جواب الس يد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد
واملالية عىل تدخالت الفرق واجملموعات
النيابية خالل املناقشة العامة
ملرشوع قانون املالية لس نة 2020
مبجلس النواب
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بسم هللا الرحامن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
الس يد رئيس جملس النواب؛
الس يد الوزيـــــــر ؛
الس يدات والسادة النواب احملرتمون؛
يسعدين أن أقف جمددا أمام جملسمك املوقر جوااب عىل تدخالت الس يدات
والسادة رؤساء وممثيل الفرق واجملموعات النيابية مبناس بة املناقشة العامة
للجزء الول من مرشوع قانون املالية لس نة .2020
أو ُّد بداية أن ُأ ِش يد ابلنقاش الهادف وال َبنّاء اذلي مزي أشغال هذه اجللسة
العامة ،ومزي كذكل أشغال جلنة املالية والتمنية الاقتصادية ولك اللجان
القطاعية ،حول مرشوع قانون املالية لس نة .2020
وهبذه املناس بة ،أتوجه ابلشكر والامتنان لاكفة النائبات والنواب احملرتمني،
يف الغلبية واملعارضة ،عىل روح املسؤولية والتعبئة الكبرية وعىل الجواء
الإجيابية واجلادة اليت طبعت املناقشة والتصويت عىل اجلزء الول من
مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020داخل جلنة املالية والتمنية الاقتصادية.
حيث اش تغلت هذه اللجنة بشلك متواصل وإاىل أوقات متأخرة من الليل.
وأود أن أتوجه ابلشكر كذكل للس يد رئيس جلنة املالية عىل تدبريه الهادئ
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والرزين جملر تت النقاش داخل هذه اللجنة ،وذكل من منطلق احلرص عىل
الارتقاء مبس توى هذا النقاش ملساءةل القضا ت والرهاانت اليت ينبغي علينا
مجيعا الانكباب علهيا يف إاطار املرحةل اجلديدة اليت أكد عهيا جالةل املكل
حفظه هللا.
وقد حرصت عىل التفاعل بلك اإجيابية مع لك مالحظات وتساؤلت
وانتقادات الس يدات والسادة النواب ،من خالل تقدمي الجوبة الشفوية
واملكتوبة معززة ابملعطيات املرمقة .كام حرصت يف نفس الوقت عىل التجاوب
مع التعديالت املقدمة سواء من طرف الغلبية أو املعارضة مبا ينبغي من
اجلدية وادلراسة املوضوعية للك الاقرتاحات اليت من شأاها اإنناء مقرتحات
هذا املرشوع وجعهل منطلقا ملرحةل جديدة يف املسار التمنوي لبالدان ،مرحةل
لإعادة الثقة للمواطن يف مؤسسات بالده وقدرهتا عىل التفاعل الرسيع مع
اخلطب امللكية السامية وما حددته من أولو تت لتقليص الفوارق وإانعاش
الاستامثر ودمع املقاوةل هبدف الرفع من دينامية المنو وخلق فرص الشغل
للش باب.
مفن بني  271تعديال مت تقدميها خبصوص اجلزء الول من مرشوع قانون
املالية لس نة  ،2020مت حسب  65تعديال أي أن  %24من مجموع التعديالت
مت حسهبا .ومن بني التعديالت املتبقية ( )206مت قبول  74تعديال (حوايل
 %40مهنا لفرق املعارضة) .وهذه أرقام اس تثنائية تعكس الجواء الإجيابية
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اليت مر فهيا النقاش والتصويت عىل مرشوع قانون املالية لس نة ،2020
والتجاوب والتفاعل الكبري للحكومة مع تعديالت لك الفرق واجملموعات
النيابية أغلبية ومعارضة.
ولعل ما يعكس أكرث هذه الاجواء الإجيابية هو التوافق بشأن صياغة مشرتكة
للامدة التاسعة من مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020والتصويت علهيا إابجامع
لك الفرق النيابية.
وهذا ما يؤكد حرصنا مجيعا ،حكومة وأغلبية ومعارضة ،عىل اإجياد التوازن
الالزم بني اس مترارية املرفق العام ،وضامن حق املتقاضني يف احلصول عىل
حقوقهم اكمةل ،من خالل تقييد منع احلجز عىل أموال وممتلاكت ادلوةل
مبجموعة من الضوابط ،اليت تضمن تنفيذ الحاكم القضائية عرب توفري
الاعامتدات املالية الرضورية يف أجال حمددة.
وقد مت تدعمي مقتضيات هذه املادة بتدبري جديد مت التنصيص عليه يف املادة 8
مكررة ،مينع عىل المرين ابلرصف أو من يقوم مقاهمم الالزتام بأي نفقة أو
اإصدار المر بتنفيذها ،يف اإطار الاعامتدات املفتوحة ابملزيانية العامة ،لإجناز
مشاريع استامثرية عىل العقارات أو احلقوق العينية ابلعتداء املادي ودون
استيفاء املسطرة القانونية لزنع امللكية لجل املنفعة العامة ابلحتالل املؤقت.
وهذا تدبري هام س ميكن من تفادي الاعتداء املادي عىل عقارات الغري ،دون
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سلوك املساطر القانونية لزنع امللكية ودون توفر الاعامتدات املادية الرضورية
ذلكل.
