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صالح الإدارة جواب الس يد وزير الاقتصاد واملالية عىل  واإ

تدخالت الس يدات والسادة النواب بلجنة املالية والتمنية 

خالل املناقشة العامة ملرشوع  الاقتصادية مبجلس النواب،

 2020 للس نة املالية املعدل قانون املالية

 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 الس يدات والسادة النواب احملرتمون

 أ شكر الس يدات والسادة النواب أ عضاء هذه  لبد يل أ ن ،بداية

الفاعل خالل  هموعىل اخنراط املس مترة التعبئة  عىلاللجنة احملرتمة 

هذه الفرتة الاس تثنائية اليت متر مهنا بالدان نتيجة ال زمة املرتبطة 

".وقد جتسد ذكل من خالل جتاوبمك 19-بفريوس كوروان "كوفيد

 مكالرسيع مع مشاريع القوانني واملراس مي اليت مت عرضها عىل جلنت

كذكل من خالل املناقشات الغنية  دَ س  جتََ و للمصادقة أ و الإخبار. 

املساهامت واملقرتحات القمية للس يدات والسادة النواب أ عضاء و 

  .هذه اللجنة
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  كام أ ود أ ن أ توجه ابلشكر لاكفة ال حزاب الس ياس ية والفاعلني

الاجامتعيني عىل مسامههتم يف اجملهود امجلاعي للتفكري من أ جل 

 احللول الكفيةل بتجاوز ال زمة.   بلورة

 بئتمك وجتاوبمك من أ جل يفوتين أ ن أ شكرمك كذكل عىل تع ل و

املناقشة والتصويت عىل مرشوع قانون املالية املعدل للس نة 

يف طريقة  حشد للطاقات، مبا يقتضيه ذكل من 2020املالية 

 التعامل مع مثل هذا النوع من القوانني.

  فالهدف هو أ ن نكرس هذا المترين ادلميقراطي، وجنعل منه

لهيا، لكام اقتىض  ال مر التكيف مع الظروف ممارسة عادية نلجأ  اإ

 الطارئة، مبا يلزم من الرسعة يف التعامل مع هذه احلالت

 .الاس تثنائية

  ولبد هنا أ ن نقدم بعض ال مثةل، ففرنسا أ عدت اإىل حدود الآن

، ال ول يف شهر مارس صادق عليه مالية معدةل ثالث قوانني

 الثالث يوجد طورأ ايم. و  8ساعة، والثاين يف  48يف الربملان 

. وهناك العديد من ال مثةل، فنلندا أ عدت اإىل حدود املصادقة

  معدلني،.... والياابن قانوين مالية، قوانني مالية معدةل 4الآن 
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  وحىت يف فرنسا، تمت املناقشة والتصويت عىل قانون املالية

املعدل يف جلنة املالية، مع أ ن القانون التنظميي للاملية الفرنيس 

عرف قانون املالية التعدييل، كام هو الشأ ن عندان، عىل أ نه ي  

قانون للاملية. ومن املفروض أ ن خيضع لنفس مسطرة املناقشة 

 والتصويت.

  وزايدة عىل ذكل فالقانون التنظميي الفرنيس مل حيدد أ جال حمددا

للربملان للمناقشة والتصويت عىل قوانني املالية املعدةل. ولكن 

لهذا النوع من القوانني ملواهجة احلالت الطارئة  الطابع املس تعجل

تعامل بنوع من املرونة مع هذه ال  يؤدي اإىلوال زمات، هو اذلي 

 .القوانني

    الس يدات والسادة،

    معان واهامتم شديدين، ول ميكنين لقد أ نصت اإىل لك التدخالت ابإ

ل أ ن أ نوه  ابس تثناء مداخةل واحدة مل أ عرف   للنقاش، املمتزيابملس توى اإ

  ل س ياقها ول املغزى من مضموهنا ولن أ جيب عهنا.
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صعوبة يف  أ جداإشاكل كبري امسحوا يل أ ن أ صارحمك بأ ين أ مام  بداية

 التعامل معه:  

  مفن هجة أ وىل تطالبون احلكومة ابلس مترار يف تقدمي املساعدات

 مليار درمه شهراي؛  7,5تلكف س  الاجامتعية املبارشة، واليت 

 ومن هجة اثنية تطالبون ابلرفع من الاستامثرات العمومية؛ 

 ومن هجة اثلثة حتثون احلكومة عىل عدم اللجوء للمديونية؛ 

 مليار درمه؛ 40ـومن هجة رابعة ترصحون وتعرتفون برتاجع املوارد ب 

  رو رضورة احلرص عىل التوازانت املاك تنهبوننا اإىلومن هجة خامسة

 اقتصادية؛ 

  رفع الرضائبومن النفقات  تقليص مننا ن حتذروومن هجة سادسة. 

