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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 ؛ رئيسالالس يد 

 ؛ ادلوةل الس يد وزيـــــــر

 احملرتمون؛ النوابوالسادة  الس يدات 

 أ مام جملسمك املوقر جوااب عىل تدخالت جمددا سعدين أ ن أ قفي  

مبناس بة املناقشة  النيابية ةالفرق واجملموع وممثيل السادة رؤساءو  اتالس يد

 .2020 املاليةللس نة  املعدل العامة للجزء ال ول من مرشوع قانون املالية

أ توجه ابلشكر والامتنان لاكفة النائبات والنواب أ ن هبذه املناس بة، أ ودُّ 

احملرتمني، يف ال غلبية واملعارضة، عىل روح املسؤولية والتعبئة الكبرية 

وعىل ال جواء الإجيابية واجلادة اليت طبعت املناقشة والتصويت عىل اجلزء 

يد ، و 2020 املعدل للس نة املالية ال ول من مرشوع قانون املالية أ ن أُش ِ

 اجللسة أ شغال هذهوالَبنّاء اذلي مزي  املمتزيابلنقاش يف نفس الوقت 

، بشقيه العام والتمنية الاقتصادية املالية جلنةأ شغال ومزي كذكل  العامة،

 رشوع.هذا امل  والتفصييل، خبصوص
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قر من حس وطين ملا أ ابن عنه جملسمك املو  وتعترب هذه التعبئة، امتدادا

هذه الفرتة الاس تثنائية اليت متر مهنا بالدان  واخنراط قوي وفاعل خالل

وقد جتسد ذكل من  ".19-نتيجة ال زمة املرتبطة بفريوس كوروان "كوفيد

اليت مت عرضها  القوانني خالل جتاوبمك الرسيع مع مشاريع القوانني ومراس مي

الغنية واملساهامت واملقرتحات من خالل املناقشات جملسمك املوقر، و عىل 

 . اجمللس االقمية للس يدات والسادة النواب أ عضاء هذ

د أ ن أ تقدم ابلشكر للس يد رئيس جلنة املالية والتمنية الاقتصادية كام أ و 

النيابية والنائبات والنواب وموظفي اجمللس،  ةولك رؤساء الفرق واجملموع

الوجزي للمناقشة والتصويت عىل تعبئهتم وتدبريمه املعقلن للحزي الزمين 

، واش تغاهلم 2020عىل مرشوع قانون املالية املعدل للس نة املالية 

اذلي توج ابلتصويت عىل اجلزء ال ول من هذا املرشوع  املتواصل

 صف ليةل السبت املايض. تمن 

   الس يدات والسادة، 

حرصت عىل التفاعل مع لك املداخالت وتقدمي الإجاابت عىل  قدل

، أ و توصلت هبا كتابة داخل جلنة املالية اليت ختللت النقاش التساؤلت

سواء من طرف عىل التجاوب مع التعديالت املقدمة  كذكل وحرصت
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اليت حظيت بأ كرث من ثالثة أ رابع التعديالت  ال غلبية أ و املعارضة

 املقبوةل.

 ومن بني أ مه التعديالت املقبوةل:

الإعفاء من الرضيبة لالس تفادة من  منح أ جل اإضايف مدته س نة .1

جناز مشاريع استامثرية، أ وبناء  ابلنس بة للمنشأ ت اليت تقوم ابإ

اإطار  السكن الاجامتعي يفاإجناز برامج مؤسسات فندقية، أ و 

 .مع ادلوةلاتفايق 

( مليون 20ن )يملقاولت اليت يقل رمق معامالهتا عن عرش ا متكني .2

اضعني اذلاتيني اخل ل شخاصوكذا ادرمه، الراغبني يف ذكل، 

 2019للرضيبة عىل ادلخل برمس دخوهلم املهنية املتعلقة بس نة 

واحملددة وفق نظام النتيجة الصافية احلقيقية او نظام النتيجة الصافية 

 الإبراء منمن  املبسطة أ و برمس دخوهلم الفالحية أ و هام معا

 :الزايدات والغرامات واذلعائر املتعلقة

a.  2019ابلإقرار ابحلصيةل املفروضة علهيا الرضيبة برمس س نة ،

 ؛2020 يونيو 30أ بعد تقدير بتارخي  اذلي مت الإدلء هبا عىل

b. ابل داء التلقايئ للواجبات املس تحقة واذلي يمت عىل أ بعد و

 . 2020سبمترب  30تقدير بتارخي 
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أ و ولون نشاطهم ابلنس بة للس نة اللرضيبة اذلين يز متكني اخلاضعني  .3

