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  بسم هللا الرمحــن الرحيــم

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني
 

 الس يد رئيس جملس النواب؛

 الس يد رئيس جملس املستشارين؛

 الس يد رئيس احلكومة؛

 الس يد وزير ادلوةل؛

 ؛والسادة الوزراءالس يدات 

 الس يدات والسادة الربملانيون احملرتمون؛
 

ر  َ ين أ ن أ قف أ مام جملس يمك املوقرين لتقدمي مرشوع قانون املالية لس نة فُ يرُش 

2020. 

قف عند الرسائل أ  الرشوع يف بسط مضامني هذا املرشوع، لبد أ ن  وقبل

املتعددة والوجهية اليت جاءت يف اخلطب امللكية السامية لعيد العرش اجمليد 

 رى ثورة املكل والشعب اخلادلة وافتتاح الس نة الترشيعية.كوذ

 بجياملكل حفظه هللا مقومات ومعامل املرحةل اجلديدة اليت  جالةلُ  د  فقد حد  

ابلتحدايت والرهاات الاقتصادية  حافةلة  . ويه مرحةلة دافهيا بال ن تنخرط  أ  

وبرملاا وقطاعا خاصا ولك القوى احلية  مجيعا حكومة   تساءلناوالاجامتعية اليت 

جياد احللول اليت  ببالدا، من أ جل التعبئة والانكباب بلك مسؤولية عىل اإ

 يكون أ كث  يف بلورة منوذج تمنوي ةل واملسامهة الفاعر  ،تعيق التمنية ببالدا

 .الفوارق اجملالية والاجامتعية حرصا عىل حتقيق العداةل الاجامتعية، وتقليصر 
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ذ تُ   عن اعزتازها ابلثقة املولوية السامية، فاإهنا تؤكدُ  بلك مكواهتا  احلكومةرَبر ع  واإ

 2020عزهما عىل أ ن جتعل من مرشوع قانون املالية لس نة  الوقتر  نفسر    يف

منطلقا للتأ سيس ملرحةل جديدة تنبين عىل توطيد الثقة ورفع رهان العداةل 

طالقر  الاجامتعية واجملالية، وحتفير  من  جديدة   برامج   املبادرة اخلاصة، واإ

ثر لرُفرص الشغل.  الاستامثر املُْنترج واملُحدر

ررُص احلكومة عىل التفاعل والتجاوب الرسيع وهذه لكها حتدايت ور هاات، حت 

مياهنا بأ ن بالدا حققت مكتس بات كبرية يف  ،من هجة ،معها من منطلق اإ

أ نه وابلرمغ ب ،، ومن هجة أ خرىعلهيا وترصيدهااحلفاظ  جيبمسارها التمنوي، 

جنازات، فالزالت تعرتر  من العوائق  ها مجموعةة م  تقد   ُض مما حققته بالدا من اإ

 والتحدايت.

جياد احللول وتقدمي البدائل املمكنة لتجاوز  ومن هذا املنطلق، فالبد من اإ

دماجر  ُوُل دون اإ الفئات واملناطق الهشة والفقرية يف التمنية،  املُعيقات اليت حت 

انبثاق طبقة وسطى تضمن التوازن  معضةل بطاةل الش باب، وضامنر  وحَلر 

ل مبجهود جامعي لدلوةل ميكن أ ن  ه لوهذا لكاجملمتعي لبالدا.  يتحقق اإ

ولوية ملصلحة الوطن واملواطنني، عطاء ال  عرب اإ  ،والقطاع اخلاص واجملمتع املدين

ليت ميت لك مكوات الشعب املغريب عىل ا والتالمح وجتس يد معاين التعبئة

وجعلت من بالدا منوذجا يف املنطقة عىل مس توى اس تقراره،  مر التارخي

وأ منه، ومساره ادلميقراطي، وانفتاحه، وتمنيته. والرهان اليوم هو أ ن نعطي 

نفسا جديدا لهذا المنوذج وأ ن نؤسس ملرحةل جديدة شعارها املسؤولية 
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، وذكل حىت والإقالع الشامل كام أ كد عىل ذكل جالةل املكل حفظه هللا

ا منيعا أ مام لك بالدا تقف سد    ايذي جعلي  م  من احلفاظ عىل الت  ن نمتك

   ابس تقرارها ووحدهتا الرتابية.املرتبصني 

 ها لك  لُ ذُ ابجلهود والتضحيات اليت تبْ  من جديد ه  َور ن  أ  أ ن لبد  ،وهبذه املناس بة

ادلامئ، حتت القيادة الرش يدة  دهانبرت ج   مبختلف تشكيالهتا، و القوى ال منيةر 

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

  .واس تقراره

 أ يهتا الس يدات والسادة،

ن الظرفية الاقتصادية العاملية لتزال موسومة  ابلهشاشة ومل تبلغ بعد مرحةل  اإ

. فقد ال سايس لبالداالاس تقرار، خاصة مبنطقة ال ورو، الرشيك الاقتصادي 

النقد ادلويل يف تقريره ال خري الصادر منتصف هذا الشهر،  صندوُق  راجع  

المنو  لمعد، حيث لن يتجاوز 2019خبصوص المنو العاملي لس نة  توقعاتهر 

لن يتجاوز المنو  %، مسجال أ ضعف وترية منو منذ ال زمة املالية العاملية. كام3

 .2018س نة  %1,9ورو مقابل % مبنطقة ال  1,2

حيث ، 2020خبصوص المنو العاملي لس نة توقعاته كذكل راجع الصندوق قد و 

 %.3,4المنو  لمعد لن يتجاوز

ىل تصاعُدر  عدم اليقني  التوترات التجارية، واس مترارر  ويرجع ذكل ابل ساس اإ

املرتبط خبروج بريطانيا من الاحتاد ال ورويب، والتوترات اجليوس ياس ية 
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الاستامثر والطلب عىل السلع الاس هتالكية عىل مس توى  املتصاعدة، وتراجعر 

 الاقتصادات املتقدمة وال سواق الصاعدة.

