جواب الس يد وزير الاقتصاد واملالية وإاصالح الإدارة عىل
تدخالت الس يدات والسادة املستشارين بلجنة املالية
والتخطيط والتمنية الاقتصادية مبلجل املستشارين ،خالل
املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية للس نة املالية 2021
بسم هللا الرحامن الرحمي
والصالة والسالم عىل أشف املرسلني
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
 بداية ،وقبل التفاعل مع خمتلف التدخالت خبصوص مرشوع قانون
املالية لس نة  ،2021لبد أن أتوقف عند التطورات الخرية لقضيتنا
الوطنية لش يد لالقرار املل ي الساي بتأمني معرب الكركرات وإاعادة
الوضع اإىل طبيعته ،بعد اإغالقه لعدة أسابيع من طرف ميليش يات
البوليساريو ،اليت اكنت متارس مجموعة من أعامل العرقةل والاس تفزاز.
فالس تفزازات املتكررة لعداء وحدتنا الرتابية ل تعرب اإىل عن حماولت
ايئسة جراء التطورات الإجيابية الكبرية اليت عرفهتا قضيتنا الوطنية
عىل مجموعة من املس توايت ،ممتثةل يف دمع جمل المن والقوى
الكربى ملبادرة احلمك اذلايت ،وعدم اعرتاف  %85من ادلول العضاء
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يف منظمة المم املتحدة لالكيان الومهي ،اإضافة إاىل فتح عدد كبري من
ادلول الإفريقية والعربية الشقيقة لقنصلياهتا مبدينيت العيون وادلاخةل
لالصحراء املغربية.
وأود هبذه املناس بة ،أن أتوجه بتحية تقدير وإاكبار للقوات املسلحة
امللكية ،ولقوات ادلرك املل ي ،والمن الوطين والقوات املساعدة ،عىل
الروح العالية والتفاين والتضحيات اجلسام يف ادلفاع عن حوزة الوطن
ووحدته الرتابية ،ويف احلفاظ عىل المن والاس تقرار وسالمة املواطنني.
الس يدات والسادة،
 خبصوص مناقشة مرشوع قانون املالية لس نة  ،2021أود أن أتقدم
لمك لالشكر عىل تعبئتمك املعهودة وتدخالتمك القمية .وقد أصغيت بلك
اإمعان للك ما تضمنته من مالحظات أو مقرتحات أوتنويه أو
انتقادات.
 وسأحاول يف اإطار هذا اجلواب أن أتفاعل قدر الإماكن مع تدخالتمك،
وس توزع عليمك وثيقة تتضمن مجموعة من املعطيات والجوبة عىل
خمتلف تساؤلتمك.
 ومن هذا املنطلق سأركز يف جوايب عىل النقط التالية:
 أول :احلكومة منسجمة بلك مكوانهتا .وإاذا اكن من الطبيعي أن تكون
هناك اختالفات يف الرؤى داخل أي حتالف حكوي ،فاإن ذكل
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ليؤثر بأي شلك من الشاكل عىل التنس يق املس متر واملتواصل بني
خمتلف وزراهئا من أجل تزنيل الربانمج احلكوي ،ويف مواهجة جاحئة
كوفيد.19-
اثنيا :احلكومة حريصة لك احلرص عىل الوفاء لالزتاماهتا وبتعاقدها مع
املواطنني ومع املؤسسة الربملانية عىل أساس الربانمج احلكوي،
ومس تعدة لتقدمي هذه احلصيةل بلك تفاصيلها ولالستناد اإىل الرقام
والواقع .ولبد أن أؤكد بأن القول بأن الواثئق املرفقة مبرشوع قانون
املالية ،تتضمن حشوا ومجال عاطفية ،وعبارات اإنشاء ،هو نوع من
التبخي لعمل جاد وجمهود كبري لطر كرست لك وقهتا لسابيع طويةل
يك تقدم ملؤسس تمك املوقرة لك املعطيات املعززة لالرقام احملينة الصادرة
عن النظام الوطين ل إالحصاء واملؤسسات الوطنية لك حسب جمال
اختصاصه ،ويه مصادر يشهد لها لاملوضوعية والشفافية عىل
املس توى ادلويل .لك هذا اجملهود من أجل متكني الس يدات والسادة
املستشارين من الإحاطة بلك جوانب مرشوع قانون املالية.
 كام أننا مل ول نصادر حق أي أحد يف التعبري وبأي لغة يريد .مفا دمنا
نناقش مرشوع قانون املالية ،مفن الفضل أن نناقشه داخل الللجان
واجللسات اخملصصة ذلكل ،واحلكومة بلك مكوانهتا معبأة للتفاعل مع
هذا النقاش بلك ما يقتضيه ذكل من جدية وموضوعية.
 اثلثا :اإن اإبالغ املواطنني لاحلقائق ،ل ميكن أن يكون من خالل انتقاء
الرقام وعزلها عن س ياقها .كام أن الظرفية اليت متر هبا بالدان والعامل
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بأرسه يه ظرفية خاصة ودقيقة ،ول أحد يف العامل اكن يتوقعها ،ولك
اقتصادات العامل تأثرت هبا ،ول داعي للخوض يف الرقام واملقارانت،
فأنمت تعرفوهنا.