ول زال مل يمت يف  ،اكنت موضوع الفحصاليت  الس نوات احملاسبية

من خالل شأ هنا تبليغ تصحيح أ سس الرضيبة، من تسوية وضعيهتم 

قر االإدلء لإدارة الرض  الس نوات احملاسبية  ر تصحيحي برمسائب ابإ

 ؛2018و  2017و 2016خالل  اخملتمتة

ماكنية خصم املبالغ  .4 املمنوحة عىل شلك نسخ املقرتح املتعلق ابإ

مساهامت أ و هبات أ و وصااي لفائدة "الصندوق اخلاص بتدبري 

جاحئة فريوس كوروان والتاكليف البنيوية الثابتة عىل مدى مخس 

 ؛س نوات

اق تطبيق ختفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء توس يع نط .5

أ رايض فضاء خمصصة لبناء حمالت للسكن، مع الرفع من ال ساس 

درمه اإىل  1.000.000اللكي اخلاضع لواجبات التسجيل من 

واملنجزة خالل الفرتة املمتدة من اترخي نرش درمه،  2.500.000

 ؛2020ديسمرب  31ية قانون املالية املعدل ابجلريدة الرمسية اإىل غا

عفاء الامتيازات والعالوات املمنوحة للمس تخدمني .6 عىل شلك  اإ

 .ش ياكت س ياحية مع حتديد رشوط هذا الإعفاء بنص تنظميي

املكررة من  7، موضوع املادة متديد رساين مفعول املسامهة الإبرائية .7

برمس الغرامات املالية املتعلقة  ،2020قانون املالية للس نة املالية 

اىل غاية  2020بعوارض ال داء عىل الش ياكت ليصبح من فاحت يناير 

 .ابجلريدة الرمسية 2020للس نة املالية  اترخي نرش قانون املالية املعدل
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 الس يدات والسادة،

ل أ ن أ مثن يف اإطار  لك املقرتحات اليت مت التقدم هبا ل ميكنين اإ

تعكس الرغبة والاخنراط الصادق ملؤسس تمك احملرتمة ، واليت التعديالت

للمسامهة الفاعةل يف بلورة احللول الكفيةل بتجاوز بالدان للصعوابت 

الاقتصادية والاجامتعية اليت س ببهتا ال زمة الناجتة عن جاحئة فريوس 

 كوروان.

اذلي جتسد كذكل و وتعكس كذكل انفتاح احلكومة عىل لك املقرتحات، 

حوار موسع مع لك الفاعلني ولك القطاعات املترضرة، فتح من خالل 

جتس يدا لروح التعبئة الشامةل اليت مزيت لك مكوانت الشعب املغريب 

 يف مواهجة هذه ال زمة.

أ توجه ابلشكر لاكفة ال حزاب الس ياس ية  أ نوأ ود هبذه املناس بة 

الفاعلني الاجامتعيني عىل مسامههتم يف اجملهود لك و واملركزايت النقابية 

 امجلاعي للتفكري حول س بل مواهجة هذه ال زمة.  

 يف اذلي تواجدوا وليزالون نوداجل  للك حتية تقدير وتنويهكام أ وجه 

املدنية  الصحية طرال   س اميول الوابء، هذا ملواهجة ماميةال   اخلطوط

 ،الوطين منال  و  ،املليك وادلرك، امللكية املسلحة القواتو  والعسكرية،
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والإدارة الرتابية، عىل جتندمه ادلامئ، ، املدنية والوقاية ،املساعدة والقوات

حتت القيادة السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا، 

 .لدلفاع عن حوزة الوطن وصيانة أ منه واس تقراره

 ،الفاعلني خمتلفهبا يفوتين هبذه املناس بة أ ن أ نوه ابجملهودات اليت يقوم  لو

، والقطاع ، واملؤسسات العموميةالوزارية املعنية القطاعات وخاصة

، من أ جل اإجناح لك التدابري املتخذة ملواهجة ال زمة والقطاع اخلاص املايل،

 هبذا اخلصوص. تفعيال للتوجهيات امللكية السامية 19-املرتبطة بكوفيد

تعازي الصادقة للك اذلين فقدانمه بسبب هذا ال الرتمح وتقدمي كام أ ود 

الوابء الفتاك؛ مع ممتنياتنا ابلشفاء العاجل للك املرىض اذلين ل زالوا 

 يتلقون العالج.

