطاع العام، وعقلنة النفقات املرتبطة هبذا القطاع.

ورش كبري عىل مس توى تبس يط  كام معل  احلكومة عىل اإطالق

املساطر ورمقنهتا وحتسني الولوج للخدمات العمومية، ويرتكز هذا 

عىل ثالثة قوانني مفصلية يف مسار اإصالح الإدارة ليك تكون  الورش

 عامال حافزا للمسار التمنوي لبالدان وليس عائقا هل. 

ومما لشك فيه أ ن قانون تبس يط املساطر والإجراءات الإدارية، يشلك 

أ حد أ مه هذه القوانني الثالثة. واحلكومة منكبة عىل التزنيل الرسيع لهذا 

ن اإجراءات غري مس بوقة يف عالقة املرتفق ابلإدارة القانون اذلي يتضم

تةديد ال جال القصوى ملعاجلة الإدارة لطلبات خاصة فامي يتعلق بـ 

يوما ابلنس بة للقرارات الإدارية  30احلصول عىل القرارات الإدارية يف 

يوما ابلنس بة لبايق القرارات  60الرضورية لإاجاز مشاريع الاستامثر، ويف 

. مبثابة موافقةبعد انقضاء هذه ال جال  ةدار اعتبار عدم رد الإ ، مع الإدارية

لزام اكفة الإدارات برمقنة املساطر والإجراءات الإدارية هذا اإضافة اإى  اإ

 س نوات. 5يف أ جل أ قصاه 
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 الس يدات والسادة،

أ عتقد أ ننا لكنا متفقون أ ننا أ مام ظرفية اس تثنائية أ ثرت بشلك كبري عىل 

أ ننا بصدد تزنيل ورش اإصاليح جممتعي لطاملا انتظره  مواردان املالية. كام

أ وى املغاربة يتعلق بتعممي التغطية الاجامتعية، واذلي سنرشع يف تزنيل 

ه املمتثةل يف تعممي التغطية الصحية الإجبارية انطالقا من س نة ات  ن  ب  ل  

مليون مغريب سيس تفيدون من هذا الورش،  22. فهناك حوايل 2021

مليون ماهم يعيشون يف وضعية هشاشة واكنوا مسجلني  11ما يزيد عن 

مليون مواطن أ خرين ل يتوفرون عىل أ ية تغطية  11يف اإطار راميد و

جبارية  حصة. واليوم سيمتكنون من الاس تفادة من تغطية حصية اإ

كنظراهئم من املغاربة اذلين يش تغلون يف القطاعني العام واخلاص أ و 

  ميارسون همنا أ و أ عامل حرة.

كام أ ننا متفقون بأ ن التضامن قمية راخسة ومتجذرة يف اجملمتع املغريب، 

 والظرفية اليت تعيشها بالدان، تقتيض تعزيز أ ليات التضامن ومأ سس هتا.

وابلتايل، ل ميكن أ ن نقول بأ ن احلكومة اختبأ ت وراء هذه القمية اليت يه 

 التضامن، بسن اإجراءات تسري عىل عكس هذا الاتاه.

التغطية الصحية هو ورش جممتعي قامئ عىل التضامن بني لك  تعمميف 

فئات اجملمتع، وقد أ قرت مجموعة من ادلول الرائدة عامليا يف جمال امحلاية 

الاجامتعية هذا النوع من املساهامت الاجامتعية للتضامن لمتويل أ نظمهتا 
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 للحامية الاجامتعية بصفة دامئة وليس بصفة اس تثنائية، وبنسب أ عىل من

كام أ ود أ وحض مسأ لتني هامتني، ال وى يه  اليت نقرتهحا يف هذا املرشوع.

أ ن متويل ورش تعممي التغطية الصحية، ل يعمتد فقط عىل هذه 

املسامهة، بل يعمتد ابل ساس عىل عقلنة الاعامتدات اخملصصة جملموعة من 

يل الربامج الاجامتعية وعىل رأ سها برانمج راميد، وحتويل جزء ماها لمتو 

 هذا الورش. 

