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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 

 ،احملرتمون املستشارونالس يدات والسادة 

 أ ود أ ن أ عرب لمك عن سعاديت ابللقاء معمك من جديد يف ا طار بداية ،

، وما تضمنه من 2020النقاش العام حول مرشوع قانون املالية لس نة 

عادة هندف من خاللها التأ سيس مقتضيات  ملرحةل جديدة تنبين عىل ا 

ن وللفاعل الاقتصادي، والانكباب عىل ال وراش الثقة للمواط

عىل مس توى  حفظه هللا الاس تعجالية اليت أ كد علهيا جالةل املكل

نعاش الاستامثر ودمع املقاوةل وتشغيل الش باب.  تقليص الفوارق وا 

  دي يف واخنراطمك اجلوأ ود هبذه املناس بة أ ن أ شكرمك عىل تعبئتمك

، وهو ما ملس ته من خالل الاس امتع ا ىل خمتلف املداخالت النقاش

 القمية للس يدات والسادة املستشارين.

 ن أ كرب رهان دلينا اليوم أ ننا مجيعا متفقون بأ   فيه ومما الشك

كس ياس يني، بغض النظر عن موقعنا يف احلكومة أ و الربملان، يف 

مؤسسات ال غلبية أ و املعارضة، هو أ ن نس تعيد ثقة املواطن يف 

رادهتا الصادقة وقدرهتا عىل الاس تجابة حلاجياته امللحة.بالده،   ويف ا 
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   ذا ل ال ا  بأ ن نقاشاتنا خبصوص  س  م  وال ميكن أ ن نعيد الثقة للمواطن ا 

خمتلف الس ياسات العمومية يف ا طار مرشوع قانون املالية أ و خارجه، 

حة، واملساءةل املوضوعية اليت تُغ ل  ُب اص لتنبين عىل لغة الوضوح، وا

مصلحة الوطن واملواطنني بعيدا عن املصاحل الفئوية والصاعات 

 الس ياس ية.

  ال خري أ مام جمليس الربملان يف خطابه فقد أ كد جالةل املكل حفظه هللا

ابل ساس،  الطبقة الس ياس يةمبناس بة افتتاح هذه الس نة الترشيعية بأ ن 

مه ل  عن توفري رشوط النجاح  ربملان، مسؤوةلالكومة و مبا يف ذكل احل

 املرحةل اجلديدة. اليت تفرضها التحدايت والرهاانت الاقتصادية والتمنوية

 من أ جل ترصيد  اعيةامجلاحلال التعاون والتعبئة  يتطلب بطبيعة وهذا

املكتس بات اليت رامكهتا بالدان حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل نصه 

ادلفع ابملسار التمنوي لبالدان يف ا طار منوذج تمنوي جديد ميكن ، و هللا

دماج أ كرث للفئات الهشة والفقرية.    من حتقيق نسب منو أ عىل وا 

   حىت نبين أ وارص واحلكومة مس تعدة للتعاون مع مؤسس تمك احملرتمة

الثقة يف العمل الس يايس ويف مصداقية املؤسسات مبا خيدم املصاحل 

 العليا لبالدان ومصاحل املواطنني ابدلرجة ال وىل.

   نكون متفقني خبصوص ال ولوايت اليت حددها جالةل املكل حفظه ن فأ

، ال يعين أ ن يكون دلينا نفس التصور ملا ميكن بلورته من حلول هللا
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لال شاكليات الاجامتعية والاقتصادية املطروحة عىل بالدان. فنحن 

، نرحب ابلنقد املوضوعي، ونرحب كذكل ابالقرتاحات البناء

جابة عىل لك تساؤالتمك والتفاعل بلك موضوعية مع  ومس تعدون لال 

 . ذا املرشوعمقرتحاتمك لتعديل مقتضيات ه

 بل تعين أ نه كام أ ن التعبئة والتعاون التعين التوافق عىل لك يشء ،

عىل لك الفرقاء لك من موقعه، تغليب املصلحة العليا للوطن 

واملواطنني والارتقاء ابخلطاب الس يايس من أ جل رفع الرهاانت اليت 

أ كد علهيا جالةل الكل حفظه هللا، خاصة وقد بلغنا مرحةل مفصلية 

كراهات داخليا وخارجيا تفرض عىل لك منا حتمل حاف ةل ابلعديد من اال 

ليه مجيعا،  مسؤوليته من أ جل حتقيق اال قالع الشامل اذلي نصبو ا 

واحلفاظ عىل الاس تقرار اذلي تنعم به بالدان يف ظل ما تعرفه املنطقة 

 من توترات كبرية.

  والرهاانت اليت وما من شك بأ ن التعبئة والوعي امجلاعي بدقة املرحةل

حتملها، س ميكننا من تقوية الامتسك واللحمة الوطنية يف مواهجة 

 املرتبصني ابس تقرارها ووحدهتا الوطنية.

  ملعمتدة من ا ةالس ياس ي ابملقاربةوهنا أ ود التأ كيد عىل تشبت احلكومة

حلل قضية  ،طرف منظمة ال مم املتحدة، وقرارات جملس ال من

الضوابط اليت حددها جالةل املكل حفظه طار ا   الصحراء املغربية يف
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، واملتعلقة بعدم وجود أ ي حل لهذه القضية خارج احلمك اذلايت هللا

 واحرتام س يادة املغرب.

   عدد املتواصل ل الزتايد، و خريومما الشك فيه أ ن قرار جملس ال من ال

الرشااكت واالتفاقيات اليت و  ادلول اليت ال تعرتف ابلكيان الومهي،

واليت  املغرب ابلقوى الكربى، وعدد من ادلول الشقيقة والصديقةجتمع 

تشمل الصحراء املغربية، تؤكد صواب ووجاهة املوقف املغريب املبين 

 عىل س يادته عىل لك شرب من أ راضيه.