 

 

 

 الس يدات والسادة،

لقد اس تطاعت بالدان أ ن جتتاز املرحةل ال وىل يف مسار مواهجة ال زمة 

، بفضل القيادة احلكمية والقرارات 19-تس ببت فهيا جاحئة كوفيداليت 

 الشجاعة والاستباقية جلالةل املكل حفظه هللا.
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ما من شك بأ ن الاخنراط والتعبئة والوعي امجلاعي بدقة املرحةل و 

والرهاانت اليت حتملها، س ميكننا من تقوية الامتسك واللحمة الوطنية يف 

 ال زمة. هذه مواهجة

ل أ ن أ مثن تعبئتمك وجتاوبمك من أ جل املناقشة  ،املنطلقومن هذا  لميكنين اإ

، مبا 2020والتصويت عىل مرشوع قانون املالية املعدل للس نة املالية 

يقتضيه ذكل من حشد للطاقات يف طريقة التعامل مع مثل هذا النوع من 

 القوانني.

سة عادية فالهدف هو أ ن نكرس هذا المترين ادلميقراطي، وجنعل منه ممار 

لهيا، لكام اقتىض ال مر التكيف مع الظروف الطارئة، مبا يلزم من  نلجأ  اإ

 الرسعة يف التعامل مع هذه احلالت الاس تثنائية.

اس تلهام جتارب ادلول العريقة يف ادلميقراطية اليت  اإلسعنا يف ذكل ي ول

، تتعامل مؤسساهتا الترشيعية بنوع من املرونة مع هذا النوع من القوانني

 يف مواهجة الظروف الاس تثنائية والطارئة.  ابلنظر لطابعها املس تعجل

وأ عتقد أ نه عوض احلديث عن التأ خر يف تقدمي مرشوع قانون املالية 

عداد الفرضيات والتوقعات يف  املعدل، أ فضل التحدث عن الرتيث يف اإ

والتقلبات وأ مام التطورات املتسارعة اليت عرفهتا   س ياق تطبعه الضبابية
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الظرفية الاقتصادية العاملية والوطنية يف هذه الفرتة؛ وهذا ما اضطر 

عداد مجموعة من القوانني املالية يف ظرف وجزي.  العديد من ادلول اإىل اإ

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

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

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 بالدان بنس بة 

ال زمة الصحية ، ويه نس بة تعكس تداعيات 2020برمس س نة  5%

فة اإىل ال ثر السليب للجفاف عىل املومس الفاليح ابلإضا ،19-كوفيد 

 احلايل.

أ ن أ ؤكد عىل مسأ ةل هامة، ويه أ ن نس بة المنو املتوقعة تنبين  وهنا ل بد

للظرفية الوطنية وادلولية، تنسجم مع معدل المنو  موضوعيةعىل معطيات 

ل يف  ط  ِر ف  ، ول ت  %4,9-العاملي اذلي توقعه صندوق النقد ادلويل بـ

ابلنظر حلجم وجناعة التدابري الاستباقية وذكل ، ول يف التشاؤم لالتفاؤ 

 َ ة، عىل املس توى رّيِ اليت اختذهتا بالدان يف مواهجة ال زمة بقيادة ملكية ن

الصحي والاجامتعي والاقتصادي، وابلنظر كذكل لتوقع التعايف التدرجيي 

اليت سنتخذها  خملتلف قطاعات الاقتصاد الوطين يف ظل الإجراءات

 ملواكبهتا خالل الس تة أ شهر القادمة. 
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 الس يدات والسادة،

ملا نتحدث عن التدابري اليت يتضمهنا هذا املرشوع يف عالقهتا ابلبعد 

،  ملواهجة ال زمة الناجتة عن جاحئة كوروانالاسرتاتيجي والاسترشايف 

ويه أ نه ليس هناك أ ي مغوص يف تدبري أ ن أ ؤكد عىل مسأ ةل هامة فالبد 

 ال زمة.هذه 

، يندرج مضن 2020مفرشوع قانون املالية املعدل للس نة املالية 

، مكوانهتا بلك اعمتدهتا احلكومةاسرتاتيجية واحضة لتدبري هذه ال زمة 

 .طبقا للتوجهيات السامية جلالةل املكل نرصه هللا

املامرسات اجليدة املعمتدة عىل ، اليت تستند اإىل وتقوم هذه الاسرتاتيجية

مرحةل الصمود عىل تدبري هذه ال زمة عرب عدة مراحل؛ املس توى ادلويل، 

مث مرحةل مواكبة اس تئناف النشاط الاقتصادي، مث مرحةل الإقالع 

 والتكيف مع عامل ما بعد أ زمة كوروان.