ل أ ن أ طلب منمك، أ غلبية ومعارضة، أ ن تساعدوين  وهنا ل يسعين اإ

  !عىل حل هذه املعادةل املعقدة بس تة جماهيل

   ،حرصت عىل ويف خضم التفكري العميق يف حل هذه املعادةل، لكن

والانشغالت املعرب عهنا، تدوين لك املالحظات والتساؤلت 

وسأ حاول يف اإطار هذا الرد أ ن أ قدم لمك مجموعة من ال جوبة واملعطيات 

   :التوضيحية
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 جتاواب مع تساؤلتمك حول أ س باب التأ خر يف تقدمي مرشوع  ، أ ول

ورة ، فهو راجع ابل ساس اإىل رض 2020قانون املالية املعدل لس نة 

عداد الفرضيات والتوقعات يف س ياق تطبعه الضبابية   الرتيث يف اإ

والتقلبات وأ مام التطورات املتسارعة اليت عرفهتا الظرفية الاقتصادية 

عداد قانوين  العاملية والوطنية يف هذه الفرتة؛ مفثال فرنسا اضطرت اإىل اإ

مالية معدلني يف ظرف أ قل من شهر واحد، مع تغيري كبري يف 

 .-10%اإىل  %+1متت مراجعة توقعات المنو من  الفرضيات، حيث

 ة مبالحظاتمك خبصوص غياب البعد الاسرتاتيجي يف ، وعالقاثنيا

مرشوع قانون املالية املعدل، فالبد هنا من التذكري بأ ن طبيعة القوانني 

التعديلية والهدف مهنا هو مواهجة الظروف الاس تثنائية والطارئة، 

آاثر ال زمة.  اكلظرف احلايل، بتدابري اس تعجالية وقصرية ال مد للحد من أ

ع هذا املرشوع يف س ياقه، حيث أ نه يأ يت يف اإطار وهنا لبد من وض

 املكل الةلجلاملقاربة اليت اعمتدهتا احلكومة، طبقا للتوجهيات السامية 

نرصه هللا، واليت تقوم عىل تدبري هذه ال زمة عرب عدة مراحل؛ حيث 

امتدت املرحةل ال وىل من شهر مارس اإىل غاية شهر يونيو، ومتحورت 

حول حامية حصة املواطنني وقدرهتم الرشائية اإىل جانب دمع مصود 

ويه املرحةل اليت متكنا خاللها بفضل القرار احلكمي الاقتصاد الوطين. 
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حداث صندوق تدبري جاحئة فريوس كوروان، جلالةل  املكل حفظه هللا ابإ

مليارا درمه  مليار درمه، خصص مهنا 33واذلي مكن من تعبئة حوايل 

مليار درمه دلمع ال جراء وال رس العامةل يف القطاع  18لقطاع الصحة، و

ماليري درمه لصندوق الضامن  5، يف حني مت ختصيص غري املهيلك

لدليون  املقاولتية اخملاطر املتعلقة بعدم سداد غط هبدف ت املركزي، 

  .من طرف ادلوةل املضمونة

 خالل الس تة أ شهر  بيامن هتدف املرحةل الثانية اإىل مواكبة املقاولت، هذا

لس تئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدرجيي للحجر الصحي  املقبةل

ليه وذكل هبدف احلفاظ عىل مناصب الشغل، وهو ما   منهندف اإ

 . 2020خالل مرشوع قانون املالية املعدل 

وسيمت يف هذا الإطار ختصيص املوارد املتبقية يف صندوق تدبري جاحئة 

ستس متر يف  لقطاعات اليتالاجامتعية ل واكبةاململواصةل فريوس كوروان، 

سامية جلالةل للتوجهيات ال  تطبيقامواهجة صعوابت نتيجة هذه اجلاحئة ، 

خمتلف مت تفعيل هذه املواكبة يف اإطار تعاقدي مع ياملكل حفظه هللا. و 

مبين عىل احلفاظ عىل مناصب الشغل، والاندماج يف القطاع  الفرقاء

 املهيلك.
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مليار درمه اليت متت تعبئهتا  15وسيمت يف نفس الوقت ختصيص مبلغ 

، دلمع املقاوةل للمزيانية العامة لدلوةل الاستامثر عرب الرفع من نفقات

آليات مبتكرة للمتويل  والتشغيل من خالل اإطالق مشاريع تستند اإىل أ

وسريتكز اختيار املشاريع . الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف اإطار

 .عىل أ ثرها عىل التشغيل أ ساسا

  تروم املرحلتان املواليتان حتقيق الإقالع الاقتصادي واملالمئة مع عامل ما و

اذلي يوجد يف طور التشلك وهو ما يتطلب منا  بعد ال زمة،

وهنا  اس تحضار الرؤية الاسترشافية والبعد الاسرتاتيجي يف التدبري.

لبد يل من التأ كيد عىل أ ن املقاربة اليت انهتجهتا بالدان مطابقة 

     للمامرسات اجليدة املعمتدة عىل املس توى ادلويل، واليت تقوم عىل

(les 4 R):  ،الإقالع مث التكيف.اس ئتناف النشاطالصمود ، 

 فكام تعلمون ، وفامي يتعلق ابس تحضار ال ولوايت الاجامتعية، اثلثا

هو مرشوع قانون مالية معدل  نناقشه اليوممفرشوع القانون اذلي 

. وابلتايل فهو يشلك اس مترارية 2020لقانون املالية للس نة املالية 

حددها قانون املالية الس نوي،  لل ولوايت الاقتصادية والاجامتعية اليت

عادة النظر يف توقعات املوارد والنفقات عىل ضوء ما تفرضه مواهجة  مع اإ

 .كوروان من تدابريجاحئة 



8 
 

  لقطاعات الاجامتعية، بل ستمت ابفمل يمت تقليص نفقات الاستامثر

 .بنفس الوترية يف هذه القطاعات الاستامثر مواصةل

   أ ود أ ن أ ؤكد بأ نه مل يمت التخيل عن الرتبية الوطنيةبخصوص قطاع ف ،

عادة برجمة نفقات الاستامثر جاهز للتنفيذ، أ ي مرشوع  فقد نتج عن اإ

لهذه النفقات  تقليصلقطاع الرتبية الوطنية وبتنس يق مع القطاع املعين، 

فامي  المشاريع اليت جسلت تأ خر ل  بعضها اكن خمصصامليون درمه،  877بـ

اكن مربجما  وبعضها الآخرخيص ادلراسات التقنية، وتصفية العقار، 

 حساابت خصوصية تتوفر عىل الفائض الاكيف لإجناز يفمكسامهة 

 املشاريع املربجمة. 

