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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 ؛ رئيس الالس يد 

 ؛ادلوةل وزيرالس يد 

 احملرتمون؛ املستشارونوالسادة  الس يدات 

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

مبناس بة املناقشة العامة للجزء  الربملانية ةالفرق واجملموع وممثيل السادة رؤساءو 

 .2020 لس نةال ول من مرشوع قانون املالية 

داخل جلنة املالية أ و خالل هذه  طيةل مسار املناقشات سواء   حرصت   لقد

 ص  اجللسة عىل أ ن أ  
 
ملداخالت الس يدات والسادة  واهامتم   معان  غي بلك ا

، وذكل من منطلق الاحرتام اذلي أ كنه ملؤسس تمك احملرتمني املستشارين

املتبادل، عالقة مبنية عىل الثقة، والإصغاء حرصا مين عىل بناء ، و احملرتمة

ولاا  ه ادلس تور، من والتعاون البناء لك من منطلق الاختصاصات اليت ي  

  أ جل خدمة مصاحل وطننا ومواطنينا. 

 الس يدات والسادة أ توجه ابلشكر والامتنان لاكفة، ويف هذا الإطار

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

الكبرية وعىل ال جواء الإجيابية واجلادة اليت طبعت املناقشة والتصويت عىل 
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، داخل جلنة املالية 2020اجلزء ال ول من مرشوع قانون املالية لس نة 

َه كذكل ابلس يد رئيس هذه  التمنية الاقتصادية.التخطيط و و  ولبد أ ن أ نَو  

وحمكة أ ثناء تدبريه لزمن وجمرايت النقاش اللجنة، وما حتىل به من سعة صدر 

 والتصويت عىل مرشوع قانون املالية. 

جيابية م  لك مالحاات بأ قىص قدر من الإ عىل التفاعل  تحرص وقد

خالل املناقشة  احملرتمني نياملستشار الس يدات والسادة  وتساؤلت وانتقادات

من خالل تقدمي  ،2020العامة والتفصيلية ملواد مرشوع قانون املالية لس نة 

 . بلك املعطيات اليت تقدممت بطلهبامعززة  ال جوبة الشفوية واملكتوبة

سةواء مةن  التعديالت املقدمةة لتجاوب م اعىل يف نفس الوقت  ت  حرصكام 

لك  تقةدميمة  مبا ينبغي مةن اجلديةة واملوضةو،ية، طرف ال غلبية أ و املعارضة 

ال رقام تعكس بوضوح ال جواء الإجيابية  ولعل .الالزمة واملعطيات التوضيحات

 ،2020اليت مرت فهيةا لليةة التصةويت عةىل مرشةوع قةانون املاليةة لسة نة 

والتجةةاوب والتفاعةةل الكبةةري للمكومةةة مةة  تعةةديالت لك الفةةرق واجملموعةةات 

 .أ غلبية ومعارضة الربملانية

بني  . ومنلتعدي 100، مت حسب  يف اجملموع تعديال مت تقدمياا 205مفن بني 

% مهنا لفرق 43 حوايل)تعديال  44مت قبول  (105)التعديالت املتبقية 

وهذه أ رقام اس تثنائية تعكس ال جواء الإجيابية اليت مر فهيا النقاش  .(املعارضة
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، والتجاوب والتفاعل 2020والتصويت عىل مرشوع قانون املالية لس نة 

 أ غلبية ومعارضة.  الربملانيةالكبري للمكومة م  تعديالت لك الفرق واجملموعات 

 :التعديالت هذه أ مهوسأ قدم 

حداث .1 "الصندوق اخلاص للهنوض مبناومة الرتبية والتكوين وحتسني  اإ

قتييات القانون الإطار املتعلق مبناومة الرتبية مل  تفعيال جودهتا"

 والتكوين والبمث العلمي.

لتسوية من حصيةل املسامهة الإبرائية املتعلقة اب %50ختصيص نس بة  .2

هذا  لفائدة التلقائية برمس املمتلاكت واملوجودات املنشأ ة ابخلارج

 الصندوق.

،فاء معاشات العجز املمنوحة لل شخاص املعنيني  .3 من الرضيبة  وخللفاماإ

 عىل ادلخل.

ابلنس بة للمعاش  %60اإىل  %55الرف  من مبلغ اخلصم اجلزايف احملدد يف  .4

 س نواي.  درمه 168 000اذلي ل يتجاوز 

،فاء الرشاكت الرايضية من الرضيبة عىل القمية امليافة ابلنس بة جملموع  .5 اإ

 .( س نوات5ملدة مخسة )، ال نشطة والعمليات اليت تقوم هبا
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الرضيبة عىل ، و تطبيق الرضيبة عىل الرشاكت عىل املس تغالت الفالحية .6

بشلك  %20بسعر حمدد سقفه يف  ،نيالفالحي نيادلخل عىل املس تغل

 دامئ.

يف جمال رة ك  تَ ب  امل  سقف املسامهة يف رأ سامل املقاولت حديثة النشأ ة  رف  .7

اليت ختول احلق يف التخفيض من الرضيبة من  ،التكنولوجيات احلديثة

 ( درمه.500.000) أ لف ( درمه اإىل مخسامئة200.000مائيت أ لف )

دارة مبارشة مسطرة مراجعة  .8 الرف  من مبلغ النفقات اذلي جيزي لالإ

 درمه. 240.000اإىل  120.000لرضيبية للملزم من الوضعية ا

 الس يدات والسادة،

ن أ كرب رهان دلينا اليوم كس ياس يني، بغض مما لشك فيه أ ننا مجيعا متفقون بأ  

النار ،ن موقعنا يف احلكومة أ و الربملان، يف ال غلبية أ و املعارضة، هو أ ن 

رادهتا مؤسسات بالده، نس تعيد ثقة املواطن يف  الصادقة وقدرهتا عىل ويف اإ

 الاس تجابة حلاجياته امللحة.