ورمغ هذه الظرفية، فقد َس  لت ُجل  املؤرشات املاكرو اقتصادية الوطنية 

، حيث واصلت ال نشطة غري 2019خالل النصف ال ول من س نة  س ناحت 

% خالل الفصل ال ول 3,5قابل % م3,6الفالحية ديناميهتا مسجةل منوا بـ 

، مع حتسن ظروف متويل الاقتصاد الوطين، وتراجع معدل 2018من س نة 

 . نقطة 1,2بـ ، واخنفاض معدل البطاةل %0,1التضخم لينحرص يف 

 ر  ل ث  اادلوةل  ميانيةُ  تحتمل فقدوخبصوص تنفيذ قانون املالية للس نة اجلارية، 

مليار  5,3ـ قدر بتُ  ماليةة  اعامتداتة  هل تص  َصر املايل للحوار الاجامتعي ايذي خُ 

مليار درمه موزع عىل ثالث س نوات.  14,2يناهز مضن مبلغ اإجاميل درمه 

هذه  املتخذة خالل اجلديدة مفن املنتظر أ ن تُمكن الإجراءاتورمغ ذكل، 

% س نة 3,7% مقابل 3,5 حدود من التحمك يف جعز امليانية يفالس نة 

خلوصصة وتفعيل المتويالت املبتكرة وتتعلق هذه الإجراءات أ ساسا اب .2018

طار الرشاكة املؤسساتية، وتعبئة املوارد اجلبائية وغري اجلبائية، وضبط  يف اإ

الصدد جتدر الإشارة خاصة اىل تغطية أ سعار الغاز البواتن  ويف هذا. النفقات

ات صندوق ل ول مرة من طرف احلكومة مما س ميكن من التحمك يف نفق

 املقاصة.
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وقد لقيت هذه الإجراءات، صدى طيب ا دلى منظامت التنقيط ادلولية 

أ فاق تصنيف مؤخرا "، اليت حسنت Standards and Poorsوخاصة "

ت قرر، مع تأ كيد وضعه يف درجة الاستامثر.   املغرب من سليب اإىل ُمس ْ

 أ يهتا الس يدات والسادة،

أ كد جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه السايم مبناس بة عيد العرش  لقد

اجمليد، بأ ن أ اثر التقدم واملنجزات اليت مت حتقيقها خالل العقدين ال خريين، مل 

ذكل أ ن بعض  .تشمل مبا يكفي، مع ال سف، مجيع فئات اجملمتع املغريب

هم، وتلبية املواطنني قد ل يلمسون مبارشة، تأ ثريها يف حتسني ظروف عيش 

حاجياهتم اليومية، خاصة يف جمال اخلدمات الاجامتعية ال ساس ية، واحلد من 

 .الفوارق الاجامتعية، وتعزيز الطبقة الوسطى

أ مهية خاصة للهنوض ابلس ياسات الاجامتعية، وحتقيق العداةل  يالءاإ وجب  يذا

ذا ما وه الاجامتعية واجملالية، والتجاوب مع الانشغالت امللحة للمواطنني.

طار مرشوع قانون حرصت عىل تفعيهل   ،2020املالية لس نة احلكومة يف اإ

يص اهامتما خاصا ملواصةل دمع الس ياسات الاجامتعية، وتقل ولت أ  حيث 

رساء أ ليات امحلاية الاجامتعية.الفوارق   واإ

مياهنا بأ ن حتقيق هذه ال ولوايت الاجامتعية حيتاج  متويل اإىل ومن منطلق اإ

طار هذا املرشوع، عىل ومس تدام، س   مس متر حتسني تحرص احلكومة، يف اإ

 مهنا الصغرى ودمع املقاوةل خصوصا عامل وتشجيع الاستامثرمناخ ال  

 أ ساس يا واملتوسطة، مبا ميكن من رفع وترية المنو الاقتصادي ابعتباره مدخال

جياد الثوة لإنتاج  .الشغل فرص واإ
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 فقد مت حتديد ثالث أ ولوايت أ ساس ية لهذا املرشوع: وبناء عىل ذكل، 

 مواصةل دمع الس ياسات الاجامتعية؛ .1

رساء أ ليات امحلاية الاجامتعية؛ .2  تقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية واإ

عطاء دينامية .3  جديدة لالستامثر ودمع املقاوةل. تعزيز الثقة واإ

 ال ولوية لتزنيل س ُتعطي احلكومة، دمع القطاعات الاجامتعيةفعىل مس توى 

تقليص ل  ا  ز  ك  ت  رْ رتبية والتكوين ابعتباره مُ القانون الإطار لإصالح منظومة ال