 الواقع اليوم هو أن ثليث املغاربة يعيشون من القطاع غري املهيلك ،ول
يتوفرون عىل تغطية حصية .والواقع اليوم كذكل أن مجموعة من
القطاعات الاقتصادية الكربى مرتبطة لالتقلبات اخلارجية.
 ومن هذا املنطلق دعا جالةل املكل حفظه هللا يف خطاب العرش اإىل
اإعادة ترتيب الولوايت ،وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافيس ،ومنوذج
اجامتعي أكرث اإدماجا .كام وجه احلكومة وخمتلف الفاعلني للرتكزي عىل
الـتحدايت والس بقيات اليت تفرضها املرحةل.
 ولالتايل ،لداعي للخوض يف املقارنة بني احلكومات ،فاملهم اليوم هو
استرشاف املس تقبل ،وتقدمي املقرتحات ،اليت سنتقبلها بصدر رحب،
خبصوص تفعيل الوراش اليت أطلقها جاللته ،وعىل رأسها تعممي
التغطية الاجامتعية ،وإانعاش الاقتصاد الوطين ،وإاصالح القطاع العام.
 وحنن ل ندعي بأن هذه الوراش امللكية ،يه أولوايت مرشوع قانون
املالية لس نة  ،2021بل يه فعال أوىل أولوايته ،وحنن حريصون عىل
تزنيلها ،يف اإطار احلوار والتعاون مع لك الفاعلني وعىل رأسهم
مؤسس تمك احملرتمة.
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 وأؤكد لمك بأن احلكومة قادرة عىل ترمجة هذه الولوايت اإىل حقيقة
معلية وميدانية لالكفاءة والرسعة الالزمتني.
فأليكفي التفاعل الفوري مع اخلطب امللكية السامية ليؤكد عىل هذه
القدرة؟ فـ  5أايم فقط بعد خطاب العرش مقنا بعرض خمطط معيل
لتزنيل التوجاهات امللكية السامية ،وعرضناه عىل جلنتمك املوقرة تزامنا مع
الاجامتع اخملصص ل إالخبار مبرسوم اإحداث صندوق الاستامثر
الاسرتاتيجي ،اذلي أطلق عليه جالةل املكل امس صندوق محمد السادس
لالستامثر.
ث أليعد التوقيع عىل ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل ،وعىل عقود
الربانمج مع قطاع الس ياحة وقطاعات أخرى مترضرة ،والجرأة الفعلية
والفورية للزتامات احلكومة يف هذا الإطار ،دليال أخر عىل قدرة
احلكومة عىل تزنيل الوراش اليت أعلهنا جالةل املكل حفظه هللا؟
أليعترب تقدمي تصور واحض للرشوع يف تعممي التغطية الصحية للك املغاربة،
عىل مس توى تعديل الإطار القانوين ،والتفلفة وأليات ات متويل ،والتدابري
املواكبة ،دليال كذكل عىل هذه القدرة؟
أل يعد اإعداد مشاريع القوانني اخلاصة بصندوق محمد السادس لالستامثر،
و إاحداث واكةل وطنية للتدبري الاسرتاتيجي ملساهامت ادلوةل ،و إاصالح
املؤسسات واملقاولت العمومية ،دليال اإضافيا عىل قدرة احلكومة وتوفرها عىل
تصور واحض لتزنيل الوراش اليت أطلقها جالةل املكل حفظه هللا؟
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رابعا :أعتقد أننا لكنا متفقون أننا أمام ظرفية اس تثنائية أثرت بشلك كبري
عىل مواردان املالية .كام أننا بصدد تزنيل ورش اإصاليح جممتعي لطاملا
انتظره املغاربة يتعلق بتعممي التغطية الصحية الإجبارية .فهناك حوايل 22
مليون مغريب سيس تفيدون من هذا الورش ،ما يزيد عن  11مليون
مهنم يعيشون يف وضعية هشاشة واكنوا مسلجلني يف اإطار راميد و11
مليون مواطن أخرين ل يتوفرون عىل أية تغطية حصة .واليوم سيمتكنون
من الاس تفادة من تغطية حصية اإجبارية كنظراهئم من املغاربة اذلين
يش تغلون يف القطاعني العام واخلاص أو ميارسون همنا أو أعامل حرة.
كام أننا متفقون بأن التضامن قمية راخسة ومتلجذرة يف اجملمتع املغريب،
والظرفية اليت تعيشها بالدان ،تقتيض تعزيز أليات التضامن ومأسس هتا.
ولالتايل ،ل ميكن أن نقول بأن احلكومة اختبأت وراء هذه القمية اليت يه
التضامن ،بسن اإجراءات تسري عىل عك هذا الاجتاه.