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

ومتحورت حول حامية حصة املواطنني وقدرهتم الرشائية اإىل جانب دمع 

وةل الوطنية وخاصة مهنا الصغرى واملتوسطة. ويه املرحةل اليت امصود املق

حداث  متكنا خاللها بفضل القرار احلكمي جلالةل املكل حفظه هللا ابإ

مليار درمه،  33 جاحئة فريوس كوروان، من تعبئة حوايل صندوق تدبري
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مليار درمه دلمع ال جراء  18مليار درمه لقطاع الصحة، و 2خصص مهنا 

ماليري  5وال رس العامةل يف القطاع غري املهيلك، يف حني مت ختصيص 

غطية اخملاطر املتعلقة بعدم سداد درمه لصندوق الضامن املركزي، هبدف ت 

 من طرف ادلوةل.  يون املضمونةلدل املقاولت

لل رس  سار خربويزتامن عرض هذا املرشوع عىل جلس تمك هذه، مع 

عطاء  لدلفعة الثالثة من ادلمع  الانطالقةالعامةل ابلقطاع غري املهيلك، ابإ

مليون أ رسة  5,5واليت ستس تفيد مهنا حوايل  .الاس تثنايئ لهذه الفئة

 مليار درمه. 5,5بغالف مايل يناهز 

وهنا لبد أ ن أ وحض مسأ ةل هامة، ويه أ ن الترصحي املطلوب ابلنس بة 

رسال  رساةل  عربالوطنية  ةبطاقال رمق للمواطنني املس هتدفني، يتعلق ابإ

ال مر  نصية قصرية. ويعترب هذا الإرسال مبثابة ترصحي ابلرشف عىل أ ن

لشصص الوحيد ابلعائةل اذلي يس تفيد من هذا ادلمع من هجة، يتعلق اب

من جراء احلجر  2020هجة أ خرى أ نه فقد مداخيهل خالل شهر يونيوومن 

. وهذا الترصحي ليس جديدا، بل اكن معمول به خالل لك الصحي

 العمليات السابقة.

ولبد أ ن أ ؤكد هنا عىل مسأ ةل هامة، ويه أ ننا حرصنا يف اإطار جلنة 

اليقظة عىل دراسة خمتلف الشاكايت ومعاجلهتا مبا ينبغي من الرسعة 
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والفعالية، وذكل فور التوصل هبا. وقد مهت املساعدات املالية اليت مت 

 للعاملني يف القطاع املهيلك وغري املهيلك ، بتعلاميت ملكية سامية،تقدميها

من ال رس املغربية، ما سامه يف احلفاظ عىل مناصب  %70حوايل 

الشغل، وتقوية القدرة الرشائية لفئة عريضة من املواطنني املغاربة. 

ولميكن بأ ي حال من ال حوال أ ن نتحدث عن تكريس س ياسة الإحسان 

العمويم، ل ن ال مر يتعلق مبساعدات اس تثنائية يف ظرفية اس تثنائية 

بأ رسه، ولك دول العامل خصصت مساعدات ملواطنهيا اذلين مشلت العامل 

 فقدوا معلهم خالل هذه الفرتة.

كام أ نه عكس ما مت التطرق هل، مل يقترص ادلمع املقدم للمقاولت عىل 

من املقاولت املس تفيدة من برانمج  % 89 الرشاكت الكربى، بل اإن

رمق  ضامن أ كس يجني يه يف ال صل رشاكت صغرية جًدا ل يتجاوز

من املقاولت الصغرى  % 11مقابل  ،مليون درمه 10معامالهتا 

لفائدة املقاولت اليت يرتاوح رمق معامالهتا ما بني  % 10، مهنا واملتوسطة

لفائدة املقاولت اليت يرتاوح رمق فقط  % 1و ،مليون درمه 200و 10

 .مليون درمه 500و 200معامالهتا ما بني 

مت اختاد مجموعة من التدابري  لت العمومية،وخبصوص املؤسسات واملقاو 

قرار ضامن خاص  دلمع املؤسسات املترضرة من هذه ال زمة من خالل اإ
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من  19-لمتكني املؤسسات واملقاولت العمومية املترضرة من أ اثر كوفيد

وكذا دمع  ،الاس تفادة من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز متويالهتا ادلامئة

، وتقليص ديوهنا اجتاه املقاولت أ نشطهتا وضامن منوها بوترية مس تدامة

 الصغرى واملتوسطة.