َس بأ ن نقاشاتنا خبصوص خمتلف  يدَ ع  ول ميكن أ ن ن   ذا لَم  ل اإ الثقة للمواطن اإ

طار مرشوع قانون املالية أ و خارجه، تنبين عىل لغة  الس ياسات العمومية يف اإ

الوضوح، والرصاحة، واملساءةل املوضو،ية اليت ت َغل  ب  مصلحة الوطن 

 واملواطنني بعيدا ،ن املصاحل الفئوية والرصاعات الس ياس ية.
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يف خطابه ال خري أ مام جمليس الربملان فقد أ كد جالةل املكل حفاه هللا 

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

التحدايت مه ل  ،ن توفري رشوط النجاح  ربملان، مسؤوةلالكومة و ذكل احل

 املرحةل اجلديدة. اليت تفرضاا والرهاانت الاقتصادية والتمنوية

يتطلب بطبيعة احلال التعاون والتعبئة امجلا،ية من أ جل ترصيد  وهذا

املكتس بات اليت رامكهتا بالدان حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل نرصه هللا، 

طار منوذج تمنوي ن من حتقيق ك   مَ جديد ي   وادلف  ابملسار التمنوي لبالدان يف اإ

دماج أ كرث للفئات الاشة والفقرية.    نسب منو أ عىل واإ

، نكون متفقني خبصوص ال ولوايت اليت حددها جالةل املكل حفاه هللافأ ن 

ل يعين أ ن يكون دلينا نفس التصور ملا ميكن بلورته من حلول لالإشاكليات 

نرحب ابلنقد  الاجامت،ية والاقتصادية املطروحة عىل بالدان. فنمن

 . ةاملوضو،ي، ونرحب كذكل ابلقرتاحات البناء

. بل تعين أ نه عىل لك تعاون لتعين التوافق عىل لك يشءكام أ ن التعبئة وال 

الفرقاء لك من موقعه، تغليب املصلحة العليا للوطن واملواطنني والارتقاء 

حفاه  ابخلطاب الس يايس من أ جل رف  الرهاانت اليت أ كد علهيا جالةل الكل

هللا، خاصة وقد بلغنا مرحةل مفصلية حافةل ابلعديد من الإكراهات داخليا 

مسؤوليته من أ جل حتقيق الإقالع الشامل  لَ م  وخارجيا تفرض عىل لك منا حتََ 

ليه مجيعا، واحلفاظ عىل الاس تقرار اذلي تنعم به بالدان يف ظل  اذلي نصبو اإ
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جهبتنا ادلاخلية يف مواهجة املرتبصني ما تعرفه املنطقة من توترات كبرية، وتقوية 

 بوحدتنا الرتابية.

ملعمتدة من ا عىل تشبت احلكومة ابملقاربة الس ياس ية من جديد وهنا أ ود التأ كيد

، حلل قيية الصمراء طرف منامة ال مم املتحدة، وقرارات جملس ال من

طار اليوابط اليت حددها جالةل املكل حفاه هللا، واملتعلق ة بعدم املغربية يف اإ

 وجود أ ي حل لاذه القيية خارج احلمك اذلايت واحرتام س يادة املغرب.

عدد ادلول ومما لشك فيه أ ن قرار جملس ال من ال خري، والزتايد املتواصل ل

الرشااكت والتفاقيات اليت جتم  املغرب و  اليت ل تعرتف ابلكيان الومهي،

اليت تشمل الصمراء و  ابلقوى الكربى، وعدد من ادلول الشقيقة والصديقة

املغربية، تؤكد صواب ووجاهة املوقف املغريب املبين عىل س يادته عىل لك شرب 

 من أ راضيه.

ابجلاود والتيميات اليت تبذلاا لك القوى ال منية وليفوتين هنا التنويه جمددا 

مبختلف تشكيالهتا، وب َتَجن دها ادلامئ، حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل 

 .، لفدفاع ،ن الوحدة الرتابية للوطن، وصيانة أ منه واس تقرارهحفاه هللا

احلكومة حريصة عىل توفري الإماكنيات املالية  جمددا بأ ن كيدالتأ  أ ود كام 

والبرشية الرضورية ليامن اش تغال قواتنا ال منية مبختلف تشكيالهتا، يف 

ظروف متكهنا من أ داء دورها عىل الوجه ال مثل يف حامية أ من الوطن 
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فال من والاس تقرار ليس  ه مثن يف ظل ما يعرفه الوض  الإقلميي  واملواطنني.

 رية.من توترات خط

 الس يدات والسادة،

ن   خالل النقاش اجلاد واملسؤوليكون من  الارتقاء ابخلطاب الس يايساإ

فليس من مسؤوليتنا كس ياس يني أ ن نزرع اليأ س دلى املواطنني  .واملوضو،ي

بعض ال رقام وأ ن نشكك يف لك ما تأ يت به احلكومة من تدابري عرب تقدمي 

، اإىل غري ذكل مكوانت ال غلبيةمبعزل ،ن س ياقاا، وتيخمي اخلالفات بني 

يد  ،ن س ياق التحليل املوضو،ي مليامني   قانون   مرشوع   من املواضي  اليت حَت 

عداده وتقدميه جمللسمك املوقر أ ن يشلك منعطفا يف  للاملية أ ردان من خالل اإ

 مسار التأ سيس ملرحةل جديدة قواهما الثقة واملسؤولية لبناء مغرب الغد. 

