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        الرابعة عرشةالرابعة عرشةالرابعة عرشةالرابعة عرشة....حمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسة

   )2015+سمرب د 8( 1437صفر  26لثال:ء ا :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .املس�شار السKيد عبد إالاله احللوطي، اخلليفة الثاين @لرئ?س :الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

وثالثون دقMقة، ابتداء من الساRة اخلامسة  ثنانساعتان وإ : التوقMتالتوقMتالتوقMتالتوقMت
  .سة واVٔربعني مساءساداTقMقة ال و 

اسKتكامل املناقشة العامة من Tن الفرق وا]موRات الربملانية  ::::Yدول اVٔعاملYدول اVٔعاملYدول اVٔعاملYدول اVٔعامل
  .وcسfKع ٕاىل رد وز�ر cقbصاد واملالية 70.15ملرشوع القانون املايل رمق 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

        ::::، رئ?س اجللسة، رئ?س اجللسة، رئ?س اجللسة، رئ?س اجللسةاملس�شار السKيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السKيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السKيد عبد إالاله احللوطياملس�شار السKيد عبد إالاله احللوطي
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        السKيدات والسادة الوزراء احملرتمون،السKيدات والسادة الوزراء احملرتمون،السKيدات والسادة الوزراء احملرتمون،السKيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
        السKيدات والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمني،

تطبيقا @uسKتور والقانون التنظميي @لاملية والنظام اTاqيل ]لس 
املس�شار�ن، خيصص جملس املس�شار�ن هذه اجللسة ملتابعة cسfKع 

تدqالت العامة @لسKيدات والسادة رؤساء الفرق وم{سقي لبايق ال 
@لسKنة املالية  70.15ا]موRات الربملانية حول مرشوع قانون املالية رمق 

، ورد السKيد وز�ر cقbصاد واملالية Rىل تدqالت السادة رؤساء 2016
  .الفرق وممثيل ا]موRات الربملانية

الت املغرب، فليتفضل واللكمة اVٔوىل لفريق cحتاد العام ملقاو
  .مشكورا

        ::::املس�شار السKيد عبد إال� حفظياملس�شار السKيد عبد إال� حفظياملس�شار السKيد عبد إال� حفظياملس�شار السKيد عبد إال� حفظي
        ....mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلنيmسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلنيmسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلنيmسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

        السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

        السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
د العام ٔ��رشف ب��اول اللكمة يف هذه اجللسة العامة، �مس cحتا

ملقاوالت املغرب، مكمثلني @لمنظامت املهنية @لمشغلني اVٔكرث متثيلية، وذ� 
Vٔول مرة يف �رخي هذه املنظامت ويف حMاة جملس املس�شار�ن برت�ي�bه 

، يف ٕاطار إالصال¡ات املؤسساتية اليت 2011اجلديدة مبوجب دسKتور 
دة لصاحب اجلال¦ عرفهتا بالد¤ Rىل مسارها اTميقراطي، �لقMادة الرشKي

  .امل© محمد السادس، حفظه هللا
وٕاذ ®مثن هذه اخلطوة، فٕاننا نعزت هبا كذ�، �عتبارها مثرة من مثار العمل 
الهام واملسKمتر لالحتاد العام، ²رشيك فاRل يف لك املبادرات ذات الص¯ 
مب¹االت اشKتغا�، سواء مع احلكومة ٔ�و مع املركز¶ت النقابية، حMث رامك 

ة ٔ�ساسها احلرص اTامئ Rىل التوافق، والسعي ٕالق�اع الرشاكء qرب 
السKياسKيني وcجfعيني �Tور الهام ا¾ي تلعبه املقاو¦ يف qلق الرثوة 
وال�شغيل، والرفع من القدرة الرشائية @لمواطنني ويف تدعمي اسKتقاللية 

  . وم�اRة cقbصاد الوطين
من هذا املنرب Rىل ٔ�ن دفاRه ٕان cحتاد العام ملقاوالت املغرب يؤكد 

يت¹ه حنو املقاو¦ املسؤو¦ اجfعيا، دون ٕاغفال الواقع احلايل @لمقاو¦ 
  . املغربية، qاصة الصغرى واملتوسطة اليت تع?ش صعو�ت حقMقMة

ٕان مسؤولية مناء املقاوالت وتنافس?هتا وتذليل الصعو�ت اليت تعرتضها 
ا ٕاال ٔ�ن نؤكد ٔ�ن املقاو¦ ِم© مسؤولية مشرتكة، وبناء Rليه، ال +سعن

@لجميع وحتتاج ٕاىل م�اخ Rام م�اسب ليك Èمتكن من املسامهة يف ¡ل 
  .معض¯ ال�شغيل، Íٔساس لتقوية الfسك cجfعي

وقÐل تقدمي موقف cحتاد العام ملقاوالت املغرب من مرشوع القانون 
اليت خيضع  ، ٔ�رى من الرضوري توضيح املهنجية العامة2016املايل لسKنة 

  .لها معلنا كفريق يف هذا ا]لس املوقر
ٕاننا، يف cحتاد العام ملقاوالت املغرب، ندرج نقاشKنا @لقانون املايل يف 
إالطار العام @ل�سKيري cقbصادي وcجfعي @لشÕٔن العام، مع اسKتحضار 
التوجهيات الواردة يف اخلطاب السايم جلال¦ امل© ٔ�ثناء افbتاح السKنة 

املسؤولية الوطنية تقbيض من املسؤولية الوطنية تقbيض من املسؤولية الوطنية تقbيض من املسؤولية الوطنية تقbيض من "يعية احلالية، ¡ني ٔ�وىص Yاللته بÕٔن ال�رش 
، وبÕٔنه "امجليع cرتفاع ٕاىل مسKتوى ا@لحظة التارخيية اليت تع?شها بالد¤امجليع cرتفاع ٕاىل مسKتوى ا@لحظة التارخيية اليت تع?شها بالد¤امجليع cرتفاع ٕاىل مسKتوى ا@لحظة التارخيية اليت تع?شها بالد¤امجليع cرتفاع ٕاىل مسKتوى ا@لحظة التارخيية اليت تع?شها بالد¤

جيب Rىل جملسKنا هذا ٔ�ن +شلك فضاء @لنقاش البناء و@لÞربة والرزانة جيب Rىل جملسKنا هذا ٔ�ن +شلك فضاء @لنقاش البناء و@لÞربة والرزانة جيب Rىل جملسKنا هذا ٔ�ن +شلك فضاء @لنقاش البناء و@لÞربة والرزانة جيب Rىل جملسKنا هذا ٔ�ن +شلك فضاء @لنقاش البناء و@لÞربة والرزانة "
مر�ٓة مر�ٓة مر�ٓة مر�ٓة  انانانان�كون الربمل�كون الربمل�كون الربمل�كون الربمل"وبÕٔن " واملوضوعية، بعيدا عن ٔ�ية اعتبارات سKياسKيةواملوضوعية، بعيدا عن ٔ�ية اعتبارات سKياسKيةواملوضوعية، بعيدا عن ٔ�ية اعتبارات سKياسKيةواملوضوعية، بعيدا عن ٔ�ية اعتبارات سKياسKية

تعكس اãشغاالت املواطنني، وفضاء @لحوار اجلاد واملسؤول حول لك تعكس اãشغاالت املواطنني، وفضاء @لحوار اجلاد واملسؤول حول لك تعكس اãشغاالت املواطنني، وفضاء @لحوار اجلاد واملسؤول حول لك تعكس اãشغاالت املواطنني، وفضاء @لحوار اجلاد واملسؤول حول لك 
  ".القضا¶ الوطنية الكربىالقضا¶ الوطنية الكربىالقضا¶ الوطنية الكربىالقضا¶ الوطنية الكربى

يف هذه القضا¶، وجعل " التوافق إالجيايبالتوافق إالجيايبالتوافق إالجيايبالتوافق إالجيايب"ودRا Yاللته العfد 
  .ا®هتçى åم صاحب اجلال¦" املؤسسات يف qدمة املواطننياملؤسسات يف qدمة املواطننياملؤسسات يف qدمة املواطننياملؤسسات يف qدمة املواطنني"

 Kحتاد العام ملقاوالت املغرب م�ذ سc نوات هبذا املنطق، لقد ِمعلنا يف
حMث حرِصنا وحنرص دامئا Rىل ٕاجياد توافقات مع احلكومات املتعاقÐة، 
سواء Rرب املشاورات واحلوار، ٔ�ثناء م�اقشة مشاريع قوانني املالية، وqالل 
ٕاRداد اêططات التمنوية القطاعية والوطنية، ٔ�و من qالل مسامهتنا يف 

?يئ ومشاركتنا يف حاكمة Rدد ٔ�ãشطة ا]لس cقbصادي وcجfعي والب 
من املؤسسات cجfعية، اكلصندوق الوطين @لضامن cجfعي ومكbب 

  . التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل ٕاخل
كام حرصنا كذ� Rىل ٕاجياد صيغ @لتفامه مع الفاRلني cجfعيني، 
حMث خطو¤ خطوات هامة يف Rالقbنا مع املركز¶ت النقابية، Rرب توقMع 

Mات اكن لها انعاكس ٕاجيايب Rىل السمل cجfعي، وTينا عزم Rىل اتفاق 
مواص¯ معلنا يف هذا cجتاه لبلورة واسKت�Ðاب م�اخ مشجع وحمفز 
لالقbصاد الوطين، �ركزية ٔ�ساسKية لتقوية cسKتقرار والfسك cجfعي 

ô ن تنعم هبام بالد¤، وامحلد�ö@وا.  
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راطية ال�شار�ية يف مسلسل تفعيل كام ٔ�ننا ننخرط يف ٕاطار اTميق
اجلهوية املتقدمة Rىل النحو ا¾ي رشعت بالد¤ يف ٕارسائه بÕٔقاùمينا اجلنوبية، 
يف ٕاطار مر¡¯ فاص¯ يف �رخي اسKتكامل الو¡دة الرتابية @لمملكة، كام �ٔكد 
Rىل ذ� صاحب اجلال¦ يف اخلطاب التارخيي مبناسKبة ا¾�رى اVٔربعني 

هذا املرشوع التمنوي ا¾ي نعزت مبسامهتنا يف بلورته @لمسرية اخلرضاء، 
وتفعيú، واخنرطنا يف تزنيú كفاRلني يف امليدان، وذ� مبالمئة هيلكة احتاد¤ 

  . مع التقطيع اجلهوي اجلديد و�الس�þر يف هذه اVٔقالمي العز�زة Rلينا مجيعا
� مضن  واعتبارا لكون املرشوع منوذYا مسKتقÐليا، فٕان ختصيص مزيانية

القانون املايل احلايل، يعترب خطوة ممتزية ونوعية، �سKتلزم تعز�زها �لرفع من 
إالماك¤ت املالية وال�رشية املو�ة @لمرشوع، يف ٔ�فق تعمميه Rىل �يق �ات 

  . اململكة كمنوذج Èمنوي رائد
ٕان اجلهوية يف م�ظور cحتاد العام ملقاوالت املغرب ي{Ðغي ٔ�ن تُ�ىن يف 

c هنا من شقهاMططات القطاعية �جلهات ومتكêرب توطني اR صاديbق
موارد mرشية تعزز اخلربات املتوفرة Tهيا وجتميع الفاRلني cقbصاديني 

   .اجلهويني، حتت ٕارشاف هيئة حملية تتوىل �ام احلاكمة والت�Ðع والتقMمي
وع ٕاذا كنا نعي اVٔمهية اليت Èك�سKهيا م�اقش��ا @لقانون املايل، مكرش 

يوحض السKياسة الظرفMة املتبعة qالل السKنة يف جمال مالية اTو¦، فٕانه 
جيب ٔ�ن ãسKتحرض دامئا ٔ�ن هاته السKياسة املالية ال جيب ٔ�ن تعزل عن 
الشق الثاين @لسKياسة الظرفMة، ا¾ي هو السKياسة النقدية املتبعة، حMث 


 والظرفMة احلاليةKتني، سKياسKاكمل بني هاتني السÈ متزي بتدين  جيب ٕاجيادÈ

ãسKبة القروض البنكMة وإالشاكالت املسKتعصية املتعلقة بتÕٔخر اVٔداءات يف 
ظل تعرث القانون املتعلق هبا وتفامق ãسKبة ٕافالس املقاوالت ا¾ي الزال يف 

  .م�حى تصاRدي م�ذ ست سKنوات
ويف هذا إالطار ي{Ðغي إالرساع ٕ�صالح بنك املغرب Tمع اسKتقالليته 

ليك  –¶دة Rىل دوره يف احملافظة Rىل ãسKبة التضخم ز - يك يلعب دوره 
  .يلعب دوره يف ضبط السوق املالية، وتدعمي السKياسة املالية @uو¦

        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

        السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان فريق�ا ٕاذ يت¹اوب ٕاىل ¡د ما مع الفرضيات اليت بين Rلهيا مرشوع 

نون املايل، يؤكد Rىل ٔ�ن العمل جيب ٔ�ن ينصب Rىل تÕٔس?س Èمنية القا
اقbصادية مbوازنة، تواصل دمع الطلب ودمع إالنتاج Rرب �رسيع التصنيع 
وحتفزي cس�þر ودمع املقاو¦ وتوطيد اêططات القطاعية، وتعز�ز اùمنوذج 

fعية التمنوي cقbصادي Rىل حنو ٔ�كرث ٕادماYا، Rرب تقليص الفوارق cج
وا]الية وqلق م�اصب الشغل، ٔ�ولوية ذات ٔ�مهية قصوى كام هو الشÕٔن 
�ل{سKبة Tمع اجلهوية املوسعة ومواص¯ إالصال¡ات املهيلكة الكربى 

  .وا]هودات @لحفاظ Rىل التواز¤ت املا�رو اقbصادية
ومن الواجب ٔ�ن نؤكد Rىل ٔ�نه ال جيب ٔ�ن �كون طموح�ا مbدنيا  ،هذا

املتوقعة لهذه السKنة تعترب �ري % 3و cقbصادي، ف{سKبة ف
 خيص اùمن
اكفMة خللق الرثوة وم�اصب الشغل وcسKمترار يف حتسني القدرة الرشائية 
@لمواطنني، واحلد من ãسق إالفالسات املس¹¯، كام ٔ�هنا ال متكن من ٕاجناز 

  .اليت وRد هبا الترصحي احلكويم% 5.5
ود احلد من جعز املزيانية يف ¡دود كام ٔ�ننا ãس¹ل �رتياح مواص¯ جمه

من اqTل القويم العام، ٕاال ٔ�ن ا]هود اVٔكرب جيب ٔ�ن ينصب Rىل % 3.5
ÈرشKيد نفقات ال�سKيري، ويف هذا الصدد ãس¹ل كذ� �رتياح تفعيل 
ا@لجنة الوطنية @لمشرت¶ت العمومMة، وذ� ²خطوة حنو ضبط قار وشفاف 

  .لهذه املشرت¶ت
مليار درمه،  þ189ر وٕان ارتفع جحمها إالجاميل ٕاىل كام ٔ�ن نفقات cس�

فٕان مسKتواها ال �زال ضعيفا ãس�Mا مقارنة مع احلاجMات الكربى @لبالد 
خصوصا ؤ�ن معدل إالجناز السKنوي املتوسط لالس�þرات ينحرص يف 

  . ، اليشء ا¾ي جيب ٔ�ن نعمل Rىل جتاوزه%60حوايل 
 cس�þرات العمومMة املربجمة كام ٔ�نه من الواجب ٔ�ن حنافظ دامئا Rىل

ؤ�ن ال نعمد ٕاىل تقليصها لكام ضاقت املزيانية العمومMة، وال +سعنا ٕاال ٔ�ن 
نلفت النظر ٕاىل cرتفاع املضطرد @لمديونية اTاqلية @uو¦، اليشء ا¾ي 
ينعكس سلبيا Rىل سعر الفائدة املعمول به وRىل مسKتوى السKيو¦ املمكن 

  .ملقاو¦اسKتعاملها من طرف ا
كام ٔ�نه جيب ٔ�ن نذ�ر ٕ�شاكلية تÕٔخر اVٔداءات العمومMة، اليشء ا¾ي 
+س�ب صعو�ت �برية @لمقاوالت بل وٕافالسات Rدة، خصوصا بني 

  .املقاوالت الصغرى واملتوسطة
        السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،

ٕاذا اكن الهدف هو cس�þر والتمنية وال�شغيل، فالبد ٔ�ن �كون م�اخ 
ن الرشاكة بني القطاع العام مثاهfم مسKمتر، ويف هذا إالطار ® املقاو¦ حمط 

واخلاص، وندعو احلكومة جلعل هذه اVٓلية وسKي¯ معل قوية لفائدة التمنية 
  . و�شجيع ا@لجوء ٕاùهيا يف خمتلف القطاRات وÈكر+س ثقافة الرشاكة

كام ®مثن معل ا@لجنة الوطنية لتحسني م�اخ اVٔعامل، وندعو ٕاىل 
وطن Rىل صعيد إالحتاد العام هذه ا@لجنة ومقرت¡اهتا وٕاجراءاهتا ن ..توطني

  .Rىل الصعيد اجلهوي
كام جيب التذكري برضورة إالرساع �ٕالصال¡ات الهيلكية الرضورية، 
خصوصا مهنا ٕاصالح قطاع القضاء، وقطاع التعلمي والبحث العلمي 

 . والتكو�ن املهين وقطاع الص!ة ٕاخل
هوية الراهنة، ال �سمح بتحقMق ال"ء املطلوب ٕان الظرفMة العاملية واجل 

ٕاال بدمع قوي @لسوق اTاqلية وٕايالء اVٔفضلية الوطنية @لمقاوالت الصغرى 
ودمع التاكمل ب?هنا وبني املقاوالت الكربى والت�Ðع املهنجي النعاكسات 
اتفاقMات التبادل احلر اليت ٔ��رمهتا بالد¤ مع مجموRة من اTول وا]موRات 

  .ليةاTو 
ٕان cقرتا¡ات والتعديالت اليت تقدم هبا فريق�ا يف ا]االت اجلبائية 
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و�ريها جتد مربراهتا يف الرغبة يف التخفMف من وقع الظرفMة احلالية Rىل 
املقاو¦، واãس¹اما مع التوصيات اليت متخضت عن املناظرة الوطنية 

  .ؤqذ بعني cعتبار، ®متىن ٔ�ن تُ 2013@لجبا¶ت لسKنة 
هذا الباب نؤكد Rىل رضورة دمع القدرة الرشائية @لمواطنني من ويف 

qالل ٕاصالح الرضيبة Rىل اqTل، اليت الزالت و¡دها مل +شملها إالصالح 
وحتصني وتعز�ز ماكسب الطبقة املتوسطة، وندعو ٕاىل عقد م�اظرة وطنية 

  . @لجبا¶ت السKتكامل املنظومة الرضي�Mة
�ك�يس ٔ�مهية قصوى، ¾� نلفت  ٕان خمطط �رسيع التمنية الصناعية

النظر ٕاىل التقليص ا¾ي عرفbه حصة صندوق هذا اêطط، مما يتعارض مع 
اخbياراته الوطنية املهمة، من رفع ملسKتوى الصناRة الوطنية يف اqTل 
القويم وYذب cس�þرات اخلارجMة وqلق Rدد �م من م�اصب الشغل 

حمورية �ل{سKبة لتفعيل هذا  تعترب سKنة 2016القارة، خصوصا ؤ�ن سKنة 
اêطط الهام، ¾ا ®متىن ٔ�ن حيظى هذا القطاع �Tمع الاكيف يف السKنوات 

¯Ðاملق .        
ويف هذ الصدد، ãس¹ل ٕ�جياب ما حتقق ٕاىل ¡د اVٓن من قطاRات 
صناعية، بدٔ�ت تعطي مثارها، كام هو احلال �ل{سKبة لصناRة الطا)رات 

ا ٔ�و تباطؤا �ل{سKبة لقطاRات ٔ�خرى، وصناRة السKيارات، لك�نا ãس¹ل تعرث 
كام هو احلال م(ال �ل{سKبة @لصناRات التعدي{Mة واملياكنيكMة وإاللكرتو 
مMاكنيكMة والصناRات الفالحMة والصناRات الكهر�ئية والصناRات الرمقية 

  .وصناRة ال{سKيج واVٔل�سة
حنث احلكومة ب�رسيع وترية تفعيل هذه اêططات، بغية qلق  ،¾ا

ج اقbصادي مbاكمل عرصي وتنافيس، كام نلفت النظر ٕاىل رضورة ãسKي
اعfد حاكمة ٔ�كرث �شار�ية وٕادماجMة مع الفاRلني cقbصاديني، مكقاربة 
¤جعة وفعا¦ يف الت�Ðع والتقMمي اTوري @لمشاريع والربامج، دون التقليل من 

مات املب{Mة Rىل وقع الوضعية املزرية @لمقاوالت اليت ال يمت ٕادما�ا يف املنظو 
 q(Ecosystèmes)لق املنظومات الصناعية املب{Mة Rىل qلق احمليطات 

املشجعة، واليت جتد نفسها مقصية متاما، حMث نقرتح ٕاRادة النظر يف 
 
Kاحملددات املعيارية لهاته املنظومات ولرشوط ٕادماج املقاوالت فهيا، وال س

  .عندما تتوزع حاكمهتا بني Rدة قطاRات حكومMة
ونقدر اجلهود ، وٕاننا ٕاذ نؤكد Rىل ٔ�مهية خمطط �رسيع التمنية الصناعية

اليت تبذلها احلكومة، نقرتح ٔ�ن نقف يف ٔ�قرب اYٓVال وقفة تقMميية @لمرا¡ل 
اليت قطعها هذا اêطط، قصد اس�رشاف املرا¡ل القادمة، و�رسيع وثرية 

úتفعي.  
لتمنية يف حميط يعرف ٕان Èك�ولوجMا املعلومات واالتصال رافعة ٔ�ساسKية @ 

حتوالت رسيعة ومbواص¯، كام ٔ�ن الرٔ�سامل ال�رشي والبحث العلمي Rامالن 
اسرتاتيجيان خللق القمية املضافة وعنرصان ٔ�ساسKيان يف cبتاكر وRامالن 
مؤ6ران يف اكفة اãVٔشطة cقbصادية ويف تنافسKية املقاو¦ وجتويد إالنتاج 

  .وqلق القمية املضافة

فbح ا]ال  2013هتاء خمطط املغرب الرمقي اVٔول سKنة ¾ا فٕان ا®
مع الفاRلني املهنيني، وهو ما متخض  2020@لتخطيط لفرتة Yديدة يف ٔ�فق 

عنه مرشوع خمطط Yديد، ي{Ðغي إالرساع ب��فMذه Rىل ٔ�رض الواقع، 
خصوصا وقد ٔ�ضعنا Rدة سKنوات سامهت يف Èراجع املغرب يف التصنيف 

  .العاملي يف هذا ا]ال
ونذ�ر هنا Rىل اخلصوص �حملور cسرتاتيجي اVٔول لهذا اêطط، 
واملتعلق �حلاكمة، حMث نقرتح qلق واك¦ مسKتق¯، خمتصة ب�منية cقbصاد 
الرمقي ومتكMهنا من إالماكنيات املالية الاكفMة ٕالجناز cس�þرات املتوqاة 

  .ولتحقMق اVٔوراش املهيلكة اليت يتضمهنا هذا املرشوع
@لسKيا¡ة �ر¤جما طمو¡ا جيعل من  2020قد ¡ددت ٕاسرتاتيجية رؤية ل

املغرب مضن الو�ات العرش�ن املفض¯ @لسKياح، وفرض نفسه مكرجع @لتمنية 
املسKتدامة يف احلوض املتوسطي، �ري ٔ�ن قطاع السKيا¡ة الزال +شكو من 

ء Rدة اخbالالت حتول دون Èمنية القطاع وتعز�ز ماكنته، و�لتايل وجب ٕايال
�مهية qاصة ٕالنعاش القطاع السKيا8 وتقوية تنافسKية الفاRلني السKياحMنئ.  

بقطاع الصناRة  "2015رؤية "وحنن Rىل مشارف هناية �ر¤مج 
التقليدية ا¾ي مل يف بوعوده، ندعو احلكومة ٕاىل وضع ٕاسرتاتيجية مbوسطة 

من ٔ�Yل Èمثيهنا  "2015رؤية "املدى، تنطلق من نقاط القوة يف 
  .ادة مهنا وحتصينه ورصد نقاط الضعف من ٔ�Yل جتاوزهاوcسKتف

ٕان من ٔ�مه العوامل املؤ6رة يف cس�þر توفر ب{Mة حتتية قوية وذات 
جودة Rالية وبÕٔسعار تنافسKية، ورمغ اجلهود املبذو¦ يف ٕاطار Èمنية وتعز�ز 
 الب{Mات التحتية الصناعية، فٕاهنا تظل �ري اكفMة وتوا�ها عراقMل Rديدة تنفر

  .املس�مثر�ن
البد من اهfم ٔ�كرب من طرف احلكومة ب�منية وتعز�ز فضاءات 
cسKتقÐال الصناعية وتÕٔهيل املوجود مهنا ووضع ¡د @لمضاربة العقارية 
�ملناطق الصناعية، لتعز�ز تنافسKية املقاوالت الناشطة هبذه الفضاءات 

اعية واحلفاظ Rىل فرص الشغل اليت توفرها وٕاجناز مشاريع حظا)ر صن
م�دجمة خمصصة @لكراء �سKتجيب لطلبات املقاولني، خصوصا مهنم 

  .املبتدئني
وف
 خيص معاجلة إالشاكلية الكربى خللق املقاوالت املتوسطة 
والصغرى والصغرية Yدا، خصوصا مهنا املبتِكرة، فٕاننا نقرتح ٔ�ن يمت التوافق 

لفة املعمول هبا حول مÐادرة هيلكية مشولية Yديدة، جتمع لك املبادرات اêت
يف  "مقاوليت"¡اليا، م(ل قانون املقاول ا¾ايت ومÐادرة ومغرب cبتاكر و

مÐادرة وا¡دة Rامة وشام¯ تqٔÕذ بعني cعتبار التعرثات وإالجنازات اليت 
عرفهتا خمتلف الربامج السابقة وجتميع إالماكنيات املالية وال�شجيعات 

لتعمل  (..Maroc PME, Maroc Export, CMI, CCG)املتفرقة 
بن¹اRة ٔ�كرب، لهذا جيب ٕابداع صيغة حاكمة مشرتكة بني القطاع اخلاص 
واحلكومة حلاكمة فضىل وفعالية ٔ�حسن، وسKيعمل cحتاد العام Rىل تقدمي 

  . مقرتح شامل يف هذا الصدد
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كام ال +سعنا ٕاال ٔ�ن نؤكد Rىل رضورة مواص¯ ٕادماج املرٔ�ة يف القطاع 
 qلق املقاوالت، وال{سKبة املس¹¯ ¡اليا يف جمال cقbصادي، خصوصا Rرب

مشاركة املرٔ�ة يف �سKيري املقاوالت الزالت مbدنية وضعيفة Yدا، جيب 
  .العمل Rىل الرفع مهنا متاشKيا مع املقbضيات اTسKتورية @لمناصفة

كام ٔ�نه البد من التذكري، بÕٔن ٕا�راهات اùمتويل الزالت �شلك Rائقا ٔ�مام 
دية املقاوالت وحتد من فعاليهتا، كام حتد من دورها يف تطو�ر وحتسني مردو 

cس�þر والتمنية وqلق الرثوة وم�اصب الشغل، ٕاذ ٔ�ن الولوج ٕاىل اùمتويل 
ال ي��اسب وجحم انتظارات املقاولني وطبيعة ٔ�ãشطهتم، بل ٔ�صبح �ري ممكن 
�ل{سKبة @لعديد من القطاRات، مما يفرض البحث عن ¡لول ¤جعة 

ùمتويل، اليت تعترب من ٔ�كرب �واحب اùمنو، و¾� نعترب ٔ�ن ٔ�¡د ٕالشاكلية ا

مداqل إالصالح، يت¹ىل يف �رسيع تطبيق ٕاصالح القانون املتعلق بYٓÕال 
�سديد مسKتحقات املقاوالت Rىل املؤسسات وإالدارات العمومMة و�سهيل 

        .ولوج املقاو¦ @لمتويل
زيك cخbيار املمهنج ٕان التوYه cجfعي @لقانون املايل لهذه السKنة �

سKنة qلت، وهنا ãسKتحرض إالجراءات املتÞذة يف هذا  15لبالد¤ م�ذ 
صندوق دمع الfسك "القانون، خصوصا رفع املزيانية اêصصة ل

 500، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل ا¾ي خصصت � "cجfعي
سKنوات، مليون درمه كغالف مايل ملوا�بة انطالقة تفعيR úىل مدى ثالث 

مع التذكري بÕٔن cحتاد العام قد سامه يف ان�(اقه، وٕاذ ãس¹ل توYه احلكومة 
، حنو qلق م�اصب شغل وٕاRادة ان�شار املوظفني يف نطاق اجلهوية املتقدمة

فٕاننا نعمل مع املركز¶ت النقابية السKت�Ðاب السمل cجfعي، Rرب qلق �ٓلية 
الزلنا نؤكد ٔ�ن العمل �حلد  @لوساطة حلل ®زاRات الشغل، مع العمل ٔ�ننا

اVٔدىن الوطين لHٔجور قد ٔ��ن عن حمدوديته، ونقرتح ٕابداع صيغ Yديدة 
حلد ٔ�دىن قطاعي، و¡د ٔ�دىن �وي، متاشKيا مع روح اجلهوية املتقدمة، 
ووضع ٔ�سس خللق �ات اقbصادية تقوم Rىل ٕاماك¤ت وخصوصيات لك 

شغل، مع ضامن امحلاية �ة، مكر¡¯ انتقالية حنو حتر�ر اكمل لسوق ال 
        .cجfعية الاكفMة

ٕاننا ãس¹ل إالرادة القوية اليت ٔ�كد Rلهيا Yال¦ امل© لٕالرساع ٕ�صالح 
القضاء، اعتبارا @لوقع املنتظر لهذا إالصالح يف حتسني م�اخ اVٔعامل وجتاوز 

  . املشالك اليت تعرتي ا]ال cقbصادي، qاصة يف شقه cجfعي
ال �ٕالرساع بتكو�ن رYال القضاء يف مMدان اVٔعامل وندعو يف هذا ا]

وcقbصاد وكذ� عرصنة ٕادارات العدا¦ وحاكمهتا لتمتكن يف السKنوات 
  .القريبة من qلق احملمكة الرمقية

 Kصادي، ونتوbقc مهية التحكمي يف امليدان�ونؤكد من �تنا Rىل ٔ
ونعمل يف cحتاد العام  تقوية العمل به، �عتباره �ٓلية سلسة حلل الزناRات،

  .Rىل ٕارساء مركز حتكمي +سامه يف ختفMض الضغط Rىل القضاء
  .شكرا السKيد الرئ?س

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

شكرا السKيد عبد إال� حفظي، رئ?س فريق cحتاد العام ملقاوالت 
، فليتفضل املغرب، واللكمة @لسKيد محمد Rلمي، رئ?س الفريق cشرتايك

  .مشكورا

        ::::س�شار السKيد محمد Rلميس�شار السKيد محمد Rلميس�شار السKيد محمد Rلميس�شار السKيد محمد Rلميامل امل امل امل 
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي
    السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،

        السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،
    السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�تدqل �مس الفريق cشرتايك مب¹لس املس�شار�ن ملناقشة مرشوع ٔ
، وهو �ٓخر مرشوع @لمزيانية يف معر هذه 2016قانون املالية لسKنة 

كومة، ومع اكمل اVٔسف فٕانين ٔ�Yد نفيس مضطرا لتكرار العديد من احل
املالحظات وٕاRادة التذكري �لك(ري من والهفوات و²شف جوانب الهشاشة 

صلحها م�ذ بداية وال�هتا والضعف اليت مل �سKتطع احلكومة ٔ�ن تتدار²ها ٔ�و تُ 
  .وٕاىل ¡دود هذه اجللسة

R اءRدc ىل الفعل وٕاطالق الوعود فمل يعرف املغرب مر¡¯ يغلب فهيا
السه¯ دون تنفMذ وٕاهيام املواطنني والناخÐني �ٕالصالح وحماربة الفساد دون 
�ي جمهود يذ�ر يف هذا إالطار، ا@لهم ٕاال ما اكن من قÐيل الترصحيات ٔ
واخلطب الر¤نة وذر الرماد يف العيون Rرب بعض التحراكت اRTائية، ب?" 

