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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 ؛ رئيسالالس يد 

 ؛ الس يد الوزير ،ادلوةل س يد وزيـــــــرال 

 احملرتمون؛ النوابوالسادة  الس يدات 

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

مبناس بة  النيابية ةالفرق واجملموع وممثيل السادة رؤساءو  اتالس يد

 .2021لس نة قانون املالية املناقشة العامة للجزء ال ول من مرشوع 

ل اخلوض يف تفاصيل هذا اجلواب لبد أ ن أ توقف عند نقطتني لكن قب

 هامتني:

رشى اليت زفها جالةل املكل حفظه هللا للمغاربة ابلب  النقطة ال وىل تتعلق 

عطاء توجهياته السامية  لطالق لملية مكففة للتلقي  دد ابإ من خالل اإ

وهو ما يؤكد احلرص املتواصل  .يف ال سابيع املقبةل 19-فريوس كوفيد

السالمة الصحية جلاللته، خالل لك مراحل هذه ال زمة، عىل 

فت  لنا ابب ي س  ما  اوهذ للموالطنني، وعىل التخفيف من معاانهتم.

، من أ جل 2021ال مل، وحنن نتدارس مرشوع قانون املالية لس نة 
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استرشاف أ فاق اجنالء هذه اجلاحئة وعودة احلياة وجعةل الاقتصاد اإىل 

ل أ ن أ ؤكد لمك من هذا املنرب جتند ادلوران بشلك لطبيعي.  ول ميكنين اإ

الإدارة الرتابية والقوات ال منية، لك املصاحل الوزارية املعنية اإىل جانب 

من أ جل تفعيل التوجهيات امللكية السامية  لقوات املسلحة امللكية،او 

سهر عىل الإعداد والسري اجليدين لهذه العملية الولطنية واسعة ابل 

 .ىل املس توى الصحي أ و اللوجيستييك أ و التقينالنطاق، سواء ع

ابخلطاب املليك السايم مبناس بة اذلكرى اخلامسة النقطة الثانية تتعلق 

وال ربعني للمسرية اخلرضاء املظفرة، واذلي أ كد من خالهل جاللته عىل 

س يظل اثبتا يف مواقفه. ولن تؤثر عليه الاس تفزازات العقمية، أ ن املغرب 

املسرية وعىل أ ن ئسة، اليت تقوم هبا ال لطراف ال خرى، واملناورات اليا

مسرية متجددة ومتواصةل، ابلعمل عىل ترس يخ مغربية  يهاخلرضاء 

الصحراء، عىل الصعيد ادلويل، وجعلها قالطرة للتمنية، عىل املس توى 

ومن هذا املنطلق نؤكد جتند احلكومة حتت القيادة  الإقلميي والقاري.

وعدم فظه هللا، لدلفاع عن الوحدة الرتابية للمملكة النرية جلالةل املكل ح

مع الانكباب ، موازاة يةـ رب ـغــمالصحراء ال التخيل عن شرب واحد من

جناز خمتلف املشاريع التمنوية والاجامتعية اليت أ لطلقها عىل  مواصةل اإ

صةل وصل بني املغرب قطبا تمنواي رائدا و  جاللته بأ قالمينا اجلنوبية وجعلها

 .ولمقه الإفريقي

   الس يدات والسادة،
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جه أ تو أ ن ، بدايةأ ودُّ تفاعال مع تدخالتمك القمية خالل هذه اجللسة، 

ابلشكر والامتنان لاكفة النائبات والنواب احملرتمني، يف ال غلبية 

تعبئهتم واخنرالطهم لطيةل مسار النقاش خبصوص مرشوع واملعاردة، عىل 

يف ظل هذه الودعية الاس تثنائية اليت  2021قانون املالية للس نة املالية 

 تعيشها بالدان ويعيشها العامل أ مجع.

 عال ن عنه جملسمك املوقر من حس ولطينملا أ اب امتداد وما ذكل اإل

زمة ل  يف اإلطار التعبئة الولطنية امجلاعية يف مواهجة اواخنراط قوي وفاعل 

، حتت القيادة النرية جلالةل املكل حفظه 19-غري املس بوقة جلاحئة كوفيد

 هللا.

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

الس يدات والسادة النواب أ عضاء النيابية و  ةلفرق واجملموعولك رؤساء ا

 يف النقاش اخنرالطهم اجلدي ، عىلهذه اللجنة ولك اللجان القطاعية

ىل أ وقات واش تغاهلم املتواصل  متأ خرة من الليل من أ جل جد واإ

 . 2021التصويت عىل مرشوع قانون املالية  لس نة 
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   الس يدات والسادة، 