نا متفقون مجيعا بأ ن بالدان حققت مجموعة من الرتاكامت مفام لشك فيه أ ن 

الإجيابية بقيادة ملكية حكمية، ومتفقون كذكل بأ ن هناك مجموعة من العوائق 

 . تعرتض مسار بالدان التمنوي

ذا اكن  "  املاضية لس نةل املكل حفاه هللا يف خطاب العرش قد قال جالةل ف اإ

ما أ جنزه املغرب وما حتقق للمغاربة، عىل مدى ،قدين من الزمن يبعث عىل 

أ حس أ ن شيئا ما ينقصنا، يف   الارتياح والاعزتاز، فاإنين يف نفس الوقت،

 اجملال الاجامت،ي.
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واصل العمل، اإن شاء هللا، يف هذا اجملال بلك الزتام وحزم، حىت وس ن     

 اليعف ومعاجلهتا.نمتكن مجيعا من حتديد نقط 

حفجم اخلصاص الاجامت،ي، وس بل حتقيق العداةل الاجامت،ية واجملالية، من أ مه 

ال س باب اليت دفعتنا لفد،وة، يف خطاب افتتاح الربملان، اإىل جتديد المنوذج 

 التمنوي الوطين." انهتى  منطوق اخلطاب املليك السايم.

حتدثمت ،نه من اختاللت  مافاذا يعين أ يهتا الس يدات أ هيا السادة، بأ ن لك 

شاكلية التعلمي  يف التوازن الاجامت،ي واجملايل، وبطاةل الش باب، والاجرة، واإ

جياد ، يه تراكامت لس نوات طويةلوالصحة ، ينبغي الانكباب علهيا من أ حل اإ

طار جتديد منوذجنا التمنوي. وهذه مسأ ةل تعنينا مجيعا  احللول املناس بة يف اإ

 خاصا، ولك القوى احلية يف البالد.حكومة وبرملاان وقطاعا 

مياهنا بأ ن  واحلكومة منخرطة بلك جدية يف هذا الورش الوطين من منطلق اإ

ل من ، ل ميكن أ ن يتمقق وخلق فرص الشغل تقليص اخلصاص الاجامت،ي اإ

طار  خالل ادلف  بدينامية التمنية الشامةل واملتوازنة جماود جام،ي لفدوةل يف اإ

 العمومية وامجلاعات الرتابية والقطاع اخلاص.  واملؤسسات واملقاولت

ماكنيات مالية هامة لقطا،ي التعلمي  ومن هذا املنطلق، خصصت احلكومة اإ

، ونفس 2025والصحة من أ جل تزنيل القانون الإطار واسرتاتيجية الصحة 

 به الربامج املوهجة دلمع الفئات املعوزة وتقليص الفوارق. حايتالاهامتم 
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املرشوع أ يهتا الس يدات أ هيا السادة، هو مرشوع اجامت،ي. وملن يقول  فاذا

 غري ذكل أ ود أ ن أ طرح التساؤلت التالية:

، ل 2020أ ول: هل من املنطقي أ ن نقول بأ ن مرشوع قانون املالية لس نة 

% من املزيانية 30يتوفر عىل رؤية اجامت،ية، وقد مت ختصيص أ كرث من 

% من املناصب املالية  لقطا،ي الصحة 45العامة لفدوةل وأ كرث من 

طار برامج  18والتعلمي، وما يفوق  مليار درمه لتقليص الفوارق يف اإ

املساعدة الطبية راميد، واملبادرة الوطنية للتمنية البرشية وبرانمج تقليص 

الفوارق ابلعامل القروي، وبرانمج املساعدات املبارشة لل رس الفقرية من 

ة وتلميذ مليون تلميذ 1,8ذلي بلغ عدد املس تفيدين منه أ جل تعلمي أ بناهئم ا

خالل املومس  ادلرايس  أ لف 700مقابل  2019-2018برمس مومس 

 ؟2017-2018

ملا نتحدث ،ن الوظيفة التوزيعية للس ياسة املالية لفدوةل، لبد أ ن اثنيا: 

،فاء  من  أ لف أ جري( 900) % من ال جراء 15نتساءل: أ ل يندرج اإ

مضن هذه الس ياسة، علام أ ن مجموع مبالغ الإ،فاءات  الرضيبة عىل ادلخل

ماليري درمه؟ وقد  6الرضيبية املوهجة دلمع القدرة الرشائية للمواطنني يفوق 

طار قانون املالية  اكنت أ خر أ مه التدابري اليت مت اختادها هبذا الشأ ن يف اإ

يافة ابلنس بة لبعض أ نواع الإ،فاء من الرضيبة عىل القمية امل، 2019لس نة 

، ال دوية نارا ل مهيهتا يف عالج العديد من ال مراض ذات التلكفة املرتفعة
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ال دوية مهنا تعترب من  318 ،دواء 851من ختفيض أ مثنة وهو ما مكن 

 .ابهاة المثن
 

الرشائية  درةاثلثا: هل من املعقول القول بأ ن هذا املرشوع يرضب الق

مليار درمه برمس  11مليار درمه دللاا، مهنا  26للمواطنني، وقد خصصنا 

مليار درمه ملواصةل دمع أ سعار غاز  15زايدة أ جور املوظفني، وحوايل 

 البواتن وادلقيق والسكر؟

ملا نتساءل ،ن مأ ل الاوامش املالية اليت انبثقت ،ن اإصالح صندوق رابعا: 

واد النفطية : أ ل ي شلك ارتفاع مزيانية قطا،ي املقاصة وحترير أ سعار امل

جوااب واحضا  2020و 2012مليار درمه بني سنيت  20الصحة والتعلمي  بة

عىل سؤال أ ين ذهبت الاوامش املتاحة؟. وأ ل ي شلك ارتفاع ا،امتدات 

جابة واحضة كذكل؟ علام  19الاستامثر للمزيانية العامة لفدوةل بة  مليار درمه اإ

 2012% س نة 7س الوقت مت تقليص جعز املزيانية اذلي انتقل منأ نه يف نف

 .  2020% متوقعة س نة 3,5اإىل 

خامسا: أ ل ي عترب الرف  من ا،امتدات املوظفني لقطا،ي التعلمي والصحة 

حداث  منصب مايل، استامثرا يف هذين القطاعني الاامني اذلين  20.000واإ

  تلعب فهيام املوارد البرشية دورا حموراي؟.

