بسم هللا الرحامن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
 بداية ،أود أن أعرب لمك عن سعاديت ابللقاء معمك من جديد يف اطار
النقاش العام حول مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020وما تضمنه من
مقتضيات هندف من خاللها التأسيس ملرحةل جديدة تنبين عىل اعادة
الثقة للمواطن وللفاعل الاقتصادي ،والانكباب عىل الوراش
الاس تعجالية اليت أكد علهيا جالةل املكل حفظه هللا عىل مس توى
تقليص الفوارق وانعاش الاستامثر ودمع املقاوةل وتشغيل الش باب.
 وأود هبذه املناس بة أن أشكرمك عىل تعبئتمك واخنراطمك اجلدي يف
النقاش ،وهو ما ملس ته من خالل الاس امتع اىل خمتلف املداخالت
القمية للس يدات والسادة املستشارين.
 ومما الشك فيه أننا مجيعا متفقون بأن أكرب رهان دلينا اليوم
كس ياس يني ،بغض النظر عن موقعنا يف احلكومة أو الربملان ،يف
الغلبية أو املعارضة ،هو أن نس تعيد ثقة املواطن يف مؤسسات
بالده ،ويف ارادهتا الصادقة وقدرهتا عىل الاس تجابة حلاجياته امللحة.
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 وال ميكن أن نعيد الثقة للمواطن اال اذا لمس بأن نقاشاتنا خبصوص
خمتلف الس ياسات العمومية يف اطار مرشوع قانون املالية أو خارجه،
تنبين عىل لغة الوضوح ،والصاحة ،واملساءةل املوضوعية اليت تُغل ُب
مصلحة الوطن واملواطنني بعيدا عن املصاحل الفئوية والصاعات
الس ياس ية.
 فقد أكد جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه الخري أمام جمليس الربملان
مبناس بة افتتاح هذه الس نة الترشيعية بأن الطبقة الس ياس ية ابلساس،
مبا يف ذكل احلكومة والربملان ،مسؤوةل عن توفري رشوط النجاح لمه
التحدايت والرهاانت الاقتصادية والتمنوية اليت تفرضها املرحةل اجلديدة.
 وهذا يتطلب بطبيعة احلال التعاون والتعبئة امجلاعية من أجل ترصيد
املكتس بات اليت رامكهتا بالدان حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل نصه
هللا ،وادلفع ابملسار التمنوي لبالدان يف اطار منوذج تمنوي جديد ميكن
من حتقيق نسب منو أعىل وادماج أكرث للفئات الهشة والفقرية.
 واحلكومة مس تعدة للتعاون مع مؤسس تمك احملرتمة حىت نبين أوارص
الثقة يف العمل الس يايس ويف مصداقية املؤسسات مبا خيدم املصاحل
العليا لبالدان ومصاحل املواطنني ابدلرجة الوىل.
 فأن نكون متفقني خبصوص الولوايت اليت حددها جالةل املكل حفظه
هللا ،ال يعين أن يكون دلينا نفس التصور ملا ميكن بلورته من حلول
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لالشاكليات الاجامتعية والاقتصادية املطروحة عىل بالدان .فنحن
نرحب ابلنقد املوضوعي ،ونرحب كذكل ابالقرتاحات البناء،
ومس تعدون لالجابة عىل لك تساؤالتمك والتفاعل بلك موضوعية مع
مقرتحاتمك لتعديل مقتضيات هذا املرشوع.
 كام أن التعبئة والتعاون التعين التوافق عىل لك يشء ،بل تعين أنه
عىل لك الفرقاء لك من موقعه ،تغليب املصلحة العليا للوطن
واملواطنني والارتقاء ابخلطاب الس يايس من أجل رفع الرهاانت اليت
أكد علهيا جالةل الكل حفظه هللا ،خاصة وقد بلغنا مرحةل مفصلية
حافةل ابلعديد من االكراهات داخليا وخارجيا تفرض عىل لك منا حتمل
مسؤوليته من أجل حتقيق االقالع الشامل اذلي نصبو اليه مجيعا،
واحلفاظ عىل الاس تقرار اذلي تنعم به بالدان يف ظل ما تعرفه املنطقة
من توترات كبرية.
 وما من شك بأن التعبئة والوعي امجلاعي بدقة املرحةل والرهاانت اليت
حتملها ،س ميكننا من تقوية الامتسك واللحمة الوطنية يف مواهجة
املرتبصني ابس تقرارها ووحدهتا الوطنية.
 وهنا أود التأكيد عىل تشبت احلكومة ابملقاربة الس ياس ية املعمتدة من
طرف منظمة المم املتحدة ،وقرارات جملس المن ،حلل قضية
الصحراء املغربية يف اطار الضوابط اليت حددها جالةل املكل حفظه
3

هللا ،واملتعلقة بعدم وجود أي حل لهذه القضية خارج احلمك اذلايت
واحرتام س يادة املغرب.
 ومما الشك فيه أن قرار جملس المن الخري ،والزتايد املتواصل لعدد
ادلول اليت ال تعرتف ابلكيان الومهي ،والرشااكت واالتفاقيات اليت
جتمع املغرب ابلقوى الكربى ،وعدد من ادلول الشقيقة والصديقة واليت
تشمل الصحراء املغربية ،تؤكد صواب ووجاهة املوقف املغريب املبين
عىل س يادته عىل لك شرب من أراضيه.
 واليفوتين هنا التنويه جمددا ابجلهود والتضحيات اليت تبذلها لك القوى
المنية مبختلف تشكيالهتا ،وبتجندها ادلامئ ،حتت القيادة الرش يدة
جلالةل املكل حفظه هللا ،لدلفاع عن الوحدة الرتابية للوطن ،وصيانة
أمنه واس تقراره.