حملرتمة، لطيةل الثالث س نوات ال خرية، أ سس نا مع مؤسس تمك ا قدل

، ومد والتعاون، والشفافية املتبادل، لعالقة مبنية عىل الاحرتام

الس يدات والسادة النواب بلك املعطيات الكفيةل بمتكيهنم من الإحالطة 

غناهئا. وقد  بلك جوانب مشاريع قوانني املالية، واملسامهة الفاعةل يف اإ

احئة  اإلطار تدبري ال زمة املرتبطة جحرصنا عىل تولطيد هذا التوجه يف

خالل اإلطالع مؤسس تمك بصفة دورية عىل لك من  19-كوفيد

، وقدمنا لمك املس تجدات والإجراءات اليت مت اختادها ملواهجة هذه ال زمة

س نة، كام  30شهر يوليوز أ ول مرشوع قانون مالية معدل بعد مرور 

ات امللكية السامية عردنا عليمك بداية شهر غشت خمطط تزنيل التوجهي

يف خطاب العرش، وفتحنا مع جملسمك النقاش حول س ياق  ةاملتضمن

عداد مرشوع قانون املالية لس نة  والرهاانت املرتبطة به يف شهر  2021اإ

ش تنرب. وقبل الرشوع يف مناقشة هذا املرشوع مقنا مبدمك بلك املعطيات 

ت علهيا أ لطر وزارة تقريرا اش تغل 13واليت تنضاف اإىل اليت تقدممت بطلهبا 

الاقتصاد واملالية ابلتعاون مع لك القطاعات الوزارية واملؤسسات ل سابيع 

 لطويةل.
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هذا التوجه كذكل من خالل حرصنا عىل التفاعل بلك  دَ س  وقد جتََ 

ول ميكنين  اإجياب مع تعديالتمك ومع مقرتحاتمك يف اإلطار املناقشة العامة.

جامع لك الفرق ل أ ن أ عرب عن اعزتازي ابإ أ ن عىل واجملموعة النيابية  اإ

الس ياق ادلقيق اذلي متر منه بالدان يف ظل هذه ال زمة غري املس بوقة، 

ورضورة توفري المتويل الالزم للمرشوع اجملمتعي الكبري اذلي أ لطلقه 

صاحب اجلالةل نرصه هللا بتعممي التغطية الاجامتعية عىل لك املغاربة، 

 شعب املغريب.يتطلب تضامنا أ كرث قوة من لك فئات ال 

مع  اإجياابتفاعل ن ولعل هذا الإجامع حول مبدأ  التضامن هو اذلي جعلنا 

ابملسامهة يتعلق  اميفال غلبية واملعاردة، غالبية الفرق يف  ديالتعت

التضامنية من أ جل خلق التوازن الالزم بني لك رشاحئ املسامهني اذلاتيني 

مت الرفع من احلد ال دىن للمسامهة ابلنس بة وهكذا  .مهنم واملعنويني

ل شخاص اأ ن  أ ي ،درمه س نواي 240.000لل شخاص اذلاتيني اإىل 

 ــيسامهون بس درمه  20.000 الشهري الصايف جرمهأ  يفوق  اذلين

 ملساهامت املقاولتلنس بة اب ال دىن تقليص احلدمت املقابل يف و .1,5%

 ، مع تطبيق هذه املسامهة وفق نسب تصاعديةون درمهيمل  1اإىل 

  .%3,5% و1,5ترتاوح بني 
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تفاعلنا كذكل بلك اإجياب مع ابيق التعديالت واملقرتحات القمية  امك

 185قدمة سواء من لطرف ال غلبية أ و املعاردة. نمن أ صل والغنية امل

أ كرث تعديال  49مهت اجلزء ال ول، ومت قبول  178مت التقدم هبا،  تعديال

 :بولهاق أ مه التعديالت اليت مت ومن % مهنا لفرق املعاردة. 40من 

لغاء اللكي أ و اجلزيئ للغرامات والزايدات وصوائر حتصيل  .1 الإ

 .2020بل فاحت يناير ق  ادليون العمومية املس تحقة لفائدة ادلوةل

عىل  رفع سقف الاس تفادة من التخفيض من واجبات التسجيل .2

ومتديد أ جل  ،درمه 4.000.000اإىل  ات املتعلقة ابلسكنالتفويت

 .2021يونيو  30التدبري اإىل غاية  هذا الاس تفادة من

يف اإلطار لملية من الرضيبة عىل ادلخل الإعفاء رشوط تعديل  .3

ىل عالاس تفادة  ومدة الرفع من سنخاصة عرب  الش باب تشغيل

 شهرا. 36 اإىل  24، ومن س نة 35اإىل 30 التوايل من 

س ض واجبات التسجيل عىل لمليات التأ سيس والزايدة يف رأ  يف خت  .4

 .% 0.5اإىل  %1من املال 

فوائد املدفوعة للعىل الإعفاء من الرضيبة ابلنس بة التنصيص  .5

لل شخاص اذلاتيني املقميني غري اخلادعني للرضيبة عىل ادلخل وفق 

املبسطة، برمس س ندات  نظام النتيجة الصافية احلقيقية أ و

 31ىل غاية من لطرف اخلزينة اإ  رهااصديمت اإ الاقرتاض اليت 

 .2021و تدفع فوائدها ل ول مرة  ،2021ديسمرب 
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قرار املتعلق اب التنصيص عىل .6 ملسامهة املهنية الطابع الس نوي لالإ