  ابجلهود والتضحيات اليت تبذلها لك القوى واليفوتين هنا التنويه جمددا

ن   دها ادلامئ، حتت القيادة الرش يدة ال منية مبختلف تشكيالهتا، وب ت ج 

جلالةل املكل حفظه هللا، لدلفاع عن الوحدة الرتابية للوطن، وصيانة 

 .أ منه واس تقراره

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 معان واهامتم طيةل مدة املناقشات قد حرصت ل عىل اال صغاء بلك ا 

للك تدخالت الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني، ودونت لك 

مالحظاتمك واقرتاحاتمك وانتقاداتمك يف ا طار الاحرتام اذلي أ كنه 

 ملؤسس تمك. 
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  سأ حاول أ ن أ تفاعل قدر املمكن مع خمتلف التدخالت يف ا طار هذا و

طيةل مرحةل املناقشة التفصيلية اجلواب، عىل أ ن يس متر هذا التفاعل 

املرشوع، علام أ ن مصاحل وزارة الاقتصاد واملالية وحتديث اال دارة  ملواد

غناء النقاش واملسامهة  مس تعدة ملوافاتمك بلك املعلومات الكفيةل اب 

الفاع ةل يف تطوير مضمون املرشوع مبا خيدم مصاحل املواطنني وحيسن 

 وطهنم. من ظروف عيشهم واندماهجم يف تمنية

  ،سأ تطرق للمحاور التاليةوجوااب عىل تدخالتمك: 

أ ود التأ كيد عىل أ ن التعديل احلكويم جاء اس تجابة للتوجهيات امللكية  :أ وال

السامية بتقدمي مقرتحات ال غناء وحتديد مناصب املسؤولية احلكومية 

ء احلكومة أ عضالية املس توى، حيث مت تقليص عدد ابكفاءات وطنية ع

، كفاءاتبيهنا ودمعها مبجموعة من الدمج مجموعة من القطاعات فامي ب

 واندماج خمتلف الس ياسات القطاعية. قائية جناعة والتهبدف ضامن 

  يف هيلكهتا اجلديدة، باكفة أ عضاهئا، ابنامتء وابلتايل فهذه احلكومة

ال اس مترار  اليت حازت عىل ثقة  للحكومةحزيب أ و بدونه، ما يه ا 

، عىل أ ساس التعاقد اذلي جيسده 2017مؤسس تمك املوقرة س نة 

 الربانمج احلكويم.

  فلك حكومات العامل تضم وزراء بدون انامتء حزيب، ولك حكومات

لتايل فليس من املنطقي أ ن نقول بأ ن وجود وزراء العامل يمت تعديلها، واب
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وبأ ن التعديالت  بدون انامتء حزيب س يضعف ال حزاب الس ياس ية،

املتكررة للحكومة واخلالفات بني مكوانهتا تؤثر عىل اس تقرار معلها، 

 . الانتقاداتا ىل غري ذكل من 

  س تقطاب الكفاءات يُشلك قمية مضافة ال ضفاء مزيد من النجاعة فا

يعين وجود وزراء دون انامتء  والفعالية عىل معل احلكومة.  كام ال

اخلاص خارج ا طار العمل احلكويم حزيب، أ ن للك وزير برانجمه 

املنسجم اذلي يس تجيب لل ولوايت اليت حددها جالةل املكل حفظه 

 هللا والربانمج احلكويم.

  ن ر مشرتك واختيارات اقتصادية بل ا  و  احلكومة بلك مكوانهتا، لها ت ص 

عادة ترتيب  واجامتعية طار ا  رادية. اختيارات مت حتديدها يف ا  واحضة وا 

مج احلكويم اس تجابة للتوجهيات امللكية السامية يف أ وليات الربان

عداد مرشوع  خطبه ال خرية. وهذه الاختيارات يه اليت أ طرت ا 

 .2020قانون املالية لس نة 

  أ نه يف لك االئتالفات  احلكومية  عىل مس توى العامل  أ وحض أ نكام أ ود

هناك اختالفاٌت ، لكن املهم هو القدرة عىل تدبري هذه الاختالفات، 

واحلرُص عىل ضامن تفعيل خمتلف ال وراش امللزتم هبا، وعىل رأ سها 

لهيا جالةل املكل حفظه هللا يف  ال وراُش الاس تعجاليُة اليت دعاان ا 



 

7 

خطبه ال خرية، واليت تتطلب منا التعبئة ، ووضع  لك اخلالفات جانبا 

 والابتعاد  لك البعد عن احلساابت الس ياس ية.

 

من مرشوع قانون  9فامي خيص النقاش املس تفيض اذلي مه املادة  :اثنيا

سواء داخل الربملان أ و خارجه، البد أ ن أ ؤكد بأ ن  2020املالية لس نة 

جيابيا ومحمودا ما مل حي    د عن املوضوعية هذا النقاش يبقى شيئا ا 

 واس تحضار املصلحة العليا للوطن واملواطنني.

 حصل بني مكوانت جملس النواب  وأ ود أ ن أ نوه هنا ابلتوافق اذلي

أ غلبية ومعارضة من خالل التصويت عىل تعديل يوازن بني احلفاظ 

من خالل تقييد منع واس مترارية املرفق العام،  املواطنني عىل حقوق

احلجز عىل أ موال وممتلاكت ادلوةل مبجموعة من الضوابط، اليت تضمن 

الية الورورية يف أ جال تنفيذ ال حاكم القضائية عرب توفري الاعامتدات امل

 حمددة.

  وقد مت تدعمي مقتضيات هذه املادة بتدبري جديد مينع عىل ال مرين

ابلصف أ و من يقوم مقاهمم الالزتام بأ ي نفقة أ و ا صدار ال مر 

بتنفيذها، يف ا طار الاعامتدات املفتوحة ابملزيانية العامة، ال جناز مشاريع 

ينية ابالعتداء املادي ودون استامثرية عىل العقارات أ و احلقوق الع 

استيفاء املسطرة القانونية لزنع امللكية ل جل املنفعة العامة ابالحتالل 
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املؤقت. وهذا تدبري هام س ميكن من تفادي الاعتداء املادي عىل 

عقارات الغري، دون سلوك املساطر القانونية لزنع امللكية ودون توفر 

 الاعامتدات املادية الورورية ذلكل.

 الصيغة اليت مت عىل  كذكل وأ متىن أ ن تتوافق مكوانت هذا اجمللس

من منطلق املصلحة العامة اليت تأ خذ  اعامتدها للامدة التاسعة، وذكل

رضورة احلفاظ عىل التوازانت املالية لدلوةل  بعني الاعتبار

ذا علمنا أ ن  واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية، خاصة ا 

دلوةل بلغت خالل الثالث س نوات ال خرية ما احلجوزات عىل أ موال ا

يقارب عرشة ماليري درمه. فكام أ ن احلكومة مسؤوةل عن هذه 

 77التوازانت، فأ نمت كذكل كربملانيني مسؤولون عهنا مبوجب الفصل 

 من ادلس تور. 

