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ىل تدخالت الاقتصاد واملالية ع ةوزير ة جواب الس يد

والتخطيط بلجنة املالية املستشارين الس يدات والسادة 

خالل املناقشة  ،ستشارينوالتمنية الاقتصادية مبجلس امل 

 2022 املالية س نةل ل  العامة ملرشوع قانون املالية
 

 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني
 

 ،احملرتمونالس يدات والسادة املستشارون 

   أ مام هذه اللجنة املوقرة للجواب عىل تدخالت  أ ن أ تقدمسعدين ي

 ،الربملانيةالس يدات والسادة رؤساء وممثيل الفرق واجملموعات 

مبناس بة املناقشة العامة للجزء ال ول من مرشوع قانون املالية 

 .2022للس نة املالية 

 لمك يف اد  ب  وزمييل الس يد الوزير، ون   شكرمك أ انال يفوتنا أ ن ن  ،بداية

هاها املواننون نفس الوقت الهتنئة عىل الثقة اليت لمتثيلهم  محكمك ا 

يف هذه املؤسسة احملرتمة، وادلفاع عن قضاهامه وانشغاالهتم، سواء 
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، مع من موقع ال غلبية أ و املعارضة، بلك مسؤولية وموضوعية

 .ممتنياتنا لمك ابلتوفيق يف ذكل

  وللتفاعل بشلك أ فضل مع مداخالتمك، سوف أ تقدم لمك يف اجلزء

ال ول من هذا اجلواب بعنارص هتم الس ياقات العامة لتشكيل 

عداد مرشوع قانون املالية  ، 2022احلكومة والربانمج احلكويم وا 

والفرضيات والتوهجات اليت ب ِن   علهيا، يف ظل الظروف 

 اجلزء الثاين، جملموعة من أ تطرق يفوالتحدهات الراهنة. قبل أ ن 

    التقاصيل ادلقيقية جتاواب مع اس تفساراتمك وتساؤالتمك. 

 البد يل من الوقوف، أ وال، اخلوض يف ال جوبة والتفاصيل وقبل ،

 عىل نقطتني أ ساس يتني:

  تتعلق النقطة ال وىل بقضيتحا الوننية ال وىل، وحنن خندل هذه ال هام

وما  ،رى املسرية اخلرضاء املظفرةذكرى عيد الاس تقالل اجمليد وذك

التحدهات ما تقتضيه دلينا مكغاربة، و هلام من رمزية اترخيية ووننية 

اخلارجية الراهنة والاس تفزازات العقمية واملناورات البئيسة ل عداء 

وحدتنا الرتابية، من تاكثٍف للجهود وتوحيد للطاقات احلية ببالدان 

س بات التارخيية وجتس يدا للطموحات ترصيدا للمكت  ،لك من جانبه

من أ جل مغرٍب قوٍي ومامتسٍك  ،وال وراش اال صالحية املس تقبلية

قلمييا ودوليا.    داخليًا وفاعٍل ا 
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 واملشرتك لرفع  ،والعمل املتواصل ،وهو ما يلزمحا برضورة التعاون

هذه التحدهات وحتقيق هذه الطموحات املرشوعة، حتت القيادة 

 ملكل نرصه هللا.     املتبرصة جلالةل ا

  ،كبار للقوات املسلحة امللكية وهنا أ ود أ ن أ توجه بتكية ا جالل وا 

ولقوات ادلرك املليك وال من الونِن والقوات املساعدة عىل الروح 

الوننية العالية اليت أ ابنوا عهنا من خالل ادلفاع عن حوزة الونن 

ة ووحدته الرتابية، واحلفاظ عىل ال من والاس تقرار وسالم

 املواننني؛ 

 

  أ ما النقطة الثانية، فتتعلق بواجب الثناء والشكر للس يدات

القوية التعبئة  عىل ، أ غلبية ومعارضة،والسادة املستشارين احملرتمني

ه و   ن  أ ن أ   د  و  عن حسمك الونِن العايل، كام أ   اليت عربمت من خاللها

ة للمرشوع، اليت اءة خالل املناقشة العامن  ة والب  م  ي   مبداخالتمك الق  

س تكون لنا فرصة الوقوف عندها ملزيد من الوقت  خالل املناقشة 

. وما من شك يف أ ن مساهامتمك القمية نيةل مسار التفصيلية

من شأ هنا حتسني مضامني هذا املرشوع املناقشة والتصويت، 

وجتويده مبا ينسجم والتوجهيات امللكية السامية، لصاحب اجلالةل 



4 
 

جيب النتظارات املواننات واملواننني وتطلعاهتم نرصه هللا، ويس ت 

  .يف ظل هذه الظرفية الاس تثحائية

 للتأ سيس لتعاون  محطلقا ونمتىن صادقني أ ن تكون هذه املناس بة

ممثر وبناء مع مؤسس تمك احملرتمة، حىت نتمكن معا من رفع 

جناح اليت تواجه بالدان يف الظرف الراهنالتحدهات  ، وا 

 الاسرتاتيجية اليت حنن مقبلون علهيا.   اال صالحات وال وراش

  وخبصوص املشاورات القبلية، فحكن مس تعدون لالنفتاح عىل لك

الفاعلني برملاان ونقاابت وقطاعا خاصا، من أ جل التأ سيس حلوار 

 متواصل خالل الس نة حول لك القضاها وعىل رأ سها قانون املالية.

