جواب الس يدة وزيرة الاقتصاد واملالية عىل تدخالت
الس يدات والسادة املستشارين بلجنة املالية والتخطيط
والتمنية الاقتصادية مبجلس املستشارين ،خالل املناقشة
العامة ملرشوع قانون املالية للس نة املالية 2022
بسم هللا الرحامن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
 يسعدين أن أتقدم أمام هذه اللجنة املوقرة للجواب عىل تدخالت
الس يدات والسادة رؤساء وممثيل الفرق واجملموعات الربملانية،
مبناس بة املناقشة العامة للجزء الول من مرشوع قانون املالية
للس نة املالية .2022
 بداية ،ال يفوتنا أن نشكرمك أان وزمييل الس يد الوزير ،ونبادلمك يف
نفس الوقت الهتنئة عىل الثقة اليت محكمك اهاها املواننون لمتثيلهم
يف هذه املؤسسة احملرتمة ،وادلفاع عن قضاهامه وانشغاالهتم ،سواء
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من موقع الغلبية أو املعارضة ،بلك مسؤولية وموضوعية ،مع
ممتنياتنا لمك ابلتوفيق يف ذكل.
 وللتفاعل بشلك أفضل مع مداخالتمك ،سوف أتقدم لمك يف اجلزء
الول من هذا اجلواب بعنارص هتم الس ياقات العامة لتشكيل
احلكومة والربانمج احلكويم واعداد مرشوع قانون املالية ،2022
والفرضيات والتوهجات اليت بِن علهيا ،يف ظل الظروف
والتحدهات الراهنة .قبل أن أتطرق يف اجلزء الثاين ،جملموعة من
التقاصيل ادلقيقية جتاواب مع اس تفساراتمك وتساؤالتمك.
 وقبل اخلوض يف الجوبة والتفاصيل ،البد يل من الوقوف ،أوال،
عىل نقطتني أساس يتني:
 تتعلق النقطة الوىل بقضيتحا الوننية الوىل ،وحنن خندل هذه الهام
ذكرى عيد الاس تقالل اجمليد وذكرى املسرية اخلرضاء املظفرة ،وما
هلام من رمزية اترخيية ووننية دلينا مكغاربة ،وما تقتضيه التحدهات
اخلارجية الراهنة والاس تفزازات العقمية واملناورات البئيسة لعداء
وحدتنا الرتابية ،من ٍ
تاكثف للجهود وتوحيد للطاقات احلية ببالدان
لك من جانبه ،ترصيدا للمكتس بات التارخيية وجتس يدا للطموحات
ٍ
ومامتسك
قوي
والوراش االصالحية املس تقبلية ،من أجل ٍ
مغرب ٍ
وفاعل اقلمييا ودوليا.
داخلي ًا ٍ
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 وهو ما يلزمحا برضورة التعاون ،والعمل املتواصل ،واملشرتك لرفع
هذه التحدهات وحتقيق هذه الطموحات املرشوعة ،حتت القيادة
املتبرصة جلالةل املكل نرصه هللا.
 وهنا أود أن أتوجه بتكية اجالل واكبار للقوات املسلحة امللكية،
ولقوات ادلرك املليك والمن الونِن والقوات املساعدة عىل الروح
الوننية العالية اليت أابنوا عهنا من خالل ادلفاع عن حوزة الونن
ووحدته الرتابية ،واحلفاظ عىل المن والاس تقرار وسالمة
املواننني؛
 أما النقطة الثانية ،فتتعلق بواجب الثناء والشكر للس يدات
والسادة املستشارين احملرتمني ،أغلبية ومعارضة ،عىل التعبئة القوية
اليت عربمت من خاللها عن حسمك الونِن العايل ،كام أود أن أنوه
مبداخالتمك القيمة والبناءة خالل املناقشة العامة للمرشوع ،اليت
س تكون لنا فرصة الوقوف عندها ملزيد من الوقت خالل املناقشة
التفصيلية .وما من شك يف أن مساهامتمك القمية نيةل مسار
املناقشة والتصويت ،من شأهنا حتسني مضامني هذا املرشوع
وجتويده مبا ينسجم والتوجهيات امللكية السامية ،لصاحب اجلالةل
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نرصه هللا ،ويس تجيب النتظارات املواننات واملواننني وتطلعاهتم
يف ظل هذه الظرفية الاس تثحائية.
 ونمتىن صادقني أن تكون هذه املناس بة محطلقا للتأسيس لتعاون
ممثر وبناء مع مؤسس تمك احملرتمة ،حىت نتمكن معا من رفع
التحدهات اليت تواجه بالدان يف الظرف الراهن ،واجناح
االصالحات والوراش الاسرتاتيجية اليت حنن مقبلون علهيا.
 وخبصوص املشاورات القبلية ،فحكن مس تعدون لالنفتاح عىل لك
الفاعلني برملاان ونقاابت وقطاعا خاصا ،من أجل التأسيس حلوار
متواصل خالل الس نة حول لك القضاها وعىل رأسها قانون املالية.