  وأ ود التأ كيد من جديد بأ ن احلكومة ال تنوي من خالل اقرتاح هذه

ف  راغ ال حاكم القضائية من حمتواها.املادة ال خرق ادلس تور وال ا 

فهدفنا يف ا طار مرشوع قانون املالية برمته هو توطيد ثقة املواطن يف 

 مؤسسات بالده وليس العكس.

  فنحن حريصون أ شد احلرص عىل احرتام ال حاكم القضائية، وعىل

 التنفيذ الرسيع لهذه ال حاكم حىت نُث ب  ت  ثقة املواطن يف قضاء بالده.
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حريصون يف نفس الوقت عىل ضامن اس مترار املرفق العام يف  ولكن حنن

أ داء اخلدمات املقدمة للمواطن بشلك خاص. وال ميكن أ ن يتأ ىت ذكل 

ال بتحصني ال موال املرصودة لتس يريها من احلجز مع ا جياد وسائل بديةل  ا 

لزامية تنفيذ احلمك القضايئ يف مواهجة ادلوةل.  تضمن ا 

 جز عىل أ موال أ و ممتلاكت ادلوةل، ال يعترب وابلتايل فاقرتاح منع احل

عامال تفضيليا لدلوةل بقدر ما هو ا جراء لضامن اس مترارية املرفق العام، 

علام أ ن منع احلجز يبقى مقيدا مبجموعة من الضوابط املنصوص علهيا 

يف صيغهتا املعدةل   2020من مرشوع قانون املالية لس نة  9يف املادة 

 احلصول عىل حقوقهم اكمةل، من خالل لضامن حق املتقاضني يف

ا رساء مساطر مبسطة وحتديد أ جال مضبوطة لتنفيذ الاحاكم 

 الصادرة ضد ادلوةل.

   ،م  ظ  ع  مُ كن أ ن أ ؤكد لمك أ ن ميوحىت نقربمك من جتارب ادلول ال خرى 

تتضمن مقتضيات متنع احلجز عىل أ موال وممتلاكت ادلوةل مبا  ترشيعاهتا

ل مالك التابعة للمؤسسات العمومية والرشاكت اململوكة لكيا يف ذكل ا

حوايل  يف هذا الشأ ن مهت ال حباث اليت مقنا هباقد أ و جزئيا لدلوةل. و 

الوالايت املتحدة ال مريكية، وأ ملانيا، وفرنسا،  دوةل من بيهنا 22

 وبلجياك، وهولندا، وكندا، وسويرسا، وتركيا، وقطر، .....
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  ال تدخل  9التدخالت اليت ذهبت ا ىل كون  املادة وخبصوص بعض

وتعترب فرسا مزيانياتيا  مضن الاختصاص احلصي للقانون املايل

"Cavalier budgétaire" املادة جاءت هذه عىل أ ن ، أ ود التأ كيد

من القانون التنظميي لقانون املالية اليت  14تنفيذا ملقتضيات املادة 

ال حاكم القضائية الصادرة ضد ادلوةل تنص عىل أ ن نفقات تنفيذ 

تندرج مضن نفقات التس يري اليت يتلكف قانون املالية للس نة بتحديدها 

دراج مقتضيات قانونية تنص عىل ن ا  وبيان كيفية أ داهئا، وابلتايل ف ا 

كيفية أ داء النفقات املذكورة من خالل حتديد اال جراءات اليت يتعني 

ب امللكف ابل داء الالزتام هبا عىل لك من ال مر ابلصف  واحملاس

 6وكذا املادة  14ل داء هذه النفقات، هو منسجم مع مقتضيات املادة 

من القانون التنظميي لقانون املالية. وابلتايل فالتدابري املقرتحة يف ا طار 

ال  9املادة  وال جمال  يف ا طار القانون املايل للس نةال ميكن أ ن تكون ا 

 ". Cavalier budgétaire" للحديث عن فرس املزيانية 
 

  م جواز الفقرة ال خرية من هذه املادة، اليت نصت عىل عدخبصوص أ ما

حوال عىل ال موال وممتلاكت ادلوةل تنفيذا احلجز بأ ي حال من ال  

مقتىض ينسجم مع طبيعة هذه  لل حاكم القضائية الصادرة ضدها، فهو

 ال موال املرصودة للمصلحة العامة والغري القابةل للحجز علهيا.
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 نصت عليه املادة ال وىل من القانون  كام أ ن هذا املقتىض ينسجم مع ما

التنظميي لقانون املالية اذلي حيدد طبيعة ومبلغ وختصيص مجموع موارد 

واملايل الناجت عهنا. وابلتايل وتاكليف ادلوةل وكذا التوازن املزيانيايت 

فا جازة احلجز عىل أ موال ادلوةل وممتلاكهتا خُيل ابلتوازن املزيانيايت 

  واملايل اذلي حيمك قانون املالية الس نوي.
 

   من  126الفصل  مقتضياتاملادة تتعارض مع ولذلين يقولون بأ ن هذه

مجيع  راعى فيهادلس تور، أ ود أ ن أ ؤكد بأ ن تزنيل ادلس تور جيب أ ن تُ 

 أ حاكمه ومبادئه، وخاصة:

   من ادلس تور اذلي نص عىل رضورة التقيد ابلقوانني  37الفصل

واحرتام ادلس تور، وبناء عىل ذكل يتوجب احرتام مقتضيات 

القانون التنظميي لقانون املالية عند اختاد القرار بأ داء أ ي نفقة 

ن اكنت تنفيذا حلمك قضايئ؛  معومية وا 

  اذلي جعل احلفاظ عىل التوازانت املالية من ادلس تور  77الفصل

 مسؤولية مشرتكة للحكومة والربملان؛

  احلفاظ عىل اس مترارية  ب  ج  اذلي َأو  من ادلس تور  154الفصل

ال بتحصني ىت ذكل أ  املرافق العمومية يف أ داء خدماهتا، ولن يت ا 

جياد وسائل بديةل ال   تنفيذ ل موال املرصودة لتس يريها من احلجز مع ا 
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وهو ما مقنا ابلتوافق  ،م القضائية الصادرة يف مواهجة ادلوةلال حاك

من خالل تعديل  حوهل مع فرق ال غلبية واملعارضة مبجلس النواب

 .9املادة 

وخالصة القول مفقتضيات املادة التاسعة من مرشوع قانون املالية 

أ ن أ قدم بشأ هنا لك هذه التفاصيل يف ا طار  ُت ر  ، اليت أ ث  2020لس نة 

التفاعل مع تدخالتمك، ال تتعارض ال مع مقتضيات ادلس تور وتنسجم 

 ا مزيانياتيا.س  ر  مع أ حاكم القانون التنظميي لقانون املالية وال تعترب ف  

ولكي أ مل أ ن يمت تغليب املصلحة العليا يف ا طار التصويت عىل هذه 

  املادة.
 

