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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 

 ،الس يدات والسادة النواب احملرتمون

 ،أ ود أ ن أ عرب لمك عن سعاديت ابللقاء معمك من جديد يف  بداية

طار النقاش العام حول مرشوع قانون املالية لس نة   .2020ا 

  جلدي يف واخنراطمك ان أ تقدم لمك ابلشكر عىل تعبئتمك أ  ود كذكل أ  و

النقاش حول ما تضمنه هذا املرشوع من مقرتحات ومدى 

اس تجابهتا للتحدايت والرهاانت اليت تواهجها بالدان عىل مس توى 

تقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية، وتوفري فرص الشغل للش باب 

، واليت ما فئت جالةل املكل واس تعادة الثقة ودينامية الاستامثر

   يف خطبه ال خرية.حفظه هللا يؤكد علهيا 

  أ مام جمليس الربملان مبناس بة يف خطابه ال خري وقد أ كد جاللته

ابل ساس، مبا  الطبقة الس ياس يةبأ ن افتتاح هذه الس نة الترشيعية 

مه ل  عن توفري رشوط النجاح  ربملان، مسؤوةلالكومة و يف ذكل احل

 املرحةل اليت تفرضها التحدايت والرهاانت الاقتصادية والتمنوية

 .اجلديدة
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  اخنراط امجليع، ابملزيد من الثقة وهذا يتطلب بطبيعة احلال

ترصيد املكتس بات  من أ جلوالتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، 

،  املكل نهره هللااليت رامكهتا بالدان حتت القيادة الرش يدة جلالةل

وجعلهتا حتظى بثقة املؤسسات ادلولية واملستمثرين وحتقق مراتب 

حول "ممارسة أ نشطة ىل مس توى تقارير البنك ادلويل متقدمة ع

مراتب مقارنة  7 ـب"، حيث جسل التقرير ال خري تقدما  ال عامل

وائل. بالدان من دخول اندي امخلسني ال   مما يقربابلس نة املاضية، 

ادلفع ابملسار وينبغي يف نفس الوقت رفع مس توى التعبئة من أ جل 

طار منوذج التمنوي لبالدان  حتقيق نسب تمنوي جديد ميكن من يف ا 

دماج أ كرث للفئات الهشة والفقرية. أ  منو    عىل وا 

  وما من شك بأ ن هذا الاخنراط والتعبئة والوعي امجلاعي بدقة

س ميكننا من تقوية الامتسك واللحمة  ،املرحةل والرهاانت اليت حتملها

 اليت طاملا مزيت بالدان عرب التارخي يف مواهجة املرتبصنيالوطنية 

 ابس تقرارها ووحدهتا الوطنية.

  والتعبئة التعين التوافق عىل لك يشء، بل تعين أ نه عىل لك الفرقاء

لك من موقعه، تغليب املصلحة العليا للوطن واملواطنني والارتقاء 

ابخلطاب الس يايس من أ جل رفع الرهاانت اليت أ كد علهيا جالةل 

افةل ابلعديد الكل حفظه هللا، خاصة وقد بلغنا مرحةل مفصلية ح
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من اال كراهات داخليا وخارجيا تفرض عىل لك منا حتمل مسؤوليته 

ليه مجيعا،  واحلفاظ من أ جل حتقيق اال قالع الشامل اذلي نصبو ا 

عىل الاس تقرار اذلي تنعم به بالدان يف ظل ما تعرفه املنطقة من 

 .كبرية توترات

 

 ،الس يدات والسادة النواب احملرتمون

معان واهامتماملناقشات عىل اال نصات قد حرصت طيةل مدة ل  بلك ا 

وما تضمنته من تمثني أ و نقد بناء أ و مقرتحات لتجويد لتدخالتمك 

 .2020نون املالية لس نة امضامني مرشوع ق

  طار وسأ حاول أ ن أ تفاعل قدر املمكن مع خمتلف التدخالت يف ا 

عىل أ ن يس متر هذا التفاعل طيةل مرحةل املناقشة هذا اجلواب، 

لية ملواد املرشوع. هذا، علام أ ن مصاحل وزارة الاقتصاد التفصي 

وافتمك ابملعطيات التفصيلية اليت طالبمت هبا  وحتديث اال دارة واملالية

يف الاجامتع ال ول لهذه اللجنة، ومس تعدة ملوافاتمك بلك املعلومات 

غناء النقاش واملسامهة الفاِعةل يف تطوير مضمون املرشوع  الكفيةل اب 

مصاحل املواطنني وحيسن من ظروف عيشهم واندماهجم مبا خيدم 

 يف تمنية وطهنم.

 النقط الهامة: مجموعة من، البد أ ن أ قف عند وجوااب عىل تدخالتمك 
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احلكومة يف هيلكهتا اجلديدة، باكفة أ عضاهئا، ابنامتء حزيب أ و أ وال: 

ال اس مترار  اليت حازت عىل ثقة مؤسس تمك  للحكومةبدونه، ما يه ا 

. ، عىل أ ساس التعاقد اذلي جيسده الربانمج احلكويم2017نة املوقرة س  

طار ما  وابلتايل فاملسؤولية الس ياس ية للحكومة قامئة ومس مترة يف ا 

طار برانجمها. فلك حكومات العامل تتوفر عىل وزراء بدون  به الزتمت يف ا 

تمت صياغته وتنفيذه وفقا  هؤالء الوزراء انامتء حزيب، لكن برانمج معل

يرسي عىل  اليشء مج اذلي يؤطر معل تكل احلكومات. ونفسللربان

سامية. لتوجهيات ملكية  تنفيذااليت جاءت احلكومة يف هيلكهتا اجلديدة 

بيهنا دمج مجموعة من القطاعات فامي هئا بص عدد أ عضايتقل  حيث مت

واحلاكمة والفعالية النجاعة ضامن  هبدف، كفاءاتجموعة من الودمعها مب

 دماج خمتلف الس ياسات القطاعية. وان قائية والت
  

ملنطق التوازانت املالية  2020مرشوع قانون املالية لس نة ال خيضع اثنيا: 

ن اكنت هذه التوازانت رضورية من أ جل ضامن اس تدامة متويل  وا 

 خمتلف الس ياسات الاقتصادية والاجامتعية.

بل عىل العكس من ذكل،  فهذا املرشوع تؤطره رؤية س ياس ية 

عدادمت و ،عية واقتصادية واحضةواجامت طار مواصةل تزنيل الربانمج  ها  يف ا 

عادة ترتيب ال ولوايت وفقا للتوجهيات امللكية السامية يف  احلكويم مع ا 

خطبه ال خرية. وتمتثل هذا ال ولوايت يف تكثيف ادلمع للقطاعات 
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يالء اهامتم خاص لتقليص  الاجامتعية وعىل رأ سها التعلمي والصحة، وا 

عادة الثقة للمواطنني بشلك عام واملستمثرين الفوا ىل ا  ضافة ا  رق، ا 

الرفع من مس توى المنو وخلق فرص  واملقاوالت بشلك خاص من أ جل

 الشغل للش باب.