من فقط  %1,24 لام أ نع ؟فعن أ ي رضب للطبقة املتوسطة نتةدث

  .مه املعنيون هبذه املسامهة املأ جورين

، وقد خصص نتةدث؟ ة الرشائية للمواطننير س هتداف للقدوعن أ ي ا

رمغ تأ ثري الظرفية عىل موارد املزيانية  2021قانون املالية لس نة  مرشوع 

لزتامات احلكومة يف لتزنيل ا مليار درمه 14العامة لدلوةل، ما يزيد عن 

مليار درمه ملواصةل دمع املواد  13,6اإطار احلوار الاجامتعي، و

مليار درمه  13الاس هتالكية ال ساس ية. كام تتحمل مزيانية ادلوةل حوايل 

 كنفقات جبائية لفائدة ال رس.

ول ن البعض ينىس أ و يتناىس ما مت بذهل من جمهودات دلمع القدرة 

ببعضها  ، فال بد من التذكريخالل الس نوات املاضية اطننيالرشائية للمو 

 : 
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لتخفيف من العبء الرضييب اذلي تتحمهل هذه الطبقة وذكل عن ا .1

عادة هيلكة جدول الرضيبة عىل ادلخل واس تفادهتا من  ،طريق اإ

 ختفيض رضييب يتناسب مع ادلخل اذلي مت احلصول عليه؛

دراج عدة مقتضيات  .2 تشجيع ادخار هذه الطبقات من خالل اإ

مني عىل أ  وعقود الت ،ية تتعلق بعقود تأ مني التقاعدجبائية حتفزي 

وكذا خمططات الادخار مكخططات  ،وعقود الرمسةل ،احلياة

 الادخار يف التعلمي وال سهم والادخار يف املقاوةل؛

تشجيع هذه الطبقة عىل اقتناء مسكن خمصص للسكىن الرئيس ية  .3

 من خالل منح عدد من التحفزيات اجلبائية كخصم مبلغ فوائد

من مجموع  10القروض والرحب املعلوم وهامش الاجيار يف حدود %

عفاء ما يسلمه خشص ذايت لنفسه من مبىن ل تزيد  ادلخل واإ

مرت من مسامهة التضامن احملدثة مبقتىض  300مساحته املغطاة عن 

 ؛2013قانون املالية لس نة 

دىن املعفى من الرضيبة عىل القمية املضافة ابلنس بة رفع احلد ال   .4

اإى  180 000لصغار الصناع وصغار مقديم اخلدمات من 

درمه، قصد اس تثناء صغار امللزمني من اخلضوع لهذه  500 000

 الرضيبة.
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رفع سقف الاس تفادة من التخفيض وقد اكن أ خر هذه التدابري، 

من واجبات التسجيل عىل التفويتات املتعلقة ابلسكن اإى 

من هذا التدبري اإى درمه، ومتديد أ جل الاس تفادة  4.000.000

، وهذا تدبري هام س ميكن من تيسري ولوج الطبقة يونيو  30غاية 

 املتوسطة للسكن. 

ذا ما أ ضفنا اإى لك هذه اجملهودات، ما يناهز  ماليري درمه  10واإ

خمصصة خملتلف الربامج الاجامتعية اكملبادرة الوطنية للتمنية البرشية 

عن اجملهود الاستامثري وبرانمج تقليص الفوارق، وتيسري، فضال 

قرار املسامهة التضامنية مليار درمه، فاإن  230الكبري املقدر بـ اإ

ليس فيه أ ي تعارض مع الس ياسة املزيانياتية املعاكسة اليت انهتجهتا 

 .بالدان فعليا يف مواهجة هذه ال زمة من خالل تشجيع الطلب

 الس يدات والسادة،

ن قول احلقيقة للمواطنني، يقتيض أ ن نق فلام نتةدث ولها اكمةل ل جمزأ ة. اإ

زمات اليت أ و ال  عن ارتفاع املديونية فالبد أ ن نربطها بس ياق ال زمة 

لس نة  العامليةفال زمة املالية  تعرض  لها بالدان خالل الس نوات املاضية.