 فامي خيص املديونية، البد من التأ كيد عىل النقط التالية: اثلثا:

  نس بة املديونية ا ىل الناجت  عرف مؤرشفكام تعلمون مجيعا، فقد

ليصل ا ىل حدود  2010ارتفاعا ابتداء من س نة  ادلاخيل اخلام،

نظرا  للظرفية . وذكل 2018س نة  %65,3و 2017س نة  65,1%

 .ال زمة العامليةاملرتبطة بتأ ثريات  الاقتصادية الصعبة

 فقد جنحت  املزيانية،والتحمك يف جعز  وبفضل اال صالحات املعمتدة

ا ىل الناجت  ةاحلكومة يف تقليص وترية تطور مؤرش معدل املديونية نس ب

+ نقطة من الناجت ادلاخيل اخلام 3,9ادلاخيل اخلام حيث تراجعت من 

نقطة مكتوسط  +1حوايل ا ىل  2013و 2009مكتوسط س نوي بني 
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وذكل  2018+ نقطة س نة 0,3، مث ا ىل 2017و 2014نوي بني س  

اذلي عرفته هذه عدل المنو الاقتصادي من الرتاجع النس يب ملرمغ ابل

 .احلقبة

  ن أ ؤكد عىل مسأ ةل هامة ويه أ ن املفهوم املعمتد أ  خرى البد أ  ومن هجة

من طرف املؤسسات املالية ادلولية ابلنس بة لبالدان فامي خيص 

% من 65احتساب جحم ادلين، هو دين اخلزينة وهو اليتعدى حاليا 

 الصدمات حتمل عىل القدرة الناجت ادلاخيل اخلام. وقد أ ثبت اختبار

اخلزينة يف مس تواه  دين نأ   ادلويل النقد صندوق طرف من املنجز

مس تداما. وابلتايل فالداعي للهتويل وتقدمي أ رقام يمت  يبقى احلايل

ع أ ساساحتساهبا عىل  . يف حني أ ن الطريقة العمويم لدلين ُمجمَّ

السلمية الحتساب دين القطاع العمويم أ و دين قطاع اال دارات 

 اللجوء عىل ، ترتكزادلولية املعايريالعمومية كام هو متعارف عليه يف 

لغاء أ صول وخصوم ادلين بني و  البياانت توحيد مبدأ   ا ىل  وحداتالا 

 . لتفادي احلساب املزدوج لدليون املكونة للقطاع العمويم

 للرتخيص خيضع الاس تدانة ا ىل اللجوء والبد أ ن أ ؤكد مرة أ خرى بأ ن 

 ملس توى سقفا حيدد اذلي ،يف ا طار قانون املالية الربملان قبل من

 الفارق تغطية وتمت جتاوزه، حال بأ ي ميكن ال اخلارجية المتويالت

التحكمي بني ، يف ا طار ادلاخلية ابملوارد المتويل احتياجات من املتبقي
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مصادر المتويل ادلاخلية واخلارجية من أ جل احلصول عىل رشوط 

مواتية تضمن أ قل لكفة ممكنة مع التقليل من خماطر تقلبات أ سعار 

 الفائدة والصف. 

 من حتقيق معلية املايض ال س بوع  يف قد متكنايف هذا اال طار، فو

خروج انحجة بلك املقاييس للمغرب يف السوق املايل ادلويل، بعد 

ا صدار دام مخس س نوات، حيث مكنت هذه العملية من غياب 

س نة  12 بأ جلمليار أ ورو  1ملبلغ  س ندات يف السوق املالية ادلولية

ل صحي اذليال دىن  الفائدةمعدل وهو  كسعر فائدة.فقط % 1,5و

ىل جانب ذكل عرب التارخي عليه املغرب يف السوق ادلولية اس تفاد . وا 

الاكتتاب من حيث احلجم لعملية  هذا اال صدار من أ كرب دفرت طلبات

مليار أ ورو و  5,3جتاوز مجموع الطلبات مبلغ  ، حيث منجزة ابل ورو

من املستمثرين املعنيني. ويؤكد هذا النجاح الثقة  285مشلت أ كرث من 

اليت حيظى هبا املغرب دلى املؤسسات املالية ادلولية الكربى وواكالت 

لك خاص، ابالس تقرار بشو أ شاد اذلين ، واملستمثرينالتصنيف

طار املاكرو اقتصادي نة اال  الس يايس اذلي تمتتع به اململكة املغربية ومتا

اذلي أ كده حفاظ املغرب عىل تصنيفه يف "درجة الاستامثر" ل كرث من 

وكذكل مبدى أ مهية اال صالحات اليت مت تنفيذها حتت  ،عرش س نوات
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اليت نصه هللا، و القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس 

 تمن عن أ فاق اقتصادية قوية ومتينة للمغرب.

 

ذا اكن املغرب حيظى ابلثقة ابخلارج، فا ن الرهان اليوم هو أ ن  :رابعا ا 

نعيد هذه الثقة داخليا، حىت نمتكن من وضع أ سس مرحةل جديدة 

 شعارها املسؤولية واملواطنة احلقيقية من أ جل بناء املس تقبل. 