وإاىل جانب املادة التاسعة ،فقد تفاعلنا مع مجموعة من التعديالت الهامة اليت
تكتيس ابلساس طابعا اجامتعيا ،وهتدف اإىل دمع تشغيل الش باب واحلفاظ
عىل القدرة الرشائية للمواطنني ،ومن أمهها:
 .1تشجيع الش باب خللق مقاولت ذاتية ودمع اإدماهجم يف سوق الشغل
عرب رفع سقف رمق العامل الس نوي احملصل عليه لتطبيق نظام الرحب
اجلزايف.
 .2ا إلعفاء من الرضيبة عىل القمية املضافة ابلنس بة للبيوع واخلدمات اليت
ينجزها الشخاص اذلاتيون من الصناع ومقديم اخلدمات اذلين يساوي
رمق أعامهلم الس نوي أو يقل عن مخسامئة ألف ( )500.000درمه.
 .3منح الإعفاء اللكي من الرضيبة عىل الرشاكت خالل امخلس( )5س نوات
احملاسبية الوىل لالس تغالل ابلنس بة للرشاكت اليت متارس أنشطة
ترحيل اخلدمات داخل أو خارج املنصات الصناعية املندجمة اخملصصة
لهذه النشطة ،وتطبيق سعر  %20بعد هذه املدة.
 .4ختصيص %50من حصيةل املسامهة الإبرائية املتعلقة ابلتسوية التلقائية
برمس املمتلاكت واملوجودات املنشأة ابخلارج ،لصندوق الامتسك
الاجامتعي.
 .5الإبقاء عىل اإعفاء المتور امللففة املنتجة ابملغرب.
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 .6الإبقاء عىل سعر الرضيبة عىل القمية املضافة املطبق عىل الس يارة
الاقتصادية يف ٪7.بدل من .٪10
 .7اإعفاء الشخاص اذلاتيني من الرضيبة برمس الرابح العقارية عند حتويل
ممتلاكهتم عن طريق الهبة إاىل ملكية امجلعيات غري الرحبية املعرتف لها
بصفة املنفعة العامة.
 .8ختفيض املبلغ املستمثر يف اإطار خمطط الادخار يف السهم ويف
املقاولت من  600 000اىل  200 000درمه.
 .9الإعفاء من رسوم التسجيل ابلنس بة لعقود اقتناء العقارات من طرف
املس تفيدين من إاعادة ا إليواء يف اإطار برانمج مدن بدون صفيح أو
املباين اليةل للسقوط.
 .10اإعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف الحزاب الس ياس ية
والالزمة ملامرسة نشاطها من واجبات التسجيل .ويطبق الإعفاء املذكور
ملدة س نتني ابتداء من فاحت يناير .2020
الس يدات والسادة،

لقد أكد جالةل املكل نرصه هللا يف خطابه الخري أمام جمليس الربملان
مبناس بة افتتاح الس نة الترشيعية احلالية ،بأن الطبقة الس ياس ية
ابلساس ،مبا يف ذكل احلكومة والربملان ،مسؤوةل عن توفري رشوط
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النجاح لمه التحد تت والرهاانت الاقتصادية والتمنوية اليت تفرضها
املرحةل اجلديدة.
وهذا يتطلب بطبيعة احلال اخنراط امجليع ،ابملزيد من الثقة والتعاون،
والوحدة والتعبئة ،من أجل ترصيد املكتس بات اليت رامكهتا بالدان حتت
القيادة الرش يدة جلالةل املكل نرصه هللا ،وجعلهتا حتظى بثقة املؤسسات
ادلولية واملستمثرين .وينبغي يف نفس الوقت رفع مس توى التعبئة من
أجل ادلفع ابملسار التمنوي لبالدان يف اإطار منوذج تمنوي جديد ميكن من
حتقيق نسب منو أعىل وإادماج أكرث للفئات الهشة والفقرية.
وما من شك بأن هذا الاخنراط والتعبئة والوعي امجلاعي بدقة املرحةل
والرهاانت اليت حتملها ،س ميكننا من تقوية الامتسك واللحمة الوطنية اليت
طاملا مزيت بالدان عرب التارخي يف مواهجة املرتبصني ابس تقرارها ،يف ظل
ما تعرفه املنطقة من توترات كبرية ،ويف ظل اس مترار املناورات الفاشةل
خلصوم وحدتنا الرتابية.
فكام أكد عىل ذكل جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه الخري مبناس بة
اذلكرى الـ 44للمسرية اخلرضاء ،فقد " ظل املغرب واحضا يف مواقفه،
خبصوص مغربية الصحراء ،ومؤمنا بعداةل قضيته ،ومرشوعية حقوقه.
وس يواصل العمل ،بصدق وحسن نية ،طبقا للمقاربة الس ياس ية املعمتدة
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حرص ت ،من طرف منظمة المم املتحدة ،وقرارات جملس المن ،من
أجل التوصل اإىل حل س يايس واقعي ،معيل وتوافقي".
وليفوتين هنا التنويه جمددا ابجلهود والتضحيات اليت تبذلها لك القوى
المنية مبختلف تشكيالهتا ،و ِب َت َجنُّدها ادلامئ ،حتت القيادة الرش يدة جلالةل
املكل حفظه هللا ،لدلفاع عن الوحدة الرتابية للوطن ،وصيانة أمنه واس تقراره.