رساء مبدأ  تاكفؤ الفرص ، وعامال حاسام يف تأ هيل الش باب لولوج الفوارق واإ

ذاكء روح املبادرة  سوق الشغل خاصة فامي يرتبط بتطوير احلس املقاوليت، واإ

ت وأ سال  التعل م والتكوين، وتعم م اإحداث دلى التالميذ يف مجيع مس تواي

 .ارات املهنية وتعزيز متكل اللغاتاملس

ويل احلكومة اهامتما خاصا لتفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين كام س تُ 

نشاء مدن ابإ ، خاصة فامي يتعلق قدمة أ مام جالةل املكل حفظه هللااملهين امل

املناجه الرتبوية عرب التكوين ابلتناوب والتكوين الكفاءات واملهن، وحتديث 

ابلتدرج، وتطوير املهارات وروح املقاوةل يف مجيع التكوينات، وخاصة ابلنس بة 

واملناطق  ناملد شواموايذي يقطنون هب، للش باب املنمتني للقطاع الغري هميلك

 القروية.

تحسني هيدف ل " ايذي 2025تفعيل خمطط "الصحة  مواصةل   احلكومةُ  وتعزتمُ 

مواصةل بناء وجتهي املراكز ، وذكل عرب الولوج للخدمات الطبية وال دوية
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ومواصةل برامج تأ هيل البناايت والتجهيات  ،الاستشفائية اجلامعية

دمع الربامج الصحية ، و توفري ال دوية واملس تلزمات الطبية، و الاستشفائية

 قروي وال حياء الهامش ية.املوهجة ابل ساس لل همات وال طفال يف العامل ال

مليار درمه  91مجموعه  ما 2020مرشوع قانون املالية لس نة  ص  وقد خص  

لقطاعات الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعل م العايل والصحة. موازاة مع 

حداث لقطاع الصحة،  منصب 4.000موزعة اكلتايل:  منصب مايل 20.000 اإ

منصب مايل لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين  16.000 قوما يفو 

لفائدة ال اكدمييات اجلهوية  15.000مهنا والتعل م العايل والبحث العلمي، 

مثل الاعامتدات املرصودة لهذه القطاعات وبلغة املؤرشات، تُ  للرتبية والتكوين.

طار مرشوع قانون املالية لس نة  ية % من امليان 30، ما يناهز 2020يف اإ

% 46مثل املناصب املالية اخملصصة لها العامة لدلوةل دون احتساب ادلين، وتُ 

طار مرشوع قانون املالية لس نة  من مجموع املناصب املفتوحة واليت  2020يف اإ

منصبا ماليا مبا يف ذكل املناصب املفتوحة لفائدة  43.676بلغت يف اجملموع 

 ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين. 

موهجا ابل ساس ، تدبريا هاما 2020يتضمن مرشوع قانون املالية لس نة  كام

للقطاع الصحي عرب متكني املواطنني من احلصول عىل اللقاحات الاكفية. 

عفاء اللقاحات   .من الرضيبة عىل القمية املضافةوينص هذا التدبري عىل اإ
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ُ مرتكزات شك فيه أ ن الفنون والثقافة بشلك عام والرايضة،  ومما ل تُْعت رب 

ورافعات دامعة لتقوية الامتسك الوطين  أ ساس ية لبناء مرجعيات مشرتكة،

 والق م الإنسانية املشرتكة لل جيال املس تقبلية.

، تدبريين ينصان 2020، يقرتح مرشوع قانون املالية لس نة ومن هذا املنطلق

 عىل ما ييل:

عىل  %،10 % اإىل20الرضيبة عىل القمية املضافة من  سعرختفيض  .1

 ؛معليات بيع تذاكر الولوج للمتاحف وقاعات السيامن واملرسح

 .حتفيات رضيبيةمواكبة حتويل امجلعيات الرايضية اإىل رشاكت من خالل  .2

 الس يدات والسادة،

ذا اكنت احلكومة حريصة عىل توفري ادلمع املايل والبرشي للقطاعات  اإ

احلاكمة اجليدة يف تدبري هذه الاجامتعية، فهيي حريصة كذكل عىل ضامن 

الإماكنيات من أ جل حتقيق ال ثر املتوىخ عىل مس توى حتسني ولوج 

املواطنني للخدمات الصحية واس تفادة أ بناهئم من التعل م اجليد ايذي ميكهنم 

 من الاخنراط يف املسار التمنوي لبالدمه.

مليار درمه  18وقد حرصت احلكومة ابملوازاة مع ذكل عىل ختصيص ما يناهز 

جل تقليص الفوارق جماليا واجامتعيا يف الولوج للصحة والتعل م ولك أ  من 

يالء أ مهية خاصة لتعم م اخلدمات الاجامتعية ال ساس ية. ويف  هذا الإطار مت اإ

ساعدة الطبية مليار درمه لربامج امل  1,7التغطية الصحية عرب ختصيص 
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"RAMED" تفعيل التأ مني الصحي للمس تقلني، وتوس يع بداية ، موازاة مع

مليار درمه  3,5التغطية الصحية الإجبارية للطلبة. كام مت ختصيص ما يفوق 

طار تعزيز ادلمع الاجامتعي للمتدرس هبدف جتاوز املعيقات اليت حتول  يف اإ

انقطاعهم عن ادلراسة، دون متدرس أ بناء الفئات املعوزة أ و تتسبب يف 

مليار درمه دلمع املرحةل  2,2هذا، فضال عن ختصيص  وخاصة ابلعامل القروي.