هل من املنطقي أ ن ننىس، ،ندما نتحدث ،ن ا،امتدات الاستامثر يف و 

طار احلساب  قطاع الصحة، ما مت ختصيصه من ا،امتدات لالستامثر يف اإ
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مليار درمه  1,2اخلاص هببات دول جملس التعاون اخلليجي، واليت تبلغ 

رابط، برمس ا،امتدات ال داء اخلاصة ببناء املركزين الاستشفائيني ل اكدير وال

وجتازي املركز الاستشفايئ لطنجة، علام أ ن الالزتامات املتبقية برمس هذه 

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

 الس يدات والسادة،

عداد مرشوع قانون املالية لس نة  ، اإىل معطيات دقيقة 2020لقد استند اإ

أ ي تفاؤل مفرط أ و أ ية نية لتطور الارفية ادلولية والوطنية. وليس هناك 

 للتيليل.

عدادها اب،امتد ة، وبناء عىل قياس يج ماكرو ذامن فالتوقعات الاقتصادية، يمت اإ

زي ميفرضيات تأ خذ بعني الا،تبار الس ياق ادلويل والوطين اذلي مجموعة من ال

عداد ىل التتب  ادلقيق واملس متر ملعطيات  هذه فرتة اإ التوقعات، وابلستناد اإ

 ليت توفرها املؤسسات الوطنية وادلولية. الارفية ا

عداد مرشوع قانون املاليةكام أ ن  لقانون يستند ل حاكم ا، 2020لس نة  اإ

من ادلس تور. وقد  75ملقتييات الفصل  تطبيقاملالية قانون االتناميي ل

عداد هذا القانون ةسامهت مؤسس تمك املوقر  ، سواء التناميي بشلك فاعل يف اإ

 قبل مسطرة املصادقة أ و أ ثناءها.
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. التناميي ملقتييات هذا القانون السلميوحنن يف احلكومة، حنرص عىل التزنيل 

تنسجم م  هذه  2020ولك املواد املقرتحة يف مرشوع قانون املالية لس نة 

. وابلتايل فال جمال للحديث 9 ةوابل ساس املاد ،املقتييات ولتتعارض معاا

يستند اإىل  ةاملاد ذه. فاقرتاح هارس مزيانيايت ل هنا ليست كذكل،ن كوهنا ف

من القانون التناميي لقانون املالية اليت تنص عىل أ ن قانون املالية  ال وىلاملادة 

من ادلس تور اذلي جعل  77واملايل لفدوةل، والفصل  التوازن املزيانيايتحيدد 

 احلفاظ عىل التوازانت املالية مسؤولية مشرتكة للمكومة والربملان.

ل أ ن  ولميكنين سواء ، هذه املادةحايت به عزت ابلهامتم والنقاش اذلي أ  اإ

 اابلإجامع والتوافق الس يايس حول مياميهن هَ نو   أ  أ ن ، و داخل الربملان أ و خارجه

ليهاوغاايهت وازن بني احلفاظ عىل حقوق املواطنني ضامن للت من ، وما هتدف اإ

 .واس مترارية املرفق العام

فنمن حريصون أ شد احلرص عىل احرتام ال حاكم القيائية، وعىل التنفيذ 

وحنن حريصون  الرسي  لاذه ال حاكم حىت ن ثَب  َت ثقة املواطن يف قياء بالده.

هبذا  كذكل، عىل تزنيل مقتييات ادلس تور وتفعيل التوجهيات امللكية السامية

 اخلصوص.

ومن هذا املنرب أ لزتم أ ماممك وأ مام لك املواطنني ابختاد اكفة الإجراءات اليت 

تيمن التنفيذ الرسي  لل حاكم القيائية، ومتن  الا،تداء املادي عىل ،قارات 

سلوك املساطر القانونية لزنع امللكية، وت َمك  ن  املقاولت من  الغري دون
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احلصول عىل مس تمقاهتا. ومن بني الإجراءات اليت سيمت اختادها هبذا الشأ ن 

 وبشلك رسي :

 دراج مقتىض هام ينص  تعديل مرسوم الصفقات العمومية من خالل اإ

بالغ عىل حتديد أ جل أ رب  س نوات ابلنس بة لل مرين ابلرصف ل داء امل 

موضوع حمك قيايئ هنايئ قابل للتنفيذ لفائدة  املقاولت املتنافسة يف 

طار الصفقات العمومية  دلوةل وامجلاعات الرتابية واملؤسسات اخلاصة اباإ

 .العمومية

 اا ،ن ة الغ ـية الصادرة ضد ادلوةل اليت تقل مبئ تنفيذ لك ال حاكم القيا

 .2020مليون درمه، س نة  1

 حداث َوَحَدة خاصة اَد  لاا اإ بتتب   داخل وزارة الاقتصاد واملالية، ي ع 

وفق ال جال اليت مت  هاال حاكم الصادرة ضد ادلوةل والسار عىل تنفيذ

 .9حتديدها يف املادة 

ولبد أ ن أ ؤكد عىل مسأ ةل هامة، ويه أ ن لك ال مرين ابلرصف سواء عىل 

العمومية، مس توى ادلوةل أ و امجلاعات الرتابية أ و املؤسسات واملقاولت 

تنفيذ ال حاكم القيائية وعىل توفري الا،امتدات الرضورية مسؤولون ،ن 

ل ز َمة  هلم مبوجب القانون.  ذلكل. وهذه املسؤولية يه م 

 الس يدات والسادة،
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ن لك التدابري اليت أ علنت ،هنا وأ لزتم بتفعيلاا ليامن تنفيذ القيائية  ال حاكم اإ

ات القيائية وحرصنا الشديد للمقرر ناالصادرة ضد ادلوةل، تعرب ،ن احرتام 

 عىل ضامن حقوق املواطنني.