كومة اكنت يف اجتاه ٕاهناك القدرة الرشائية الواقع يؤكد ٔ�ن لك تو�ات احل
@لمواطنني ال�سطاء وإال�از Rىل املاكسب cجfعية واسKهتداف الفMات 

  .الوسطى بتدابري قاسKية وجمحفة
ٕاننا يف هناية املشوار احلكويم احلايل، و�لتايل اكن حر¶ �حلكومة ٔ�ن 

ادية وcجfعية تت!ىل �لش¹اRة الالزمة ؤ�ن تعرض Rلينا حصيلهتا cقbص
Rىل مدى ٔ�ربع سKنوات، واكن لزاما Rلهيا ٔ�يضا ٔ�ن تعرض Rلينا مدى تقدم 
�وراش إالصالح اليت وRدت هبا qالل cنتÞا�ت ال�رشيعية اليت ٔ�عطهتا ٔ
ا�Vٔلبية ومك�هتا من رئاسة احلكومة، واكن من املفروض ٔ�ن �كون مرشوع 

Mة �سKتمكل من qال� تتوجيا لوالية حكوم  2016القانون املايل لسKنة 
  .احلكومة احلالية تنفMذ الزتاماهتا ووعودها

لك�نا، مع لك اVٔسف، مل نلمس ٔ�ي حس تقMميي Tى احلكومة Rرب 
مرشوع هذا القانون، ومل ®ر ٔ�ي تقدم Rىل مسKتوى إالصال¡ات اليت 

  .يتطلهبا اقbصاد¤ وتفرضها ٔ�وضاعنا cجfعية والسKياسKية
�جواء احbفاء العامل �ليوم العاملي حلقوق ٕاننا نناقش هذا املرشوع يفٔ 

، ويه م�اسKبة تقدم من qاللها )دج�رب من لك سKنة 10(إالãسان 
احلكومات تقد�ا Rىل املسKتوى احلقويق وتعز�ز احلر¶ت العامة وٕاعامل 

  .املبادئ الكونية حلقوق إالãسان



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

5 

 )2015 +سمربد  8( 1437 صفر 26

لك�نا اليوم نع?ش ردة يف بالد¤ qالل اVٔربع سKنوات املاضية Rىل 
مسKتوى احلقوق، فلك فMات الشعب املغريب اكتوت ٕ�جراءات التقشف، 
اكتوت �رتفاع اVٔسعار، وحM" حتتج mشلك سلمي تتعرض @لقمع 

  .والتعنيف، وهو ما ®رى ٔ�نه يعود ببالد¤ ٕاىل عقود ماضية من c®هتااكت
{هتك �سKمترار يف تضييق �م Rىل النقا�ت كام ٔ�ن احلر¶ت النقابية تُ 

ض¯ اليت تدافع عن مصاحل ؤ�وضاع الفMات الشغي¯، يف وقت ترص فMه املنا
احلكومة Rىل املزيد من إالجراءات الالشعبية واملاسة �لقدرة الرشائية 
و�Vٔوضاع cجfعية مع ٕا�الق �ب احلوار cجfعي ا¾ي اكن من ٔ�مه 

القوى املاكسب احلقوقMة يف بالد¤ بتضحيات املناضلني النقابيني ودمع 
  .اTميقراطية والتقدمMة ببالد¤

و�لك ٔ�سف، احلكومة الزالت مسKمترة يف مهنجيهتا التضييقMة Rىل 
احلر¶ت واملهنجية الرتاجعية Rىل املاكسب cجfعية وحماو¦ جتاوز 
اخbالالت وٕافالس الصناديق Rىل حساب ٔ�وضاع الشغي¯ وجMوب 

  .املواطنني ال�سطاء
نقا�ت الوطنية اليت نظمت �Tار البيضاء يوم ولعل املسرية احلاشدة @ل 

هçي ٔ�كرب مؤرش Rىل cحbقان الكÐري ا¾ي تعرفه السا¡ة نونرب لَ  29اVٔ¡د 
cجfعية، اليت لوال صرب وتعقل النقا�ت والشغي¯ Vٔدت ٕاىل ٕا®زالقات 

  .وتوÈرات ال ®متناها ٕاطالقا لبالد¤
عو احلكومة ٕاىل الرجوع ٕاىل و�لتايل من هذا املنرب، كفريق اشرتايك، ند

�ٓليات احلوار cجfعي املسؤول وcسKت¹ابة ملطالب النقا�ت املرشوRة 
ومراRاة اVٔوضاع cجfعية @لطبقة الشغي¯ اليت حضت يف وقت مىض من 
�Yل احلفاظ Rىل صالبة cقbصاد الوطين وحضت من ٔ�Yل Èكر+س السمل ٔ

  . cجfعي ببالد¤
        رتم،رتم،رتم،رتم،السKيد الرئ?س احملالسKيد الرئ?س احملالسKيد الرئ?س احملالسKيد الرئ?س احمل

        السKيدان الوز�ران،السKيدان الوز�ران،السKيدان الوز�ران،السKيدان الوز�ران،
        السKيدات والسادة املس�شار�ن،السKيدات والسادة املس�شار�ن،السKيدات والسادة املس�شار�ن،السKيدات والسادة املس�شار�ن،

الفريق إالشرتايك �رى بÕٔن فشل احلكومة مل يقbرص Rىل املسKتو¶ت 
cقbصادية وcجfعية ويف cسKمترار يف إالصال¡ات واحلفاظ Rىل 
املك�سKبات فقط، بل ٕان فشل هذا احلكومة ا¾ريع امbد اليوم ٕاىل احلياة 

�سKتطع احلفاظ Rىل مسKتوى الئق لتنظمي انتÞا�ت السKياسKية، حMث مل 
�نية وحملية �وية يف مسKتوى ما رامكته بالد¤ من جتربة ومن نضج Rىل 

  .مسKتوى cس�شارات cنتÞابية
لقد ٔ�خرت احلكومة تنظمي cنتÞا�ت لسKنوات حىت وصلت اVٔوضاع 

ت يف ببعض املؤسسات املنتخبة ٕاىل درYة �برية من التفسخ، وحM" رشع
إالRداد @لمسلسل cنتÞايب ساد cرجتال، ساد ال�رسع، مما ٔ�دى ٕاىل 
فوىض Rارمة Rانت مهنا اVٔحزاب السKياسKية يف تدبري هذه cنتÞا�ت وفق 

  .اVٔج�دة الضاغطة اليت حتمكت فهيا احلكومة وفرضهتا
و�لتايل مل جتين بالد¤ الفائدة املطلوبة الخنراط املواطنني بوعي 

عول Rلهيا ٕال¡داث حتول يف cس�شارات cنتÞابية اليت كنا نُ  ومسؤولية
يف مسار اTميقراطية احمللية ببالد¤، ويف فbح �ٓفاق واRدة @لجهوية املتقدمة 
اليت مت الت�شري هبا مكرشوع وطين �بري، لكن تفعيلها �لشلك امل�رسع 

  .والناقص اليوم لن حيقق ما كنا نصبو ٕاليه من تطلعات
الكÐري ٔ�مام املغرب يف املسKتقÐل املنظور هو ٕاجناح ورش  ٕان الت!دي

اجلهوية املتقدمة وما +سKتلزمه من وسائل ودRامات قانونية ومالية وmرشية، 
+شلك انطالقة  2016لك�نا ال نلمس ٔ�ن مرشوع القانون املزيانية لسKنة 

فعلية @لت¹اوب مع مbطلبات التفعيل العميل ملغرب اجلهات، وال ٔ�دل Rىل 
عرش واليت مل  هو cعfدات الضعيفة اليت رصدت @لجهات إالثينذ� 

 .ماليري درمه 4تت¹اوز 
كام ٔ�ن ال�شخيص احلايل @لمسار اجلهوي جيعلنا ندق ¤قوس اخلطر 
حول التفاو�ت cقbصادية وcجfعية الصارqة بني اجلهات، فكMف 

Rىل ٔ�كرث سطات -الق�يطرة والبيضاء-سال- يعقل ٔ�ن �سKتحوذ �يت الر�ط
  من cس�þرات العمومMة؟ %63من 

ٕان ذ� من شÕٔنه ٔ�ن �كرس اسKمترار cخbالالت والتفاو�ت Rىل اكفة 
  .املسKتو¶ت، مما سKيرضب يف العمق فلسفة النظام اجلهوي

اكن ٔ�وىل �حلكومة، السKيد الرئ?س احملرتم، ٔ�ن �سKتفMد من ظرفMة 
ما مكن من ٕايقاف ®زيف  اسKمترار اخنفاض ٔ�سعار احملروقات Rامليا، وهو

ماليري اTرامه Rرب صندوق املقاصة، ¤هيمك عام +شلكه حتسن مزيان اVٔداء 
الت¹اري من م�اخ مالمئ لالقbصاد الوطين، لكن احلكومة مل �سKتغل هذه 
الظرفMة املساRدة ٕالرساء ٕاصالح هنايئ لصندوق املقاصة �عfد ما وRدت 

يفة واملهمشة �Tمع املبارش، ومل به من ٕاجراءات السKهتداف الفMات الضع 
تقم بÕٔية ٕاجراءات اجfعية حمفزة @لفMات الشغي¯ و@لفMات الوسطى �عتبارها 

  .الوطيناحملرك 
بل Rىل العكس من ذ� اسKمترت احلكومة يف البحث عن احللول 
السه¯ �لهروب من ٔ�زمهتا، وذ� Rرب ا@لجوء ٕاىل املزيد من cقرتاض 
ورهن مسKتقÐل اVٔجMال القادمة مبديونية qارجMة ثقM¯، حMث فاق جحم 

  .من الناجت اTاqيل اخلام% 63املديونية اليوم ٔ�كرث من 
ٕان ãسKبة اùمنو، السKيد الرئ?س، السKيدان الوز�ران، اليت رصد¤ها م�ذ 
تويل هذه احلكومة ظلت ضعيفة وبعيدة عن وصول ال{سKبة اليت وRد هبا 

، لكهنا %5يم، وا¾ي mرش¤ ٕاذاك ب{سKبة منو تصل ٕاىل الرب¤مج احلكو
ويه من ٔ�ضعف ãسب اùمنو م�ذ ٔ�زيد % 3اليوم �لاكد تعد¤ احلكومة ب 

  .سKنة 15من 
ويف هذا إالطار يتضح بÕٔن احلكومة ل?ست لها ٔ�ية اقرتا¡ات ملوا�ة 
�كرب اVٓفات cجfعية ؤ�خطرها Rىل مسKتقÐل ا]متع املغريب، ٔ�ال ويه ٔ

ا¦ اليت تؤكد لك املؤرشات اسKتف!الها وتنامهيا، qاصة يف ٔ�وساط البط
  .الشKباب

فالواقع الفعيل اليوم يث�ت ٔ�ن احلكومة فشلت فشال ذريعا يف cلزتام 
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، مفا Yدوى cخbيارات %8بتخفMض مسKتوى البطا¦ ٕاىل ما دون 
السKياسKية وcقbصادية ٕان مل Èكن لها �ٓ:رها Rىل التمنية و�Vٔساس Rىل 
مسKتوى �شغيل الشKباب ودفعه @لمسامهة يف بناء cقbصاد الوطين 

  ومسKتقÐل املغرب؟ 
وما الغاية من مشاريع املزيانيات ٕان اكنت جمرد ٔ�رقام وحسا�ت، ومل 
Èكن لها cنعاكسات الفعلية Rىل مسKتوى الرفع من املسKتوى cقbصادي 

 وcجfعي لHٔرس املغربية؟
مس�سمل وفاشل Rىل مسKتوى  ٕاننا ٔ�مام مرشوع قانون مايل

cخbيارات، ومل يعد � ٔ�ي طموح ولو Rىل مسKتوى الشعارات امحلاسKية 
  .2012اليت انطلقت هبا احلكومة يف بداية وال�هتا سKنة 

ٕاننا نلمس فMه ٔ�ن احلكومة ٔ�هنكت نفسها بوعود ثقM¯ ال قدرة لها Rىل 
¯ لالسKمترار يف الوفاء هبا مع الشعب املغريب ومل تعد لها الش¹اRة الاكم

الطموح @لوصول ٕاùهيا، فÐإالضافة ٕاىل فشل احلكومة يف cسKمترار يف 
إالصال¡ات وفشلها يف احلفاظ Rىل وترية اùمنو وفشلها يف معاجلة 
إالشاكالت cجfعية، فٕاننا نلمس، كفريق ٕاشرتايك، ٔ�ن احلكومة فاش¯ 

  .املزيانية ٔ�يضا حىت يف تعاطهيا املواز¤يت واحملاسKبايت يف مرشوع
مرشوع القانون هذا �كرس العجز يف مزيانية اTو¦، حMث النفقات 
تفوق املداخMل mشلك �بري، وإالشاكل الكÐري ا¾ي �رز يف السKنوات 
اqVٔرية، وس?bعمق ٔ�كرث ٕاذا مل تبادر احلكومة �جلواب Rليه، هو حمدودية 

 .املوارد املالية املغذية @لمزيانية وندرة مصادر اùمتويل
ٕاننا نلمس من qالل هذا املرشوع اسKتقا¦ احلكومة mشلك �م من 
حتمل مسؤولياهتا يف ا]الت cجfعية، واقصد هنا، التعلمي، السكن 

  .الالئق، الص!ة ٕاخل
احلكومة ٔ�Rلنت حر� Rىل الفMات الوسطى وRىل �يق الفMات  ،ٕاذن

اطر cسKمترار وحنن يف الفريق cشرتايك حنذر من خم. الضعيفة يف ا]متع
يف هذا التوYه ملا سKيؤدي من الز¶دة يف تفقري املواطنني وسKيادة اليÕٔس 

  .Tهيم
ٕاننا نقول هذا ال^م انطالقا من �رية وطنية صادقة بغض النظر عن 
اخbالف�ا السKيايس وإاليديولو_ مع احلكومة احلالية، فرغب��ا يف اسKتقرار 

  .من اVٔ¶م موضوع مزايدات سKياسKية البالد ؤ�مهنا وتقد�ا مل جنعú يف يوم
ويف هذا إالطار، الفريق cشرتايك ينوه بقدرات بالد¤ Rىل مسKتوى 
يقظهتا اVٔم�ية و�ود ٔ�بنائنا وبناتنا يف ٔ��زة وٕادارة اVٔمن، اليت ٔ��نت عن 
يقظة وحس �ين اس�Ðايق ¤ل اRرتافا دوليا Rىل مسKتوى ²شف اêاطر 

  .تنامت يف Rدد من اTول حىت املتقدمة مهنا إالرهابية وإالجرامMة اليت
لكن �ملقابل ن{Ðه احلكومة ٔ�ن الفعالية اVٔم�ية �Vٔزتنا اVٔم�ية يه �ري 
اكفMة �ام بلغت من الن¹اRة، فعىل احلكومة ٔ�ن تدمع هذه الفعالية بدمع 
سKيايس و�خbيارات اقbصادية واجfعية حتصن اùمنوذج املغريب اTميقراطي 

  .تعزز ثقة املغاربة يف مؤسساهتم ويف جتر�هتم اTميقراطيةاحلدايث و 

بد من التÕٔ�يد Rىل ٔ�ن بالد¤ اك�س�ت تفرد جتر�هتا يف ومن هنا ال
احلفاظ Rىل إالسKتقرار اVٔمين بفضل حمكة تدبري شؤون اTو¦ 
إالسرتاتيجية من طرف صاحب اجلال¦، وهو ما �شهد به لك املنتد¶ت 

�ن املغرب اسKتطاع ٕاقرار منوذج مسKتقر سKيكون  اTولية اليت ٔ�مجعت Rىلٔ
  .مضن ال"ذج الصاRدة بفضل الرRاية املولوية السامMة �

        السKيد الرئ?س احملرتم، السKيد الرئ?س احملرتم، السKيد الرئ?س احملرتم، السKيد الرئ?س احملرتم، 
        السKيد الوز�ر،السKيد الوز�ر،السKيد الوز�ر،السKيد الوز�ر،

        السKيدات والسادة املس�شار�ن،السKيدات والسادة املس�شار�ن،السKيدات والسادة املس�شار�ن،السKيدات والسادة املس�شار�ن،
الفريق cشرتايك Rارض هذه احلكومة م�ذ بداية تنصيهبا، انطالقا من 

ات مؤمتر¤ وانطالقا من ا¡رتام ٕارادة تو�نا املبديئ وانطالقا من قرار 
الناخÐني املغاربة، وRرب¤ عن معارضتنا م�ذ البداية �لك جشاRة ووضوح، 
لك�نا انطالقا من �ريتنا الوطنية، كنا ®متىن ٔ�ن تنجح هذه احلكومة Rىل 

  .اVٔقل يف اسKتكامل اVٔوراش إالصالحMة اليت اكنت مفbو¡ة
قوة مرشوع هذا القانون، Vٔنه نعلن من Yديد ٔ�ننا سKنعارض ب ،اليوم

�لك موضوعية ال خيتلف عن مشاريع القوانني السابقة اليت Rارضناها م�ذ 
�ربع سKنوات، وVٔنه +سKمتر يف نفس اùهنج العقمي ا¾ي اخbارته احلكومة ٔ
mشلك سليب و�ري م�تج يف ظرفMة اكن من املمكن ٔ�ن ãس�مثرها وãسKتغل 

دي الوطين وٕادماج لك الفMات ٕاماكنياهتا يف تطو�ر اùمنوذج cقbصا
  .cجfعية @لمسامهة امجلاعية يف بناء مسKتقÐل املغرب

س{سKمتر يف معارضة cخbيارات البئ?سة، س{سKمتر يف معارضة 

cخbيارات الال شعبية اليت سرتهن مسKتقÐل اVٔجMال القادمة mشلك �ري 
فواتري م�تج وRرب cسKتدانة واسKتغالل الفMات الضعيفة والهشة لتÕٔدية 

cسKتدانة الثقM¯، بعدما ٔ�دت Èاكليف �ٓ:ر التقومي الهيلكي والفساد ا¾ي 
خنر الصناديق واملؤسسات العمومMة و�ريها من cخbالالت اليت اكنت 

  .سKتؤدي ببالد¤ ٕاىل السكbة القلبية
وا¡رتاما مين @ل!زي الزمين اêصص @لفريق، ٔ�قف عند هذا احلد السKيد 

  .الرئ?س احملرتم
كرا، السKيدات والسادة املس�شار�ن، السKيد الوز�ر، Rىل حسن وش
  .ٕاصغا)مك

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
  .شكرا السKيد املس�شار محمد العلمي، رئ?س الفريق cشرتايك

  .مال العمري، رئ?سة فريق cحتاد املغريب @لشغل�ٔ واللكمة @لسKيدة 

        ::::املس�شارة السKيدة ٔ�مال العمرياملس�شارة السKيدة ٔ�مال العمرياملس�شارة السKيدة ٔ�مال العمرياملس�شارة السKيدة ٔ�مال العمري
        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،

        ر،ر،ر،ر،السKيد الوز�السKيد الوز�السKيد الوز�السKيد الوز�
        السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لقد بؤ�ت cنتÞا�ت اqVٔرية cحتاد املغريب @لشغل املرتبة اVٔوىل يف 
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متثيليهتم Rىل املسKتوى املهين، وكذ� Rىل مسKتوى جملس املس�شار�ن، مما 
يطرح Rىل مركزي��ا وRىل فريقها مسؤوليات مجة يف اTفاع عن مطالب 

  .وم املÕٔجور�ن والفMات الشعبيةالطبقة العام¯ ومع
ولعل ٔ�مه احملطات يف العمل الربملاين، واليت تدqل يف جمال ال�رشيع 
واملراقÐة @لسKياسات العامة معا حمطة م�اقشة واعfد قانون املالية، ٕاذ تعترب 
فرصة ساحنة @لوقوف Rىل السKياسات احلكومMة املعمتدة يف مجموع القطاRات 

Mبة ملناقشة التو�ات والتدبري احلكويم وتقKهنا م�اس�مي مدى جناعهتام، كام ٔ
وcسرتاتيجيات احلكومMة اليت سKتحمك البالد ملدة سKنة مالية Rىل اVٔقل، 
ٕاذا ما ٔ�qذ¤ بعني cعتبار cعfدات املرصودة @لسKنة املالية فقط ول?س 

  .الطابع الهيلكي وcس�رشايف @لسKياسات املنهت¹ة
ري ملناقشة قانون املالية يف ظل وضعية يÕٔيت هذا املوRد اTسKتو 

، زاد من ¡دته تعطيل "cحbقان cجfعي �لك جتلياته"اجfعية عنواهنا 
احلوار cجfعي، هذا احلوار ا¾ي اكن مطلبنا اVٔسايس مÕٔسسKته وٕاقرار 
مفاوضات جامعية وطنية يف دورتني Rىل اVٔقل، تدشن اVٔوىل اTخول 

ة الفرصة لqHٔذ بعني cعتبار املطالب النقابية cجfعي وت�Mح @لحكوم
ودراسة ٕاماكنية تلبية بعضها ٕان مل �كن Yلها، Rرب Èرمجة تÕٔثرياهتا املادية يف 

  .القانون املايل، والثانية لتناول ٔ�مه امللفات واVٔوراش cجfعية
ٕاننا نناقش هذا القانون Rىل وقع cح¹bاYات ن�¹Mة cكتواء بغالء 

ورضب احلقوق النقابية والرتاجع عن املك�سKبات، ٕان Rىل اVٔسعار 
) جماالت التعلمي والص!ة و�ريهام (مسKتوى الوظيفة العمومMة والقطاع العام 

�و Rىل املسKتوى الطاليب، حMث وصلت cح¹bاYات ٕاىل مقة ٔ�و�ا، ٔ
والتدqل السافر @لقوات العمومMة يف العديد من احلاالت لفض 

Y¹اbحcعتصامات وcات �لك الوسائل القمعية.  
bح الباب Rىل مرصاعيه ٔ�ما Rىل مسKتوى القطاع اخلاص، فقد فُ 

@ل�رسحيات امجلاعية وإال�القات VٔسKباب هيلكية ٔ�حMا¤ ٔ�و ملفقة ٔ�حMا¤ 
�خرى دون ا¡رتام ٔ�دىن @لحقوق الشغلية، ¤هيمك عن اخلروقات اليومMة ٔ

 ٔ�كرث من ذ� نناقش هذا وc®هتااكت حلقوق و�رامة العاملني والعامالت، 
القانون واحلكومة تعزتم متر�ر مشاريع نعتربها يف فريق cحتاد املغريب @لشغل 
وتعتربها احلركة النقابية مشاريع Èراجعية، ولعل الرب¤مج النضايل ا¾ي 
سطرته املركز¶ت اVٔربع من مسريات وجتمعات وٕارضا�ت وطنية، و�ٓخرها 

شاد وكذ� ما قúÐ املسرية الوطنية ل وقوف التجمع يف زنقة فر¡ات ح ال
نومفرب واليت اكنت مسرية نضالية حضارية سلمية، مل �كن الهدف مهنا  29

ٕايقاف البالد، واسKتطاعت احلركة النقابية ٔ�ن تتفادى ٔ�ي اسKتفزاز �لرمغ 
  .من اVٔ¡داث إالرهابية يف البuان ا]اورة

ة و�رد الرد احلكمي وكنا ®متىن ٔ�ن يلتقط السKيد رئ?س احلكومة إالشار 
ا¾ي يصب يف جتنب بالد¤ اVٔزمات cجfعية، وهو يف غىن عهنا، 
خصوصا يف سKياق ٕاقلميي و�وي ملهتب، وحنن يف احلركة النقابية نؤمن 
ٕاميا¤ راخسا �سKتقرار البالد، Vٔن اسKتقرار البالد يعين لنا اليشء الك(ري 

ك�سKبات وال �رامة وال وRىل رٔ�سه اسKمترار احلقوق واملك�سKبات، فال م 
  .حىت حكومة بدون اسKتقرار البالد

ولقد اكنت هذه التعبريات cح¹bاجMة qري رد لت¹اهل احلكومة 
@لمطالب العاد¦ @لطبقة الشغي¯ وملشاريعها إال�ازية اليت ترضب يف العمق 
مك�سKبات انزتعها العامل بفضل نضاالهتم لسKنني طوي¯ �ري Rابئة يف ذ� 

لوخمية Rىل الfسك cجfعي، ويف تناقض صارخ لاللزتامات ب{bاجئها ا
ملنظمة العمل اTولية  144احلكومMة املرتتبة عن تصديقها Rىل االتفاقMة 

  .mشÕٔن احلوار cجfعي الثاليث اVٔطراف
وامسحوا يل، السKيد الرئ?س، السKيد�ن الوز�رن، ٔ�ن ٔ��ساءل عن مدى 

 يعدو ٔ�ن �كون Èرمجة مالية يف ¡دود اسKت¹ابة هذا القانون املايل ا¾ي ال
سKنة السرتاتيجيات حكومMة معمتدة، مدى اسKت¹ابته ٕاذن لطمو¡اتنا 

  .cقbصادية وcجfعية ورحب رهان بالد¤ @لتمنية املسKتدامة
مفن حMث املهنجية ويف الوقت ا¾ي ãشKيد به بعزم اخنراطنا يف العمل 

به من �رجمة مbعددة السKنوات  �لقانون التنظميي اجلديد @لاملية وما ٔ�ىت
والتدبري �Vٔهداف واعfد الشفافMة واملقروئية وتغيري الرتات�Mة و�ريها من 
املسKت¹دات اليت من شÕٔهنا ٔ�ن حتدث تقدما يف جمال التدبري احلكويم @لاملية 
يف لك مرا¡ل إالRداد والتنفMذ والتقMمي، وqالفا ملا نص Rليه اTسKتور 

ل�شار�ية، وما ٔ�كد Rليه القانون التنظميي @لاملية، خبصوص اTميقراطية ا
وا¾ي اعمتد من طرف احلكومة مكرÈكز رابع كام ورد يف املذ�رة التقدميية، 
فٕاننا نعترب بÕٔن احلكومة قد Yان�ت هدف ال�شاور القÐيل مع اVٔطراف 

  .املعنية من �رملان بغرفbيه، وكذا الفاRلني cقbصاديني وcجfعيني
لفرضيات دون السقوط يف تضارب الهيئات واملؤسسات فÐخصوص ا

الوطنية واTولية حول ãسKبة اùمنو اليت اعمتدت يف ٕاRداد القانون املاي 
   :، ãسائلمك يف فريق cحتاد املغريب @لشغل%3واحملددة يف 

هل حتديد هذه ال{سKبة الضعيفة qاضع ملؤرشات تقMمي حمددة ٔ�و ملقاربة 
 Kرتاز إالرادي؟ تت!دى الواقعية، وتتو¡c و�  احلذر ٔ

  وهل مت ا¡�ساب مسامهة القطاع �ري املهيلك يف حتديد هذه ال{سKبة؟ 
ٕاqالال �لزتامات احلكومة  %3ويف لك اVٔحوال، يبقى حتديد ãسKبة 