وأقول للك من يزايد هبذا الشأن ،بأن احلكومة حريصة عىل توفري الإماكنيات
املالية والبرشية الرضورية لضامن اش تغال قواتنا المنية مبختلف تشكيالهتا،
يف ظروف متكهنا من أداء دورها عىل الوجه المثل يف حامية أمن الوطن
واملواطنني.
فالمن والاس تقرار ليس هل مثن يف ظل ما يعرفه الوضع ا إلقلميي من توترات
خطرية .فتحية خفر واعزتاز للك املغاربة الحرار ،اذلين حضوا من أجل حرية
وتقدم املغرب ،يف ظل الوحدة والمن والاس تقرار.
الس يدات والسادة،
اإن 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 إارادهتا الصادقة وقدرهتا عىل الاس تجابة حلاجياته امللحة.
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ومن املؤكد أن بلو َغ هذا املبتغى ،لن يتأىت اإل من خالل الارتقاء ابخلطاب
الس يايس ،و َ
املسامهة الفا ِعةل يف بلورة احللول الكفيةل بتجاوز العراقيل اليت
تواجه منوذجنا التمنوي عل مس توى خلق الرثوة وعىل مس توى تقليص
الفوارق وتشغيل الش باب.
والارتقاء ابخلطاب الس يايس يكون من خالل النقاش اجلاد واملسؤول اذلي
ي َس َتحرض املصلحة العليا لبالدان ومصلحة املواطنني .فليس من مسؤوليتنا
كس ياس يني أن نزرع اليأس دلى املواطنني وأن نشكك يف لك ما تأيت به
احلكومة من تدابري عرب القول بأاها تشجع المتلص الرضييب ،أو عرب تقدمي بعض
الرقام مبعزل عن س ياقها ،وتضخمي اخلالفات بني مكوانت الغلبية ،اإىل غري
ذكل من املواضيع اليت َ ِحتيد عن س ياق التحليل املوضوعي ملضامني مرشوع
قانون للاملية أردان من خالل اإعداده وتقدميه جمللسمك املوقر أن يشلك منعطفا
يف مسار التأسيس ملرحةل جديدة قواهما الثقة واملسؤولية لبناء مغرب الغد.
مفام لشك فيه أننا متفقون مجيعا بأن بالدان حققت مجموعة من الرتاكامت
الإجيابية بقيادة ملكية حكمية ،ومتفقون كذكل بأن هناك مجموعة من العوائق
تعرتض مسار بالدان التمنوي عىل مس توى التوازن الاجامتعي واجملايل ،وبطاةل
الش باب ،والهجرة ،وإاشاكلية التعلمي والصحة.
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وهذه اإشاكلت تنكب علهيا احلكومة بلك حزم وجدية تفعيال للتوجهيات
امللكية السامية ابعتبارها أوراش اس تعجالية ،يف أفق بلورة منوذج تمنوي
جديد يسامه فيه لك الفاعلني.
وأن نكون متفقني خبصوص الولو تت اليت حددها جالةل املكل حفظه هللا،
ل يعين أ ن يكون دلينا نفس التصور ملا ميكن بلورته من حلول ل إالشاكليات
الاجامتعية والاقتصادية املطروحة عىل بالدان .فنحن نرحب ابلنقد
املوضوعي ،ونرحب كذكل ابلقرتاحات البناءة .وقد تفاعلنا برحابة صدر مع
انتقاداتمك .وجتاوبنا مع مقرتحاتمك اليت تتوافق مع التصور اذلي حددانه ملرشوع
قانون املالية لس نة .2020
الس يدات والسادة،
اإن احلكومة يف هيلكهتا اجلديدة ،باكفة أعضاهئا ،ابنامتء حزيب أو بدونه ،ما يه
اإل اس مترار للحكومة اليت حازت عىل ثقة مؤسس تمك املوقرة س نة  ،2017عىل
أساس التعاقد اذلي جيسده الربانمج احلكويم .وابلتايل فاملسؤولية الس ياس ية
للحكومة قامئة ومس مترة يف اإطار ما الزتمت به يف اإطار برانجمها .فلك
حكومات العامل تتوفر عىل وزراء بدون انامتء حزيب ،ولميكن بأي حال من
الحوال أن نقول بأن ذكل فيه اإضعاف للحزاب .وهذا يقودين اإىل طرح
السؤالني التاليني :أل تس تعني الحزاب بكفاءات خارجية يف خمتلف أنشطهتا
الفكرية والعلمية؟ وهل يشلك ذكل اإضعافا لطرها؟ بل عىل العكس ،أعتقد
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أن ذكل يشلك قمية مضافة لعملها .ونفس اليشء يرسي عىل احلكومة اليت
حضيت برشف تعييهنا من طرف جالةل املكل حفظه هللا ،حيث أن
اس تقطاب الكفاءات يشلك قمية مضافة لإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية
عىل معلها.
كام ليعين وجود وزراء دون انامتء حزيب ،أن للك وزير برانجمه اخلاص خارج
اإطار العمل احلكويم املنسجم اذلي يس تجيب للولو تت اليت حددها جالةل
املكل حفظه هللا والربانمج احلكويم.
بل اإن احلكومة بلك مكوانهتا ،لها تَ َص ُّور مشرتك واختيارات اقتصادية
واجامتعية واحضة وإارادية .اختيارات مت حتديدها يف اإطار اإعادة ترتيب أوليات
الربانمج احلكويم اس تجابة للتوجهيات امللكية السامية يف خطبه الخرية.