 ويف هذا االنار ،س يكون ابماكننا ،من خالل مأسسة احلوار
الاجامتعي ،أن نتجاوز املقاربة اليت حترص هذا احلوار يف الرفع من
الجور ،اىل مقاربة أوسع جتعل من احلوار الاجامتعي انارا
للتشاور ادلامئ حول القضاها والتوهجات الاقتصادية والاجامتعية
الكربى ،مبا يف ذكل التوهجات املؤنرة ملرشوع قانون املالية قبل
عرضه عىل الربملان.
واذا كنا نتفهم مقرتحاتمك خبصوص تعديل القانون التنظميي لقانون املالية
اذلي مما الشك فيه أن ادلروس املس تخلصة من تزنيهل خالل امخلس
س نوات املاضية ،تفرض تعديل بعض الحاكم ،فالبد من التأكيد يف
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املقابل بأن هذا القانون التنظميي أقر تدابري هامة تتيح للس يدات
والسادة املستشارين احملرتمني اماكنية القراءة السهةل واملبسطة خملتلف
املزيانيات القطاعية ،حبيث أن هذه املزيانيات مفصةل بكيفية تمكن من
التعرف عىل الاعامتدات املالية اخملصصة للك برانمج موزعة حبسب
اجلهات واملشاريع املربجمة بلك هجة .كام أن لك اللجان القطاعية
تتوصل ابالضافة اىل هذه املزيانيات ،مبشاريع جناعة الداء للك قطاع،
اليت متكن الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني من الوقوف عىل
الهداف امللزتم هبا خبصوص لك برانمج ،واملؤرشات اليت متكن من
تقيمي مدى حتقيق هذه الهداف.
وحنن مس تعدون لعقد لقاءات مع جملسمك املوقر ابتداء من بداية
الس نة لمتكني الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني ،من تفعيل
املقتضيات اليت يتيكها القانون التنظميي لقانون املالية ،ومحاقشة لك
املقرتحات خبصوص تعديل هذا القانون.
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،



يف انار التفاعل مع تساؤالتمك ،ومالحظاتمك وانتقاداتمك اليت نتقبلها
بصدر رحب ،أود التأكيد عىل ما ييل:
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 أوال :هناك من اعترب الربانمج احلكويم ومرشوع قانون املالية جمرد
اعالن للنواها .وحنن جنيب بأن النواها اذا اكنت صادقة اجتاه
املوننني اذلين وضعوا ثقهتم يف الحزاب املكونة للغلبية
احلكومية ،فال عيب يف ذكل .واحلكومة لكها معبأة لتزنيل هذه
النواها اىل أرض الواقع .وقد بدأان الاش تغال جبد حىت نكون يف
مس توى انتظارات املواننني .ولعل أوىل معامل هذا الالزتام الرصحي
بتطبيق النواها ،هو هذه التعبئة اليت مزيت معل احلكومة خالل
السابيع املاضية من أجل ترسيع تزنيل الورش املليك لتعميم امحلاية
الاجامتعية ،من خالل املصادقة قبل يومني خالل جملس احلكومة
عىل س تة مراس مي تطبيقية للقانونني رمق  98.15و 99.15املتعلقني
بنظام التأمني االجباري السايس عن املرض ،وابحداث نظام
للمعاشات اخلاصني بفئات املهنيني والعامل املس تقلني والشخاص
غري الجراء اذلين يزاولون نشانا خاصا .وهو ما س ميكن حوايل 3
ماليني من التجار والصناع التقليديني ومقديم اخلدمات وذوهيم
من الرشوع يف الاس تفادة من التأمني االجباري السايس عن
املرض انطالقا من  1دجحرب .2021
كام قامت احلكومة ابحداث جلنة وزارية وجلنة تقحية للسهر عىل
التزنيل الفعيل والرسيع لتعممي امحلاية الاجامتعية .وستش تغل هااتن
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اللجنتان بشلك متواصل من أجل متكني ابيق فئات العامل غري
الجراء من الاس تفادة من التأمني االجباري السايس عن املرض،
وخاصة الفالحني ،وابيق الصناع التقليدين ،وهمنيي النقل،
وأحصاب املهن احلرة.
كام سيمت العمل عىل متكني الفئات الهشة والفقرية اخلاضعة حاليا
لنظام راميد ،من التوفر عىل تأمني عىل املرض ميكهنم من الولوج
اىل القطاعني العام واخلاص ،وبنفس سةل عالجات أجراء القطاع
اخلاص ،وذكل خالل النصف الثاين من س نة .2022
 اثنيا :حتدتمث عن اعادة الثقة للموانن يف الس ياسة ويف االدارة.
وهذا أمر رضوري ونتفق عليه مجيعا .فاذا اكن لزاما علينا كككومة
أن نعيد للموانن ثقته يف االدارة ،وخنن ملزتمون بذكل من خالل
تبس يط املسانر ورمقنهتا ،وحتسني ظروف اس تقبال املواننني
وترسيع البث يف نلباهتم ،فأعتقد يف املقابل ،بأن من أولويتحا
مجيعا أن نعيد للموانن ثقته يف الس ياسة .وذكل لن يتكقق اال من
خالل الوفاء اباللزتامات ،وكذكل من خالل الارتقاء ابخلطاب
الس يايس ،وجتنب احلمك املس بق عىل النواها .فاحلكومة ابلاكد
أمكلت شهرها الول ،وعربت ابمللموس عن حرصها عىل تمثني
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الزمن الس يايس ،وقامت ابعداد وتقدمي أول مرشوع قانون املالية
لها يف وقت قيايس ،ووضعته مبجلسمك املوقر يف أجاهل القانونية.