تؤطره أ ية  ال 2020ن نقول بأ ن مرشوع قانون املالية لس نة أ  فال ميكن 

% من املزيانية العامة 30رؤية اجامتعية، وقد مت ختصيص أ كرث من 

% من املناصب املالية  لقطاعي الصحة والتعلمي، 45ةل وأ كرث من لدلو

مليار درمه دلمع  26، ومليار درمه لتقليص الفوارق 18ومت ختصيص 

 القدرة الرشائية للمواطنني.

والميكن أ ن نقول بأ ن مرشوع قانون املالية ال يتوفر عىل أ ية رؤية 

دلمع ل ساس اقتصادية، وهو يتضمن مجموعة من التدابري املوهجة اب

منطلقا للتأ سيس ملرحةل  2020، جتعل من س نة الاستامثر واملقاوةل

جديدة تنيب عىل الثقة، وتقدمي ادلمع للمقاوةل الصغرية جدا والصغرية 

واملتوسطة عرب ختفيف الضغط الرضييب وتسهيل ولوهجا للمتويل من أ جل 

 خلق فرص الشغل وبلوغ مس توايت أ عىل للمنو.

ول أ ن هذا املرشوع مبين عىل رؤية حماس باتية من أ جل كام الميكن أ ن نق

ضبط التوازانت، ل نه لو اكن ال مر كذكل ملا رفعنا استامثرات املزيانية 

طار احلوار  11بـ الزتمناماليري درمه، وملا  5ـالعامة ب مليار درمه يف ا 
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ماليري  10مليار درمه للجهات، وملا خصصنا  9,6الاجامتعي، وملا حولنا 

 لفائدة املقاوالت. لتصفية دين الرضيبة عىل القمية املضافةدرمه 

لو اكن هذا املرشوع مبنيا عىل رؤية حماس باتية، ملا اكنت دلينا اجلرأ ة 

البحث عن موارد بديةل ومبتكرة لمتويل املشاريع والشجاعة من أ جل 

طار الرشاكة املؤسساتية والرشاكة مع القطاع  الاستامثرية العمومية يف ا 

اذلي يوجد بني أ يديمك س يفتح أ فاقا رحبة  . مفرشوع القانوناخلاص

 لتطوير هذا النوع من الرشااكت. 
 

، أ ود 2020من مرشوع قانون املالية لس نة  9فامي خيص املادة اثلثا: 

تنوي من خالل اقرتاح هذه املادة ال خرق  احلكومة العىل أ ن التأ كيد 

فراغ ال حاكم القضائية من حمتو   اها.ادلس تور وال ا 

طار مرشوع قانفهدف  ملواطن يف نون املالية برمته هو توطيد ثقة اا يف ا 

 مؤسسات بالده وليس العكس.

فنحن حريصون أ شد احلرص عىل احرتام ال حاكم القضائية، وعىل 

 ثقة املواطن يف قضاء بالده. ت  ب ِ ث  التنفيذ الرسيع لهذه ال حاكم حىت ن  

ن اس مترار املرفق العام يف ولكن حنن حريصون يف نفس الوقت عىل ضام

. فال ميكن أ ن تقبلوا مكمثيل بشلك خاص أ داء اخلدمات املقدمة للمواطن

مة أ ن يمت احلجز عىل أ جور املوظفني أ و يمت احلجز عىل مزيانية ال  

، وهذه حقوق دس تورية نصت مستشفى وتتوقف معلية عالج املرىض
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ر فامي يتعلق من ادلس تو  154علهيا مجموعة من الفصول وخاصة الفصل 

داء خدماهتا، وال أ  بوجوب احلفاظ عىل اس مترارية املرافق العمومية يف 

ال بتحصني ال موال املرصودة لتس يريها من احلجز  ميكن أ ن يتأ ىت ذكل ا 

لزامية تنفيذ احلمك القضايئ يف مواهجة  جياد وسائل بديةل تضمن ا  مع ا 

 ادلوةل.

حلجوزات عىل أ موال والبد هنا أ ن أ قدم بعض املعطيات، فقد بلغت ا

وهذا الارتفاع  ادلوةل خالل الثالث س نوات ال خرية عرشة ماليري درمه.

الكبري من شأ نه هتديد التوازانت املالية لدلوةل واملؤسسات العمومية 

ذا مل تمت برجمة كيفية تنفيذ تكل ال حاكم بشلك يراعي  وامجلاعات الرتابية، ا 

كراهات املزيانية العامة وحمدودية امل داخيل. فكام أ ن احلكومة مسؤوةل ا 

ربملانيني مسؤولون عهنا مبوجب كذكل كنمت أ  عن هذه التوازانت، ف

   من ادلس تور.  77الفصل 

ال يعترب ، منع احلجز عىل أ موال أ و ممتلاكت ادلوةل وابلتايل فاقرتاح 

جراء لضامن اس مترارية املرفق العام،  عامال تفضيليا لدلوةل بقدر ما هو ا 

منع احلجز يبقى مقيدا مبجموعة من الضوابط املنصوص علهيا يف علام أ ن 

لضامن حق املتقاضني يف  2020لس نة من مرشوع قانون املالية  9املادة 

 احلصول عىل حقوقهم اكمةل.

طار تبس يط املساطر وضامن تنفيذ ال حاكم ذكلعالوة عىل و  ، ويف ا 

دراج بنود القضائية، فقد مت اختاذ مجموعة من الاجراءات من قبيل  ا 
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تتعلق بتنفيذ ال حاكم القضائية يف مزيانيات اال دارات العمومية و 

ختضع ملسطرة ال داء جمة اعامتدات س نوية لهذا الغرض املؤسسات، وبر 

 .(Sans ordonnancement préalable) ق  ب  س   م   ر  بدون أ م  

طار قوانني املالية،  وحترص احلكومة عىل برجمة الاعامتدات الرضورية يف ا 

  مليار درمه س نواي.  1يفوق مبلغ هذه الاعامتدات  حيث

بأ ن العديد من الترشيعات ادلولية تنص  جتب اال شارة يف هذا الصددكام 

فرنسا وبلجياك يف رصاحة عىل مبدأ  عدم احلجز عىل ال موال العمومية، 

 وكندا وسويرسا ومهر.