  ،ماكننا،ويف هذا اال نار ة احلوار مأ سس من خالل س يكون اب 

يف الرفع من  هذا احلوار رص، أ ن نتجاوز املقاربة اليت حتالاجامتعي

 اا ىل مقاربة أ وسع جتعل من احلوار الاجامتعي ا نار ال جور، 

 والاجامتعية القضاها والتوهجات الاقتصاديةللتشاور ادلامئ حول 

، مبا يف ذكل التوهجات املؤنرة ملرشوع قانون املالية قبل الكربى

 الربملان. عرضه عىل

  ذا كنا نتفهم مقرتحاتمك خبصوص تعديل القانون التنظميي لقانون املالية وا 

 تزنيهل خالل امخلس ادلروس املس تخلصة من اذلي مما الشك فيه أ ن

س نوات املاضية، تفرض تعديل بعض ال حاكم، فالبد من التأ كيد يف 
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دات تيح للس ياملقابل بأ ن هذا القانون التنظميي أ قر تدابري هامة ت  

ماكنية القراءة السهةل واملبسطة خملتلف  والسادة املستشارين احملرتمني ا 

مكن من املزيانيات القطاعية، حبيث أ ن هذه املزيانيات مفصةل بكيفية ت  

التعرف عىل الاعامتدات املالية اخملصصة للك برانمج موزعة حبسب 

ة اجلهات واملشاريع املربجمة بلك هجة. كام أ ن لك اللجان القطاعي

، للك قطاع افة ا ىل هذه املزيانيات، مبشاريع جناعة ال داءتتوصل ابال ض

اليت متكن الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني من الوقوف عىل 

ال هداف امللزتم هبا خبصوص لك برانمج، واملؤرشات اليت متكن من 

 تقيمي مدى حتقيق هذه ال هداف.

 وقر ابتداء من بداية وحنن مس تعدون لعقد لقاءات مع جملسمك امل

الس نة لمتكني الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني، من تفعيل 

املقتضيات اليت يتيكها القانون التنظميي لقانون املالية، ومحاقشة لك 

 املقرتحات خبصوص تعديل هذا القانون.

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

تمك وانتقاداتمك اليت نتقبلها يف ا نار التفاعل مع تساؤالتمك، ومالحظا

 بصدر رحب، أ ود التأ كيد عىل ما ييل:
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  :هناك من اعترب الربانمج احلكويم ومرشوع قانون املالية جمرد أ وال

عالن للنواها ذاا  اكنت صادقة اجتاه  . وحنن جنيب بأ ن النواها ا 

غلبية  املوننني اذلين وضعوا ثقهتم يف ال حزاب املكونة لل 

يف ذكل. واحلكومة لكها معبأ ة لتزنيل هذه احلكومية، فال عيب 

النواها ا ىل أ رض الواقع. وقد بدأ ان الاش تغال جبد حىت نكون يف 

مس توى انتظارات املواننني. ولعل أ وىل معامل هذا الالزتام الرصحي 

بتطبيق النواها، هو هذه التعبئة اليت مزيت معل احلكومة خالل 

ورش املليك لتعميم امحلاية ال سابيع املاضية من أ جل ترسيع تزنيل ال

الاجامتعية، من خالل املصادقة قبل يومني خالل جملس احلكومة 

املتعلقني  99.15و 98.15رمق  مراس مي تطبيقية للقانونني تةس  عىل 

حداث نظام  ،املرض بنظام التأ مني اال جباري ال سايس عن  واب 

للمعاشات اخلاصني بفئات املهنيني والعامل املس تقلني وال شخاص 

 3ما س ميكن حوايل  وهو. غري ال جراء اذلين يزاولون نشانا خاصا

ماليني من التجار والصناع التقليديني ومقديم اخلدمات وذوهيم 

 من الرشوع يف الاس تفادة من التأ مني اال جباري ال سايس عن

 .2021دجحرب  1املرض انطالقا من 

للسهر عىل  حداث جلنة وزارية وجلنة تقحيةكام قامت احلكومة اب  

. وستش تغل هااتن امحلاية الاجامتعية التزنيل الفعيل والرسيع لتعممي
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اللجنتان بشلك متواصل من أ جل متكني ابيق فئات العامل غري 

 عن املرض، ال جراء من الاس تفادة من التأ مني اال جباري ال سايس

وخاصة الفالحني، وابيق الصناع التقليدين، وهمنيي النقل، 

 وأ حصاب املهن احلرة.

كام سيمت العمل عىل متكني الفئات الهشة والفقرية اخلاضعة حاليا 

لنظام راميد، من التوفر عىل تأ مني عىل املرض ميكهنم من الولوج 

القطاع  وبنفس سةل عالجات أ جراء ،ا ىل القطاعني العام واخلاص

 . 2022اخلاص، وذكل خالل النصف الثاين من س نة 

 عادة الثقة للموانن يف الس ياسة ويف اال دارة.  اثنيا: حتدتمث عن ا 

ذا اكن لزاما علينا كككومة  وهذا أ مر رضوري ونتفق عليه مجيعا. فا 

أ ن نعيد للموانن ثقته يف اال دارة، وخنن ملزتمون بذكل من خالل 

وحتسني ظروف اس تقبال املواننني  تبس يط املسانر ورمقنهتا،

اهتم،  فأ عتقد يف املقابل، بأ ن من أ ولويتحا بوترسيع البث يف نل 

من  المجيعا أ ن نعيد للموانن ثقته يف الس ياسة. وذكل لن يتكقق ا  

خالل الوفاء اباللزتامات، وكذكل من خالل الارتقاء ابخلطاب 

ابلاكد  الس يايس، وجتنب احلمك املس بق عىل النواها. فاحلكومة

أ مكلت شهرها ال ول، وعربت ابمللموس عن حرصها عىل تمثني 
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عداد وتقدمي أ ول مرشوع قانون املالية  الزمن الس يايس، وقامت اب 