  ومما الشك فيه أ ن بناء املس تقبل يتطلب مسامهة امجليع من خالل

الاخنراط الطوعي يف أ داء الوريبة. وأ نمت تعلمون أ ن تغيري السلوك 

عادة الثقة للفاعلني الاقتصاديني وللك امللزمني.  الورييب ينبين عىل ا 

  ذا كنا قد اتفقا يف املناظرة الوطنية حول اجلباايت عىل التأ سيس وا 

رضييب عادل، فا ن بلوغ هذا املراد يقتيض التأ سيس ملرحةل لنظام 

مرحةل بناء متكن من الولوج ا ىل مرحةل انعدام الثقة و  انتقالية تقطع مع 

 .أ جواء التفامه والوعي بأ مهية الامتثال الورييب

  من 2020وهذا ما مقنا به يف ا طار مرشوع قانون املالية لس نة ،

توجه هتدف ابل ساس ا ىل ضامن ال تدابري مجموعة من ال خالل اقرتاح 

ولقوانني الصف،  لالمتثال للقوانني الوريبية للمواطننيطوعي ال

حداث   .بني اال دارة ودافعي الورائب يف العالقةتوازن وا 
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  وابلتايل فال ميكن أ ن أ قبل أ بدا أ ن يمت تبخيس هذا اجملهود وهذه

ا علهيا مع الاسرتاتيجية الواحضة لتزنيل رؤية لال صالح الورييب اتفقن

لك الفاعلني يف ا طار املناظرة، من خالل اهتام احلكومة بتشجيع 

 المتلص الورييب.

  فقد اكن رضوراي، وكام مت االتفاق عىل ذكل يف ا طار املناظرة، أ ن

نؤسس ملرحةل انتقالية نقوم فهيا ابختاذ مجموعة من التدابري لتوطيد الثقة 

وخلق مصاحلة حقيقية للمواطن مع الوريبة والانتقال ا ىل مرحةل 

الامتثال واملواطنة الوريبية. ومن هذا املنطلق مت اختاد مجموعة من 

 دابري هتدف ا ىل التسوية الطوعية اجلبائية.الت

 فالهدف من هذه التدابري ليس تشجيع المتلص الورييب أ و  وابلتايل

 خض موارد ا ضافية يف حزينة ادلوةل لتقليص العجز. 

 ولو درهام واحدا من  2020أ كررها مرة اثنية مل تتوقع مزيانية س نة  وأ ان

 ة املقرتحة.املوارد اليت ستتأ ىت من املساهامت اال برائي

  فال يعقل أ ن تقولوا لنا بأ ننا نبحث عن موارد للخزينة من خالل اقرتاح

نؤكد بأ ننا مل نتوقع أ ي درمه برمس هذه التدابري  اهذه التدابري، ومل

 تهتموننا بأ ننا مل حنرتم مبدأ  الصدقية.

  فاحرتام مبدأ  الصدقية هو ما مقنا به، ل ن الهدف من هذه التدابري هو

عادة الثق  ة وليس البحث عن موارد مالية لسد جعز اخلزينة.ا 
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  النواب بتخصيص  جملسولكننا رمغ ذكل أ ثران التفاعل مع مقرتحات

برمس  التلقائية ابلتسوية حصيةل املسامهة اال برائية املتعلقة% من 50

   لصندوق الامتسك الاجامتعي. ،ابخلارج املنشأ ة واملوجودات املمتلاكت

  ل  احلكومة أ نكام . ابلزتاماهتا فامي خيص تزنيل خمرجات املناظرةمل خُت 

، يتضمن مجموعة هامة من التدابري 2020رشوع قانون املالية لس نة مف 

تدبريا  33أ صل حيث أ نه من اليت تندرج مضن هذه التوصيات. 

ا عن توصيات قتدبريا منبث 22مقرتحا يف ا طار هذا املرشوع، هناك 

عداد املناظرة الوطنية حول اجلباايت. و  مرشوع القانون قد مت ا 

اال طار، وهو يوجد قيد ادلراسة من طرف مصاحل ال مانة العامة 

للحكومة يف انتظار عرضه عىل مسطرة املصادقة وتقدميه جمللسمك 

 املوقر يف أ قرب ال جال.

  التدابري ذان مل ختضع ال مالءات الاحتاد ال وريب، بل اختاحلكومة و

مع بلك س يادية،  2020مرشوع قانون املالية لس نة املدرجة يف 

الاقتصادية املرتبطة أ ساسا بتشجيع  املغرب عىل حامية مصاحل احلرص

يمت اختاذ أ ي تدبري دون تقيمي كام مل الاستامثر وخلق فرص الشغل. 

 دقيق ل ثره عىل املقاوةل الوطنية والاستامثر بشلك عام.
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عىل رؤية اقتصادية  2020مرشوع قانون املالية لس نة وفر يت خامسا:

واجامتعية واحضة. وال رقام واملعطيات اليت بسطهتا يف العرض اذلي 

 قدمته أ مام جلنتمك تبني ذكل ابمللموس.

  اثرهتا  ن أ قف عند بعض املالحظات اليتأ  لكن البد خبصوص  متت ا 

 بعض اجلوانب الاجامتعية للمرشوع:

البد أ ن  الوظيفة التوزيعية للس ياسة املالية لدلوةل،ملا نتحدث عن  .1

عفاء  نتساءل: من  أ لف أ جري( 900) % من ال جراء 15أ ال يندرج ا 

مضن هذه الس ياسة، علام أ ن مجموع مبالغ  الوريبة عىل ادلخل

 6اال عفاءات الوريبية املوهجة دلمع القدرة الرشائية للمواطنني يفوق 

 11درمه؟ ونفس السؤال ميكن طرحه فامي يتعلق بتخصيص  ماليري

مليار درمه  15مليار درمه برمس زايدة أ جور املوظفني، وحوايل 

 ملواصةل دمع أ سعار غاز البواتن وادلقيق والسكر.