وهنا لبد أن أقدم التوضيحات التالية:
 .1تعممي التغطية الصحية هو ورش جممتعي قامئ عىل التضامن بني لك
فئات اجملمتع ،وقد أقرت مجموعة من ادلول الرائدة عامليا يف جمال
امحلاية الاجامتعية هذا النوع من املساهامت الاجامتعية للتضامن
تمتويل أنظمهتا للحامية الاجامتعية بصفة دامئة ولي بصفة
اس تثنائية ،وبنسب أعىل من اليت نقرتهحا يف هذا املرشوع.
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 .2متويل هذا الورش ل يعمتد فقط عىل هذه املسامهة ،بل يعمتد
لالساس عىل عقلنة الاعامتدات اخملصصة جملموعة من الربامج
الاجامتعية وعىل رأسها برانمج راميد ،وحتويل جزء مهنا تمتويل هذا
الورش.
 .3لقد مت التوافق مع أغلبية الفرق مبلجل النواب من الغلبية
واملعارضة عىل الرفع من احلد الدىن للمسامهة لالنس بة للشخاص
اذلاتيني اإىل  20.000درمه صافية شهراي .ولالتايل فس تطبق هذه
املسامهة فقط عىل  1,24%من املأجورين .فعن أي رضب للطبقة
املتوسطة نتحدث؟ وإال مفا هو التعريف الصحيح للطبقة
املتوسطة؟
ولبد أن أؤكد مرة أخرى بأن احلكومة حريصة لك احلرص عىل
احلفاظ عىل القدرة الرشائية للطبقة املتوسطة ،ول أدل عىل ذكل
أن مرشوع قانون املالية لس نة  ،2021ورمغ تأثري الظرفية عىل
موارد املزيانية العامة لدلوةل ،خصص ما يزيد عن  14مليار درمه
كتفلفة اإجاملية للزتامات احلكومة يف اإطار احلوار الاجامتعي،
و 13,6مليار درمه ملواصةل دمع املواد الاس هتالكية الساس ية .كام
تتحمل مزيانية ادلوةل حوايل  13مليار درمه كنفقات جبائية لفائدة
الرس.
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ومن أمه التدابري اجلبائية اليت مت اختادها لفائدة هذه الفئة خالل
الس نوات املاضية أذكر:
 التخفيف من العبء الرضييب اذلي تتحمهل هذه الطبقة وذكل عن
طريق اإعادة هيفلة جدول الرضيبة عىل ادلخل ،واس تفادهتا من
ختفيض رضييب يتناسب مع ادلخل اذلي مت احلصول عليه؛
 تشجيع ادخار هذه الطبقات من خالل اإدراج عدة مقتضيات
جبائية حتفزيية تتعلق بعقود تأمني التقاعد ،وعقود التأمني عىل
احلياة ،وعقود الرمسةل ،وكذا خمططات الادخار مكخططات
الادخار يف التعلمي والسهم والادخار يف املقاوةل؛
 تشجيع هذه الطبقة عىل اقتناء مسكن خمصص للسكىن الرئيس ية
من خالل منح عدد من التحفزيات اجلبائية كخصم مبلغ فوائد
القروض والرحب املعلوم وهامش الاجيار يف حدود  10%من مجموع
ادلخل وإاعفاء ما يسلمه خشص ذايت لنفسه من مبىن ل تزيد
مساحته املغطاة عن  300مرت من مسامهة التضامن احملدثة مبقتىض
قانون املالية لس نة 2013؛
 رفع احلد الدىن املعفى من الرضيبة عىل القمية املضافة لالنس بة
لصغار الصناع وصغار مقدي اخلدمات من  180 000اإىل
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 500 000درمه ،قصد اس تثناء صغار امللزمني من اخلضوع لهذه
الرضيبة.
وقد اكن أخر هذه التدابري ،رفع سقف الاس تفادة من التخفيض
من واجبات التسجيل عىل التفويتات املتعلقة لالسكن اإىل
 4.000.000درمه ،ومتديد أجل الاس تفادة من هذا التدبري إاىل
غاية  30يونيو  ،وهذا تدبري هام س ميكن من تيسري ولوج الطبقة
املتوسطة للسكن.
وإاذا ما أضفنا اإىل لك هذه اجملهودات ،ما يناهز  10ماليري درمه
خمصصة خملتلف الربامج الاجامتعية اكملبادرة الوطنية للتمنية البرشية
وبرانمج تقليص الفوارق ،وتيسري ،فضال عن اجملهود الاستامثري
الكبري املقدر بـ 230مليار درمه ،فاإن اإقرار املسامهة التضامنية
لي فيه أي تعارض مع الس ياسة املزيانياتية املعاكسة اليت انهتجهتا
بالدان فعليا يف مواهجة هذه الزمة من خالل تشجيع الطلب.
خامسا :فامي خيص الاستامثرات العمومية ،فال ميكن احلديث عن
مردوديهتا فامي خيص خلق الرثوة وإاحداث فرص الشغل مبعزل عن دورها
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يف خلق الظروف اللوجستيكية الرضورية لتطوير الاستامثرات اخلاصة
املسؤوةل بشلك مباش عن خلق فرص الشغل.