ماكنية عىل  مع التأ كيد املوحدة ادلفع الربع الس نوي أ و الس نوي اإ

مع ذا ه حسب الاختيار املعرب عنه يف الإقرار.لهذه املسامهة 

الاخنراط  عماختيار نظام املسامهة املهنية املوحدة، تالزم  وجوب

يف نظام التأ مني الإجباري ال سايس عن املرض وفق النصوص 

 .الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل

رتكيبية من اللياف ال  اد املطبق عىل خفض رمس الاس تري  .7

ات احجتاواب مع الاقرت ، 2,5%اإىل  17,5%بوليس تريات منال 

ناعة احمللية اليت تس تعمل رضار ابلص املقدمة و الهادفة اإىل عدم الإ 

 .لبسةلياف يف صناعة ال  هذه ال  

الرفع من الرضيبة ادلاخلية عىل الاس هتالك املفرودة عىل الس ياكر  .8

و تبغ الشيشة يف اإلطار اجلهود الرامية اإىل احلد من اس هتالك هذه 

 املواد املرضة بصحة املس هتكل.

من  متكني الغرياجلنائية يف حاةل  جلزاءاتاالتنصيص عىل تطبيق  .9

 خصم عىل احلصول أ و دفعها من المتلص أ و لرضيبةا من الإفالت

ر فاتورات اإصدايف حاةل كذا  و ،حق بغري بالغم  اسرتجاع أ و مهنا

الشاكايت  مع اس تثناء ذا ه .ول مرةل   اكن ذكل ولو ،صورية

صداراملتعل جلنة  من الإحاةل عىلالفاتورات  هذا النوع من قة ابإ

عطاء الصالحية لوزير املالية لإحاةل الشاكية  ،اخملالفات الرضيبية واإ

 .مبارشة اإىل وكيل املكل
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 الس يدات والسادة،

معان للك التدخالت وما تضمنته من لقد حرص ت عىل الإصغاء بلك اإ

من مالحظات ومقرتحات وتنويه أ ونقد. وأ ود يف اإلطار التفاعل معمك أ ن 

أ ؤكد بأ ننا اليوم أ مام س ياق خاص ودقيق يفرض علينا حشد الطاقات 

وتوجهيها حنو املس تقبل وحتويلها اإىل دينامية اقرتاحية، بدل عن اخلوض 

ن حقق أ كرب  من أ حدث أ كرب عدد من املناصب، ومَ يف املقارانت بني

ن....، يف تغييب اكمل للس ياقات اليت تشلكت ن، ومَ معدلت المنو، ومَ 

أ و غري متوازنة ملا تقدمي قراءات جتزيئية مع  ،واش تغلت فهيا لك حكومة

جيابياته وسلبياته.  مت اإجنازه ابإ

فلكنا متفقون بأ ن هذه ال زمة أ ابنت عن مجموعة من النواقص وماكمن 

و . ولعل من أ برز جتلياهتا هالهشاشة يف بنيتنا الاقتصادية والاجامتعية

أ ن ثليث ال رس املغربية تعيش من القطاع املهيلك ول تتوفر عىل حامية 

 .عدد من القطاعات ابلتقلبات اخلارجيةاجامتعية. هذا اإىل جانب ارتباط 

 وهذا ما أ كد عليه جالةل املكل حفظه هللا يف خطبه ال خرية.

ميكن ال فوهذا ليس مرتبطا حبكومة معينة، بل يتعلق برتامك لس نوات. 

 جيابيةالإ  رتاكامتكذكل مجموعة من ال دان حققتبال أ نب كرين  ن   أ   ل حد

عىل مس توى تولطيد املسار ادلميقرالطي، واحلفاظ عىل الاس تقرار اذلي 
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تولطيد التوازانت املاكرو اقتصادية، تفتقده العديد من دول اجلوار، و 

جناز عدد كبري من و  تطوير مجموعة من الاسرتاتيجيات القطاعية، واإ

ى من التقدم عىل ال وراش الكربى املهيلكة، وحتقيق مس توايت كرب 

املؤرشات عل لو . ج الفئات الهشة للخدمات ال ساس يةمس توى ولو 

فقد تضاعف الناجت ادلاخيل اخلام  املاكرو اقتصادية شاهدة عىل ذكل،

ار درمه، ملي 1000ليتجاوز  2019و 2000لبالدان بني سنيت 

ليس فقط عىل مس توى  ثالث مراتب ومية وتضاعفت الاستامثرات العم

% خالل ال ربع 80ذلي قارب اعىل مس توى الإجناز التوقع بل كذكل 

واخنفض معدل  ،تضاعف الناجت ادلاخيل الفرديام ك س نوات ال خرية.

 % اإىل15,3ل الفقر من %، ومعد9,2اإىل  %13,4البطاةل من 

4,8%. 