  من ن فالستامثرات املربجمة يف قطاع الرتبية الوطنية، س متكوابلتايل

يس، ل س امي يف مواصةل اجلهود املبذوةل لتوس يع وحتسني العرض املدر

اإطار تعممي برانمج تعممي التعلمي ال ويل وبناء مؤسسات تعلميية جديدة 

 وخاصة املدارس امجلاعاتية، وكذكل تأ هيل املؤسسات التعلميية. مما

تعزيز العرض املدريس  يف، عىل غرار الس نتني املاضيتني، سيسامه

لس نة بأ كرث من مائة مؤسسة تعلميية جديدة خالل ادلخول املدريس 

2020-2021. 
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فقد مت ابقرتاح من القطاع وكذكل الشأ ن ابلنس بة لقطاع التعلمي العايل، 

لتأ خر املسجل الاستامثر نظرا ل  ةمليون درمه مبزياني 300تقليص املعين 

املربجمة عىل  بعض املشاريع اجلديدةعىل مس توى انطالق ال شغال ب 

علام أ نه مت الإبقاء عىل برجمة  ،2020 للس نة املالية مس توى قانون املالية

برمس  لهذه املشاريع الاعامتدات املتعلقة ابدلراسات التقنية واجليوتقنية

 .2020مزيانيات اجلامعات لس نة 

الوفاء ابلزتامات ملربجمة من اعامتدات الاستامثر ا كنس متوابلتايل 

وقعة املات يلتفاق ا موضوع، ول س امي تكل املتعلقة بتنفيذ املشاريع قطاعال

ملؤسسات مشاريع  6 املمتثةل يفو  حفظه هللا، جالةل املكل أ مام أ نظار

، القنيطرةقرص الكبري وتطوان و الاحلس مية و  نمس توى مد جامعية عىل

 دن طنجةمبلكيات الطب والصيدةل  أ شغال ثالث فضاًل عن اس تكامل

العرض لتعزيز  املندجمةشاريع تندرج مضن امل اليت و  والعيون وأ اكدير

 .عىل مس توى هذه اجلهات يالصح

 مت  فقد لمزيانية العامة،لستامثر الافامي يتعلق بنفقات ، وبصفة عامة

عطاء ال ولوية  املشاريع اجلاري تنفيذها خاصة تكل اليت تشلك  لتوطيداإ

موضوع اتفاقيات موقعة أ مام جالةل املكل واملشاريع املس تفيدة من 

  .متويالت خارجية
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هذا ال ساس، مت اعامتد برجمة جديدة ملزيانية الاستامثر للقطاعات  وعىل

الوزارية واملؤسسات تراعي الآاثر املرتتبة عن ال زمة الصحية املرتبطة 

لإجناز بعض املشاريع ابلنظر  ةالزمني بفريوس كوروان، ومراجعة اجلدوةل

يجة وكذكل تأ جيل مسطرة اإطالق بعض املشاريع نت  تنفيذهالرتاجع وترية 

قد متت هذه فكام أ نه، وهذا أ مر أ سايس،  لغياب الرشوط الرضورية.

بتنيسق اتم مع خمتلف القطاعات  ،الربجمة اجلديدة لعامتدات الاستامثر

 الوزارية.

 ولبد هنا من طرح بعض ال س ئةل:

 ،أ ل يقتيض توقف أ غلبية املشاريع، طيةل ثالثة أ شهر من احلجر الصحي

عادة برجمة أ غلفة الاس   تامثر؟اإ

خمتلف ال نشطة املرتبطة بتنظمي احلفالت، والندوات أ ل يتطلب توقف 

عادة برجمة نفقات التس يري املرتبطة  والتظاهرات والسفرايت اإىل اخلارج، اإ

 هبذه ال نشطة؟

 ععتدان عليه من شفافية يف التعامل ماولبد هبذه املناس بة، ويف اإطار ما 

عادة ولوايت اليت اعمتدانها يف نقدم ال  جلنتمك املوقرة، أ ن  برجمة اعامتدات اإ

 : عىل اخلصوص س هتمالاستامثر للمزيانية العامة لدلوةل، واليت 
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؛  اإطالق برامج ذات أ ولوية ملواهجة الظرفية املتسمة ابجلفاف .1

 خصوصا من خالل :

اإجناز تدابري اس تعجالية ذات أ ولوية لتأ مني تزويد الساكنة  -

اليت تعاين من الإهجاد  ،ال حواض املائية املتواجدة عىل مس توى

 800. و يف هذا الاطار، متت برجمة ابملاء الصاحل للرشب ،املايئ

خالل س نة كام مت  مليون درمه مبزيانية الاستامثر لفائدة قطاع املاء.