ومن املؤكد أن هناك جمهودات بنبغي بذلها عىل مس توى احلاكمة التدبريية
لهذه الاستامثرات .وهذا ورش س نعمل عىل تفعيهل من خالل تزنيل
مقتضيات القانون التنظميي لقانون املالية ،وإاصالح منظومة الصفقات،
وتفعيل القانون املتعلق لالرشاكة مع القطاع اخلاص ،وإاصالح القطاع العام.
ومن هجة أخرى ،وعالقة لالستامثرات املربجمة س نة  ،2021أود تقدمي
التوضيحات التالية:

 لي هناك أي نقص لستامثرات املزيانية العامة لدلوةل ،فاملقارنة
مع س نة  2020جيب أن تمت دون احتساب مبلغ  15مليار درمه
اذلي سيمت حتويهل هذه الس نة للحساب اخلاص بصندوق محمد
السادس لالستامثر .ولالتايل فاستامثرات املزيانية العامة لدلوةل
ارتفعت بـحوايل  7ماليري درمه .وجوالا عىل اإحدى تساؤلتمك،
فمل يمت احتساب مبلغ  15مليار درمه بشلك مكرر يف الاستامثر
العموي لس نة  ،2021عىل اعتبار أهنا س تحول من مزيانية
.2020
 فامي يتعلق لالقدرة عىل الإاجاز ،أود التأكيد بأن نس بة اإاجاز
الاستامثرات العمومية قاربت  %80خالل الس نوات الخرية.
وحنن حريصون عىل أن يمت اإاجاز الاستامثرات العمومية املربجمة
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برمس س نة  2021بوترية أكرب ،مبا يف ذكل  45مليار درمه
املربجمة يف اإطار صندوق محمد السادس لالستامثر اذلي س نعمل
عىل متكينه من أليات مرنة عىل مس توى تنفيذ خمتلف املشاريع
اليت سيتوىل تدبريها.
سادسا :فامي يرتبط لالصحة والتعلمي ،أود التأكيد بأن احلكومة تضع هذين
القطاعني عىل رأس أولوايهتا من منطلق حرصها عىل حصة املواطن
املغريب وعىل متكني أبنائه من تعلمي يضمن اجلودة وتاكفؤ الفرص .والرقام
اليت سأقدهما تفند لك الادعاءات اليت تقول عك ذكل.
فقد عرفت مزيانية وزارة الصحة ارتفاعا ملموسا خالل الس نوات
الخرية حيث بلغت اعامتداهتا  20مليار درمه برمس مرشوع قانون
املالية لس نة  2021مقابل  12,92مليار درمه س نة  2014أي بزايدة
تفوق . %53
ومن أجل مواكبة تفعيل نظام املساعدة الطبية ،مت رصد اعامتدات مالية
تفوق  8,5مليار درمه خالل الفرتة  ،2020-2014يف اإطار موارد
"صندوق دمع الامتسك الاجامتعي".
كام مت خالل نف الفرتة ،رصد حوايل  8مليارات درمه لإاجاز
املراكز الاستشفائية اجلامعية للك من طنلجة وأاكدير لالإضافة اإىل
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املركز الاستشفايئ اجلامعي اجلديد للرلاط ،وجتهزي املراكز
الاستشفائية اجلامعية للك من وجدة ومراكش.
وفضال عن اجملهودات املالية املبذوةل س نواي قصد متكني وزارة الصحة
من تزويد الش بكة الاستشفائية العمومية لالدوية و املس تلزمات الطبية
يف أحسن الظروف ،مت عىل مس توى قانون املالية لس نة  2020اقرتاح
فتح الزتام مقدم لالنفقات لفائدة احلساب اخلاص لالصيدلية املركزية
قدره  500مليون درمه ،قصد متكني وزارة الصحة من تزويد الش بكة
الاستشفائية العمومية لالدوية واملس تلزمات الطبية.
ومن أجل تعزيز املوارد البرشية لقطاع الصحة ،متت برجمة 5500
منصب مايل يف اإطار مرشوع قانون املالية لس نة  2021مقابل 4000
منصب حمدث س نة  ،2020وبذكل بلغ اإجاميل املناصب احملدثة لفائدة
هذا القطاع  19.000منصب خالل الفرتة  .2021-2017كام
اس تفادت املستشفيات اجلامعية من اإحداث مناصب مالية اإضافية
بلغت  3.223منصب خالل الفرتة .2020-2017
ويف هذا الإطار ،حظيت الطر الطبية وش به الطبية لاهامتم خاص،
حيث اس تفادت من اإحداث  15.500منصبا ماليا جديدا ،يف حني مل
يغادر القطاع خالل هذه الفرتة سوى  5.320اإطار بسبب بلوغ حد
السن القانوين ل إالحاةل عىل التقاعد .وكنتيلجة ذلكل ارتفعت نس بة
التأطري الطيب لتبلغ  2,32للك  10.000نسمة ،ومن املتوقع أن
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تتحسن هذه النس بة برمس الس نوات املقبةل ،يف حني بلغت نس بة
التأطري الش به طيب حوايل  8,2للك  10.000نسمة.