وهذه الاختيارات يه اليت أطرت اإعداد مرشوع قانون املالية لس نة .2020
فقد أكد جالةل املكل حفظه هللا يف خطاب العرش عىل أن املرحةل اجلديدة،
اليت حنن مقبلون عليھا ،حافةل ابلعديد من التحد تت والرھاانت ادلاخلية
واخلارجية ،اليت يتعني كس بھا؛ ويف مقدمتھا أول  :رھان توطيد الثقة
واملكتس بات ،لكونھا أساس النجاح ،ورشط حتقيق الطموح  :ثقة املواطنني
فامی بينھم  ،ويف املؤسسات الوطنية ،اليت جتمعھم ،والإميان يف مس تقبل
أفضل.
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ومما لشك فيه أن بالدان حتظى بثقة املؤسسات املالية ادلولية وهو ما يؤكده
التقدم بـ 7مراتب عىل مس توى تقرير " ،"Doing Businessوحتسني
التنقيط الس يادي للمغرب من طرف مؤسسة ""Standard And Poor’s
يف ظل س ياق دويل مصطرب وحافل ابخملاطر  .كام أن املغرب اإىل جانب
بوتسواان يعتربان البدلان الوحيدان يف اإفريقيا اذلين يتوفران عىل درجة
الاستامثر " ."Investment Gradeوهذا إاجناز كبري ابلنس بة دلوةل اكملغرب
تتوفر عىل موارد طبيعية حمدودة ،وترتكز فقط عىل مواردها البرشية اليت
ينبغي تمثيهنا من أجل حتقيق التقدم املنشود .وهذه لكها مؤرشات اإجيابية ليس
فقط ابلنس بة للحكومة ،بل س تعود ابلنفع كذكل عىل لك الفاعلني
الاقتصاديني.
وإاذا اكن املغرب حيظى ابلثقة ابخلارج ،فاإن 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 لشك فيه أن بناء املس تقبل يتطلب مسامهة امجليع من خالل الاخنراط
الطوعي يف أداء الرضيبة .وأنمت تعلمون أن تغيري السلوك الرضييب ينبين عىل
اإعادة الثقة للفاعلني الاقتصاديني وللك امللزمني.
وإاذا كنا قد اتفقا يف املناظرة الوطنية حول اجلبا تت عىل التأسيس لنظام
رضييب عادل ،فاإن بلوغ هذا املراد يقتيض التأسيس ملرحةل انتقالية تقطع مع
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مرحةل انعدام الثقة ومتكن من الولوج اإىل مرحةل بناء أجواء التفامه والوعي
بأمهية الامتثال الرضييب.
وهذا ما مقنا به يف إاطار مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020من خالل اقرتاح
 7تدابري هتدف ابلساس اإىل ضامن التوجه الطوعي للمواطنني لالمتثال
للقوانني الرضيبية ولقوانني الرصف ،وإاحداث توازن يف العالقة بني الإدارة
ودافعي الرضائب.
وابلتايل فال ميكن أن أقبل أبدا أن يمت تبخيس هذا اجملهود وهذه الاسرتاتيجية
الواحضة لتزنيل رؤية ل إالصالح الرضييب اتفقنا علهيا مع لك الفاعلني يف اإطار
املناظرة ،من خالل اهتام احلكومة بتشجيع المتلص الرضييب.
فبالدان بلك مؤسساهتا منخرطة اخنراطا لكيا يف الاسرتاتيجية ادلولية حملاربة
نسل الموال ومتويل ا إلرهاب.
كام لميكن القول بأن احلكومة أخلت ابلزتاماهتا فامی خيص تزنيل خمرجات
املناظرة ومرشوع قانون املالية لس نة  ،2020يتضمن مجموعة هامة من

التدابري اليت تندرج مضن هذه التوصيات .مفن من أصل  33تدبريا
مقرتحا يف اإطار هذا املرشوع ،هناك  22تدبريا منبثقا عن توصيات
املناظرة الوطنية حول اجلبا تت .ومرشوع القانون الإطار مت اإعداده،
وهو يوجد قيد ادلراسة من طرف مصاحل المانة العامة للحكومة يف
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انتظار عرضه عىل مسطرة املصادقة وتقدميه جمللسمك املوقر يف أقرب
الجال.
ولميكن أن أقبل ابلقول بأن احلكومة خضعت لإمالءات الاحتاد الوريب
فامی خيص النظام اجلبايئ املطبق عىل املناطق احلرة ،اليت ستسمى من
الن فصاعدا مبناطق الترسيع الصناعي ،والرشاكت املكتس بة لصفة "
القطب املايل لدلار البيضاء".
ولهذا أود التأكيد عىل أن املغرب اختذ التدابري املدرجة يف هذا املرشوع
بلك س يادية ،وهو حريص عىل حامية مصاحله الاقتصادية املرتبطة
أساسا بتشجيع الاستامثر وخلق فرص الشغل .وابلتايل فمل يمت اختاذ أي
تدبري دون تقيمي دقيق لثره عىل املقاوةل الوطنية والاستامثر بشلك عام.