مني مليون درمه برمس متويل مرشوع تأ   250تسديد مبلغ  2020

 ابملاء الصاحل للرشب.تزويد ساكنة منطقة أ اكدير الكربى 

آاثر اجلفاف - مليون  300، مببلغ يناهز اإطالق برانمج اثلث ملواهجة أ

من  املاش يةيشمل عىل اخلصوص، امحلاية واحلفاظ عىل درمه، و 

خالل توزيع الشعري املدمع. ويأ يت هذا الربانمج لتعزيز الإجراءات 

 .2020 املتخذة يف اإطار الربانجمني الذلين س بق اإطالقهام يف س نة

مة اعامتدات ال داء الالزمة لعمليات توطيد املشاريع قيد ءمال .2

 الإجناز عىل ضوء تقدم اإجنازها؛

عادة توزيع الاعامتدات اخملصصة لبعض املشاريع بني اعامتدات  .3 اإ

بناء عىل مس توايت الإجناز والقدرة عىل  لزتامال داء واعامتدات الا

 ز لهذه املشاريع؛ ال داء دون التأ ثري عىل الوترية العادية لإجنا
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اإىل  2020 تأ جيل برجمة بعض املشاريع اجلديدة املقرر اإطالقها س نة .4

ابلنظر اإىل مس توى التقدم احملرز يف ادلراسات  2021س نة  غاية

 ؛ مثل بعض املركبات اجلامعية و مشاريع البنيات التحتية املتعلقة هبا

بقاء عىل الاعامتدات اخملصصة لزنع ملكية العقارات هبد .5 ف توفري الإ

الوعاء العقاري الالزم لبعض املشاريع وكذا لتنفيذ القرارات 

 القضائية؛ 
 

استامثر املؤسسات العمومية ابلرمغ من مراجعة جحم من هجة أ خرى، وو 

عىل " 19-أ ثر جاحئة "كوفيدلل خذ بعني الاعتبار واملقاولت العمومية 

املؤسسات اجلدول الزمين لإجناز بعض املشاريع وكذا نشاط بعض 

وفقا تبقى مرتكزة،  هاخمططات معل ة، فاإن العمومية واملقاولت العمومي

 رتفقنيمقاربة مبتكرة، عىل توفري خدمات معومية جيدة لفائدة امل

الهتيئة  و ةواملقاولت ومواصةل تنفيذ املشاريع الكربى للبنية التحتي

قتصاد يف خمتلف قطاعات الا الاستامثر تشجيعواملسامهة يف   الرتابية

 الاجامتعية.واجملالية  الوطين وبرامج تقليص الفوارق
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  وما دمنا نتحدث عن الاستامثرات ودورها ال سايس يف حتريك جعةل

الاقتصاد يف هذه الفرتة اليت تعرف الاس تئناف التدرجيي للنشاط 

ننا س نويل  تفعيل ال فضلية الوطنية ل  أ مهية خاصةالاقتصادي، فاإ

الوطنية واملواد واملنتوجات مغربية املنشأ  يف اإطار ابلنس بة للمقاولت 

 الصفقات العمومية.

يف خمتلف التفاقيات مع مراعاة الزتامات املغرب ويف هذا الإطار، و 

من املرسوم  155تفعيل مقتضيات املادة ، سيمت العمل عىل ادلولية

لزام أ حصاب املشاريع بتطبيق  املتعلق ابلصفقات العمومية، من خالل اإ

يف مجيع نظم الاستشارة املتعلقة  %15النس بة ال عىل احملددة يف 

برام صفقات ال شغال وادلراسات املرتبطة هبا.  مبساطر اإ

لزام أ حصاب املشاريع ابلتنصيص رصاحة يف بنود دفاتر  كام سيمت اإ

الرشوط اخلاصة ودفاتر التحمالت املتعلقة بصفقات ال شغال 

مجلاعات الرتابية واملؤسسات واملقاولت والتوريدات اليت تربهما ادلوةل وا

 العمومية، عىل:

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

 ؛ ات دوليةيمطبقة ابملغرب مبوجب اتفاق 
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  حرص اللجوء للمواد املس توردة يف احلالت اليت ل يوجد فهيا منتوج

رضورة تقدمي املقاولت حميل يس تجيب للمعايري التقنية املطلوبة، مع 

ثباتية ملنشأ  املنتوجات واملواد اليت اكفة النائةل للصفقات ل الواثئق الإ

 ،وس ندات التسلمي ،مبا فهيا الإدلء ابلفاتورات تعزتم اس تعاملها،

 .املصدر هاداتوش 

وس يكون أ حصاب املشاريع ملزمني بتقدمي مجيع التربيرات الرضورية يف 

ت املس توردة يف اإطار الصفقات اليت يعزتمون حاةل اللجوء اإىل املنتوجا

ذا جتاوز مبلغ هذه الصفقات  براهما. واإ براهما  30اإ مليون درمه، فاإن اإ

س يكون خاضعا للموافقة القبلية للجنة خاصة ترأ سها وزارة الاقتصاد 

صالح الإدارة.   واملالية واإ

 فامي يتعلق ابلتساؤلت خبصوص اعامتد احلكومة لس ياسة رابعا :