 كام مت ختصيص مواكبة خاصة للك من:

  املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب اذلي اس تفاد، يف هذه

من املزيانية العامة مليار درمه  1املرحةل، من حتويل مس تعجل ملبلغ 

 وةل؛لدل

  ماليري درمه 6سيمت دمعها حبوايل رشكة اخلطوط اجلوية امللكية اليت. 

 

 

 الس يدات والسادة،

اإىل مواكبة  يف اإطار اسرتاتيجية مواهجة ال زمة هتدف املرحةل الثانية

املقاولت خالل الس تة أ شهر املقبةل لس تئناف نشاطها موازاة مع 

التصفيف التدرجيي للحجر الصحي وذكل هبدف احلفاظ عىل مناصب 

ليه من خالل مرشوع  التدابري املتضمنة يف الشغل، وهو ما هندف اإ

 . 2020 للس نة املالية قانون املالية املعدل
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ملوارد املتبقية يف صندوق تدبري جاحئة وسيمت يف هذا الإطار ختصيص ا

ستس متر يف  لقطاعات اليتالاجامتعية ل واكبةاململواصةل فريوس كوروان، 

مواهجة صعوابت نتيجة هذه اجلاحئة ، تطبيقا للتوجهيات السامية جلالةل 

املكل حفظه هللا. ويمت تفعيل هذه املواكبة يف اإطار تعاقدي مع خمتلف 

ظ عىل مناصب الشغل، والاندماج يف القطاع الفرقاء مبين عىل احلفا

 املهيلك.

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

عرب الرفع من نفقات الاستامثر للمزيانية العامة لدلوةل، دلمع املقاوةل 

والتشغيل من خالل اإطالق مشاريع تستند اإىل أ ليات مبتكرة للمتويل يف 

وسريتكز اختيار املشاريع  القطاعني العام واخلاص. اإطار الرشاكة بني

 .عىل أ ثرها عىل التشغيل أ ساسا

هو مرشوع  2020مفرشوع قانون املالية املعدل للس نة املالية وكخالصة 

ملواكبة مرحةل اس تئناف النشاط الاقتصادي هبدف احلفاظ عىل مناصب 

الشغل، عىل أ ن تكون املرحةل القادمة يه مرحةل الانتعاش الهيلكي 

الإشاكليات الهيلكية اليت تعيق الصعود والاس تدامة، ومعاجلة 

 الاقتصادي لبالدان.
 

 لس يدات والسادة،ا
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حارض بقوة يف اإطار مرشوع  الاجامتعيعىل عكس ما يقال، فاإن البعد 

 .2020قانون املالية املعدل للس نة املالية 

اليوم هو مرشوع قانون مالية معدل لقانون  تناقشونهاذلي  فهذا املرشوع

. وابلتايل فهو يشلك اس مترارية لل ولوايت 2020املالية للس نة املالية 

حددها قانون املالية الس نوي، بل يشلك تعزيزا وتقوية  عية اليتالاجامت

توطيد التدابري املتخذة دلمع قطاع الصحة، لهذه ال ولوايت من خالل 

وتقوية القدرة الرشائية لل رس املغربية، ودمع املقاوةل من أ جل احلفاظ 

 .عىل مناصب الشغل

فاملقاربة املعمتدة من طرف احلكومة بعيدة وابلتايل، فعكس ما يمت تداوهل، 

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

وهذا ما تعكسه ال رقام عىل مس توى املرشوع املعروض عىل . حال

مليار درمه، فقد  40أ نظارمك. فبالرمغ من الرتاجع املتوقع للموارد حبوايل 

مليار درمه من خالل  7,5نية العامة لدلوةل بـ رفعنا من استامثرات املزيا

عادة ترتيب ال ولوايت عىل مس توى النفقات.  اإ

عادة برجمة نفقات التس يري، يف ظل مفن الطبيعي أ ن  توقف خمتلف نقوم ابإ

التظاهرات والسفرايت ال نشطة املرتبطة بتنظمي احلفالت، والندوات و 

 الصحي.اإىل اخلارج،... طيةل ثالثة أ شهر من احلجر 
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عادة برجمة اعامتدات الاستامثر، نتيجة  ومن الطبيعي كذكل أ ن نقوم ابإ

 خالل نفس الفرتة. توقف أ غلبية املشاريع،

مل يمت تقليص نفقات الاستامثر ابلقطاعات الاجامتعية، بل ستمت مواصةل ف

وما مت القيام به بصفة عامة  الاستامثر يف هذه القطاعات بنفس الوترية.