جامال البد من التأ كيد عىل  ا  ملقتضيات أ ن املادة التاسعة جاءت تنفيذوا 

من القانون التنظميي لقانون املالية اليت تنص عىل أ ن نفقات  14املادة 

تنفيذ ال حاكم القضائية الصادرة ضد ادلوةل تندرج مضن نفقات التس يري 

اليت يتلكف قانون املالية للس نة بتحديدها وبيان كيفية أ داهئا ، وابلتايل 

ال يف اطار القانون املايل ا   ة تنفيذ هذه النفقة ال ميكن أ ن يكونأ  فان أ جر 

موال العمومية يف تنصيص عىل عدم جواز احلجز عىل ال  للس نة ، وأ ن ال 

ة وحمصةل ال نتيجة طبيعيا  طار تنفيذ ال حاكم الصادرة ضد ادلوةل ما هو ا  

كام أ ن املادة  .جراءات عند أ داء هذه النفقةقانونية الحرتام تكل اال  

ءت منسجمة مع املقتضيات التاسعة من مرشوع قانون املالية جا

 مادلس تورية، من خالل حتديد اجلهة اخملاطبة ابلتنفيذ وحتديد أ جل معلو 
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فيه ال مر ابلهرف ابلتنفيذ ويف نفس الوقت سعت محلاية املال العام  م  ز  ل  ي  

 طار حتقيق التوازن بني مقتضيات ادلس تور اليت تنص عىلا  ولك هذا يف 

كام تنص يف نفس الوقت عىل  ،لزاميهتاارضورة احرتام ال حاكم القضائية ا  

مسؤولية احلكومة يف ضامن التوازانت املالية للمزيانية العامة ورضورة 

 .احلفاظ عىل اس مترارية املرفق العام

رابعا: فامي يتعلق ابلفرضيات اليت ب ين علهيا مرشوع قانون املالية لس نة 

ىل فرض ، أ ود التأ كيد عىل أ ن هذا املرشوع 2020  واقعية ياتيستند ا 

عداد هذا  تأ خذ بعني الاعتبار الس ياق ادلويل والوطين اذلي مزي فرتة ا 

 وكذا املعطيات املوضوعية لالقتصاد الوطين. ،املرشوع

%، فذكل راجع 3,7فلام نقول بأ ن المنو املتوقع حتقيقه الس نة القادمة هو 

ىل العوامل التالية:  ابل ساس ا 

 ، ال نشطة الزراعية يري احلبوبطاع ال ويل لصاحلللق يهيلكال  ولتحال  .1

ماكانت ذات سالسل ثالثة هتمين حيث أ صبحت  القمية عىل عالية ا 

 خالل املتوسط يف% 27,8) املمثرة ال جشار ويه الفالحية، املضافة

 واخلرضوات%( 30,5) املاش ية وتربية( 2018-2007 الفرتة

 نسبهتا تقلصت اليت احلبوب سلسةل حساب عىل وذكل ،%(16,6)

 تعزيز من الهيلكي التحول هذا مكن وقد%(. 14,8) ملحوظ بشلك
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 أ داء أ اثر من ملحوظ بشلك خفف مما الفالحية، املضافة القمية مناعة

 .ابملايض مقارنة اخلام ادلاخيل الناجت عىل الفاليح القطاع

نتايج وظهور سامه  الفاليح، يري الشق يف .2 تنويع النس يج الوطين اال 

نتايجكب بشلكقطاعات جديدة   توقعي   حيث ،ري يف حتديث القطاع اال 

 الطاقية لل نشطة املرتقب اجليد ال داء من الثانوي القطاع يس تفيد أ ن

 املضافة القمية س تزتايد كام. الصناعية وال نشطة املعادن واس تخراج

نشطة املتوقع اجليد ال داء بفضل اخلدمات لقطاع  التجارية لل 

 تعزيز سيس متر اخلصوص، وجه ىلوع. واالتصاالت والنقل والس ياحية

 .ادلولية والس ياحة العاملي المنو ابنتعاش ارتباطا الس ياحة قطاع

عنارص الطلب يف لعب دور رئييس يف دمع المنو الاقتصادي اس مترار  .3

. واخلاصة العمومية لالستامثرات اال جيايب ابلتطور اكالستامثر مدعوما

 س نة خالل قتصاديالا للمنو دمعه ال رس اس هتالك يواصل أ ن ويتوقع

 ال رس، مداخيل وحتسني الشغل سوق دمع من مس تفيدا 2020

 الرشائية القدرة وبدمع ابخلارج املقميني املغاربة حتويالت بتعزيز وذكل

ىل ابال ضافة  .ال سعار مس توى يف التحمك ا 

ىل املوجه اخلاريج للطلب املرتقب الانتعاش شأ ن من  .4  أ ن املغرب ا 

ىل يؤدي  هذه دمع وسيمت. واخلدمات السلع تصادرا انتعاش ا 

 صناعة مثل عالية مضافة قمية ذات قطاعات طرف من ادلينامية

 يرتفع أ ن املتوقع من هجهتا، ومن. واال لكرتونيك والطريان الس يارات
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 مجموع تزايد نس بة بنفس ومش تقاته، الفوسفاط مبيعات جحم

 .ال مسدة مبيعات وخصوصا الصادرات،

 يظل أ ن املتوقع نمفوقات يف السوق ادلولية، خبصوص أ سعار احملر أ ما 

 برميل مليون 1,2)+ 2020س نة  معتدالا  النفط عىل العاملي الطلب منو

 التعاون منظمة دول يف الاس هتالك يف طفيف ارتفاع مع ،(اليوم يف

 يف حمدود ومنو( اليوم يف برميل مليون 0,3)+ والتمنية الاقتصادي

 برميل مليون 0,9)+ املنظمة هذه يف ال عضاء يري البدلان من الطلب

 خام سعر متوسط يظل أ ن ينتظر الظروف، هذه ظل ويف(. اليوم يف

ا 67 حوايل يف نسبيا معتدالا  ربنتال  . للربميل دوالرا

 مقابل ال ورو تباطؤ اس مترارفقد مت تسجيل الهرف،  خبصوص سعرو 

ىل 2018 أ بريل منذ ادلوالر  دلوالرا يس مترحيث  احلالية، الس نة ياية ا 

جيايب سعر فارق من الاس تفادة يف  ومن ال ورو ملنطقة ابلنس بة واحض ا 

 ببايق مقارنة املتحدة الوالايت يف الاقتصادي النشاط انتعاش اس تئناف

 ال ورو بني الهرف سعر سيبقى العوامل، لهذه ظرا. وناملتقدمة ادلول

 حوايل يف ليس تقر 2019 بداية منذ املسجل املتوسط من قريبا وادلوالر

 .2020 وس نة 2019 س نة خالل 1,13
 

اذلي تناولته بشلك مس تفيض  فامي خيص اال صالح الرضييب: خامسا

 البد من تقدمي التوضيحيات التالية:ف، مجموعة من التدخالت
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    أ ماممك الس نة املاضية بعقد مناظرة وطنية حول  ت  م  لقد الزت

شهر ماي  اجلباايت، وقد أ وفيت ابلزتايم ومت عقد هذه املناظرة

ىل لك  ،املايض وقد شارك فهيا لك الفاعلني ومت الاس امتع ا 

ِجت هذه املناظرة  املقرتحات مبا يف ذكل مقرتحاتمك القمية. وت و 

طار يمت  مبجموعة من التوصيات الزتمنا بتجميعها يف مرشوع قانون ا 

 تزنيهل تدرجييا عىل مدى امخلس س نوات القادمة.