اإى  مما أ دى، أ ثرت بشلك كبري عىل التوازانت املالية لبالدان 2008

ملا متكنا  ،هودات والإصالحات اليت مت اإطالقهاولول اجمل  .ارتفاع املديونية
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اخنفاضا من اس تعادة هذه التوازانت. وبفضل ذكل جسل معدل املديونية 

 .%64.9ل ول مرة منذ عرشة أ عوام ليس تقر يف حدود  2019س نة 

وابلتايل، فالرتفاع الكبري اذلي جسهل هذا املعدل هذه الس نة راجع 

 لسيسج، حيث 19-ة كوفيدبشلك مبارش لل زمة املرتبطة جباحئ

 يف جعز املزيانية، مقارنـة ايف معدل المنو وتفامق انكامشا الاقتصاد الوطين

اختاللت عىل مس توى ، مما س يؤدي اإى 2020مع قانون املالية لس نة 

 .املداخيل املتوقعةرتاجع بعالقة يف   توازن املالية العمومية

 ونظرا لهذه املعطيات السلبية، ي  

من الناجت  %7.5 ملا يناهز 2020لس نة  زيانيةاملجعز  نتظر أ ن يصل

مما س يؤدي %، 3.5ادلاخيل اخلام مقارنة مع املس توى املقدر أ وليا يف 

مليار درمه مقارنة بتوقعات  40.1اإى ارتفاع جحم حاجيات اخلزينة مببلغ 

دت يف 2020قانون املالية لس نة  د   مليار درمه. 42.3، واليت ح 

ني الاعتبار ال ثر السليب املزدوج لرتاجع المنو من وابل خذ بع، هكذاو 

هجة وارتفاع جعز املزيانية من هجة أ خرى، مفن الطبيعي أ ن يرتفع، بطريقة 

مياكنيكية، مؤرش دين اخلزينة ابلنس بة للناجت ادلاخيل اخلام حيث من 

 .2020مبمت س نة  %76املرتقب أ ن يصل اإى مس توى يقارب 

تفاع اذلي يعترب نتيجة حمتية للظرفية وابلرمغ من هذا الار  ،ولكن

الصحية والاقتصادية الغري املس بوقة، شأ ننا يف ذكل شأ ن معظم ادلول 
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يف العامل، فلن يؤثر ذكل تأ ثريا كبريا عىل اس تدامة ادلين وذكل ابلنظر 

اإضافة اإى أ ن   ،للهوامش املتاحة حيث أ ن البنية احلالية لدلين بنية سلمية

اخلاصة به تبقى يف مس توايت أ منة ومتحمك  اطرمؤرشات التلكفة واخمل

 فهيا.

 جعز املزيانيةكام أ ن احلكومة عازمة عىل الاخنراط يف مسار تقليص 

 ،التحمك تدرجييا يف مس توايت تطور جحم مديونية اخلزينة هبدف

 .ادلين عىل حتمل املغرب اس مترارية قدرةواحلفاظ عىل 

 الس يدات والسادة،

ميكن احلديث عن مردوديهتا فامي ، فال ت العموميةلستامثرافامي يتعلق اب

حداث فرص الشغل مبعزل عن دورها يف خلق  خيص خلق الرثوة واإ

الظروف اللوجستيكية الرضورية لتطوير الاستامثرات اخلاصة املسؤوةل 

 بشلك مبارش عن خلق فرص الشغل. 

ومن املؤكد أ ن هناك جمهودات بنبغي بذلها عىل مس توى احلاكمة 

ية لهذه الاستامثرات وعىل مس توى توزيعها اجلهوي. وهذا التدبري 

ورش س نعمل عىل تفعيهل من خالل تزنيل مقتضيات القانون التنظميي 

صالح منظومة الصفقات، وتفعيل القانون املتعلق  لقانون املالية، واإ

صالح القطاع العام.  ابلرشاكة مع القطاع اخلاص، واإ
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هنا ك أ ي نقص يف الاستامثرات  ويف املقابل، أ ود أ ن أ ؤكد بأ نه ليس