اعامتد برجمة جديدة ملزيانية الاستامثر قات الاستامثر هو عىل مس توى نف

للقطاعات الوزارية واملؤسسات تراعي ال اثر املرتتبة عن ال زمة الصحية 

لإجناز بعض  ةالزمني مراجعة اجلدوةلعرب املرتبطة بفريوس كوروان، 

وكذكل تأ جيل مسطرة اإطالق  ،تنفيذهاوترية  لتباطؤاملشاريع ابلنظر 

ذلكل اكإجناز  الرشوط الرضورية لعدم توفرنتيجة  رال خبعض ال 

كام أ نه، وهذا أ مر أ سايس، فقد متت هذه  .ادلراسات وتصفية العقار

الربجمة اجلديدة لعامتدات الاستامثر، بتنيسق اتم مع خمتلف القطاعات 

وتوجت بتوقيع قرارات مشرتكة مع هذه القطاعات. فعن أ ي  الوزارية

  وعن أ ية نظرة حماس باتية نتحدث؟ تقليص لالعامتدات نتحدث؟

املشاريع اجلاري تنفيذها خاصة تكل اليت  لتوطيدمت اإعطاء ال ولوية كام 

واملشاريع  حفظه هللا تشلك موضوع اتفاقيات موقعة أ مام جالةل املكل

  .املس تفيدة من متويالت خارجية

عادة برجمة نفقات مفثال  خبصوص قطاع الرتبية الوطنية، نتج عن اإ

مليون  877الاستامثر بتنس يق مع القطاع املعين، تقليص لهذه النفقات بـ
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درمه، بعضها اكن خمصصا للمشاريع اليت جسلت تأ خرا فامي خيص 

ادلراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها ال خر اكن مربجما مكسامهة يف 

 تتوفر عىل الفائض الاكيف لإجناز املشاريع املربجمة.  حساابت خصوصية

يف اإطار مرشوع  وابلتايل فالستامثرات املربجمة يف قطاع الرتبية الوطنية

، س متكن من مواصةل اجلهود 2020للس نة املالية  املعدل قانون املالية

املبذوةل لتوس يع وحتسني العرض املدريس، ل س امي يف اإطار تعممي 

تعممي التعلمي ال ويل وبناء مؤسسات تعلميية جديدة وخاصة برانمج 

سيسامه، عىل  املدارس امجلاعاتية، وكذكل تأ هيل املؤسسات التعلميية. مما

غرار الس نتني املاضيتني، يف تعزيز العرض املدريس بأ كرث من مائة 

 .2021-2020مؤسسة تعلميية جديدة خالل ادلخول املدريس لس نة 

بة لقطاع التعلمي العايل، فقد مت ابقرتاح من القطاع وكذكل الشأ ن ابلنس  

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

املربجمة عىل  بعض املشاريع اجلديدةعىل مس توى انطالق ال شغال ب 

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

برمس  لهذه املشاريع املتعلقة ابدلراسات التقنية واجليوتقنية الاعامتدات

 .2020مزيانيات اجلامعات لس نة 

، قطاعالوفاء ابلزتامات الملربجمة من اعامتدات الاستامثر ا كنس متوابلتايل 

أ مام وقعة املات يلتفاق ا موضوعول س امي تكل املتعلقة بتنفيذ املشاريع 
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ملؤسسات جامعية مشاريع  6 املمتثةل يفو  حفظه هللا، جالةل املكل أ نظار

، فضاًل عن القنيطرةقرص الكبري وتطوان و الاحلس مية و  نمس توى مد عىل

 وأ اكدير دن طنجةمبلكيات الطب والصيدةل  أ شغال ثالث اس تكامل

عىل  الصحيالعرض لتعزيز  املندجمةشاريع تندرج مضن امل اليت و  والعيون

 .مس توى هذه اجلهات

حة، فقد حظي القطاع مبا يلزم من دمع ملواهجة وابحلديث عن الص

التداعيات الصحية لل زمة، ما يدفعنا لطرح السؤال ال يت: أ ليعد تقدمي 

مليار درمه والاحتفاظ بلك الإماكنيات املالية والبرشية املرصودة يف  2

 ، دعام كبريا للقطاع؟2020للس نة املالية اإطار قانون املالية 
 

ومن هجة أ خرى، وعىل عكس ما مت التطرق هل، مفرشوع قانون املالية 

يويل أ مهية كبرية ملواهجة أ اثر اجلفاف، ،2020للس نة املالية املعدل 

، وذكل وابل خص يف العامل القروي وتزويد الساكنة ابملاء الصاحل للرشب

 :لـ من خالل ختصيص الاعامتدات الرضورية

املتواجدة أ ولوية لتأ مني تزويد الساكنة اإجناز تدابري اس تعجالية ذات  .1

ابملاء  ،اليت تعاين من الإهجاد املايئ ،ال حواض املائية عىل مس توى

مليون درمه  800. و يف هذا الاطار، متت برجمة الصاحل للرشب

مليون  250مبلغ ، ت ضاف اإىل مبزيانية الاستامثر لفائدة قطاع املاء
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مني تزويد ساكنة منطقة متويل مرشوع تأ  اذلي مت ختصيصه ل  درمه