صندوق  وملا نتساءل عن مأ ل الهوامش املالية اليت انبثقت عن ا صالح .2

املؤكد أ ن نفقات املقاصة  املقاصة وحترير أ سعار املواد النفطية، مفن

، وتقلصت هذه النفقات بفضل 2012مليار درمه س نة  50فاقت 

والسؤال اذلي . 2020مليار درمه س نة  15اال صالح ا ىل حوايل 

 20مزيانية قطاعي الصحة والتعلمي  بـارتفاع  شلكينبغي طرحه : أ ال يُ 

جوااب واحضا عىل سؤال أ ين  2020و 2012مليار درمه بني سنيت 
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اعامتدات الاستامثر شلك ارتفاع وأ ال يُ . بت الهوامش املتاحة؟ذه 

جابة واحضة كذكل؟ علام أ نه  مليار درمه 19للمزيانية العامة لدلوةل بـ  ا 

% س نة 7تقليص جعز املزيانية اذلي انتقل من مت يف نفس الوقت

 .  2020% متوقعة س نة 3,5ا ىل  2012

خبصوص الرفع من اعامتدات  احلكومة قدهماملا نقول بأ ن ال رقام اليت تُ  .3

قطاعي الصحة والتعلمي يه أ رقام "خداعة"، فهذا وصف أ قل ما ميكن 

ذا علمنا أ نه ينبين يف  أ ن نقول عنه هو أ نه جيانب املوضوعية خاصة ا 

التحليل عىل كون نس بة كبرية من الارتفاع هتم نفقات التس يري 

حداث املناصب املالية. وهنا البد أ ن  وابلضبط نفقات املوظفني وا 

عترب الرفع من اعامتدات املوظفني لقطاعي أ طرح السؤال التايل: أ ال يُ 

حداث  والصحة التعلمي  ينمنصب مايل، استامثرا يف هذ 20.000وا 

وملا  القطاعني الهامني اذلين تلعب فهيام املوارد البرشية دورا حموراي؟.

أ ن ننىس ما  الجيبفنتحدث عن اعامتدات الاستامثر يف قطاع الصحة 

يف ا طار احلساب اخلاص هببات  لالستامثر مت ختصيصه من اعامتدات

مليار درمه برمس  1,2دول جملس التعاون اخلليجي، واليت تبلغ 

اعامتدات ال داء اخلاصة ببناء املركزين الاستشفائيني ل اكدير والرابط، 

برمس وجتهزي املركز الاستشفايئ لطنجة، علام أ ن الالزتامات املتبقية 

مليار درمه.  6,2هذه املشاريع خالل الس نوات القادمة تبلغ حوايل 



 

20 

مليار درمه اخملصصة لقطاع  18,6وهذه الاعامتدات تُضاف ا ىل 

 الصحة برمس املزيانية العامة لدلوةل.

فاملشلك اذلي يطرح نفسه  أ ما خبصوص صندوق الامتسك الاجامتعي، .4

نفاق ثلث أ و ربع امل حلاح اليوم ليس هو ا  وارد املوجودة، بل رضورة اب 

ن أ ركز هنا عىل نقطة هامة أ  اس تدامة موارد هذا الصندوق. والبد 

بناء ويه أ ن احتساب نس بة النفقات تمت بناء عىل موارد الس نة وليس 

 ُ  ل. وحىت نتحدث ابل رقام:حَّ ر  عىل الرصيد الس نوي امل

 2.47ما مجموعه  2018فقد بلغت املداخيل الصافية للصندوق س نة 

. أ ي مليار درمه 3,72 مبلغ نفقاتت ال قابل جتاوز، يف امليار درمهمل 

 أ ن النفقات الس نوية للصندوق تفوق موارده. 

ن أ قف هنا عند بعض ال رقام اليت تبني اجملهود اذلي مت بذهل أ  والبد 

الاعامتدات اليت مت عىل مس توى الامتسك الاجامتعي، فقد بلغت 

صندوق دمع الامتسك رصدها لفائدة خمتلف الربامج املموةل من طرف 

. 2019-2014مليار درمه خالل الفرتة  17,3ما يفوق  الاجامتعي

ا ىل  2014مليار درمه س نة  1,86حيث انتقلت هذه الاعامتدات من 

.و حيتل نظام املساعدة الطبية الصدارة  2019مليار درمه س نة  4,4

من مجموع املبالغ املوهجة % 39 يناهز مبامن حيث الاعامتدات املرصدة 

مت ختصيص ما يفوق بيامن  ،2019لمتويل مجموع الربامج برمس س نة 

 ربانمج تيسري. لاملبالغ من مجموع هذه  37%
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صالح املؤسسات خبصوص التساؤالت املرتبطة  سادسا: اب 

تنفيذا للتوجهيات احلكومة، واملقاوالت العمومية، أ ود التأ كيد عىل أ ن 

امللكية السامية خاصة تكل الواردة خالل اجمللس الوزاري املنعقد يف 

تفعيل خطة معل هتدف  منخرطة بلك جدية يف ،2018أ كتوبر  10

عادة هيلكة بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية، الس امي من  ا ىل ا 

عادة تركزي عىل هماهما ال ساس ية وتفويت بعض أ صولها  نشاطها خالل ا 

 معوالرشاكت التابعة واملساهامت اليت ال ترتبط بنشاطها ال سايس، 

امثراهتا من وضامن الفعالية يف تدبري استالعمل عىل ترش يد نفقاهتا، 

خالل حهثا عىل اللجوء ا ىل أ ساليب متويل مبتكرة خاصة يف ا طار 

 .الرشاكة مع القطاع اخلاص

  ختفيض مديونية املؤسساتكام أ طلقت احلكومة ورشا هاما هيدف ا ىل 

 .هبا رصد اخملاطر املالية املتعلقة، و واملقاوالت العمومية

ؤسسات، البد من وخبصوص ما أ ثري خبصوص التحويالت لفائدة هذه امل

ذا اكنت هذه التحويالت قد بلغت  التأ كيد عىل مسأ ةل هامة، ويه أ نه ا 

مليار درمه مهنا مت  20، فا ن 2018مليار درمه س نة  30ما مجموعه 

 توجهيها ابل ساس للمؤسسات العمومية العامةل ابلقطاع الاجامتعي، ومهنا
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ومؤسسات التعلمي واجلامعات ، ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين

 ، واملراكز الاستشفائية اجلامعية،...العايل

والجيب الربط بني التحويالت لفائدة املؤسسات العمومية اليت تعترب 

لس ياسة ادلوةل يف القطاعات الاجامتعية ابل ساس، وبني  اامتداد

املساهامت املالية لبعض املؤسسات واملقاوالت العمومية ذات الطابع 

مليار درمه خالل الفرتة  9,8 ي، واليت بلغت يف املتوسطالتجاري الرحب

2010-2018. 