  عداد مرشوع القانون قامت مصاحل وزارة الاقتصوقد اد واملالية اب 

اال طار، وهو يوجد قيد ادلراسة من طرف مصاحل ال مانة العامة 

للحكومة يف انتظار عرضه عىل مسطرة املصادقة وتقدميه جمللسمك 

 املوقر يف أ قرب ال جال.

    خراج القانون اال طار للرشوع يف تزنيل توصيات و حنن مل ننتظر ا 

 ، مجموعة2020قانون املالية لس نة يتضمن مرشوع املناظرة، بل 

من أ صل  مفنمن التدابري اليت تندرج مضن هذه التوصيات.  هامة

طار  امقرتح اتدبري  33  اقمنبث اتدبري  22هناك ، هذا املرشوعيف ا 

ويه مفصةل يف  عن توصيات املناظرة الوطنية حول اجلباايت

  الواثئق اليت س توزع عليمك.

  طار املناظرة، أ ن قد اكن رضوراي، وكام مت االو تفاق عىل ذكل يف ا 

نؤسس ملرحةل انتقالية نقوم فهيا ابختاذ مجموعة من التدابري لتوطيد 
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ىل  الثقة وخلق مصاحلة حقيقية للمواطن مع الرضيبة والانتقال ا 

مرحةل الامتثال واملواطنة الرضيبية. ومن هذا املنطلق مت اختاد 

ىل التسوية الطو مجموعة من التدابري   عية اجلبائية.هتدف ا 

وابلتايل فالهدف من هذه التدابري ليس تشجيع المتلص الرضييب أ و 

ضافية يف حزينة ادلوةل لتقليص العجز. فمل تتوقع مزيانية  خض موارد ا 

ولو درهام واحدا من املوارد اليت ستتأ ىت من  2020س نة 

 املساهامت اال برائية املقرتحة.

حات مبثابة فرصة ابلنس بة تعترب هذه املقرت بل عىل العكس من ذكل، 

 للخاضعني للرضيبة لتسوية وضعيهتم قبل:

  الرشوع يف تطبيق االتفاقية اليت تربط املغرب وادلول ال عضاء يف

يل قتصادية واملتعلقة ابلتبادل ال  منظمة التعاون والتمنية الا

 .2021للمعلومات اخلاصة ابحلساابت املالية ابتداء من س نة 

 ات املناظرة الوطنية الثالثة حول اجلباايت الرشوع يف تنفيذ توصي

 والقانون اال طار املرتبط هبا.
 

س نة انتقالية ال صالح رضييب  2020وابلتايل، س تكون س نة 

أ ساسه املزيد من العداةل اجلبائية والتحفزيات املالمئة للرشاكت 

 الصغرى واملتوسطة.
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 ادلولية للمالمئة مع الالزتامات ةأ ما فامي يتعلق ابلتدابري املتخذ ،

 فالبد من التأ كيد عىل النقط التالية:

  اختذ الاحتاد ال وريب، الرشيك الاقتصادي والتجاري

ال سايس لبالدان، قراره الس يادي اباللزتام ابحرتام املعايري 

اجلبائية ادلولية، كام قامت بذكل العديد من ادلول. واملغرب 

طار هذه الرشاكة اليت انتقلت  ىل وضع جديد يسيف ا  مى " ا 

وريب املغريب من أ جل التقدم املشرتك"، حريص ابلتعاون ال  

عىل حامية مصاحله الاقتصادية املرتبطة أ ساسا بتشجيع 

الاستامثر وخلق فرص الشغل. وابلتايل فمل يمت اختاذ أ ي 

طار مرشوع قانون املالية دون تقيمي  2020لس نة  تدبري يف ا 

 ر بشلك عام.دقيق ل ثره عىل املقاوةل الوطنية والاستامث

 :وهنا سأ قدم بعض التفاصيل 

برمق املعامالت  املتعلق ملدة مخس س نواتنسخ اال عفاء ففامي خيص 

، فهذا التدبري لن يكون هل أ ثر عىل املنشأ ت املصدرة التصدير احملقق من

س باب التالية:  لل 

نشاطا صناعيا يس تفيد امرس ت  أ يلبية الرشاكت املصدرة احملدثة  .1

 سة س نوات من اال عفاء ملدة مخ 
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واصل الرشاكت اليت حققت معلية التصدير ال وىل قبل فاحت س ت   .2

، الاس تفادة من اال عفاء امخلايس املتعلق ابلتصدير 2020يناير 

ىل ياية انهتاء مدة هذا اال عفاء.   ا 

يطبق عىل هذه س  معدل السعر احلقيقي اذلي ال يتعدى  .3

 جلدول التصاعدي.ا، أ خدا بعني الاعتبار 17%الرشاكت 

تس تفيد الرشاكت الصناعية من ختفيض سعر الرضيبة عىل س  .4

ىل  31%الرشاكت املطبق عىل رمق ال عامل احملقق حمليا من  ا 

ىل  %17,50من سعر ال ، مما س ميكن من تعويض رفع %28 ا 

 .املتعلق ابلتصديرل عامرمق ال  لابلنس بة  20%
 

س بة مراجعة النظام التفضييل املطبق عىل الرشاكت املكت أ ما فامي خيص 

واملناطق احلرة اليت للتصدير، البيضاء"  لدلار املايل القطب "لصفة 

أ ن التدابري ، فيجب التأ كيد عىل %15بتطبيق سعر موحد حمدد يف 

املقرتحة يف هذا الصدد اعمتدت بعد دراسة معمقة للوسائل الكفيةل بوضع 

ايل حلول ذكية متكن من مالءمة النظام التحفزيي احلايل اخملول للقطب امل

لدلار البيضاء وللمناطق احلرة للتصدير مع املعايري ادلولية، دون املساس 

 جباذبهيام وتنافسيهتام. 

ن هذه التدابري س تحسن من هذا النظام  ذكل أ نه عىل عكس ما يقال فا 

 التحفزيي وحتصن مكتس بات الرشاكت اليت تستمثر يف هذه املناطق.