 وهنا أود أن أتساءل:
هل ميكن أن نزنل برانجما حكوميا مخلس س نوات يف مرشوع
قانون املالية لس نة 2022؟
وهل من املعقول أن نقول بأن احلكومة مل تف ابلزتاماهتا اجتاه
املوننني ،ومل مير عىل تعييهنا وتنصيهبا ،سوى شهر واحد؟
 اثلثا :عىل عكس ما قيل بأن الهيلكة احلكومية ،تفتقد خليط انظم
بني القطاب ،فقد مت وضع هذه الهيلكة وفق مقاربة مبنية عىل
الالتقائية والنجاعة يف تزنيل خمتلف برامج ومشاريع الربانمج
احلكويم .وأكرث من ذكل ،فقد أحدثنا قطاعا وزارها ملكفا ابلسهر
عىل ضامن التقائية خمتلف القطاب املشلكة للهيلكة احلكومية ،مع
التقيمي املتواصل لتزنيل خمتلف الوراش امللزتم هبا.
 رابعا :فامي يتعلق ابلربانمج احلكويم ،فأود أن أؤكد لمك بأن هذا
الربانمج ،قد جاء ابلزتامات واحضة ومرقمة تنطلق من ت ٍ
شخيص
ميداين النتظارات املوننني ،وذكل بأفق زمِن حمدد .وقد وضع
الربانمج من بني أوىل أولوهاته تزنيل خمرجات المنوذج التمنوي
اجلديد ،ابلتشارك مع خمتلف الفاعلني.
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 خامسا :مرشوع قانون املالية لس نة ،2022ينسجم يف أولوهاته،
وأبعاده مع غاهات ومضامني الربانمج احلكويم ،وحيمل يف نياته
نفسا اجامتعيا واحضا ،وهو ما يؤكد ،مبا اليدع جماال للشك ،بأننا
ماضون يف نريق حتقيق الزتامحا يف الربانمج احلكويم ببحاء أسس
ادلوةل الاجامتعية .قفد خصصنا ما يفوق  %40من مجموع النفقات
املربجمة يف مرشوع قانون املالية لقطاعي التعلمي والصحة ،وما يناهز
 %54من مجموع املناصب املالية احملدثة.
كام أن الزهادة اليت مت تسجيلها عىل مس توى اعامتدات الاستامثر
للمزيانية العامة لدلوةل بـ 10ماليري درمه ،خصص نصفها لقطاعي
التعلمي والصحة ،ونصفها الخر مت توجهيها ابلساس لتشغيل
الش باب ،يف انار برانمج الوراش الكربى والصغرى ،اذلي
س يحدث حوايل  250.000محصب شغل يف س نتني ،وبرانمج
"الفرصة" املوجه للش باب اذلين يريدون خلق مقاوةل صغرية ودلهيم
صعوابت يف توفري موارد ممكةل للقروض اليت متنكها البناك يف
انار برانمج انطالقة.
وحىت أبدد التخوف اذلي عرب عنه أحد السادة املستشارين،
خبصوص جناح هذا الربانمج ،أي برانمج الفرصة ،أود أن أنمئنمك
بأن احلكومة بصدد وضع لك الرتتيبات ابلتعاون مع لك الرشاكء
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الوننيني وادلوليني ،من أجل ختصيص املواكبة والتوجيه
والتكوينات الرضورية للش باب حاميل املشاريع يف اكفة املراحل،
وذكل من أجل تعزيز فرص جناح هذه املشاريع وضامن دميومهتا.
سادسا :ابلنس بة للفرضيات اليت ارتكز علهيا اعداد مرشوع قانون املالية
للس نة املالية  ،2022فاهنا تبقى جد موضوعية وتأخذ بعني الاعتبار
الس ياق ادلويل عىل أساس التوقعات الخرية جلل املؤسسات ادلولية
كصندوق النقد ادلويل ،والبنك ادلويل ،ووزارات الاقتصاد واملالية،
والبنوك املركزية وواكالت التنقيط.
 ففامي يتعلق بنس بة المنو لس نة  ،2022واليت مت حتديدها يف
 ،%3,2فهذا املعدل املتوقع للمنو الاقتصادي يظل يف مس توهاته
املسجةل ما قبل الزمة .كام أنه من البدهييي التأكيد عىل أن الزمة
الصكية شلكت صدمة شديدة عىل النس يج االنتايج الونِن
خالل فرتة الزمة مما أسفر عن ركود اقتصادي حاد خاللها ،وهو ما
س يليه بعدها (أي بعد الزمة) بدون شك انتعاش تدرجيي للمنو يف
الس نوات الالحقة ،موازاة مع اس تئحاف القطاعات الانتاجية
لنشانها .ومن املرحج أن يسامه تفعيل خمرجات المنوذج التمنوي
اجلديد ،وكذا االصالحات واملشاريع الهيلكية املربجمة يف انار
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الربانمج احلكويم يف تقوية النس يج االنتايج ،مما س ميكن من بلوغ
مس توى جديد من المنو حبوايل  %4عىل املدى املتوسط.