كام أود التأكيد عىل أن النظام الرضييب احلايل يظل سار ت عىل الرشاكت
القامئة من قبل يف هذه املناطق ،يف حني أن الرشاكت اليت ستس تقر يف
هذه املناطق ابإماكاها الاس تفادة من ا إلعفاء ملدة مخس س نوات من
الرضيبة عىل الرشاكت.
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الس يدات والسادة،
اإن املشلك اليوم ابلنس بة للمقاولت وابلخص الصغرى واملتوسطة والصغرية
جدا ليس مرتبطا ابلضغط الرضييب لن تطبيق السعر التصاعدي للرضيبة
عىل الرشاكت سامه يف تقليص هذا الضغط بشلك كبري ،وابلتايل فالإشاكلية
اليت تواهجها اليوم هذه املقاولت مرتبطة ارتباطا كبريا ابلولوج للمتويل .وهذا ما
أكد عليه جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه السايم أمام جملسمك املوقر،
وتنكب عليه احلكومة من خالل اقرتاح اإحداث "صندوق دمع متويل املبادرة
املقاولتية " ،اذلي سرتصد هل  6ماليري درمه عىل مدى  3س نوات يف اإطار
الرشاكة بني ادلوةل وبنك املغرب واجملموعة املهنية للبناك .وس تخصص هل
برمس س نة  2 ،2020مليار درمه موزعة ابلتساوي بني ادلوةل والبناك.
وهيدف اإحداث هذا الصندوق ابلساس دلمع اخلرجيني الش باب عن طريق
تسهيل الوصول اإىل القروض املرصفية لمتويل مشاريعهم ،ودمع املشاريع
الصغرية واملتوسطة احلجم العامةل خاصة يف جمال التصدير  ،ل س امی اإىل
أفريقيا ،والسامح بتحقيق إادماج و تاكمل اقتصادي أفضل للمشاريع املذرة
لدلخل للقطاع غري املهيلك وكذا املقاولت الناش ئة املبتكرة واملقاولني اذلاتيني.
وسيمت اس هتداف لك هجات اململكة مبا يف ذكل العامل القروي.
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ويضاف هذا الصندوق اإىل اجملهودات املبذوةل من طرف احلكومة لتحسني
منظومة متويل املقاولت بشلك عام ،من خالل اإعادة هيلكة وجتميع منتوجات
الضامن وربطها بتحسني احلاكمة والشفافية عىل مس توى التدبري .هذا ،اإضافة
اإىل اإطالق الاسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل ،ووضع اإطار مرجعي
" "Small Business Actللك التدابري اليت تس هتدف هذه املقاولت
هبدف تبس يطها وتسهيل الولوج اإلهيا .ويندرج يف هذا الإطار اإحداث المتويل
التعاوين كلية جديدة لمتويل مقاولت الش باب واملقاولت املبتكرة.
الس يدات والسادة،
لقد تطرقت بعض التدخالت اإىل كون مرشوع قانون املالية لس نة  2020ل
تؤطره أية رؤية اجامتعية ويرضب القوة الرشائية للمواطنني ،وهنا أود أن
أجيب من خالل تقدمي التساؤلت التالية:
هل من املنطقي أن نقول بأن مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020ل يتوفر
عىل رؤية اجامتعية ،وقد مت ختصيص أكرث من  %30من املزيانية العامة لدلوةل
وأكرث من  %45من املناصب املالية لقطاعي الصحة والتعلمي ،وما يفوق 18
مليار درمه لتقليص الفوارق ،يف اإطار برامج املساعدة الطبية راميد ،واملبادرة
الوطنية للتمنية البرشية وبرانمج تقليص الفوارق ابلعامل القروي ،وبرانمج
املساعدات املبارشة للرس الفقرية من أجل تعلمي أبناهئم اذلي بلغ عدد
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املس تفيدين منه  1,8مليون تلميذة وتلميذ برمس مومس  2019-2018مقابل
 700ألف خالل املومس ادلرايس .2018-2017
وهل من املعقول القول بأن هذا املرشوع يرضب القوة الرشائية للمواطنني،
وقد خصصنا  26مليار درمه دلمعها ،مهنا  11مليار درمه برمس ز تدة أجور
املوظفني ،وحوايل  15مليار درمه ملواصةل دمع أسعار غاز البواتن وادلقيق
والسكر .هذا دون احتساب الإعفاءات الرضيبية ،حيث أن حوايل % 51
من الجراء ( 900ألف أجري) يس تفيدون حاليا من الاعفاء من الرضيبة عىل
ادلخل ،ويبلغ مجموع مبالغ الإعفاءات الرضيبية املوهجة دلمع القدرة الرشائية
للمواطنني حوايل  6ماليري درمه .وقد اكنت أخر أمه التدابري اليت مت اختادها
هبذا الشأن يف اإطار قانون املالية لس نة  ،2019الإعفاء من الرضيبة عىل
القمية املضافة ابلنس بة لبعض أنواع الدوية نظرا لمهيهتا يف عالج العديد من
المراض ذات التلكفة املرتفعة ،وهو ما مكن من ختفيض أمثنة  851دواء،
 318مهنا تعترب من الدوية ابهظة المثن .كام يتضمن مرشوع قانون املالية
لس نة  ،2020تدبريا هاما خيص اإعفاء اللقاحات من الرضيبة عىل القمية
املضافة.