الثالثة من املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، وفق التوجه اجلديد لرباجمها اليت 

صر الشغل  ةر لدلخل ولرُفر  ر  هتدف اإىل اإطالق جيل جديد من املبادرات املُدر

 الاجامتعية واجملالية. هبدف تقليص الفوارق

هذه كام س تعمل احلكومة عىل مواصةل تنفيذ الربامج الوطين لتقليص 

مليار درمه ما بني اعامتدات ال داء  7,4، عرب ختصيص ما قدره الفوارق

 والالزتام، مع اختاذ اكفة التدابري من أ جل تعزيز جناعة وفعالية هذا الربامج.

مليار درمه دلمع القدرة  26ما يناهز ووفق نفس الرؤية، خصصت احلكومة 

الرشائية للمواطنني وخاصة ابلنس بة للطبقة املتوسطة، وذكل من خالل تزنيل 

امليانية  الزتامات اتفاق احلوار الاجامتعي اليت يبلغ أ ثرها املايل ايذي تتحمهل

مليار درمه، فضال عن ختصيص  11,3ما مجموعه  2020ادلوةل برمس  العامة

طار مواصةل دمع غاز البواتن والسكر  مليار 14,6 درمه لصندوق املقاصة يف اإ

 وادلقيق.
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هذا، موازاة مع حتسني اس هتداف املواطنني يف وضعية هشاشة والتطوير 

مليون درمه  630التدرجيي للمساعدات املبارشة لفائدهتم، حيث مت ختصيص 

عاق 200دلمع ال رامل، و  ة. مليون درمه ملساعدة ال شخاص يف وضعية اإ

 الس يدات والسادة،

مرة يف خطاابته ال خرية عىل لقد أ كد جالةل املكل حفظه هللا أ كث من 

 توزيع الثوة، ورضورة تقليص التفاواتت بني لك الفئات واجملالت. شاكليةاإ 

وما من شك بأ ن صياغة أ ي تصور أ و رؤية لمنوذجنا التمنوي يف املس تقبل، 

بعني الاعتبار رضورة الاس تجابة ومالءمة لك الس ياسات  تأ خذجيب أ ن 

العمومية لنشغالت املواطنني حسب حاجيات وخصوصيات لك منطقة، 

 ولك هجة، ولك فئة وخاصة الفئات الهشة والفقرية.

أ ولوية قصوى لترسيع تزنيل اجلهوية  ويل احلكومةُ ومن هذا املنطلق، تُ 

، وحتسني احلاكمة الرتابية، ورافدا أ ساس يا ابعتبارها رافعة لتغيري هيالك ادلوةل

ملعاجلة الفوارق اجملالية، وحتقيق التوازن املنشود بني اجملهود التمنوي العام وبني 

 خصوصية لك هجة. 

ي ِتر  رصد ما مجموعه  طار مرشوع  9,6ويف هذا الإطار، س  مليار درمه يف اإ

، سيِت 2019مع س نة  مليار درمه مقارنة 1بزايدة  2020قانون املالية لس نة 

ارسة اختصاصاهتا ايذاتية والاضطالع  طار مواكبهتا لرُمم  حتويلها للجهات يف اإ

بأ دوارها عىل مس توى التمنية الاقتصادية والاجامتعية عىل املس توى اجلهوي. 
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% من هذه الاعامتدات لفائدة صندوق التضامن بني 10وسيِت ختصيص 

طار التقليص التدرجيي للتاجلهات  فاواتت بني اجلهات.، يف اإ

عطاء ال ولوية لتفعيل أ لية التعاقد بني ادلوةل واجلهات عرب مواكبهتا  كام سيِت اإ

طار عقود برامج بني  عداد براجمها املتعلقة ابلتمنية اجلهوية، وتفعيلها يف اإ يف اإ

ادلوةل واجلهات، ومواصةل املشاورات مع اكفة الرشاكء لمتكني اجلهة من ممارسة 

  ايذاتية واملشرتكة.اختصاصاهتا 

، ايذي مت 2021-2016 وما من شك يف أ ن برامج تمنية ال قال م اجلنوبية

توقيع التفاقيات اخلاصة به أ مام صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه 

شلك منوذجا رائدا عىل مس توى التمنية يُ  ،2016وفرباير 2015هللا يف نونرب 

جمهودات ادلوةل واملؤسسات واملقاولت  اجلهوية املندجمة اليت تتظافر فهيا

 العمومية وامجلاعات الرتابية والقطاع اخلاص.