 وفامي خيص فرضية حمصول حبوب بنكو  80مليون قحطار س نة
 ،2022فهيي كذكل فرضية تستحد اىل معطيات واقعية مرتبطة
أساسا ،ابجملهود الكبري اليت مت ويمت بذهل عىل مس توى
الاسرتاتيجية الفالحية للرفع من انتاج خمتلف السالسل االنتاجية.
 اما ابلنس بة لتوقعات سعر الغاز ،فاهنا تأخذ بعني الاعتبار
تطورات منو الطلب والعرض العاملي ،اليت تبقى رهينة لتطورات
احلاةل الوابئية عىل املس توى العاملي والوضاع اجليوس ياس ية
والمحية وسالسل التوريد ،حيث من املرتقب أن يعود سوق
الغاز اىل التوازن تدرجيي ًا س نة .2022
سابعا :تفاعال مع مداخالتمك اليت تركزت حول ارتفاع السعار وحامية
القدرة الرشائية للمواننني فالبد هنا من التأكيد أوال بأن احلكومة قد
جعلت القطاعات الاجامتعية واحلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواننني
عىل رأس توهجاهتا يف هذا املرشوع ،واليت قبل اخلوض يف تفاصيلها البد
من توضيح المور ببعض املعطيات املوضوعية الرضورية:
فعىل غرار ابيق دول العامل ،فقد بدأ ارتفاع السعار بشلك ملكوظ محذ
شهر أبريل  ،2021وهذا بعد اجتاه سالب لتطور السعار خالل س نة
 2020عىل مس توى العامل .وهنا سأقدم لمك بعض الرقام:
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فقد بلغ مؤرش السعار عند الاس هتالك يف ش تنرب املايض %5,4 ،يف
الوالهات املتحدة المريكية ،و %3,4يف محطقة اليورو ،وهذه املعدالت
يه الكرث ارتفاعا خالل العرش س نوات الخرية ،وهذا هو الواقع عامليا.
وبشلك عام ،ميكن اجلزم بأن العوامل اليت أدت اىل الارتفاع احلايل
للسعار عند الاس هتالك يف العامل وببالدان ،تبقى مرتبطة ابلظرفية ودلهيا
نابع ظريف يعود أساسا لالنتعاش الاقتصادي اذلي يعرفه العامل بشلك
أقوى مما اكن متوقعا ،ولالرتفاع الكبري اذلي عرفته أسعار الطاقة ،اىل
جانب الاضطراابت املس مترة يف سالسل التوريد العاملية وحركة املالحة
ادلولية.
ومن جانب أخر ،فان التكسن اذلي عرفته بالدان ،سواء من خالل
املومس الفاليح املايض الاس تثحايئ اذلي متزي بوفرة يف االنتاج ،أو من
خالل تدخالت احلكومة فامي يتعلق ابملراقبة والتتبع ،قد مكن من توفري
السلع ومن حتقيق اس تقرار كبري عىل مس توى السعار؛ ابس تثحاء عدد
حمدود من املواد املس توردة من اخلارج.
وابلنس بة للمنتجات احمللية مثل اخلرض والفواكه واحلبوب ،فان السعار
ان مل تكن مس تقرة ،فقد عرفت اخنفاضا عىل مس توى العديد من
املنتوجات.
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أما ابلنس بة للمواد املدمعة واملمتثةل يف ادلقيق املدمع والسكر وغاز
البواتن ،فاهنا لن تعرف أي تغيري .فاس تقرار أسعار هذه املواد يبقى
مضموان من خالل صندوق املقاصة اذلي يتدخل من أجل تعويض
الفارق بني هذه السعار وأسعار السوق ادلولية.
وأود أن أؤكد بأن اللجنة بني-الوزارية امللكفة ابلسعار ،تش تغل بصفة
محتظمة محذ أسابيع ،وس تكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خالل
حماربة لك الهوامش الغري مربرة لتحديد السعار واختاذ لك االجراءات
الرضورية لتكقيق الهدف المسى اذلي حترص عليه احلكومة ،واملمتثل يف
احلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواننات واملواننني.
ويف هذا االنار ،فقد قررت احلكومة تعليق الرسوم امجلركية من أجل
ضامن اس تقرار أسعار القمح ،كام س تخصص تعويضا اضافيا للمس توردين
للكفاظ عىل أسعار مجيع مش تقات القمح عىل املس توى الونِن.
اىل جانب ذكل ،ودعام للقدرة الرشائية للمواننني ،فقد خصصت
احلكومة ما يناهز  8ماليري درمه ( 7,7ماليري درمه) كزهادة يف كتةل
الجور ،خصصت أساسا لداء املتأخرات املتعلقة برتقية املوظفني لسنيت
 2020و ،2021وذكل بعد س نتني من التجميد نتيجة الزمة.