أما خبصوص التساؤل املتعلق برتاجع نفقات موظفي هذا القطاع برمس
س نة  2021مقارنة مع س نة  ،2020فأود التأكيد بأن ذكل راجع لكون
القطاع حظي لاإجراءات اس تثنائية لفائدة الشغيةل الصحية س نة 2020
تزامنا مع تعبئهتا يف مواهجة اجلاحئة ،وذكل من خالل تسوية وضعية
املمرضني ذوي  3س نوات من التكوين ،وإااجاز مجيع الرتقيات اليت مل
يمت تنفيذها برمس الس نوات الفارطة.
ونف اجملهود ،عرفه قطاع التعلمي ،حيث انتقل مجموع الاعامتدات
اخملصصة لقطاعات الرتبية والتكوين املهين والتعلمي العايل من  57مليار
درمه س نة  2015اإىل  76مليار درمه مقرتحة برمس مرشوع قانون
املالية  ،2021أي ما ميثل  %35+خالل هذه الفرتة.
و مت اإحداث  90.798منصب مايل لفائدة قطاع الرتبية الوطنية مقابل
حذف  60.398منصب مايل أي بنس بة تعويض تقدر بـ  .%160أما
لالنس بة لقطاع التعلمي العايل ،فقد اس تفاد من  5.730منصب مايل
مقابل حذف  3.781منصب أي بنس بة تعويض بلغت .%151
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سابعا :فامي يتعلق لاملديونية
رمغ اجملهود الاس تثنايئ اذلي بذهل املغرب والتدابري الاستباقية املتخذة
من أجل احلد من تداعياهتا ،فقد أدت أزمة جاحئة  ،covid-19اإىل أاثر
سلبية عىل النس يج الاقتصـادي الوطين ،واليت تفامقت نتيلجة تأثر
املومس الفاليح احلايل لاجلفاف.
ولالنظر لهذا الس ياق الصعب ،سيسلجل الاقتصاد الوطين انكامشا يف
معدل اتمنو وتفامقا يف جعز املزيانية ،مقارنـة مع قانون املالية لس نة ،2020
مما س يؤدي اإىل اختاللت عىل مس توى توازن املالية العمومية يف
عالقة برتاجع املداخيل املتوقعة ،لس امي تكل املتعلقة لالشـق الرضييب
حيث من املرتقب أن تسلجل املوارد اجلبائية اخنفاضا بـأكرث من %18
ونظرا لهذه املعطيات السلبية ،ينتظر أن يصل جعز املزيانية لس نة 2020
ملا يناهز  %7.5من الناجت ادلاخيل اخلام مقارنة مع املس توى املقدر أوليا
يف  ،%3.5مما س يؤدي اإىل ارتفاع جحم حاجيات اخلزينة مببلغ 40.1
مليار درمه مقارنة بتوقعات قانون املالية لس نة  ،2020واليت حددت
يف  42.3مليار درمه.
وهكذا ،ولالخذ بعني الاعتبار الثر السليب املزدوج لرتاجع اتمنو من
هجة وارتفاع جعز املزيانية من هجة أخرى ،مفن الطبيعي أن يرتفع ،بطريقة
مياكنيكية ،مؤش دين اخلزينة لالنس بة للناجت ادلاخيل اخلام حيث من
املرتقب أن يصل اإىل مس توى يقارب  %76مبمت س نة  ،2020بعد أن
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اكن قد جسل هذا املؤش اخنفاضا س نة  2019لول مرة منذ عرشة
أعوام ليس تقر يف حدود .%64.9
ولكن ،ولالرمغ من هذا الارتفاع اذلي يعترب نتيلجة حمتية للظرفية
الصحية والاقتصادية الغري املس بوقة ،شأننا يف ذكل شأن معظم ادلول
يف العامل ،فلن يؤثر ذكل تأثريا كبريا عىل اس تدامة ادلين وذكل لالنظر
للهوامش املتاحة حيث أن البنية احلالية لدلين بنية سلمية ،اإضافة اإىل أن
مؤشات التفلفة واخملاطر اخلاصة به تبقى يف مس توايت أمنة ومتحمك
فاها.
حفصة ادلين اخلاريج ل تتعدى نس بة  20%من مجموع دين اخلزينة،
اإضافة اإىل أن معظم ادلين اخلاريج تمت تعبئته برشوط ميرسة .كام أن
املدة الزمنية املتوسطة املتبقية للسداد تصل اىل ما يناهز  7س نوات
بهناية النصف الول لعام  ،2020مسلجةل بذكل حتس نا مقارنة مع هناية
س نة  .2019بيامن ل تتلجاوز حصة ادلين ذي المد القصري ،%13,2
اليشء اذلي يقلل من خماطر اإعادة اتمتويل.
وتزامنا مع حتسن مؤشات الجال ،مفن املتوقع أن تعرف التفلفة
املتوسطة دلين اخلزينة حتس نا خالل العام احلايل بفضل الاخنفاض املهم
لسعار الفائدة لس ندات اخلزينة يف السوق ادلاخلية واس مترار تدين
مس توايت أسعار الفائدة العاملية واليت ترتكز علاها تفلفة القروض

15

اخلارجية احملصل علاها سواء من ادلائنني الرمسني أو من السوق املالية
ادلولية.