متوازنة  جيب أ ن تكون مواقفناولبد هنا أ ن أ ؤكد عىل مسأ ةل هامة، ويه أ ن 

 .ومسؤوةل

الزايدة يف الرف  من مزيانية القطاعات الاجامت،ية، و ن مثن ليس من املنطقي أ ن ف 

 الوقت بأ ن ، ونقول يف نفسالعموميةالاستامثرات  والرف  منأ جور املوظفني، 

ملالية من خالل اقرتاح لقانون ا احلكومة خترق ادلس تور والقانون التناميي

ىل من  احلجز عىل أ موال ادلوةل 9املادة  املوهجة ابل ساس ، و اليت هتدف اإ

 .ليامن اس مترار متويل هذه ال ولوايت

يمت احلجز عىل  فال تقبلون أ ن يمت احلجز عىل أ موال املوظفني؟ أ و تقبلون أ ن

فعيل احلوار الاجامت،ي ومجموعة من املشاري  الاامة اليت مت ال موال املرصودة لت 

 اإطالقاا اكملركز الاستشفايئ للعيون، وميناء ادلاخةل،...؟.

جور أ  عىل أ داء  ونحريص ناأ قول لمك،  أ يهتا الس يدات أ هيا السادة، بأ ن 

طالق لك عىل تفعيل الزتامات احلوار  وناملوظفني، وحريص الاجامت،ي، واإ

وحنن املشاري  الاستامثرية اليت حتا  برعاية جالةل املكل حفاه هللا. 

 مناكفة اليامانت لمتكني املتقاضني يف نفس الوقت عىل توفري  حريصون
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رساء مساطر مبسطة وحتديد أ جال  احلصول عىل حقوقام اكمةل، من خالل اإ

جناز أ ي الصادرة ضد ادلوةل، هذا م  من   القيائية ميبوطة لتنفيذ ال حاكم اإ

مرشوع استامثري جديد عىل ،قارات أ و حقوق ،ينية، ابل،تداء املادي 

ودون استيفاء املسطرة القانونية لزنع امللكية ل جل املنفعة العامة ابلحتالل 

 املؤقت.

وهذا هو التوازن اذلي مت التوافق حو ه من طرف لك الفرق الربملانية مبجلس 

لنواب، وجيب أ ن حنرص عليه مجيعا من منطلق احلفاظ عىل املصلحة العامة ا

طط ون ربمج لبالدان، واحلرص عىل التوازانت املالية اليت لولها ملا كنا  ُن 

 ناقش اليوم بلك س يادية س ياساتنا الاجامت،ية والاقتصادية.ن  و 

 الس يدات والسادة،

طط ون ربمج ون ناقش اليوم بلك س يادية س ياساتنا الاجامت،ية ملا أ قول بأ ننا  ُن 

والاقتصادية، فأ ان أ ،ين ما أ قول. ولعل أ قوى دليل عىل ذكل هو النجاح 

للية خروج املغرب يف السوق املايل ادلويل اليت مقنا هبا الكبري اذلي ،رفته 

 ال س بوع ما قبل املايض، وذكل بعد غياب دام مخس س نوات.

 1ملبلغ  اإصدار س ندات يف السوق املالية ادلوليةت هذه العملية من مكنوقد 

 الفائدةمعدل وهو  كسعر فائدة.فقط % 1,5وس نة  12 بأ جلمليار أ ورو 

جتاوز  كامعرب التارخي.  صل عليه املغرب يف السوق ادلوليةحي اذليال دىن 
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 285مشلت أ كرث من  ، حيثمليار أ ورو 5,3مبلغ  الاكتتاب مجموع طلبات

 من املستمثرين املعنيني. 

ويؤكد هذا النجاح الثقة اليت حيا  هبا املغرب دلى املؤسسات املالية ادلولية 

بشلك خاص، و أ شاد، واملستمثرين اذلين الكربى وواكلت التصنيف

طار املاكرو ابلس تقرار الس يايس اذلي تمتت  به اململكة املغربية ومتانة الإ 

ي أ كده حفاظ املغرب عىل تصنيفه يف "درجة الاستامثر" ل كرث اقتصادي اذل

 .من ،رش س نوات

عىل املس توى الاقتصادي  فقد رامك املغرب مجموعة من الإصالحات

والاجامت،ي والس يايس حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل حفاه هللا أ كسبته 

ية ال زمة الاقتصادية العامل  وخاصةاملناعة الاكفية يف مواهجة خمتلف الصدمات، 

والتوترات الإقلميية اخلطرية. وقد حافات بالدان بفيل ذكل عىل اس تقرارها 

ورخست بذكل ثقة املؤسسات املالية ادلولية واملستمثرين بشلك عام ومتزيها، 

 .منوها وتطورها أ فاقيف متانة وقوة 

ذا اكن املغرب حيا  ابلثقة ابخلارج، فاإن الرهان اليو لكن،  م هو أ ن نعيد اإ

هذه الثقة داخليا، حىت نمتكن من وض  أ سس مرحةل جديدة شعارها 

 املسؤولية واملواطنة احلقيقية من أ جل بناء املس تقبل. 