من اùمنو اليت سطرهتا يف الرب¤مج احلكويم، ويبقى يف  %5بتحقMق ãسKبة 
  .ول املنطقة واTول إالفريقMةلك احلاالت دون طموح اقbصاد¤، قMاسا مع د

دوالر كذ� يه ãسKبة مÐالغ  61و�ل{سKبة لفرضية سعر البرتول يف 
فهيا، Rلام بÕٔن سعر البرتول حسب التوقعات لن �رتفع Rىل املدى القريب 
mس�ب الوفرة، �لنظر ٕاىل التغريات اجليو ٕاسرتاتيجية بعد رفع احلصار Rىل 

  .ٕا�ران
@لتضخم رهني مبدى اسKتقرار اVٔسعار �ل{سKبة  %1,7كام ٔ�ن حتديد 

  .Rرب التحمك يف شKبكة الوسطاء
خبصوص التواز¤ت املا�رو اقbصادية، لقد انصب اهfم احلكومة Rىل 
تقليص جعز املزيانية يف ٕاطار حماسKبايت حبت، وفق تو�ات املؤسسات 
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ا املالية اTولية، Rلام بÕٔن جعز املزيانية يف ¡د ذاته قد �كون مسKتحبا ٕاذا م
  .اكن هدفه cس�þرات املنت¹ة

�ما خبصوص جعز املزيان الت¹اري، فالزلنا نالحظ اخbالال هيلكيا، ٔ
حMث مل يبلغ مسKتوى الصادرات ٕاىل تغطية الواردات، رمغ سعي احلكومة 
احلث?ث السKتعادة التواز¤ت املا�رو اقbصادية، مع العمل ٔ�ن الفضل يف ذ� 

الفاتورة النفطية وهبات دولية وجودة  �رجع لعوامل ٔ�خرى مرتبطة �خنفاض
  .املومس الفال8 الفارط، ول?س لسKياسة ٕارادية اس�ÐاقMة

        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،
ٕان ما مسي ٕ�صالح نظام املقاصة نعتربه يف فريق cحتاد املغريب 
@لشغل، ال نعتربه ٕاصال¡ا، ال نعترب املقا+سة ٕاصال¡ا، بل تطبيقا حلقMقة 

امل?سور والضعيف سواسKية ٔ�مام �الء املع?شة،  اVٔسعار اليت جتعل املواطن
مليار درمه الناجتة عن رفع  15ويبقى �ساؤلنا مطرو¡ا خبصوص حتويالت 

  .اTمع عن احملروقات
، سواء من ٔ�ما صندوق املقاصة فالزال مل يعرف إالصالح امل{شود

حMث دمع القدرة الرشائية @لمواطنني واملسKهتلكني، qاصة ذوي اqTل 
ضام¤ السKتفادة الرشاحئ cجfعية املسKهتدفة من اTمع املبارش، ٔ�و احملدود، 

  .من حMث ٕاصالح مسا� نظام املقاصة بصفة Rامة وحاكمbه
        السKيد الرئ?س، السKيد الرئ?س، السKيد الرئ?س، السKيد الرئ?س، 

امسحوا لنا ٔ�ن نطرح يف الفريق بعض  ،خبصوص إالصالح الرضييب
  :ال�ساؤالت

من  ٔ��ن حنن من وRد رئ?س احلكومة qالل املناظرة الوطنية @لجبا¶ت
جعل إالصالح اجلبايئ اخbيارا جممتعيا، الهدف م�ه تطو�ر التمنية cقbصادية 

  وتعز�ز التضامن والfسك cجfعي؟ 
ؤ��ن حنن من وRد احلكومة بعدم اqزتال إالصالح اجلبايئ يف اخbيارات 
تق�ية، يف ظل تغي?ب مس© cجتاه حنو العدا¦ وٕانصاف ٔ�كرب يف 

املرشوع ٕاك¡دى ٔ�مه التوصيات املن�(قة عن  الترضيب يف مضامني هذا
  املناظرة الوطنية حول اجلبا¶ت؟

Õٔكرب مbرضر من رضيبة تqٔÕري إالصالح الرضييب مه املÕٔجورون ف
واملسKهتلكون، ومه بصفة Rامة الفقراء والطبقة املتوسطة، فÕٔي Rدا¦ 

ة من الرضيب %87اجfعية ٕاذا اكنت الطبقة الشغي¯ �سامه لو¡دها يف دفع 
  .Rىل اqTل، م¹bاوزة بقMة الفMات امللزمة هبذه الرضيبة، اكملهن احلرة و�ريها

��ن العدا¦ اجلبائية والتضامن والfسك cجfعيني يف ٔ�فق حتقMق ٔ
  املساواة الرضي�Mة؟ 

ملاذا يمت اسKهتداف املÕٔجور�ن وذوي اqTل احملدود وcلتفاف عن 
ومة اعfدها من قÐيل فرض إالجراءات احلقMقMة اليت جيب Rىل احلك
املنعشني العقاريني وحماربة �بار الرضيبة Rىل الرثوة وRىل �بار الفال¡ني و 

  .الريع واùمتلص واùهترب الرضيب?ني
وRليه، ففي الوقت ا¾ي كنا ن{bظر فMه يف فريق cحتاد املغريب @لشغل 

 ٕاصال¡ا مشوليا ملنظومة اجلبا¶ت، حموره ختفMض الضغط الرضييب Rىل
اVٔجور، ٔ�طل Rلينا إالئتالف احلامك ٕ�جراءات وتدابري رضي�Mة جزئية 
ترضب بعرض احلائط مÐدٔ� العدا¦ الرضي�Mة، ذ� ٔ�ن احلكومة احلالية جلÕٔت 
ٕاىل ت�ين ¡لول سه¯ ٕالغناء مواردها من qالل املزيد من الضغط Rىل 
 القدرة الرشائية @لمواطنني، Rرب الرفع من الرضائب Rىل cسKهتالك

والرضيبة Rىل القمية املضافة من قÐيل املواد الغذائية ٔ�و تعريفة السكك 
و�ريها، م�افMة لشعاراهتا بتعز�ز ماكنة ) %20ٕاىل  %14من ( احلديدية

  . الطبقة املتوسطة واللزتاماهتا اTولية يف ا]ال الب?يئ
وهبذا، يبقى ورش ٕاصالح املنظومة اجلبائية مكدqل حقMقي لتحقMق 

cجfعية، حÐ?س cنتظارية �لرمغ من ٔ�نه اكن موضوع م�اظرة العدا¦ 
وطنية ٔ�فضت ٕاىل بلورة تصور مشويل لٕالصالح يف ٕاطار �شاريك وتوافقي 

  . بني خمتلف الفعاليات ويف مقدمهتا املركز¶ت النقابية اVٔكرث متثيال
  السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،

cجfعي ٕان رحب رهان ال�شغيل هو الت!دي اVٔكرب لضامن cسKتقرار 
والتمنية املدِم¹ة، وبغض النظر عن الترصحيات املتناقضة حول ãسKبة البطا¦ 

ãس¹ل الفشل الواحض @لحكومة  ،بني احلكومة واملندوبية السامMة @لتخطيط
يف توفري فرص الشغل وحتقMق العمل الالئق ا¾ي يبقى رهينا mسن 

نت¹ة املشغ¯ @ليد اسرتاتيجيات م�دجمة، بدءا �الس�þر يف القطاRات امل 
  .العام¯

و�لرمغ من تواÈر اêططات القطاعية وRىل رٔ�سها خمطط إالقالع 
cقbصادي، فٕاننا نالحظ العجز املسKمتر الس�Mعاب وامbصاص البطا¦ 
املزتايدة والضاربة اVٔطناب، qاصة يف ٔ�وساط مح¯ الشواهد، ٕاذ تصل ٕاىل 

25%.  
ف الطمو¡ة يف جمال ال�شغيل والبد من إالشارة هنا، ٔ�نه رمغ اVٔهدا

 80.000اليت سطرهتا إالسرتاتيجية املعمتدة ببالد¤، فٕاهنا ال ختلق سوى 
م�صب شغل مكعدل سKنوي، ال يتوفر ٔ��لهبا Rىل مقومات العمل الالئق، 

م�صب شغل، Rىل س�Mل املثال ال احلرص  R37.000لام ٔ�هنا تفقد ما يناهز 
  .كمنوذج 2014سKنة 

لشغل يف الوظيفة العمومMة رمغ اخلصاص ويف ظل حش م�اصب ا
املس¹ل يف العديد من القطاRات واملرافق العمومMة، رضوqا لتعل
ت 
املؤسسات املالية اTولية، البد من الوقوف Rىل cسرتاتيجيات إالرادية 
@ل�شغيل وتقومي جناعهتا، ٕاىل Yانب ٕارساء حاكمة سوق الشغل وضامن 

الرشوط اVٔساسKية @لرفع من وترية جودة التكو�ن املهين ²رشط من 
ال�شغيل، ٕاضافة ٕاىل رضورة تغيري اùمنوذج cقbصادي املغريب حنو التصنيع 

  .وRدم cكتفاء mسKياسة املناو¦
يف موضوع ٕاصالح م�ظومة التقاRد، السKيد الرئ?س، البد من ٔ�ن 
تعرتف احلكومة �فbقادها لتصور واحض ملعاجلة مشولية ٕالشاكلية ٔ�نظمة 

اRد، مبا يضمن صيانة املك�سKبات بعيدا عن احللول التق�ية الضيقة التق
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والوصفات اجلاهزة املسKتوردة، اليت من شÕٔهنا ٔ�ن تعصف حبقوق 
ومك�سKبات اVٔجراء وترضب يف العمق قدرهتم الرشائية وحقهم يف الع?ش 

  .الكرمي
ٕان احلكومة، ممث¯ يف رئ?سها، قد سKبق لها ٔ�ن الزتمت �رزمة من 

يف ٕاطار احلوار cجfعي، مل يمت تنفMذها، واVٓن، ويه Rىل بعد التعهدات 
سKنة وا¡دة من هناية وال�هتا، ٔ��ن مظاهر ومتظهرات cلزتام السKيايس 

توفري معاش يضمن احلد اVٔدىن @لع?ش الكرمي؟ ٔ��ن رئ?س احلكومة ب @لسKيد 
وRدمك بتوسKيع التغطية cجfعية ل�شمل مجيع اVٔجراء وال{شKيطني �ري 

ٕاىل ٔ�ي ¡د مت تفعيل  ماليني Rام¯ وRامل؟ 8اVٔجراء ا¾�ن يناهز Rددمه 
املقاربة ال�شار�ية مع الفرقاء cجfعيني يف بلورة ٕاصالح شامل وحقMقي 

  يضمن دميومة اVٔنظمة cجfعية وcسKتقرار cجfعي؟
ٕان ما نالحظه اVٓن هو هنج احلكومة لسKياسة الهروب ٕاىل اVٔمام 

ية يف اختاذ قرارات ووصفات قد تعصف �لسمل والfسك وcنفراد
  ..cجfعي

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
        .شكرا، مع الشكر وcعتذارشكرا، مع الشكر وcعتذارشكرا، مع الشكر وcعتذارشكرا، مع الشكر وcعتذار

        ::::املس�شارة السKيدة ٔ�مال العمرياملس�شارة السKيدة ٔ�مال العمرياملس�شارة السKيدة ٔ�مال العمرياملس�شارة السKيدة ٔ�مال العمري
مليار، مث  32بقت رضورة تقMمي النفقات اجلبائية لرضورة ٕاخضاع 

 رضورة cسKت¹ابة احلكومMة وٕاعطاء ٕاشارات جتاه تنفMذ وcسKت¹ابة
  .@لمطالب النقابية املسKتع¹¯

 .شكرا

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
�ٔ شكرا @لسKيدة شكرا @لسKيدة شكرا @لسKيدة شكرا @لسKيدة  ٔ� ٔ� ٔ�  .ةمال العمري، ومعذرة Rىل املقاطعمال العمري، ومعذرة Rىل املقاطعمال العمري، ومعذرة Rىل املقاطعمال العمري، ومعذرة Rىل املقاطع

  .اللكمة @لفريق اTسKتوري اTميقراطي cجfعي

        ::::املس�شار السKيد محمد Rدالاملس�شار السKيد محمد Rدالاملس�شار السKيد محمد Rدالاملس�شار السKيد محمد Rدال
        ....mسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحميmسم هللا الرمحن الرحمي

        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        رتمني،رتمني،رتمني،رتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملالسKيدات والسادة املس�شار�ن احملالسKيدات والسادة املس�شار�ن احملالسKيدات والسادة املس�شار�ن احمل
يل اكمل الرشف، ٔ�ن ٔ�حتدث اليوم، �مس الفريق اTسKتوري اTميقراطي 

 .c2016جfعي، يف ٕاطار م�اقشة مرشوع القانون املايل �رمس سKنة 
ويه حلظة سعيدة ومرشقة من �رخي بالد¤، وهذه اqVٔرية ختu ا¾�رى 

الهتا اVٔربعني @لمسرية اخلرضاء، ت© املسرية اليت ãسKتحرض مغزاها ودال
�ك(ري من Rcزتاز والفخر، ٕاذ شلكت لنا، و@لعامل، مسرية سلمية  ،العميقة

سKتعامر، وقد cعظمية، السرتYاع جزء من Èرابنا اكن مغتصبا من طرف 
وتعميق هوي��ا احلضارية، اليت  سامهت هذه املسرية يف تقوية محلتنا الوطنية

عبثا، النيل مهنا ترضب Yذورها يف معق التارخي، واليت +سعى البعض، 
  .ومن ب{Mاهنا املfسك

وها حنن اليوم نع?ش انبعاث مسرية ٔ�خرى، م¹bددة بنفس Yديد، يف 
ظل عهد Yديد، بعد مسار طويل، ¡افل �ل"ء وببذل اجلهد يف اTفاع 
عن و¡دتنا الرتابية، �لك ما ٔ�وت?�ا من قوة، وRىل مجيع اجلهبات، فقد قدم�ا 

داء، كام اكن يتعني Rلينا رشح مواقف�ا واTفاع الك(ري من التضحيات والشه
عهنا يف احملافل اTولية واملنتظم اVٔممي زم�ا طويال، رمغ تغري احلكومات 
واTول وتغري املواقف اليت حتمكها، ومل نضعف ومل ãسKتكن، بل ازدد¤ معها 

  .قوة وصالبة
ة وقد Yاء اخلطاب املليك مبناسKبة ا¾�رى اVٔربعني النطالق املسري 

اخلرضاء قو¶، صلبا، مÐارشا وحمراك، من مدينة العيون �رمزية ماكنية، 
ٕالعطاء cنطالقة حنو مسرية Èمنوية شام¯، يف ٕاطار جو¦ ملكMة لهذه 
اVٔقالمي، لكلت بن¹اح شعيب وجامهريي م�قطع النظري، ٔ�ر�كت اخلصوم 

ب ؤ�زجعت امل�شككني، ؤ�كدت مبا ال يدع جماال @لشك، Rىل قدرة املغر 
Rىل جتاوز معوقاته ا¾اتية وتطو�ر وظائفه احليوية، تبعا حلاجMاته ومعانقة 
املسKتقÐل مبنظورات ٕاسرتاتيجية وبربامج �يلكة يف ٔ�فق Èكر+س منوذج 

  .Èمنوي Rىل املديني املتوسط والطويل
لقد محل اخلطاب املليك السايم رسائل مÐارشة وبوضوح �بري وبدون 

، ونعتقد Yازمني ٔ�ن الرسائل قد وصلت ٕاىل ٕاىل من هيمهم اVٔمر "رتوش"
املعنيني هبا qارجMا وداqليا، وما Rلينا حنن املغاربة سوى موا�بة هذا احلدث 
مبزيد من cلتفاف وراء Yال¦ امل©، و�ك(ري من اليقظة واحلذر وqلق 
رشوط التعبئة الوطنية اTامئة ٕالحلاق الهزامئ �لك ما حياك ضد بالد¤ من 

  .مؤامرات
  لسKيد الرئ?س،لسKيد الرئ?س،لسKيد الرئ?س،لسKيد الرئ?س،اااا

نناقش هذا املرشوع كذ� يف ٔ�عقاب صيف ساخن من 
cسKتحقاقات الوطنية اليت مشلت املنظومة الرتابية �اكملها وجبميع 
مؤسساهتا، �و¶ وٕاقلمييا وجامعيا، وٕاذا كنا ال جنادل يف النتاجئ اليت ٔ�سفرت 

  . عهنا، فٕاهنا ٔ�كدت Rىل ٔ�ن بالد¤ تع?ش مر¡¯ دينامMكMة مbحركة
  لسKيد الرئ?س،لسKيد الرئ?س،لسKيد الرئ?س،لسKيد الرئ?س،اااا

نناقش هذا املرشوع، وحنن Rىل ٔ�بواب سKنة انتÞابية �رشيعية، ٕاذ 
يصادف السKنة اqVٔرية لهذه الوالية ال�رشيعية، وهو بذ� +شلك فرصة 
مواتية @لحكومة @uفاع عن م�جزاهتا وRىل مدى ا¡رتا�ا لوعودها، وكذا 

ملعوقات اليت الوقوف Rىل ٔ�وYه إالخفاقات اليت اRرتت ٔ�داءها وكذا مج¯ ا
  .¡الت دون الوصول ٕاىل النتاجئ املتوqاة

ٕاذ من املعلوم ٔ�ننا ãسائل هذا املرشوع Rىل ضوء إاللزتامات احلكومMة 
�يضا Rىل ضوء الظرفMة املالمئة، يف ٔ úسائã الواردة يف الرب¤مج احلكويم، كام
ظل هتاوي ٔ�سعار احملروقات واملواد اVٔولية يف ظل هبات من السامء، 

لت يف موامس فالحMة اسKت�oائية ويف ٔ�ضعف اVٔحوال مbوسطة ويف ظل متث
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  . كذ� موارد مالية �مة، ٔ�تت من الرشاكة إالسرتاتيجية مع دول اخلليج
�ٕالضافة ٕاىل لك ذ�، توفر صالحMات مل تنعم هبا ٔ�ية حكومة سابقة، 

  .يف سKياق دسKتوري نعتربه ٔ�¡دث حتوال معيقا Rىل مسKتوى ب{Mة اTو¦
�qريا Rىل ضوء cنتظارات املرشوRة @لمغاربة، ا¾�ن �توا وãسأ úئ

�كرث ٕاحلا¡ا لالندماج يف ال{سKيج cقbصادي وcجfعي، فهل مبقدور ٔ
مرشوع القانون املايل اqVٔري، يف هذه الوالية، ٔ�ن يت¹اوب مع انتظارات 

 املواطنني، ومع تطلعات الفاRلني cقbصاد�ن وcجfعيني؟
�ٓخر مرشوع قانون مايل لهذه الوالية، فقد Yاء Rاد¶، ورمبا  ورمغ، ٔ�نه

�قل من ذ�، رمغ ٔ�نه يÕٔيت يف ٔ�عقاب سKنة جMدة، تÕٓلفت فهيا لك العنارص ٔ
 %4.6إالجيابية، م�توج زراعي جMد، بل �ري مسKبوق، وبلوغ منو قد يصل 

، رمغ لك ذ� Yاء مرشوRا فاقدا %5ويف ٔ�حسن اVٔحوال قد يصل ٕاىل 
ري قادر Rىل ٕا¤رة الطريق ٔ�مام الفاRلني cقbصاديني، ويف ذات @لرؤية و�

  . الوقت يطمنئ املواطنني Rىل مسKتقÐل cقbصاد الوطين
وهكذا، ويف مقابل سKنة جMدة ãس�Mا Rىل مسKتوى اùمنو، يعد¤ 

�و دومنا  %3املرشوع mسKنة مالية قادمة قد تصل فهيا ãسKبة اùمنو �لاكد ٕاىل ٔ
  . %2.6 ب حيددها يفذ�، م(ال بنك املغر 

ٕاننا، يف الفريق اTسKتوري اTميقراطي cجfعي مع cس�þر املنتج، 
ا¾ي ينعكس Rىل ال�شغيل وRىل التقليص من عوامل الفقر، وهذا ما 
يفرض ٕاRادة النظر يف طرق cس�þر Tينا جلعلها ذات مردودية، فالتدبري 

رتام املساطر املعمول هبا، بل اجليد لHٔموال العمومMة، ال �مكن فقط يف ا¡
  .�مكن يف مدى التقائية اVٔهداف املراد حتقMقها لتطو�ر البالد

ذ�، ٔ�ن اùمنو ا¾ي ظلت احلكومة م�ذ تقuها املسؤولية تعد بتحسني 
معد� طوال السKنوات اVٔربع دون ٔ�ن تفلح يف ذ�، +سKتدعي ٕانضاج 

بعضها البعض، ٕاذ رشوط حقMقMة لٕالقالع، ويه رشوط ال تمت مبعزل عن 
التمنية سريورة شام¯، اقbصادية، واجfعية وفكرية، ٕابداعية، ويه يف 
جوهرها ذاتية اTفع، ٔ�ي ٔ�ن ٔ�داءها �كون يف م�Õٔى عن املؤ6رات الظرفMة، 
العfدها ٔ�وال وقÐل لك يشء Rىل املوارد ا¾اتية، و�سKتقي دينامMهتا من 

  .ضوء العالقات cندماجMة بني لك القطاRات
�ما ؤ�ننا نظل يف تبعية مطلقة لHٔسواق اTولية ولتقلباهتا وٕاىل التقلبات ٔ
املناخMة، فهذا ما حيمك Rىل منو¤ �لتذبذب وRدم cسKتقرار، وت{bفي معه 
إالرادة السKياسKية، اليت �البا ما نتداولها يف خطا�تنا دون ٕادراك ملغزاها 

  .احلقMقي
  .%3.5ىل ن{bقل بعد ذ� ٕاىل فرضية خفض العجز إ 

م�ذ البداية ميكن القول ٕان هذه الفرضية يف املتناول، وميكن حتقMقها، 
بل ٕانه ٕاذا مل تتحقق سKيكون اVٔمر �ري Rاد¶، ذ� ٔ�نه يف ظل احلذف 
ا¾ي طال دمع احملروقات، وحتر�ر ٔ�سعارها، ويف ظل cخنفاض املتواصل 

 ٔ�كرث من العfدات صندوق املقاصة mس�ب اخنفاض ٔ�سعار النفط ٕاىل 
النصف، وهو الن¹اح املشهود @لحكومة بتحقMقه، فقد اسKتفاد املغرب، Rىل 

غرار البuان العاملية املسKتوردة @لنفط، من اخنفاض اVٔسعار، وبناء Rليه 
اخنفضت قمية واردات الطاقة qالل الفرتة املمتدة من ينا�ر ٕاىل يوليوز 

ومعىن ذ�  ،2014مقارنة مع نفس الفرتة من سKنة  %29ب{سKبة  2015
�ن خفض العجز Yاء ن�¹Mة لتحوالت يف احمليط اخلار_ٔ.  

وٕاذا اكن من سؤال يطرح نفسه، هو ماذا ٔ�Rدت احلكومة ملوا�ة 
التغريات اليت قد تطرٔ�، واليت قد تلهب اVٔسعار من Yديد؟ و�لنظر ٕاىل 
اVٔوضاع الساخ�ة يف الرشق العريب، واليت تنذر بÕٔن القادم قد �كون خطرا 

R ل ذ� الYVٔمجع، و�ىل ٔ�وضاع الرشق اVٔوسط فقط، بل وRىل العامل ٔ
ن{Ðه احلكومة ٕاىل رضورة اختاذ لك إالجراءات والتدابري اليت سKمتكن من 

  .موا�ة خماطر تقلبات السوق اTولية
مفاذا ٔ�Rدت من اس�þرات لتخز�ن الطاقة �السKتفادة من Rائدات 

نقل امجلاعي؟ وهل واصلت املقاصة؟ وماذا ٔ�Rدت من �رامج لتطو�ر ال 
  cس�þرات يف الطاقات املت¹ددة ويف تطو�ر cقbصاد اVٔخرض؟ 

ودامئا، ويف ٕاطار إالجنازات اليت حتققت ما �رتبط جباذبية بالد¤ Rىل 
مسKتوى Yلب cس�þرات اVٔج�بية، وهنا �س¹ل احلكومة ارتفاRا 

اخلصوص، �ري  ونعترب ما حتقق هبذا %23لالس�þرات اخلارجMة بنحو 
اكف، اعتبارا لوزن بالد¤ �وهنا الوحMدة اليت تنعم �السKتقرار يف حميطها، 

س�Ðايق لHٔ¡داث، cبفضل القMادة احلكمية مل© البالد، وبفضل املنظور 
  .مما ٔ�هل بالد¤ Vٔن Èكون منوذYا حيتدى به يف املنطقة

زي بوضوح، ما Rلام ٔ�ننا يف الفريق اTسKتوري اTميقراطي cجfعي، من
حتقق من نتاجئ يف هذه cس�þرات اخلارجMة بني إالجناز cقbصادي 
@uو¦، Rىل املسKتوى السKيادي، وcسرتاتيجي، وبني ما هو من فعل 

  .وٕانتاج احلكومة يف جمال السKياسة cقbصادية الظرفMة
ودامئا، يف ٕاطار رصد إالجنازات احلكومMة، نذهب ٕاىل ما ذهب ٕاليه 

اRVٔىل @لحسا�ت من رضورة الزتام اليقظة واحلذر، ٕازاء املنحى  ا]لس
التصاRدي ا¾ي يعرفه ا�Tن العمويم، سواء �ل{سKبة @�uن املبارش @لخزينة 
�و ديون القطاع العام وكذا ا�Tن املضمون من طرف اخلزينة، هذه اqVٔرية ٔ

 2015مليار درمه qالل النصف اVٔول من سKنة  608اليت بلغ جحم د�هنا 
، مس¹ال بذ� ارتفاRا حبوايل 2014مليار درمه يف ممت سKنة  586مقابل 
، ويعزى ذ� ٕاىل ارتفاع جحم ا�Tن اTاqيل %4مليار درمه ٔ�و  21.8

، اVٔمر ا¾ي يتطلب من احلكومة، معال حقMقMا لتحسني %5.2حبوايل 
داخMل مؤرشات املالية العمومMة، �لتحمك يف النفقات العادية والرفع من امل

ومbابعة إالصال¡ات الرضورية، ومن ب?هنا ٕاصالح جÐايئ يتوK توسKيع 
الوRاء الرضييب، وهو ما مل يتحقق، فÕٔصبح ال م�اص من ا@لجوء املفرط ٕاىل 
املديونية لالسKت¹ابة ملتطلبات املزيانية العامة، كام يف التدابري الواردة يف هذا 

  .املرشوع
   السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،

ر يف الرضي�Mة Rىل الرشاكت، واعمتد ٔ�شطرا ¾�، ٔ�Rاد املرشوع النظ
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وكنا نتوK يف فريق�ا، ٔ�ن تعمد احلكومة ٕاىل تعديالت �كون القصد مهنا 
التعاطي إالجيايب مع إالشاكليات الب{Mوية لالقbصاد الوطين، Rرب �سهيل 
معلية ٕادماج القطاع �ري املهيلك، �عfد ãسب حتفزيية لهذا القطاع، بدل 

فقط Rىل عنرص املردودية الرضي�Mة اVٓنية، وحىت ي�سKىن ردم الهوة الرتكزي 
بني اVٔهداف املعلنة والتدابري املتÞذة، واليت �البا ما ترضب يف العمق 
الرشاكت اليت �سامه ٔ�كرث من �ريها يف املوارد الرضي�Mة من الرضيبة Rىل 

  .الرشاكت
ح الرضييب وهو هبذه الصفة اليت ذ�ر¤ها حتاىش التعاطي مع إالصال

املنتظر، مع القطع مع اقbصاد الريع، مع اس�Mعاب القطاع �ري املهيلك، مع 
 .ٕاRادة النظر يف م�ظومة اVٔجور

  السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،
يصادف هذا املرشوع انطالق العمل بنظام اجلهوية املتقدم �العfد 

ية Rىل رافعة cس�þر العمويم ملصاحÐة القطاRات إالنتاجMة والب{Mات التحت 
وتقليص الفوارق ما بني اجلهات، ويه مقاربة ي{Ðغي ٔ�ن تؤمن Rدال Rىل 

  .مسKتوى الوسائل YVٔل Èمنية مbوازنة وم{سجمة ]موع الرتاب الوطين
وهبذه املناسKبة، نعترب ما ورد يف مرشوع القانون املايل، ال يالمئ لك 

تقدمة، هذه اTينامMة، وهذا الزمخ املتو�Tن من ت�ين مفهوم اجلهوية امل 
  .فاحلكومة مطالبة مبزيد من ا]هودات ٕالجناح ورش اجلهوية

ٕاذا اكن هذا ما سKيصادفه القانون املايل اqVٔري لهذه الوالية، فٕانه 
سKيرتك Tينا Èركة ثقR ¯Mىل مسKتوى املديونية العمومMة وتواز¤ت مالية 
هشة ومنو بطيء ورشحية مbوسطة تنئ من الرض�ت اليت و�ت ٕاùهيا يف 
السKنوات اqVٔرية وارتياب معظم الناس العاملني يف cقbصاد �ري املهيلك، 
ال خبيار مهنم، ولكن ن�¹Mة cفbقار ٕاىل الفرص يف cقbصاد املنظم وانعدام 

  .سKبل ٔ�خرى لكسب لقمة الع?ش
Rلام ٔ�ن السKياسات العامة حلد اVٓن، ال تعمل Rىل �رسيع معلية cنتقال 

سKياق من احلوار cجfعي املنتج، ليظل املغرب  ٕاىل cقbصاد املنظم يف
مضن qانة البuان املعرضة êاطر كربى بفضل تقلبات ٔ�سواق املواد اVٔولية 