 حيث س ميكن النظام اجلديد املقرتح من :
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  لمنشأ ت ل  ابلنس بةالنظام اجلبايئ اجلاري به العمل حاليا ضامن اال بقاء عىل

 .2020املقامة يف هذه املناطق قبل فاحت يناير 

  بقاء عىل اال عفاء ملدة مخس س نوات ال وىل لالس تغالل ابلنس بة اال 

 للرشاكت اجلديدة اليت ستس تقر هبذه املناطق 

 احملقق  احمليلرمق ال عامل  املطبق عىل لرضيبة عىل الرشاكتختفيض سعر ا

ىل  %31من  من طرف الرشاكت املقامة يف هذه املناطق ، مما 15%ا 

س ميكن من تعويض الزايدة يف السعر املطبق رمق أ عاملها املتعلق 

ىل  %8,75ابلتصدير من ، علام أ ن أ يلبية الرشاكت املعنية ال %15ا 

  %60يتعدى رمق أ عاملها املتعلق ابلتصدير 

  بشلك دامئ ابلنس بة للمنشأ ت  15%تطبيق سعر التنصيص عىل

يف  املدة احملددة حاليااجلديدة اليت ستس تقر يف املناطق احلرة للتصدير، 

 س نة. 20

   ماكنية اس تفادة بعض الرشاكت من ختفيض مبلغ الرضيبة اال جاميل اذلي ا 

املطبق عىل رمق  لرضيبة عىل الرشاكتتدفعه حاليا جراء ختفيض سعر ا

ىل  %31من  يلاحملأ عاملها     15%ا 

  ماكنية تسويق منتوجات الرشاكت املقامة يف هذه املناطق دون رشوط ا 

 أ و قيود سواء داخل الرتاب الوطين أ و يف اخلارج.

شارة فبعض الفاعلني يف  طالبوا مبنحهم  "القطب املايل لدلار البيضاء" لال 

ماكنية اختيار الاس تفادة من النظام اجلديد نظرا لالمتيازات ا ال ضافية ا 
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عىل رمق ال عامل اال جاميل، بدل الاس مترار  15%اليت خيولها تطبيق سعر 

 يف الاس تفادة من النظام القدمي.
 

 : فامي خيص املديونية، البد من التأ كيد عىل النقط التالية: سادسا

  ال وىل من عرف مؤرش ادلين اال جاميل للخزينة خالل العرشية

من  %68,1نتقل من نس بة تراجعاا ملموساا حيث ا 2000س نوات 

ىل  2000الناجت ادلاخيل اخلام س نة  ال أ نه 2009س نة  %46,1ا  . ا 

املرتبطة بتأ ثريات ال زمة العاملية،  نظراا للظرفية الاقتصادية الصعبة

ىل حدود  2010عرف هذا املؤرش ارتفاعا ابتداء من س نة  ليصل ا 

هناية  %65,1و 2014هناية  %63,3مث  2012ممت س نة  58,2%

 .2018س نة  %65,3و 2017نة س  

 فقد جنحت  املزيانية،والتحمك يف جعز  وبفضل اال صالحات املعمتدة

ىل  ةاحلكومة يف تقليص وترية تطور مؤرش معدل املديونية نس ب ا 

+ نقطة من الناجت 3,9الناجت ادلاخيل اخلام حيث تراجعت من 

ىل  2013و 2009ادلاخيل اخلام مكتوسط س نوي بني   +1حوايل ا 

ىل 2017و 2014مكتوسط س نوي بني نقطة  + س نة 0,3، مث ا 

عدل المنو الاقتصادي من الرتاجع النس يب ملرمغ وذكل ابل 2018

 .اذلي عرفته هذه احلقبة
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  ال أ  تبدو مرتفعة، قد وابلرمغ من أ ن نس بة املديونية يبقى ن ال مه ا 

ذ أ ن املس توى احلايل للمديونية يعد  هو مدى اس تدامة هذا ادلين، ا 

اخلط ال محر واذلي حدده صندوق النقد ادلويل ابلنس بة  بعيدا عن

واحلال أ ن  .من الناجت ادلاخيل اخلام %70لدلول الصاعدة يف نس بة 

. وقد 2018هناية س نة  %65,3 بقيت يف حدودمديونية اخلزينة 

 صندوق طرف من املنجز الصدمات حتمل عىل القدرة أ ثبت اختبار

 يبقى اخلزينة دين أ ن يلاحلا ادلين مس توى عىل ادلويل النقد

 مس تداما.

 العمويم فالبد من توضيح بعض املفاهمي القطاع وخبصوص دين، 

مةاال حصائيات  تبقى حيث  وصصخب الفاعلني بعض طرف من امل ق دَّ

املتعارف عليه دوليا  املعىنحمدودة من حيث  العمويم ادلينجحم 

 اليت املعايري مع ابلرضورة تتوافق وال خمتلفة مفاهمي عىل تعمتد ل هنا

 .اجملال هذا يف مراعاهتاجيب 

 ،املعارصة و ال صاةل حزب عن النواب السادة من طلب عىل بناءا  و

د  امل  املفاهمي توحضمبذكرة  وافينا جلنتمك املوقرةفقد  ت خ   ال عداد مةس  

 .املوحد ادلين بياانت ونرش

 ،جملاليف هذا ا اجلاري هبا العمل ادلولية ريللمعاي وفقاوابلتايل ، ف

% من الناجت ادلاخيل اخلام يف 65جحم دين اخلزينة ما يقارب  بلغي 
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داراتل املوحد ينادلحني ميثل جحم  % من 55العمومية ما قدره  ال 

 الناجت ادلاخيل اخلام.

ىل الصدد هذا يف اال شارة جتدر و  ادلين جمحل املتداول الرمق أ ن ا 

% واذلي مت 91يف  ابلنس بة للناجت ادلاخيل اخلام و املمتثل العمويم

ع أ ساس عىلقياسه  جمَّ ىل اللجوء دون العمويم لدلين م   توحيد مبدأ   ا 

تكل املعمتدة  ذكل يف مبا ادلولية املعايري مع بتاات يتوافق ال البياانت،

 للمقارنة ك ساس ي ق ب لأ ن  ميكنو ال  ادلويل النقد صندوقمن طرف 

 . ادلين حتمل ىلع القدرة اس مترارية لتحليلمكؤرش  أ و ادلول بني

  ىل اللجوء نمرة أ خرى بأ   أ ؤكدوالبد أ ن  خيضع الاس تدانة ا 

 والنفقات املداخيل مس توى أ ن ابعتبار الربملان، قبل من للرتخيص

طار يف لها الرتخيص يمت الس نوية المتويل وحاجيات  املالية قانون ا 

 ميكن ال اخلارجية المتويالت ملس توى سقفا حيدد واذلي الس نوي،

 المتويل احتياجات من املتبقي الفارق تغطية وتمت جتاوزه، حال بأ ي

 .ادلاخلية ابملوارد

 ىل اللجوء طارا   ويف  املبادئ احرتام عىل احلكومة تعمل الاقرتاض، ا 

 :التالية
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توجيه املوارد املتأ تية من القروض أ ساسا اىل املشاريع  .1