 أ اكدير الكربى ابملاء الصاحل للرشب.

مليون  300، مببلغ يناهز اإطالق برانمج اثلث ملواهجة أ اثر اجلفاف .2

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

التمنية القروية  صندوقاإطار يف  ةاملشاريع املربجمسيمت تنفيذ لك كام 

واملناطق اجلبلية، ابلنظر لوجود ال رصدة املالية الاكفية ذلكل، واليت بلغت 

مما ليدع جمال  .درمهمليار  5,7 ما مجموعه 2019ديسمرب 31اإىل حدود 

للشك يف توفر الاعامتدات الرضورية ملواصةل خمتلف ال وراش املرتبطة 

 بتمنية العامل القروي واملناطق اجلبلية.

ومن هجة أ خرى مل يكن هناك أ ي تقليص ملزيانيات امجلاعات الرتابية. فكام 

برتاجع موارد الرضيبة عىل القمية املضافة، مفن  لدلوةل تأ ثرت املزيانية العامة

 %30 مزيانية هذه امجلاعات اليت حتظى حبصة كلالطبيعي أ ن تتأ ثر كذ

 من هذه الرضيبة.

امجلاعات من الإماكنيات الالزمة هذه  اإجياد احللول لمتكنيوحنن بصدد 

امرس هتا ملهااها. لكن ينبغي علهيا يف نفس الوقت ان تبدل اجملهودات مل

 الفئات امليسورة. دلىالرضورية لس تخالص املوارد اذلاتية خاصة 
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 الس يدات والسادة، 

التدبري اذلي هيم عدم فتح مناصب عىل عكس ما مت التطرق هل، فاإن 

 والتعلمي الصحة قطاعات ، ويس تثين2021س نة مالية جديدة هيم فقط 

دارة لها التابعة ال من مصاحل وخمتلف ادلاخلية،) ال منية والقطاعات  واإ

 بني املتوسط يف) %90 من أ زيد لوحدها متثل اليت ،(الوطين ادلفاع

 مجموع طرف من احملدثة املناصب مجموع من( 2019و 2016 سنيت

 فقط هيم هنا التوظيف من احلد أ ن يعين ما وهو. الوزارية القطاعات

 .فتحها سيمت اليت املالية املناصب من 10%

 لك فاإن ،2012 لس نة املالية قانون من 32 للامدة وطبقا ،اإىل جانب ذكل

ماكهنا س يكون الوزارية، القطاعات  مايل منصب 44.000 توظيف ابإ

. 2021 يونيو 30 غاية اإىل وذكل ،2020 لس نة املالية قانون برمس احملدث

لهيا تنضاف  العمومية املؤسسات لصاحل اإحداهثا سيمت اليت املالية املناصب اإ

نه .اجلامعية الاستشفائية املراكز مثل  عفضِ  اإحداث سيمت وبناء عليه، فاإ

 ،2021 س نة خالل ادلوةل طرف من س نواي املفتوحة املالية املناصب

  .الش باب لتشغيل أ كرب أ فاق فتح من س ميكن ما وهو

س تعرف أ كرب عدد من مناصب الشغل عىل  2021وابلتايل فاإن س نة 

 عكس ما مت تداوهل من طرف البعض.
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 الس يدات والسادة،