  يف أ جاهل القانونية. لها يف وقت قيايس، ووضعته مبجلسمك املوقر

 :وهنا أ ود أ ن أ تساءل 

نزنل برانجما حكوميا مخلس س نوات يف مرشوع هل ميكن أ ن 

 ؟2022ون املالية لس نة قان

وهل من املعقول أ ن نقول بأ ن احلكومة مل تف ابلزتاماهتا اجتاه 

 املوننني، ومل مير عىل تعييهنا وتنصيهبا، سوى شهر واحد؟

  اثلثا: عىل عكس ما قيل بأ ن الهيلكة احلكومية، تفتقد خليط انظم

مبنية عىل وضع هذه الهيلكة وفق مقاربة مت بني ال قطاب، فقد 

تقائية والنجاعة يف تزنيل خمتلف برامج ومشاريع الربانمج الال 

أ حدثنا قطاعا وزارها ملكفا ابلسهر وأ كرث من ذكل، فقد  احلكويم.

خمتلف ال قطاب املشلكة للهيلكة احلكومية، مع التقائية ضامن عىل 

 . التقيمي املتواصل لتزنيل خمتلف ال وراش امللزتم هبا

  :بأ ن هذا لمك د ك   ؤ  أ ن أ   د  أ و  ف  حلكويم، فامي يتعلق ابلربانمج ارابعا

 مة تنطلق من تشخيٍص رق  م  و جاء ابلزتامات واحضة قد الربانمج، 

وقد وضع بأ فق زمِن حمدد. ذكل ميداين النتظارات املوننني، و 

الربانمج من بني أ وىل أ ولوهاته تزنيل خمرجات المنوذج التمنوي 

 اجلديد، ابلتشارك مع خمتلف الفاعلني.
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 :ينسجم يف أ ولوهاته، 2022مرشوع قانون املالية لس نة  خامسا،

وأ بعاده مع غاهات ومضامني الربانمج احلكويم، وحيمل يف نياته 

نفسا اجامتعيا واحضا، وهو ما يؤكد، مبا اليدع جماال للشك، بأ ننا 

ماضون يف نريق حتقيق الزتامحا يف الربانمج احلكويم ببحاء أ سس 

% من مجموع النفقات 40ا ما يفوق قفد خصصن ادلوةل الاجامتعية.

املربجمة يف مرشوع قانون املالية لقطاعي التعلمي والصحة، وما يناهز 

 صب املالية احملدثة.ا% من مجموع املن54

كام أ ن الزهادة اليت مت تسجيلها عىل مس توى اعامتدات الاستامثر 

ص  نصفها لقطاعي  10للمزيانية العامة لدلوةل بـ ص   ماليري درمه، خ 

لتشغيل مت توجهيها ابل ساس  التعلمي والصحة، ونصفها ال خر

يف ا نار برانمج ال وراش الكربى والصغرى، اذلي ، الش باب

محصب شغل يف س نتني، وبرانمج  250.000س يحدث حوايل 

اذلين يريدون خلق مقاوةل صغرية ودلهيم  املوجه للش باب"الفرصة" 

 متنكها ال بناك يف ةل للقروض اليتمك    صعوابت يف توفري موارد م  

  ا نار برانمج انطالقة. 

د التخوف اذلي عرب عنه أ حد السادة املستشارين، د   ب  وحىت أ  

، أ ود أ ن أ نمئنمك ةخبصوص جناح هذا الربانمج، أ ي برانمج الفرص

بأ ن احلكومة بصدد وضع لك الرتتيبات ابلتعاون مع لك الرشاكء 
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توجيه ال واكبة و الوننيني وادلوليني، من أ جل ختصيص امل

يف اكفة املراحل،  حاميل املشاريع الرضورية للش باب تكويناتال و 

 . ادميومهتضامن و  اريعاملشهذه وذكل من أ جل تعزيز فرص جناح 

  

عداد مرشوع قانون املالية : سادسا ابلنس بة للفرضيات اليت ارتكز علهيا ا 

تأ خذ بعني الاعتبار و  موضوعية، فا هنا تبقى جد 2022للس نة املالية 

التوقعات ال خرية جلل املؤسسات ادلولية عىل أ ساس ياق ادلويل الس  

كصندوق النقد ادلويل، والبنك ادلويل، ووزارات الاقتصاد واملالية، 

 والبنوك املركزية وواكالت التنقيط. 

 واليت مت حتديدها يف 2022فامي يتعلق بنس بة المنو لس نة ف ،

يف مس توهاته  يظل الاقتصادي لمنول عدل املتوقع هذا امل%، ف 3,2

املسجةل ما قبل ال زمة. كام أ نه من البدهييي التأ كيد عىل أ ن ال زمة 

الصكية شلكت صدمة شديدة عىل النس يج اال نتايج الونِن 

خالل فرتة ال زمة مما أ سفر عن ركود اقتصادي حاد خاللها، وهو ما 

س يليه بعدها )أ ي بعد ال زمة( بدون شك انتعاش تدرجيي للمنو يف 

لالحقة، موازاة مع اس تئحاف القطاعات الانتاجية الس نوات ا

لنشانها. ومن املرحج أ ن يسامه تفعيل خمرجات المنوذج التمنوي 

وكذا اال صالحات واملشاريع الهيلكية املربجمة يف ا نار  ،اجلديد
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نتايج، مما س ميكن من بلوغ  الربانمج احلكويم يف تقوية النس يج اال 