ضافةالاستامثرية  ىل ا  عادة ا  . من أ جل ادلين اس هتالك متويل ا 

، مت تضمني القانون التنظميي لقانون املالية قاعدة ذهبية تلزم ذكل

احلكومة عىل ختصيص املديونية الاضافية للخزينة لكيا اىل 

 . من القانون التنظميي لقانون املالية( 20)املادة  الاستامثر

التحكمي بني مصادر المتويل ادلاخلية واخلارجية من أ جل  .2

لكفة ممكنة مع التقليل  احلصول عىل رشوط مواتية تضمن أ قل

 من خماطر تقلبات أ سعار الفائدة والهرف. 
 

مبدى حد السادة النواب خبصوص أ   هنا عند مالحظة أ اثرها وسأ توقف

، مستندا يف ذكل من للقانون التنظميي للاملية 20لامدة احلكومة لاحرتام 

ىل كون  ليار م  97.2املعطيات املرمقة املتعلقة مبوارد الاقرتاض املتوقعة )ا 

واليت يرى أ هنا تتجاوز الاعامتدات املفتوحة برمس نفقات  ،درمه(

 .مليار درمه( 78الاستامثر )

عداد مشاريع ت   وجوااب أ ؤكد للس يد النائب احملرتم بأ ن احلكومة راعي يف ا 

لك املقتضيات اليت جاء هبا القانون  2016قوانني املالية منذ س نة 

"القاعدة  ـأ و ما يصطلح عليه ب 20التنظميي للاملية ال س امي املادة 

 اذلهبية".

ىل نص  :جاء كام ييل قد، فاملادةهذه  وابلرجوع ا 
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 77"ل جل احلفاظ عىل توازن مالية ادلوةل املنصوص عليه يف الفصل 

من ادلس تور، ال ميكن أ ن تتجاوز حصيةل الاقرتاضات مجموع نفقات 

ن للحكومة القيام الاستامثر وسداد أ صول ادلين برمس الس نة املالية. وميك

 ابلعمليات الرضورية لتغطية حاجيات اخلزينة." 

أ ن القروض جيب أ ن تغطي، ليس فقط  هذا النصويتضح من خالل 

نفقات الاستامثر، بل كذكل اس هتالاكت ادلين. وبصيغة أ خرى، ال ينبغي 

ىل تغطية نفقات التس يري.  أ ن توجه حصيةل الاقرتاض ا 

ن تو  قعات املرشوع يف هذا الباب منسجمة وعىل أ ساس هذه القاعدة، فا 

متام الانسجام مع مقتضيات القانون التنظميي للاملية، حيث أ ن املبلغ 

 29.7مليار درمه=  67.5 –مليار درمه  97.2الصايف لالقرتاض )أ ي 

 .مليار درمه( 78مليار درمه( يبقى دون نفقات الاستامثر املتوقعة )

  

اليت مت التعبري عهنا من طرف سابعا: خبصوص التساؤالت والتخوفات 

املتوسطة  اخلزينة للمقاوالت خبصوص منافسةبعض السادة النواب 

طار جلوء هات ال خرية لمتويل احتياجاهتا يف السوق  هوالصغرية جدا يف ا 

، أ ود أ ن أ ؤكد بأ ن ادلاخيل وال س امي عن طريق المتويالت البنكية

لصغرية جدا والصغرية احلكومة واعية لك الوعي بدور املقاوةل وخاصة ا

حداث الشغل مناصب خللق قاطرةواملتوسطة ك  المنو وحتقيق الرثوة وا 

 .الاجامتعي والامتسك الاقتصادي
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مبدأ  التحكمي بني عىل متويل حاجيات اخلزينة عت مد  ومن هذا املنطلق،  ي  

املوارد ادلاخلية واخلارجية مع ال خذ بعني الاعتبار العوامل املرتبطة 

مهنا وضعية الس يوةل يف السوق الس امي وف الاقتصاد الوطين أ ساسا بظر 

نب مزامحة اخلزينة للقطاع اخلاص وكذا رشوط المتويل يف  ادلاخيل وجت 

 السوق املايل ادلويل.

ىل مزامحة القطاع عليه، فان و  ىل السوق ادلاخيل مل يؤدي ا  جلوء اخلزينة ا 

عىل  دامتابالع ،خاصة املقاوالت املتوسطة والصغرية جدااخلاص 

 : املعطيات التالية

أ سعار الفائدة املدينة املطبقة عىل اكفة فئات القروض اتبعت  .1

املطبقة عىل القروض املوهجة تكل نحى التنازيل وابخلصوص امل 

اخنفض املعدل العام ل سعار الفائدة املدينة فقد هكذا، و للمقاوالت. 

جامال 98حبوايل  ني الفصل خالل الفرتة املمتدة ما ب نقطة أ ساس ا 

وقد مشل هذا  2019من س نة  الثاينوالفصل  2014من س نة  ال ول

نقطة  119-الاخنفاض مجيع مكوانت القروض، الس امي السكن )

 91-) و التجهزي نقطة أ ساس( 113-) أ ساس( وتسهيالت اخلزينة

 .نقطة أ ساس( 70-) الاس هتالك ونقطة أ ساس( 

ىل قرارات الس ياسة النق دية الس امي و يعزى هذا الاخنفاض ا 

سعر الفائدة الرئييس لبنك املغرب اذلي انتقل الاخنفاضات املتتالية ل 

ىل3من   2014% بني سنيت 2,25 و %2,50مث  %2,75 % ا 

 مما يعكس فعالية انتقال هاته القرارات. 2019و
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يف الفرتة اس متر جحم قروض البنوك املوهجة لالقتصاد يف الارتفاع  .2

جسل زايدة قدرها  حيث  2019يو و يون  2014املمتدة بني دجنرب 

وذكل بفضل الانتعاش اذلي عرفته % 18مليار درمه أ و  137

  .القروض املوهجة للقطاع اخلاص

مل تتعد  معقوةلبقيت حصة البنوك يف متويل اخلزينة يف مس توايت  .3

 مع ابملقارنة 2019يف ممت شهر يونيو  ادلاخيل ادلين جحم من 23%

 املنقوةل للقمي امجلاعي التوظيف ؤسساتمك البنيك الغري القطاع حصة

 التأ مني. مؤسسات و

طار الاسرتاتيجية الوطنية لتحسني نظام  ىل أ نه يف ا  وجتدر الاشارة ا 

الضامن والمتويل املشرتك املوجه لفائدة املقاوالت املتوسطة والصغرية 

صالح هذا النظام لتسهيل وصول  ىل ا  جدا، فقد معدت الوزارة ا 

عادة الرشاكت الصغرى وا ىل المتويل البنيك وذكل من خالل ا  ملتوسطة ا 

هيلكة العديد من الصناديق وجتميعها هبدف توحيد الصناديق القامئة 

 وتنويع العرض احلايل.