 جتميد أ وحذف املناصب املالية:  و ، التقشف

  عداد مرشوع قانون أ ود أ ن أ ؤكد بأ ن املقاربة اليت اعمتدانها يف اإ

، تقوم عىل تعبئة لك 2020املالية املعدل للس نة املالية 

الإماكنيات املالية دلمع اس تئناف النشاط الاقتصادي واحلفاظ 

عىل مناصب الشغل. وابلتايل فبالرمغ من الرتاجع املتوقع للموارد 

د رفعنا من استامثرات املزيانية العامة ، فقمليار درمه 40حبوايل 



15 
 

عادة ترتيب ال ولوايت عىل  7,5لدلوةل بـ  مليار درمه من خالل اإ

مس توى النفقات. ولك هذا يندرج يف اإطار التدبري ال مثل 

للنفقات من خالل ربطها بأ هداف واحضة اكحلفاظ عىل مناصب 

حداث فرص شغل جديدة وتشجيع املنتوج احمليل.  الشغل واإ

  تايل، فاملقاربة املعمتدة من طرف احلكومة بعيدة لك البعد وابل

أ و تدبري التوازانت اليت تبقى رضورية عىل أ ية  التقشف عن 

 . حال

 لغاء، تطرقمت من خالل بعض مداخالتمك ومن هجة أ خرى  لإ

ثر؛ عىل 2021 املالية الس نة برمس مالية مناصب اإحداث  اإ

 املتعلق ،9/2020 رمق احلكومة رئيس الس يد منشور اإصدار

 س نوات لثالث املزيانياتية ابلربجمة املتعلقة املقرتحات بتحيني

، وهنا يتعني التوضيح بأ نه قد مت توجيه 2023-2021 للفرتة

 واملقاولت واملؤسسات الوزارية للقطاعاتاملنشور املذكور 

 املزيانياتية ابلربجمة املتعلقة مقرتحاهتا حتيني بغية املعنية، العمومية

فية ر عىل ضوء املتغريات اليت فرضهتا الظ ،2021-2023

   .الاس تثنائية ل زمة كوروان
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 التدبري اذلي هيم عدم فتح  أ نوهنا لبد من التوضيح كذكل، ب

 قطاعات ، ويس تثين2021مناصب مالية جديدة هيم فقط س نة 

 مصاحل وخمتلف ادلاخلية،) ال منية والقطاعات والتعلمي الصحة

دارة لها التابعة ال من  أ زيد لوحدها متثل اليت ،(الوطين ادلفاع واإ

 مجموع من( 2019و 2016 سنيت بني املتوسط يف% )90 من

 ما وهو. الوزارية القطاعات مجموع طرف من احملدثة املناصب

 املناصب من% 10 فقط هيم هنا التوظيف من احلد أ ن يعين

 .فتحها سيمت اليت املالية

 لس نة املالية قانون من 32 للامدة وطبقا ،اإىل جانب ذكل 

ماكهنا س يكون الوزارية، القطاعات لك فاإن ،2012  توظيف ابإ

 ،2020 لس نة املالية قانون برمس احملدث مايل منصب 44.000

لهيا تنضاف. 2021 يونيو 30 غاية اإىل وذكل  املالية املناصب اإ

 املراكز مثل العمومية املؤسسات لصاحل اإحداهثا سيمت اليت

نه .اجلامعية الاستشفائية  عفض   اإحداث سيمت وبناء عليه، فاإ

 س نة خالل ادلوةل طرف من س نواي املفتوحة املالية املناصب

آفاق فتح من س ميكن ما وهو ،2021   .الش باب لتشغيل أ كرب أ
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س تعرف أ كرب عدد من مناصب الشغل عىل  2021وابلتايل فاإن س نة 

 عكس ما مت تداوهل من طرف البعض.

 يتعلق ابلفرضيات: ، وفاميخامسا 

عىل غرار أ غلبية ادلول، تأ ثر الاقتصاد الوطين بتداعيات ال زمة ف

لكن بدرجة أ قل بكثري مما عرفته الاقتصادات  "19-الصحية " كوفيد 

املتقدمة، خاصة ال وروبية حيث تراجعت نسب المنو املتوقعة يف هذه 

البدلان اإىل مس توايت قياس ية، يف حني يتوقع أ ن يرتاجع معدل المنو يف 

، ويه نس بة تعكس تداعيات 2020برمس س نة  %5بالدان بنس بة 

ىل ال ثر السليب للجفاف عىل ابلإضافة اإ  19-ال زمة الصحية كوفيد 

 املومس الفاليح احلايل.

وهنا ل بد من التأ كيد عىل أ نه ابلنس بة لالقتصاد كلك، جيب أ ل نقع يف 

. 2020التشاؤم اذلي يطبع توقعات نسب المنو بدول أ ورواب برمس س نة 

 وذكل ل س باب رئيس ية نذكر مهنا أ ن :

حيث ، هذه البدلانيف ال زمة احلالية غري مس بوقة بلك املقاييس  .1

يطاليا وفرنسا  اكنت الصدمة النفس ية أ كرث وقعا يف أ ورواب )اإ

س بانيا...(، فالوفيات اكنت تسجل  حاةل وفاة يوميا، اليشء  500واإ
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اذلي اكن هل تأ ثري كبري جدا عىل سلوك ومنسوب الثقة دلى الفاعل 

الاقتصادي سواء عىل مس توى الاس هتالك، أ و الادخار أ و 

نتاج، وهو  وضع خيتلف متاما وهلل امحلد عام عرفته الوضعية الإ

ات توقعال  (. وحسبيأ س بوع يات مكعدلوف  2الوابئية ببالدان )

الاقتصادي العاملي س يعرف  ،ادلويلنقد ال ال خرية لصندوق 

منطقة  وعىل مس توى، خالل هذه الس نة% 4,9انكامًشا بنس بة 

-)للناجت ادلاخيل اخلام ورو، من املتوقع حدوث انكامش حاد ال  

%( 12,5-س يكون الركود أ كرث حدة يف فرنسا )و %(. 10,2

يطاليا ) س بانيا12,8-واإ -( مقارنة بأ ملانيا )%12,8-) %( واإ

7,8.)% 

عىل  ال زمة الصحيةمن املنتظر أ ن ترتاجع تدرجييا حدة تأ ثري   .2

خالل الفصلني الثالث والرابع ارتباطا ببالدان ال نشطة الاقتصادية 

لرفع التدرجيي لإجراءات احلجر الصحي عىل املس تويني ادلويل اب

ابلإضافة اإىل الإجراءات املتخذة ملواكبة تعايف الاقتصاد  ،والوطين

 الوطين.