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الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
تلمك اكنت أمه النقط اليت أثرت التطرق لها يف احملور الول لتدخيل ،فامي
سأحاول ،يف انار احملور الثاين ،تقدمي بعض التفاصيل خبصوص مجموعة
من التساؤالت اليت عرب عهنا مجموعة من الس يدات والسادة املستشارون
احملرتمون:
 أوال :فامي يتعلق ابلشق الرضييب ،سأحاول االجابة عىل مجموعة من
التساؤالت هبذا اخلصوص:
 فامي يتعلق بتزنيل مقتضيات القانون االنار ،أود التأكيد بأن
مقتضيات هذا القانون ،متت بلورهتا بناء عىل توصيات املناظرة
الوننية حول اجلباهات .وقد نص هذا القانون عىل أن االصالح
اجلبايئ سيمت تزنيهل بشلك تدرجيي داخل أجل مخس س نوات.
وانسجاما مع مبدأ التدرج يف التزنيل ،معلنا عىل ادراج مجموعة من
التدابري الهامة يف انار مرشوع قانون املالية لس نة  ،2022من بيهنا:
 ختفيض سعر الرضيبة عىل الرشاكت الصناعية اذلي انطلق س نة
 2020من  %31اىل  ،%28وستمت مواصةل ختفيضه اىل ،%26
اىل جانب ختفيض سعر احلد الدىن للرضيبة من  %0.50اىل
.%0.40
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أما فامي يتعلق بتوس يع الوعاء الرضييب فسيمت عرب عدة أليات:
 الترضيب التدرجيي لبعض القطاعات والعمليات املعفاة حاليا. تعزيز الرتسانة القانونية حملاربة المتلص ،والغش ،وكذكل تكثيفاحلهود من أجل ادماج القطاع غري املهيلك.
فامي خيص التكفزيات اجلبائية ،أود التأكيد بأنه تطبيقا للقانون االنار،
س تعمل احلكومة عىل التقليص ما أمكن من التكفزيات اجلبائية،
واستبدالها ابدلمع العمويم املبارش املرشوط بتكقيق الهداف.
ووزارة الاقتصاد واملالية محكبة حاليا عىل دراسة النفقات اجلبائية،
وكيفيات تقيميها من أجل اختاد التدابري املناس بة ،أخذا بعني الاعتبار
الاثر الاجامتعية والاقتصادية املرتبطة بلك صنف من هذه النفقات.
أما خبصوص حذف تصاعدية أسعار اجلدول احلايل للرضيبة عىل
الرشاكت ،فأود التأكيد بأن هذا التدبري يعترب مرحةل أولية أساس ية
الهدف مهنا تبس يط هيلكة أسعار الرضيبة عىل الرشاكت قصد حتقيق
الالتقائية التدرجيية حنو تطبيق سعر نس يب موحد كام هو محصوص
عليه يف املادة  4من القانون االنار .و من هجة أخرى فهو هيدف اىل
مالءمة نظامحا اجلبايئ والانفتاح عىل املامرسات ادلولية الفضىل.
كام أود التأكيد بأن املقاوالت الصغرى اليت حتقق رحبا ال يتجاوز
 300.000درمه ،و اليت تشلك حوايل  %70من النس يج املقاواليت
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الونِن ،ال تس تفيد أصال من تصاعدية أسعار اجلدول احلايل
للرضيبة ،حيث أهنا تؤدي هذه الرضيبة بسعر نس يب حمدد يف %10
فقط.
فامي يتعلق ابقرتاح رفع سقف رمق العامل احملدد لنظام املقاول اذلايت،
أود أن أؤكد بأن اختاد هذا االجراء جيب أن يمت بناء عىل دراسة
ومعطيات موضوعية تبني احلاجة املاسة اىل اعامتده .اال أن تقيمي
النتاجئ احملصل علهيا محذ ارساء هذا النظام يبني أن متوسط رمق أعامل
املرصح به يعادل  8.802درمه فقط .وهو متوسط يبقى ضعيفا جدا
مقارنة مع سقف رمق العامل احملدد حاليا لهذا النظام.
خبصوص اعفاء دخول املعاشات من الرضيبة عىل ادلخل ،مفن انحية
املبدأ ختضع دخول املعاشات للرضيبة عىل ادلخل ،لكون املبالغ اليت
اكنت حتجز يف املنبع لتأسيس تكل املعاشات ورواتب التقاعد ،اكنت
تس تفيد من االعفاء من هذه الرضيبة نوال احلياة الوظيفية للمتقاعد.
وللتذكري فهذا املبدأ معمول به يف معظم النظمة اجلبائية ادلولية.
ومن هجة أخرى ،أود أن أؤكد لمك بأنه عند حتديد صايف املعاش
املفروضة عليه الرضيبة ،تطبق خصوم جزافية (abattements
) forfaitairesمما يرتتب عنه اعفاء أكرث من  %90من معاشات
التقاعد من الرضيبة عىل ادلخل ،وتبقى فقط املعاشات العليا يه اليت
ختضع للرضيبة.