، واصل 2018وقد أ فرز اال صالح املعمتد عىل نتاجئ مرضية. خفالل س نة 

نشاط الضامن لفائدة املقاوالت منوه حيث وصل جحم القروض املضمونة 

. وقد 2017مقارنة بس نة  %16مليار درمه، بزايدة قدرها  20,5

من نشاط الضامن وهو ما  %70اس تفادت املقاوالت الصغرية جدا من 

مليار  2,1معلية مهت هذه املقاوالت ومكنت من تعبئة  7771يعادل 

من القروض. وقد بلغ جحم القروض الاستامثرية املعبئة لمتويل معليات 

حداث وتطوير املقاو مليار درمه. وقد  3,3الت املتوسطة والصغرية جدا ا 
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مليار من الاستامثرات من  5,8تودل عن هذه الاعامتدات ما يقارب 

 وظيفة.  22100شأ هنا خلق ما يزيد عن 

 1أ ما ابلنس بة للمتويل املشرتك، بلغت الالزتامات حنو املقاوالت حوايل 

. 2017س نة مقارنة ب  %12أ ي ابخنفاض قدره  2018مليار درمه س نة 

ىل الاخنفاض هذا ويعزى املايل للمقاوالت  ادلمع صندوق نشاط وقف ا 

 املتوسطة والصغرية جدا واذلي أ صبح ساري املفعول ابتداء من فاحت

 الصندوق املركزي للضامن، تدخل وابلتايل، وبفضل .2018 أ غسطس

طار يف 2018 املعبئة خالل س نة البنكية القروض بلغت  المتويل ا 

موهجة لغرض  درمه مليون 984 مهنا درمه، مليار 1,4 املشرتك

 .2017 بس نة مقارنة %30 حوايل قدرها أ ي بزايدة استامثري،

 

حداث احل  املعطيات اليت طلبمت خبصوص اثمنا: فامي خيص  رصدامل سابا 

، أ ود التأ كيد "صندوق دمع متويل املبادرة املقاوالتية : "  خصوصية ل مور

حداث هذا  تفعيال للتوجهيات السامية الصندوق يأ يت عىل أ ن اقرتاح ا 

جلالةل املكل حفظه هللا يف اخلطاب اذلي أ لقاه مبناس بة افتتاح الس نة 

صد هل ، حيث سالترشيعية احلالية س نوات يف  3ماليري درمه عىل مدى  6رت 

طار الرشاكة بني ادلوةل وبنك املغرب واجملموعة امل  بناك.ا  وس تخصص  هنية لل 

 مليار درمه موزعة ابلتساوي بني ادلوةل وال بناك. 2 ،2020هل برمس س نة 

حداث مع اخلرجيني الش باب عن طريق دل هذا الصندوق ابل ساس وهيدف ا 

ىل القروض املهرفية لمتويل مشاريعهم، ودمع املشاريع  تسهيل الوصول ا 

ىل  خاصة الصغرية واملتوسطة احلجم العامةل يف جمال التصدير ، ال س امي ا 
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دماج و تاكمل اقتصادي أ فضل  للمشاريع املذرة ا  ح بتحقيق أ فريقيا، والسام

 .اذلاتيني واملقاولني املبتكرة الناش ئة ملقاوالتا وكذا دلخل للقطاع يري املهيلكل

 الاستامثر ورأ سامل الضامن أ ليات لمتويل س تخصص موارد هذا الصندوقو 

 واملقاوالت جدا الصغرية املقاوالت لفائدة ادلوةل اليت تضعها التقنية واملساعدة

وسيمت اس هتداف لك هجات  املشاريع. حاميل والش باب واملتوسطة الصغرى

 اململكة مبا يف ذكل العامل القروي.

(، ال بد من تقدمي LPLجتديد خط الوقاية والس يوةل )خيص فامي  :اتسعا

 التوضيحيات التالية:

 ط اتفاقيات تتعلق خب أ ربعأ برم املغرب مع صندوق النقد ادلويل  لقد

، وقد اخنفض مبلغ هذه الوقاية والس يوةل مدة لك واحدة مهنا سنتان

ىل 2012س نة  مليار دوالر 6,2االتفاقيات بشلك تدرجيي من     ا 

ىل ثقة هذه  .2018س نة  ماليري دوالر 3 وهذا يرجع ابل ساس ا 

املؤسسة يف اال صالحات اليت انهتجهتا بالدان، وصالبة ال سس اليت 

 وقدرته عىل مواهجة الصدمات اخلارجية. اقتصادان علهيا ينبين

  عطاء مزيد من الثقة توقيع بالدان لهذه االتفاقيات سامه و قد يف ا 

املستمثرين والرشاكء املاليني ال جانب وكذا واكالت التصنيف دلى 

والس ياسات املتبعة ببالدان، ادلولية حول ال فاق الاقتصادية واملالية 
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جية يف ال سواق املالية ادلولية ساعد عىل تعبئة متويالت خار  كام

 برشوط مالمئة.

 القطاع و العمومية املالية  امللموس لتوازانتتحسن ال لرمغ من واب

الوطين همددة ابلتداعيات السلبية  الاقتصاد أ فاقزال ال تاخلاريج، 

خاصة مهنا ارتفاع أ سعار البرتول خملاطر اخلارجية، املمكنة املرتبطة اب

تباطؤ المنو تطورات اجليوس ياس ية و يف السوق العاملية وال 

طلب من وهذا ما جعلنا ن يريها،ورو و منطقة اليالاقتصادي يف 

عادة جتديد خط الوقاية والس يوةل لس نتني  صندوق النقد ادلويل ا 

ضافيتني.  ا 

  اخنفضت بشلك كبري فقدلكفة خط الوقاية والس يوةل،  خبصوصأ ما 

يف . 2020-2018 الفرتةمليون درمه خالل  90تتعدى  حيث لن

اخلط يف خفض لكفة الاقرتاض يف السوق املايل يسامه املقابل 

 ادلويل.