خالل اهتام احلكومة بتشجي  المتلص  لكن أ تعتقدون بأ ننا س ن عيد الثقة من

 الرضييب، وبأ هنا ختي  لإمالءات الاحتاد ال وريب ؟.
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مرحةل  وغ هذا املراد يقتيض التأ سيس ملرحةل انتقالية تقط  م  أ ان أ ،تقد بأ ن بل

مرحةل بناء أ جواء التفامه والو،ي بأ مهية متكن من الولوج اإىل انعدام الثقة و 

 .الامتثال الرضييب

املس تقبل يتطلب مسامهة امجلي  من خالل الاُنراط الطو،ي يف أ داء فبناء 

عادة الثقة  الرضيبة. وأ نمت تعلمون أ ن تغيري السلوك الرضييب ينبين عىل اإ

 للفاعلني الاقتصاديني وللك امللزمني.

طار مرشوع قانون املالية لس نة  ، من خالل اقرتاح 2020وهذا ما مقنا به يف اإ

 للمواطننيطو،ي التوجه دف ابل ساس اإىل ضامن ال مجموعة من التدابري هت

حداث  لالمتثال للقوانني الرضيبية بني  يف العالقةتوازن ولقوانني الرصف، واإ

 .الإدارة ودافعي الرضائب

طار املناظرة الوطنية حول  فقد اكن رضوراي، وكام مت التفاق عىل ذكل يف اإ

، أ ن نؤسس ملرحةل انتقالية نقوم فهيا ابختاذ مجموعة من التدابري لتوطيد اجلباايت

الثقة وخلق مصاحلة حقيقية للمواطن م  الرضيبة والانتقال اإىل مرحةل 

 الامتثال واملواطنة الرضيبية.

ل ابلزتاماهتا فامي يص تزنيل خمرجات املناظرة. مف  رشوع كام أ ن احلكومة مل خت  

، يتيمن مجموعة هامة من التدابري اليت تندرج مضن 2020قانون املالية لس نة 

طار هذا املرشوع،  33هذه التوصيات. حيث أ نه من أ صل  تدبريا مقرتحا يف اإ
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ا ،ن توصيات املناظرة الوطنية حول اجلباايت. وقد مت قتدبريا منبث 22هناك 

عداد مرشوع القانون الإطار، وهو يوجد قيد ادلراسة من طرف مصاحل  اإ

ة العامة للمكومة يف انتاار ،رضه عىل مسطرة املصادقة وتقدميه جمللسمك ال مان

 املوقر يف أ قرب ال جال.

، بل ول من غريه الاحتاد ال وريبل من مالءات ل ية اإ احلكومة مل ختي  و

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

املقاوةل الوطنية والاستامثر يمت اختاذ أ ي تدبري دون تقيمي دقيق ل ثره عىل ومل 

 بشلك عام.

 الس يدات والس يدات،

طار مرشوع قانون خاصا للمقاوةل الوطنية اهامتما احلكومة  َأولَت لقد يف اإ

، ابلنار دلورها احملوري يف دمع ديامنمية المنو وخلق فرص 2020املالية لس نة 

 الشغل للش باب.

كتوجه  حنرص عىل ا،امتدهاال وليات اليت ييب من الرض  وي َعد  ختفيف اليغط

طار تزنيل  اسرتاتيجي للس ياسة اجلبائية توصيات  للس نوات القادمة يف اإ

 املناظرة الوطنية حول اجلباايت. 

مرشوع قانون املالية  يف تنفيذ هذه الاسرتاتيجية ابتداء من رش،ناوقد 

قاولت، نذكر عدة تدابري لتخفيف العبء اجلبايئ عىل امل ييماحلايل اذلي 
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% اإىل 31مهنا عىل اخلصوص ختفيض سعر الرضيبة عىل الرشاكت من 

 خالل% 20تطبيق سعر  ، وذكل يف أ فقفامي يص القطاع الصنا،ي %28

 .مخس س نوات

 ،وبصفة عامة وكنتيجة لتطبيق ال سعار التصاعدية للرضيبة عىل الرشاكت

الرضيبة عىل  ل تؤدي لفدوةل برمسالصغرى واملتوسطة  املقاولت فاإن

  .مكعدل% 15 الرشاكت سوى

وابلتايل، فاملشلك اليوم ابلنس بة للمقاولت وابل خص الصغرى واملتوسطة 

والصغرية جدا ليس مرتبطا ابليغط الرضييب ، بل مرتبط ابحلاكمة التدبريية 

وابلولوج للمتويل. وهذا ما أ كد عليه جالةل املكل حفاه هللا يف خطابه السايم 

حداث أ مام جملسمك  املوقر، وتنكب عليه احلكومة من خالل اقرتاح اإ

صد  ه س ، اذلي"صندوق دمع متويل املبادرة املقاولتية " ماليري درمه  6رت 

طار الرشاكة بني ادلوةل وبنك املغرب واجملموعة  3عىل مدى  س نوات يف اإ

بناك.امل  مليار درمه موزعة  2، 2020وس تخصص  ه برمس س نة  انية لل 

 ابلتساوي بني ادلوةل وال بناك.

حداث مع اخلرجيني الش باب ،ن طريق دل هذا الصندوق ابل ساس وهيدف اإ

تسايل الوصول اإىل القروض املرصفية لمتويل مشاريعام، ودمع املشاري  

 س امي اإىل يف جمال التصدير ، ل خاصة الصغرية واملتوسطة احلجم العامةل

دماج و تاكمل اقتصادي أ فيل  للمشاري  املذرة اإ أ فريقيا، والسامح بتمقيق 
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 .اذلاتيني واملقاولني املبتكرة الناش ئة وكذا املقاولت فدخل للقطاع غري املايلكل

 وسيمت اس هتداف لك هجات اململكة مبا يف ذكل العامل القروي.