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
 لقد حرصت طيةل مدة املناقشات عىل االصغاء بلك امعان واهامتم
للك تدخالت الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني ،ودونت لك
مالحظاتمك واقرتاحاتمك وانتقاداتمك يف اطار الاحرتام اذلي أكنه
ملؤسس تمك.
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 وسأحاول أن أتفاعل قدر املمكن مع خمتلف التدخالت يف اطار هذا
اجلواب ،عىل أن يس متر هذا التفاعل طيةل مرحةل املناقشة التفصيلية
ملواد املرشوع ،علام أن مصاحل وزارة الاقتصاد واملالية وحتديث االدارة
مس تعدة ملوافاتمك بلك املعلومات الكفيةل ابغناء النقاش واملسامهة
الفاعةل يف تطوير مضمون املرشوع مبا خيدم مصاحل املواطنني وحيسن
من ظروف عيشهم واندماهجم يف تمنية وطهنم.
وجوااب عىل تدخالتمك ،سأتطرق للمحاور التالية:
أوال :أود التأكيد عىل أن التعديل احلكويم جاء اس تجابة للتوجهيات امللكية
السامية بتقدمي مقرتحات الغناء وحتديد مناصب املسؤولية احلكومية
بكفاءات وطنية عالية املس توى ،حيث مت تقليص عدد أعضاء احلكومة
بدمج مجموعة من القطاعات فامي بيهنا ودمعها مبجموعة من الكفاءات،
هبدف ضامن جناعة والتقائية واندماج خمتلف الس ياسات القطاعية.
وابلتايل فهذه احلكومة يف هيلكهتا اجلديدة ،باكفة أعضاهئا ،ابنامتء
حزيب أو بدونه ،ما يه اال اس مترار للحكومة اليت حازت عىل ثقة
مؤسس تمك املوقرة س نة  ،2017عىل أساس التعاقد اذلي جيسده
الربانمج احلكويم.
 فلك حكومات العامل تضم وزراء بدون انامتء حزيب ،ولك حكومات
العامل يمت تعديلها ،وابلتايل فليس من املنطقي أن نقول بأن وجود وزراء
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بدون انامتء حزيب س يضعف الحزاب الس ياس ية ،وبأن التعديالت
املتكررة للحكومة واخلالفات بني مكوانهتا تؤثر عىل اس تقرار معلها،
اىل غري ذكل من الانتقادات.
 فاس تقطاب الكفاءات ي ُشلك قمية مضافة الضفاء مزيد من النجاعة
والفعالية عىل معل احلكومة .كام ال يعين وجود وزراء دون انامتء
حزيب ،أن للك وزير برانجمه اخلاص خارج اطار العمل احلكويم
املنسجم اذلي يس تجيب للولوايت اليت حددها جالةل املكل حفظه
هللا والربانمج احلكويم.
بل ان احلكومة بلك مكوانهتا ،لها تصور مشرتك واختيارات اقتصادية
واجامتعية واحضة وارادية .اختيارات مت حتديدها يف اطار اعادة ترتيب
أوليات الربانمج احلكويم اس تجابة للتوجهيات امللكية السامية يف
خطبه الخرية .وهذه الاختيارات يه اليت أطرت اعداد مرشوع
قانون املالية لس نة .2020
كام أود أن أوحض أنه يف لك االئتالفات احلكومية عىل مس توى العامل
ٌ
اختالفات  ،لكن املهم هو القدرة عىل تدبري هذه الاختالفات،
هناك
احلرص عىل ضامن تفعيل خمتلف الوراش امللزتم هبا ،وعىل رأسها
و ُ
ال ُ
وراش الاس تعجالي ُة اليت دعاان الهيا جالةل املكل حفظه هللا يف
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خطبه الخرية ،واليت تتطلب منا التعبئة  ،ووضع لك اخلالفات جانبا
والابتعاد لك البعد عن احلساابت الس ياس ية.
اثنيا :فامي خيص النقاش املس تفيض اذلي مه املادة  9من مرشوع قانون
املالية لس نة  2020سواء داخل الربملان أو خارجه ،البد أن أؤكد بأن
هذا النقاش يبقى شيئا اجيابيا ومحمودا ما مل حيد عن املوضوعية
واس تحضار املصلحة العليا للوطن واملواطنني.
وأود أن أنوه هنا ابلتوافق اذلي حصل بني مكوانت جملس النواب
أغلبية ومعارضة من خالل التصويت عىل تعديل يوازن بني احلفاظ
عىل حقوق املواطنني واس مترارية املرفق العام ،من خالل تقييد منع
احلجز عىل أموال وممتلاكت ادلوةل مبجموعة من الضوابط ،اليت تضمن
تنفيذ الحاكم القضائية عرب توفري الاعامتدات املالية الورورية يف أجال
حمددة.
وقد مت تدعمي مقتضيات هذه املادة بتدبري جديد مينع عىل المرين
ابلصف أو من يقوم مقاهمم الالزتام بأي نفقة أو اصدار المر
بتنفيذها ،يف اطار الاعامتدات املفتوحة ابملزيانية العامة ،الجناز مشاريع
استامثرية عىل العقارات أو احلقوق العينية ابالعتداء املادي ودون
استيفاء املسطرة القانونية لزنع امللكية لجل املنفعة العامة ابالحتالل
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املؤقت .وهذا تدبري هام س ميكن من تفادي الاعتداء املادي عىل
عقارات الغري ،دون سلوك املساطر القانونية لزنع امللكية ودون توفر
الاعامتدات املادية الورورية ذلكل.
وأمتىن أن تتوافق مكوانت هذا اجمللس كذكل عىل الصيغة اليت مت
اعامتدها للامدة التاسعة ،وذكل من منطلق املصلحة العامة اليت تأخذ
بعني الاعتبار رضورة احلفاظ عىل التوازانت املالية لدلوةل
واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية ،خاصة اذا علمنا أن
احلجوزات عىل أموال ادلوةل بلغت خالل الثالث س نوات الخرية ما
يقارب عرشة ماليري درمه .فكام أن احلكومة مسؤوةل عن هذه
التوازانت ،فأنمت كذكل كربملانيني مسؤولون عهنا مبوجب الفصل 77
من ادلس تور.