جيب أ ن تمت دون  2020فاملقارنة مع س نة ، 2021املربجمة س نة 

مليار درمه اذلي سيمت حتويهل هذه الس نة للحساب  15احتساب مبلغ 

اخلاص بصندوق محمد السادس لالستامثر. وابلتايل فاستامثرات املزيانية 

ام مل يمت احتساب مبلغ ماليري درمه. ك 7العامة لدلوةل ارتفع  بـحوايل 

، عىل 2021مليار درمه بشلك مكرر يف الاستامثر العمويم لس نة  15

 .2020اعتبار أ هنا س تحول من مزيانية 

فامي يتعلق ابلقدرة عىل الإاجاز، أ ود التأ كيد بأ ن نس بة اإاجاز أ ما  

% خالل الس نوات ال خرية. ونن 80الاستامثرات العمومية قارب  

اإاجاز الاستامثرات العمومية املربجمة برمس س نة  حريصون عىل أ ن يمت

مليار درمه املربجمة يف اإطار صندوق  45بوترية أ كرب، مبا يف ذكل  2021

محمد السادس لالستامثر اذلي س نعمل عىل متكينه من أ ليات مرنة عىل 

 مس توى تنفيذ خمتلف املشاريع اليت سيتوى تدبريها.

، أ ود أ ن أ ؤكد أ ن جمهودات كبرية مت بذلها عىل مس توى هجة أ خرىمن و 

اس تكامل تقليص أ جال ال داء لفائدة املقاولت. وقد مت يف هذا الإطار 

اإصالح أ جال ال داء وربطها ابلنظام املندمج لتدبري النفقات عرب وضع 

يداع الإلكرتوين للفواتري عرب هذا النظام. وتتيح هذه الوحدة  وحدة لالإ

والإيداع املؤرخ كرتوين للفواتري لالإيداع الإ وةل يف خدمة تسجيل املقا

لكرتونيا.  للفواتري املوقعة اإ
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، ابلنس بة للفواتري 2019ماي  02الوحدة، ابتداء من  ومت اعامتد هذه

درمه، وابتداء  ماليني 5املتعلقة ابلطلبيات العمومية اليت تعادل أ و تفوق 

قد درمه. و مليون ق أ و تعادل للفواتري اليت تفو  ابلنس بة 2020من يناير 

يداع فواتري الطلبيات العمومية اليت تفوق أ و تعادل  ةمت  برجم اإ

، علام أ نه مت ترك اختيار الإيداع 2021درمه ابتداء من يناير  200.000

 ،درمه لتقدير املقاوةل 200.000الالكرتوين  للفواتري اليت تقل عن 

 .2022وذكل ابتداء من يناير 

ح من تقليص همم لل جل املتوسط ل داء الصفقات مكن هذا الإصالقد و 

يوم يف  144العمومية لدلوةل وامجلاعات الرتابية، عرب تقليصه من متوسط 

 ،2018يوما س نة  41,5و   ،2017يوما س نة  58اإى  2016س نة 

 .2019يوما س نة  37و

 الس يدات والسادة،

هذين القطاعني  فامي يرتبط ابلصةة والتعلمي، أ ود التأ كيد بأ ن احلكومة تضع

عىل رأ س أ ولوايهتا من منطلق حرصها عىل حصة املواطن املغريب وعىل 

متكني أ بنائه من تعلمي يضمن اجلودة وتاكفؤ الفرص. وال رقام اليت سأ قدهما 

 ت ف ن  د لك الادعاءات اليت تقول عكس ذكل. 
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عرف  مزيانية وزارة الصةة ارتفاعا ملموسا خالل الس نوات فقد  

قانون  مرشوع  مليار درمه برمس 20يث بلغ  اعامتداهتا  ال خرية ح 

أ ي بزايدة  2014مليار درمه س نة  12,92مقابل  2021املالية لس نة 

  .% 53تفوق 

ومن أ جل مواكبة تفعيل نظام املساعدة الطبية، مت رصد اعامتدات مالية 

يف اإطار موارد  ، 2020-2014خالل الفرتة  مليار درمه 8,5تفوق 

  الامتسك الاجامتعي". "صندوق دمع

مليارات درمه لإاجاز  8رصد حوايل  كام مت خالل نفس الفرتة، 

املراكز الاستشفائية اجلامعية للك من طنجة وأ اكدير ابلإضافة اإى 

وتهزي املراكز  ،املركز الاستشفايئ اجلامعي اجلديد للرابط

 الاستشفائية اجلامعية للك من وجدة ومراكش.