فقد هذا عىل املس توى املاكرو اقتصادي. أ ما عىل املس توى القطاعي، 

لتحليل والنقد يف بعض بعض التدخالت قد تطرقت اب لحظت أ ن

ال حيان للعديد من الاسرتاتيجيات القطاعية مكخطط املغرب ال خرض، 

أ ن نكون  . وهنا أ رى أ نه جيب عليناوخمطط الترسيع الصناعي، اإخل

مودوعيني عند مقاربتنا ملا حتقق أ ومل يتحقق عىل مس توى خمتلف 
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ما نعتقد الاسرتاتيجيات. نمن ابب الإنصاف واملودوعية أ ن ل نقف عند 

  أ هنا نواقص تعرتي تفعيل اسرتاتيجية حمددة.

حققت ماكسب كبرية بفضل اإلطالق  ، أ يهتا الس يدات والسادة،بالدانف 

هذه الاسرتاتيجيات سواء عىل مس توى خلق فرص الشغل، أ و جلب 

الاستامثرات، أ و التحول عىل مس توى بنية مزياننا التجاري والاقتصاد 

 الولطين كلك. 

تلف الاسرتاتيجيات اليت خمل  التقيمي املودوعي يقتيض، املقابليف و

أ ن نقف عىل ما مل يمت حتقيقه من  أ لطلقهتا بالدان خالل الس نوات ال خرية،

 ديداجليل أ ن يس تجيب اجل أ هداف، وأ ن نس تخلص ادلروس من أ جل 

ليه ملا من الاسرتاتيجيات يف خطاب  جالةل املكل حفظه هللا دعا اإ

عادة من  العرش، وبناء مقومات اقتصاد قوي ال ولوايت، ترتيب رضورة اإ

دماجا     .وتنافيس، ومنوذج اجامتعي أ كرث اإ

 الس يدات والسادة،

أ عتقد أ نه من ابب التناقض أ ن نقول بأ ن احلكومة لها أ جندات أ و 

معاملها جالةل املكل حفظه  دَ وحد   املغاربة هاات غري تكل اليت ينتظر أ س بقي
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هللا يف خطبه السامية ال خرية، وننعت يف نفس الوقت هذه احلكومة 

 .جاللتهابلكسل وغياب الإبداع والارتاكز عىل مبادرات 

َ  فأ ين ت لمك جتليات هذا الكسل، وقد جتندت احلكومة بلك مكوانهتا دَ ب

الية والرسعة من أ جل تزنيل التوجهيات امللكية السامية ومبا ينبغي من الفع

من خالل تعبئة لك الإماكنيات، هبدف احلفاظ عىل يف مواهجة اجلاحئة، 

حصة املوالطنني أ ول، وتقدمي ادلمع للموالطنني اذلين فقدو مصدر رزقهم 

جراء احلجر الصحي، ودمع املقاولت من أ جل احلفاظ عىل مناصب 

 الشغل.

ماليني  5مليار درمه من ادلمع ملا يفوق  21تقدمي  جهتادا،ا أ ل يعترب

 وحوايل مليون أ جري، ويف وقت قيايس% مهنا ابلعامل القروي 45، أ رسة

 مل نس تطع القيام به لس نوات عديدة؟ا وظرف اس تثنايئ، وهو م

أ لف مقاوةل صغرية جدا وصغرى  77أ ل يعترب اجهتادا، متكني ما يفوق 

% من لطرف ادلوةل 90متويل بضامن يفوق ومتوسطة من الولوج لل 

 %؟3,5ونس بة فائدة ل تتجاوز 

عداد أ ول قانون مالية معدل بعد مرور  ا،أ ل يعترب اجهتاد  س نة؟ 30اإ
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ذا مل يكن لك هذا اجهتادا، نم و التعريف احلقيقي للعمل ها ابهلل عليمك اإ

 .؟والاجهتاد

من  2020أ ما خبصوص ما جاء به مرشوع قانون املالية للس نة املالية 

بأ ن تكون أ ولوايته، يه تزنيل التوجهيات امللكية  نعزتتوهجات، فنحن 

ه مبناس بة عيد العرش اجمليد، وذكرى السامية املتضمنة يف خطب جاللت

 ثورة املكل والشعب، وافتتاح الس نة الترشيعية.

موهجة فقط للحكومة، مل تكن توجهيات جالةل املكل حفظه هللا كام أ ن 

، من خالل تأ كيد بل اكنت موهجة خملتلف الفاعلني وعىل رأ سهم الربملان

نية دون وهنا أ توجه للك القوى الولط   جاللته يف خطاب العرش "

اس تثناء، وأ خالطب فهيا روح الغرية الولطنية، واملسؤولية الفردية 

وامجلاعية، لالخنراط القوي يف اجلهود الولطنية، لتجاوز هذه املرحةل، 

وعلينا أ ن جنعل من   .ومواهجة تداعياهتا الاقتصادية والاجامتعية

املاكسب احملققة يف هذا الظرف القصري، منعطفا حاسام، لتعزيز نقط 

القوة اليت أ ظهرها املغاربة، وترسيع الإصالحات اليت تقتضهيا املرحةل، 

 .". انهتى  النطق املليك السايمواستامثر الفرص اليت تتيحها

التفاعل الفوري مع اخلطب  عىلاحلكومة ومن هذا املنطلق، لملت 

أ ايم فقط بعد خطاب العرش مقنا بعرض   5امللكية السامية، حيث أ نه 
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ا مع تزامن عليمكيل التوجهيات امللكية السامية، وعردناه خمطط لميل لتزن 

مبرسوم اإحداث  الاجامتع اخملصص لإخبار جلنة املالية والتمنية الاقتصادية

صندوق الاستامثر الاسرتاتيجي، اذلي أ لطلق عليه جالةل املكل امس 

 صندوق محمد السادس لالستامثر.