وأود التأكيد من جديد بأن احلكومة ال تنوي من خالل اقرتاح هذه
املادة ال خرق ادلس تور وال افراغ الحاكم القضائية من حمتواها.
فهدفنا يف اطار مرشوع قانون املالية برمته هو توطيد ثقة املواطن يف
مؤسسات بالده وليس العكس.
فنحن حريصون أشد احلرص عىل احرتام الحاكم القضائية ،وعىل
التنفيذ الرسيع لهذه الحاكم حىت ن ُثبت ثقة املواطن يف قضاء بالده.
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ولكن حنن حريصون يف نفس الوقت عىل ضامن اس مترار املرفق العام يف
أداء اخلدمات املقدمة للمواطن بشلك خاص .وال ميكن أن يتأىت ذكل
اال بتحصني الموال املرصودة لتس يريها من احلجز مع اجياد وسائل بديةل
تضمن الزامية تنفيذ احلمك القضايئ يف مواهجة ادلوةل.
وابلتايل فاقرتاح منع احلجز عىل أموال أو ممتلاكت ادلوةل ،ال يعترب
عامال تفضيليا لدلوةل بقدر ما هو اجراء لضامن اس مترارية املرفق العام،
علام أن منع احلجز يبقى مقيدا مبجموعة من الضوابط املنصوص علهيا
يف املادة  9من مرشوع قانون املالية لس نة  2020يف صيغهتا املعدةل
لضامن حق املتقاضني يف احلصول عىل حقوقهم اكمةل ،من خالل
ارساء مساطر مبسطة وحتديد أجال مضبوطة لتنفيذ الاحاكم
الصادرة ضد ادلوةل.
 وحىت نقربمك من جتارب ادلول الخرى ،ميكن أن أؤكد لمك أن ُمعظم
ترشيعاهتا تتضمن مقتضيات متنع احلجز عىل أموال وممتلاكت ادلوةل مبا
يف ذكل المالك التابعة للمؤسسات العمومية والرشاكت اململوكة لكيا
أو جزئيا لدلوةل .وقد مهت الحباث اليت مقنا هبا يف هذا الشأن حوايل
 22دوةل من بيهنا الوالايت املتحدة المريكية ،وأملانيا ،وفرنسا،
وبلجياك ،وهولندا ،وكندا ،وسويرسا ،وتركيا ،وقطر..... ،
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وخبصوص بعض التدخالت اليت ذهبت اىل كون املادة  9ال تدخل
مضن الاختصاص احلصي للقانون املايل وتعترب فرسا مزيانياتيا
" ،"Cavalier budgétaireأود التأكيد عىل أن هذه املادة جاءت
تنفيذا ملقتضيات املادة  14من القانون التنظميي لقانون املالية اليت
تنص عىل أن نفقات تنفيذ الحاكم القضائية الصادرة ضد ادلوةل
تندرج مضن نفقات التس يري اليت يتلكف قانون املالية للس نة بتحديدها
وبيان كيفية أداهئا ،وابلتايل فان ادراج مقتضيات قانونية تنص عىل
كيفية أداء النفقات املذكورة من خالل حتديد االجراءات اليت يتعني
عىل لك من المر ابلصف واحملاسب امللكف ابلداء الالزتام هبا
لداء هذه النفقات ،هو منسجم مع مقتضيات املادة  14وكذا املادة 6
من القانون التنظميي لقانون املالية .وابلتايل فالتدابري املقرتحة يف اطار
املادة  9ال ميكن أن تكون اال يف اطار القانون املايل للس نة وال جمال
للحديث عن فرس املزيانية " ."Cavalier budgétaire
أما خبصوص الفقرة الخرية من هذه املادة ،اليت نصت عىل عدم جواز
احلجز بأي حال من الحوال عىل الموال وممتلاكت ادلوةل تنفيذا
للحاكم القضائية الصادرة ضدها ،فهو مقتىض ينسجم مع طبيعة هذه
الموال املرصودة للمصلحة العامة والغري القابةل للحجز علهيا.
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كام أن هذا املقتىض ينسجم مع ما نصت عليه املادة الوىل من القانون
التنظميي لقانون املالية اذلي حيدد طبيعة ومبلغ وختصيص مجموع موارد
وتاكليف ادلوةل وكذا التوازن املزيانيايت واملايل الناجت عهنا .وابلتايل
فاجازة احلجز عىل أموال ادلوةل وممتلاكهتا ُخيل ابلتوازن املزيانيايت
واملايل اذلي حيمك قانون املالية الس نوي.
 ولذلين يقولون بأن هذه املادة تتعارض مع مقتضيات الفصل  126من
ادلس تور ،أود أن أؤكد بأن تزنيل ادلس تور جيب أن تُراعى فيه مجيع
أحاكمه ومبادئه ،وخاصة:
 الفصل  37من ادلس تور اذلي نص عىل رضورة التقيد ابلقوانني
واحرتام ادلس تور ،وبناء عىل ذكل يتوجب احرتام مقتضيات
القانون التنظميي لقانون املالية عند اختاد القرار بأداء أي نفقة
معومية وان اكنت تنفيذا حلمك قضايئ؛
 الفصل  77من ادلس تور اذلي جعل احلفاظ عىل التوازانت املالية
مسؤولية مشرتكة للحكومة والربملان؛
 الفصل  154من ادلس تور اذلي َأوجب احلفاظ عىل اس مترارية
املرافق العمومية يف أداء خدماهتا ،ولن يتأىت ذكل اال بتحصني
الموال املرصودة لتس يريها من احلجز مع اجياد وسائل بديةل لتنفيذ
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الحاكم القضائية الصادرة يف مواهجة ادلوةل ،وهو ما مقنا ابلتوافق
حوهل مع فرق الغلبية واملعارضة مبجلس النواب من خالل تعديل
املادة .9
وخالصة القول مفقتضيات املادة التاسعة من مرشوع قانون املالية
لس نة  ،2020اليت أثر ُت أن أقدم بشأهنا لك هذه التفاصيل يف اطار
التفاعل مع تدخالتمك ،ال تتعارض ال مع مقتضيات ادلس تور وتنسجم
مع أحاكم القانون التنظميي لقانون املالية وال تعترب فرسا مزيانياتيا.