ن طرف احلكومة لتمسني وي ياف هذا الصندوق اإىل اجملاودات املبذوةل م

عادة هيلكة وجتمي  منتوجات  مناومة متويل املقاولت بشلك عام، من خالل اإ

اليامن وربطاا بتمسني احلاكمة والشفافية عىل مس توى التدبري. هذا، اإضافة 

طار مرجعي  اإىل اإطالق الاسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل، ووض  اإ

"Small Business Actيت تس هتدف هذه املقاولت " للك التدابري ال

حداث المتويل  لهيا. ويندرج يف هذا الإطار اإ هبدف تبس يطاا وتسايل الولوج اإ

 التعاوين ك لية جديدة لمتويل مقاولت الش باب واملقاولت املبتكرة.

 الس يدات والس يدات،

لقد مت التطرق يف بعض التدخالت لتفامق العجز التجاري، وجوااب لبد أ ن 

خالل  وذكل منأ ؤكد أ ن بالدان بذلت جماودات كبرية لتقليص هذا العجز، 

املصدرة، وتكثيف لليات  املقاولت ومتويلتكثيف وسائل دمع ومواكبة 

فريقيا، و  ندماج تقوية الاالرتوجي، والانفتاح عىل أ سواق جديدة وخاصة ابإ

نتاج العاملية . هذا موازاة م  الصنا،ي وتعزيز المتوق  عىل مس توى سالسل الإ

احلرص و احلد من تنايم الواردات من خالل تفعيل وتكثيف اإجراءات امحلاية 

 عىل احرتام املواصفات التقنية وقواعد املنشأ .
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تفامق  من ملموظ بشلك التخفيف من الإجراءات هذه لك  مكنت وقد

%  23,8تراجعا كبريا منتقال من  ال خري هذا جاري، حيث ،رفالعجز الت

 من ابلرمغ 2018% س نة 18,6اإىل  2012اخلام س نة  ادلاخيل الناجت من

 أ سعار النفط الاقتصادية العاملية غري املالمئة واملرتبطة أ ساسا ابرتفاع الارفية

 الرئيس يني. الاقتصاديني رشاكئنا دلى المنو وتباطؤ

التمسن، فاإن جعز املزيان التجاري يال هيلكيا ابلنار  وابلرمغ من هذا

ل،امتد النس يج الإنتايج الوطين عىل واردات مواد التجازي واملواد النصف 

طار ال وراش اليت تعرفاا بالدان لواردات وا ،املصنعة ارتباطا ابلستامثرات يف اإ

 .املعرضة لتقلبات ال سعار يف السوق ادلولية الطاقية

 

 

 والسادة:الس يدات 

، مبين 2020لقد جاء يف بعض التدخالت بأ ن مرشوع قانون املالية لس نة 

عىل رؤية حماس باتية، ويعكس تصورا تقنيا لتدبري العجز، اإىل غري ذكل من 

 التعبريات اليت حتمل نفس امليمون.

 وهنا لبد أ ن اطرح التساؤلت التالية:

 عىل رؤية حماس باتية، هل من املنطقي أ ن نقول أ ن هذا املرشوع مبينأ ول: 

مليار درمه  11ماليري درمه، والزتمنا بة 5وقد رفعنا استامثرات املزيانية العامة بة
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طار احلوار الاجامت،ي، وحولنا   10مليار درمه للجاات، وخصصنا  9,6يف اإ

 ماليري درمه لتصفية دين الرضيبة عىل القمية امليافة لفائدة املقاولت؟

رؤيتنا لاذا املرشوع تقنية حماس باتية، هل اكنت س تكون دلينا   لواكنتاثنيا: 

الإرادية واجلرأ ة والشجاعة الاكفية للبمث ،ن موارد بديةل ومبتكرة من أ جل 

 متويل ال ولوايت الاجامت،ية والاقتصادية لاذا املرشوع؟

ما أ ن نبمث ،ن موارد بديةل وهذا ما مقنا به، أ و نقول بأ نه  فعلينا أ ن ُنتار، اإ

ماكنيات مالية لمتويل احلوار الاجامت،ي، وبناء املراكز  ليست دلينا اإ

 الاستشفائية، والطرق واملوائن.... أ و أ ن نلجأ  اإىل ادلين.

اليت ستمت تعبئهتا وحنن مل ُنرت احللول الساةل، بل جلأ ان اإىل المتويالت املبتكرة 

أ ليات  سواء من خالل التدبري النش يط ل مالك ادلوةل أ و ،ن طريق تفعيل

الرشاكة م  فاعلني مؤسساتني وم  القطاع اخلاص لإجناز وتدبري املشاري  

 الاستامثرية العمومية. 

 ز  ز   عَ من ضامن موارد ت   وس ي مكن اللجوء اإىل هذا النوع من المتويالت

ومن متويل ال ولوايت  لفدوةل اب،تبارها رضورية وأ ساس ية، املالية توازانتال 

 الاجامت،ية دون اللجوء اإىل املزيد من ادلين، وهذا ما فتئمت تطالبون به.
 