نعاش الاقتصااميثاق كام مقنا ابلتوقيع عىل  وعىل عقد  ،دي والشغللإ

الربانمج مع قطاع الس ياحة، مع ال جرأ ة الفعلية والفورية للزتامات 

قرار تعويض شهري، من يوليوز اإىل  احلكومة يف هذا الإلطار.  وقد مت اإ

التكفل ابلنفقات املرتبطة ابلتعويضات العائلية غاية هناية الس نة، مع 

 ني التابعنياء واملتدربال جر لفائدة ونظام التغطية الصحية الإجبارية 

يواء الس يايح املصنفة وواكلت ال سفار والنقل الس يايح،  ملؤسسات الإ

وكذا املرشدين الس ياحيني املؤمنني ابلصندوق الولطين للضامن 

. وقد مت رصف هذه التعويضات برمس أ شهر يوليوز، وغشت الاجامتعي

ملقاولت أ لف أ جري ابلقطاع. كام اس تفادت ا 47وش تنرب لفائدة حوايل 

من تأ جيل دفع املساهامت الاجامتعية املس تحقة العامةل هبذا القطاع 

خالل نفس الفرتة، ومن منتوج  للصندوق الولطين للضامن الاجامتعي

يواء الس يايح" اإدايف وهو قالع لالإ واذلي مين  دامان يرتاوح ما  "دامن اإ
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ابلنس بة للقروض املمنوحة لفائدة مؤسسات الإيواء 90% و 80%بني 

 .2020دجنرب 31الس يايح املترضرة من ال زمة اإىل غاية 

كام أ ن احلكومة منكبة عىل ودع ال ليات الكفيةل بتفعيل صندوق محمد 

القليةل القادمة، ابملوازاة مع ودع  ابيعل ساالسادس لالستامثر، يف 

اللمسات ال خرية عىل مرشوع القانون اذلي يقيض بتخويهل الشخصية 

قريبا عىل جملسمك املوقر. ولبد هنا أ ن أ وحض املعنوية يف أ فق عرده 

مليار درمه يف الاقتصاد الولطين  120مسأ ةل هامة: فلام نتحدث عن خض 

نعاشه، فسيمت ذكل من خالل متكني املقاولت من الاس تفادة من   75لإ

مليار درمه كقروض مضمونة من لطرف ادلوةل، موازاة مع اإلطالق 

 صندوق محمد السادس لالستامثر. مليار درمه عرب 45استامثرات تقدر بـ

ذا ما أ دفنا استامثرات هذا الصندوق اإىل استامثرات املزيانية العامة  واإ

لدلوةل واملؤسسات واملقاولت العمومية وامجلاعات الرتبية املربجمة برمس 

مليار درمه، فاإن مجموع الاستامثرات  185واليت تقدر بـ  2021س نة 

 مليار درمه.  230 سيبلغ 2021العمومية برمس س نة 

وهذه لكها دلئل، أ يهتا الس يدات أ هيا السادة، عىل أ ننا أ مام تصور لميل 

واحض للحكومة لزتيل التوجهيات امللكية السامية، ول يتعلق ال مر بتقدمي 
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ن اكن زرع ال مل مبختلف جتلياته يف  لوعود أ و زرع ل مل ومهي، واإ

جيابيا يف هذه  الظرفية الصعبة. نفوس املغاربة ي َعدُّ شيئا اإ

زال هو أ ن نقف اإىل جانب املوالطن املغريب ما و  ال ولهاجس نا  لقد اكن

 نياملوالطنفلك التدابري املتخذة لمتكني يف ظل هذه الظرفية الصعبة. 

من  من الاس تفادة املغاربة اذلين فقدوا مصدر رزقهم خالل هذه اجلاحئة

مع  تجاوبل ا، وتقوية مصود املقاولت املترضرة، تندرج يف اإلطار ادلمع

 انتظارات املوالطنني والتخفيف من معاانهتم. 

، 2021أ ن التدابري املتضمنة يف مرشوع قانون املالية للس نة املالية كام 

 يه اس مترار لنفس التوجه.

فتعممي التغطية الصحية هو لصاحل املوالطن املغريب البس يط اذلي يتوفر  

مغريب مليون  22وايل حفعىل دخل حمدود أ و ليس هل أ ي دخل. 

ماليني مهنم يعيشون  10سيس تفيدون من هذا الورش، ما يزيد عن 

يف ودعية هشاشة واكنوا مسجلني يف اإلطار راميد. واليوم سيمتكنون من 

جبارية كنظراهئم من املغاربة اذلين  الاس تفادة من تغطية حصية اإ

 يش تغلون يف القطاعني العام واخلاص أ و ميارسون همنا أ و أ عامل حرة. 