% س نة 30وهنا البد أ ن نسجل بشلك ا جيايب ارتفاع هذه املساهامت بـ

مليار درمه  12,2، ومن املتوقع أ ن تبلغ 2018مقارنة مع س نة  2019

  .  2020س نة 

عىل  تطرقت بعض التدخالت ا ىل اس مترار الضغط اجلبايئ :سابعا

ال وليات  من ، ذلا أ ود التأ كيد عىل أ ن ختفيف هذا الضغط يعداملقاوالت

قد حرصنا عىل اليت نصت علهيا توصيات املناظرة الوطنية للجباايت و 

كتوجه اسرتاتيجي للس ياسة اجلبائية اليت س يحددها مرشوع  اعامتدها

 .القادمة س س نواتامخلاال طار وفق مقاربة تدرجية عىل مدى -القانون

مرشوع قانون املالية  يف تنفيذ هذه الاسرتاتيجية ابتداء من رشعناوقد 

، فيف العبء اجلبايئ عىل املقاوالتعدة تدابري لتخ  يضماحلايل اذلي 

نذكر مهنا عىل اخلصوص ختفيض سعر الوريبة عىل الرشاكت من 
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تطبيق  ، وذكل يف أ فقفامي خيص القطاع الصناعي 28% ا ىل 31%

 .مخس س نوات خالل% 20سعر 

وبصفة عامة وكنتيجة لتطبيق ال سعار التصاعدية للوريبة عىل 

 اصافي االصغرى واملتوسطة اليت حتقق رحب املقاوالت فا ن ،الرشاكت

، ال تؤدي لدلوةل برمس درمه 1.000.000و  300.001يرتاوح بني 

 .مكعدل% 15 الوريبة عىل الرشاكت سوى

اجملهودات املبذوةل من طرف  وابملقابل تس تفيد هذه املقاوالت من

عادة هيلكة وجتميع ولوهجا للمتويلاحلكومة لتحسني  ، من خالل ا 

ا طالق الاسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل،  ومنتوجات الضامن 

" للك التدابري اليت Small Business Actووضع ا طار مرجعي "

لهيا. وين درج تس هتدف هذه املقاوالت هبدف تبس يطها وتسهيل الولوج ا 

يف هذا اال طار ا حداث المتويل التعاوين ك لية جديدة لمتويل مقاوالت 

 .الش باب واملقاوالت املبتكرة

 

لقد جاء يف بعض التدخالت بأ ن مرشوع قانون املالية لس نة  :اثمنا

، مبين عىل رؤية حماس باتية، ويعكس تصورا تقنيا لتدبري العجز، 2020

 نفس املضمون.ا ىل غري ذكل من التعبريات اليت حتمل 

 وهنا البد أ ن أ طرح مجموعة من التساؤالت : 
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  ،هل من املنطقي أ ن نقول أ ن هذا املرشوع مبين عىل رؤية حماس باتية

 11ماليري درمه، والزتمنا بـ 5وقد رفعنا استامثرات املزيانية العامة بـ

مليار درمه  9,6مليار درمه يف ا طار احلوار الاجامتعي، وحولنا 

ماليري درمه لتصفية دين الوريبة عىل القمية  10ا للجهات، وخصصن

 املضافة لفائدة املقاوالت؟

  اكنت س تكون دلينا لواكنت رؤيتنا لهذا املرشوع تقنية حماس باتية، هل 

اال رادية واجلرأ ة والشجاعة الاكفية للبحث عن موارد بديةل ومبتكرة من 

 وع؟أ جل متويل ال ولوايت الاجامتعية والاقتصادية لهذا املرش 

 مت تعبهتا سواء من تس  توابحلديث عن المتويالت املبتكرة، فهذه متويال

خالل التدبري النش يط ل مالك ادلوةل أ و عن طريق تفعيل أ ليات 

ومع القطاع اخلاص ال جناز وتدبري  مع فاعلني مؤسساتنيالرشاكة 

 املشاريع الاستامثرية العمومية. 

   ،واستامثر مدخرات الصندوق املغريب للتقاعد يندرج يف هذا اال طار

فاليتعلق ال مر خبوصصة للمراكز الاستشفائية بل ابستامثر يف العقار 

حفسب. املراكز الاستشفائية ستس متر يف أ داء خدماهتا للمواطنني كام 

يف السابق وبدون تغيري. كام أ ن هذا الاستامثر هو استامثر جيد 

مَّن ملدخرات املوظفني، وسيُسامه يف حتسني الوضعية املالية  ومؤ 

 للصندوق املغريب للتقاعد وليس العكس.  
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  من ضامن موارد  ن اللجوء ا ىل هذا النوع من المتويالتمكس يُ  كام

ومن متويل  لدلوةل ابعتبارها رضورية وأ ساس ية، املالية توازانتال  زُ ز   ع  تُ 

ا ىل املزيد من ادلين، وهذا ما فتئمت ال ولوايت الاجامتعية دون اللجوء 

 تطالبون به.

  ما أ ن نبحث عن موارد بديةل وهذا ما مقنا به، أ و فعلينا أ ن خنتار، ا 

ماكنيات مالية لمتويل احلوار الاجامتعي، وبناء  نقول بأ نه ليست دلينا ا 

 .... أ و أ ن نلجأ  ا ىل ادلين.واملوائن املراكز الاستشفائية، والطرق

  وحنن مل خنرت احللول السهةل، بل جلأ ان ا ىل المتويالت املبتكرة وأ طلقنا

عادة هيلكة احملفظة العمومية، ومقنا  طار ا  معليات اخلوصصة يف ا 

دارة العادي بأ كرث من   1بتقليص النفقات املرتبطة ابلسري العادي لال 

مليار درمه. وأ خص ابذلكر النفقات املرتبطة ابلتنقل داخل وخارج 

، والاس تقبال والفندقة وتنظمي الندوات، ولك املصاريف الوطن

 املرتبطة ابقتناء وصيانة س يارات ادلوةل، وادلراسات،... 

  فال مر 2020ن مرشوع قانون املالية لس نة م 46أ ما خبصوص املادة ،

ا ىل  "، فالربجوعCavalier Budgétaire" مزيانيايت  س  ر  ف  ب  يتعلق ال 

من القانون التنظميي لقانون املالية فهيي تنص عىل ما ييل " ال  6املادة 

ال أ حاكما تتعلق ابملوارد والتاكليف أ و  ميكن أ ن تتضمن قوانني املالية ا 
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هتدف ا ىل حتسني الرشوط املتعلقة بتحصيل املداخيل ومبراقبة 

 اس تعامل ال موال العمومية".