ابلبنية القطاعية للنس يج  الناجتة عن ال زمة ترتبط قوة الصدمة .3

نتايج للك بدل، حيث تلعب الصناعة واملبادلت اخلارجية مع  الإ
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امل دورا همام يف اقتصادايت أ ورواب اليت تأ ثرت حبدة ابيق دول الع

العاملي وتأ ثري  الإغالق الكبري لالقتصادنتيجة عىل مس توى العرض 

مدادات السالسل العاملية، بدرجة أ كرب مما هو عليه  ذكل عىل اإ

 الوضع ابلنس بة لالقتصاد الوطين. 

شاط جتدر الإشارة اإىل أ نه خالل فرتة احلجر الصحي، مل يعرف الن و 

بعض الفروع تزاول أ نشطهتا،  ظلتتوقفا اتما حيث الوطين الاقتصادي 

ماكنية التدارك املتاحة لبعض القطاعات بعد انهتاء فرتة احلجر  مع اإ

فعليا أ و افرتاضيا  مجموعة من ال نشطة نشاطها تهكذا، واصلو الصحي. 

)الإدارات العمومية والضامن الاجامتعي والتعلمي والصحة والعمل 

امتعي(. ابلإضافة اإىل ذكل، فاإن بعض الفروع التجارية، نظرا الاج

لطبيعهتا وطرق ختزيهنا أ و طبيعهتا احليوية من أ جل السري العادي للحياة 

الطبيعية، مل تعرف أ نشطهتا أ ي توقف. ويتعلق ال مر عىل اخلصوص 

ابلفالحة والصناعات الغذائية والكهرابء واملاء وال نشطة املالية وأ نشطة 

، هناك ثالث العموموعىل  يد والتصالت واخلدمات العقارية.الرب 

 :متباينة تطورات قطاعية 

 ( 15متثل حوايل قطاعات تأ ثرت بشدة )من القمية املضافة %

تراجعات حتت التأ ثري املزدوج ىل ابل زمة الصحية مما أ دى اإ 
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لخنفاض الطلب من رشاكئنا الرئيس يني وتأ ثريات التدابري الصارمة 

ويتعلق ال مر بقطاع اليت اختذهتا السلطات وادلول الرشيكة : 

صناعة النس يج و املطامع ، الس ياحة وال نشطة املرتبطة هبا، و 

 املعدنية والكهرابئية ، اإخل.و الصناعة املياكنيكية، و واملالبس، 

 من القمية املضافة(47) حدةل لصدمة أ ق تقطاعات تعرض %، 

 اليت تضم ال نشطة القطاعية اليت ترتكز بقوة عىل الطلب ادلاخيل

 .والفالحة ويتعلق ال مر بقطاعات التجارة والنقل والبناء

 ( عىل 38قطاعات حتافظ عىل منو اإجيايب )من القمية املضافة %

ات الرمغ من ال زمة الصحية مثل الصناعات الاس تخراجية والصناع

الكمييائية وش به الكمييائية وقطاع الصناعات الغذائية والتصالت 

واخلدمات التعلميية والصحة والعمل الاجامتعي وال نشطة املالية 

 والإدارات العمومية والضامن الاجامتعي.

ميكن كذكل اعتبار جحم املوارد املعبأ ة ابملقارنة مع جحم الاقتصاد  .4

أ ساس يا يف التخفيف من  عامال  COVID-19ملواهجة تداعيات

آاثر ال زمة، حيث بلغت هذه املوارد ببالدان يف اإطار "صندوق  أ

Covid-19 ،"جد  ، مس توايتوالاستامثرات الإضافية املعبأ ة

ذا ما قورنت حبجم الناجت ادلاخيل اخلام الس نوي لبالدان،  هممة اإ
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، ويه 2020من الناجت ادلاخيل اخلام س نة % 4,5لتناهز نس بة 

( %5تقارب تكل اليت عبأ هتا بعض ادلول املتقدمة كفرنسا )نس بة 

يطاليا )%4,9وأ ملانيا )  .COVID-19( ملواهجة %4,6( واإ

لتخفيف من تأ ثري هذه ل  ط الوقاية والس يوةلخل املغرب اس تخدام .5

عىل احتياطيات  ظاحلفاو  داءاتالصدمات اخلارجية عىل مزيان ال  

 عند مس توى مناسب.  الرصف

 سعر النفط ، حيث تراجعاردات املواد الطاقيةاخنفاض أ سعار و  .6

يف املتوسط عند ممت  دولًرا للربميل 41ليسجل  38% بنس بة

الاقتصاد العاملي بفعل  عرفهوذكل نتيجة الركود اذلي  ،2020يونيو 

تأ ثري اإجيايب عىل  هذا الرتاجعوس يكون ل . تداعيات فريوس كوروان

ال داء السليب جزئيا ا س يعوض مممزيان السلع واخلدمات ابملغرب، 

 .املتوقع لقطاع الس ياحة

كام يظل الطلب ادلاخيل أ حد ادلعامات ال ساس ية لالقتصاد  .7

املمتثةل يف جراءات الاستباقية سلسةل من الإ  الوطين. وقد سامهت

تقدمي دمع مايل مبارش لفائدة ال رس املترضرة، سواء العامةل 

حتفزي الطلب احمليل بشلك  ابلقطاع املهيلك أ و غري املهيلك، من

ذا علمنا أ ن هذا ادلمع مه أ كرث من س تة ماليني أ رسة فعال ، خاصة اإ
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من اإجاميل ال رس املغربية. كام أ ن العامل الزمين واجملايل  %70أ ي 

واللوجيستييك يف تدبري هذا ادلمع اكن حاسام يف مدى فعالية هذا 

 الإجراء يف احلفاظ عىل القدرة الرشائية لل رس.