الس يدات والسادة،
اإن تقليص اخلصاص الاجامتعي وخلق فرص الشغل ،ل ميكن أن يتحقق اإل
من خالل ادلفع بدينامية التمنية الشامةل واملتوازنة يف اإطار جمهود جامعي لدلوةل
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واملؤسسات واملقاولت العمومية وامجلاعات الرتابية والقطاع اخلاص واجملمتع
املدين.
واحلكومة حريصة عىل توفري رشوط اخنراط لك الفاعلني يف اجملهود التمنوي،
وخاصة من خالل :
 .1توفري الإطار القانوين لتحفزي القطاع اخلاص عرب حتسني مضامني قانون
الرشاكة مع القطاع العام ،وإاصالح املراكز اجلهوية لالستامثر ،وإاعداد
ميثاق جديد لالستامثر ،وإاعادة اإطالق معلية اخلوصصة يف اإطار هيلكة
شامةل للمحفظة العمومية وحتسني أداهئا ،وإاعادة تركزي املؤسسات
واملقاولت العمومية عىل هماهما الساس ية.
وهذه لكها اإشارات ينبغي للقطاع اخلاص واملستمثرين التقاطها ،من
أجل املسامهة الفاعةل يف اإعادة ادلينامية الاقتصادية وخلق فرص
الشغل.
 .2تقدمي ادلمع واملواكبة الالزمة للجهات ،من منطلق اإمياننا بأن اجلهوية متثل
أجنع الطرق ملعاجلة املشالك الاجامتعية ،والاس تجابة ملطالب الساكن،
وتقليص الفوارق ،وخلق فرص الشغل.
واحلكومة حريصة عىل تفعيل التوجهيات السامية جلالةل املكل حفظه هللا يف
خطابه الخري ،ابلعمل عىل حتقيق تمنية متوازنة ومنصفة بلك هجات اململكة،
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وأن تس تفيد عىل قدم املساواة ،من البنيات التحتية ،ومن املشاريع الكربى،
وأن تتوفر لك هجة عىل منطقة كربى للنشطة الاقتصادية ،حسب مؤهالهتا
وخصوصياهتا.
الس يدات والسادة،
لقد جاء يف بعض التدخالت بأن مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020مبين
عىل رؤية حماس باتية ،ويعكس تصورا تقنيا لتدبري العجز ،اإىل غري ذكل من
التعبريات اليت حتمل نفس املضمون.
جوااب أود أن أؤكد:
أول :أن التوازانت املالية رضورية من أجل ضامن اس تدامة متويل خمتلف
الس ياسات الاقتصادية والاجامتعية .فلو مل تقم بالدان ابجملهود الهام لس تعادة
واحلفاظ عىل هذه التوازانت ،ملا كنا اليوم نناقش بلك س يادية اختياراتنا يف
اجملال الاجامتعي والاقتصادي.
اثنيا :هل من املنطقي أن نقول أن هذا املرشوع مبين عىل رؤية حماس باتية،
وقد رفعنا استامثرات املزيانية العامة بـ 5ماليري درمه ،والزتمنا بـ 11مليار درمه
يف اإطار احلوار الاجامتعي ،وحولنا  9,6مليار درمه للجهات ،وخصصنا 10
ماليري درمه لتصفية دين الرضيبة عىل القمية املضافة لفائدة املقاولت.
اثلثا :يتوفر مرشوع قانون املالية لس نة  2020عىل أولو تت اجامتعية
واقتصادية واحضة ،معلنا عىل توفري الإماكنيات الالزمة لمتويلها ،واكن دلينا ما
يلزم من ا إلرادية واجلرأة والشجاعة من أجل البحث عن موارد بديةل ومبتكرة
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مبا يف ذكل معلية التدبري النش يط لمالك ادلوةل برشاكة مع مؤسسات
معومية .وس يمكن اللجوء اإىل هذا النوع من المتويالت من ضامن موارد تعزز
توازانهتا املالية ،وس متكن من متويل الولو تت الاجامتعية دون اللجوء اإىل
املزيد من ادلين ،وهذا ما فتئمت تطالبون به.
فعلينا أن خنتار ،اإما أن نبحث عن موارد بديةل وهذا ما مقنا به ،أو نقول بأنه
ليست دلينا اإماكنيات مالية لمتويل احلوار الاجامتعي ،وبناء املراكز
الاستشفائية ،والطرق ....أو أن نلجأ اإىل ادلين.
وحنن مل خنرت احللول السهةل ،بل جلأان اإىل المتويالت املبتكرة وأطلقنا معليات
اخلوصصة يف اإطار اإعادة هيلكة احملفظة العمومية ،ومقنا بتقليص النفقات
املرتبطة ابلسري العادي ل إالدارة العادي بأكرث من  1مليار درمه .وأخص ابذلكر
النفقات املرتبطة ابلتنقل داخل وخارج الوطن ،والاس تقبال والفندقة وتنظمي
الندوات ،ولك املصاريف املرتبطة ابقتناء وصيانة س يارات ادلوةل،
وادلراسات...،
وهذه لكها اإشارات قوية تؤكد حرص احلكومة عىل تفعيل التوجهيات امللكية
السامية ،وترمجهتا بشلك فعيل يف اإطار مرشوع قانون املالية لس نة ،2020
مع توفري املوارد الرضورية ذلكل ،واحلفاظ عىل التوازانت املالية.