ولكي أمل أن يمت تغليب املصلحة العليا يف اطار التصويت عىل هذه
املادة.
اثلثا :فامي خيص املديونية ،البد من التأكيد عىل النقط التالية:
فكام تعلمون مجيعا ،فقد عرف مؤرش نس بة املديونية اىل الناجت
ادلاخيل اخلام ،ارتفاعا ابتداء من س نة  2010ليصل اىل حدود
 %65,1س نة  2017و %65,3س نة  .2018وذكل نظرا للظرفية
الاقتصادية الصعبة املرتبطة بتأثريات الزمة العاملية.
وبفضل االصالحات املعمتدة والتحمك يف جعز املزيانية ،فقد جنحت
احلكومة يف تقليص وترية تطور مؤرش معدل املديونية نس بة اىل الناجت
ادلاخيل اخلام حيث تراجعت من  +3,9نقطة من الناجت ادلاخيل اخلام
مكتوسط س نوي بني  2009و 2013اىل حوايل  +1نقطة مكتوسط
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س نوي بني  2014و ،2017مث اىل  +0,3نقطة س نة  2018وذكل
ابلرمغ من الرتاجع النس يب ملعدل المنو الاقتصادي اذلي عرفته هذه
احلقبة.
ومن هجة أخرى البد أن أؤكد عىل مسأةل هامة ويه أن املفهوم املعمتد
من طرف املؤسسات املالية ادلولية ابلنس بة لبالدان فامي خيص
احتساب جحم ادلين ،هو دين اخلزينة وهو اليتعدى حاليا  %65من
الناجت ادلاخيل اخلام .وقد أثبت اختبار القدرة عىل حتمل الصدمات
املنجز من طرف صندوق النقد ادلويل أن دين اخلزينة يف مس تواه
احلايل يبقى مس تداما .وابلتايل فالداعي للهتويل وتقدمي أرقام يمت
احتساهبا عىل أساس ُمج َّمع لدلين العمويم .يف حني أن الطريقة
السلمية الحتساب دين القطاع العمويم أو دين قطاع االدارات
العمومية كام هو متعارف عليه يف املعايري ادلولية ،ترتكز عىل اللجوء
اىل مبدأ توحيد البياانت والغاء أصول وخصوم ادلين بني الوحدات
املكونة للقطاع العمويم لتفادي احلساب املزدوج لدليون.
والبد أن أؤكد مرة أخرى بأن اللجوء اىل الاس تدانة خيضع للرتخيص
من قبل الربملان يف اطار قانون املالية ،اذلي حيدد سقفا ملس توى
المتويالت اخلارجية ال ميكن بأي حال جتاوزه ،وتمت تغطية الفارق
املتبقي من احتياجات المتويل ابملوارد ادلاخلية ،يف اطار التحكمي بني
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مصادر المتويل ادلاخلية واخلارجية من أجل احلصول عىل رشوط
مواتية تضمن أقل لكفة ممكنة مع التقليل من خماطر تقلبات أسعار
الفائدة والصف.
ويف هذا االطار ،فقد متكنا يف الس بوع املايض من حتقيق معلية
خروج انحجة بلك املقاييس للمغرب يف السوق املايل ادلويل ،بعد
غياب دام مخس س نوات ،حيث مكنت هذه العملية من اصدار
س ندات يف السوق املالية ادلولية ملبلغ  1مليار أورو بأجل  12س نة
و %1,5فقط كسعر فائدة .وهو معدل الفائدة الدىن اذلي حيصل
عليه املغرب يف السوق ادلولية عرب التارخي .واىل جانب ذكل اس تفاد
هذا االصدار من أكرب دفرت طلبات الاكتتاب من حيث احلجم لعملية
منجزة ابلورو ،حيث جتاوز مجموع الطلبات مبلغ  5,3مليار أورو و
مشلت أكرث من  285من املستمثرين املعنيني .ويؤكد هذا النجاح الثقة
اليت حيظى هبا املغرب دلى املؤسسات املالية ادلولية الكربى وواكالت
التصنيف ،واملستمثرين اذلين أشادو بشلك خاص ،ابالس تقرار
الس يايس اذلي تمتتع به اململكة املغربية ومتانة االطار املاكرو اقتصادي
اذلي أكده حفاظ املغرب عىل تصنيفه يف "درجة الاستامثر" لكرث من
عرش س نوات ،وكذكل مبدى أمهية االصالحات اليت مت تنفيذها حتت
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القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نصه هللا ،واليت
تمن عن أفاق اقتصادية قوية ومتينة للمغرب.
رابعا :اذا اكن املغرب حيظى ابلثقة ابخلارج ،فان الرهان اليوم هو أن
نعيد هذه الثقة داخليا ،حىت نمتكن من وضع أسس مرحةل جديدة
شعارها املسؤولية واملواطنة احلقيقية من أجل بناء املس تقبل.
ومما الشك فيه أن بناء املس تقبل يتطلب مسامهة امجليع من خالل
الاخنراط الطوعي يف أداء الوريبة .وأنمت تعلمون أن تغيري السلوك
الورييب ينبين عىل اعادة الثقة للفاعلني الاقتصاديني وللك امللزمني.