 كوروان عىل مديونية اخلزينةجاحئة  أ ثرخبصوص  :دساسا  

 الاقتصاد الوطين للس ياق الصعب، من املنتظر أ ن يسجل بالنظر ف 

جعز يصل س   يف جعز املزيانية اوتفامق %5-بنس بة  يف معدل المنو انكامشا

من الناجت ادلاخيل اخلام مقارنة مع املس توى املقدر أ وليا  %7.5 ملا يناهز

س يؤدي اإىل تضاعف جحم حاجيات اخلزينة اذلي قدر مما %، 3.5يف 

، واليت 2020مليار درمه مقارنة بتوقعات قانون املالية لس نة  82.4ب 

 مليار درمه. 42.3حّددته يف 

جعز  معدل المنو وتفامق أ ي انكامش ،نتيجة لزتامن هذين العاملنيو 

للناجت ادلاخيل ، من املرتقب أ ن يقفز مؤرش دين اخلزينة ابلنس بة املزيانية

 جسلبعد أ ن اكن قد  2020مبمت س نة  %75اخلام اإىل مس توى يقارب 

ل ول مرة منذ عرشة أ عوام ليس تقر يف  2019هذا املؤرش اخنفاضا س نة 

64.9% . 

وهنا ل بد من الإشارة اإىل أ نه ابلرمغ من هذا الارتفاع الكبري واذلي 

غري املس بوقة، شأ ننا يعترب نتيجة حمتية للظرفية الصحية والاقتصادية ال

نه لن يؤثر عىل قدرة بالدان عىل  يف ذكل شأ ن معظم ادلول يف العامل، فاإ



23 
 

تعبئة املوارد الرضورية، أ اكنت يف السوق ادلاخيل أ و السوق املايل 

اخلاريج أ و دلى املقرضني الثنائيني أ و املتعددي ال طراف، لمتويل 

بالدان تمتتع بثقة  كلك حيث مازالت الاقتصاد الوطينحاجيات ادلوةل و

 رشاكئنا الاقتصاديني واملاليني.

هجة أ خرى، س تعمل احلكومة عىل اختاذ مجيع التدابري والإجراءات من 

اإىل منحى تنازيل من أ جل  الرضورية لإعادة مسار مؤرش املديونية

ادلين والرجوع، عىل املدى املتوسط، اإىل اس مترارية احلفاظ عىل 

وذكل من خالل التحمك يف جعز   Covid-19مس توى ما قبل أ زمة 

الوطين لس امي  دالاقتصامواكبة وترية المنو عرب دمع و ترسيع و  املزيانية

. كام أ ن من شأ ن كوروان فريوس بفعل انتشارتأ ثرا  ال كرثالقطاعات 

التعايف املرتقب لالقتصاد العاملي أ ن يسامه يف ترسيع وترية منو الاقتصاد 

 الوطين.

 املؤسسايت اذلي هيم صندوق الضامن  صالحابلإ  وعالقة ،سابعا

املركزي، ينبغي الإشارة اإىل أ ن مرشوع القانون القايض بتحويهل اإىل 

 ،رشكة مسامهة هيدف ابل ساس اإىل اإصالح الإطار القانوين املنظم هل

ومتكينه من مواكبة الاسرتاتيجيات والس ياسات العمومية الرامية 

 لتسهيل الولوج للمتويل. 
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ال هداف، يقوم اإصالح صندوق الضامن املركزي عىل  ولتحقيق هذه

 املرتكزات التالية: 

من مؤسسة معومية اإىل رشكة حتويل الصفة القانونية للصندوق  :أ ول -

دخال مسامهة  . و هيدف هذا التحويل اإىل وضع اإطار قانوين يسمح ابإ

وقواعد احلاكمـة واملسؤولية، مع املامرسات اجليدة من حيث الشفافية 

وكام . صالحاتاملدى املتوسط، جليل جديد من الإ  فتح اجملال، عىل

تعلمون، تفرض رشكة املسامهة نفسها ك فضل املامرسات يف القطاع 

 يف مؤسسات الضامن عىل وجه اخلصوص.املايل، و

  

دمج  هيدفتعزيز واس تدامة السالمة املالية لنظام الضامن، وذكل اثنيا:  -

خمتلف العنارص، اليت يه حاليا خارج مزيانية صندوق الضامن املركزي، 

لرشكة اواملتعلقة ابلصناديق اليت اكن يديرها حلساب ادلوةل، يف مزيانية 

ا ه، بناء عىل مواردهئانشااإ ، بعد هتان تمت مزاوةل أ نشطأ  ، عىل املسامهة

 اذلاتية. ابلإضافة اىل ذكل، سيمت وضع نظام متاكمل من أ جل تغطية

أ خذا بعني الاعتبار أ فضل  ،لصندوقااخملاطر املرتبطة ابلزتامات 

 ؛املامرسات ادلولية
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، وذكل اعتبارا لتوسع جمال تدخهل لصندوقاتعزيز نظام حاكمة  :اثلثا -