  دة، بل هتدف أ حاكهما ا ىل منح ال تتعارض مع هذه املا 46واملادة

بتطبيق احتياطات اعرتاضية يف حدود  ملان ترخيصا للحكومةرب ال

من التدبري الفعال لنفقات  نميكس   مما% من مزيانية الاستامثر، 15

الاستامثر خالل الس نة وربطها مبس توى تعبئة املداخيل املدرجة يف 

امثر املربجمة برمس ا طار ال لية اجلديدة للمتويل املبتكر ملشاريع الاست

، عىل أ ن يمت اال ذن بصف هاته الاحتياطات بصفة 2020س نة 

 تدرجيية خالل الس نة.

  من القانون التنظميي للاملية تتيح للحكومة  62بالرمغ من أ ن  املادة ف

ماكنية  وهنا  ...«.وقف تنفيذ بعض نفقات الاستامثر » خالل الس نة ا 

فا ن هذا اال جراء حيص دور الربملان يف "اال خبار  ،أ عين الوقف الهنايئ

من مرشوع قانون املالية  46 املُس بق للجنيت املالية"، بيامن تتيح املادة 

دورا أ كرب للمؤسسة الترشيعية يف احلفاظ عىل توازن املالية العمومية 

 من ادلس تور. 77كام نص عىل ذكل الفصل 

 ادلولية، وخاصة فرنسا اليت  وقد مت اس تلهام هذه املادة من الترشيعات

رفاق قوانيهنا املالية س نواي بتقدمي لنسب الاحتياطات الاعرتاضية  يمت ا 

املطبقة عىل لك النفقات مبا يف ذكل نفقات املوظفني. وذكل يف ا طار 
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 ااحلفاظ عىل التوازانت اليت بنيت علهيا قوانني املالية اليت صوت علهي

 الربملان.

 

، البد 2020مرشوع قانون املالية لس نة خبصوص فرضيات  :اتسعا

عداد  أ نعىل  من التأ كيد ا ىل معطيات دقيقة  د  ن  ت  املرشوع اس   اهذا 

 لتطور الظرفية ادلولية والوطنية. 

 عدادها ابعامتد ة، وبناء قياس يج ماكرو ذامن فالتوقعات الاقتصادية، يمت ا 

فرضيات تأ خذ بعني الاعتبار الس ياق ادلويل عىل مجموعة من ال

عدادميوالوطين اذلي  التوقعات، وابالستناد ا ىل التتبع  هذه زي فرتة ا 

ادلقيق واملس متر ملعطيات الظرفية اليت توفرها املؤسسات الوطنية 

 وادلولية. 

  والبد أ ن أ ؤكد عىل مسأ ةل هممة، ويه أ ن التوقعات تبقى جمرد توقعات

ة. كام أ ن ميكن ُمراجعهتا وفقا لتغري معطيات الظرفية ادلولية والوطني

ث ال  للمنو العاملي، مث  لك املؤسسات ادلولية تضع توقعات معينة م 

 تُراجعها وفقا للمتغريات الاقتصادية واجليوس ياس ية.

  عداد وابلتايل مرشوع قانون املالية فالفرضيات اليت اعمتدانها يف ا 

معطيات واقعية وموضوعية للس ياق مبنية عىل  ،2020لس نة  

 من متغريات متواترة.ادلويل، وما يكتنفه 
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  وحىت ال أ طيل عليمك يف رشح معطيات الظرفية الوطنية وادلولية اليت

، سأ قتص عىل 2020انبت علهيا فرضيات مرشوع قانون املالية لس نة 

نس بة المنو. فلام نقول بأ ن المنو املتوقع حتقيقه الس نة القادمة هو 

 %، فذكل راجع ابل ساس ا ىل:3,7

ع ال ويل لصاحل ال نشطة الزراعية غري احلبوب طاللق يهيلكال  ولتحال  .1

حبيث ال  ملحوظ بشلكيف القمية املضافة للقطاع  نسبهتا تقلصت اليت

 %. 14,8تتجاوز

نتايج وظهور قطاعات جديدة  .2  يُتوقع حيث ،تنويع النس يج الوطين اال 

 الطاقية لل نشطة املرتقب اجليد ال داء من الثانوي القطاع يس تفيد أ ن

 املضافة القمية س تزتايد كام. الصناعية وال نشطة املعادن واس تخراج

 اخلصوص، وجه عىل املتوقع اجليد ال داء بفضل اخلدمات لقطاع

 والس ياحة العاملي المنو ابنتعاش ارتباطا ابلنس بة للقطاع الس يايح

 .ادلولية

عنارص الطلب يف لعب دور رئييس يف دمع المنو الاقتصادي اس مترار  .3

 وحتسن واخلاصة،  العمومية لالستامثرات اال جيايب التطور بفضل

 ابخلارج املقميني املغاربة حتويالت تعزيز من مس تفيدا ال رس اس هتالك

 .ال سعار مس توى يف التحمك ا ىل ابال ضافة الرشائية القدرة وبدمع
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املغرب، اذلي  ا ىل املوجه اخلاريج للطلب املرتقب الانتعاش  .4

 ذات القطاعات معززة بدينامية س يؤدي ا ىل ارتفاع جحم الصادرات

واال لكرتونيك،  والطريان الس يارات صناعة مثل العالية املضافة القمية

 نس بة بنفس ومش تقاته، الفوسفاط مبيعات حلجم وابالرتفاع املتوقع

 .ال مسدة مبيعات وخصوصا الصادرات، مجموع تزايد

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

التوضيحات واال جاابت اليت ارتأ يت تقدميها لمك يف ا طار اكنت ت لمُك أ مه  

 التفاعل مع مالحظاتمك وانتقاداتمك ومقرتحاتمك القمية.

طار املناقشة أ  وس بقى رهن ا شارتمك، لتقدمي مزيد من التوضيحات يف ا 

 .2020ملواد مرشوع قانون املالية لس نة  التفصيلية

جيابية م ع التعديالت اليت ميكهنا كام أ ن احلكومة مس تعدة للتفاعل بلك ا 

 أ ن تُغين هذا املرشوع. 

 اخنراطمك اجلدي يف النقاش.تعبئتمك و  أ شكرمك جمددا عىل

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.              

 

 