ادلين، فاحلكومة مل ت غ ر ق بالدان ابدلين. ل نه لواكن ال مر  وما دمنا نتحدث ،ن

كذكل ملا حافات بالدان عىل درجة الاستامثر لعرش س نوات متتالية، وملا 
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%، 1,5مليار أ ور يف السوق ادلولية بنس بة فائدة لتتعدى  1متكنا من تعبئة 

كرث من مليار أ ورو و مشلت أ   5,3مبلغ  الاكتتاب مجموع طلباتوملا جتاوز 

 .من املستمثرين املعنيني 285

وحىت نتحدث بلغة ال رقام واملفاهمي املعمتدة من طرف املؤسسات املالية 

فاملفاوم املعمتد لحتساب جحم ادلين ابلنس بة لبالدان، هو دين اخلزينة  ادلولية،

% من الناجت ادلاخيل اخلام. وما يمت تقدميه دون ذكل 65وهو ليتعدى حاليا 

   فاو مبين عىل مفاهمي غري سلمية لحتساب جحم ادلين. من أ رقام

ىل أ ن احلكومة أ طلقت ورشا هاما هيدف اإىل  ختفيض ولبد أ ن أ شري هنا اإ

 .هبا رصد اخملاطر املالية املتعلقة، و واملقاولت العمومية  مديونية املؤسسات

عادة هيلكة بعض ويمت يف هذا الإطار،  ىل اإ تفعيل خطة لل هتدف اإ

عادة تركزي عىل  نشاطاا املؤسسات واملقاولت العمومية، لس امي من خالل اإ

هماهما ال ساس ية وتفويت بعض أ صولاا والرشاكت التابعة واملساهامت اليت ل 

وضامن الفعالية يف العمل عىل ترش يد نفقاهتا،  م ترتبط بنشاطاا ال سايس، 

ىل أ سا ليب متويل مبتكرة خاصة تدبري استامثراهتا من خالل حهثا عىل اللجوء اإ

طار الرشاكة م  القطاع اخلاص  .يف اإ
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 ،الس يدات والسادة

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

جيابية، من  2020والتصويت عىل مرشوع قانون املالية لس نة  يف أ جواء اإ

 واملسؤول حول لك جوانبه وميامينه. خالل النقاش اجلاد والرصحي

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

،طاء هذه املناس بة ادلميقراطية ما تس تمقه من اهامتم لرتباطاا ابلتزنيل  اإ

الس نوي خملتلف الس ياسات الاقتصادية والاجامت،ية ومدى اس تجابهتا 

 ية يف عالقهتا ابنتاارات املواطنني امللحة واملس تعجةل.للتوجهيات امللكية السام 

َدة  العزَم عىل املسامهة الفاع ةل  يف وأ ود أ ن أ ؤكد جمددا كذكل بأ ن  احلكومة عاق 

جتس يد رؤية جالةل املكل حفاه هللا بمتكني املغرب من منوذج كفيل بتمقيق 

عادة الثقة،  .طموحات املغاربة يف التقدم والعيش الكرمي ن  يف ذكل عىل اإ وت راه 

د  الاُنراط امجلا،ي ابحلس الوطين اجلام ، واس تميار الروح الوطنية  وتَن ش 

الصادقة ، من أ جل  رف  الرهاانت والتحدايت اليت تواجه بالدان، واملرتبطة 

ابل ساس بتمقيق العداةل الاجامت،ية، وتقليص الفوارق وتوفري الشغل 

 للش باب.

، حمطة انتقالية 2020حرصنا أ ن يكون مرشوع قانون املالية لس نة  وقد

يف اجملاود التمنوي امجلا،ي  لإرساء مناخ الثقة من أ جل أ ن يسامه لك الفاعلني

مبدى تفاعل وجتاوب الفاعلني وحتقيق هذا الادف مرتبط لبالدان.  
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عرب املؤسساتيني والاقتصاديني والاجامت،يني وعىل رأ سام القطاع اخلاص، 

تطوير رشااكت فاعةل لمتويل خمتلف املشاري  الاستامثرية، ومتكني املقاولت 

الصغرى واملتوسطة واملقاولت اذلاتية والش باب اخلرجيني والعاملني يف القطاع 

 غري املنام من الولوج للمتويل وخلق فرص الشغل.

طار مرشوع قانون املالية لس نة    ،طاء 2020كام حرصنا يف اإ ، عىل اإ

ارات قوية يف اجملال الاجامت،ي، عرب الإماكنيات املالية والبرشية الاامة اليت اإش

مت رصدها لقطا،ي التعلمي والصحة ولربامج تقليص الفوارق، والتفاعل الإجيايب 

 م  لك التعديالت يف اجملال الاجامت،ي.

، هو مرشوع اجامت،ي تيامين، 2020رشوع قانون املالية لس نة وابلتايل مف 

كام مت وصفه يف بعض التدخالت بأ نه نسخة طبق ال صل لسابقيه، أ و وليس 

ثقال املواطن ابملديونية، أ و مرشوع ي َغل  ب  التوازانت املالية عىل  مرشوع لإ

 حساب التوازانت الاجامت،ية.

 ،الس يدات والسادة

نتجاوز احلساابت الس ياس ية ونرتقي بنقاشاتنا ملالمسة ليك  قد حان الوقتل 

مل تكن يوما ما يف ثرواته الطبيعية.  فقوة املغرب. اران من رهاانت كربىتما ين 

بل قوة املغرب تنب  من اختياراته الاقتصادية والتمنوية اليت حيرص عىل 

تطويرها ابس مترار ويف ،نرصه البرشي وُنبه الس ياس ية والنقابية وجممتعه 

 .املدين
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عادة مفا ينتاران مجيعا من رهاانت كربى وعىل رأ ساا امل  سامهة الفاعةل يف اإ

بلورة منوذجنا التمنوي، يتطلب منا تغليب منطق العمل املشرتك وقمي الوطنية 

، مبا يدم املصاحل العليا لبالدان ومصاحل املواطنني ابدلرجة ال وىل الصادقة

ا م". صدق هللا ب اهتداء  وذكل  ادقنَي بصدق  ز َي هللا  الصَّ قو ه تعاىل: " ل َيج 

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهالعامي. 

سن اإصغائمك والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته. اشكر   عىل ح 