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فامي يتعلق ابعادة هيلكة الشطر املتعلقة ابلرضيبة عىل ادلخل ،أود أن
أؤكد لمك بأن هذا التدبري اذلي هيدف اىل دمع القدرة الرشائية ذلوي
ادلخول ادلنيا والطبقة املتوسطة ،محصوص عليه يف القانون االنار،
وس تعمل احلكومة عىل تزنيهل وفق مقاربة مشولية متكن يف نفس الوقت
من توس يع وعاء هذه الرضيبة.
وخبصوص ترسيع اصالح الرضيبة عىل القمية املضافة جلعلها أكرث
حيادية ابلنس بة للمقاوالت ،أود التأكيد بأن هذا التوجه مت التنصيص
عليه يف املادة الرابعة من القانون االنار املتعلق ابالصالح اجلبايئ،
ويندرج مضن الهداف الساس ية اليت س تعمل احلكومة عىل تزنيلها
بشلك تدرجيي داخل أجل مخس س نوات ،أخذا بعني الاعتبار
التدابري ذات الولوية ومراعاة للظرفية الاقتصادية الراهنة.
وما من شك بأن اصالح نظام الرضيبة عىل القمية املضافة خصوصا عىل
مس توى السعار ،س ميكن من تقليص املصدم ) ،(butoirاذلي يؤدي
اىل ترامك ادلين الرضييب ،وهو ما يؤثر سلبا عىل س يوةل املقاوالت.
أما فامي خيص ارجاع دين الرضيبة عىل القمية املضافة ،تسعى احلكومة
جاهدة من أجل مواصةل ارجاع دين الرضيبة عىل القمية املضافة لفائدة
املقاوالت املس تكقة ،ابملوازاة مع تكثيف معليات حماربة الفاتورات
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الصورية اليت تؤثر عىل مردودية هذه الرضيبة  .كام سيمت يف انار
مقتضيات القانون االنار املتعلق ابالصالح اجلبايئ ،اعامتد الاسرتاتيجية
الرامية اىل تعممي ارجاع دين الرضيبة عىل القمية املضافة كام هو الشأن يف
العديد من ادلول.
فامي يتعلق مبحاربة الهتريب ،أود التأكيد بأن هذه الظاهرة تشلك
خطورة ابلغة ابلنظر النعاكساهتا السلبية عىل املس توى الاقتصادي
والاجامتعي وكذا عىل حصة املواننني.
وللحد من هذه الفة ،اختذت ادارة امجلارك عدة اجراءات من أمهها
تعزيز املنظومة احلالية حملاربة الغش والهتريب ابنشاء” فرقة وننية
للجامرك "اتبعة لالدارة املركزية تغطي تدخالهتا اكفة ربوع اململكة ،هذا
اىل جانب تشديد املراقبة ،وتعزيز التنس يق مع السلطات املتدخةل
الخرى وخاصة المن الونِن وادلرك املليك ،والتعاون مع الفاعلني
الاقتصاديني هبدف ارشاكهم يف احلد من هذه الظاهرة.
وابلرمغ من الصعوابت واالكراهات اليت تعرتض الداء املهِن لعوان
امجلارك ،فقد مكحت اجلهود املبذوةل من حتقيق نتاجئ هممة حيث بلغت
قمية البضائع املهربة احملجوزة  456,5مليون درمه من السلع املهربة
خالل التسع أشهر الوىل من هذه الس نة.
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اثنيا :فامي يتعلق بتساؤلمك خبصوص الكيفية اليت س تواجه هبا احلكومة
ارتفاع حاجيات المتويل ،وملاذا ال تلجأ احلكومة اىل متويل حاجياهتا عن
نريق بنك املغرب ،أود أن أؤكد أن احلاجيات االجاملية املتوقعة لمتويل
مزيانية ادلوةل برمس مرشوع قانون املالية لس نة  2022تبلغ حوايل
 164,4مليار درمه .وسيمت تلبية هذه احلاجيات المتويلية عرب اللجوء اىل
الاقرتاضات املتوسطة والطويةل المد مببلغ  65,4مليار درمه عىل
مس توى السوق ادلاخيل ،و 40مليار درمه كمتويل خاريج .ابالضافة
ذلكل ،سيمت تعبئة متويالت مببلغ  12مليار درمه عن نريق أليات متويل
مبتكرة ،فامي سيمت تغطية ابيق احلاجيات المتويلية عرب اللجوء اىل
الاقرتاضات القصرية المد.