جناز  طار هذا الربامج اإ  ماليري 7 مرشوعا بغالف مايل يبلغ 87وقد مت يف اإ

طور الإجناز بغالف مايل يقدر  امرشوع 305درمه، يف حني يوجد حوايل 

اإطالق مشاريع هامة مكيناء ، 2020مليار درمه. وس تعرف س نة  48بـ 

 درمه، واملركز ماليري 10ادلاخةل املتوسطي بغالف مايل اإجاميل يبلغ 

مليار درمه، اإىل  1,2الاستشفايئ اجلامعي ابلعيون بغالف مايل يقدر بـ 

بغالف  جانب املشاريع املندجمة للطاقة الرحيية بلك من تيسكراد وبوجدور

جاميل يقدر بـ     .مليار درمه 6,8مايل اإ
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طار مواكبة تزنيل الورش الاسرتاتيجي ، سيِت العمل عىل للجهوية ويف اإ

التفعيل الرسيع مليثاق الالمتركز الإداري خاصة فامي خيص نقل الاختصاصات 

الوظيفية والصالحيات التقريرية واملوارد البرشية واملادية اإىل املصاحل 

 الالممركزة.

 ،الس يدات والسادة

، بأ ن أ مسى للس نة املاضية يف خطاب العرش حفظه هللا املكل أ كد جالةل لقد

أ شاكل امحلاية الاجامتعية هو ايذي يأ يت عن طريق خلق فرص الشغل املُنترج، 

حداث نقةل نوعية يف  ل ابإ والضامن للكرامة، وأ نه ل ميكن توفري فرص الشغل اإ

ة حتتاج بأ ن املقاوةل املنتجو  .جمالت الاستامثر، ودمع القطاع الإنتايج الوطين

 اليوم، اإىل مزيد من ثقة ادلوةل واجملمتع، ليك يس تعيد الاستامثر مس تواه

 .املطلوب

ومن هذا املنطلق، يُويل هذا املرشوع أ مهية خاصة لإنعاش الاستامثر اخلاص 

تشجيعها عىل  ، من أ جلودمع املقاوةل وخاصة املقاولت الصغرى واملتوسطة

 .تشغيل الش باب

أ ن املرحةل اجلديدة، اليت "بـ يف خطاب العرش لهذه الس نة كام قال جاللته 

حنن مقبلون علهيا، حافةل ابلعديد من التحدايت والرهاات ادلاخلية 

 واخلارجية، اليت يتعني كس هبا؛ ويف مقدمهتا أ ول رهان الثقة".
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 فقد مت املستمثرين بشلك عام وأ  للمقاوةل ولكسب رهان الثقة سواء ابلنس بة 

طار مرشوع قانون املالية لس نة اقرتاح مجمو  . وتمتثل 2020عة من التدابري يف اإ

  هذه التدابري فامي ييل:

التسوية الطوعية برمس املوجودات احملتفظ هبا يف شلك أ وراق بنكية  .1

من قبل ال شخاص ايذاتيني ايذين أ خلوا ابلزتاماهتم اجلبائية املنصوص علهيا يف 

 املدونة العامة للرضائب.

التسوية التلقائية للوضعية اجلبائية للخاضعني للرضيبة ايذين مل يقوموا يف  .2

 السابق ابلإدلء ابلإقرار الس نوي برمس ادلخول العقارية.

ماكنية تسوية وضعيهتم اجلبائية من خالل  .3 منح امللزمني بصفة انتقالية اإ

قرار تصحيحي تلقايئ ابلنس بة للرضيبة عىل الرشاكت والرضيبة عىل  الإدلء ابإ

 2016ادلخل والرضيبة عىل القمية املضافة، وذكل برمس الس نوات احملاسبية 

 .2018و 2017و

طار قانوين ملسطرة شفوية  .4 حداث اإ بني الإدارة تِت من خاللها املواهجة اإ

طار تعزيز الضامات اخملوةل  وامللزم اخلاضع ملسطرة حفص احملاس بة، وذكل يف اإ

قد اجامتع مع امللزم بعد اختتام أ شغال للملزمني. وينص هذا التدبري عىل ع

 ابلتعديل الرضييب.حفص احملاس بة، وقبل تبليغ هذا ال خري 

توس يع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الرضيبية املس بقة، وذكل  .5

   .توجيه طاقاهتم  لتمنية مشاريعهمومتكيهنن من  للمستمثرين، ةلتوضيح الرؤي
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املوجودات احملتفظ هبا خارج التسوية الطوعية برمس املمتلاكت أ و  .6

 املغرب من قبل ال شخاص ايذين أ خلوا ابلزتاماهتم جتاه مكتب الرصف.

لالتفاقية متعددة  2019يونيو  25الإشارة هنا اإىل توقيع املغرب بتارخي  دروجت

ال طراف بغرض التبادل ال يل للمعلومات املتعلقة ابحلساابت املالية مع دول 

. وس تدخل هذه التفاقية حي OCDE الاقتصادية منظمة التعاون والتمنية

ستشلك أ خر فرصة  2020، مما يعين أ ن س نة 2021النفيذ ابتداء من س نة 

للمغاربة من أ جل الترصحي مبمتلاكهتم وموجوداهتم النقدية املنشأ ة ابخلارج، 

وتسوية وضعيهتم فامي يرتبط بقوانني الرصف والالزتامات الرضيبية. وابملقابل 

جراءات من أ جل تبس يط املساطر س تعمل ا حلكومة عىل اختاد ما يلزم من اإ

حداث احلساابت البنكية ابلعمةل الصعبة.  املتعلقة ابلرصف وابإ

وتتوىخ هذه التدابري عىل املدى القصري، متكني امللزمني من التسوية التلقائية 

د املدى البعيد تأ سيس ارة الرضائب ومكتب الرصف.  وعىل لوضعيهتم جتاه اإ

رتاتيجية مبنية عىل الاخنراط الطوعي يف ال داء التلقايئ للرضائب ابعامتد اس

والعمل عىل حتسني أ داهئم  ور الرضيبة،يف التعريف بد التواصيلالبعد 

ىل ال سلوب  لواجباهتم ابعامتد أ ولوية أ سلوب التنبيه والإرشاد قبل اللجوء اإ

 الزجري.