نعاش  120كذكل، فضخ  الاقتصاد الولطين هو لصاحل املوالطن املغريب واإ

عطاء اإ من ، مما لشك فيه س ميكن، مليار درمه يف الاقتصاد الولطين
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خاصة مهنا الصغرية جدا والصغرى دفعة قوية للمقاوةل الولطنية و 

يهنم من ك مت ظل يف اب خاصة للش ب لشغلافرص ليك ختلق  واملتوسطة

. كام أ ن وىلىل ادلخل ملدة الثالث س نوات ال  الإعفاء من الرضيبة ع

اإصالح القطاع العام س ميكن من توفري هوامش مالية ميكن توجهيها 

احل للقطاعات الاجامتعية والاستامثرات املدرة للشغل. وهذا كذكل لص

 املوالطن. 

 والسادة، الس يدات

ذا هذه  اكن من مسؤوليتنا مجيعا أ ن نعمل عىل بلورة أ ليات تفعيل اإ

يف اإلطار تاكمل كذكل ، فاإن من مسؤوليتنا صالحية الكربىلإ اال وراش 

ر املوارد املالية لمتويلها يف اإلطار ما أ دوار املؤسسات ادلس تورية، أ ن نوف

ماكنياتنا املالية من هوامش أ و البحث عن موارد بديةل.   تتيحه اإ

نمن هجة جيب أ ن ننخرط يف مسار تقليص  .حنن اليوم أ مام حتدي كبريو 

جعز املزيانية هبدف دامن اس تقرار معدل املديونية خالل الس نوات 

الاعامتدات الرضورية ملواكبة  القادمة، ومن هجة أ خرى ينبغي أ ن نوفر

الرفع لطلقها جالةل املكل حفظه هللا، و وراش الإصالحية الكربى اليت أ  ال  

 الربامجمن اعامتدات قطاعي الصحة والتعلمي، ومواكبة خمتلف 

 والاسرتاتيجيات القطاعية.
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أ ن نقلص جعز  اس تطعنا يف نفس الوقت فقد صعوبة هذه املعادةلرمغ ف

نوفر املوارد املالية الرضورية %، وأ ن  6,5% اإىل 7,5املزيانية من 

 قطاعي التعلمي من مزيانييت، وأ ن نرفع وراش الإصالحيةخملتلف ال  

، ونرفع عدد املناصب املالية اخملصصة لهذين ماليري درمه 6بـ  والصحة

 .منصب 3.500 ني بـالقطاع

 30انهزت  موارد بديةلن يف حد ذاته اجهتاد كبري، ل ننا حبثنا عوهذا 

، والمتويالت التدبري النشط للمحفظة العموميةمن خالل  مليار درمه،

قرار مسامهة تضامنية عىل ادلخول وال رابح.  املبتكرة، واإ

دارة نا بتقليص نفقات التس يريمق كام   ماليري درمه 3وايل حب العادي لالإ

 .2021و 2019 يتبني سن

نقول بأ ن احلكومة اختارت احللول أ ن  ملودوعياهل من ف وابلتايل 

، ت لكرم املوالطننياكنتس  ية أ و البت منطق التوازانت املال غ أ و السهةل، 

 البالد يف ادليون؟ غرقتأ  الطبقات املتوسطة، أ و  ستم أ و 

رتكة للحفاظ عىل التوازانت املسؤولية املش من منطلق ينبغي، هنأ  قد عتأ  

ويف ظل ما نعيشه من س ياق خاص أ ثر بشلك كبري عىل اقتصادان  املالية

نكون أ كرث مودوعية وأ كرث جتردا يف مقاربتنا املالية، أ ن  ومواردان
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للمجهودات اليت بذلهتا احلكومة من أ جل ودع ماليتنا العمومية يف مسار 

 تقليص جعز اخلزينة هبدف دامن اس تقرار مس توى املديونية.

ردت ال زمة الصحية العاملية عىل مجيع البدلان اختاللت فتعلمون، فكام 

 اس تثناء. واملغرب ل يشلك واملالية والاجامتعيةيف توازانهتا الاقتصادية 

عىل الاقتصاد الولطين اذلي  هذه ال زمة أ ثرتحيث  ،جملالايف هذا 

ركود شد أ  وهو  2020خالل س نة % 5,8- سيسجل انكامشا يقدر ب

التوازانت  تأ ثرتام ك. س نة 20منذ أ زيد من  تعرفه بالدان اقتصادي

 %7,5ن جعز اخلزينة س يصل اىل أ  حيث  اقتصادية بشلك كبري-املاكرو 

. وكنتيجة مبارشة لهذه الادطراابت، سريتفع معدل لرتاجع املوارد لنظراب

 . %76املديونية ليصل اىل ما يقارب 

ختارت ا، انعاكسات فريوس كوروان عىل الاقتصاد الولطينللحد من ف

عن لطريق الرفع من  مضادة للتقلبات ادلورية س ياساتهنج  بالدان

ودمع  ،واحلفاظ عىل القدرة الرشائية ،مزيانية الاستامثرات العمومية

 الفئات الهشة املترضرة.املقاولت الصغرى واملتوسطة و 

اكن من الرضوري اختاذ اإجراءات اس تعجالية لتعبئة موارد املقابل، ويف 

مالية اإدافية لتعويض تراجع املداخيل اجلبائية ودمع مزيانية ادلوةل. 