وفامي يتعلق ابللجوء لبنك املغرب لتغطية احلاجيات المتويلية للخزينة ،أود
أن أوحض بأن أحاكم املادة  69من القانون السايس احلايل لبنك املغرب،
اذلي دخل حزي التنفيذ يف  15من يوليوز س نة  ،2019ال تسمح أن
تقوم هذه املؤسسة بمتويل جعز اخلزينة عرب الرشاء املبارش لس ندات
ادلين اليت تصدرها ادلوةل ،أو أن مينكها مساعدات مالية ،اال يف شلك
تسهيالت صندوق حتدد يف مخسة يف املائة ) (%5من املوارد اجلبائية
اليت يمت حتقيقها خالل الس نة املالية املختتمة .وأود أن أؤكد هنا بأن
19

اخلزينة مل تلجأ ،محذ س نة  ،2006اىل هذه التسهيالت رمغ الزمة
املرتبطة جباحئة كوفيد.19-
وقد أابنت جتارب بعض ادلول النامية أن اللجوء اىل المتويل املبارش،
عرب اصدار الوراق النقدية من أجل متويل االنفاق العمويم وسد جعز
املزيانية ،أتبث بشلك واحض عدم فعاليته .كام اكنت هل انعاكسات وخمية
من بيهنا ارتفاع التضخم ،وفقدان الثقة يف العمةل الوننية ،واخنفاض
احتيانيات الرصف ،وارسال اشارة سلبية لواكالت التصنيف
واملستمثرين ،ابالضافة اىل املساس مبصداقية واس تقاللية البنك املركزي.
حيث أن البنوك املركزية لهذه ادلول اكنت مرمغة يف الخري عىل التخيل
عن هذه اللية جراء تفامق تدهور الوضعية املاكرو اقتصادية.
واعتبارا ملا س بق ،تعد اس تقاللية بنك املغرب يف تس يري الس ياسة
النقدية مكس با همام ال ينبغي املساس به ،ملا هل من أمهية يف تعزيز انتقال
قرارات الس ياسة النقدية لالقتصاد احلقيقي ،وكذا حتسني قدرة البنك
عىل حتقيق الاس تقرار النقدي .وابلتايل ،من الصعب اعادة النظر يف
القانون السايس للبنك من أجل ختويل احلكومة اماكنية اعطاء تعلاميت
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يف اجتاه السامح بمتويل احتياجات ادلوةل ،انهيك عن الاثر السلبية اليت
قد تنجم عن مثل هذه التوجه.
اثلثا :فامي يتعلق ابملديونية ،أود التأكيد من جديد عىل أن اللجوء لدلين
ليس مشالك يف حد ذاته ،اذا اكن موهجا لمتويل الاستامثر املنتج للرثوة
وفرص الشغل.
ففي ظل تفامق جعز املزيانية اىل مس توهات غري مس بوقة نتيجة الزمة اذ
بلغ  7,6 %من الناجت ادلاخيل اخلام ،والارتفاع الكبري اذلي عرفته
مديونيتحا  ،واليت بلغت  %76من الناجت ادلاخيل اخلام ،اكن أول ما مقنا
به يف انار مرشوع قانون املالية لس نة  ،2022هو العودة اىل تطبيق
أحاكم القانون التنظميي للاملية ،فامي يتعلق بتوجيه ادلين حرصها لتغطية
نفقات الاستامثر وسداد أصول ادلين.
فقد كنا أمام معادةل صعبة:
أوال :اكن علينا البكث عن موارد اضافية ،حىت نمتكن من تغطية
النفقات العادية غري القابةل للتقليص ونعِن هبا نفقات املوظفني ،ونفقات
التس يري ،واملقاصة وفوائد ادلين ،وابلتايل حتقيق فائض عىل مس توى
الرصيد العادي للمزيانية لول مرة محذ س نتني.
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اثنيا :برجمة الزتاماتنا يف الربانمج احلكويم ابضافة حوايل  9ماليري درمه
عىل مس توى نفقات الاستامثر.
اثلثا :تقليص جعز املزيانية من  %6.7اىل  %5,9من الناجت ادلاخيل
اخلام.
هذه ،أيهتا الس يدات والسادة ،يه املعادةل الصعبة اليت كنا أماهما.
واس تطعنا يف وقت وجزي ،وبفضل تظافر لك اجلهود ،أن نقوم حبلها
وأن نقدم لمك مرشوع قانون مايل حيرتم املبادئ الساس ية للقانون
التنظميي لقانون املالية ،ويفي جبزء همم من الزتاماتنا اجتاه املواننني،
ويضمن اس تدامة ماليتحا العمومية ،ويؤسس ملرحةل تقليص جحم
املديوينة اذلي بلغ مس توهات مقلقة.
 فقد رفعنا من املوارد اجلبائية ،ليس من خالل رفع الضغط الرضييب،
بل من خالل تقوية املراقبة وحتسني مس توى التكصيل.
وهنا أفتح قوسا لؤكد لمك بأن تطبيق رضيبة داخلية عىل اس هتالك
املنتجات والالت والهجزة املس هتلكة للكهرابء ،ليس الهدف محه
البكث عن موارد اضافية لمتويل املزيانية ،بل يريم ابلساس اىل
الاخنراط يف تطبيق اسرتاتيجية بالدان لتكقيق النجاعة الطاقية ،وتزنيل
مقتضيات القانون االنار يف هذا الاجتاه ،وس تخصص عائدات هذه
الرضيبة لفائدة صندوق دمع امحلاية الاجامتعية والامتسك الاجامتعي .وقد
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تفاعلنا اجيااب مع تعديالت جملس النواب هبذا اخلصوص ،ومت خفض
هذه الرضيبة بشلك ملموس ،مفثال ابلنس بة للوحات الالكرتونية ،مت
خفض هذه الرضيبة من  200درمه اىل  30درمه ،وابلنس بة
للكواسيب احملموةل من  150درمه اىل  50درمه ،وابلنس بة لبايق أنواع
احلواسيب من  200اىل  50درمه.