طار التزنيل التدرجيي  وتكتيس هذه املرحةل الانتقالية ادلقيقة أ مهية قصوى يف اإ

لتوصيات املناظرة الوطنية حول اجلباايت اليت سامه فهيا خمتلف الفاعلني 

 وسامهِت فهيا كذكل مبقرتحاتمك القمية.
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ويف هذا الإطار، أ ؤكد لمك بأ ن احلكومة عازمة عىل تزنيل توصيات هذه 

طار التعاون مع مؤسس تمك املوقرة ومع خمتلف ال فاعلني. ويأ يت عىل املناظرة يف اإ

ُد التوهجات الاسرتاتيجية  َدر رأ س ال ولوايت اإخراج القانون الإطار، ايذي س ُيح 

ني بشلك عام يف  مر لإصالح رضييب يس تجيب لنتظارات عامل ال عامل واملُلْز 

طار احرتام املبادئ العاملية للحاكمة الرضيبية، وميكن من ضامن تناسق  اإ

الرفع من مردوديهتا، وجعلها أ داة لبناء عالقات مقتضيات املنظومة الرضيبية، و 

الثقة مع املواطن ومع القطاع اخلاص لتحفيه عىل الاخنراط يف اجملهود 

 الاستامثري العام لدلوةل.

، املرحةل ال وىل لتزنيل بعض 2020ويعترب مرشوع قانون املالية لس نة 

تتوىخ الوصول  واليتر املنبثقة من توصيات املناظرة، مضامني القانون الإطا

الإداري  وتطوير العملاإىل صدقية الإقرارات اليت يودعها امللزمون من هجة، 

من هجة أ خرى خصوصا عىل مس توى جودة معلية املراقبة الرضيبية اليت تعترب 

 .وامللزمنيأ كرب ضامنة لتقوية الثقة بني الإدارة 

يقرتح مرشوع قانون املالية مجموعة من التدابري الرامية دلمع  ،ويف هذا الصدد 

السعر ختفيض الاستامثر وختفيف الضغط الرضييب عىل املقاولت، وخاصة 

برمس رمق  %28% اإىل 31للرضيبة عىل الرشاكت الصناعية من  الهاميش

موازاة مع ختفيض السعر احلايل للحد ال دىن للرضيبة من معامالهتا احمليل، 

 .%0,50% اإىل 0,75



17 
 

كام ستِت مواصةل تفعيل الإصالحات الرامية لتحسني مناخ ال عامل اليت اكن 

لها أ ثر كبري يف حتسني ترتيب املغرب يف تقارير الس نوات ال خرية "ملامرسة 

(. هذا موازاة مع العمل عىل Doing Businessال عامل للبنك ادلويل"  )

خراج امليثاق اجلديد لالستامثر،  صالحاإ  اجلهوية لالستامثر.  املراكز واإ

يالء أ مهية قصوى لإصالح الإدارة تفعيال للتوجهيات امللكية السامية،  وسيِت اإ

وذكل من خالل اإخراج القانون املتعلق بتبس يط املساطر والإجراءات 

الإدارية خاصة فامي يتعلق بتحديد ال جال القصوى لرد الإدارة عىل الطلبات 

التأ كيد عىل أ ن عدم جواهبا داخل هذه ال جال، يعد املتعلقة ابلستامثر، مع 

 مبثابة موافقة من قبلها.

وس ُتويل احلكومة عناية خاصة دلمع املقاولت املتوسطة والصغرية والصغرية 

جدا، من خالل مواصةل التدابري الرامية لتصفية دين الرضيبة عىل القمية 

اسرتجاع هذه الرضيبة،  املضافة املرتامك خالل الس نوات املاضية وترسيع أ جال

نير الُولُوجر للمتويل.  ْسر  وت ْقليص أ جال ال داء، وحت 

كَرن املقاولت املبتدئة، والصغرية واملتوسطة، من  وقد طار مرجعي يُم  مت وضع اإ

شارهتا، موازاة  التعرف عىل لك أ ليات وتدابري ادلمع اليت تضعها ادلوةل رهن اإ

هتا وتبس يط مساطرها. ويف هذا مع اإصالح هذه ال ليات والرفع من جناع

الصدد متت املصادقة من طرف احلكومة عىل مرشوع قانون المتويالت 

 ".   Crowdfundingالتعاونية "
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يف اخلطاب ايذي أ لقاه  السامية جلالةل املكل حفظه هللا وتفعيال للتوجهيات

حداث حساب مرصد ل مور  مبناس بة افتتاح الس نة الترشيعية احلالية، سيِت اإ

ماليري  6تُرصد هل دمع متويل املبادرة املقاولتية"  قصندو "يُسمى خصوصية 

طار الرشاكة بني ادلوةل وبنك املغر  س نوات 3درمه عىل مدى   بيف اإ

بنا .واجملموعة امل   هنية لل 

دلمع اخلرجيني الش باب ومتكيهنم من هذا الصندوق ابل ساس  ُص ص  خ  وس يُ 

احلصول عىل قروض بنكية لمتويل مشاريعهم، وكذا دمع املقاولت الصغرى 

فريقيا، ومتكني العاملني يف  واملتوسطة العامةل يف جمال التصدير، وخاصة حنو اإ

 القطاع غري املنظم من الاندماج املهين والاقتصادي.