هذه وبطبيعة احلال، فقد جلأ  املغرب شأ نه شأ ن مجيع ادلول اىل تعبئة 
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دافية برسعة عرب أ لية ادلين ملواهجة احتياجات غري متوقعة الإ وارد امل

مجليع دول  س بةسب مرتفعة جدا ابلن ن يون اإىل دفعت مبس توايت ادل

مقارنة  %20 ـبارتفاع نس بة ادلين صندوق النقد ادلويل  درقالعامل. وقد 

 يف ادلول املتقدمة وبدرجة أ قل يف البدلان ال خرى. 2019بهناية عام 

ل  اخنفضت  ة المتويل تلكفل أ ن اإ جحم ادلين،  رتفاعانه عىل الرمغ من أ  اإ

ابلنظر وكذكل  املغرب،سعر الفائدة الرئييس من قبل بنك  فضخل ظران

انعكس ذكل قد و . ةالية ادلوليق املاسو ال   يف للثقة اليت حتظ  هبا بالدان

 خملصصةاأ ن الاعامتدات حيث  ةلالعامة لدلو عىل املزيانيةجيايب بشلك اإ 

 ، 2021مرشوع قانون املالية لس نة  برمس ادلين فوائد  لنفقات

مليار درمه  29,3مليار درمه مقابل  28,6تبلغ ل  ،%2,25-بـ اخنفضت

  .2020نة س  

حصة  ، حيث أ نحترتم معايري تدبري اخملالطرو سلمية كام أ ن بنية ادلين 

 ، %13,2اخلزينة ل تتجاوز يف حمفظة دين  صريادلين ذي ال مد الق

 .%22 تتجاوز ل ال جنبيةابلعمالت وحصة ادلين 

 ض التصنيف الئامتين للمغرب من لطرف واكةليف خت تأ ثري  وخبصوص

ل ظيجراء الإ هذا  تأ ثريفاإن ،  الاقرتاضفيتش راتينغ عىل لكفة  التنقيط

س ندات املغرب يف السوق ل الطر اخملمس توايت هوامش عىل  حمدودا
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مس توايت هوامش خمالطر  فقد عرفت ،فعىل سبيل املثال .املايل ادلويل

نقطة أ ساس ابلنس بة  15الإصدار ال خري لشهر سبمترب ارتفاعا بنس بة 

نقطة أ ساس  20 و ،س نوات ونصف 5فرتة اس تحقاق  للشطر ال ول ذو

أ ي ما  س نوات، 10ذو فرتة اس تحقاق  الثاين ابلنس بة للشطر

 عىل التوايل. % 0,20و  %  0,15يعادل

الاستامثري قرار الاختاذ الئامتين يلعب دورا هاما يف  لتصنيفورمغ أ ن ا

رتكز تتقيمي أ خرى  عايريمل أ ن هؤلء يعمتدون عىل اإ  ،من دلن املستمثرين

وثرية الإصالحات الهيلكية اليت من شأ هنا أ ن حتسن  ابل ساس عىل

 كذا الاس تقرار الس يايس للبالد. و  ،الودعية الاقتصادية

 والسادة،الس يدات 

لقد جاء يف العديد من التدخالت مودوع تفعيل اجلهوية يف عالقهتا 

أ ن أ قدم التوديحات التالية  ابلظرفية املرتبطة جاحئة كوروان، ولبأ س

 خبصوص هذا املودوع:

 أ ول: اجلهوية خيار اسرتاتيجي لبالدان ولرجعة فيه. ومن هذا املنطلق 

خالل . و 2016مليار درمه للجهات منذ س نة  31ما يناهز  مت حتويل

 حوايلوارد املزيانية العامة بـاملتوقع مل رتاجعال، وابلرمغ من 2020س نة 

بتحويل  نؤكد لمك من هذا املنرب الزتامنافنحن مليار درمه،  40

سيمت مليار درمه، حيث   3,7مساممهة املزيانية العامة لدلوةل اكمةل أ ي 

مليون  800املقدر حبوايل سامهة هذه امل  حتويل  الشطر الرابع من

كام أ ن احلكومة منكبة بتعاون مع اجملالس  .الس نة هذه هناية قبل درمه
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لطار التوجهيىي لتفعيل ممارسة اجلهات الإ اجلهوية عىل تزنيل 