  . واVٔسواق املالية
كام ٔ�ن �شغيل الشKباب احلامل @لشواهد العليا يظل ٕا¡دى احللقات 

 حنن اVٔضعف يف بالد¤، ٕاذ ال ãسKتفMد اليوم من هذه الطاقات الشابة اليت
معرضون الفbقادها يف السKنوات القلي¯ القادمة حبمك زحف الشKيخوqة، 

�لف م�صب شغل يعترب جمهودا �بريا معتربا مقارنة  26ولو ٔ�ن qلق ٔ
�لضغط ا¾ي متارسه الوظيفة العمومMة Rىل املوارد املالية العمومMة، فٕانه مع 

ا¾�ن جتاوز ذ� يظل هذا اجلهد املبذول دون انتظارات حشود املعطلني 
  ..مليون Rاطل R1.2ددمه 

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
        ....شكرا @لسKيد املس�شار احملرتمشكرا @لسKيد املس�شار احملرتمشكرا @لسKيد املس�شار احملرتمشكرا @لسKيد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار السKيد محمد Rدالاملس�شار السKيد محمد Rدالاملس�شار السKيد محمد Rدالاملس�شار السKيد محمد Rدال
  .دقايق د¶ل احلركة، هللا خيليك 3عندي وا¡د 

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
ال، ال، ال Vٔنه التوقMت ا@يل عندي هنا¶، التقسKمي الزمين د¶ل الصباح 

  .زمين د¶ل العشKية بو¡دو، ومعذرة اليس Rدالبو¡دو والتقسKمي ال

        ::::املس�شار السKيد محمد Rدالاملس�شار السKيد محمد Rدالاملس�شار السKيد محمد Rدالاملس�شار السKيد محمد Rدال
        ....شكرا السKيد الرئ?سشكرا السKيد الرئ?سشكرا السKيد الرئ?سشكرا السKيد الرئ?س

  .شكرا السKيد الوز�ر Rىل تصحيح اخلطÕٔ ٕاذا اكن، حنن نتعمل

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
  .شكراشكراشكراشكرا

واللكمة اVٓن @لسKيد ¡?سان عبد احلق عن مجموRة الكونفدرالية 
  .اTميقراطية @لشغل

        ::::عبد احلق ¡?سانعبد احلق ¡?سانعبد احلق ¡?سانعبد احلق ¡?سان    املس�شار السKيداملس�شار السKيداملس�شار السKيداملس�شار السKيد
        ....السKيد الرئ?سالسKيد الرئ?سالسKيد الرئ?سالسKيد الرئ?س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

نتقدم اليوم ٔ�ماممك ل�سط و�ة نظر الكونفدرالية اTميقراطية @لشغل، 
املنظمة النقابية اليت ¤ضلت ومازالت تناضل من ٔ�Yل ٕارساء حقوق 

التعبري وحرية التنظمي املواطنة واحلقوق cقbصادية وcجfعية وحرية 
  .ومن ٔ�Yل احلق يف معل الئق @لجميع

هذا  2016نتقدم اليوم لتقدمي و�ة نظر¤ يف قانون املالية لسKنة 
القانون ا¾ي يÕٔيت يف ظروف Èمتزي Rىل مسKتوى اTويل �لتوÈرات 

  .صار اùمنو cقbصادي العامليحناجليوسKياسKية، كام Èمتزي �
اTول من رض�ت لٕالرهاب، اليشء ٔ�ضف ٕاىل ذ� ما عرفbه بعض 

ا¾ي ال حمال س?�عكس Rىل cقbصاد العاملي سواء تعلق اVٔمر mسعر 
  .البرتول ٔ�و بتقلبات رصف العم¯ ٔ�و بغريها من املؤرشات

 2016هذه الظرفMة العاملية لها تÕٔثري مؤكد Rىل cقbصاد الوطين سKنة 
عار النفط ٕاىل Yانب اليت عرفت Èراجع ٔ�س 2015كام اكن Rليه اVٔمر سKنة 

مما سامه يف الرفع ãسKبة اùمنو  ،مومس فال8 ممتزي بفعل ال�ساقطات املطرية
لكهنا ضلت ٔ�قل مبا توقعته احلكومة، هذه احلكومة اليت ٔ�Rدت قانون املالية 

دون اس�شارة مع الفرقاء cجfعيني ودون حوار مع النقا�ت  2016لسKنة 
ال مبنطق اTميقراطية ال�شار�ية ؤ�ثب�ت مرة مشKتغ¯ مبنطق ا�Vٔلبية العددية 

�خرى ٔ�هنا ماضية يف تعطيل احلوار إالجfعي كام نص Rليه اتفاق فاحت ٔ
، وا¾ي ٔ�كد Rىل ٕاجراء حوار ٕاجfعي مرتني يف السKنة يف 1996غشت 

  .شKت{رب ؤ��ريل من لك سKنة
يك تطلع احلكومة Rىل ٕاãشغاالت الفاRلني إالجfعيني ٕاىل  ،يف شKت{رب
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ويف ٔ��ريل لتنفMذ cلزتامات، لكن احلكومة  ،Yانب الفاRلني cقbصاديني
Èلك مبكMالني، حMث اسKمتعت ٕاىل الباطرو¤ ؤ�درجت مقرت¡اهتم يف قانون 
املالية كام Yاء يف ترصحيات ممثلهيم يف جلنة املالية، وكام ٔ�كدها يوم الثال:ء 

كنقا�ت ومل تÕٔيت بÕٔي املايض السKيد رئ?س احلكومة، يف ¡ني مل �سKمتع لنا 
يشء يذ�ر لفائدة اVٔجراء، بل ورفضت لك مقرت¡اتنا وتعديالتنا شاهرة يف 

 .من اTسKتور 77و�نا الفصل 
        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السKيدات والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،السKيدات والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،السKيدات والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،السKيدات والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،
ر احلكومة، هو �ٓخر قانون مايل يف مع 2016ٕان قانون املالية لسKنة 

نتظارات الشعب املغريب خصوصا ما اواكن من املفروض ٔ�ن جييب Rىل 
ٕالزتمت به احلكومة يف �ر¤جمها إالنتÞايب وترصحيها ٔ�مام الربملان بعد تنصيهبا 

، وواحض اليوم ٔ�ن احلكومة مل تف �لزتاماهتا ف{سKبة اùمنو اليت 2012يف ينا�ر 
 ã2.6%سKبة ال تت¹اوز  ٕازاءاليوم اكنت قد وRدت هبا مل تتحقق وحنن 

حسب املندوبية السامMة @لتخطيط، ومعدل البطا¦ ا¾ي وRدت ٕ�®زا� ٕاىل 
احلكومة �رفع احلد اVٔدىن لHٔجور  فكام مل ت ،%10ٕارتفع ٕاىل حوايل % 8

درمه يف القطاRني العام واخلاص وتوحMد احلد اVٔدىن لHٔجور  3000ٕاىل 
  .يف الصناRة والفال¡ة

 هو) 2SMAG(و ) 1SMIG(يف د¶ل توحMد اVٔجور هاذ املقbىض 
وال �لكف ٔ�ية ٕاجراءات مالية، لكن  2011ٕاجراء اك�ن يف ٕاتفاق د¶ل 

احلكومة مل تعمل Rىل تزنيل هذا إالجراء، واش هاذوك املغاربة ا@يل qدامني 
يف الفال¡ة ميل �ميشKيو @لسوق �يقولو هلم ٔ�نq fدامني يف الفال¡ة وعندمك 

)SMAG ( رخص¤زل��و �ادي ن�Mعو لمك  ؟�ادي ن�Mعو لمك اخلرضة ٔٔ
  ؟السكر وال الزيت ٔ�رخص

        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان الهدف من وضع القانون املايل �لك mساطة هو توفري R?ش �رمي 

 Kلق توازن ب?" يؤديه هذا املواطن من رضائب وما +سq ربR د @لمواطنMتف
  .م�ه من qدمات اكلتعلمي والص!ة والسكن والنقل و�ري ذ�

تقليص الفوارق cجfعية وا]الية، توفري فرص الشغل الالئق 
واملساواة يف ولوYه بني اجل{سني، Vٔنه خصنا نعرفو اليوم �يق حلدود اليوم 
�نه اك�ن متيزي ما بني اجل{سني يف الولوج ٕاىل العمل الالئق ؤ�يضا حىت يفٔ 

اVٔجر مازال هذا cخbالف، فهل توفر لك هذا يف القانون املايل ا¾ي بني 
�يدينا؟ٔ 

ٕانه �ملوازاة مع فرض املزيد من الرضائب Rىل املواطنني ال�سطاء واملزيد 

                                                 
1 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
2 Salaire Minimum Agricole Garanti 

من إالعفاءات لصاحل اVٔغنياء، جند ٔ�ن اخلدمات cجfعية Èزداد سوء، 
ى �ري مسKبوق من فواقع التعلمي ال خيفى Rىل ٔ�¡د وقد وصل مسKتو 

ٕاننا ®رفض ( ال ٔ�بد ٔ�ن ٔ�قول نااه cند¡ار �Rرتاف رئ?س احلكومة بنفسه، و 
�ن +سKتغل السKيد رئ?س احلكومة م�اسKبة رده Rىل ٔ�سKئ¯ املس�شار�ن ٔ
لتصفMة حسا�ته السKياسKية وqالفاته داqل حكومة يفرتض ٔ�هنا م{سجمة 

ا@لجوء ٕاىل يف موضوع اكن من اYVٔدر �سويته داqل جملس حكويم دون 
  ).الطريقة cسKتعراضية اليت اعمتدها السKيد رئ?س احلكومة

�ما واقع الص!ة فÕٔكرث هشاشة من واقع التعلمي وcخbالالت الب{Mوية ٔ
اليت يعاين مهنا القطاع، سواء Rىل مسKتوى املوارد ال�رشية ٔ�و Rىل مسKتوى 

جتعل  الب{Mة التحتية ٔ�و Rىل مسKتوى التجهزيات ٔ�و Rىل مسKتوى احلاكمة،
من الص!ة يف بالد¤ مريضة ٔ�ول حضا¶ها املواطن ال�سKيط و:®هيا العاملون 

  .�لقطاع
حفدث وال حرج، ف�ظرا @لخصاص املهول يف هذا ا]ال  ،ٔ�ما السكن

فربا�ر @لتعبري عن هذه احلاYة وسارعوا ٕاىل  20اغتمن بعض املواطنني هبة 
 الطريقة اليت مت هبا بناء مسا�ن لك حسب ٕاماكنياته، وٕان كنا نتحفظ Rىل

التعبري Rىل هذه احلاYة، لكن ¡ني اسKت�Ðت اVٔمور @uو¦ قامت احلكومة 
هبدم هذه املسا�ن فوق رؤوس ٔ�حصاهبا ا@�öن اكنوا قد وضعوا فهيا لك 

  .مدخراهتم
قدمت احلكومة مقا�ر ٔ�مسهتا سك�ا اجfعيا واقbصاد¶،  ،يف مقابل ذ�

ر �لعديد من cمbيازات وإالعفاءات، هناك اسKتفاد Rىل ٕا6رها مافMات العقا
  .دراسة Èربط ما بني اكتئاب ساكنة املدن وهذه املسا�ن الضيقة

Rىل مسKتوى النقل، فلك ما قامت به احلكومة هو فرض رضائب 
ٕاضافMة Rىل النقل السكيك دافعة املواطنني ٕاىل حجمي احلافالت �رتئة ملزيد 

 ٔVرواحمن حوادث السري ومزيد من ٕازهاق ا.  
�ما Rىل مسKتوى توفري فرص الشغل الالئق فاالنتظارات �برية والواقع ٔ
خميف، لن Èكفي املناصب احملدثة يف قانون املالية ال يف سد اخلصاص يف 
العديد من القطاRات وال يف اس�Mعاب المك الهائل من العاطلني واملعطلني 

تضم Rاطال ٔ�و  وال يف تعويض املتقاRد�ن، اليوم ال توYد ٔ�رسة مغربية ال
�كرثٔ.  

�ما خبصوص القدرة الرشائية فعوض ٔ�ن تقوم احلكومة �لز¶دة يف ٔ
اVٔجور جندها اليوم Rازمة Rىل النقص يف اVٔجور، ٔ�ي نعم Rازمة Rىل 
النقص يف اVٔجور Vٔن السKيد رئ?س احلكومة رصح ٔ�نه سKمير ٕاىل الرسRة 

ه ٕاصال¡ا نه سKيطبق mشلك ٔ�¡ادي ما +سمي�ٔ القصوى يف ملف التقاRد و 
سKنة س?مت رفع cقbطاRات ما يعين  63@لتقاRد، ٕاىل Yانب رفع السن ٕاىل 

نقصا يف اVٔجور ومزيدا من رضب القدرة الرشائية لHٔجراء، هذا بعد ٔ�ن 
" عفا هللا عام سلف"اكن السKيد رئ?س احلكومة قد ٔ�طلق قولته الشهرية 

  .خبصوص من هنبوا qريات املغرب ودمروا صناديق التقاRد
ف�حن يف مجموRة الكونفدرالية اTميقراطية @لشغل مع ¡لفائنا  ،�¾
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Rازمون Rىل جماهبة هذا املنحى، واليوم ويف هذه الساRة هناك وقفة 
اح¹bاجMة يف سا¡ة فر¡ات حشاد، فر¡ات حشاد ملن ال يعرفه هو 

  .توãيس اكن قد اس�شهد يف م(ل هذا اليومم�اضل نقايب مغاريب 
هبذه السا¡ة اح¹bاYا ومضن مسلسل بدٔ� �ملسرية  تقف النقا�ت اVٔربع

نونرب املايض واليت ¡اول رئ?س احلكومة ²عادته التقليل  29الوطنية اليوم 
من شÕٔهنا ويه qاصية �متزي هبا السKيد رئ?س احلكومة عوض البحث عن 

  .احللول ؤ�qذ اVٔمور �جلدية يلÕ¹ٔ ٕاىل ٔ�سلوب ال يليق �رئ?س احلكومة
سKبق ٔ�ننا ٔ�مام قانون مايل Èراجعي ال +سKتجيب  اخلالصة من لك ما

ملتطلبات اùهنوض �القbصاد الوطين وانتظارات الشعب املغريب وهيدف 
�رو اقbصادية وهيدد املك�سKبات cجfعية افقط ٕاىل mسط التواز¤ت امل

  . و�كرس التفاو�ت والفوارق ويرضب القدرة الرشائية و�رفع من املديونية
فٕاننا يف مجموRة الكونفدرالية اTميقراطية @لشغل VٔسKباب اللك هذه 

  .R2016ىل القانون املايل لسKنة  "ال"سKنصوت ب
 .وشكرا

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
        ....شكرا @لسKيد املس�شار احملرتمشكرا @لسKيد املس�شار احملرتمشكرا @لسKيد املس�شار احملرتمشكرا @لسKيد املس�شار احملرتم

واللكمة اqVٔرية يف سلس¯ مرشوع القانون املالية، مل{سق مجموRة العمل 
  .معو�ٔ التقديم السKيد عبد ا@لطيف 

  .معو، فليتفضل مشكورا�ٔ بد ا@لطيف اللكمة @لسKيد ع 

        ::::املس�شار السKيد عبد ا@لطيف ٔ�معواملس�شار السKيد عبد ا@لطيف ٔ�معواملس�شار السKيد عبد ا@لطيف ٔ�معواملس�شار السKيد عبد ا@لطيف ٔ�معو
        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
+سعدين �مس مجموRة العمل التقديم ٔ�ن ٔ�سامه معمك ؤ�شارك معمك يف 

، 2016هذا النقاش اجلاد �متحور حول مرشوع القانون املايل لسKنة 
جموعتنا لن تqٔÕذ من وقbمك سKتقدم مداqلهتا مكbوبة وسÕٔ¡اول ٔ�ن ٔ�عرض مف

  :مواضيع R9ليمك �خbصار مضامMنه Èمتحور حول 
يتعلق �لسKياق ا¾ي كنا ®متىن ٔ�ن �رفع م�ه ؤ�ن �كون : املوضوع اVٔول

مدqال Yديدا @لسKنة ال�رشيعية اليت نفbتحها حبمك الطبيعة اجلديدة ]لس 
هبيالكه املؤسساتية املتعلقة  2011سKبة اسKتكامل اTسKتور املس�شار�ن، ومبنا

�ل�رشيع وحبمك جملس املس�شار�ن البد ٔ�ن جيد ماكنه يف املزيانية خصوصا 
ؤ�نه امbداد @لب{Mات الرتابية، ؤ�نه � اليد طو¦ واملهمة اVٔساسKية هو التمنية 

 .الرتابية والتمنية احمللية
 Kن هذا الس�ياق مل يربز mشلك اكيف يف يف هذا الصدد ãس¹ل Rىل ٔ

  .مرشوع القانون
املدqل الثاين، ٔ�و املوضوع الثاين يتعلق بفعالية املؤسسة ال�رشيعية 
وكذ� غياب cبتاكر �لشلك املطلوب، هذا السKياق يفbح ا]ال 

@لحكومة ٔ�ن تعرب عن ابتاكرها مفثال كنا ن{bظر من qالل السKنة وحنن 
املية ٔ�ن يÕٔيت بعض القوانني cقbصادية اليت نصادق Rىل القانون التنظميي @ل

�ال يبقى القانون املايل سKنو¶ ٔ�داة وحMدة لتفعيل  ،هتيلك وتؤطر cقbصادٔ
�و @لحوار بني الفرقاء cقbصاديني وcجfعيني فMه، اكن هناك ¡اYة ٕاىل ٔ
�ن يعرف املقاول ٔ�و املقاو¦ ٔ�و الفاRل ما معىن التنافسKية ٔ�ن تضبطها ٔ

؟ ما معىن التخفMف وتقليل من عوامل إالنتاج؟ ما معىن كثري من �رشيعيا
 .الشعارات

القانون املايل مل يعد اكفMا و¡ده Vٔنه اVٓن هناك مسطرة ٔ�خرى ٔ�¡د�ا 
  .قانون التنظميي البد ٔ�ن �رشعوا ف
 يتعلق ب��فMذها

هذه املظاهر تت¹ىل يف الضعف ٔ�¤ قلت ضعف ال�رشيع يف  ،فكذ�
ي، ضعف يت¹ىل كذ� يف مدار cسKمترار يف مقاربة ٕاRداد جمال cقbصاد

قانون املرشوع املايل Rىل الرصاع بني التخفMف من ثقل إال�راهات اجلبائية 
واملا�رو اقbصادية، جيب ٔ�ن خنرج ãس�Mا لنبحث عن منوذج Yديد، وحنن 
بدٔ�¤ يف اجلنوب يف الصحراء �خلصوص عند ٕاطالق Yال¦ امل© من 

 .تعلقة واملرتبطة �ملفهوم اجلديد @لجهوية املوسعةاملشاريع امل 
املسÕٔ¦ الثانية تتعلق �ùمنو cقbصادي، �م Yدا من اVٔهداف اVٔوىل 

بد ٔ�ن نذ�ر بÕٔن �رسيع وترية القانون املايل، ال�رسيع ولكن اليف هاذ مرشوع 
اùمنو cقbصادي املنتج والنوعي املنتج @لشغل، وذ� من qالل العمل Rىل 

  .لرفع من ãسKبة تنفMذ لك املشاريع اليت ٔ�Rلن عن اطالقهاا
:نيا، رفع الت!دي جلعل cخbيارات cقbصادية املهنجية طوال اVٔربع 
سKنوات املاضية والعمل Rىل الرفع من تÕٔثريها mشلك ٕاجيايب Rىل املنتوج 
cقbصادي الوطين، وجحم مفعولها يف تقليص الهشاشة الب{Mوية لالقbصاد 

  .الوطين
املدqل الرابع لعرضنا ٔ�ماممك يتعلق �لسKياسة cجfعية ورضورة 

عد ®كرر هناك تطو�ر اخلصاص cجfعي، ٔ�صبحنا مطالبون اVٓن، مل ن
بد لنا من تطو�ر من حمارصته بوسائل واVٔدوات خصاص وهناك هول، ال

مرشوع ٔ�و Èمنية العامل  20200املمك�ة، ٕاطالق مرشوع �بري هيم ٕاجناز 
  .بد ٔ�ن ãشجعهم Yدا، Yديد يف هذه املزيانية الي، يشء ٕاجيايب و�القرو

ماليري  14داملاليري ٕاىل  8داملليارمن  8الرفع من مزيانية وزارة الص!ة 
  .يشء ٕاجيايب ال بد ٔ�ن نصفق �، البد ٔ�ن ãسري يف هذا cجتاه

الرفع من Rدد املسKتفMد�ن من املنح اجلامعية ليصل Rددمه ٕاىل 
  .Yدا�م  320.000

ٕاعطاء cنطالقة لسKياسات Yديدة يف جمال السكن وسKياسة املدينة 
الصÞريات  لتÕٔس?س م�ظور Yديد ظهر اليوم كذ� يف النقاش اجلاري يف

  .يشء مجيل Yدا ،وهاذ العشKية يف ٕاطار اVٔ¶م د¶ل العقار هاذ الصبح
وãس¹ل �رتياح كذ� انطالق العمل بنظام مساRدة املطلقات 

ساRدة اVٔشÞاص ذوي cحbياYات اخلاصة، لك هذه اVٔمور واVٔرامل، وم 
  .البد ٔ�ن ãس¹لها معمك يف السKياسة cجfعية @لحكومة
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وتبقى قضية تدبري املوارد ال�رشية، تدبري املوارد ال�رشية مطرو¡ة بقوة، 
ال يف القطاع الص!ة و�ريها من القطاRات، البد ٔ�ن تن�هبوا ٕاىل ٔ�ن هناك 

راء معاجلة Yادة، خصوصا ف
 يتعلق �رتباطه ب��فMذ ¡اYة ٕاىل اTفع وٕاج
  .اجلهوية املوسعة

Rىل ذ�ر اجلهة، املدqل اخلامس، يتعلق اVٔمر �نطالق @لجهة، 
مليار �ري اكف، كذ�  4املراسKمي التطبيقMة مل خترج بعد، وما وفر من 

هناك مظهر إالqالل اجلهوي، هناك مظهر يتعلق بغياب العدا¦ الرتابية، 
لناس يف اجلنوب ويف الوسط ويف كذا ينظرون ٕاىل اVٔرقام اليت ت{رشوهنا ا

يف وثيقة املزيانية، �يقلب �ري Rىل اجلهة د¶لو ٕاىل ما لقاش كذا، �يقول 
  .Rام د¶ل الفقر وكذأ�دتين 

ن{Ðه يف هذا ا]ال ٔ�ن Rىل جملس املس�شار�ن، هذا دور جملس 
ص الكMان اجلهوي mشلك مbقدم املس�شار�ن، فٕان Rليه ٔ�ن يبادر ٕاىل �شخي

يضمن تعز�ز مرشوعية اTو¦ يف تدبري ا]ال الرتايب وحتقMق التمنية 
  .cجfعية

جملس املس�شار�ن اVٓن اTسKتور ٔ�عطاه هاذ املهمة هاذي، البد ٔ�ن 
نغري العالقات بني احلكومة وجملس املس�شار�ن ف
 يتعلق هبذا املوضوع 

@لتمنية اجلهوية، ميكن يتقال يل Rاد ٔ�بدينا وٕاىل  �¾ات، ٕانه مسKتقÐل املغرب

�ٓخره، ولكن يتفهم وٕامنا كنا ن{bظر ٔ�ن Èكون وا¡د إالشارة قوية النطالق 
  .العمل اجلهوي

املسÕٔ¦ السادسة صندوق التمنية القروية، ãشجعه ونذ�ر وحنيي خطاب 
q ع @لحكومة لهذا الرب¤مج منÐجتاه، وكذ� ت�c ال¦ امل© يف هذاY الل

سKنوات يشء ٕاجيايب، مع العمل Rىل ٔ�ننا يف  7مليار Rىل ٔ�مد  55ختصيص 
مجموعتنا �در¤ ٕاىل تقدمي مقرتح قانون يتعلق ٕ�¡داث جملس وطين لتدبري 

 .قانون �ريم ٕاىل ٕاãشاء هيئة وطنية qاصة �لتمنية القروية
مع اVٔسف مل �ر النور، ورٔ�ينا ٔ�ن  2009هذا املرشوع قدم�ا به يف 

  .تقدميه Vٔنه ي��اسب لكية مع املسKت¹دات يف حMاة البالد نعود
املسÕٔ¦ الثام�ة تتعلق بنظام املقاصة، نظام املقاصة، جيب ٔ�ن ãس¹ل 
موقف�ا Rىل ٔ�نه مكسب @لشعب املغريب، فال ميكن التنازل عنه، بل هو 
�داة @لتواز¤ت، وال ميكن ٔ�ن خيلق لنا من +شعر بÕٔنه، يعين ثقل اكهل Rىل ٔ

  .ا]متع
هناك ¡اYة ٕاىل إالصالح، إالصال¡ات اليت قامت هبا، واVٔداة، 

  .واVٔدوات اليت رافقbه اجيابية Yدا، وحنن معمك يف هذا cجتاه
ولكن، ال بد كذ� ٔ�ن ال نفرط يف cمbيازات ٔ�و يف املك�سKبات لهذا 
الشعب، Vٔن اليوم، ممكن، ولكن،�دا، ميكن �كونوا عند¤ ¡االت ٔ�خرى، 

�ن نن�Ðه ٕاىل هذا املوضوعال، Rلينا ٔ.  
احلسم  فMه وقتوصل ال ٕاصالح نظام التقاRد، ٕاصالح نظام التقاRد،

  .مابقاش ميكن ن�سKناوا
بد كذ� ٔ�ن �كون للك مbفق Rىل هاذ اليش، هناك، الهناك خماطر، ا

  .هناك حوار مع النقا�ت، ٔ�ن �كون هناك ٕارشاك امجليع
  .ا املوضوعبد حنسموا mشلك هنايئ يف هذالبد، ولكن ال

�qريا، تلمك بعض املسائل اليت ®ريد ٔ�ن نعلهنا Rليمك، ونقدم لمك تقر�را ٔ
مفصال يف هذه املواد ال�سعة اليت عرضناها خمترصة Rليمك، واليت Rرب¤ 

  .mشÕٔهنا من qالل م�اقش��ا وتدqالتنا يف اكفة ا@ل¹ان القطاعية اêتصة
سني مرشوع مالية وغرضنا هو ٔ�ن ãسامه يف تÕٔطري وحت  وعرضنا كذ�،

، ا¾ي نعتربه ق�طرة مفصلية يف املرا¡ل cنتقالية اليت تع?ش س{هتا 2016
  .اqVٔرية هاته احلكومة، بعد اسKتكامل لك الهيالك املتعلقة بتزنيل اTسKتور

  .وشكرا لمك

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
  .شكرا @لسKيد املس�شار احملرتم السKيد عبد ا@لطيف ٔ�معو

 تدqالت السادة رؤساء الفرق وممثيل ا]موRات واللكمة اVٓن @لرد Rىل
  .الربملانية، @لسKيد وز�ر إالقbصاد واملالية، فليتفضل مشكورا

        ::::وز�ر إالقbصاد واملاليةوز�ر إالقbصاد واملاليةوز�ر إالقbصاد واملاليةوز�ر إالقbصاد واملالية    ،،،،السKيد محمد بوسعيدالسKيد محمد بوسعيدالسKيد محمد بوسعيدالسKيد محمد بوسعيد
        ....mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل qري املرسلنيmسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل qري املرسلنيmسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل qري املرسلنيmسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل qري املرسلني

        السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،
        السKيدان الوز�ران احملرتمان،السKيدان الوز�ران احملرتمان،السKيدان الوز�ران احملرتمان،السKيدان الوز�ران احملرتمان،

 Kالس Kالس Kالس Kيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس        
�وال، +سعدين ٔ�ن ٔ�قف ٔ�ماممك VٔجMب عن تدqالت السKيدات ٔ
والسادة املس�شار�ن، رؤساء الفرق وا]موRات، مبناسKبة املناقشة العامة 

  .@لجزء اVٔول من مرشوع قانون املالية
وال يفوتين هبذه املناسKبة ٔ�ن ٔ�Rرب لمك عن شكري �ملسKتوى ا¾ي مزي 

قاش حول هذا املرشوع داqل جملسمك املوقر، سواء qالل اجللسة ٔ�و الن
qالل املناقشة العامة واTراسة والتصويت Rىل مواد املرشوع داqل جلنة 

  .املالية ٔ�و من qالل املناقشات اليت مزيت ا@ل¹ان القطاعية
ساRة  13هاذي بضعة ٔ�¶م اكن لنا لقاء يف تقدمي املواد، واشKتغلنا طي¯ 

هذه املواد، ولكن ٔ�عتقد ٔ�نه اكن داqل ا@لجنة ٔ�كرث لينا من بعض لتقدمي 
اخلطا�ت اليت مسعهتا، واليت سوف ٔ�¡اول من م�طلق مسؤولييت ²عضو يف 

  .احلكومة إالYابة عهنا
وال شك ٔ�®مك المسKمت التوYه إالرادي @لحكومة @لتعاون مع جملسمك 

رية والتوضي!ات املوقر، سواء من qالل تقدمي اVٔجوبة واملعطيات الرضو
�و من qالل التعاطي املوضوعي مع التعديالت املقرت¡ة، Rرب قÐول ما ٔ

، 2016يت¹اوب مهنا مع اVٔهداف املؤطرة ملرشوع قانون املالية لسKنة 
وا¡رتام التواز¤ت اليت بين Rلهيا وcلزتام يف نفس الوقت �Tراسة اجلدية 

  .ها يف ما ييل من السKنواتٔ�فق تزنيل واملتÕٔنية ]موRة من املقرت¡ات يف 
تعديل، هذا رمق �م، ومؤرش  134تعديل مت حسب  224مفن بني 

ٕاجيايب يعكس يف نفس الوقت املسKتوى د¶ل النقاش داqل ا@لجنة والتفاRل 
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ا¾ي اكن من طرف احلكومة من ٔ�Yل رشح وتوضيح ٔ�بعاد هذه 
  .التعديالت

ة يضم يف نفس الوقت طبعا هذا ا]لس برت�ي�bه الهام(وهنا ٕاىل امسحتو 
ممثلني Rىل املقاوالت، ممثلني عن النقا�ت، ممثلني عن اVٔحزاب السKياسKية، 
طبعا اخلطاب �كون يف اجتاهات مbعددة، ولكن سعدت يف بعض 
اVٔحMان، يف بعض اخلطا�ت ¡ني مسعت من بعض ممثيل النقا�ت دفاRا 

من بعض  شكرون Rليه، ومسعت يف بعض اVٔحMانعن املقاو¦، وهذا +ُ 
ممثيل املقاوالت دفاRا عن اVٔجراء وهذا +شكرون Rليه، واحلكومة تدافع 

  .هذا اهلمعن اVٔجراء وعن املقاو¦ ؤ�نمت كذ� وãشار²مك 
لكن الفرق هو ٔ�نه جيب ٔ�يضا ٔ�ن تدافعوا معنا مبقbىض اTسKتور Rىل 

�ليس ¡?سان، هاذيك التعديالت لو اكن "التوازن املايل"يشء امسه ٔ ،
ما ندي مهنا راه غندي مهنا، ولكن ميل كتجي كتقول يل qاصنا لقMت 

نقصو من املداخMل و®رفعو من النفقات وننقصو من املديونية وننقصو من 
هذا ال ميكن، لو وqا �كون ٔ�كرب املبدRني يف العامل، هذا ما  ،العجز

ال �ري تص{ت يل هللا �ريض Rليك، ٔ�نت Èلكمت ؤ�¤ .. �ي�سامش ٕابداع
�Èلكمٔ.  