 املدى املتوسط. % عىل4مس توى جديد من المنو حبوايل 

  مليون قحطار س نة  80فرضية حمصول حبوب بنكو وفامي خيص

فهيي كذكل فرضية تستحد ا ىل معطيات واقعية مرتبطة ، 2022

أ ساسا، ابجملهود الكبري اليت مت ويمت بذهل عىل مس توى 

نتاجية. نتاج خمتلف السالسل اال   الاسرتاتيجية الفالحية للرفع من ا 

   هنا تأ خذ بعني الاعتبار الغاز ابلنس بة لتوقعات سعراما ، فا 

تطورات منو الطلب والعرض العاملي، اليت تبقى رهينة لتطورات 

احلاةل الوابئية عىل املس توى العاملي وال وضاع اجليوس ياس ية 

يعود سوق  وال محية وسالسل التوريد، حيث من املرتقب أ ن

 .2022ا ىل التوازن تدرجييًا س نة  الغاز

خالتمك اليت تركزت حول ارتفاع ال سعار وحامية تفاعال مع مدا سابعا:

القدرة الرشائية للمواننني فالبد هنا من التأ كيد أ وال بأ ن احلكومة قد 

جعلت القطاعات الاجامتعية واحلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواننني 

عىل رأ س توهجاهتا يف هذا املرشوع، واليت قبل اخلوض يف تفاصيلها البد 

 ببعض املعطيات املوضوعية الرضورية:من توضيح ال مور 

بدأ  ارتفاع ال سعار بشلك ملكوظ محذ فقد فعىل غرار ابيق دول العامل، 

، وهذا بعد اجتاه سالب لتطور ال سعار خالل س نة 2021شهر أ بريل 

 ا سأ قدم لمك بعض ال رقام: عىل مس توى العامل. وهن 2020
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 يف %5,4 ملايض،يف ش تنرب افقد بلغ مؤرش ال سعار عند الاس هتالك 

يف محطقة اليورو، وهذه املعدالت  %3,4الوالهات املتحدة ال مريكية، و

 يه ال كرث ارتفاعا خالل العرش س نوات ال خرية، وهذا هو الواقع عامليا. 

وبشلك عام، ميكن اجلزم بأ ن العوامل اليت أ دت ا ىل الارتفاع احلايل 

ى مرتبطة ابلظرفية ودلهيا لل سعار عند الاس هتالك يف العامل وببالدان، تبق

نابع ظريف يعود أ ساسا لالنتعاش الاقتصادي اذلي يعرفه العامل بشلك 

، ا ىل ولالرتفاع الكبري اذلي عرفته أ سعار الطاقة ،أ قوى مما اكن متوقعا

جانب الاضطراابت املس مترة يف سالسل التوريد العاملية وحركة املالحة 

 .  ادلولية

سواء من خالل  ،اذلي عرفته بالدانن التكسن ومن جانب أ خر، فا  

نتاج أ و من  ،املومس الفاليح املايض الاس تثحايئ اذلي متزي بوفرة يف اال 

فامي يتعلق ابملراقبة والتتبع، قد مكن من توفري  احلكومة تخالل تدخال

السلع ومن حتقيق اس تقرار كبري عىل مس توى ال سعار؛ ابس تثحاء عدد 

 خلارج.من املواد املس توردة من ا حمدود

ال سعار ا ن ابلنس بة للمنتجات احمللية مثل اخلرض والفواكه واحلبوب، فو

ن مل تكن مس تقرة، فقد عرفت اخنفاضا عىل مس توى العديد من  ا 

 املنتوجات. 
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ابلنس بة للمواد املدمعة واملمتثةل يف ادلقيق املدمع والسكر وغاز أ ما 

ه املواد يبقى البواتن، فا هنا لن تعرف أ ي تغيري. فاس تقرار أ سعار هذ

مضموان من خالل صندوق املقاصة اذلي يتدخل من أ جل تعويض 

 الفارق بني هذه ال سعار وأ سعار السوق ادلولية.

تش تغل بصفة الوزارية امللكفة ابل سعار، -ة بنياللجن وأ ود أ ن أ ؤكد بأ ن

س تكثف أ شغالها لتجاوز هذه الظرفية من خالل ، و محتظمة محذ أ سابيع

الغري مربرة لتحديد ال سعار واختاذ لك اال جراءات  حماربة لك الهوامش

واملمتثل يف  ،الرضورية لتكقيق الهدف ال مسى اذلي حترص عليه احلكومة

 احلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواننات واملواننني.

من أ جل  تعليق الرسوم امجلركيةويف هذا اال نار، فقد قررت احلكومة  

تعويضا ا ضافيا للمس توردين  ص  ص   خ  ت  س   القمح، كام ضامن اس تقرار أ سعار

 للكفاظ عىل أ سعار مجيع مش تقات القمح عىل املس توى الونِن. 