واذا كنا قد اتفقا يف املناظرة الوطنية حول اجلباايت عىل التأسيس
لنظام رضييب عادل ،فان بلوغ هذا املراد يقتيض التأسيس ملرحةل
انتقالية تقطع مع مرحةل انعدام الثقة ومتكن من الولوج اىل مرحةل بناء
أجواء التفامه والوعي بأمهية الامتثال الورييب.
وهذا ما مقنا به يف اطار مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020من
خالل اقرتاح مجموعة من التدابري هتدف ابلساس اىل ضامن التوجه
الطوعي للمواطنني لالمتثال للقوانني الوريبية ولقوانني الصف،
واحداث توازن يف العالقة بني االدارة ودافعي الورائب.
15

وابلتايل فال ميكن أن أقبل أبدا أن يمت تبخيس هذا اجملهود وهذه
الاسرتاتيجية الواحضة لتزنيل رؤية لالصالح الورييب اتفقنا علهيا مع
لك الفاعلني يف اطار املناظرة ،من خالل اهتام احلكومة بتشجيع
المتلص الورييب.
فقد اكن رضوراي ،وكام مت االتفاق عىل ذكل يف اطار املناظرة ،أن
نؤسس ملرحةل انتقالية نقوم فهيا ابختاذ مجموعة من التدابري لتوطيد الثقة
وخلق مصاحلة حقيقية للمواطن مع الوريبة والانتقال اىل مرحةل
الامتثال واملواطنة الوريبية .ومن هذا املنطلق مت اختاد مجموعة من
التدابري هتدف اىل التسوية الطوعية اجلبائية.
وابلتايل فالهدف من هذه التدابري ليس تشجيع المتلص الورييب أو
خض موارد اضافية يف حزينة ادلوةل لتقليص العجز.
وأان أكررها مرة اثنية مل تتوقع مزيانية س نة  2020ولو درهام واحدا من
املوارد اليت ستتأىت من املساهامت االبرائية املقرتحة.
فال يعقل أن تقولوا لنا بأننا نبحث عن موارد للخزينة من خالل اقرتاح
هذه التدابري ،وملا نؤكد بأننا مل نتوقع أي درمه برمس هذه التدابري
تهتموننا بأننا مل حنرتم مبدأ الصدقية.
فاحرتام مبدأ الصدقية هو ما مقنا به ،لن الهدف من هذه التدابري هو
اعادة الثقة وليس البحث عن موارد مالية لسد جعز اخلزينة.
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ولكننا رمغ ذكل أثران التفاعل مع مقرتحات جملس النواب بتخصيص
 %50من حصيةل املسامهة االبرائية املتعلقة ابلتسوية التلقائية برمس
املمتلاكت واملوجودات املنشأة ابخلارج ،لصندوق الامتسك الاجامتعي.
كام أن احلكومة مل ُختل ابلزتاماهتا فامي خيص تزنيل خمرجات املناظرة.
مفرشوع قانون املالية لس نة  ،2020يتضمن مجموعة هامة من التدابري
اليت تندرج مضن هذه التوصيات .حيث أنه من أصل  33تدبريا
مقرتحا يف اطار هذا املرشوع ،هناك  22تدبريا منبثقا عن توصيات
املناظرة الوطنية حول اجلباايت .وقد مت اعداد مرشوع القانون
االطار ،وهو يوجد قيد ادلراسة من طرف مصاحل المانة العامة
للحكومة يف انتظار عرضه عىل مسطرة املصادقة وتقدميه جمللسمك
املوقر يف أقرب الجال.
واحلكومة مل ختضع المالءات الاحتاد الوريب ،بل اختذان التدابري
املدرجة يف مرشوع قانون املالية لس نة  2020بلك س يادية ،مع
احلرص عىل حامية مصاحل املغرب الاقتصادية املرتبطة أساسا بتشجيع
الاستامثر وخلق فرص الشغل .كام مل يمت اختاذ أي تدبري دون تقيمي
دقيق لثره عىل املقاوةل الوطنية والاستامثر بشلك عام.
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خامسا :يتوفر مرشوع قانون املالية لس نة  2020عىل رؤية اقتصادية
واجامتعية واحضة .والرقام واملعطيات اليت بسطهتا يف العرض اذلي
قدمته أمام جلنتمك تبني ذكل ابمللموس.
لكن البد أن أقف عند بعض املالحظات اليت متت ااثرهتا خبصوص
بعض اجلوانب الاجامتعية للمرشوع:
 .1ملا نتحدث عن الوظيفة التوزيعية للس ياسة املالية لدلوةل ،البد أن
نتساءل :أال يندرج اعفاء  % 51من الجراء ( 900ألف أجري) من
الوريبة عىل ادلخل مضن هذه الس ياسة ،علام أن مجموع مبالغ
االعفاءات الوريبية املوهجة دلمع القدرة الرشائية للمواطنني يفوق 6
ماليري درمه؟ ونفس السؤال ميكن طرحه فامي يتعلق بتخصيص 11
مليار درمه برمس زايدة أجور املوظفني ،وحوايل  15مليار درمه
ملواصةل دمع أسعار غاز البواتن وادلقيق والسكر.