ا اكن هذا التعاون �ش ãشوف يف هاذ املر¡¯، و:نيا بعدا وا¡د ٕاذ
القضية، هاذ قانون املالية كتحملوه ما ال يتحمل، هذا قانون املالية د¶ل 

�سKبقها مرا¡ل Vٔنه عندو وا¡د السKياق ما  ،سKنة، حصيح ٔ�نه فرتة، مر¡¯
توYه Yاش و®زل، راه مرتبط �لسKنة اليت نودعها و�لسKنوات املاضية و�ل 

احلكويم، و�لرب¤مج احلكويم ومرتبط ٔ�يضا مبا يقع يف العامل، ما يقع يف العامل 
واح�ا جنيو Rاد هاذ الظرفMة اليت تقع يف العامل Vٔ®مك ك�شوفوا �ري حسب 

ولكن ٕاذا  -طبعا ٔ�¡رتم املعارضة Vٔن تعارض  -طبعا م�ظورمك، ولكن جيب 
�ش ãشوفو ٔ�شKنو يه اكنت معارضة موضوعية ندqل يف نقاش موضوعي، 

اVٔسKباب واملس�Ðات ا@يل جعلت هاذ قانون املالية ٔ�وال هاذ املرشوع لكه 
يزنل وRالش؟ و�يفاش؟ وٕاىل اكن يش حتسن، يش ٕابداع، ٔ�سKيدي ما 

  . )اك�ن مشلك، نبدع مجيعا
تعديل، طبعا ورفضت  31تعديل حسب، لكن قÐلت احلكومة  134

ل �لتوازن املايل، ولكن يف بعضها Vٔننا نعتقد ٔ�هنا ُخت  37بعض التعديالت 
وRدت احلكومة ٔ�ن تدرس بعض املقرت¡ات، وهذا يعين Yاري هبا العمل، 
ؤ�عتقد ٔ�ن هذه إالحصائيات تدل ٕان دلت Rىل يشء �لرمغ من بعض 
اخلطا�ت من هنا من هذا املنرب ٔ�نه يف ا@لجنة اكن هناك جو �ٓخر، جو 

  .ٕاجيايب، جو بناء، نعزت به مجيعا
 ٔ�كدت Rىل ذ� ٔ�كرث من مرة، احلكومة حريصة Rىل اس�þر هذا وكام 

النقاش اجلاد والبناء من ٔ�Yل تث�Mت ٔ�سس التعاون مع املؤسسة ال�رشيعية 
يف ٕاطار ما +سKتلزمه ال�شاور البناء والتفاRل الهادف حنو تقدمي اVٔفضل 
واVٔحسن لتطو�ر بالد¤ وتوفري سKبل الع?ش الكرمي @لمواطنني �لك فMاهتم 

  .وم�اطقهم، وهذا مه ٔ�يضا نتقامسه مجيعا

وبقدر حرص احلكومة Rىل تفعيل �ٓليات اTميقراطية ال�شار�ية، فهçي 
حريصة ٔ�يضا Rىل امليض قدما يف تنفMذ الزتاماهتا وحتمل مسؤولياهتا رمغ 

نظر ٕاùهيا نظرة مغا�رة، Vٔهنا فعال قرارات بعض القرارات اليت ميكن ٔ�ن تُ 
  . ب قرارا جشاRا وتتطلب ٕاقداما �بريابعض اVٔحMان صعبة تتطل

ومل تنخرط احلكومة يف يوم ما يف م�طق القطيعة ٔ�و التنكر @لمنجزات 
اليت حققهتا بالد¤ يف ظل احلكومات السابقة، بل ين�ين معلها �Vٔساس 
Rىل اس�þر الرتاكامت اليت عرفهتا بالد¤ ٕ�جيابياهتا وmسلبياهتا، فالرهان هو 

اليت رامكهتا بالد¤ يف ظل هذه احلكومات املتعاقÐة،  حتصني املك�سKبات
ولكن يف نفس الوقت موا�ة التداعيات cقbصادية وcجfعية لHٔزمة مبا 
يقوي ٔ�سKباب cسKتقرار والتوازن، ويعزز الثقة يف بالد¤ واملعاجلة 
التدرجيية @لمعيقات اليت حتول دون بلوغ معدالت اùمنو اليت متك�نا من qلق 

  . الشغل وتقليص الفوارق بني فMات ا]متع وم�اطق و�ات البالد فرص
ويÕٔيت Rىل رٔ�س هذه اVٔولو¶ت اليت تواYه بالد¤، بدون مزايدة، 
ٕاصالح التعلمي ا¾ي يعد كام ٔ�كد Rىل ذ� Yال¦ امل©، حفظه هللا، يف 
خطاب العرش، عامد حتقMق التمنية ومفbاح cنفbاح وcرتقاء cجfعي 

امنة لتحصني الفرد وا]متع من �ٓفة اجلهل والفقر ومن ®زوRات التطرف وض
  . وإالنغالق

ومن املؤكد ٔ�ن حتقMق ما نصبو ٕاليه مجيعا من تطور وريق وٕاشعاع 
لن يتÕٔىت ٕاال بتضافر �ود  البالد¤ ومن اسKتقرار ؤ�من وR?ش �رمي ملواطن?�

يف مقدمهتم ممثلو لك الفاRلني السKياسKيني وcقbصاديني وcجfعيني، و
اVٔمة، من qالل cرتقاء �خلطاب السKيايس وتقوية ٔ�سس التÕٓزر والتالمح 
يف التعاطي مع الرها¤ت والقضا¶ الكربى اليت توا�ها بالد¤ Rىل مجيع 

  .املسKتو¶ت
ومما الشك فMه ٔ�ن إالنتÞا�ت اqVٔرية اليت عرفهتا بالد¤، واليت مرت يف 
جو ٕاجيايب، وطبعا التوقMت د¶ل cنتÞا�ت راه اكن �شاور م�ذ البداية 
حول توقMت هذه إالنتÞا�ت واكن اسKتعداد جMد لهذه cنتÞا�ت، 

وqارجMا،  واTليل Rىل ذ� ٔ�ن امجليع نوه هبا وبزناههتا ومصداقMهتا داqليا
و�شلك هذه cنتÞا�ت لبنة ٕاضافMة يف مسار تعز�ز وحتصني املك�سKبات 
اTميقراطية لبالد¤ ومرÈكزا ٔ�ساسKيا لتفعيل اجلهوية املتقدمة، من qالل 
ٕا�راز النخب املؤه¯ محلل رهان التمنية اجلهوية املندجمة، وqاصة بÕٔقاùمينا 

حفظه هللا، يف خطابه  اجلنوبية اليت ٔ�كد Yال¦ امل© محمد السادس،
السايم التارخيي مبناسKبة ا¾�رى اVٔربعني @لمسرية اخلرضاء املظفرة، Rىل 
جعلها يف صدارة تطبيق اجلهوية املتقدمة من qالل تفعيل اùمنوذج التمنوي 

  .لهذه اVٔقالمي
واحلكومة حريصة لك احلرص Rىل تفعيل التو�ات امللكMة السامMة من 

مليار درمه لتفعيل هذا اùمنوذج  77يقدر بqالل ختصيص �الف مايل 
املندمج والطموح وا¾ي هيدف ٕاىل مضاعفة الناجت احمليل إالجاميل وqلق 

لهذه اVٔقالمي وتقوية ٕاشعاعها ²جرس �وي  فرصة معل 120.000ٔ�كرث من 
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 .وقطب اقbصادي ٕافريقي و¡لقة وصل مع ٔ�ور�
اTبلوماسKية والقانونية كام نؤكد احلكومة الزتا�ا ب�سÞري لك إالماكنيات 

وcقbصادية يف موا�ة لك املرتبصني �لقضية الوطنية، تفعيال ملضامني 
اخلطاب املليك السايم ا¾ي وYه من qال� Yال¦ امل©، حفظه هللا، 
رسائل قوية للك املرتبصني �لو¡دة الرتابية @لمملكة بÕٔن املغرب لن يقدم ٔ�ي 

اح فارغ +سKهتدف ãسف اTينامMة تنازل و�رفض ٔ�ي مغامرة ٔ�و ٕاي اقرت 
  .إالجيابية اليت ٔ�طلقهتا مÐادرة احلمك ا¾ايت

ومبا ٔ�ن اليد الوا¡دة ال تصفق، فbعبئة اجلهبة الوطنية اTاqلية مطلوبة 
من ٔ�ي وقت مىض من ٔ�Yل اس�Ðاق م�اورات اخلصوم وفضح اVٔوضاع 

رق املهنجي املÕٔساوية والال ٕاãسانية Vٔبناء الصحراء يف خم
ت تندوف واخل
حلقوقهم اVٔساسKية يف الع?ش الكرمي والتالعب �ملساRدات إالãسانية 
والتصدي �لك الوسائل @لحمالت العدائية اليت �سKهتدف ال�شكMك يف 

  .مغربية الصحراء ٔ�و متس �ملصاحل cقbصادية لبالد¤
وي{Ðغي يف نفس الوقت تعز�ز cخنراط امجلاعي @لتعريف بعدا¦ قضي��ا 

ية والتقدم واVٔمن وcسKتقرار ا¾ي تعرفه بالد¤، مشلكة بذ� الوطن 
اسKت�oاء ومنوذYا فريدا يف ظل التحوالت اجليو ٕاسرتاتيجية الكربى اليت 
يع?شها العامل وتع?شها م�طقbنا Rىل وYه الت!ديد، ويعود الفضل يف ذ� ٕاىل 

©، حفظه إالصال¡ات اليت ا®هتجهتا بالد¤ حتت القMادة الرشKيدة جلال¦ امل
هللا، واليت زاوجت بني اجلرٔ�ة يف اTفع �ٕالصال¡ات السKياسKية وٕاطالق 
اVٔوراش الكربى وcسرتاتيجيات القطاعية واùهنوض �لتمنية ال�رشية 
وتعز�ز اVٔمن الرو8 @لمغاربة وتوطيد اùمنوذج املغريب يف تدبري الشÕٔن 

نيات والوسائل اTيين القامئ Rىل الوسطية وcعتدال وتوفري لك إالماك
لتقوية التدqالت cس�ÐاقMة @لقوى اVٔم�ية يف موا�ة لك مظاهر التطرف 

  .وإالرهاب
ومرة ٔ�خرى، ال يفوتين ٔ�ن ٔ�نوه �مسمك مجيعا ومن Yديد �جلهود اجلبارة 
و�ليقظة اTامئة و®كران ا¾ات اليت يبذلها الساهرون Rىل حوزة الوطن 

لاكهتم من قوات مسل!ة ودرك مليك ؤ�من وسالمة Èرابه ؤ�من مواطن?�ا وممت
 .وطين وقوات مساRدة ووقاية مدنية ومسؤويل إالدارة الرتابية

        السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،السKيد الرئ?س احملرتم،
        السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف ٕاطار التفاRل مع تدqالت السKيدات والسادة رؤساء الفرق 
رى ٔ�ن احلكومة وا]موRات مب¹لسمك املوقر، البد من التذكري مرة ٔ�خ

�سلمت �ا�ا يف سKياق دويل ي�سم بتداعيات اقbصادية وظرفMة Rاملية 
صعبة اكنت ٔ�6رت كثريا Rىل تواز¤تنا، من هنا Yاءت العجوزات، Vٔن 

  .العجوزات ما Yا�ش مع هاذ احلكومة، راه اكنت جعوزات ٔ�يضا يف السابق
ض يف املزيانية، راه يف التارخي د¶ل املغرب ¶اله Rامني ا@يل در¤ فائ

ويف التارخي د¶ل املغرب رمبا ما معر¤ در¤ فائض يف املزيان الت¹اري، �ري 
�ش نعرفو، لكن العجوزات فهيا وفهيا، كتوصل لوا¡د العجوزات تصبح 

Rائقا، وختل �لتوازن املايل، ولهذا اكنت من ٔ�ولوية اVٔولو¶ت يف هذه 
هو اVٔساس، راه مايش التوازن  احلكومة ٔ�ن تنظر ٕاىل التوازن املايل Vٔنه

املايل هدف، راه وسKي¯ لبناء اقbصاد قوي ميك�ه من طمÕٔنة املقاوالت اليت 
�شKتغل ¡اليا واملقاوالت اليت Èريد ٔ�ن �س�مثر يف بVٔ ،¤uن ميل �يختل 
التوازن �ٓش �يوقع؟ qاصك تقاد امليل، �ش تقاد امليل qاصك Èزيد يف 

Mل ٕاىل ما اكãش عندك qاصك Èزيد يف �ش Èزيد يف املداخ . املداخMل
¡اولنا ٔ�نه يف  -وهذا هو إالبداع بعينه  - الرضائب، وهو ما مل نفعل ¡اولنا 

نفس الوقت ٔ�ن �كون هناك ٕاRادة تدرجيية @لتواز¤ت املالية، لكن دون ٔ�ن 
�كون هناك مساس �ملنظومة الرضي�Mة يف ٕاطار الز¶دة، ما Rدا ما مت 

ي لو يف ٕاطار املناظرة الوطنية، اليت اكن هناك االتفاق Rليه و�ادي جن
  .حولها ٕاجامع و�ادي جني نتلكم Rىل املناظرة

لقد اكن الوضع ا¾ي وصلت ٕاليه مالي��ا العمومMة وتواز¤تنا اخلارجMة 
+سKتدعي نظرة مbبرصة وجرRة قوية من إالرادية والثبات وإالقدام وحسن 

لزنيف، ولكن يف نفس الوقت املبادرة املسؤو¦ وإالبداع من ٔ�Yل وقف ا
اعfد تدابري هيلكية موازية ÈرÈكز Rىل تقومي اùمنوذج cقbصادي لبالد¤ 

  :رها¤ت 4الس�Ðاق مر¡¯ ما بعد اVٔزمة، وقد اكن ٔ�مام احلكومة 

الرهان اVٔول هو ٕاRادة التوازن ٔ�و اسKتعادة التواز¤ت املا�رو  -
 اقbصادية؛

ùمنوذج التمنوي ٔ�و منوذج اùمنو الهدف الثاين هو ٕاRادة النظر يف ا -

 لبu¤؛ 

 الثالث هو تزنيل اTسKتور وتفعيل إالصال¡ات الهيلكية الكربى؛ -

  .الرهان الرابع هو تقليص الفوارق cجfعية وا]الية -
فف
 خيص اسKتعادة التواز¤ت املا�رو اقbصادية، فإالجنازات احملققة 

مت تقليص جعز املزيانية ٕاىل وٕ�جامع لك املتدqلني تت!دث عن نفسها، فقد 
ا ٕان شاء هللا هاذ السKنة كنا النصف وجعز مزيان اVٔداءات ٕاىل الثلث، ورمب

يف جعز مزيان اVٔداءات، رمبا هاذ السKنة �ادي نوصلو ٕاىل ¤قص  9.5يف 
ف
 يتعلق بعجز مزيان اVٔداءات وهو ٔ�عتربه ٕاجناز �بري، Vٔن كام  1.5%

  زات نتلكم؟ ؤ��ن كنا ؤ��ن حنن؟قلت العجوزات، ولكن عن ٔ�ي جعو 
هذا مايش زهو وافÞbار، Vٔن هذا يف �ٓخر املطاف راه بالد¤ ا@يل 
كرتحب، احلكومة تقوم بعملها، وطبعا وتقول ما تقوم به، وطبعا يف ٕاطار 
وا¡د ال�شاور وال�شارك، ولكن هذا ل?س من �ب الزهو وcفÞbار 

ح، ومن �ب القمي وcن�شاء بقدر ما هو من �ب cرتياح، حصي
  . �ملسؤولية

وقد حتققت هذه النتاجئ الهامة بفضل إالصال¡ات املسؤو¦ واجلريئة 
®هتجهتا احلكومة وال ميكن ربطها بÕٔي اوبفضل إالجراءات املالية الصائبة اليت 

ميل تتكون يش . ¡ال من اVٔحوال فقط �لعوامل اخلارجMة، هللا ٔ�كرب
qارجMة، ميل تتكون يش ¡اYة qايبة  ¡اYة مز¶نة تنقولو هاذي عوامل
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  .تنقولو هاذي احلكومة
 ،ô مطار، وامحلدVٔا ،ô دت، امحلدRة ساMحصيح، العوامل اخلارج
الهبات اليت اكنت مبناسKبة الز¶رة املميونة لصاحب اجلال¦ Tول جملس 

  .التعاون، وامحلد ô اخنفاض يف الفاتورة الطاقMة
�ن صاحب اجلال¦، حفظه هللا ٔ�مر وخبصوص اVٔمطار، حنمد هللا ٔ

c رددوا معي ٕ�قامة صالةÈ ن�س�سقاء ٕان شاء هللا يوم امجلعة، ؤ�ريد ٔ
ا@لهم اسق عبادك وهبميتك واãرش رمحتك ؤ�8 بuك امليت، ا@لهم "مجيعا 

اسق عبادك وهبميتك واãرش رمحتك ؤ�8 بuك امليت، ا@لهم اسق عبادك 
  ".امليت وهبميتك واãرش رمحتك ؤ�8 بuك 

فbقليص جعز املزيانية ووقف الزنيف Yاء بفضل الت�Ðع اTقMق لوضعية 
املالية العمومMة واختاذ إالجراءات الرضورية والصائبة يف الوقت املناسب 

مليار من  10كتحسني حتصيل املوارد اجلبائية وتقليص نفقة ال�سKيري حبوايل 
  .2016و 2012اTرامه بني 

إالصالح الش¹اع واجلريء  -املهم  وهذا هو -يضاف ٕاىل ذ� 
إالخوان، مسوه ما Èريدون، مسوه تفكMك لصندوق . لصندوق املقاصة

هذا إالصالح، و+شهد امجليع، ٔ�ن بu¤ .. املقاصة، مسوه ارجتايل، مسوه 
سKنة، ؤ�قولها وجيب ٔ�ن ®كون  20سKنة و 15ٔ�كرث من م�ذ تتلكم Rليه 

حىت وصل ٕاىل مسKتوى ال صادقني وال ٔ�¡د اكن ميكن ٔ�ن يقرتب م�ه، 
يطاق، Vٔنه يف اVٔصل املقاصة هو دمع القدرة الرشائية @لمواطنني، حصيح، 
ولكن در¤ اTراسة اVٔوىل والثانية والثالثة تتقول � ٔ�ودي هاذ املنظومة 
�ري صاحلة، Vٔن +سKتفMد مهنا امجليع، +سKتفMد مهنا الضعيف واملتوسط 

  ..وا@يل عندو 4x4والقوي وا@يل عندو ليصانص ويل عندو 
ولهذا اكن البد ٔ�ن نقوم مببادرة وقامت هبا احلكومة من ٔ�Yل هذا 
إالصالح، وهو ٕاصالح فعال، وال يمت فقط اqزتا� يف املقا+سة، بل هو 
ٕاصالح مشويل ين�ين Rىل رؤية مbاكم¯، تqٔÕذ بعني cعتبار التواز¤ت 

ازي بني دمع قطاع املالية cجfعية من qالل اختاذ ٕاجراءات موا�بة تو 
النقل والتÕٔمني ضد خطر ارتفاع اVٔسعار وتوجMه الهوامش السKهتداف 

   .الفMات cجfعية الهشة وتعز�ز الب{Mات التحتية الصحية
د¶ل احلكومة اليت تدمع (ميل Èهنرضو Rىل النقل، �ري وا¡د املبادرة 

اTرامه،  هذاك الطا�سKيات الصغار والكÐار، واليت Èلكف مMات املاليني من
واليت يف نفس الوقت حتافظ Rىل الطاقة، يف نفس الوقت كت!افظ Rىل 

)la consommation ( هتالك د¶ل هاذ املواد، ويف نفس الوقتKسc
�ل{سKبة حىت @لمواطنني ا¾�ن �ر�بون هذيك الطا�سKيات الكÐار وما جتر 

  .)Rلينا من �ٓفات يف احلوادث واملوىت والقbىل يف الطرقات
وهنا بعدا وا¡د القضية qاصنا نعرفو Rالش .. صالح ل?سفهذا االٕ 

كنتلكمو، إالخوان يف املعارضة، ٔ�¤ �ري �ش جناو�مك، قولوا ليا ٕاما هاذ 
اليش تقشفي وجناو�مك Rليه، وال قولوا ليا ٔ�ودي رامك كزتيدو �زاف يف بعض 

  .، كنجي جناو�مك Rليه%20وها  %40املزيانيات، ها 

اه كتد�رو التقشف ويف نفس الوقت تيقول � راه ما ميك{ش نقولو ر 
ت داملليار وال 8لهاذي وRىل الص!ة اكنت  %20وال  R40%الش زديت 

  . مليار �ش نعرفو 13د� 
ل?س هناك ٔ�ي ٕاجراء تقشفي، ؤ�حتدى قويل ليا �ري ٔ�شKنو يه املزيانية 
ا@يل مت التقليص مهنا؟ خصوصا يش مزيانية اجfعية؟ التقشف هو ا@يل 

واقع، دا� Èهنرضو Rىل الرضائب، انظروا �ري انظروا ما يقع يف بuان  دا�
ال التعلمي مل تنقص مزيان?bه، مل تنقص مزيان?bه ٔ�بدا، ٔ�بدا، .. ٔ�خرى، ٕاىل اكن

جنيبو اVٔرقام، شوفوا �ري ٔ�شKنو واقع؟ دا� ميل Èهنرضو Rىل الوضعية، 
bج النفط، وا@يل شوفوا ما يقع يف بعض البuان، يف بعض البuان اليت ت{ 

  .اليوم �ادي تدqل رضائب Yديدة، �ري �ش نعرفو �ٓش تنقولو
ٕاذن هذا إالصالح مل �كن ٕاصال¡ا تقشفMا، وال +سKهتدف الطبقات 
الفقرية واملتوسطة، بل هيدف ٕاىل القطع مع سKياسة اسKهتال�ية وريعية، 

التمنية اكنت فوائدها حمدودة اVٔمد مع فbح ا]ال لنوعية اقbصادية هتدف ٕاىل 
القطاعية املسKتدامة وتعز�ز الربامج cجfعية وحتسني اسKهتداف الفMات 

  .الهشة واملسKتضعفة
ويندرج حتر�ر بيع املواد النفطية السائ¯ ابتداء من فاحت دج�رب من هاذ 
السKنة يف ٕاطار الرؤية املندجمة لٕالصالح، وقد مت اختاذ اكفة إالجراءات 

Õٔسعار معقو¦ ويف مbناول املواطنني، كام ٔ�ن لضامن الزتويد العادي @لسوق ب
احلكومة حريصة Rىل الت�Ðع اTقMق Vٔوضاع السوق اTولية والوطنية 
@لمحروقات ومراقÐة مدى تنافسKية الرشاكت وتطور اVٔسعار بني خمتلف 

  .م�اطق اململكة
و@لتذكري فقط، فbفامق جعز املزيانية هو ن�¹Mة لرتامك انطلق م�ذ سKنوات 

  . لسKياسات املزيانية التوسعية إالرادية لبالد¤ يف موا�ة اVٔزمةكن�¹Mة @ 
اكنت هناك فعال سKياسة جMدة وصائبة  2008ميل Yات اVٔزمة يف 

ا@يل يه ندمعو cسKهتالك وندمعو الطلب اTاqيل Rرب جمهود مزيا¤يت 
�لعكس هذا ما اكن وهاذيك ا@يل .. �بري، وا@يل م(ال راه ما يش تن{bقدو

عامل لكها دارتو، ميل تتجي اVٔزمة تندمعو السوق اTاqيل، ولكن هذا دول ال
 Ce n’est(عندو وا¡د املدى Vٔنه يؤ6ر Rىل املزيانية ويؤ6ر Rىل العجز 

pas une politique soutenable(  تدامة، وا¡دKياسة مسKل?ست س
الوقت جيب ميل كتÕٔدي هاذيك السKياسة الهدف د¶لها جيب الرجوع ٕاىل 

  . نة، سKياسة تعود �لتواز¤ت ٕاىل ما هو عقالين وما هو م�طقيسKياسة مزت 
فهاذ السKياسة التوسعية داملزيانية يف هذه السKنوات ٔ�دت ٔ�يضا ٕاىل جعز 
املزيانية، مما ٔ�دى ٕاىل ارتفاع املديونية ا¾ي هو ن�¹Mة لرتاكامت وارتفاع 

  .حتمالت فوائد ا�Tن يه ن�¹Mة ٔ�يضا طبيعة الرتفاع جحم املديونية
ولك حماو¦ الرتفاع املديونية mسKياسة هذه احلكومة فهçي حتيد نوRا ما 
عن الصواب وتبغي بعض التضليل وال^م �ري الصائب، Rىل العكس هذه 
احلكومة وبفضل التدابري الش¹اRة واجلريئة والصائبة اليت اختذهتا لتقليص 

ديونية جعز املزيانية، متك�ت من تقليص الوترية السKنوية الرتفاع معدل م
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، مقابل معدل 2014نقطة من الناجت اTاqيل اخلام يف هناية  1.9اخلزينة ٕاىل 
ٕاىل  2009من  %3.8ارتفاع سKنوي، اكنت لك سKنة املديونية تزتاد ب 

ومن املنتظر ٔ�ن �سKتقر هذه املديونية، ٕان شاء هللا، qالل هذه  2013
¯Ðنة املقKبة @لسKفق بداية احندارها �ل{س�  .السKنة يف ٔ

بعض اVٔرقام وا@يل كتدل Rىل ٔ�ن مديونية اخلزينة ال تتعدى  هاذي
من  66%، ٔ�ما املفهوم املندمج @لمديونية العمومMة فهçي ال تتعدى 64%

الناجت اTاqيل اخلام، رمبا هذه ٔ�رقام رت?Ðة و�ردة، ولكهنا حصي!ة، ما يش 
، ولكن يف رمبا هاذ اVٔرقام ٔ�يضا �ارقة يف التفاؤل اVٔرقام اليت مغلوطة، وا@يل

 .نفس الوقت جيب ٔ�ن ال نديل بÕٔرقام �ارقة يف ال�شاؤم
        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،

        السKيدة والسادة الوزراء،السKيدة والسادة الوزراء،السKيدة والسادة الوزراء،السKيدة والسادة الوزراء،
        السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

تلمك اكنت النتاجئ احملققة Rىل مسKتوى اسKتعادة التواز¤ت املا�رو 
يف اقbصادية، واليت مل Èكن حمط صدفة Rا�رة ٔ�و اب�سامة حظ، Vٔنه 

، ولكن "اعقلها وتولك: " السKياسة كام يف cقbصاد جيب العمل، قال �
، السKيايس هو "قاتل mسعد وٕاال فدع: " اك�ن وا¡د املثل �ٓخر تيقول �

ا¾ي يد�ر ٔ�موره، ٕاذا اكنت هناك ظرفMة مواتية جيب ٔ�ن +سKتغلها لبناء 
س�مثر ما املسKتقÐل، Vٔهنا ال تدوم، وٕاذا اكنت هناك ظرفMة صعبة جيب ٔ�ن + 

اسKتغú يف الظرفMة السابقة ؤ�ن حياول جتاوزها، Vٔن حىت الظرفMة الصعبة 
  .ال تدوم

هاذي مايش حمطة مايش صدف، جيب اس�þر لك ظرفMة ولك  ،طبعا
املسارات من ٔ�Yل التوYه @لمسKتقÐل، ؤ�ن �كون هناك اس�Ðاق يف لك 

اد�ن وال تدوم، اVٔشKياء �ري مسKتقرة يف لك املي -كام قلت  -اVٔشKياء، Vٔن 
ولكن يف حقMقة اVٔمر ٔ�ن هاذ الن�¹Mة يه ن�¹Mة ٕالصال¡ات ب{Mوية وجريئة، 
تب{هتا احلكومة يف ظل سKياق اقbصادي مضطرب Rىل املسKتوى الوطين 