ا ىل جانب ذكل، ودعام للقدرة الرشائية للمواننني، فقد خصصت 

ماليري درمه( كزهادة يف كتةل  7,7ماليري درمه ) 8احلكومة ما يناهز 

صت أ ساسا ل داء املتأ خرات املتعلق ص   ة برتقية املوظفني لسنيت ال جور، خ 

 .وذكل بعد س نتني من التجميد نتيجة ال زمة ،2021و 2020
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 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

التطرق لها يف احملور ال ول لتدخيل، فامي  تر ثتلمك اكنت أ مه النقط اليت أ  

تقدمي بعض التفاصيل خبصوص مجموعة  ، يف ا نار احملور الثاين،سأ حاول

ن والسادة املستشار الت اليت عرب عهنا مجموعة من الس يدات و من التساؤ

 ن:واحملرتم

  سأ حاول اال جابة عىل مجموعة من ابلشق الرضييب، أ وال: فامي يتعلق

 التساؤالت هبذا اخلصوص:

   أ ود التأ كيد بأ ن ، تزنيل مقتضيات القانون اال نارتعلق ب ي فامي 

يات املناظرة متت بلورهتا بناء عىل توص  ،قانونهذا المقتضيات 

الوننية حول اجلباهات. وقد نص هذا القانون عىل أ ن اال صالح 

 اجلبايئ سيمت تزنيهل بشلك تدرجيي داخل أ جل مخس س نوات.

دراج مجموعة من  وانسجاما مع مبدأ  التدرج يف التزنيل، معلنا عىل ا 

 ، من بيهنا:2022مرشوع قانون املالية لس نة  التدابري الهامة يف ا نار

 اذلي انطلق س نة ر الرضيبة عىل الرشاكت الصناعيةختفيض سع 

، %26مواصةل ختفيضه ا ىل ستمت و ، %28ا ىل  %31من  2020

ا ىل  %0.50ختفيض سعر احلد ال دىن للرضيبة من  ا ىل جانب

0.40% . 
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 توس يع الوعاء الرضييب فسيمت عرب عدة أ ليات:فامي يتعلق ب أ ما 

  .ملعفاة حالياالترضيب التدرجيي لبعض القطاعات والعمليات ا  -

وكذكل تكثيف  ،والغش ،تعزيز الرتسانة القانونية حملاربة المتلص  -

دماج القطاع غري املهيلك   .احلهود من أ جل ا 

  للقانون اال نار،  ا، أ ود التأ كيد بأ نه تطبيقالتكفزيات اجلبائيةفامي خيص

التقليص ما أ مكن من التكفزيات اجلبائية، س تعمل احلكومة عىل 

 مع العمويم املبارش املرشوط بتكقيق ال هداف.واستبدالها ابدل

 ،املالية محكبة حاليا عىل دراسة النفقات اجلبائيةالاقتصاد و وزارة و 

أ خذا بعني الاعتبار  ،وكيفيات تقيميها من أ جل اختاد التدابري املناس بة

 النفقات. هذه اثر الاجامتعية والاقتصادية املرتبطة بلك صنف منال  

  دية أ سعار اجلدول احلايل للرضيبة عىل حذف تصاعأ ما خبصوص

يعترب مرحةل أ ولية أ ساس ية ، فأ ود التأ كيد بأ ن هذا التدبري الرشاكت

الهدف مهنا تبس يط هيلكة أ سعار الرضيبة عىل الرشاكت قصد حتقيق 

الالتقائية التدرجيية حنو تطبيق سعر نس يب موحد كام هو محصوص 

 ا ىل فهو هيدفة أ خرى قانون اال نار. و من هجالمن  4عليه يف املادة 

 .مالءمة نظامحا اجلبايئ والانفتاح عىل املامرسات ادلولية الفضىل

اليت حتقق رحبا ال يتجاوز كام أ ود التأ كيد بأ ن املقاوالت الصغرى 

 من النس يج املقاواليت %70حوايل  تشلكاليت  ، ودرمه 300.000
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 ال تس تفيد أ صال من تصاعدية أ سعار اجلدول احلايل الونِن، 

 %10تؤدي هذه الرضيبة بسعر نس يب حمدد يف ، حيث أ هنا للرضيبة

  .فقط

  رفع سقف رمق ال عامل احملدد لنظام املقاول اذلايتفامي يتعلق ابقرتاح ،

مت بناء عىل دراسة اختاد هذا اال جراء جيب أ ن يأ ود أ ن أ ؤكد بأ ن 

ال أ ن تقيمي هبني احلاجة املاسة ا ىل اعامتدومعطيات موضوعية ت   . ا 

بني أ ن متوسط رمق أ عامل تاجئ احملصل علهيا محذ ا رساء هذا النظام ي  الن 

جدا  امتوسط يبقى ضعيفوهو درمه فقط.  8.802املرصح به يعادل 

 لهذا النظام.   حاليا مقارنة مع سقف رمق ال عامل احملدد

  عفاء دخول املعاشات من الرضيبة عىل ادلخلخبصوص انحية ، مفن ا 

لكون املبالغ اليت  ،املبدأ  ختضع دخول املعاشات للرضيبة عىل ادلخل

اكنت حتجز يف املنبع لتأ سيس تكل املعاشات ورواتب التقاعد، اكنت 

تس تفيد من اال عفاء من هذه الرضيبة نوال احلياة الوظيفية للمتقاعد. 