 كام مقنا ابقرار املسامهة التضامحية ،دون أن منس مبداخيل الطبقة
املتوسطة.
 ورفعنا من نفقات الاستامثر بـ  10ماليري درمه ،ومل نرفع نفقات
التس يري ،حرصا محا أن يوجه هذا اجملهود االضايف النعاش الاقتصاد
الونِن.
ومن شأن هذه التدابري جممتعة أن متكن من ضامن اس تقرار ادلين ،عىل
املدى القريب ،يف مس توهاته احلالية ووضعه يف مسار تنازيل عىل املدى
املتوسط ،مع االشارة اىل أن املس توى احلايل ملديونية اخلزينة يبقى
مس تداما ومتككام فيه ابلنظر اىل الهوامش املتوفرة وبنية حمفظة ادلين
واليت تمتزي مبعدل تلكفة محخفض وأقل عرضة خلطر المتويل.
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رابعا :فامي يتعلق بتزنيل اجلهوية ،أود التأكيد عىل أن احلكومة حريصة عىل
تونيد خيار اجلهوية كخيار دس توري ودميقراني ،ليس كهنج س يايس
واداري للمملكة فقط ،ولكن أيضا كبديل تمنوي لتعرث الس ياسات
العمومية املركزية واملمركزة يف القضاء عىل التفاواتت اجملالية فامي خيص
الاستامثرات والولوج اىل اخلدمات العمومية الساس ية ،وابلتايل انعاكس
ذكل عىل التوزيع العادل للرثوة بني اجلهات.
وذلكل ،سيمت العمل عىل نقل اختصاصات واسعة من ادلوةل اىل اجلهة
ابملوازاة مع حتويل املوارد املادية والبرشية الاكفية ذلكل ،وعىل حنو يضمن
الاس تقاللية يف التدبري املايل واالداري للجهة ،وجيعل من هذه الخرية
قطبا تمنوها حقيقيا ورافعة للتمنية البرشية والارتقاء الاجامتعي ورشياك
أساس يا لدلوةل.
كام س تويل احلكومة أمهية كبرية ملواكبة اجلهات لترسيع تزنيل برامج التمنية
اجلهوية :وخاصة املشاريع والربامج ذات الولوية ،اليت سيمت متويلها يف
انار عقود-برامج بني ادلوةل واجلهات .وسيمت العمل كذكل عىل الترسيع
بتزنيل ورش الالمتركز االداري.
وقد خصصنا يف انار هذا املرشوع ما مجموعه  42مليار درمه للجامعات
الرتابية يف انار حصهتا من الرضائب املنصوص علهيا يف القوانني
التنظميية.
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ويف هذا االنار ،خبصوص ما تطرق هل مجموعة من الس يدات والسادة
املستشارين خبصوص ضعف نسب حتصيل الرضائب والرسوم احمللية،
واقرتاح تفويت حتصيلها للمديرية العامة للرضائب واخلزينة العامة
للمملكة ،أود التأكيد هبذا الصدد بأن معلية جتويد والرفع من مردودية
حتصيل هذه الرضائب والرسوم قد متت مبارشته فعليا من خالل اس ناد
تدبري وعاء وحتصيل رمس السكن واخلدمات امجلاعية اىل اخلزينة العامة
للمملكة ،فامي مت اس ناد تدبري وعاء وحتصيل الرمس املهِن للمديرية العامة
للرضائب مبوجب مقتضيات القانون  07-20بتغيري وتمتمي القانون 47-06
املتعلق جبباهات امجلاعات الرتابية.
وقد مت الرشوع يف تزنيل هذا االصالح بصفة تدرجيية ،ابعامتد جتربة
منوذجية يف أفق تعمميها عىل مجموع الرتاب الونِن.
حرضات الس يدات والسادة،
تلمك اكنت أمه النقط اليت أثرت التطرق لها يف انار التفاعل مع
مداخالتمك القمية .وأشكرمك جمددا عىل تعبئتمك واخنرانمك املسؤول
يف النقاش حول مرشوع قانون املالية لس نة  ،2022اذلي هو أول
مرشوع قانون مالية لهذه احلكومة .واذلي نعتربه محطلقا لتزنيل
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الزتاماتنا يف انار الربانمج احلكويم ،اليت س نكرص عىل تفعيلها
بشلك تدرجيي وفقا ملا عاهدان عليه املواننني ،ويف انار ما تتيحه
اماكنياتنا املالية اليت س نعمل عىل تعزيزها من خالل الرفع من
دينامية المنو.
وسأبقى أان وزمييل الس يد الوزير املنتدب رهن اشارتمك لتقدمي
املزيد من التوضيحات واملعطيات خالل املناقشة التفصيلية.
شكرا لمك ،والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
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