  .واجلهوي
وقد سارت احلكومة Rىل نفس اùهنج يف ٕاطار ٕاسرتاتيجيهتا لت¹ديد 

توسKيع القاRدة  منوذج اùمنو، من qالل العمل Rىل �شجيع العرض Rرب
إالنتاجMة و�شجيع التصنيع مع تنويع اVٔسواق، حىت ال يبقى cقbصاد 
الوطين رهينة لتقلبات الظرفMة بÕٔور�، ولكن يف نفس الوقت اس�þر 
الهوامش املتا¡ة Rىل مسKتوى دمع الطلب، وqاصة مواص¯ دمع القدرة 

  .رص الشغلالرشائية @لمواطنني وتقوية cس�þر املنتج واحملدث لف
ميل كهنرضو Rىل رضب القدرة الرشائية، �ش كنق?سو (هنا ٔ�يضا و 

  .القدرة الرشائية؟ كنق?سوها �Vٔسعار وكنق?سوها �ملداخMل
اVٔسعار، ¶ ٕاخواين، نق?سها ب{سKبة التضخم، ¡ني �كون هناك حتمك يف 
ãسKبة التضخم ال ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن هناك رضب @لقدرة الرشائية، و¡ني 

�ودي راه cرتفاع د¶ل املداخMل د¶ل :  ارتفاع دا� كتقولوا لنانق?س �لكٔ
ولكن مايش �ز¶دة ال{سب، ارتفاع الرضيبة . الرضيبة Rىل اqTل، حصيح

Rىل اqTل مايش �ز¶دة ال{سب، ارتفاع املداخMل ٕاذن هناك ارتفاع يف 
ما  مداخMل د¶ل الرضيبة، ٕاذن ارتفاع يف املداخMل العامة د¶ل اVٔجراء،

  .)تنقولش اVٔجر، اVٔجراء املداخMل د¶ل اVٔجراء
ومن املؤكد ٔ�ن cخbيارات الصائبة اليت ا®هتجهتا بالد¤ حتت القMادة 
الرشKيدة جلال¦ امل©، حفظه هللا، ويف ظل احلكومات املتعاقÐة، بتطو�ر 
إالسرتاتيجيات القطاعية، مك�ت من ٕا¡داث تغيري معيق يف ب{Mات 

، Èمتثل من �ة يف تقلص مسامهة زراRة احلبوب يف القمية cقbصاد الوطين
املضافة الفالحMة ٕاىل ٔ�قل من امخلس لصاحل املكو¤ت اVٔخرى ذات القمية 
الفالحMة القمية املضافة وإالنتاجMة العالية والقلي¯ الت6ٔÕر �جلفاف، واليت 

من القمية املضافة، ومن �ة ٔ�خرى يف  70%ٔ�صبحت �شلك حوايل 
صة القطاع الفال8 يف الناجت اTاqيل اخلام، ن�¹Mة تنايم حصة تقلص ح

  .القطاRات اVٔخرى اكلصناRة واخلدمات
ٕاذن هذا التحول ا¾ي يعرفه اقbصاد بالد¤، وا¾ي يؤكد Rىل اسKتقراره 

�وال، تطو�ر الفال¡ة : ف
 يتعلق �لتقلبات اجلوية، ¤جت ٔ�ساسا من شKي�نئ
شق الفال8 العرصي، ا¾ي �مثن املنتوYات mشقهيا، طبعا شقهيا، ولكن ال 

وا¾ي يقلص ٔ�و قلص من ãسKبة احلبوب بصفة Rامة، ويف نفس الوقت 
ارتفاع ثقل وقوة القطاRات اVٔخرى، qاصة القطاRات املنت¹ة والقطاRات 

 .املصدرة
ا¾ي ٔ�طلقbه احلكومة  "خمطط ال�رسيع الصناعي"ومما ال شك فMه، ٔ�ن 

امه وس?سامه يف املسKتقÐل يف ٕاعطاء دفعة بتوجهيات ملكMة سامMة، س
 %23ٕاىل  Y14%ديدة @لقطاع يف ٔ�فق رفع القمية املضافة @لصناRة من 

، وذ� من qالل اعfد مقاربة Yديدة ومÐتكرة، هتدف ٕاىل 2020سKنة 
تطو�ر م�ظومات صناعية هتدف ٕاىل qلق دينامMة Yديدة بني ا]موRات 

  .ة واملتوسطةالصناعية الكربى واملقاوالت الصغري 
) Renault(فاسKتقطاب اس�þرات رشاكت Rاملية كربى ك 

، سKميكن من تطو�ر ãسKيج مقاواليت وطين يوفر فرص )Peugeot(و
الشغل و�رفع من ãسKبة إالنتاج احمليل وcرتقاء مبختلف مكو¤ت الصناRة 

  .الوطنية ٕاىل مسKتو¶ت ٔ�Rىل يف سلس¯ القمية القطاع
ما Yاء يف بعض التدqالت، ٔ�ننا ãسري  وتؤكد لك املؤرشات، وعكس

يف الطريق الصحيح، فرمق املعامالت قطاع السKيارات، قطاع السKيارات 
  ..بصناعته وبصناRة ٔ�جزائه وغنجيو

�سKيدي ãسميوها صناRة، ãسميوها Èر�يب، ãسميوها ما �شاؤون، هاذ ٔ
�لف من شKبابنا وشا�تنا، هاذ القطاع اVٓن يصدر  85القطاع +شغل اVٓن ٔ

، %42مليار ٕاىل اخلارج، هاذ القطاع اVٓن عندو ãسKبة إالدماج د¶ل  50
غيويل ãسKبة إالندماج يف ) Peugeot(و�ادي، ٕان شاء هللا، ميل جتي 

غيصدر ٔ�كرث  2021ٔ�لف م�صب شغل، ويف  165و�?شغل  %80¡دود 
يه �ري Yات دا� هاذ  -ؤ�نمت تتابعون  -مليار درمه، هذا القطاع  120من 

)Peugeot (و)Renault ( سم هللا؟m اوا املغرب وقالواYو  
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�وال هام قاموا .. ٔ�نمت تتابعون ما تقرؤون يف بعض الصحف، اكن هناكٔ
هذه صناRة، طبعا ٕاىل كنتوا .. بدراسة واكن هناك تنافس جللب هذه

الصناRة كتعين ٔ�ن qاصها Èكون يش ماركة د¶ل املغرب، ٕان شاء هللا 
�ادي، . البuان عندها ماراكت د¶لهاغتجي من بعد، ولكن راه مايش لك 

وهاذ )   Les chercheurs(ٕان شاء هللا، ومع هاذ اليش ا@يل Yاي وهاذ 
العلامء، ٕان شاء هللا، ا@يل غيتعلموا عند¤ حىت اح�ا �كون عند¤ هذا 
الطموح، لكن هذه بداية لقاRدة صلبة لهذا القطاع ا¾ي +شغل وا¾ي 

  .الوطينيصدر وا¾ي +سامه يف cقbصاد 
واãس¹اما مع ٕاسرتاجتيهتا ل�شجيع التصنيع وتطو�ر �يق اêططات 
القطاعية، اختذت احلكومة مجموRة من التدابري Tمع cس�þر اخلاص 

 200واملقاو¦، ال داعي لرسد لك التدابري، مهنا نقصنا من ذاك السقف 
متديد مدة  مليون ف
 يتعلق �الس�þرات التعاقدية، مهنا 100مليون ٕاىل 

شهر، مهنا �رسيع  36شهر ٕاىل  24إالعفاء د¶ل التجهزيات املسKتوردة من 
 )le butoir(إالرYاRات الرضي�Mة Rىل القمية املضافة ما كهنرضش Rىل 

 2009كهنرض بصفة Rامة ا@يل اكنت يف ¡دود ثالثة د¶ل املليار بني 
 3¡دود اكنت إالسرتYاRات يف  c’est ça( ،2009-2011(عفوا  2011و

ٕاىل  2014و 2012د¶ل املليار، ارتفعت هذه إالسرتYاRات @لمقاوالت بني 
مليار درمه سKنو¶، مهنا �سوية املتÕٔخرات د¶ل اVٔداء املرتامك Rىل  5.3

  .بعض املؤسسات العمومMة لHٔاكدمييات اجلهوية ٕاىل �ٓخره
ا يف ومت تعز�ز هذه إالجراءات الهامة مبجموRة من التدابري ا@يل جMنا هب

، مهنا ٕارساء تعريفة 2016القانون املالية ٔ�و مرشوع قانون املالية د¶ل 
لHٔسعار ال{س�Mة ب{سKبة @لرضيبة Rىل الرشاكت، تqٔÕذ بعني cعتبار 
مسKتوى ٔ�ر��ا، وهذا اكن مطلب قدمي ا@يل طبعا املقاو¦، واح�ا ما 

  .كنحشموش ميل كنقولو ٔ�ننا ندمع املقاو¦
ولها @لمواطنني و@لمغاربة مجيعا، ٔ�ن راه ٕاىل هتلينا �لعكس، �لعكس، ؤ�ق

يف املقاو¦ راه كنهتالو يف بالد¤، املقاو¦ املواطنة واملسؤو¦، ٕاىل هتلينا يف 
املقاو¦ املواطنة واملسؤو¦ راه اح�ا كمنيو الرثوة د¶ل بالد¤، ٕاىل هتلينا يف 

لشغل، حنن ل?ست املقاو¦ املواطنة واملسؤو¦ راه اح�ا كنÞلقو م�اصب ا
Vٔن ميل كنهتالو يف املواطنة واملواطنة ٔ�و املقاو¦ املواطنة .. عند¤ ٔ�ي

واملسؤو¦، راه ٔ�يضا كنهتالو يف ٔ�جرائنا وكنهتالو يف شKبابنا ا¾�ن يبحثون 
  .عن معل

  :من بني إالجراءات
تعممي الرضيبة Rىل القمية املضافة املطبقة �ل{سKبة لالس�þرات حبال  -

  ؛ ذاك ا�Tن الرضييب �ري القابل الٕالرYاعيف ¡ا¦
تقوية تنافس قطاع الصناRة يف موا�ة القطاع �ري املهيلك Rرب متكMنه  -

من اسرتداد الرضيبة Rىل القمية املضافة Rىل العنارص اTاq¯ يف إالنتاج 
  ؛داqل اVٔصل الفال8

ق ختفMض اVٔساس اخلاضع @لرضيبة �ل{سKبة لواجÐات ال�سجيل املطب -

  ؛Rىل إالجيارات احلكرية
ٕاقرار إالعفاء من الرضيبة Rىل القمية املضافة �ل{سKبة @لطا)رات، ولكن  -

ا@يل .. بالصة 100بالصة، Vٔن ا@يل حتت  100الطا)رات �ري ا@يل فوق 
بالصة، ؤ�يضا القطارات والتجهزيات  100اك�ن يش و¡د�ن هنا فوق 

  ؛السككMة لنقل املسافر�ن
كMك الطا)رات من الرضيبة Rىل القمية املضافة خللق ٕاعفاء معي¯ تف  -

  ؛وا¡د ال{شاط ا¾ي ميكن ٔ�ن +شغل شKبابنا
مليار درمه @لمكbب  1.8ختصيص  ،وهذا ٔ�يضا �م Yدا ،ختصيص -

مليار درمه لفائدة املكbب الوطين @لامء  2الوطين @لسكك احلديدية و
  . ةوالكهر�ء لتصفMة ا�Tن املرتامك qالل السKنوات املاضي

اكنت �شلك Rائقا �بريا  800املليار و 3هذه، ¶ ٕاخوان، ٔ�كرث من 
qذات احلكومة ا�ل{سKبة لهذه املؤسسKتني يف موا�ة اس�þراهتا املهمة، و 

مسؤوليهتا وقعت مع هذا املكbب و¡لت هلم وا¡د املشلك ا@يل فعال قدمي 
امكت عند هاذ وÈرامك قدمي ف
 يتعلق �لرضيبة Rىل القمية املضافة، اليت Èر 

  .الرشكتني ٔ�و هاذ املؤسسKتني
لك هذا يبني ٔ�ن التدابري اجلبائية املتÞذة، سواء يف ٕاطار مشاريع 

�سKتجيب ل{سق  2016قوانني املالية السابقة ومرشوع قانون املالية لسKنة 
واحض، وت{سجم مع التو�ات املؤطرة لسKياسة احلكومة، وqاصة التوYه 

êخمطط املغرب "ططات القطاعية ويف مقدمهتا حنو التصنيع وتطو�ر �يق ا
  ."اVٔخرض

        السKيدات والسادة، السKيدات والسادة، السKيدات والسادة، السKيدات والسادة، 
ال ميك�ان ٕاال ٔ�ن حنمد هللا ونعرب عن اRزتاز¤ وارتياح�ا ¡ني نقارن 

مع املسار ا¾ي ٔ�qذته qالل  ،اليوم ومالي��اوضعية بالد¤ ٔ�و اقbصاد بالد¤ 
بعض اVٔحزاب حصيح ٔ�ننا انتقلنا وهذا ٔ�يضا تقو� . السKنوات املاضية

سKنني، ãشوفو ٔ�شKنو كنا  4سKنني  3السKياسKية ®رجعوا @لتارخي هاذي 
كنقولو؟ كنا نقول ٔ�ننا يف مر¡¯ كنا Rىل شفى حفرة من فقدان قرار¤ 

  .السKيادي cقbصادي واملايل
اVٓن، امحلد ô، جتاوز¤ هذه املر¡¯ ولكن هذا ال يعين ٔ�ننا جيب ٔ�ن 

 ُ ã ن �كون ه�ناك املزيد من العمل واملزيد من اجلهد لرفع سدل ٔ�¶دينا، جيب ٔ
  .حتد¶ت ٔ�خرى

حنن واثقون يف سKياس��ا ونفbخر هبا، وهذا ال تقو� احلكومة و¡دها، 
Vٔن حىت ٕاىل ما تيقbوش احلكومة، ٔ�جMوو نقولو ٔ�سKيدي ما يقو� اVٓخر�ن، 
املؤسسات املالية اTولية كتقول رئ?س مجموRة البنك اTويل قال لكمته يف 

cجfع السKنوي د¶ل مجموRة البنك اTويل ٔ�ن املغرب يقدم يف " 
ل"
منوذYا @لبuان اليت تقوم ٕ�صال¡ات قوية من شÕٔهنا �شجيع اùمنو، يضاف 
ٕاىل ذ� ٕاشادة صندوق النقد اTويل بن¹اRة ٕاسرتاتيجي��ا التمنوية 

þس�c ةYرT ¤ة بالدMحق�ر من واسKتقرار¤ qالل تقار�ره اqVٔرية وتÕٔ�يد ٔ
  .Tن واكالت التنقMط اTولية
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فاحلكومة متيض بÐoات حنو بناء اقbصاد قوي وتعز�ز م�اعته يف موا�ة 
لك ٔ�نواع التقلبات املناخMة واملالية وcقbصادية، من qالل هنج ٕاصال¡ات 
ب{Mوية ÈرÈكز Rىل اس�þر الرتاكامت إالجيابية واختاذ مÐادرات إالصال¡ات 

 احملققة لن Èزيد¤ ٕاال ٕارصارا Rىل التعبئة وامليض قدما الش¹اRة ولك النتاجئ
يف تفعيل إالصال¡ات ورفع الت!د¶ت املتعلقة ٔ�ساسا ٕ�صالح التعلمي 

  .وتقليص البطا¦ وٕاصالح م�ظومة التقاRد
احلكومة تضع ال�شغيل يف مقدمة ٔ�ولو¶هتا، ولن يتÕٔىت ¡ل ٕاشاكلية 

، لكن �ملوازاة مع ذ� هناك البطا¦ ٕاال من qالل ٕاطالق دينامMة اùمنو
تقوية �ٓليات الوساطة وحتسني ٔ�داء �رامج ال�شغيل وتوجMه النظام الرتبوي 
لتلبية ¡اYة م�ظومات إالنتاج وٕا¡داث مسا� �نية وجعل قانون الشغل 
�كرث مالمئة لسوق الشغل، فالتوYه حنو �رسيع ا]هود التصنيعي و�يق ٔ

لظروف السKتقطاب cس�þرات الكربى cسرتاتيجيات القطاعية وتوفري ا
ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة وٕادماج القطاع �ري املهيلك من شÕٔنه 

  .حتسني ãسKبة اùمنو، و�لتايل فbح �ٓفاق Yديدة يف جمال qلق فرص الشغل
كام ٔ�ن اهfم احلكومة م�صب �Vٔساس Rىل ٕارساء جناRة ٔ�فضل 

ة cجناز، حMث ارتفعت ãسKبة لالس�þر العمويم من qالل �رسيع وثري 
سKنة  %68، ٕاىل 2012سKنة  %59ٕاجناز cس�þرات املزيانية العامة من 

، وãسKبة النفقات امللزتم هبا �رمس احلسا�ت اخلصوصية @لخزينة، 2014
ارتفع إالجناز، Vٔن هذا اكن ٔ�يضا سؤال Yا يف التدqالت د¶لمك، هناك 

�þر، وهناك ٔ�يضا ارتفاع يف ãسKبة ارتفاع يف الغالف املايل اêصص لالس 
هذا طبعا بواسطة العمل ا¾ي . ارتفع) le taux d’émission(إالجناز، 

  .تقوم به لك القطاRات احلكومMة
�ل{سKبة @لحسا�ت اخلصوصية @لخزينة، ارتفعت ãسKبة إالجناز من 

  ،%63ٕاىل % 58
 21ن ومت تقليص cعfدات املر¡¯، ا@يل اكنت دامئا كتÞلق Rائق م

  .مليار هاذ السKنة 17مليار ٕاىل 
واVٓن، دqلنا يف وا¡د إالصالح �بري Yدا وهام، رمبا ما Yاش يف 
التدqالت د¶لمك اليوم، هو إالصالح د¶ل القانون التنظميي @لاملية، وا¾ي 
متت املصادقة Rليه مبسامهتمك، مبسامهة هذه املؤسسة، وا¾ي يعترب مكسKبا 

ا@يل �ادي يؤطر، يعين، اح�ا حىت هذاك دسKتور، �بريا لبالد¤، Vٔنه هو 
نقولو دسKتور املالية، Vٔنه هو ا@يل غيÕٔطر قوانني املالية مسKتقÐال من ٔ�Yل 

 ٓHكرب ل�مر�ن مقروئ?هتا وحاكمهتا ومن ٔ�Yل تناسقها ومن ٔ�Yل مسؤولية ٔ
�لرصف ولك املزا¶ اليت Yاء هبا هذا املرشوع، ال داعي اVٓن ٕاىل التذكري 

  .هبا
ٕاضافة ٕاىل اعfد انتقاء ٔ�فضل @لمشاريع اليت �سKتجيب لقواRد  ،هذا

املردودية cقbصادية ومbطلبات التÕٔهيل cجfعي والرتايب، ويÕٔيت Rىل 
رٔ�س املعايري املعمتدة مسامهة املشاريع cس�þرية يف ٕا¡داث فرص الشغل 

  .@لشKباب

þس�cمنو وùة اMه احلكومة حنو دمع دينامYر احملدث وموازاة مع تو
لفرص الشغل، فقد اختذت مجموRة من التدابري الهادفة ٕاىل تقوية قابلية 

  .�شغيل الشKباب، وqاصة ¡اميل الشهادات
Rىل االتفاق إالطار  2015نومفرب  19ويف هذا إالطار، مت التوقMع يف 

�لف شاب من ¡اميل إالYازة ومدمه  25اخلاص برب¤مج اسKتكامل تÕٔهيل ٔ
هنم من فرص ٔ�كرب لالندماج يف سوق الشغل، وتبلغ �كفاءات Yديدة متك

  .مليون درمه 500النفقات املرصودة لهذا الرب¤مج الهام ما يناهز 
كام سKتعمل احلكومة Rىل تقوية وحتسني الربامج ال{شKيطة @ل�شغيل 
و�ٓليات الوساطة يف سوق الشغل، ويف هذا إالطار، س?مت ٕادماج حوايل 

ٕاطار �ر¤مج التكو�ن من ٔ�Yل  ٔ�لف شاب �حث عن الشغل، يف 65
  .cندماج

ومما ال شك فMه، ٔ�ن معض¯ البطا¦ تبقى من ٔ�مه الرها¤ت اليت ي{Ðغي 
c®كÐاب Rلهيا Yد¶ حىت ®متكن من ٕاجياد اVٓليات الكفM¯ ب�سهيل ولوج 

ل?س هناك ٔ�ي تضارب مع املندوبية السامMة (الشKباب ٕاىل سوق الشغل، 
ا¦، Vٔن لك مرة �يخرج وا¡د الرمق، qاصنا �ري @لتخطيط ف
 يتعلق �لبط

ذاك الرمق ندرسوه ونث�bوه وحنللوه وãشوفو ٔ�شKنو هام العوامل الظرفMة؟ Vٔن 
  .)Rىل فصل) trimestre(م�ني �يخرج الرمق؟ �يخرج Rىل 

طبعا، هناك تغريات ال ميكن ٔ�ن ®رى البطا¦ ٕاال Rىل وا¡د املدة ا@يل 
كن، حنن ٔ�ملنا، لك اVٔمل ٔ�نه بواسطة ميكن ��شوف واش هناك شغل، ول

هذه السKياسة اليت ت�Ðعها احلكومة يف جمال �شجيع cس�þر بصفة Rامة 
ويف جمال التصنيع ويف جماالت ٔ�خرى سوف تقلص، ٕان شاء هللا، البطا¦، 
مع العمل ٔ�ن اVٔفواج، هناك تغري دميغرايف، وهناك ٔ�فواج ٔ�كرب فÕٔكرب، لك 

ل الشKباب احلاصلني Rىل الشهادات اليت تزنل سKنة هناك ٔ�فواج Èزيد د¶
ٕاىل سوق الشغل من ٔ�Yل البحث عن العمل، حىت هاذ املعطى تيجعل ٔ�نه 
جيب Rىل اقbصاد¤ ٔ�ن �كون ٔ�قوى ؤ�ن Èكون ãسKبة اùمنو ٔ�قوى حىت ميكن 

  .من اس�Mعاب هذه اVٔفواج املزتايدة اليت تزنل ٕاىل سوق الشغل كام قلت
        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،

        والسادة املس�شار�ن احملرتمني،والسادة املس�شار�ن احملرتمني،والسادة املس�شار�ن احملرتمني،والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السKيدات السKيدات السKيدات السKيدات 
ٕاذا اكنت احلكومة قد وفت مبا الزتمت به ف
 خيص ٕاRادة التواز¤ت 
املا�رو اقbصادية ووضع ٔ�سس التحول Rىل مسKتوى منوذج�ا التمنوي، فقد 
حرصت كذ� Rىل تزنيل اTسKتور وتفعيل إالصال¡ات الهيلكية وفق 

ي يدمج خمتلف الفاRلني م�طق التدرج وRىل ٔ�رضية ال�شارك واحلوار ا¾
فٕاصالح القضاء مت يف ٕاطار ال�شاور، كام مت ٕاRداد ويغتين مبختلف اVٓراء، 

القانون التنظميي لقانون املالية بتعاون مع املؤسسة ال�رشيعية، وها حنن اليوم 
  .نتوفر Rىل دسKتور @لاملية العمومMة يضايه ٔ�¡دث املعايري العاملية اTولية

اور وال�شارك مع اكفة الفاRلني وRىل رٔ�سهم ووفق نفس م�طق ال�ش
املؤسسة ال�رشيعية، متت بلورة إالصالح اجلبايئ يف ٕاطار م�اظرة وطنية 

احلكومة  عبري@لجبا¶ت، ويمت تزنيú تدرجييا وفق نفس املقاربة من qالل ت 
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املتواصل السKتعدادها ملناقشة اكفة املقرت¡ات اليت �سKتجيب @لرؤية املؤطرة 
  .حلهذا الصال

فال ميكن اqزتال تزنيل مضامني وتوصيات املناظرة الوطنية @لجبا¶ت 
يف ٕادراج تعديالت تق�ية �شمل مراجعة بعض الرضائب ٔ�و تغيري بعض 
ال{سب ٔ�و بعض القواRد، بل �سKتوجب دراسة مbعمقة وحتليل @لمعطيات 

ع املتعلقة واسKتقرارا ٔ�يضا جÐائيا، وهذا يشء �م يف ٕاطار مقاربة �شار�ية م
  .اكفة الفاRلني cقbصاديني وcجfعيني

وقد اك�ست بعض cقرتا¡ات طابعا ٔ�ولو¶ت واسKتدعت بذ� وضع 
الصيغة اùهنائية ملشاريع القوانني املتعلقة هبا من ٔ�Yل Èرمجة ٕارادة احلكومة يف 
التفعيل الفوري @لتو�ات املن�(قة عن املناظرة، وذ� ما مت تفعيú يف ٕاطار 

  .وس�مت مواصلته Rىل هذا اùهنج 2015و 2014الية لسKنة قانوين امل
در¤ املناظرة، اكن هناك : (ٔ�فbح القوسهنا �ري بغيت Rاود :ين ٔ�يضا 

ٕاجامع، املناظرة ال ميكن ٔ�ن خنزتلها فقط يف ٕاصالح الرضيبة Rىل القمية 
املضافة، هناك ٔ�يضا ٕاصال¡ات ٔ�خرى نبارشها، ميل كنجيب إالصالح يف 

د¶ل ذاك ا@ل¹ان د¶ل الزناRات الرضي�Mة راه  2016لية د¶ل القانون املا
هاذ  -وهذا اكن ¡ديث  - Yاي من املناظرة، ميل �ادي، ٕان شاء هللا 

اليش د¶ل التبليغ ا@يل فعال ¡اط مشلك راه يف املناظرة، ولكن راه اح�ا 
املناظرة  (TVA3)كنÞدمو فMه �ش جنيبوه لمك، ولكن هاذ القضية د¶ل 

 ã نيا وال تقعد، ودر¤ قالتTب�ني، ولكن ميل كنجيبو يش مادة تقوم اKس
قÐل هاذ ا]لس Vٔن هاذ ا]لس Rاد تبدل، در¤ مع ا]لس ا@يل اكن قÐل، 
در¤ يوم درايس، قلنا هلم، هللا خيليمك، حMدو لنا املواد اVٔساسKية اليت هتم 

ش Rلهيا، املغاربة، الطبقات الهشة والطبقات الوسطى، هاذي ما كهنرضو
  .هنائيا) TVA(هاذيك ما اكي{ش فهيا 

�رى لنا ãشوفو املواد اVٔخرى، وقولوا لنا ٔ�نf �يفاش ند�رو؟ هرضتو ٔ
Rىل الشعري وا¾رة، الشعري وا¾رة راه القضية سه¯، اك�ن الشعري وا¾رة ب 

، %20واك�ن الشعري ب ) TVA(د¶ل  %10، اك�ن الشعري وا¾رة ب0
�ل{سKبة @لرسوم د¶ل امجلارك ما اكي{ش وما  %0هذاك الشعري د¶ل 
، هذا ل?س فMه ال %10، و¡د¤، در¤ 20وال  �10ي¹?ش، �يجي ٕاما 

رضب @لقدرة الرشائية وال ٔ�ي يشء، �لعكس كنو¡دو Vٔنه ومسؤولي��ا 
مجيعا ٔ�ن qاصنا ٔ�يضا حنافظو Rىل بالد¤ وحنافظو Rىل اùهتريب وحنافظو 

  .Rىل الغش
قلنا ما �ي{ش حىت ٕاصالح، وما ميك{ش Rاود  )alors(ميل كهنرضو 

®كونو ٕاىل هاذ اTرYة، ما اك�ن حىت ٕاصالح، وتعيبون Rلينا ٔ�ننا حMد¤ 
وا¡د الرضيبة ا@يل دارهتا احلكومة مستهيا الرضيبة Rىل التضامن وا@يل �ادي 
تصب لفائدة اVٔجراء املعنيني، وا@يل اكنت كتجيب ¾اك الصندوق د¶ل 

fجc سكfنوات ا®هتت  3مليار وا@يل قالت احلكومة  2.5عي الKس

                                                 
3 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

، وهؤالء اVٔجراء املعنيني راه القمية د¶ل 2015غت{هتçي يف �ٓخر د+سمرب 
ا@يل �ادي متيش كدمع، طبعا هو ) مليار درمه 2.5(هاذ إالجراء هو 

حقهم، �لعكس هاذ الناس ك{شكرومه Vٔنه احلكومة طلبت مهنم يتضام�وا 
والfسك cجfعي وداروها، ولكن احلكومة ٔ�يضا مع صندوق التضامن 

لك الرشاكت ولك  2016سKنني، فابتداء من ينا�ر  3وفت، قالت هاذي 
اVٔجراء املعنيني هبذيك الرضيبة د¶ل التضامن راه مع الشكر اجلزيل هلم راه 

 (le bulletin de paie)�ادي ت{هتçي و�ادي Èكون ٕان شاء هللا يف 
  .د¶هلم، ٕان شاء هللا

ويف نفس الوقت ٔ�و يف نفس ووفق نفس املقاربة ال�شار�ية، مت ٕاRداد 
القوانني التنظميية @لجهات و�يق امجلاRات الرتابية، وس{سري Rىل نفس اùهنج 

واجلوهري سKيخول @لجهة يف التزنيل، ومن املؤكد ٔ�ن هذا إالصالح الهام 
cصادية وbقc ق التمنيةMيا يف حتقKساس�جfعية وضعا مbقدما ودورا ٔ

لبالد¤، فهو خيول @لجهة دور الصدارة يف وضع �رامج التمنية Rىل املسKتوى 
اجلهوي وتنفMذها وميكهنا من اخbصاصات واسعة، تتوزع ما بني 
اخbصاصات ذاتية واخbصاصات مشرتكة مع اTو¦ واخbصاصات ميكن ٔ�ن 