 .   نظمة اجلبائية ادلوليةفهذا املبدأ  معمول به يف معظم ال  وللتذكري 

عند حتديد صايف املعاش  ، أ ود أ ن أ ؤكد لمك بأ نهومن هجة أ خرى

 abattements)املفروضة عليه الرضيبة، تطبق خصوم جزافية 

forfaitaires)  عفاء أ كرث من % من معاشات 90مما يرتتب عنه ا 

وتبقى فقط املعاشات العليا يه اليت  ،التقاعد من الرضيبة عىل ادلخل

 ختضع للرضيبة. 
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 أ ود أ ن عادة هيلكة ال شطر املتعلقة ابلرضيبة عىل ادلخليتعلق اب   اميف ،

دمع القدرة الرشائية ذلوي أ ؤكد لمك بأ ن هذا التدبري اذلي هيدف ا ىل 

، محصوص عليه يف القانون اال نار، ادلخول ادلنيا والطبقة املتوسطة

وس تعمل احلكومة عىل تزنيهل وفق مقاربة مشولية متكن يف نفس الوقت 

 .يع وعاء هذه الرضيبةمن توس  

  ترسيع ا صالح الرضيبة عىل القمية املضافة جلعلها أ كرث وخبصوص

مت التنصيص  هذا التوجه، أ ود التأ كيد بأ ن حيادية ابلنس بة للمقاوالت

، قانون اال نار املتعلق ابال صالح اجلبايئالعليه يف املادة الرابعة من 

تزنيلها  عىلس تعمل احلكومة ويندرج مضن ال هداف ال ساس ية اليت  

أ خذا بعني الاعتبار  ،بشلك تدرجيي داخل أ جل مخس س نوات

 التدابري ذات ال ولوية ومراعاة للظرفية الاقتصادية الراهنة.

ام الرضيبة عىل القمية املضافة خصوصا عىل ظصالح نما من شك بأ ن ا  و 

اذلي يؤدي ، (butoir)املصدم  ، س ميكن من تقليصمس توى ال سعار

 ما يؤثر سلبا عىل س يوةل املقاوالت.  وهو  ،الرضييبا ىل ترامك ادلين 

رجاع دين الرضيبة عىل القمية املضافة، تسعى احلكومة  أ ما فامي خيص ا 

رجاع دين الرضيبة عىل القمية املضافة لفائدة  جاهدة من أ جل مواصةل ا 

ابملوازاة مع تكثيف معليات حماربة الفاتورات  ،ةق  ك  ت  س   املقاوالت امل  
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يت تؤثر عىل مردودية هذه الرضيبة . كام سيمت يف ا نار الصورية ال

مقتضيات القانون اال نار املتعلق ابال صالح اجلبايئ، اعامتد الاسرتاتيجية 

الرامية ا ىل تعممي ا رجاع دين الرضيبة عىل القمية املضافة كام هو الشأ ن يف 

 العديد من ادلول. 

 تشلك ظاهرةال فامي يتعلق مبحاربة الهتريب، أ ود التأ كيد بأ ن هذه 

 الاقتصادي املس توى عىل السلبية االنعاكساهت نظرابل  ابلغة خطورة

 .املواننني حصة عىل وكذا والاجامتعي

دارة اختذت ،ال فة هذه من وللحد أ مهها  من ا جراءات عدة امجلارك ا 

نشاء والهتريب الغش حملاربة احلالية املنظومة تعزيز  وننية فرقة” اب 

دارة اتبعة "للجامرك هذا ، اململكة ربوع اكفة تدخالهتا تغطي املركزية لال 

 املتدخةل السلطات مع التنس يق تعزيزو ، املراقبة تشديدا ىل جانب 

 الفاعلني مع لتعاوناو  ،املليك ادلركال من الونِن و  وخاصة ال خرى

 .الظاهرة هذه من احلد يف ا رشاكهم هبدف الاقتصاديني

 ل عوان املهِن ال داء تعرتض اليت واال كراهات الصعوابت من وابلرمغ 

 بلغت حيث هممة نتاجئ من حتقيق املبذوةل اجلهود مكحتفقد  ،امجلارك

 املهربة السلع مليون درمه من  456,5 احملجوزة املهربة البضائع قمية

 .الس نة من هذه ال وىل أ شهر تسعال  خالل
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خبصوص الكيفية اليت س تواجه هبا احلكومة ساؤلمك فامي يتعلق بت  :نيااث

ا ىل متويل حاجياهتا عن ملاذا ال تلجأ  احلكومة و ارتفاع حاجيات المتويل، 

لمتويل  املتوقعة جامليةاحلاجيات اال  أ ن أ ؤكد أ ن نريق بنك املغرب، أ ود 

حوايل تبلغ  2022مزيانية ادلوةل برمس مرشوع قانون املالية لس نة 

عرب اللجوء اىل المتويلية  احلاجياتتلبية هذه مليار درمه. وسيمت  164,4

مليار درمه عىل  65,4الطويةل ال مد مببلغ الاقرتاضات املتوسطة و 

خاريج. ابال ضافة متويل مليار درمه ك  40و ،مس توى السوق ادلاخيل

أ ليات متويل مليار درمه عن نريق  12ذلكل، سيمت تعبئة متويالت مببلغ 

احلاجيات المتويلية عرب اللجوء اىل  فامي سيمت تغطية ابيق ،مبتكرة

 الاقرتاضات القصرية ال مد.