 .2وملا نتساءل عن مأل الهوامش املالية اليت انبثقت عن اصالح صندوق
املقاصة وحترير أسعار املواد النفطية ،مفن املؤكد أن نفقات املقاصة
فاقت  50مليار درمه س نة  ،2012وتقلصت هذه النفقات بفضل
االصالح اىل حوايل  15مليار درمه س نة  .2020والسؤال اذلي
ينبغي طرحه  :أال ي ُشلك ارتفاع مزيانية قطاعي الصحة والتعلمي بـ20
مليار درمه بني سنيت  2012و 2020جوااب واحضا عىل سؤال أين
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ذهبت الهوامش املتاحة؟ .وأال ي ُشلك ارتفاع اعامتدات الاستامثر
للمزيانية العامة لدلوةل بـ  19مليار درمه اجابة واحضة كذكل؟ علام أنه
يف نفس الوقت مت تقليص جعز املزيانية اذلي انتقل من %7س نة
 2012اىل  %3,5متوقعة س نة .2020
 .3ملا نقول بأن الرقام اليت تُقدهما احلكومة خبصوص الرفع من اعامتدات
قطاعي الصحة والتعلمي يه أرقام "خداعة" ،فهذا وصف أقل ما ميكن
أن نقول عنه هو أنه جيانب املوضوعية خاصة اذا علمنا أنه ينبين يف
التحليل عىل كون نس بة كبرية من الارتفاع هتم نفقات التس يري
وابلضبط نفقات املوظفني واحداث املناصب املالية .وهنا البد أن
أطرح السؤال التايل :أال ي ُعترب الرفع من اعامتدات املوظفني لقطاعي
التعلمي والصحة واحداث  20.000منصب مايل ،استامثرا يف هذين
القطاعني الهامني اذلين تلعب فهيام املوارد البرشية دورا حموراي؟ .وملا
نتحدث عن اعامتدات الاستامثر يف قطاع الصحة فالجيب أن ننىس ما
مت ختصيصه من اعامتدات لالستامثر يف اطار احلساب اخلاص هببات
دول جملس التعاون اخلليجي ،واليت تبلغ  1,2مليار درمه برمس
اعامتدات الداء اخلاصة ببناء املركزين الاستشفائيني لاكدير والرابط،
وجتهزي املركز الاستشفايئ لطنجة ،علام أن الالزتامات املتبقية برمس
هذه املشاريع خالل الس نوات القادمة تبلغ حوايل  6,2مليار درمه.
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وهذه الاعامتدات تُضاف اىل  18,6مليار درمه اخملصصة لقطاع
الصحة برمس املزيانية العامة لدلوةل.
 .4أما خبصوص صندوق الامتسك الاجامتعي ،فاملشلك اذلي يطرح نفسه
ابحلاح اليوم ليس هو انفاق ثلث أو ربع املوارد املوجودة ،بل رضورة
اس تدامة موارد هذا الصندوق .والبد أن أركز هنا عىل نقطة هامة
ويه أن احتساب نس بة النفقات تمت بناء عىل موارد الس نة وليس بناء
عىل الرصيد الس نوي امل ُر َّحل .وحىت نتحدث ابلرقام:
فقد بلغت املداخيل الصافية للصندوق س نة  2018ما مجموعه 2.47
مليار درمه ،يف املقابل جتاوزت النفقات مبلغ  3,72مليار درمه .أي
أن النفقات الس نوية للصندوق تفوق موارده.
والبد أن أقف هنا عند بعض الرقام اليت تبني اجملهود اذلي مت بذهل
عىل مس توى الامتسك الاجامتعي ،فقد بلغت الاعامتدات اليت مت
رصدها لفائدة خمتلف الربامج املموةل من طرف صندوق دمع الامتسك
الاجامتعي ما يفوق  17,3مليار درمه خالل الفرتة .2019-2014
حيث انتقلت هذه الاعامتدات من  1,86مليار درمه س نة  2014اىل
 4,4مليار درمه س نة . 2019و حيتل نظام املساعدة الطبية الصدارة
من حيث الاعامتدات املرصدة مبا يناهز 39 %من مجموع املبالغ املوهجة
لمتويل مجموع الربامج برمس س نة  ،2019بيامن مت ختصيص ما يفوق
 %37من مجموع هذه املبالغ لربانمج تيسري.
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سادسا :خبصوص التساؤالت املرتبطة ابصالح املؤسسات
واملقاوالت العمومية ،أود التأكيد عىل أن احلكومة ،تنفيذا للتوجهيات
امللكية السامية خاصة تكل الواردة خالل اجمللس الوزاري املنعقد يف
 10أكتوبر  ،2018منخرطة بلك جدية يف تفعيل خطة معل هتدف
اىل اعادة هيلكة بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية ،الس امي من
خالل اعادة تركزي نشاطها عىل هماهما الساس ية وتفويت بعض أصولها
والرشاكت التابعة واملساهامت اليت ال ترتبط بنشاطها السايس ،مع
العمل عىل ترش يد نفقاهتا ،وضامن الفعالية يف تدبري استامثراهتا من
خالل حهثا عىل اللجوء اىل أساليب متويل مبتكرة خاصة يف اطار
الرشاكة مع القطاع اخلاص.
كام أطلقت احلكومة ورشا هاما هيدف اىل ختفيض مديونية املؤسسات
واملقاوالت العمومية ،ورصد اخملاطر املالية املتعلقة هبا.
وخبصوص ما أثري خبصوص التحويالت لفائدة هذه املؤسسات ،البد من
التأكيد عىل مسأةل هامة ،ويه أنه اذا اكنت هذه التحويالت قد بلغت
ما مجموعه  30مليار درمه س نة  ،2018فان  20مليار درمه مهنا مت
توجهيها ابلساس للمؤسسات العمومية العامةل ابلقطاع الاجامتعي ،ومهنا
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الاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،واجلامعات ومؤسسات التعلمي
العايل ،واملراكز الاستشفائية اجلامعية...،
والجيب الربط بني التحويالت لفائدة املؤسسات العمومية اليت تعترب
امتدادا لس ياسة ادلوةل يف القطاعات الاجامتعية ابلساس ،وبني
املساهامت املالية لبعض املؤسسات واملقاوالت العمومية ذات الطابع
التجاري الرحبي ،واليت بلغت يف املتوسط  9,8مليار درمه خالل الفرتة
.2018-2010
وهنا البد أن نسجل بشلك اجيايب ارتفاع هذه املساهامت بـ %30س نة
 2019مقارنة مع س نة  ،2018ومن املتوقع أن تبلغ  12,2مليار درمه
س نة .2020
سابعا :تطرقت بعض التدخالت اىل اس مترار الضغط اجلبايئ عىل
املقاوالت ،ذلا أود التأكيد عىل أن ختفيف هذا الضغط يعد من الوليات
اليت نصت علهيا توصيات املناظرة الوطنية للجباايت وقد حرصنا عىل
اعامتدها كتوجه اسرتاتيجي للس ياسة اجلبائية اليت س يحددها مرشوع
القانون-االطار وفق مقاربة تدرجية عىل مدى امخلس س نوات القادمة.