س ُتواصل وموازاة مع لك هذه التدابري واجملهودات دلمع القطاع اخلاص، 

ل الاعامتدات  احلكومة اجملهود الإرادي دلمع الاستامثر العمويم َجر ايذي ستُس 

 مليار درمه. 198ليبلغ ماليري درمه  3اخملصصة هل ارتفاعا بـ 

عت ويف هذا الإطار، سيِت توطيد وتوس يع الرشاكة املؤسساتية اليت رش 

احلكومة يف بلورهتا هذه الس نة، من خالل تطوير أ ليات جديدة وُمْبت ك رة 

طار امليانية العامة لدلوةل. ويندرج  لمتويل املشاريع الاستامثرية املربجمة يف اإ

طار تفعيل مقاربة جديدة لتدبري الاستامثرات العمومية بشلك عام،  ذكل يف اإ

 طاع اخلاص.تنبين عىل النجاعة وتطوير الرشاكة مع الق

متت مراجعة الإطار القانوين املنظم لعقود الرشاكة بني ويف هذا الإطار، 

القطاعني العام واخلاص من أ جل تشجيع اللجوء اإىل هذا النوع من الرشااكت 
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يف متويل املشاريع الاستامثرية لدلوةل واملؤسسات واملقاولت العمومية 

ْور  مسطرة املصادقة دلى وامجلاعات الرتابية. ويوجد مرشوع القانون امل عين ط 

 مؤسس تمك املوقرة.

كام تعزتم احلكومة اإطالق اإصالح هيلكي للمؤسسات واملقاولت العمومية مبا 

ميكهنا من املسامهة بشلك فعال يف دمع دينامية المنو وخلق فرص الشغل. هذا 

مواصةل تزنيل مقتضيات اإصالح القانون التنظميي لقانون املالية، موازاة مع 

وتكريس الرتابط بني جناعة ال داء ومبادئ التقي م واحملاس بة. ويف هذا الإطار، 

بدخول مجموعة من املقتضيات حي التنفيذ، ويتعلق ال مر  2020ستمتي س نة 

 بـ:

دراج مساهامت ادلوةل يف التقاعد وأ نظمة الاحتياط الا .1 جامتعي مضن اإ

 نفقات املوظفني؛

 تصديق اجمللس ال عىل للحساابت عىل مطابقة حساابت ادلوةل للقانون؛  .2

عداد التقرير الس نوي حول جناعة ال داء ايذي يلخص التقارير املعدة من    .3 اإ

 طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات؛

عداد تقرير افتحاص جناعة ال داء من طرف املفتش ية العامة للاملية .4  .اإ

 الس يدات والسادة،

لقد بذلت بالدا يف الس نوات ال خرية هجودا كبرية للمحافظة عىل التوازات 

الاقتصادية واملالية، لكن يبقى تعزيز الاس تقرار والتطور الاقتصادي لبالدا 
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واحلفاظ عىل هذه التوازات حمفوفا مبجموعة من اخملاطر تمكن أ ساسا يف 

سعار الطاقة ابلنظر للمخاطر اجليوس ياس ية تباطؤ المنو العاملي وتقلبات أ  

ضافية مرتبطة  القامئة. كام تنضاف اإىل هذه اخملاطر، لكفة حتمل أ عباء مالية اإ

أ ساسا بتفعيل مضامني احلوار الاجامتعي، وحتمل نفقات املقاصة، 

والتحويالت املالية لفائدة اجلهات، واللكفة املالية لإصالح أ نظمة التقاعد، 

 ال وراش الإصالحية والاسرتاتيجيات القطاعية.ومواكبة خمتلف 

ايُدة حلاجيات متويل اخلزينة برمس  وس ينتج عن لك هذه الالزتامات املالية ت ز 

ضافية  16 ناهزمبا ي  2019س نة  مليار درمه، وهو ما يتطلب توفري موارد  اإ

 من أ جل التحمك يف مس توى جعز اخلزينة.

ررْصنا عىل  للحفاظ عىل اخَتر اد التدابري الالزمة ويف ظل هذه الوضعية، فقد ح 

 :التوازات املالية من خالل

دارة من خالل تقليص هذه  .1 التحمك يف النفقات املرتبطة ابلسري العادي لالإ

 مليار درمه؛ 1النفقات بـ 

طار الرشاكة املؤسساتية  .2 ىل أ ليات المتويل املبتكرة يف اإ مع القطاع اللجوء اإ

ادلوةل واملؤسسات العمومية، ما س ميكن من والتدبري النش يط ل مال  اخلاص 

 مليار درمه؛ 12تعبئة 

 ماليري درمه. 3متكن من حتصيل س  مواصةل معليات اخلوصصة اليت  .3
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كام س تعمل احلكومة عىل تكثيف اجملهودات عىل مس توى تعبئة املوارد 

  اجلبائية عرب تقوية املراقبة وتقليص النفقات اجلبائية.