دار والزايدة املتوقعة يف الزتاماته. و بذكل، ستمت  من طرف جملس ، تهاإ

دارة، مكون من أ عضاء  من القطاع اخلاص، والقطاع العام، وأ عضاء اإ

نشاء خمتلف جلن احلاكمة املعمول هبا يف املؤسسات  مس تقلني. كام سيمت اإ

 ر...(؛رة، وجلنة التدقيق، وجلنة اخملاطاملامثةل )لكجنة الإدا

 

ع لصندوقاتوس يع همام : رابعا  - هدافه، واليت تمتثل أ  ادة حتديد وتعريف واإ

التوهجات والس ياسات احلكومية يف جمال ساسا يف تنفيذ ومواكبة أ  

تسهيل الولوج للمتويل لفائدة املقاولت ول س امي الصغرية جدا والصغرى 

واملتوسطة، واملقاولت والهيئات العمومية أ و اخلاصة، والفئات ال خرى 

 اليت يقدهمااملس هتدفة من طرف ادلوةل، وذكل من خالل اخلدمات 

 .لصندوقا

 

احة، فهو يسامه بشلك كبري يف التمنية ييتعلق بقطاع الس   فامي: اثمنا

الاقتصادية و الاجامتعية و اجملالية لبالدان، حيث يوظف بطريقة مبارشة 

 12يف الناجت ادلاخيل اخلام ) %7خشص، ويسامه مبا يقارب   550.000

ابحتساب الفاعلني الغري املبارشين(، وهو قطاع حيوي ملزيان  %
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مليار درمه يف الس نة من  80ال داءات حيث يدر ما يقرب من 

مداخيل ال سفار ابلعمةل الصعبة. كام أ ابن قطاع الس ياحة ابملغرب اإىل 

يومنا هذا عن قدرته عىل الصمود وعىل جتديد عرضه أ مام خمتلف 

 س نة ال خرية. 20تعرض لها خالل  ال زمات العاملية، واليت

غري أ ن أ زمة جاحئة كوفيد، أ ثرت بشلك معيق عىل قطاع الس ياحة  

وجعلت من الوصول اإىل مس توايت ال داء اليت اكن يعرفها القطاع  س نة 

 الس ياحة قطاع مؤرشات عرفت أ مرا يتطلب وقتا أ طول. فقد  2019

 حيث ، 2020 من س نة ال وىل أ شهر ال ربع خالل تراجعا ملحوظا

 يف املدة نفس مع % مقارنة45بنس بة  الوافدين عدد الس ياح اخنفض

 الوهجة جسلهتا اليت املبيت ليايل عدد تراجع كذكل، .الفارطة الس نة

 .43%  حبوايل

يناير  شهري خالل املسجل الس ياحية لعائدات اجليد ال داء ساعد وقد

اخنفضت  حيث الاخنفاض، من نسبيا التخفيف عىل 2020 وفرباير

 س نة من ال وىل ال ربع ال شهر خالل%15 بنس بة الس ياحية العائدات

2020. 

مت اختادها ملواهجة  اليت الإجراءات من الس ياحة قطاع اس تفاد وقد

اذلي أ حدث بتعلاميت  19-التداعيات ال ولية لل زمة عرب صندوق كوفيد
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 ابلقطاع العاملني من % 70 اس تفاد حوايل حيث ملكية سامية،

 التعويضات من للضامن الاجامتعي الوطين ابلصندوق واملسجلني

 واملقاولت الغري املهيلك، القطاع يف العاملون اس تفاد كام ، الشهرية

 .ال خرى الإجراءات من القطاع يف العامةل

 اإفالس لتجنب أ يضا الترشيعي املس توى احلكومة عىل تدخلت كام

 اإصدار قانون خالل من املس هتلكني حقوق وضامن املقاولت الس ياحية

 الس ياحية واملقامات ال سفار بعقود تتعلق خاصة بسن أ حاكم 30.20 رمق

 اخلدمات بتعويض ملقديم اجلوي للمسافرين اذلي يسمح النقل وعقود

شلك  عىل وذكل ابدلين، وصل طريق عن لزبناهئم املس تحقة املبالغ

 .السعر يف زايدة أ ي دون معادةل أ و مماثةل خدمة اقرتاح

عطاء ولإعادة  عىل عدة العمل مت الس يايح، للنشاط الانطالقة اإ

 للس ياح مشجعة عروض ووضع الرتوجي، ترتكز ابل ساس عىل جوانب

 الرشاحئ خمتلف دخل تناسب تفضيلية أ مثنة من ، واس تفادهتم املغاربة

 .امجليع متناول يف املغريب الس يايح املنتوج الاجامتعية، ليكون
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 ،النواب احملرتمون والسادة الس يدات

 اإطار يف لمك تقدميها ارتأ يت اليت والإجاابت التوضيحات أ مهم  لمك  ت  اكنت 

 .القمية تدخالتمك مع التفاعل

طار يف التوضيحات من مزيد لتقدمي اإشارتمك، رهن بقىأ  وس  ناقشةامل  اإ

 .تفصيليةال 

يفائمك باكفة املعطيات اليت مت تقدمي طلبات  ناأ ن  كام س نحرص عىل اإ

 بشأ هنا من طرف الس يدات والسادة النواب. 

 .النقاش يف اجلدي اخنراطمكتعبئتمك وتفهممك و  عىل جمددا أ شكرمك

      .وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم              