ليه يف بعض التدخالت من ارتفاع فامي يتعلق عارشا:  مبا متت اال شارة ا 

لنفقات التس يري، البد من توضيح مسأ ةل هممة ويه أ ن اال دارة قلصت 

وأ خص  مليار درمه. 1من النفقات املرتبطة بسريها العادي بأ كرث من 

والاس تقبال  ،ابذلكر النفقات املرتبطة ابلتنقل داخل وخارج الوطن

، ولك املصاريف املرتبطة ابقتناء وصيانة والفندقة وتنظمي الندوات

 س يارات ادلوةل، وادلراسات،... 
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ىل:أ    ما الارتفاع املسجل يف نفقات التس يري فهو راجع بشلك خاص ا 

ات املتعلقة ابلتسديدات الزايدة الهامة اليت عرفها فصل " النفق .1

رجاعات الرضيبية " احملدث مبوجب القانون التنظميي التخفيضات واال  و 

 2020- 2017خالل الفرتة   %16لقانون املالية، حيث بلغت نسبهتا 

ذ  2017مليار درمه س نة  5,3رجاعات الرضيبية  من انتقل مبلغ اال   ، ا 

ىل  . وهو 2019مليار درمه س نة  10,5، مث 2018مليار س نة  7,2ا 

ما يعكس اجملهود الاس تثنايئ املايل اذلي بذلته احلكومة لتصفية دين 

  لفائدة املقاوالت وترسيع اال رجاعاتالرضيبة عىل القمية املضافة املرتامك 
 

الزايدة امللموسة اليت خصصت ملزيانية نفقات املعدات والنفقات   .2

جور أ  ة تاكليف اخملتلفة لوزارة الرتبية الوطنية و عىل اخلصوص لتغطي

 2019-2016ت اذلين وصل عددمه برمس أ طر ال اكدمييا–ال ساتذة 

ىل  أ س تاذ  15 000مليار درمه ، و  6,9بكتةل أ جرية تناهز 70.000ا 

، ابال ضافة اىل الزايدة اليت عرفها ادلمع الاجامتعي 2020برمس 

ذ بلغ  مبلغ زايدة مليار درمه، و كذكل  1,47)ادلاخليات واملطامع ( ا 

 تعممي التعلمي ال ويل ل مليون درمه  550
 

الزايدة امللموسة اليت طرأ ت عىل الكتةل ال جرية  و عىل اخلصوص يف   .3

ذ انتقلت من  طار تنفيذ خمرجات احلوار الاجامتعي، ا  مليار  112,16ا 

ىل    2019درمه س نة  مليار درمه برمس مرشوع قانون  119,68ا 

ىل النفقات  2020املالية لس نة  ضافة ا  املتعلقة ابلتغطية الاجامتعية ، ا 
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ىل  2019مليار درمه س نة  16,67اليت س ينتقل مبلغها الاجاميل من  ا 

 .2020مليار درمه س نة  18,41
 

والبد أ ن أ توقف عند نقطة هممة خبصوص مقارنة خمتلف املزيانيات 

، حيث جيب ال خذ بعني الاعتبار 2020و 2019وتطورها بني ستين 

ي لقانون املالية اليت دخلت حزي التنفيذ مقتضيات القانون التنظمي

طار واملتعلقة أ ساسا بنقل  الاعامتدات اخلاصة مبساهامت ادلوةل يف ا 

ىل أ نظمة الاحتياط الاجامتعي والتقاعد  من فصل التحمالت املشرتكة ا 

 .للقطاعات الوزارية واملؤسسات فصل نفقات املوظفني

مهية قصوى ال صالح اال دارة ويل أ  وكنقطة أ خرية، أ ؤكد لمك بأ ن احلكومة ت  

 متوسي .تفعيال للتعلاميت امللكية الساميةتطوير أ داء املرافق العمومية و 

 الرتكزي يف هذا اال طار عىل احملاور التالية:

ــة  .1 ــة فعلي ــاره ترمج ــز اال داري،  ابعتب ــل ورش الالمترك ــةل تزني مواص

 لتقريب اخلدمة العمومية من املواطنني.

ــق العم .2 ــاق املراف ــل ميث ــوض تزني ــ ياق الهن ــدرج يف س ــة اذلي ين ومي

ابملرافق العمومية وتطوير منظومة احلاكمة داخلها تفعيال ملقتضيات 

   ادلس تور.

ترسيع وثرية حتسني اخلدمات العمومية املقدمة للمواطنني  .3

واملقاوالت، الس امي من خالل تبس يط املساطر واال جراءات 
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تفقني والاهامتم اال دارية و رمقنهتا والسهر عىل حسن اس تقبال املر 

بتظلامهتم، وذكل مبا  ميكن من جتويد اخلدمة العمومية، وحتسني 

مناخ ال عامل، وتعزيز القدرة التنافس ية يف جلب الاستامثرات 

جنبية من خالل الرتكزي عىل اخلدمات ال كرث تداوال الوطنية وال  

 وذات الوقع املبارش عىل حياة املواطن واملقاوةل.                  

صــالح منظومــة ال جــور، مــن خــالل ربــط ال جــر ابلوظيفــة  .4 ا 

ىل هيئـة أ و درجـة معينـة،  واملردودية، بـدل ربطـه فقـط ابالنـامتء ا 

جنازها يف هذا الاطار    وذكل عرب تفعيل نتاجئ ادلراسة اليت س بق ا 

تشــجيع الســ بل اجلديــدة لولــوج املناصــب العموميــة، الســ امي عــرب  .5

 مسطرة التعاقد. 

 والبنيوية ملنظومة التعيني يف مناصب املسـؤولية، املراجعة الشامةل .6

من خالل تغيري مسطرة التعيني اجلاري هبا العمل حاليا، وذكل من 

أ جــل تكــريس معيــار الكفــاءة ومبــادىء الاســ تحقاق والشــفافية، 

الســ امي مــن خــالل وضــع أ ليــة جديــدة تأ خــذ بعــني الاعتبــار هــذه 

رســاء املعــايري و خاصــة تــكل املنصــوص علهيــا يف ادلســ ت ور، مــع ا 

تدابري حتفزيية الس تقطاب الكفاءات من القطاعني العـام واخلـاص، 

 من هجة، وتفعيل مبدأ  ربط املسؤولية ابحملاس بة.
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 ،النواب احملرتمون والسادة الس يدات

 يف لمك تقدميها ارتأ يت اليت واال جاابت التوضيحات أ مهم  لمك  تِ اكنت 

طار  .القمية تدخالتمك مع التفاعل ا 

شارتمك، رهن ىبقأ  وس طار يف التوضيحات من مزيد لتقدمي ا   ا 

 .تفصيليةال  ناقشةامل 

جيابية لكب للتفاعل مس تعدة احلكومة أ ن كام  اليت التعديالت مع ا 

 . املرشوع هذا ت غين نأ   ميكهنا

 .النقاش يف اجلدي اخنراطمك عىل جمددا أ شكرمك

      .وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم              

 