، موازاة مع تقدمي املواكبة للواكلت لختصاصاهتا اذلاتية واملشرتكة

املشاريع املدرجة يف الطار فعيل ترسيع ت اجلهوية لتنفيذ املشاريع، و 

مت التوقيع خالل س نة حيث التمنية اجلهوية،   برامجالشطر ال ول من 

مكناس برمس -برانمج بني ادلوةل وهجة فاس -عىل أ ول عقد 2020

 .2022-2020الفرتة 

  :اثرته خبصوص مزيانيات امجلاعات الرتابية، نما اثنيا فامي يتعلق مبا متت اإ

مت اختاده من قرارات يامتىش مع الظرفية الاس تثنائية، وما نتج عهنا من 

احلفاظ عىل هيدف ابل ساس اإىل و ، راجع ملوارد هذه امجلاعاتت

توازانهتا املالية و دامن اس مترار قدرهتا عىل أ داء خدماهتا و الوفاء 

ول يوجد أ ي تعارض لهذه القرارات مع القوانني  زتاماهتا املالية.ابل

  .التنظميية

 % 9,3جسلت موارد امجلاعات الرتابية اخنفادا اجامليا بنس بة فقد 

، مقارنة مع  نفس الفرتة من س نة 2020حىت هناية شهر غشت 

  ،% 6,8،  وذكل نتيجة تراجع املوارد املالية احملوةل بنس بة 2019

نفقات العادية ال يف حني اخنفضت  . % 6,13رد اذلاتية بنس بة واملوا

 .%   12,1ـ،  و نفقات الاستامثر ب1,3 % ـفقط بلهذه امجلاعات 
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 الس يدات والسادة،

مند بداية ال زمة، عىل التواصل بشلك مس متر مع  حرصتلقد 

، من خالل عرض لك التدابري والإجراءات اليت مت تمك احملرتمةمؤسس  

ة أ اثر هذه ال زمة الاقتصادية اختادها، بتعلاميت ملكية سامية، يف مواهج

 والاجامتعية.

ومما لشك فيه أ ن هذا الهنج التشاريك مع مؤسس تمك احملرتمة سيشلك 

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

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

  يهنا.تمث و  هاجيب اس تغالل  وتقدمه من دروس فرص

عداد والتحدايت الرهاانتف للس نة املالية  مرشوع قانون اليت أ لطرت اإ

التطورات يه رهاانت تفردها من هجة حمتية مواهجة  ،2021املالية 

املتسارعة واملقلقة جلاحئة فريوس كوروان، وأ اثرها الصحية والاقتصادية 

ية، ومن هجة أ خرى رضورة التأ سيس للمس تقبل والنفس   والاجامتعية

معاجلة الاختاللت ومظاهر العجز اليت أ ابنت عهنا ال زمة، عرب 

والانكباب عىل تفعيل الإصالحات الكربى اليت أ لطلقها جالةل املكل 

 حفظه هللا.
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ويسع   ملاليتنا العامة يلزتم ابلقدرات املودوعية واقعي مرشوع فهو

بداع يف اإلطارها، وهو مرشوع للثقة ل نه يتوجه للك الفاعلني ابلزتام  لالإ

الفعالية واملواكبة وادلمع، وهو مرشوع ال مل ل نه يسع  لتعبيد لطريق 

مغرب الفرص و ، امحلاية الاجامتعية للك املغاريةمغرب الغد، مغرب 

 ولية ابحملاس بة. للجميع يف اإلطار احلق وربط املسؤ 

 والسادة،الس يدات 

ماكنيات وأ ليات غري مس بوقة ملواكبة حاجيات الاقتصاد اإ   تسخريمت قدل

 اس مترار دوران جعةل الاقتصاد ضامنل ،ه اجلاحئةالولطين يف ظل هذ

رمغ الإكراهات اليت تثقل اكهل  عىل مناصب الشغل احلفاظو  ،الولطين

مرشوع  يف اإلطار يالتاعامتد مجموعة من التعد ، مبا يف ذكلمزيانية ادلوةل

، دلمع القدرة الرشائية للموالطنني هتدف ،2021قانون املالية لس نة 

  .الولطنية ملقاوةلاودمع وتشجيع تشغيل الش باب، 

ذه جامتعيني والاقتصاديني التقاط هالاعىل ابيق الفاعلني فاملقابل ويف 

 اجملمتعيلورش اتفعيل  جل الاخنراط الفاعل يفأ  الإشارات الإجيابية من 

كرب عدد أ  خلق الاقتصاد الولطين عرب  نعاشاإ و تغطية الصحية، ال  لتعممي

ملنا مجيعا هو أ  ف .رتامثالرفع من وثرية الاس ، من خالل الشغلمن فرص 



 

25 

يه اليت  ثقتنا يف قدراتنا، و زمة أ كرث قوة و صالبةأ ن خنرج من هذه ال  

 .ت الغدمن كسب رهاان س متكننا 

ن " َعل يِل  م  ٍق َواج  د  َرَج ص  خ  ين  م  ر ج  ٍق َوَأخ  د  َخَل ص  د  ل ين  م  خ  ِب  َأد  ق ل ر 

ل َطاانا ن   نَك س  ادل   ريا  تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم " صدق هللا العظمي،ص 

     .وبراكته