ت املالية املبذوةل س نواي قصد متكني وزارة الصةة فضال عن اجملهوداو 

ابل دوية و املس تلزمات الطبية  الش بكة الاستشفائية العموميةمن تزويد 

اقرتاح  2020يف أ حسن الظروف، مت عىل مس توى قانون املالية لس نة 

  لفائدة احلساب اخلاص ابلصيدلية املركزية فتح الزتام مقدم ابلنفقات

قصد متكني وزارة الصةة من تزويد الش بكة  ،مليون درمه 500قدره 

 .الاستشفائية العمومية ابل دوية واملس تلزمات الطبية

 5500ومن أ جل تعزيز املوارد البرشية لقطاع الصةة، مت  برجمة 

 4000مقابل  2021مرشوع قانون املالية لس نة  يف اإطارمنصب مايل 

لفائدة  اإجاميل املناصب احملدثة ، وبذكل بلغ2020منصب حمدث س نة 
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. كام 2021-2017منصب خالل الفرتة  19.000هذا القطاع 

اس تفادت املستشفيات اجلامعية من اإحداث مناصب مالية اإضافية 

  .2020-2017منصب خالل الفرتة  3.223بلغ  

ابهامتم خاص،  ال طر الطبية وش به الطبيةويف هذا الإطار، حظي  

، يف حني مل منصبا ماليا جديدا 15.500 حيث اس تفادت من اإحداث

اإطار بسبب بلوغ حد  5.320سوى خالل هذه الفرتة يغادر القطاع  

نس بة وكنتيجة ذلكل ارتفع  السن القانوين لالإحاةل عىل التقاعد. 

ومن املتوقع أ ن  ،نسمة 10.000للك  2,32 لتبلغالتأ طري الطيب 

نس بة   بلغ يف حنيتتحسن هذه النس بة برمس الس نوات املقبةل، 

 نسمة.   10.000للك  8,2 حوايل التأ طري الش به طيب

نفقات موظفي هذا القطاع برمس  التساؤل املتعلق برتاجع أ ما خبصوص

، فأ ود التأ كيد بأ ن ذكل راجع لكون 2020مقارنة مع س نة  2021س نة 

جراءات اس تثنائية لفائدة الشغيةل الصحية  2020س نة  القطاع حظي ابإ

تسوية وضعية  ا يف مواهجة اجلاحئة، وذكل من خالل تزامنا مع تعبئهت

اجاز مجيع الرتقيات اليت مل  ،س نوات من التكوين 3املمرضني ذوي  واإ

 يمت تنفيذها برمس الس نوات الفارطة.

انتقل مجموع الاعامتدات ونفس اجملهود، عرفه قطاع التعلمي، حيث 

مليار   57ايل من اخملصصة لقطاعات الرتبية والتكوين املهين والتعلمي الع
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مليار درمه مقرتحة برمس مرشوع قانون  76 اإى   2015درمه س نة 

 خالل هذه الفرتة.    %35ما ميثل + ، أ ي2021املالية 

مقابل مايل لفائدة قطاع الرتبية الوطنية منصب  90.798مت اإحداث و

أ ما  %.160 ـت قدر بـ أ ي بنس بة تعويض مايل منصب 60.398حذف 

منصب مايل  5.730التعلمي العايل، فقد اس تفاد من  ابلنس بة لقطاع

    %. 151 بلغ  منصب أ ي بنس بة تعويض 3.781مقابل حذف 

 الس يدات والسادة،

فامي يتعلق بتزنيل اجلهوية املوسعة، أ ود التأ كيد أ ن تفعيل هذا الورش 

 بشلك متواصل يمت  ،للحاكمة الرتابية ةجديد ماهجيةابعتباره الهام 

ى غاية نونرب  اإ مت  فقد للك مكوانت احلكومة. اكبة وازنة ومبسامهة ومو 

مع التأ كيد  لفائدة اجلهات، مليار درمه 31,6، حتويل ما مجموعه 2020

الوفاء جبميع الزتاماهتا اتاه اجلهات فامي خيص احلكومة عازمة عىل ن أ  عىل 

وسيمت  برمس  ،مجليع الس نواتحتويل مسامهة املزيانية العامة ابلنس بة 

لوغ ب، من املزيانية العامة لدلوةل، هبدف حتويل مليار درمه 2021نة س  

رمق  كام هو منصوص عليه يف القانون التنظميي، ماليري درمه 10سقف 

 . املتعلق ابجلهات 14-111

طار الإ كام أ ن احلكومة منكبة بتعاون مع اجملالس اجلهوية عىل تزنيل 

، اذلاتية واملشرتكة التوجهييي لتفعيل ممارسة اجلهات لختصاصاهتا
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ترسيع موازاة مع تقدمي املواكبة للواكلت اجلهوية لتنفيذ املشاريع، و 