وأخذا بعني الاعتبار ،من هجة ،خمطط الاقالع الاقتصادي اذلي
سيسامه يف حتفزي منو النشاط الاقتصادي ،وكذا ترسيع وترية تزنيل
الإصالحات الإدارية من أجل التحمك يف جعز املزيانية من هجة أخرى،
مفن املتوقع ،خالل الس نوات املقبةل ،أن يمت التحمك تدرجييا يف
مس توايت تطور جحم مديونية اخلزينة ليمت خفض مؤش املديونية
واحلفاظ عىل اس مترارية قدرة املغرب عىل حتمل ادلين.
اثمنا :فامي يتعلق لالتساؤل خبصوص مدى احرتام "القاعدة اذلهبية" يف
توقعات قانون املالية لس نة  ،2021أود أن أؤكد عىل أن القانون
التنظميي لقانون املالية لس نة  2015أدرج من بني مقتضياته الإصالحية
ما يصطلح عليه بـ "القاعدة اذلهبية" ،وذكل بربط املديونية لالنفقات
الاستامثرية وتوجيه املوارد اجلبائية وغري اجلبائية اإىل متويل النفقات
اجلارية .و هيدف هذا الإجراء اإىل التحمك يف تطور املديونية ملا تنطوي
عليه من خماطر.
وقد مت لالفعل احرتام هذه القاعدة ابتداء من س نة  2016اإىل غاية س نة
 ،2019بل مت احرتاهما بصفة استباقية منذ س نة  2014أي قبل دخول
القانون التنظميي لقانون املالية حزي التنفيذ ،حيث أسفرت املعطيات
املتوفرة سواء عىل مس توى التوقعات أو الإاجازات عىل تسجيل نتاجئ
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اإجيابية فامي يتعلق مبؤش الادخار العموي اذلي ميثل فائض املوارد
العادية عىل النفقات اجلارية ،حيث انتقل هذا املؤش من  5,3مليار
درمه س نة  2014اإىل  26,5مليار درمه س نة .2019
اإل أنه ،ابتداء من س نة  ،2020مل تكن تداعيات اجلاحئة عىل
املس توايت الصحية والاقتصادية والاجامتعية وما اس تدعته من
اإجراءات للحد من انعاكساهتا عىل الرس واملقاولت لتخلو من وقع
ملموس عىل وضعية املالية العمومية ،خاصة عىل مس توى املوارد اجلبائية
اليت تراجعت ،مقارنة بس نة  ، 2019حبوايل  40مليار درمه س نة
 2020و حبوايل  16.4مليار درمه اإضافية برمس مرشوع قانون املالية
لس نة . 2021
وعىل هذا الساس ،ول إالبقاء عىل مس توى تدخالت مزيانية ادلوةل،
ولالرمغ من اجملهودات املبذوةل لتعبئة موارد اإضافية ،سواء من خالل
صندوق تدبري جاحئة كوفيد  19س نة  2020أو من خالل الإجراءات
املتخذة يف اإطار مرشوع قانون املالية لس نة  ، 2021اكن من الالزم
اللجوء اإىل موارد اقرتاض اإضافية لتعويض النقص احلاصل عىل مس توى
املوارد اذلاتية ،مما اجم عنه جتاوز اس تثنايئ ملبدأ "القاعدة اذلهبية".
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وميكن اعتبار هذا التلجاوز مؤقتا يف أفق الرجوع اإىل العمل هبذه القاعدة
عند تعايف وضعية الاقتصاد الوطين.
اتسعا :فامي يتعلق بتزنيل اجلهوية املوسعة ،أود التأكيد أن تفعيل هذا
الورش الهام لاعتباره مهنجية جديدة للحاكمة الرتابية ،يمت بشلك
متواصل ومبسامهة ومواكبة وازنة للك مكوانت احلكومة .فقد مت إاىل
غاية نونرب  ،2020حتويل ما مجموعه  31,6مليار درمه لفائدة اجلهات،
مع التأكيد عىل أن احلكومة عازمة عىل الوفاء جبميع الزتاماهتا اجتاه اجلهات
فامي خيص حتويل مسامهة املزيانية العامة لالنس بة مجليع الس نوات ،وسيمت
برمس س نة  2021حتويل مليار درمه ،من املزيانية العامة لدلوةل ،هبدف
بلوغ سقف  10ماليري درمه ،كام هو منصوص عليه يف القانون التنظميي
رمق  111-14املتعلق لاجلهات.