 . حتولها اTو¦ ٕاىل اجلهة
التفعيل د¶لها  ا@يل بداهللا، طبعا هاذ اجلهوية ا@يل �ادي، ٕان شاء 

وبعد املسلسل القانوين وcنتÞايب هناك التفعيل د¶لها املايل، ٕاىل الزتم�ا 
�ري بذاك اليش ا@يل اكن يف القانون التنظميي د¶ل اجلهات تيقول �رنفعو لك 
سKنة وا¡د النقطة �ل{سKبة @لرضيبة Rىل اqTل والرضيبة Rىل الرشاكت، 

ٕاىل  %13ة Rىل الرمس د¶ل الرضيبة Rىل التÕٔمني من و�رنفعو ذاك الرضيب
�ادي توصل هاذ  2021، هاذ اليش ا@يل تيقول، وتيقول يف اVٔفق 20%

مليار، اكن ميكن ٔ�ن ®كbفي يف  10الغالف املايل د¶ل هاذ اجلهات اجلديدة 
 )4L’IR(د¶ل  %1ميل كرنفعو ذاك . 1، 1، 1بذاك الرفع د¶ل  2016

 R2ىل التÕٔمني كتتجي  والرضيبة )5L’IS(د¶ل  %1ات، تنعطيوه ¾اك اجله
مليون درمه، قلنا هذا �ري اكيف ٕالعطاء انطالقة قوية لهذه  200مليار و
 .اجلهات

راه كزتيد يف  -Vٔنه Èهنرضو Rىل إالبداع  -احلكومة، ويف ٕاطار إالبداع 
ليار، م  2النفقات، راه زد¤ يف اجلهات وزد¤ يف cس�þر، زد¤ يف اجلهات 

داملليار،  7وزد¤ يف النفقات د¶ل cس�þر  داملليار، Vٔ ، ..3ن معٔ�كرث
بعينه، ٔ�¤ ما  ويف نفس الوقت كنقلصو من العجز، هذا هو إالبداع

كنعرفش ٕابداع ٔ�كرث من هذا، هذا هو اùمتر�ن، وٕاىل اك�ن يش ٕابداع �ٓخر 
  . ناي �ٓجMوا قولوه ل 

 bالمئني ومbن ®كون م�ناسقني مع تو�اتنا الكربى، ويف هذا هو إالبداع ٔ
نفس الوقت ٔ�ن نزنل التزنيل الصحيح لهذه إالصال¡ات الهيلكية الكربى 
اليت حتتا�ا بالد¤، وطبعا لك ٕاصالح راه جيب ٔ�ن �كون � مقابل طبعا 

                                                 
4 Impôt sur le Revenu  
5 Impôt sur les Sociétés 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

22 

 )2015 +سمربد  8( 1437 صفر 26

�و متويل مادئ. 
        السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،السKيد الرئ?س،

        السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
و قوي، فٕاهنا حريصة يف نفس بقدر حرص احلكومة Rىل حتقMق من

الوقت Rىل تالزم اùمنو مع اùهنوض بÕٔوضاع املواطن املغريب، وqاصة يف 
  .العامل القروي �ملناطق اجلبلية واملناطق النائية والبعيدة

ومما ال شك فMه ٔ�ن هذه احلكومة قد بذلت جمهودات �برية حملاربة الفقر 
لوطنية @لتمنية ال�رشية م�ذ والهشاشة، وqاصة Rرب دمع �رامج املبادرة ا

مليار درمه qالل الفرتة  29، واليت فاقت اس�þراهتا 2005انطالقهتا سKنة 
 %50مليون خشص،  9.7، وبلغ Rدد املسKتفMد�ن مهنا 2005-2014

  .ين!درون من العامل القروي
كام مت يف ٕاطار نفس املبادرة ٕاجناز �ر¤مج التÕٔهيل الرتايب املوYه 

�لتجهزيات اVٔساسKية �لعامل القروي ا¾ي فاقت �Vٔساس @لهنوض 
مليار درمه، تضاف ٕاىل ذ� cس�þرات املرصدة لربامج  4.3اس�þراته 

الكهربة القروية والزتويد �ملاء الصاحل @لرشب والطرق القروية، واليت بلغت 
، �ل{سKبة @لامء الصاحل @لرشب ã99%سKبة الربط هبا �ل{سKبة @لكهربة 

، هذا فضال عن رفع اêصصات %78ل{سKبة @لطرق القروية ، �94.5%
مليون درمه  500املالية لصندوق Èمنية العامل القروي @لمناطق اجلبلية من 

  .2015مليار درمه سKنة  1.3، ٕاىل 2011سKنة 
وقد مك�ت هذه ا]هودات من حتقMق نتاجئ �مة، ومتك�ت بالد¤ من 

هذا املنطلق فاحلكومة Rازمة Rىل بلوغ ٔ��لب ٔ�هداف اVٔلفMة @لتمنية، ومن 
�سÞري اكفة الوسائل لتفعيل اêطط املندمج من ٔ�Yل حتسني ٔ�وضاع 

 50ساكن هذه املناطق والتخفMف من معا¤هتم، حMث س?مت ختصيص 
�لف و 20سKتوYه ùمتويل  2022-2016مليار درمه qالل فرتة ٔ800 

�لف  24 مليون مواطن يقطنون بÕٔكرث من 12مرشوع، �سKهتدف ٔ�زيد من ٔ
  . دوار

وقد Rدت احلكومة �اكفة قطاRاهتا الوزارية املعنية، وبت{سKيق مع خمتلف 
الرشاكء والفاRلني Rىل املسKتوى احمليل، ٕاسرتاتيجية اكم¯ مbاكم¯، ÈرÈكز 
Rىل التقائية واندماج الربامج املو�ة @لعامل القروي واملناطق اجلبلية 

وتنال ٔ�يضا حظها من اùمنو واملناطق البعيدة والنائية حىت �سKتفMد 
�السKتفادة و�الس��اد ٕاىل الرتاكامت وإالجنازات احملققة يف ٕاطار املبادرة 

  .الوطنية @لتمنية ال�رشية و�يق الربامج وcسرتاتيجيات القطاعية
وسKتعمل احلكومة Rىل اعfد خمططات معل م�دجمة للك �ة حسب 

 توا�ها، ومن املؤكد ٔ�ن هذا خصوصيهتا ومواردها والصعو�ت التمنوية اليت
الرب¤مج الكÐري سKميك�نا من فك العز¦ والتخفMف من معا¤ة ساكن اTواو�ر 

  .يف مقم اVٔطلس والريف واملناطق الصعبة والنائية
�ما ف
 خيص احلوار cجfعي، فÕٔؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن احلكومة مل تغلق ٔ

Õٔس?س لتعاقد اجfعي بناء يوما �ب احلوار، ويه مسKتعدة دامئا @لحوار والت

، احلوار واش هو فقط اجRfات؟ حصيح اتومسؤول، طبعا هناك حوار 
  .qاصها Èكون اجRfات، جيب ٔ�ن ميÕٔسس احلوار

احلوار راه هو فلسفة قÐل ٔ�ن �كون فقط اجRfات بني ٔ�ربعة Yدران، 
جيب ٔ�ن �كون مقاربة، جيب ٔ�ن ®كون م�شKبعني بقدر ما حنن م�شKبعون 

واعون ببعض الضغوطات اليت ميكن ٔ�ن Èكون والت!د¶ت اليت ²حكومة و 
�نه جيب ٔ�ن �كون هناك Èرت?ب  ،تواYه جممتعنا، كام ٔ�نمت واعون بذ�ٔ

  .لHٔولو¶ت
اجهتاد وتضحية من اجلانبني، معل و احلوار فلسفة وقمي، واحلوار ٔ�يضا 

هذا احلوار Rىل هذه الشالكة احلكومة مسKتعدة وس�Ðقى دامئا مسKتعدة 
  . اصلتهملو 

ويف ظل ظرفMة صعبة ويف ظل ٕا�راهات لوقف الزنيف قد اختذت 
مجموRة من اVٔعباء، حMث حتملت ع� كت¯ اVٔجور، وحرصت Rىل تنفMذ 

  .مليار درمه سKنو¶ 17، واليت لكفت املزيانية 2011 ٔ��ريل 16اتفاقMات 
يفة كام معلت Rىل ٔ�جرٔ�ة الزتاماهتا �لرفع من احلد اVٔدىن الصايف يف الوظ 

درمه وز¶دة احلد اVٔدىن لHٔجر يف القطاع  3000العمومMة ليصل ٕاىل 
  .Rىل مر¡لتني 10%اخلاص بـ 

فلك ما مت اختاذه من ٕاجراءات يف ٕاطار احلوار cجfعي qالل 
تلزتم هذه احلكومة بتحمú  ،السKنوات املاضية، ويف ظل احلكومات املتعاقÐة

مليار  107لتبلغ  2016و 2007يف ٕاطار كت¯ اVٔجور اليت تضاعفت بني 
مليار درمه كتجي حتمالت  107درمه، ولكن ميل كزتيد Rىل ذيك 

صندوق التقاRد وحتمالت الصندوق د¶ل cشرتااكت cجfعية، ؤ�يضا 
اVٔجور ا@يل كمتيش @لمؤسسات إالدارية، يف احلقMقة كت¯ اVٔجور ببالد¤ 

  .ن الناجت اTاqيل اخلامم %13مليار درمه، ٔ�ي ما يناهز  134تصل ٕاىل 
كام  - طبعا هناك �ود، هذه اجلهود جيب ٔ�ن تتواصل وجيب ٔ�ن �كون 

هذا احلوار ٔ�و هذا ال�شارك وال جيب ٔ�ن منل من هذا احلوار وهذا  -قلت 
  .ال�شارك
ولكن يف �ٓخر املطاف، كام قلت لك وا¡د يتحمل مسؤوليته،  ،طبعا

ا تقوم ٔ�و تqٔÕذ قرارات يف احلكومة ٔ�يضا جيب ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا Vٔهن
بعض اVٔحMان Èكون طبعا صعبة وجريئة، جيب ٔ�ن تتحمل يف ذ� 

  .مسؤوليهتا
 
بغيت �ري نقز Rىل وا¡د النقطة ا@يل Yات ا@يل ما ذ�رهتاش، يه ف
يتعلق بطمو¡ات احلكومة �ل{سKبة @لسKنة املقÐ¯، حMث قMل ٔ�ن احلكومة 

�و  %5، ٕان شاء هللا، غند�رو Yابت وا¡د ãسKبة اùمنو ضئي¯، هاذ السKنةٔ
وغنفرس Rالش؟  %3نقرتب مهنا، السKنة املقÐ¯ �ادي Èكون يف ¡دود 

  .، هذا معدل �م Yدا 4%يه معدل د¶ل 2/8ا]موع هو 
قلنا ميل كند�رو   - وراه فرس¤ها  - يف السKنة املقR3%  ¯Ðالش 

طار، مليون ق� 115وا¡د السKنة تيكون فهيا حمصول الزراعي قMايس د¶ل 
السKنة املوالية كنحطو قانون املالية ٔ�و مرشوع القانون املالية Rىل وا¡د 
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هناك Èراجع، هاذ السKنة ارتفاع القمية . مليون 70احملصول مbوسط د¶ل 
، %13، مقارنة مع القمية املضافة الفالحMة %13املضافة الفالحMة بÕٔكرث من 

  .مقارنة مع السKنة املاضية
 ¯Ðنة املقKةس�� 2016السMٔقل من  خفض القمية املضافة الفالحÕ2ب% 

بعملية يه ٔ�توماتيكMة، لكن املهم ملقارنة دينامMة منو¤ واقbصاد¤ هو وãشفو 
  .القمية املضافة �ري الفالحMة، يعين القطاRات اVٔخرى

، اكن %2.7هاذ السKنة ãسKبة منو القطاRات �ري الفالحMة يف ¡دود 
من املرتقب �كون يف السKنة ، %2.7، هاذ السKنة %2السKنة املاضية 
�كرث من ٔ ¯Ð3.5املق%. 

طبعا هذه عوامل ٔ�6رت Rىل ãسKبة اùمنو د¶ل السKنة املقÐ¯، �ٕالضافة 
 l’impôt net(ٕاىل Rامل �ٓخر تقين تذا�ر¤ Rليه يف ا@لجنة ا@يل هو ذاك 

de subvention ( ه تغرياتMمع، وا@يل فTة من اMذاك الرضيبة الصاف
�نه ãسKبة اùمنو سKتكون ٔ�قل يف السKنة املقÐ¯تقلبات جعلها Rىل ٔ .  

يف املتوسط يف سKن�ني راه رمق �م  %4لكن جيب ٔ�ن ال ن{ىس ٔ�نه 
Yدا، حتمل به بعض البuان ا@يل عندها رمبا ٔ�يضا مقومات ٔ�حسن م�ا، يف 

يف وضع راه ما زال ٔ�ور� مل �س�Mقظ بعد ومل  –ٔ�نمت تعلمون ذ�  -وضع 
ãسKبة ) la zone Euro(التعايف، ¶ ٕاخوان، يف خترج هنائيا من النفق، 

، هذا ٔ�يضا Rامل جيعل ٔ�ن ãسKبة اùمنو ما %1اùمنو السKنة املقÐ¯ لن يتعدى 
  .اكن�ش �ملسKتوى ا¾ي ®رضاه مجيعا

لكن Rىل لك ¡ال، اح�ا لك مرة، وهذا املعارضة دورها، كتجي تصف 
بعض  مرشوع قانون املالية مبا ميكن ٔ�ن تصفه، وٕان كنت قد مسعت

اVٔوصاف هذه السKنة مل ٔ�مسعها يف السابق ٔ�نه مس�سمل، ٔ�نه رجعي 
وÈراجعي، فاقد @لرؤية هاذي مسعهتا، ٔ�نه يؤكد @لمقاربة احملاسKباتية، ٔ�و 

  ..يعزز
هذه طبعا ٔ�وصاف ال Rالقة لها بواقع هذا القانون ٔ�و هذا املرشوع 

�ش ãشوفو يف ثنا¶ه  قانون املالية وٕاال رمبا نعاود نعيدو القراءة د¶لو اكملني
��ن اكن هذا املرشوع القانون املايل فMه التاكمل وفMه cندماج؟ ٕاىل ٔ�ي ٔ
مدى +سKتجيب ٕاىل تصور واحض ؤ�نه ال خيضع ٔ�بدا ملقاربة تق�ية ٔ�و 
حماسKباتية، بل هو مرشوع قانون سKيايس �مbياز، حيدد اVٔهداف ويتالءم 

  .مع السKياسة احلكومMة
ة واقعي يف بناء فرضياته، مرشوع ٕارادي ٕانه مرشوع قانون مالي

وطموح يوازي بني مواص¯ جمهود تقليل جعز املزيانية و�رفع من اس�þرات 
املزيانية العامة ملواص¯ تفعيل إالسرتاتيجيات القطاعية، و�رفع من القدرة 

م�صب شغل، وهاذ  26.000الرشائية @لمواطنني، وخيلق ٔ�كرث من 
:لث ٔ�كرب ãسKبة د¶ل qلق م�اصب  م�صب شغل واق¯ يه 26.000

سKنة املاضية، هاذ اليش ا@يل اك�ن، يعين راه جمهود �بري من  20الشغل يف 
�Yل دمع القطاRات اليت حتتاج ٕاىل املناصب املاليةٔ.  

وهو مرشوع Tمع cس�þر اخلاص واملقاو¦ من qالل تدابري جÐائية 

عيل @لجهوية املوسعة حتفزيية وت�سKيط املساطر، وهو مرشوع @لتزنيل الف
  .ويف مقدمهتا اùمنوذج التمنوي لHٔقالمي اجلنوبية

وهو مرشوع اجfعي خيصص اعfدات مالية هامة @لص!ة والسكن 
والتعلمي، ويواصل العناية �لفMات الهشة من qالل صندوق الfسك 
cجfعي، ويعطي اVٔولوية لتفعيل إالرادة امللكMة السامMة حملاربة الفقر 

الهشاشة يف املناطق النائية والبعيدة والتقليص من الفوارق ا]الية و 
  .وcجfعية

وهو مرشوع ملواص¯ إالصال¡ات بنفس النفس ونفس العزمية ونفس 
إالرادة واجلرٔ�ة وcلزتام والصدق يف العمل، من ٔ�Yل بلوغ ما نصبو ٕاليه 

�ات  مجيعا من تقدم وحتقMق سKبل الع?ش الكرمي @لمواطنني يف لك
  .املغرب وم�اطقه

". ليجزي اهللا الصادقين بصدقهمليجزي اهللا الصادقين بصدقهمليجزي اهللا الصادقين بصدقهمليجزي اهللا الصادقين بصدقهم: "وqري ما ٔ�خمت به قو� تعاىل
  .صدق هللا العظمي

  .والسالم Rليمك ورمحة هللا

        ::::السKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسةالسKيد رئ?س اجللسة
   ....شكرا السKيد الوز�رشكرا السKيد الوز�رشكرا السKيد الوز�رشكرا السKيد الوز�ر

   ....شكرا @لسKيد�ن الوز�ر�نشكرا @لسKيد�ن الوز�ر�نشكرا @لسKيد�ن الوز�ر�نشكرا @لسKيد�ن الوز�ر�ن
        ....شكرا @لسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيشكرا @لسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيشكرا @لسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيشكرا @لسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
، Rىل الساRة العارشة صبا¡ا ٔ�ذ�ر فقط ٔ�نه �دا، ٕان شاء هللا

سKيكون عند¤ موRد مع Yلسة qاصة �لتصويت Rىل اجلزء اVٔول من 
  .مرشوع قانون املالية

        ....وشكرا لوشكرا لوشكرا لوشكرا لمكمكمكمك مجيعا، ورفعت اجللسة مجيعا، ورفعت اجللسة مجيعا، ورفعت اجللسة مجيعا، ورفعت اجللسة

****************************************************************************************************************************************************************************        

مكbوبة مكbوبة مكbوبة مكbوبة املسلمة املسلمة املسلمة املسلمة qالت الفرق وا]موRات النيابية qالت الفرق وا]موRات النيابية qالت الفرق وا]موRات النيابية qالت الفرق وا]موRات النيابية مدامدامدامدا: : : : اتاتاتاتحقحقحقحقللللاملاملاملامل
  ....سةسةسةسةلرئاسة اجلل لرئاسة اجلل لرئاسة اجلل لرئاسة اجلل 

رئ?س فريق cحتاد رئ?س فريق cحتاد رئ?س فريق cحتاد رئ?س فريق cحتاد ، ، ، ، Èمتة مداq¯ املس�شار السKيد عبد إال� حفظيÈمتة مداq¯ املس�شار السKيد عبد إال� حفظيÈمتة مداq¯ املس�شار السKيد عبد إال� حفظيÈمتة مداq¯ املس�شار السKيد عبد إال� حفظي. . . . 1111
        ::::العام ملقاوالت املغربالعام ملقاوالت املغربالعام ملقاوالت املغربالعام ملقاوالت املغرب

مازالت تعرتي م�اخ اVٔعامل صعو�ت وٕاشاكليات يتطلب تذليلها .. 
، اليت تؤدي يف الغالب، نظرا ٕاشاكلية إالٕاشاكلية إالٕاشاكلية إالٕاشاكلية إالرضرضرضرضا�تا�تا�تا�تاخنراط امجليع، ومن مجلهتا 

رضار مبصاحل املقاو¦ والعام¦ Rىل لغياب رشوط و�يفMة ممارسKهتا، ٕاىل االٕ 
السواء، كام ترض �ملصل!ة العامة @لبالد، �لنظر لوقعها السليب Rىل وثرية 

  . التمنية وcس�þر وم�اصب الشغل
ٕ�صدار القانون التنظميي املتعلق �ٕالرضاب و�يفMة  جيب إالرساع ،¾ا

ازن بني احلق يف لتنظمي هذا احلق اTسKتوري، وqلق نوع من التو ممارسKته، 
إالرضاب وحرية العمل، وٕاعطاء جمال ٔ�وسع @لمفاوضات وٕاعامل �ٓليات 
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الوساطة والتحكمي واملصاحلة مبا يضمن حقوق الفMة العام¯، ومصاحل 
املقاو¦، ووثرية ال�شغيل، و+ساRد Rىل م�ح الثقة الرضورية @لفاRل 

  .cقbصادي، وÈكر+س املغرب و�ة مفض¯ لالس�þر

فٕان cحتاد العام ملقاوالت املغرب ٕاذ  �لتكو�ن املهين�لتكو�ن املهين�لتكو�ن املهين�لتكو�ن املهينيتعلق  وف

+س¹ل �رتياح احلاكمة الثالثية املعمتدة يف �سKيري م�ظومة التكو�ن املهين، 
و¾� فٕانه . ما ف¡ يبذل جمهوداته ليك حتظى املقاو¦ بدورها يف هذا ا]ال
سKمتر، وا¾ي من الرضوري إالرساع ٕ�صدار القانون املتعلق �لتكو�ن امل 

اتفقت حو� م�ذ سKنة مضت لك اVٔطراف املعنية، واليت اتفقت كذ� 
Rىل اسرتاتيجية مbاكم¯ @لتكو�ن املهين، يف ãسخهتا الثانية املمتدة ٕاىل ٔ�فق 

ٕان تطبيق هذه cسرتاتيجية مل . 2011كمثرة جمهود اسKمتر م�ذ  2021سKنة 
  . يعد حيمتل cنتظار

مشاركة املقاو¦ يف جمهود التكو�ن واسKتفادهتا  ٕاننا نؤكد Rىل رضورة رفع
من احلصة اêصصة لها يف رمس التكو�ن املهين ا¾ي تؤديه وا¾ي يتعدى 

مليار درمه، و�سهيل املساطر املتعلقة بÕٓليات  1,8مدخو� السKنوي 
  . cسKتفادة، وحتسني حاكمة نظام العقود اخلاصة @لتكو�ن املهين

        السKيد الرئ?سالسKيد الرئ?سالسKيد الرئ?سالسKيد الرئ?س
        احلكومةاحلكومةاحلكومةاحلكومةالسKيد رئ?س السKيد رئ?س السKيد رئ?س السKيد رئ?س 
        السادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراء

        السKيدات والسادة املس�شار�نالسKيدات والسادة املس�شار�نالسKيدات والسادة املس�شار�نالسKيدات والسادة املس�شار�ن
اليت تضع  التمنية املسKتدامةالتمنية املسKتدامةالتمنية املسKتدامةالتمنية املسKتدامةٕان املغرب +سري اليوم يف توYه واحض حنو 

نصب ٔ�عي{�ا احملافظة Rىل الب?Mة، ويعترب �ر¤مج الطاقة املت¹ددة والن¹اRة 
@لب?Mة  حMث ٔ�شاد املؤمتر العاملي. الطاقMة حتوال نوعيا +ُشهد � �لر¶دة Rامليا

COP21  ،ةM?ىل البR اليت انعقد يف �ر+س جمهود املغرب يف ٕاطار احملافظة
مبرا²ش، Cop22  اVٔطراف املتعاقدة ومت إالRالن رمسيا عن تنظمي املناظرة

  .ملا @لمغرب من الزتام يف هذا امليدان ور¶دته يف جمال الطاقة الشمسKية
صنع وÈروجي بعض  Rىل الصعيد الوطين متت املصادقة Rىل قانون م�ع

��ياس البالس�Mك الضارة �لب?Mة مما يؤكد تفاRل cحتاد العام مع املصل!ة ٔ
العامة، ويف نفس الوقت جسلنا الزتام احلكومة بتقدمي اTمع واملساندة ملوا�بة 
املقاوالت املترضرة قصد ٕاRادة هيلكهتا ومتكMهنا من التك�ولوجMات املتقدمة 

  .الرضورية
        حملرتمحملرتمحملرتمحملرتمالسKيد الرئ?س االسKيد الرئ?س االسKيد الرئ?س االسKيد الرئ?س ا

        السKيد رئ?س احلكومة احملرتمالسKيد رئ?س احلكومة احملرتمالسKيد رئ?س احلكومة احملرتمالسKيد رئ?س احلكومة احملرتم
        السادة الوزراء احملرتمنيالسادة الوزراء احملرتمنيالسادة الوزراء احملرتمنيالسادة الوزراء احملرتمني

        السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ٕان cقbصاد املغريب قد انفbح Rىل حميطه اخلار_ mرسRة �برية يف 
السKنوات اqVٔرية، وهو ما يت¹ىل يف cخنراط اللكي يف خمططات املنظمة 

 مجموRة من االتفاقMات الت¹ارية، سواء مهنا العاملية @لت¹ارة، ويف التوقMع Rىل
العادية، ٔ�و ت© اليت ت{شئ فضاء @لتبادل احلر مع م�اطق اقbصادية، ٔ�و مع 

  . دول م�فردة
ٕان cنفbاح Rىل اخلارج وٕان اكن رضور¶، قد اكنت � انعاكسات 
سلبية Rىل cقbصاد الوطين Rامة، وRىل مجموRة من القطاRات mشلك 

ظنا تفامقا �بريا يف العجز الت¹اري �رتفاع وارداتنا، يف qاص، حMث الح 
الوقت ا¾ي مل Èرق صادراتنا ٕاىل املسKتوى املرغوب فMه، تبعا لضعف 

 . تنافسKي��ا وهشاشة ãسKيجنا cقbصادي
ٕان cحتاد العام �رى وجوب احلزم واحلرص يف تطبيق اتفاقMات 

ة Rىل cقbصاد الوطين، التبادل احلر، وت�Ðعها لتفادي انعاكساهتا السلبي
qاصة ف
 يتعلق بتحطمي اVٔسعار، وcن�شار الواسع @لحواجز امجلر�ية، مبا 

ويف هذا الصدد ãس¹ل �رتياح املقاربة اليت . خيل بقواRد املنافسة املتاكفMة
اعمتدهتا احلكومة يف املفاوضات حول اتفاقMة التبادل احلر الشامل واملوسع 

وٕاجراء اTراسات اليت سوف متك�نا من التÕٔكد من مع cحتاد اVٔوريب، 
  .وقعها احملمتل Rىل القطاRات cنتاجMة وcجfعية

ٕان Rىل جملس املس�شار�ن ٔ�ن يلعب دورا ٔ�ساسKيا يف qلق وتفعيل 
الشKبكة املغربية @öاكء cقbصادي، ونعرب عن اسKتعداد¤ لٕالدالء بدلو¤ 

  .يف هذا ا]ال
 -Rىل �امه ال�رشيعية والرقابية والتقMميية  ز¶دة -Rىل جملسKنا ٕان 

، لبناء وÈرسKيخ قاRدة مbينة اTيبلوماسKية الربملانيةاTيبلوماسKية الربملانيةاTيبلوماسKية الربملانيةاTيبلوماسKية الربملانيةمسؤولياٍت �بريًة يف جمال 
من العالقات مع الربملا¤ت العاملية املؤ6رة يف صنع القرار، وذ� حلشد اTمع 

بية، لقضي��ا الوطنية اVٔوىل، والتصدي ملناورات خصوم و¡دة املغرب الرتا
والتعريف كذ� بتجربة املغرب السKياسKية، و�راجمه إالصالحMة يف خمتلف 
ا]االت، والتعريف �ٕالماكنيات cقbصادية وال�رشية اليت يوفرها 

  .@لمس�مثر�ن اYVٔانب
ويف نفس إالطار نلح Rىل رضورة Èك(يف ٕاعامل اTبلوماسKية 

، وتقريب و�ات cقbصادية، بفعالية وا¡رتافMة، لتمنية مسKتوى التفامه
النظر حول القضا¶ اTولية املل!ة، و�سويق صورة عن املغرب ومساره 
اTميوقراطي وإالصال8، تضيف ٕالشعاRه حشنة Yديدة، وتربز ماكنته يف 
احملافل اTولية، مبوازاة وÈاكمل مع اTبلوماسKية السKياسKية واTيبلوماسKية 

ور ا¾ي يلعبه cحتاد العام جيب التذكري �Tويف هذا السKياق . الربملانية
ملقاوالت املغرب يف اTبلوماسKية cقbصادية ²رشيك قوي لتفعيل 

ج�وب مع دول  –الرشااكت اخلاصة واملمتزية سواء يف ٕاطار التعاون ج�وب 
ٕافريقMا ج�وب الصحراء، ٔ�و يف جمال الرشاكة مع دول جملس التعاون 

يتوفر يف هذا ا]ال Rىل ٔ�زيد اخلليجي، ٔ�و cحتاد اVٔوريب ٔ�و �ريها، كام 
من ٔ�ربعني جملس ٔ�عامل مشرتك مع خمتلف اTول الرش�كة والصديقة 

  .@لمغرب
        السKيد الرئ?س احملرتمالسKيد الرئ?س احملرتمالسKيد الرئ?س احملرتمالسKيد الرئ?س احملرتم

        السKيد رئ?س احلكومة احملرتمالسKيد رئ?س احلكومة احملرتمالسKيد رئ?س احلكومة احملرتمالسKيد رئ?س احلكومة احملرتم
        السادة الوزراء احملرتمنيالسادة الوزراء احملرتمنيالسادة الوزراء احملرتمنيالسادة الوزراء احملرتمني
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        السKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسKيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ٕارساء اجلهوية، ٕان ٔ�مام�ا اليوم حتد¶ت كربى، سواء يف جمال اسKتكامل 

وٕاجناز ٔ�وراش التمنية الكفM¯ بتفعيل هذا التوYه اجلهوي، وحتسني م�اخ 
اVٔعامل جللب املزيد من cس�þرات، ٕالجناح لك اخbياراتنا املتعلقة هبذه 
cوراش، ويف مقدمهتا اùمنوذج التمنوي اجلهوي �Vٔقالمي الصحراوية، 

مع بقاء خMار احلمك ا¾ايت يف اسرتشادا، �لتوجهيات امللكMة السامMة، 
اVٔقالمي اجلنوبية، حتت السKيادة املغربية، Íٔقىص ما ميكن لبالد¤ ٔ�ن تقدمه، 