كوروان عىل جاحئة  صوص أ ثرأ خريا، وخبصوص ما مت التطرق هل خب

مديونية اخلزينة، أ ود التأ كيد بأ نه ابلنظر للس ياق الصعب، من املنتظر أ ن 

يف  اوتفامق %5-بنس بة  يف معدل المنو انكامشا الاقتصاد الوطين ليسج

من الناجت ادلاخيل اخلام مقارنة  %7.5 ملا يناهزجعز س يصل  جعز املزيانية

مما س يؤدي اإىل تضاعف جحم ، %3.5مع املس توى املقدر أ وليا يف 

مليار درمه مقارنة بتوقعات قانون  82.4حاجيات اخلزينة اذلي قدر ب 

 مليار درمه. 42.3حّددته يف  ، واليت2020املالية لس نة 

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

من املرتقب أ ن يقفز مؤرش دين اخلزينة ابلنس بة للناجت ادلاخيل اخلام اإىل 

بعد أ ن اكن قد جسل هذا املؤرش  2020مبمت س نة  %75مس توى يقارب 

 . %64.9ذ عرشة أ عوام ليس تقر يف ل ول مرة من 2019اخنفاضا س نة 

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

نتيجة حمتية للظرفية الصحية والاقتصادية الغري املس بوقة، شأ ننا يف ذكل 

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

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

دلى املقرضني الثنائيني أ و املتعددي ال طراف، لمتويل حاجيات ادلوةل 
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كلك حيث مازالت بالدان تمتتع بثقة رشاكئنا  الاقتصاد الوطينو

 الاقتصاديني واملاليني.

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

اإىل منحى تنازيل من أ جل احلفاظ  الرضورية لإعادة مسار مؤرش املديونية

ادلين والرجوع، عىل املدى املتوسط، اإىل مس توى ما قبل اس مترارية عىل 

وترية ترسيع و  وذكل من خالل التحمك يف جعز املزيانية  Covid-19أ زمة 

بفعل تأ ثرا  ال كرثالقطاعات الوطين لس امي  دالاقتصامواكبة لمنو عرب دمع و ا

. كام أ ن من شأ ن التعايف املرتقب لالقتصاد العاملي كوروان فريوس انتشار

 أ ن يسامه يف ترسيع وترية منو الاقتصاد الوطين.

 الس يدات والسادة،

من خالل  2020للس نة املالية  املعدل لقد مت اإعداد مرشوع قانون املالية

اإرشاك اكفة الفاعلني الس ياس يني والاجامتعيني والاقتصاديني، كام حظي 

جامع اكفة الوزراء ابجمللس احلكويم، اذلي لك ميثلون  نهذا املرشوع ابإ

 أ حزاب ال غلبية.

صالح الإدارة، ومند بداية  كام أ نين حرصت، كوزير لالقتصاد واملالية واإ

، من خالل تمك احملرتمةاصل بشلك مس متر مع مؤسس  ال زمة، عىل التو 

عرض لك التدابري والإجراءات اليت مت اختادها، بتعلاميت ملكية سامية، 

 يف مواهجة أ اثر هذه ال زمة الاقتصادية والاجامتعية.
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ومما لشك فيه أ ن هذا الهنج التشاريك مع مؤسس تمك احملرتمة سيشلك 

مياننا بأ ننا نتقامس مسؤولية لإعداد املراحل القادمة، من  امرتكز  منطلق اإ

ه من يح  تِ صعوابت ينبغي جتاوزها، وت  تدبري هذه املرحةل، مبا حتمهل من 

  يلزم تمثيهنا. فرص جيب اس تغاللها، وتقدمه من دروس

لقد اجزتان، وامحلد هلل، املرحةل ال وىل يف مواهجة ال زمة بفضل القيادة 

 املكل حفظه هللا.احلكمية والقرارات الاستباقية جلالةل 

وحنن اليوم أ مام مرحةل أ صعب، تتطلب منا التعبئة، وتظافر اجلهود، 

 وتغليب املصلحة العليا للوطن من أ جل التأ سيس مليثاق جيمع لك الفاعلني

، من أ جل رحب رهان العودة حكومة ونقاابت وقطاع خاص وقطاع بنيك

 .التدرجيية للنشاط الاقتصادي، واحلفاظ عىل مناصب الشغل

فتجاوز هذه املرحةل الثانية بنجاح عرب تفعيل التدابري املتخذة يف اإطار 

، ابخنراط لك الفاعلني، 2020مرشوع قانون املالية املعدل للس نة املالية 

لهيا معا يف  هو ما س ميكننا من اشترشاف ال فاق الواعدة اليت نصبو اإ

 ى حفظه هللا. مرحةل ما بعد ال زمة، حتت القيادة املتبرصة لعاهلنا املفد
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َعل يّلِ ِمن " ٍق َواج  َرَج ِصد  ص  يِن م  رِج  ٍق َوأَخ  َخَل ِصد  د  ِخل يِن م  ق ل رَّّبِ أَد 

َِّصرًيا ل َطااًن ن نَك س   تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم " صدق هللا العظمي،دلَّ 

     .وبراكته