كام أن احلكومة منكبة بتعاون مع اجملال اجلهوية عىل تزنيل ا إلطار
التوجاهيي لتفعيل ممارسة اجلهات لختصاصاهتا اذلاتية واملشرتكة،
موازاة مع تقدمي املواكبة للواكلت اجلهوية لتنفيذ املشاريع ،وترسيع
تفعيل املشاريع املدرجة يف اطار الشطر الول من برامج التمنية
اجلهوية ،حيث مت التوقيع خالل س نة  2020عىل أول عقد -برانمج
بني ادلوةل وهجة فاس-مكناس برمس الفرتة .2022-2020
ووفق نف املنظور ،تويل احلكومة أمهية خاصة لترسيع تفعيل
مسلسل الالمتركز الإداري تفعيال للتوجاهات امللكية السامية هبذا
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اخلصوص .فتطبيقا ملضامني امليثاق الوطين لالمتركز الإداري و املرسوم
املتعلق بتحديد منوذج التصممي املديري املرجعي لالمتركز الإداري،
صادقت اللجنة الوزارية لالمتركز الإداري ،خالل س نة  ،2019عىل
ثالثة وعرشين ( )23تصمامي مديراي مرجعيا لالمتركز الإداري ،املتعلق
لاثين عرشة ( )12وزارة اإضافة اإىل املندوبية السامية للتخطيط،
وكذا عىل خارطة الطريق هبدف ترسيع تزنيل مضامني هذه التصاممي.
وهتم خارطة الطريق مراجعة تنظمي القطاعات الوزارية ،وتقوية وتأهيل
املوارد البرشية واملالية للمصاحل الالممركزة ،وتعزيز أليات تفويض السلطة
وتفويض الإمضاء ،وحتسني أليات التتبع واحلاكمة ،اضافة اىل اإعداد
برانمج وطين للتكوين والتواصل لفائدة املصاحل الالممركزة .وقد مت قطع
تقدم ملموس عىل هذا املس توى مه لالساس مراجعة الإطار القانوين.
عاشا :فامي يتعلق بتطبيق اجلزاءات اجلنائية ،أود أن أؤكد بأن التدبري
املقرتح يدخل يف اإطار اسرتاتيجية احلكومة حملاربة الغش الرضييب
واملامرسات الهادفة اإىل اتمتلص من الرضيبة أو احلصول عىل امتيازات
رضيبية بدون موجب حق .وهذا التدبري معمول به يف غالبية دول العامل.
أما فامي يتعلق بكيفية تطبيق هذه اجلزاءات ،فيقرتح مرشوع قانون
املالية كام وافق عليه جمل النواب عىل أنه عندما تعاين الإدارة حترير
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فاتورة صورية من قبل خشص مخل لالزتاماته الرضيبية دون وجود
نشاط فعيل ،فاإن اخلصم املطابق لهذه الفاتورة ل يمت قبوهل.
كام يقرتح املرشوع التنصيص عىل أن اإدارة الرضائب تضع رهن اإشارة
اخلاضعني للرضيبة عىل موقعها الإلكرتوين قامئة لرقام التعريف الرضييب
للموردين اخمللني السالف ذكرمه تعدها وحتيهنا بصورة منتظمة بعد
اإصدار حمك قضايئ اكتسب قوة اليشء املقيض به تبعا للمسطرة املتعلقة
بتطبيق اجلزاءات اجلنائية عىل اخملالفات الرضيبية املنصوص علاها يف
املادة  231من املدونة العامة للرضائب.
ويف هذا الصدد ومبوجب تعديل صادق عليه جمل النواب ،مت
تدقيق احلالت اليت تس توجب تطبيق اجلزاءات اجلنائية والتنصيص
عىل اس تثناء الشاكايت املتعلقة لاإصدار الفاتورات الصورية من
الإحاةل عىل جلنة اخملالفات الرضيبية ،مع اإعطاء الصالحية للوزير
املفلف لاملالية لإحاةل هذه الشاكايت مباشة اإىل وكيل املكل.
فعن أية عقولات جنائية نتحدث؟
ولنسمي المور مبسمياهتا :كيف يعقل أن خيلق خشص شكة أو
شاكت متخصصة يف إاصدار الفواتري الصورية ،ول تمت معاقبته؟
ويف نف الوقت نتحدث عن العداةل الرضيبية ،وعن فعالية الإدارة
الرضيبية يف اس تخالص املوارد.
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وفامي يتعلق لالإصالح اجلبايئ ،أود أن أؤكد عىل أن احلكومة شعت
فعليا يف تزنيل توصيات املناظرة الوطنية عرب التخفيض التدرجيي
للسعر الهاميش و لاإحداث سعر خاص لالقطاع الصناعي ،وذكل
ابتداء من قانون املالية لس نة  .2020و لكن نظرا لتداعيات جاحئة
كوروان عىل الاقتصاد الوطين وعىل مزيانية ادلوةل فاإن خفض سعر
الرضيبة عىل الرشاكت يف ظل هذه الظروف الاس تثنائية من شأنه
أن يؤثر سلبا عىل مداخيل ادلوةل .وسيتواصل تزنيل هذه التوصيات
خالل الس نوات القادمة .كام أعدت احلكومة مرشوع القانون الإطار،
وهو يوجد دلى مصاحل المانة العامة للحكومة.