وقد رشعنا يف تنفيذ هذه الاسرتاتيجية ابتداء من مرشوع قانون املالية
احلايل اذلي يضم عدة تدابري لتخفيف العبء اجلبايئ عىل املقاوالت،
نذكر مهنا عىل اخلصوص ختفيض سعر الوريبة عىل الرشاكت من
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 %31اىل  28%فامي خيص القطاع الصناعي ،وذكل يف أفق تطبيق
سعر  %20خالل مخس س نوات.
وبصفة عامة وكنتيجة لتطبيق السعار التصاعدية للوريبة عىل
الرشاكت ،فان املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت حتقق رحبا صافيا
يرتاوح بني  300.001و  1.000.000درمه ،ال تؤدي لدلوةل برمس
الوريبة عىل الرشاكت سوى  %15مكعدل.
وابملقابل تس تفيد هذه املقاوالت من اجملهودات املبذوةل من طرف
احلكومة لتحسني ولوهجا للمتويل ،من خالل اعادة هيلكة وجتميع
منتوجات الضامن و اطالق الاسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل،
ووضع اطار مرجعي " "Small Business Actللك التدابري اليت
تس هتدف هذه املقاوالت هبدف تبس يطها وتسهيل الولوج الهيا .ويندرج
يف هذا االطار احداث المتويل التعاوين كلية جديدة لمتويل مقاوالت
الش باب واملقاوالت املبتكرة.
اثمنا :لقد جاء يف بعض التدخالت بأن مرشوع قانون املالية لس نة
 ،2020مبين عىل رؤية حماس باتية ،ويعكس تصورا تقنيا لتدبري العجز،
اىل غري ذكل من التعبريات اليت حتمل نفس املضمون.
وهنا البد أن أطرح مجموعة من التساؤالت :
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هل من املنطقي أن نقول أن هذا املرشوع مبين عىل رؤية حماس باتية،
وقد رفعنا استامثرات املزيانية العامة بـ 5ماليري درمه ،والزتمنا بـ11
مليار درمه يف اطار احلوار الاجامتعي ،وحولنا  9,6مليار درمه
للجهات ،وخصصنا  10ماليري درمه لتصفية دين الوريبة عىل القمية
املضافة لفائدة املقاوالت؟
لواكنت رؤيتنا لهذا املرشوع تقنية حماس باتية ،هل اكنت س تكون دلينا
االرادية واجلرأة والشجاعة الاكفية للبحث عن موارد بديةل ومبتكرة من
أجل متويل الولوايت الاجامتعية والاقتصادية لهذا املرشوع؟
وابحلديث عن المتويالت املبتكرة ،فهذه متويالت ستمت تعبهتا سواء من
خالل التدبري النش يط لمالك ادلوةل أو عن طريق تفعيل أليات
الرشاكة مع فاعلني مؤسساتني ومع القطاع اخلاص الجناز وتدبري
املشاريع الاستامثرية العمومية.
 واستامثر مدخرات الصندوق املغريب للتقاعد يندرج يف هذا االطار،
فاليتعلق المر خبوصصة للمراكز الاستشفائية بل ابستامثر يف العقار
حفسب .املراكز الاستشفائية ستس متر يف أداء خدماهتا للمواطنني كام
يف السابق وبدون تغيري .كام أن هذا الاستامثر هو استامثر جيد
ومؤ َّمن ملدخرات املوظفني ،وسيُسامه يف حتسني الوضعية املالية
للصندوق املغريب للتقاعد وليس العكس.
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 كام س ُيمكن اللجوء اىل هذا النوع من المتويالت من ضامن موارد
تُعز ُز التوازانت املالية لدلوةل ابعتبارها رضورية وأساس ية ،ومن متويل
الولوايت الاجامتعية دون اللجوء اىل املزيد من ادلين ،وهذا ما فتئمت
تطالبون به.
فعلينا أن خنتار ،اما أن نبحث عن موارد بديةل وهذا ما مقنا به ،أو
نقول بأنه ليست دلينا اماكنيات مالية لمتويل احلوار الاجامتعي ،وبناء
املراكز الاستشفائية ،والطرق واملوائن ....أو أن نلجأ اىل ادلين.
وحنن مل خنرت احللول السهةل ،بل جلأان اىل المتويالت املبتكرة وأطلقنا
معليات اخلوصصة يف اطار اعادة هيلكة احملفظة العمومية ،ومقنا
بتقليص النفقات املرتبطة ابلسري العادي لالدارة العادي بأكرث من 1
مليار درمه .وأخص ابذلكر النفقات املرتبطة ابلتنقل داخل وخارج
الوطن ،والاس تقبال والفندقة وتنظمي الندوات ،ولك املصاريف
املرتبطة ابقتناء وصيانة س يارات ادلوةل ،وادلراسات...،
أما خبصوص املادة  46من مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020فالمر
ال يتعلق بفرس مزيانيايت " ،"Cavalier Budgétaireفالربجوع اىل
املادة  6من القانون التنظميي لقانون املالية فهيي تنص عىل ما ييل " ال
ميكن أن تتضمن قوانني املالية اال أحاكما تتعلق ابملوارد والتاكليف أو
25

هتدف اىل حتسني الرشوط املتعلقة بتحصيل املداخيل ومبراقبة
اس تعامل الموال العمومية".