التمنية   برامجاملشاريع املدرجة يف اطار الشطر ال ول من تفعيل 

برانمج  -عىل أ ول عقد 2020مت التوقيع خالل س نة حيث اجلهوية، 

 .2022-2020مكناس برمس الفرتة -بني ادلوةل وهجة فاس

ترسيع تفعيل فق نفس املنظور، تويل احلكومة أ مهية خاصة ل وو

هبذا  مسلسل الالمتركز الإداري تفعيال للتوجهيات امللكية السامية

( 23ثالثة وعرشين )  املصادقة عىل متهذا الإطار ويف اخلصوص. 

اختاد ال ليات  ترسيع موازاة معتصمامي مديراي مرجعيا لالمتركز الإداري، 

ة تنظمي القطاعات الوزارية، وتقوية وتأ هيل املوارد راجعملالرضورية 

البرشية واملالية للمصاحل الالممركزة، وتعزيز أ ليات تفويض السلطة 

عداد اإ وتفويض الإمضاء، وحتسني أ ليات التتبع واحلاكمة،  ضافة اى اإ

  برانمج وطين للتكوين والتواصل لفائدة املصاحل الالممركزة.

 

 

 

 

 



 

26 

 

 الس يدات والسادة،

لقد حرصنا مجيعا، حكومة وأ غلبية ومعارضة، عىل أ ن متر ظروف 

يف أ جواء  2021مناقشة والتصوي  عىل مرشوع قانون املالية لس نة 

جيابية، من خالل النقاش اجلاد والرصحي واملسؤول حول لك جوانبه  اإ

 ومضامينه.

ل أ ن أ مثن من جديد اخنراطمك وتعبئتمك اليت تعكس حرصمك  ولميكنين اإ

عطاء هذه املناس بة ادلميقراطية ما تس تحقه من اهامتم   ظل يفعىل اإ

كراهات الس   من حشد للطاقات  اق اذلي تعيشه بالدان، وما يفرضهياإ

مياننا بأ ننا نتقامس  ،جهودلل وتظافر  مسؤولية تدبري هذه من منطلق اإ

ه من فرص وتقدمه ية  ت  صعوابت ينبغي تاوزها، وت  هل من املرحةل، مبا حتم

  ياها.تمث و  جيب اس تغاللها من دروس

عداد مرشوع قانون املالية  لس نة فالرهاانت والتةدايت اليت أ طرت اإ

، يه رهاانت تفرضها من هجة حمتية مواهجة التطورات املتسارعة 2021

لصحية والاقتصادية والاجامتعية واملقلقة جلاحئة فريوس كوروان، وأ اثرها ا

والنفس ية، ومن هجة أ خرى رضورة التأ سيس للمس تقبل عرب معاجلة 
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الاختاللت ومظاهر العجز اليت أ ابن  عاها ال زمة، والانكباب عىل 

 تفعيل الإصالحات الكربى اليت أ طلقها جالةل املكل حفظه هللا.

ويسعى  العامة ملاليتنا مرشوع واقعي يلزتم ابلقدرات املوضوعية فهو

بداع يف اإطارها، وهو مرشوع للثقة ل نه يتوجه للك الفاعلني ابلزتام  لالإ

الفعالية واملواكبة وادلمع، وهو مرشوع ال مل ل نه يسعى لتعبيد طريق 

مغرب الغد، مغرب امحلاية الاجامتعية للك املغارية، ومغرب الفرص 

ل أ ن و ،للجميع يف اإطار احلق وربط املسؤولية ابحملاس بة ل ميكننا اإ

عالن جالةل املكل حفظه هللا برش خري ت س  ن  الوش يك  طالقالإ عن ا ابإ

مطار اخلري اليت أ   عىل ر هللاكنش، و 19-لتلقيح ضد فريوس كوفيداعملية ل 

    بالدان هذه ال ايم.تعرفها 

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاى وبراكته عىل حسن اإصغائمك. شكرا

 