% اإىل 4,8من  جعز اخلزينة التدابري من تقليص ومن املنتظر أ ن متكن هذه

   من الناجت ادلاخيل اخلام. 3,5%

ل أ نه لبد من التأ كيد بأ ن  يف جعز امليانية وتقليص املديونية  مواصةل التحمكاإ

يقتيض التفعيل الرسيع لالإصالحات الهيلكية ل نظمة  ييل من الس نوات، فامي

 العمومية. التقاعد واملقاصة واملؤسسات واملقاولت

 2020رشوع قانون املالية لس نة م ت ت وىخ  احلكومة من خالل ، وبصفة عامة

%، مع مواصةل التحمك يف التضخم يف أ قل 3,7حتقيق منو اقتصادي يف حدود 

% وضامن اس تقرار التوازات املالية من خالل حرص العجز يف 2من 

3,5  .% 

ويتطلب حتقيق هذه ال هداف، الإرساع، بتعاون مع مؤسس تمك احملرتمة 

خراج عدد كبري من القوانني املتعلقة أ ساسا بـ : موازاة مع قانون املالية، و   ابإ

 تبس يط املساطر والإجراءات الإدارية؛ 

 ميثاق املرافق العمومية؛ 

 عقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص؛ 

 المتويالت التعاونية .Crowdfunding. 
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 الس يدات والسادة،

ابل ساس دلمع  املُوهج  ة 2020ترْلمُك اكنت أ ولوايت مرشوع قانون املالية لس نة 

وحتفي  ، وترسيع تزنيل اجلهوية،وتقليص الفوارق ،الربامج الاجامتعية

مواكبة الاستامثر ودمع املقاوةل عرب اختاد مجموعة من التدابري لس تعادة الثقة و 

واملقاوةل ايذاتية، ومتكني الش باب ت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة الرشاك

من اإطالق مشاريعهم والاس تفادة من لك فرص الاندماج املهين 

 والاقتصادي. 

طار الاس تجابة  وموازاة مع انكباهبا عىل هذه ال وراش املس تعجةل يف اإ

ةة العزم  عىل احلكومة اإنلنشغالت املوطنني، ف د  يف  املسامهة الفاعرةل  عاقر

املغرب من منوذج كفيل بتحقيق  بمتكنيجالةل املكل حفظه هللا جتس يد رؤية 

عادة  ُن يف ذكل عىل اإ طموحات املغاربة يف التقدم والعيش الكرمي، وتُراهر

واس تحضار الروح الثقة، وت نُْشُد الاخنراط امجلاعي ابحلس الوطين اجلامع، 

ن اليت لطاملا تش بع هبا املغاربة عرب التارخي، من الوطنية الصادقة وق م التضام

أ جل  رفع الرهاات والتحدايت اليت تواجه بالدا، واملرتبطة ابل ساس بتحقيق 

 وتوفري الشغل للش باب. الفوارقالعداةل الاجامتعية، وتقليص 

ذا اكن حتقيق هذه ال هداف مرتبطا بقدرة احلكومة عىل  وضع خمططات واإ

ضري اجليد، والتنفيذ ادلقيق، والتتبع املس متر، خملتلف مضبوطة، تضمن التح

مام أ  كد عىل ذكل جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه أ  القرارات واملشاريع، كام 

فهو مرتبط كذكل مبدى تفاعل وجتاوب الفاعلني مؤسس تمك احملرتمة، 
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عرب الاقتصاديني والاجامتعيني وعىل رأ سهم القطاع اخلاص، املؤسساتيني و

رشااكت فاعةل لمتويل خمتلف املشاريع الاستامثرية، ومتكني املقاولت  تطوير

الصغرى واملتوسطة واملقاولت ايذاتية والش باب اخلرجيني والعاملني يف القطاع 

 غري املنظم من الولوج للمتويل وخلق فرص الشغل.

 وهو مرتبط كذكل ابلتفاعل الإجيايب مع التدابري اليت جاء هبا هذا املرشوع من

رساء الثقة، والتأ سيس التدرجيي ملبدأ  املواطنة اجلبائية ومسامهة لك  اجل اإ

ماكنياته يف اجملهود التمنوي امجلاعي لبالدا.    املواطنني، لك عىل قدر اإ

فكام أ كد عىل ذكل جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه مبناس بة افتتاح الس نة 

ن  ابملزيد ،امجليع اخنراط وتتطلب ال ن، من تبدأ   اجلديدة املرحةل الترشيعية "اإ

 الفارغة، الرصاعات عن بعيدا ،واليقظة والتعبئة والوحدة والتعاون، الثقة من

 .السايمالوقت والطاقات" انهتيى منطوق اخلطاب املليك  وتضييع

شارتمك طوال مسار مناقشات    صغائمك، وسأ بقى رهن اإ شكرا عىل حسن اإ

 ومداولت هذا املرشوع. 

 عليمك ورمحة هللا. والسالم