يتعلق ابللجوء لبنك املغرب لتغطية احلاجيات المتويلية للخزينة، أ ود وفامي 

، لبنك املغرباحلايل القانون ال سايس من  69ادة املأ حاكم أ ن أ وحض بأ ن 

أ ن سمح ت ال  ،2019من يوليوز س نة  15اذلي دخل حزي التنفيذ يف 

س ندات ل بارش امل  متويل جعز اخلزينة عرب الرشاءب  ه املؤسسةهذ قومت

ا ال يف شلك  ،أ و أ ن مينكها مساعدات مالية ،ادلين اليت تصدرها ادلوةل

من املوارد اجلبائية   (5%)يف املائةتسهيالت صندوق حتدد يف مخسة 

ن أ ؤكد هنا بأ ن أ  أ ود و . ةم  ت  ت  خ  اليت يمت حتقيقها خالل الس نة املالية امل  
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 ال زمةا ىل هذه التسهيالت رمغ ، 2006مل تلجأ ، محذ س نة اخلزينة 

  .19-املرتبطة جباحئة كوفيد

 ،املبارشالمتويل  جوء ا ىللأ ن ال بعض ادلول الناميةأ ابنت جتارب  قدو 

نفاق العمويم وسد جعز ا صدار ال وراق النقدية عرب  من أ جل متويل اال 

وخمية هل انعاكسات اكنت  كام  .عدم فعاليتهبشلك واحض أ تبث  ،املزيانية

اخنفاض و فقدان الثقة يف العمةل الوننية، و من بيهنا ارتفاع التضخم، 

رسال ا شارة سلبية لواكالت التصنيف و  ،احتيانيات الرصف ا 

 ابال ضافة اىل املساس مبصداقية واس تقاللية البنك املركزي. ،ستمثرينامل و 

اكنت مرمغة يف ال خري عىل التخيل  البنوك املركزية لهذه ادلول حيث أ ن

 . ةاملاكرو اقتصادي ةوضعيالتدهور جراء تفامق  هذه ال لية عن

يف تس يري الس ياسة بنك املغرب  يةعد اس تقالل تاعتبارا ملا س بق، و 

ملا هل من أ مهية يف تعزيز انتقال  ،املساس به نبغيي مكس با همام ال النقدية 

وكذا حتسني قدرة البنك  ،قرارات الس ياسة النقدية لالقتصاد احلقيقي

عادة النظر يف ن الصعب . وابلتايل، محتقيق الاس تقرار النقديعىل  ا 

عطاء تعلاميت القانون ال سايس للبنك من أ جل ختو  ماكنية ا  يل احلكومة ا 
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انهيك عن ال اثر السلبية اليت  ،ادلوةليف اجتاه السامح بمتويل احتياجات 

 .  لتوجهاقد تنجم عن مثل هذه 

أ ن اللجوء لدلين  عىل من جديد أ ود التأ كيدفامي يتعلق ابملديونية،  اثلثا:

ذا اكن موهجا لمتويل الك يف حد ذاتهشليس م  وة املنتج للرث  الاستامثر، ا 

 وفرص الشغل.

ذ  نتيجة ال زمةس بوقة ا ىل مس توهات غري م  ةجعز املزيانيفامق ت في ظلف ا 

اذلي عرفته  الكبري الارتفاعو ،من الناجت ادلاخيل اخلام % 7,6بلغ 

ما مقنا أ ول ن اك، % من الناجت ادلاخيل اخلام76واليت بلغت  ،مديونيتحا 

طبيق ت العودة ا ىل هو ، 2022قانون املالية لس نة  مرشوعبه يف ا نار 

توجيه ادلين حرصها لتغطية ب فامي يتعلق  ،القانون التنظميي للامليةأ حاكم 

 .ادلين سداد أ صولنفقات الاستامثر و 
 

 كنا أ مام معادةل صعبة:فقد 

البكث عن موارد ا ضافية، حىت نمتكن من تغطية  ن علينااكأ وال: 

النفقات العادية غري القابةل للتقليص ونعِن هبا نفقات املوظفني، ونفقات 

 مس توىفائض عىل التس يري، واملقاصة وفوائد ادلين، وابلتايل حتقيق 

 س نتني. ل ول مرة محذ للمزيانية عاديالرصيد ال
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ضافة حوايل  ماليري درمه  9اثنيا: برجمة الزتاماتنا يف الربانمج احلكويم اب 

 عىل مس توى نفقات الاستامثر.

% من الناجت ادلاخيل 5,9% ا ىل 6.7اثلثا: تقليص جعز املزيانية من 

 اخلام.

هذه، أ يهتا الس يدات والسادة، يه املعادةل الصعبة اليت كنا أ ماهما. 

جزي، وبفضل تظافر لك اجلهود، أ ن نقوم حبلها واس تطعنا يف وقت و 

وأ ن نقدم لمك مرشوع قانون مايل حيرتم املبادئ ال ساس ية للقانون 

التنظميي لقانون املالية، ويفي جبزء همم من الزتاماتنا اجتاه املواننني، 

ويضمن اس تدامة ماليتحا العمومية، ويؤسس ملرحةل تقليص جحم 

ل قة.املديوينة اذلي بلغ مس توهات م    ق 

   ،فقد رفعنا من املوارد اجلبائية، ليس من خالل رفع الضغط الرضييب

 بل من خالل تقوية املراقبة وحتسني مس توى التكصيل. 

اس هتالك داخلية عىل تطبيق رضيبة  أ فتح قوسا ل ؤكد لمك بأ نهنا و 

، ليس الهدف محه املنتجات وال الت وال هجزة املس هتلكة للكهرابء

ضافية لمتويل املزيانية، البكث عن موارد  ابل ساس ا ىل  ريمي لبا 

ل وتزنيتكقيق النجاعة الطاقية، ل يف تطبيق اسرتاتيجية بالدان  الاخنراط

، وس تخصص عائدات هذه مقتضيات القانون اال نار يف هذا الاجتاه

قد و  .سك الاجامتعيالرضيبة لفائدة صندوق دمع امحلاية الاجامتعية والامت
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، ومت خفض هبذا اخلصوص مع تعديالت جملس النواب ا جياابتفاعلنا 

وس، مفثال ابلنس بة للوحات الالكرتونية، مت شلك ملمب هذه الرضيبة 

درمه، وابلنس بة  30درمه ا ىل  200ن خفض هذه الرضيبة م

وابلنس بة لبايق أ نواع  ،درمه 50درمه ا ىل  150للكواسيب احملموةل من 

 .درمه 50ا ىل  200احلواسيب من 
 

  قرار املسامهة التضامحية كام دون أ ن منس مبداخيل الطبقة  ،مقنا اب 

 املتوسطة.