أما فامي يتعلق لاحلد الدىن للرضيبة ،فيجب التذكري بأن املبدأ يقتيض
أداء مسامهة دنيا يف العباء اليت تتحملها ادلوةل من أجل توفري البنيات
التحتية واللوجيس تكية والمن ،اإخل .كام أن مراجعة قواعد تصفية احلد
الدىن للرضيبة جيب أن يمت بشلك تدرجيي أخدا بعني الاعتبار لإشاكلية
املقاولت اليت ترصح بعجز دامئ و لرضورة توس يع الوعاء و حتسني
شفافية الإقرارات الرضيبية.
أخريا ،وخبصوص الفرضيات أود التأكيد عىل أن مرشوع قانون املالية
لس نة  ،2021يستند اإلىى فرضيات موضوعية تأخذ بعني الاعتبار
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الس ياق ادلويل اذلي مزي فرتة اإعداد هذا املرشوع ،وكذا املعطيات
املوضوعية املرتبطة لالقتصاد الوطين.
فعىل الصعيد ادلويل ،اعمتدت التوقعات الخرية جلل املؤسسات ادلولية
كصندوق النقد ادلويل ،والبنك ادلويل ،ووزارات الاقتصاد واملالية عىل
مس توى العامل ،والبنوك املركزية وواكلت التنقيط ،لالنس بة للمنو
الاقتصادي العاملي املرتقب خالل الس نة املقبةل عىل فرضية التعايف
التدرجيي لالقتصاد العاملي .وهكذا ،وحسب صندوق النقد ادلويل ،من
املرتقب أن يس تعيد الاقتصاد العاملي قوته تدرجيي ًا ،مع توقع منو بنس بة
 ،%5,2يف ظل فرضية الرتاجع التدرجيي لتأثريات الولاء ،خاصة يف
ادلول املتقدمة ( )%3,9ويف الاقتصادايت الصاعدة والنامية (،)%6
مس تفيدا بشلك خاص من تعايف الاقتصاد الصيين.
ويف هذا الصدد ولالنس بة للمحيط ادلويل ،اعمتدت توقعات هذا
املرشوع عىل :
 فرضية سعر الغاز  350دولر للطن ،وهو متوسط توقعات أمه
املؤسسات ادلولية برمس هذه الس نة ،متاش يا والاثر املتوخاة من
تدابري ا إلنعاش املتوقع للنشاط الاقتصادي بعد فرتة الانكامش؛
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 تزايد الطلب اخلاريج املوجه اإىل املغرب عىل املنتلجات خارج
الفوسفاط ومش تقاته بنس بة  ،%12,6وذكل ارتباطا لانتعاش أفاق
التلجارة العاملية وتعافاها من ارتفاع تاكليف املبادلت واضطراب
سالسل التوريد الناجتة لاخلصوص عن تداعيات اجلاحئة؛
 سعر الرصف أورو/دولر يقدر ب  1,13س نة  2021وهو متوسط
السعر املسلجل برمس العرشة أشهر الوىل من س نة  ،2020مع
فرضية اس تقرار السواق املالية عىل املدى املتوسط؛
أما عىل الصعيد الوطين ،ففد اعمتدت التوقعات عىل :
 فرضية حمصول حبوب متوسط يقدر ب  70مليون قنطار س نة
 2021مقابل  32مليون قنطار س نة  .2020ومتثل هذه الفرضية
موسام فالحيا متوسطا يمت اعامتدها من دلن املؤسسات الوطنية
اكملندوبية السامية للتخطيط لالتشاور مع وزارة الفالحة؛
 تنفيذ خطة اإنعاش الاقتصاد الوطين من خالل عدة تدابري حتفزيية
(الاستامثر العموي ،تعزيز التشغيل ودمع اتمتويل ،)... ،ووضع
اسرتاتيجيات إانعاش خاصة لالقطاعات املترضرة بشلك كبري لاملوازاة
مع تزنيل "ميثاق اتمنو والتشغيل".
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ولالإضافة اإىل هذه الفرضيات ،تأخذ التوقعات لس نة  2021بعني
الاعتبار عدة عوامل أخرى غري اقتصادية تتعلق ،عىل وجه اخلصوص،
لالس يطرة املتوقعة عىل الولاء وكذكل اإعادة فتح احلدود انطالقا من الربع
الول من س نة  ،2021مع الاس تعادة التدرجيية لثقة الرس واملستمثرين
خالل هذه الس نة.
وهكذا ،من املتوقع أن يسلجل منو الاقتصاد الوطين خالل س نة 2021
ا ً
نتعاشا بنس بة  ،%4,8+لكن دون أن ميكن من تعويض لكي لالنكامش
الاقتصادي املرتقب خالل هذه الس نة.

الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
اكنت تلمك أ ممه التوضيحات والإجالات واملعطيات اليت ارتأيت تقدميها لمك
يف اإطار التفاعل مع تدخالتمك القمية ،علام أنه س تكون لنا فرصة أخرى
لتقدمي مزيد من التوضيحات يف اإطار املناقشة التفصيلية.
وأود أن أؤكد لمك اس تعداد احلكومة للتفاعل مع مقرتحات التعديالت
اليت سيتقدم هبا الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون.
أشكرمك جمددا عىل تعبئتمك واخنراطمك اجلدي يف النقاش.
والسالم عليمك ورمحة هللا.
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