واملادة  46ال تتعارض مع هذه املادة ،بل هتدف أحاكهما اىل منح
الربملان ترخيصا للحكومة بتطبيق احتياطات اعرتاضية يف حدود
 %15من مزيانية الاستامثر ،مما س ميكن من التدبري الفعال لنفقات
الاستامثر خالل الس نة وربطها مبس توى تعبئة املداخيل املدرجة يف
اطار اللية اجلديدة للمتويل املبتكر ملشاريع الاستامثر املربجمة برمس
س نة  ،2020عىل أن يمت االذن بصف هاته الاحتياطات بصفة
تدرجيية خالل الس نة.
فبالرمغ من أن املادة  62من القانون التنظميي للاملية تتيح للحكومة
خالل الس نة اماكنية « وقف تنفيذ بعض نفقات الاستامثر  .»...وهنا
أعين الوقف الهنايئ ،فان هذا االجراء حيص دور الربملان يف "االخبار
املُس بق للجنيت املالية" ،بيامن تتيح املادة  46من مرشوع قانون املالية
دورا أكرب للمؤسسة الترشيعية يف احلفاظ عىل توازن املالية العمومية
كام نص عىل ذكل الفصل  77من ادلس تور.
وقد مت اس تلهام هذه املادة من الترشيعات ادلولية ،وخاصة فرنسا اليت
يمت ارفاق قوانيهنا املالية س نواي بتقدمي لنسب الاحتياطات الاعرتاضية
املطبقة عىل لك النفقات مبا يف ذكل نفقات املوظفني .وذكل يف اطار
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احلفاظ عىل التوازانت اليت بنيت علهيا قوانني املالية اليت صوت علهيا
الربملان.
اتسعا :خبصوص فرضيات مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020البد
من التأكيد عىل أن اعداد هذا املرشوع استند اىل معطيات دقيقة
لتطور الظرفية ادلولية والوطنية.
فالتوقعات الاقتصادية ،يمت اعدادها ابعامتد مناذج ماكرو قياس ية ،وبناء
عىل مجموعة من الفرضيات تأخذ بعني الاعتبار الس ياق ادلويل
والوطين اذلي ميزي فرتة اعداد هذه التوقعات ،وابالستناد اىل التتبع
ادلقيق واملس متر ملعطيات الظرفية اليت توفرها املؤسسات الوطنية
وادلولية.
والبد أن أؤكد عىل مسأةل هممة ،ويه أن التوقعات تبقى جمرد توقعات
ميكن ُمراجعهتا وفقا لتغري معطيات الظرفية ادلولية والوطنية .كام أن
لك املؤسسات ادلولية تضع توقعات معينة مثال للمنو العاملي ،مث
تُراجعها وفقا للمتغريات الاقتصادية واجليوس ياس ية.
وابلتايل فالفرضيات اليت اعمتدانها يف اعداد مرشوع قانون املالية
لس نة  ،2020مبنية عىل معطيات واقعية وموضوعية للس ياق
ادلويل ،وما يكتنفه من متغريات متواترة.
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وحىت ال أطيل عليمك يف رشح معطيات الظرفية الوطنية وادلولية اليت
انبت علهيا فرضيات مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020سأقتص عىل
نس بة المنو .فلام نقول بأن المنو املتوقع حتقيقه الس نة القادمة هو
 ،%3,7فذكل راجع ابلساس اىل:
 .1التحول الهيلكي للقطاع الويل لصاحل النشطة الزراعية غري احلبوب
اليت تقلصت نسبهتا يف القمية املضافة للقطاع بشلك ملحوظ حبيث ال
تتجاوز.%14,8
 .2تنويع النس يج الوطين االنتايج وظهور قطاعات جديدة ،حيث يُتوقع
أن يس تفيد القطاع الثانوي من الداء اجليد املرتقب للنشطة الطاقية
واس تخراج املعادن والنشطة الصناعية .كام س تزتايد القمية املضافة
لقطاع اخلدمات بفضل الداء اجليد املتوقع عىل وجه اخلصوص،
ابلنس بة للقطاع الس يايح ارتباطا ابنتعاش المنو العاملي والس ياحة
ادلولية.
 .3اس مترار عنارص الطلب يف لعب دور رئييس يف دمع المنو الاقتصادي
بفضل التطور االجيايب لالستامثرات العمومية واخلاصة ،وحتسن
اس هتالك الرس مس تفيدا من تعزيز حتويالت املغاربة املقميني ابخلارج
وبدمع القدرة الرشائية ابالضافة اىل التحمك يف مس توى السعار.
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 .4الانتعاش املرتقب للطلب اخلاريج املوجه اىل املغرب ،اذلي
س يؤدي اىل ارتفاع جحم الصادرات معززة بدينامية القطاعات ذات
القمية املضافة العالية مثل صناعة الس يارات والطريان وااللكرتونيك،
وابالرتفاع املتوقع حلجم مبيعات الفوسفاط ومش تقاته ،بنفس نس بة
تزايد مجموع الصادرات ،وخصوصا مبيعات المسدة.
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
اكنت ت ُلمك أمه التوضيحات واالجاابت اليت ارتأيت تقدميها لمك يف اطار
التفاعل مع مالحظاتمك وانتقاداتمك ومقرتحاتمك القمية.
وسأبقى رهن اشارتمك ،لتقدمي مزيد من التوضيحات يف اطار املناقشة
التفصيلية ملواد مرشوع قانون املالية لس نة .2020
كام أن احلكومة مس تعدة للتفاعل بلك اجيابية مع التعديالت اليت ميكهنا
أن تُغين هذا املرشوع.
أشكرمك جمددا عىل تعبئتمك واخنراطمك اجلدي يف النقاش.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
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