   ماليري درمه، ومل نرفع نفقات  10ورفعنا من نفقات الاستامثر بـ

ه هذا اجملهود ج  نعاش الاقتصاد  اال ضايف التس يري، حرصا محا أ ن ي و  ال 

 .الونِن

أ ن متكن من ضامن اس تقرار ادلين، عىل  لتدابري جممتعةاومن شأ ن هذه 

املدى القريب، يف مس توهاته احلالية ووضعه يف مسار تنازيل عىل املدى 

املتوسط، مع اال شارة ا ىل أ ن املس توى احلايل ملديونية اخلزينة يبقى 

ابلنظر ا ىل الهوامش املتوفرة وبنية حمفظة ادلين  مس تداما ومتككام فيه

  واليت تمتزي مبعدل تلكفة محخفض وأ قل عرضة خلطر المتويل.
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 عىلاحلكومة حريصة التأ كيد عىل أ ن ، أ ود فامي يتعلق بتزنيل اجلهوية رابعا:

تونيد خيار اجلهوية كخيار دس توري ودميقراني، ليس كهنج س يايس 

داري للمملكة فقط ولكن أ يضا كبديل تمنوي لتعرث الس ياسات  ،وا 

العمومية املركزية واملمركزة يف القضاء عىل التفاواتت اجملالية فامي خيص 

الاستامثرات والولوج ا ىل اخلدمات العمومية ال ساس ية، وابلتايل انعاكس 

 .ذكل عىل التوزيع العادل للرثوة بني اجلهات

ة من ادلوةل ا ىل اجلهة وذلكل، سيمت العمل عىل نقل اختصاصات واسع

ابملوازاة مع حتويل املوارد املادية والبرشية الاكفية ذلكل، وعىل حنو يضمن 

الاس تقاللية يف التدبري املايل واال داري للجهة، وجيعل من هذه ال خرية 

قطبا تمنوها حقيقيا ورافعة للتمنية البرشية والارتقاء الاجامتعي ورشياك 

 .أ ساس يا لدلوةل

واكبة اجلهات لترسيع تزنيل برامج التمنية ملويل احلكومة أ مهية كبرية كام س ت  

اليت سيمت متويلها يف  ،الربامج ذات ال ولويةو  املشاريع : وخاصةاجلهوية

. وسيمت العمل كذكل عىل الترسيع برامج بني ادلوةل واجلهات-ا نار عقود

  .داريبتزنيل ورش الالمتركز اال  

 

مه للجامعات مليار در 42خصصنا يف ا نار هذا املرشوع ما مجموعه قد و

علهيا يف القوانني املنصوص  الرتابية يف ا نار حصهتا من الرضائب

 التنظميية.
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الس يدات والسادة  هل مجموعة من طرقتهذا اال نار، خبصوص ما ويف 

 ،ليةضعف نسب حتصيل الرضائب والرسوم احمل صوص خب املستشارين

واقرتاح تفويت حتصيلها للمديرية العامة للرضائب واخلزينة العامة 

جتويد والرفع من مردودية  معلية أ كيد هبذا الصدد بأ نأ ود الت ،للمملكة

س ناد   قد متت مبارشته فعليا من خالل حتصيل هذه الرضائب والرسوم ا 

ينة العامة تدبري وعاء وحتصيل رمس السكن واخلدمات امجلاعية ا ىل اخلز 

س ناد تدبري وعاء وحتصيل الرمس املهِن للمديرية العامة  للمملكة، فامي مت ا 

 47-06بتغيري وتمتمي القانون  07-20للرضائب مبوجب مقتضيات القانون 

 .املتعلق جبباهات امجلاعات الرتابية

ابعامتد جتربة  ،درجييةبصفة تتزنيل هذا اال صالح  قد مت الرشوع يفو 

 .تعمميها عىل مجموع الرتاب الونِنمنوذجية يف أ فق 

 

 الس يدات والسادة،حرضات 

طرق لها يف ا نار التفاعل مع تتلمك اكنت أ مه النقط اليت أ ثرت ال 

خالتمك القمية. وأ شكرمك جمددا عىل تعبئتمك واخنرانمك املسؤول مدا

، اذلي هو أ ول 2022ش حول مرشوع قانون املالية لس نة يف النقا

لهذه احلكومة. واذلي نعتربه محطلقا لتزنيل  قانون مالية مرشوع
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ربانمج احلكويم، اليت س نكرص عىل تفعيلها الالزتاماتنا يف ا نار 

ا نار ما تتيحه يف بشلك تدرجيي وفقا ملا عاهدان عليه املواننني، و

ماكن  عمل عىل تعزيزها من خالل الرفع من اتنا املالية اليت س نيا 

 دينامية المنو.

أ ان وزمييل الس يد الوزير املنتدب رهن ا شارتمك لتقدمي وسأ بقى 

 ت خالل املناقشة التفصيلية.ايات واملعط املزيد من التوضيح

     .وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالملمك، شكرا 

 