وجوااب عىل املالحظات املثارة خبصوص ارتفاع نفقات التس يري ،لبد من
التأكيد بأنه فعال انتقلت هذه النفقات من  63مليار درمه اإىل  221مليار
درمه بني سنيت  1999و ،2020وهذا جيد تفسريه ببساطة يف ارتفاع نفقات
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أجور املوظفني من  42مليار درمه اإىل  119مليار درمه أي بز تدة  77مليار
درمه مهنا  66مليار درمه كثر مايل لتفعيل الزتامات احلوار الاجامتعي.
أما خبصوص املادة  45من مرشوع قانون املالية لس نة  2020واليت أصبحت
املادة  46بعد التعديالت ،فالمر ل يتعلق بوقف تنفيذ جزء من نفقات
الاستامثر وإامنا برتخيص مينحه الربملان للحكومة بتطبيق احتياطات اعرتاضية
يف حدود  %15من مزيانية الاستامثر ،مما س ميكننا من التدبري الفعال لنفقات
الاستامثر خالل الس نة وربطها مبس توى تعبئة املداخيل املدرجة يف اإطار
اللية اجلديدة للمتويل املبتكر ملشاريع الاستامثر املربجمة برمس س نة ،2020
عىل أن يمت الإذن برصف هاته الاحتياطات بصفة تدرجيية خالل الس نة.
وملا أقول يمكننا فأان أعين احلكومة والربملان ،فبالرمغ من أن املادة  62من
القانون التنظميي للاملية تتيح للحكومة خالل الس نة اإماكنية « وقف تنفيذ
بعض نفقات الاستامثر  .»...فاإن هذا الإجراء حيرص دور الربملان يف "الإخبار
املس 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
إارفاق قوانيهنا املالية س نو ت بتقدمي لنسب الاحتياطات الاعرتاضية املطبقة
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عىل لك النفقات مبا يف ذكل نفقات املوظفني .وذكل يف اإطار احلفاظ عىل
التوازانت اليت بنيت علهيا قوانني املالية اليت صوت علهيا الربملان.
ومبا أننا نتحدث عن التوازانت املالية فاملفهوم املعمتد من طرف املؤسسات
املالية ادلولية ابلنس بة لبالدان فامی خيص احتساب جحم ادلين ،هو دين اخلزينة
وهو ليتعدى حاليا  %65من الناجت ادلاخيل اخلام .وقد أثبت اختبار القدرة
عىل حتمل الصدمات املنجز من طرف صندوق النقد ادلويل عىل مس توى
ادلين احلايل أن دين اخلزينة يبقى مس تداما .وابلتايل فالداعي للهتويل وتقدمي
أرقام يمت احتساهبا عىل أساس مج َّمع لدلين العمويم .يف حني أن الطريقة
السلمية لحتساب دين القطاع العمويم أو دين قطاع الإدارات العمومية كام
هو متعارف عليه يف املعايري ادلولية ،ترتكز عىل اللجوء اإىل مبدأ توحيد
البياانت وإالغاء أصول وخصوم ادلين بني الوحدات املكونة للقطاع العمويم
لتفادي احلساب املزدوج لدليون.
أما خبصوص ما متت اإاثرته خبصوص احلساابت اخلصوصية للخزينة وكواها
صناديق سوداء ،فأود التأكيد بأن اإعداد برامج اس تعامل هذه احلساابت
وتنفيذها ختضع ملقتضيات القانون التنظميي لقانون املالية ولقواعد احملاس بة
العمومية ،ومرسوم الصفقات العمومية .وتمت مراقبة تنفيد نفقاهتا من طرف
اجمللس العىل للحساابت .وابلتايل فال جمال للتشكيك يف شفافية هذه
احلساابت.
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الس يدات والسادة،
لقد استند اإعداد مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020اإىل معطيات دقيقة
لتطور الظرفية ادلولية والوطنية.
فالتوقعات الاقتصادية ،يمت اإعدادها ابعامتد مناذج ماكرو قياس ية ،وبناء عىل
مجموعة من الفرضيات تأخذ بعني الاعتبار الس ياق ادلويل والوطين اذلي ميزي
فرتة اإعداد هذه التوقعات ،وابلستناد اإىل التتبع ادلقيق واملس متر ملعطيات
الظرفية اليت توفرها املؤسسات الوطنية وادلولية.
ولبد 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 َمث اَال للمنو العاملي ،مث تراجعها وفقا للمتغريات
الاقتصادية واجليوس ياس ية.
فصندوق النقد ادلويل ،يف تقريره الخري الصادر منتصف شهر أكتوبر
املايضَ ،خفَّ َض من توقعاته خبصوص المنو العاملي بـ  0,3نقطة ابلنس بة لس نة
 2019وبـ  0,2نقطة برمس س نة  ،2020كام هو الشأن ابلنس بة للعديد من
املنظامت ادلولية ،وذكل يف ظل وجود العديد من اخملاطر كزتايد التوترات
التجارية ،واس مترار عدم اليقني املرتبط خبروج بريطانيا من الاحتاد الورويب،
وكذا تزايد اخلطر اجليوس يايس والمين.
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وابلتايل فالفرضيات اليت اعمتدانها يف اإعداد مرشوع قانون املالية لس نة
 ،2020مبنية عىل معطيات واقعية وموضوعية للس ياق ادلويل ،وما يكتنفه
من متغريات متواترة.
وحىت ل أطيل عليمك يف رشح معطيات الظرفية الوطنية وادلولية اليت انبت
علهيا فرضيات مرشوع قانون املالية لس نة  ،2020سأقترص عىل نس بة المنو.
فلام نقول بأن المنو املتوقع حتقيقه الس نة القادمة هو  ،%3,7فذكل راجع
ابلساس اإىل:
 .1التحول الهيلكي للقطاع الويل لصاحل النشطة الزراعية غري احلبوب اليت
تقلصت نسبهتا يف القمية املضافة للقطاع بشلك ملحوظ حبيث ل
تتجاوز.%14,8
 .2تنويع النس يج الوطين الإنتايج وظهور قطاعات جديدة ،حيث يتوقع 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 الإجيايب لالستامثرات العمومية واخلاصة ،وحتسن اس هتالك
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الرس مس تفيدا من تعزيز حتويالت املغاربة املقميني ابخلارج وبدمع القدرة
الرشائية ابلإضافة اإىل التحمك يف مس توى السعار.
 .4الانتعاش املرتقب للطلب اخلاريج املوجه اإىل املغرب ،اذلي س يؤدي اإىل
ارتفاع جحم الصادرات معززة بدينامية القطاعات ذات القمية املضافة العالية
مثل صناعة الس يارات والطريان والإلكرتونيك ،وابلرتفاع املتوقع حلجم
مبيعات الفوسفاط ومش تقاته ،بنفس نس بة تزايد مجموع الصادرات،
وخصوصا مبيعات المسدة.
الس يدات والسادة،
لقد حرصنا مجيعا ،حكومة وأغلبية ومعارضة ،عىل أن متر ظروف مناقشة
والتصويت عىل مرشوع قانون املالية لس نة  2020يف أجواء اإجيابية ،من
خالل النقاش اجلاد والرصحي واملسؤول حول لك جوانبه ومضامينه.
مفا ينتظران مجيعا من رهاانت كربى وعىل رأسها املسامهة الفاعةل يف اإعادة
بلورة رؤية جديدة لمنوذجنا التمنوي ،يتطلب منا تغليب منطق العمل املشرتك
وقمي الوطنية الصادقة.
ارص ال ِث ّقة
وإاذا كنمت متدون لنا اليد للتعاون ،فنحن ن َم ُّدها لمك أيضا حىت ن َب ِ َين أو َ
يف العمل الس يايس ويف مصداقية املؤسسات مبا خيدم املصاحل العليا لبالدان
ومصاحل املواطنني ابدلرجة الوىل.
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فهدفنا هو أن جنعل من س نة  ،2020س نة انتقالية يف اإطار التأسيس للمرحةل
اجلديدة ،اليت نصبو مجيعا لن تكون مرحةل املسؤولية والتحيل ابلوطنية
الصادقة من أجل بناء مغرب الغد ،مغرب التمنية الشامةل واملتوازنة.
وقد اختذان يف هذا الإطار مجموعة من التدابري لإعادة الثقة خملتلف الفاعلني
وامللزمني بشلك عام ،كخطوة أساس ية يف مسار اإرساء الامتثال الرضييب
والاخنراط الطوعي يف اجملهود التمنوي الوطين.
كام حرصنا عىل تفعيل التوجهيات امللكية السامية من خالل اإحداث صندوق
خاص دلمع متويل املبادرة املقاولتية تسامه فيه ادلوةل والبناك بشلك متسا ِو،
من أجل توفري المتويالت الالزمة ملشاريع الش باب ،واملقاولت املصدرة
وخاصة حنو اإفريقيا ،ودمع اندماج القطاع غري املهيلك.
واختذان مجموعة من التدابري عىل املس توى ختفيف الضغط الرضييب ،وعىل
مس توى املواكبة والولوج للمتويل ابلنس بة للمقاولت الصغرى واملتوسطة.
وحرصنا عىل تقدمي ادلمع الالزم للقطاعات الاجامتعية ويف مقدمهتا التعلمي
والصحة ،وأعطينا الولوية للربامج املوهجة لتقليص الفوارق ودمع القدرة
الرشائية للمواطنني.
وإاذا اكن حتقيق هذه الهداف مرتبطا بقدرة احلكومة عىل التفعيل الرسيع
خملتلف التدابري املتضمنة يف هذا املرشوع ،فهو مرتبط كذكل مبدى تفاعل
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وجتاوب الفاعلني الاقتصاديني والاجامتعيني وعىل رأسهم القطاع اخلاص ،من
أجل رفع الرهاانت والتحد تت اليت تواجه بالدان ،واملرتبطة ابلساس بتحقيق
العداةل الاجامتعية ،وتقليص الفوراق وتوفري الشغل للش باب.
وهذه لكها رهاانت مس تعجةل ل تقبل الانتظارية واحلساابت الضيقة ،بل
تتطلب استهناض اهلمم ،ونكران اذلات ،والغرية الصادقة عىل مصاحل الوطن
واملواطنني.
فبالعزمية وا إلرادة والصدق يف العمل ،سنبلغ ما نصبو اإليه مجيعا من تقدم
ورخاء لبدلان ومواطنينا بقيادة عاهلنا املفدى جالةل املكل محمد السادس نرصه
ادقني بصد ِقهِم" .صدق هللا
هللاِ ،مصداقا لقوهل تعاىلِ " :ل َيج ِز َي هللا َّ
الص َ
العظمي .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
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