وال +سعنا ٕاال ٔ�ن . يف ٕاطار ¡ل دامئ ومbفق Rليه حتت ٕارشاف اVٔمم املت!دة
ننوه �لقوات املسل!ة امللكMة واTرك املليك واVٔمن الوطين والقوات 

دنية ولك الهيئات الساهرة Rىل و¡دة البالد ؤ�مهنا املساRدة والوقاية امل
واسKتقرارها، حتت قMادة القائد اRVٔىل @لقوات املسل!ة امللكMة، وضامن 
و¡دة ؤ�من واسKتقرار البالد، Yال¦ امل© محمد السادس حفظه هللا ؤ�مد 

        .يف معره
        ....والسالم Rليوالسالم Rليوالسالم Rليوالسالم Rليمكمكمكمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته ورمحة هللا تعاىل و�راكته ورمحة هللا تعاىل و�راكته ورمحة هللا تعاىل و�راكته

2222 . . . . ¯qمدا ¯qمدا ¯qمدا ¯qيد ع املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار مداKيد ع السKيد ع السKيد ع السKة السRمعو، م{سق ا]مو�العمل العمل العمل العمل """"بد ا@لطيف ٔ�معو، م{سق ا]موRة بد ا@لطيف ٔ�معو، م{سق ا]موRة بد ا@لطيف ٔ�معو، م{سق ا]موRة بد ا@لطيف ٔ
        ":":":":التقديمالتقديمالتقديمالتقديم

    السKيدات و السادة الوزراء،السKيدات و السادة الوزراء،السKيدات و السادة الوزراء،السKيدات و السادة الوزراء،
        السKيدات و السادة املس�شارون،السKيدات و السادة املس�شارون،السKيدات و السادة املس�شارون،السKيدات و السادة املس�شارون،

+سعدين �مس مجموRة العمل التقديم، ٔ�ن ٔ�سامه يف املناقشة العامة 
، ويه م�اسKبة ملناقشة السKياسة العامة 2016ملرشوع قانون املالية لسKنة 
ضوء التطور العام اTاqيل سKياسKيا واقbصاد¶ والتقMمي إالجاميل لها Rىل 

واجfعيا وتفاúR مع احمليط إالقلميي واTويل، ويه م�اسKبة كذ� @لتÕٔ�يد 
Rىل ٔ�مهية توافق طبيعة وشلك م�اقشة جملس املس�شار�ن ملرشوع قانون 

ية حسب اTسKتور و املالية مع طبيعة هذا ا]لس واخbصاصاته �Vٔول
  .ليته �عتباره امbدادا @لهيئات الرتابية وÈر�ي�bه وطبيعة متثي 

ومن املفروض ٔ�ن تعكس دراسة مرشوع قانون املالية اãشغال هذه 
الغرفة وقضا¶ها اVٔساسKية ولك ما يتعلق �لتمنية احمللية، اعfدا Rىل ما 
يتضمنه هذا ا]لس من فعاليات يف لك ا]االت Rرب متثيلية رYال اVٔعامل 

املهنية والهيئات النقابية، هذا اùمتزي يف الرت�يبة واùمتثيلية واملقاوالت والغرف 
وكذا املوقع اTسKتوري ]لس املس�شار�ن يقbيض متزيا يف اVٔداء واãشغاال 

�كرث بقضا¶ الفMات الواسعة املمث¯ داqل ا]لسٔ.  
        سKيدي الرئ?س،سKيدي الرئ?س،سKيدي الرئ?س،سKيدي الرئ?س،

ٕاننا وحنن بصدد م�اقشة �ٓخر مرشوع لقانون املالية يف والية احلكومة 
بد لنا ٔ�ن ãس¹ل صواب التو�ات الكربى لهذا املرشوع حلالية، الا

واملرÈكزات اليت فصلت يف الو:ئق املرفقة به وكذ� املب?�ة يف اخلطاب 
التقدميي لوز�ر cقbصاد واملالية ٔ�مام الربملان بغرفbيه، ونتوقف كذ� Rىل 

  :اVٔهداف اVٔربعة الرئ?سKية اليت ¡ددها املرشوع واملمتث¯ يف

�متثل يف اTمع التمنوي من qالل الرتكزي Rىل : الهدف اVٔول ----1111

اêططات القطاعية، ؤ�ساسا حمطات التوسع الصناعي ودمع املقاو¦ ودمع 
cس�þر اخلاص واحلفاظ Rىل cس�þر العمويم بنفس املسKتوى ا¾ي 

  ؛2015عرفbه سKنة 
2222---- fجc م �جلانبfهc ما الهدف الثاين، ف?شمل�عي من qالل ٔ

حماربة الفوارق ا]الية وcجfعية ودمع الفMات املعوزة وت© اليت توYد يف 
  وضعية هشاشة واليت ال ميكن ٕابعادها عن التضامن الوطين؛

ف
 هيم الهدف الثالث مواص¯ إالصال¡ات املهيلكة من qالل     ----3333
مة العدا¦ تفعيل القوانني التنظميية @لاملية وتزنيل قوانني ٕاصالح م�ظو 

وإالصالح اجلبايئ وٕاصالح نظام املقاصة ونظام التقاRد، وتفعيل اجلهوية 
  املتقدمة؛

�ما الهدف الرابع فMمكن يف cسKمترار يف احلفاظ Rىل التوازن  ----4444ٔ
اقbصادي وارتباط هذه اVٔهداف اليت نعتربها اسKمترارا لHٔهداف  - املا�رو

  .2015املعلنة يف قانون املالية لسKنة 
هبذا اخلصوص، ٔ�ن احلكومة متك�ت من ٕاجنازات ال ميكن ٕا®اكرها  ®رى

يف ا]االت cقbصادية وcجfعية والثقافMة، و¡افظت معوما Rىل 
التواز¤ت cقbصادية الكربى وRىل احلد اVٔدىن من السمل cجfعي، 
وواصلت ٔ�وراشا �يلكة، وفbحت الباب ٔ�مام ثقافة Yديدة يف تدبري الشÕٔن 

  .م الوطين، وٕاجناز Rدد من إالصال¡ات الرضورية الهامةالعا
لكهنا يف نفس الوقت، جعزت عن حتقMق Rدد من اVٔهداف املعلنة، 
qاصة يف جماالت احلاكمة وحماربة الفساد وٕاصالح إالدارة والقضاء والتوزيع 
العادل @لرثوات وحتقMق العدا¦ الرتابية وcسKت¹ابة لطمو¡ات قطاعية 

  .واسعة
نÕٔمل، ٔ�ن جتعل احلكومة من ٔ�هداف مرشوع قانون املالية لسKنة  وٕاننا
�داة قوية لتحقMق إالصال¡ات وإالجنازات النوعية ؤ�داة @لتغلب Rىل  2016ٔ

العراقMل واملقاومات اليت حتد ٔ�و تنقص من ا]هودات املبذو¦ واملشاريع 
  .إالصالحMة اليت يه بصدد إالجناز

وع قانون املالية لتحقMق معدل منو ويف مجيع اVٔحوال، فٕان توقع مرش 
س?Ðقى دون الطموح املعلن عنه يف الرب¤مج احلكويم ا¾ي ¤ل % 3 ب{سKبة

ٕاال ٔ�نه يف نفس الوقت، ®رى ٔ�ن ختفMض جعز املزيانية ٕاىل . ثقة الربملان
يعرب عن جمهود �بري �لنظر ٕاىل الظرفMة إالقbصادية العامة، كام ٔ�ن % 3.5

  .يعترب مؤرشا ãس�Mا عن التطور احلاصل% 1.7م التحمك يف ãسKبة التضخ
�لف م�صب Yديد يف الوظيفة  26ٔ�ما cسKمترار يف رفع طموح qلق ٔ

مليار درمه Rىل نفس  189العمومMة وٕارساء جحم cس�þر العمويم يف مÐلغ 
من الناجت % 64وحرص املديونية اليت وصلت ٕاىل  2015مسKتوى سKنة 

مليار درمه، لكها تعبري عن عزمية  106 كت¯ ٔ�جور يفاTاqيل اخلام و 
  .cس�þر يف مقاومة الت!د¶ت الظرفMة والب{Mوية القامئة
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        ::::الرفع من فعالية املؤسسة ال�رشيعيةالرفع من فعالية املؤسسة ال�رشيعيةالرفع من فعالية املؤسسة ال�رشيعيةالرفع من فعالية املؤسسة ال�رشيعية    ----1111
ويف ظل هذه التوقعات، كنا ن{bظر ٔ�ن يمت وضعها يف سKياق التطور 
 الوطين من ٔ�Yل الرفع من فعالية املؤسسة ال�رشيعية ومسامههتا يف حتسني

وتقوية ٔ�داة القانون املايل لضامن حسن تنفMذه من �ة وٕاصدار قوانني تعرب 
عن إالصالح cقbصادي وتضمن حتقMق رشوط التنافسKية والتخفMض من 
لكفة إالنتاج وٕاعطاء التحفزيات اليت تقد�ا اTو¦ مضمو¤ تتحقق معه 

  .املردودية وتوسKيع ٕاماكنيات الشغل وامbصاص البطا¦ من �ة ٔ�خرى
ٕاال ٔ�نه مع اVٔسف، نالحظ cقbصار وcكتفاء بتقدمي مرشوع القانون 
املايل يف لك سKنة ٔ�مام الربملان، Íٔنه هو اVٔداة الوحMدة لتفعيل cقbصاد 

  .الوطين
واحلال ٔ�نه ٕاذا اكن قانون املالية هو اVٔداة اVٔساسKية يف تنفMذ 

ها يف احلياة السKياسات العمومMة، فٕان @لحكومة ٔ�دوات ٔ�خرى لها تÕٔثري 
  :cقbصادية وcجfعية وãس¹ل من مضهنا هبذا اخلصوص

ضعف ال�رشيع يف ا]ال cقbصادي واملقاواليت ؤ�نظمة الشغل  -

ولك ما �رتبط به، �عتبار ٔ�ن احلياة cقbصادية حباYة ٕاىل تÕٔطري قانوين 

سKتعمل ٕالعطاء املدلول احلقMقي والواقعي @لشعارات واملبادئ اليت كثريا ما � 

يف احلوارات دون ٔ�ن تؤطر �رشيعيا لضامن حتقMق إالبتاكر وإالبداع 

والت¹ديد ولك ما تتطلبه التمنية cقbصادية من �د �رشيعي ٕاضايف جبانب 

  .اجلهد املايل والسKيايس

وهذا الضعف هو ا¾ي جعل مرشوع القانون املايل ي�سم مبظهر 
ٕاRداد قانون املالية ٔ�و يف cسKمترارية mشلك ٔ�ورتودو�يس، سواء يف مهنج 

طريقة بنائه ومقاربته الوحMدة من م�ظور واجب التخفMف من الضغط 
ٕاقbصادي،  -اجلبايئ ٔ�و الرفع م�ه، ووضعه مضن ٔ�ولو¶ت التوازن املا�رو

حMث ٔ�ن صياغته وتقدميه يوجب ٔ�ن يمت ٕاRداده qارج القانون التنظميي 
ا، سواء يف ٕاRداد القانون @لاملية ا¾ي من املفروض ٔ�ن �كون ¡د: �رز

  .املايل ٔ�و تقدميه ٔ�و م�اقشه qالل هذه السKنة
وهذا اجلانب ميكن القول بÕٔنه �ائب بقوة، وهو ما ميثل مظهر القصور 
Rىل Rدة مسKتو¶ت، وجيعل احلكومة �مينة ٕاىل درYة Rدم ٕارشاك الربملان 

ور، مما جعل من اTسKت 77ليلعب دوره يف حتقMق توازن املزيانية وفقا @لامدة 
املبادرة ال�رشيعية @لربملان Yد حمدودة ٔ�مام التعديالت العديدة املقدمة، 

  حبيث ٔ�ن ãسKبة التعديالت املقÐو¦ مهنا Yد ضعيفة؛
ٕان همينة النفوذ الواقعي @لحكومة Rىل مسلسل صيا�ة القانون املايل،  -

جيعل املناقشة Èاكد Èكون جمرد ٕاجراء جزيئ وشلكي، ويف كثري من 
 ٔVان ذات طابع حميل، مما يؤكد �لبة اجلانب التق�وقراطي ملرشوع قانون اMح

  .املالية
وال خيفى Rليمك، ٔ�ن تغليب اجلانب التق�وقراطي Rىل حساب التو�ات 
السKياسKية يف مزيانية املالية العمومMة مل يعد ي��اسب مع مÐدٔ� املسؤولية 

ت م�ظور وزارة واحملاسKبة، ويطرح مشلك احلاكمة السKياسKية وجيعلها حت
اقbصادي  -املالية اليت يظل هاجسها اVٔسايس احلفاظ Rىل التوازن املا�رو

والتقليص من جعز املزيانية من qالل املفاوضات اخلاصة �ملزيانيات القطاعية 
. Rىل حساب الوزارات اVٔخرى، مع تغي?ب واحض وبني @لربملان طي¯ السKنة

شاور داqل مكو¤ت ا�Vٔلبية ٕاذا ما ٔ�ضف�ا ٕاىل ذ� ٕاشاكلية ضعف ال� 
  .وداqل احلكومة نفسها qالل التحضري ملناقشة قانون املالية

ا¾ي ميثل وحيدد  -و®متىن ٔ�ن �كون دخول القانون التنظميي @لاملية 
¡زي التنفMذ فرصة داqل الربملان  -رشوط حتضري وم�اقشة وتنفMذ املزيانية 

راجعة Yذرية @لطريقة اليت لتوسKيع النقاش واملشاركة �لشلك ا¾ي يضمن م
  .يمت هبا حتضري وتنفMذ املزيانية

¾�، فٕاننا حباYة ٕاىل تفعيل القانون التنظميي @لاملية من ٔ�Yل تعز�ز 
  .احلاكمة اTميقراطية ال�شار�ية

        ::::اùمنو إالقbصادي اùمنو إالقbصادي اùمنو إالقbصادي اùمنو إالقbصادي     ----2222
ٕان من اVٔهداف اVٔوىل اليت ٔ�كد Rلهيا مرشوع القانون املايل دمع اùمنو 

 Rىل اêططات القطاعية، ؤ�ساسا احمليط الصناعي ودمع من qالل الرتكزي
املقاوالت ودمع cس�þر واحلفاظ Rىل cس�þر العمويم يف مسKتوى 
مرتفع، وهو ما يعد ٕاشارة قوية جتاه الفاRلني cقbصاديني وcجfعيني 
خبصوص تصور احلكومة @لظرفMة العامة وحمددا حلجم ا]هود العمويم 

ومة qالل السKنة املالية، مع جعل قانون املالية الضابط وطموح احلك
@لمؤرشات cقbصادية اVٔخرى وRىل رٔ�سها ال�شغيل وإالنتاج، وهذا ما 

  %.3جعلها حتدد هدف اùمنو cقbصادي يف 
  :وهذا ما جيعل Rىل اكهل احلكومة Rددا من cلزتامات من مجلهتا

شغل، وذ� من �رسيع وترية اùمنو cقbصادي املنتج لفرص ال  - 1

qالل العمل Rىل الرفع من ãسKبة تنفMذ �رامج اس�þراهتا واملبادرة ٕاىل ¡ل 

إالشاكالت املعيقة @لمنو، سواء تعلق اVٔمر �ٕالشاكلية العقارية ٔ�و إالشاكلية 

اجلبائية ٔ�و ٕاشاكلية إالدارة ومساطرها ومعيقاهتا، جبانب حتسني م�اخ 

�صبحت لها Rالقة �ٕالنتاج ولكفbه اVٔعامل ومراجعة لك ال�رشيعات اليت ٔ

 وتقومي وتÕٔهيل املقاو¦ وت{شKيط الشغل؛

رفع الت!دي جلعل cخbيارات cقbصادية املمهن¹ة طوال اVٔربع  - 2

سKنوات املاضية والعمل Rىل الرفع من تÕٔثريها mشلك ٕاجيايب Rىل املنتوج 

اد cقbصادي الوطين وجحم مفعولها يف تقليص الهشاشة الب{Mوية لالقbص

الوطين يف ٔ�فق وضع معامل منوذج اقbصادي Èمنوي وم�دمج حقMقي، جيعل 

  .حمورا � وهدفه اVٔسايسهنضة إالãسان وتطوره 

هل تتوفر احلكومة Rىل ٕاماكنيات رفع هذا : لكن السؤال املطروح هو
الت!دي يف سKنة مالية ذات طابع انتÞايب �مbياز، وهو ما +سKتلزم جمهودا 

طرف احلكومة، Rىل اVٔقل من ٔ�Yل الوفاء �اللزتامات  مضاعفا وٕاراد¶ من
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اليت تعهدت هبا وRدم الرتدد، والت!يل �ٕالقدام يف حتمل املسؤولية 
وعواقهبا، خصوصا ملا يتعلق اVٔمر �ٕالصال¡ات ذات الطابع cسKتع¹ايل 

 4ٕاكصالح صندوق التقاRد، امbدادا @لثقة اليت مت التعبري عهنا يف انتÞا�ت 
ملايض، حىت ال يتوقف ٕايقاع اùمنو cقbصادي mس�ب التحضري شKت{رب ا

  .لٕالنتÞا�ت
واملالحظ ٔ�نه رمغ جحم cس�þرات cقbصادية ا¾ي وصل ٕاىل مÐلغ 

  .مليار درمه، ٕاال ٔ�ن ن�¹Mة إالجناز ال �سري �لوترية والفعالية املطلوبتني 189
fهc دات، هوfتوى رصف إالعKىل مسR م واملشلك املطروح

ٓ �لطابع النوعي لالس�þر، ٕاذ تنعكس  �:ره mشلك حقMقي وفعيل Rىل حMاة 
املواطنني مع احلرص Rىل حتقMق إالندماج �الرتباط مع املسÕٔ¦ اجلهوية 
والHٓمتركز، ٕاذ ٔ�ن هاجس cس�þر النوعي مطروح حبدة، خصوصا يف 

نب ارتباط cس�þر خبلق فرص الشغل، وهذا � ارتباط عضوي �جلا
  .cجfعي

ٕان ٔ�مهية cس�þرات تطرح ٕاشاكلية نوعية يف Rدم قدرهتا Rىل qلق 
م�اصب الشغل �لشلك الاكيف و�جلودة املطلوبة، فالبطا¦ يف تصاRد، 

من املتوقع ٔ�ن Èرتفع ٕاىل  - %8كام هو معلن عنه ٕاىل  -وبدل ٔ�ن تنخفض 
  .2016يف سKنة  %10.2¡دود 

رب العقار ٔ�كرث القطاRات Yاذبية وRىل املسKتوى cقbصادي، يعت
، لك�ه من )مليار درمه 10.8( %30لالس�þرات اVٔج�بية �ملغرب مببلغ 

  .القطاRات cجfعية اليت ختلق فرص الشغل ضئي¯ ومومسية
بد من ٕا:رة cن�Ðاه ٕاىل Rدد �بري من إالعفاءات اجلبائية مل تqٔÕذ وهنا ال

هذه إالعفاءات تعود فعال �جلدوى  بعني cعتبار رضورة التÕٔكد من ٔ�ن
cجfعية ودون الضبط ٔ�و املتابعة اTقMقة النعاكساهتا إالجيابية املطلوبة 

  .واملتوقعة Rىل صعيد ال�شغيل ٔ�و دمع القدرة الرشائية @لمواطنني
¾�، ®رى ٔ�نه يتعني �رسيع وترية إالجناز، لكن مع اqVٔذ بعني cعتبار 

مردودية قصوى لالس�þرات وجعلها ذات �ٓ:ر اجلانب التمنوي لضامن 
  .ملموسة Rىل احلركة cقbصادية وRىل ظروف R?ش املواطنني

        ::::السKياسات إالجfعية والسKياسات إالجfعية والسKياسات إالجfعية والسKياسات إالجfعية ورضرضرضرضورة تطويق اخلصاص إالجfعي املهولورة تطويق اخلصاص إالجfعي املهولورة تطويق اخلصاص إالجfعي املهولورة تطويق اخلصاص إالجfعي املهول    ----3333
شلكت القطاRات cجfعية رها¤ت ٕاسرتاتيجية مضن ٔ�هدافها وم�طلقا 

  :معبÕٔ @لحكومة، وهذا ما يت¹ىل من qالل 
مرشوع يف املناطق  20.800ٕاطالق مرشوع �بري هيم ٕاجناز . 1

مليون ãسمة موزRني Rىل  12القروية، من املتوقع ٔ�ن +سKتفMد م�ه 

 7مليار درمه موزRة Rىل  50دوارا، مبزيانية ٕاجاملية قدرها  24.290

  سKنوات؛

ٕاىل  2008مليارات يف سKنة  8الرفع من مزيانية وزارة الص!ة من . 2

صندوق "، مع العزم Rىل ضامن اسKتدامة 2016 يف سKنة مليار درمه 14

اليت جتاوزت " رامMد"مبا يف ذ� متويل نفقات  "دمع الfسك cجfعي

 مليون مسKتفMدا؛ 8.5

الرفع من Rدد املسKتفMد�ن من املنح اجلامعية يف التعلمي العايل، . 3

�لف طالب يف سKنة  280ٔ�لف طالب مقابل  330ليصل Rددمه ٔ2012 

�لف +سKتفMدون من التغطية الصحية؛ 250م مضهنٔ 

ٕاعطاء cنطالقة لسKياسة Yديدة يف جمال السكن وسKياسة املدينة . 4

مك�ت من ٕادماج املقار�ت ا]الية والثقافMة والبي�Mة يف �ر¤مج البناء 

وهيلكة املدن وجتديد ال{سKيج العمراين والتحمك اTميوغرايف وحماربة مدن 

 .اث املعامري وا¾ا�رةالصفMح والعناية �لرت 

وãس¹ل �رتياح �بري انطالق العمل بنظام مساRدة املطلقات ومساRدة 
  . اVٔشÞاص ذوي cحbياYات اخلاصة والتغطية الصحية لطلبة اجلامعة

وتبقى قضية تدبري املوارد ال�رشية مطرو¡ة بقوة، ففي قطاع الص!ة 
لنظر @لعجز م�صب Yديد، وهو Rدد �ري اكف � 2000ٔ�¡دثت احلكومة 

9�ٓالف طب?ب و 8املزمن @لموارد ال�رشية يف هذا القطاع ا¾ي حيتاج ٕاىل  
وٕاشاكلية العجز يف املوارد . �ٓالف ممرض وممرضة، خصوصا يف العامل القروي

ال�رشية مطرو¡ة كذ� وبنفس احلدة يف جمال التعلمي، وهو ما حيتاج ٕاىل 
لية الوظيفة العمومMة رؤية ٕاسرتاتيجية مbعددة السKنوات ملعاجلة ٕاشاك

  .وٕاشاكلية املرفق العام بصفة مشولية
وحنن يف مجموعتنا ®رى ٔ�ن تعز�ز الفضاء العام وتقويته هو الكفMل بتفعيل 
مÐادئ املرفق العام املمتث¯ يف املساواة وcسKمترارية وت?سري الولوجMة مجليع 

  .املواطنني، حىت نضمن حقا �كفú اTسKتور
ذل املزيد من اجلهد @لرفع من مسKتوى السKياسات فعىل احلكومة ٔ�ن تب

cجfعية والتمنية cجfعية، �عتبار ٔ�ن هاجسها يقع ٔ�ساسا Rىل Rاتق 
اVٔفراد ذوي املقومات املعرفMة واملسل!ني �لقدرة Rىل إالنتاج وcدqار 
ل?سمح هلم بتفعيل التضامن وضامن التاكفل cجfعي وعند تعرث املعاد¦ 

  .ال والعمل حيصل الرتاجعبني امل
ومن هذا املنطلق، ®رى ٔ�ن إالصالح ال جيب ٔ�ن يمت Rىل حساب 
القدرة الرشائية @لمواطنني، سواء تعلق اVٔمر �ملواد ٔ�و �خلدمات العمومMة، 
ونعترب عكس ما يقرت¡ه مرشوع قانون املالية خبصوص تذا�ر القطار 

ن من م�ظور¤ ٔ�ن ٔ�مر �ري مقÐول، و+سKتحس %20ٕاىل  %14واملرور من 
�شجيعا @لقدرة الرشائية @لمواطنني وحتفزيا % 10خيفض هذا السعر ٕاىل 

  .Rىل اسKتÞدام وسKي¯ نقل صديقة @لب?Mة

        ::::اجلهويةاجلهويةاجلهويةاجلهوية    ----4444
) القوانني التنظميية @لهيئات الرتابية(يعترب ورش اجلهوية بصيغته اجلديدة 

ملرشوع  -ية جبانب انطالق املرشوع اجلديد @لتمنية القرو - املمزي اVٔقوى 
، وذ� بعد دخول القانون التنظميي @لهيئات 2016قانون املالية لسKنة 
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الرتابية ¡زي التطبيق وانتÞاب ا]الس احمللية واجلهوية وهيلكة ٔ��زهتا اليت 
وهو ما يتطلب . س�رشع يف التنفMذ الفعيل @لصالحMات اجلديدة اêو¦ لها

ة والتنفMذية، و�خلصوص العالقة بناء Rالقة Yديدة بني السلطتني ال�رشيعي
اليت يتعني ٔ�ن �كون لها امbياز بني جملس املس�شار�ن واحلكومة يف لك ما 
: � ص¯ بقضا¶ التمنية احمللية و اجلهوية وما � ارتباط �لبناء اجلهوي @لمملكة

Rالقة حتمكها الغا¶ت املسطرة يف اTسKتور والقوانني التنظميية @لهيئات 
�Yل انطالق هنضة Èمنوية مشولية داqل البالد �لك مقوماهتا  الرتابية منٔ

و6رواهتا املادية والال مادية، جتعل إالãسان حمورا لها وهدفها اVٔمسى بقصد 
cرتقاء ٕاىل مركز إالقالع والتÕٔثري cقbصادي وcجfعي والثقايف يف Rامل 

  .حتمكه قوانني وهواجس ال ¡د وال ¡دود لها
روض ٔ�ن �كون مرشوع القانون املايل مؤرشا لهذا لقد اكن من املف

�عتبار ٔ�ن النظام اجلهوي +شخص املسKت¹د يف احلياة العامة @لبالد، 
هندسة Yديدة يف هيلكة اTو¦ ويقرهبا ٔ�كرث من املواطنني، ا¾�ن ٔ�صبحت 
هلم مسؤولية يف تدبري شؤوهنم وحMاهتم cقbصادية وcجfعية والثقافMة 

  .اسKتقاللية و�روح وطنية مسؤو¦ والبي�Mة �لك
بد هنا ٔ�ن نعلن �لك ٕا�بار اخلطوة اجلبارة اVٔوىل النطالق نظام وال

اجلهوية املوسعة انطالقا من اVٔقالمي اجلنوبية وخصوصا �Vٔقالمي الصحراوية، 
R�ٕالن Yال¦ امل© عن مرشوع Èمنوي �وي م�دمج، تصل مbطلباته 

مليار درمه +شمل اجلهات  77مÐلغ �زيد عن  املالية يف املر¡¯ اVٔوىل ٕاىل
  .الثالثة لHٔقالمي اجلنوبية كمنوذج ملدلول و�ا¶ت التمنية اجلهوية املندجمة

ٕان إالRالن عن افbتاح ورش اجلهوية يعرب عن رغبة قوية يف حتقMق 
التمنية اùمنوذجMة املسKتدامة املرتمجة @لرغبة يف احلد من إالخbالالت ا]الية 

هات وحتقMق Rدا¦ Èرابية وÈمنية م�دجمة يف اكفة ا]االت cقbصادية بني اجل 
  .وcجfعية والبي�Mة والثقافMة

كام جسلنا ٕ�جياب ما ورد يف تقدمي السKيد وز�ر املالية وcقbصاد 
ملرشوع قانون املالية عن عزم احلكومة يف تفعيل القوانني التنظميية @لجهة 

لنا بعض إالجراءات @لرفع من التحويل ا¾ايت و�يق اجلهات الرتابية، وجس 
  .@لجهات وما مت رصده لها داqل مرشوع املزيانية احلالية
ما زال �كرس  2016لكن املالحظ، ٔ�ن مرشوع قانون املالية لسKنة 

التفاو�ت الب{Mوية و ا]الية مهنا وcقbصادية وcجfعية، حMث �سKتحوذ 
س�þرات العمومMة وRىل من R80 %cىل  12ٔ�ربعة �ات مضن 

  .من مجموع املشاريع cس�þرية 13.59%
من م�اصب الشغل احملدثة �رمس  221.174كام �سKتحوذ لو¡دها Rىل 

من % 63.05، كام �سKت6ٔÕر نفس اجلهات اVٔربعة Rىل 2015- 2014س{يت 
من  %61.63املسا¡ة إالجاملية @لعقار العمويم املعبÕٔ لالس�þر، وتضم 

  .رد ال�رشية املتا¡ة @لجهاتمجموع املوا
ميك�نا القول من اVٓن، ٔ�ن ما مت رصده من املوارد �رمس السKنة املالية 

من qالل املزيانية العامة @لحكومة مبوجب مرشوع القانون املايل  2016

يبقى �ري اكف لالسKت¹ابة @لمتطلبات املسKتع¹¯ النطالق ٔ��زة اجلهات 
  .وتفعيل ٔ�داهئا

درمه مكجموع ما خصص @لجهات إالثين عرش  مليار 4ٕاذ ٔ�ن حصي¯ 
يبقى دون املسKتوى، مقارنة مع الت!د¶ت الكربى اليت ميثلها ٕاجناح ) 12(

  .مرشوع النظام اجلهوي املتقدم
ولقد مر اVٓن Rىل انتÞاب جمالس اجلهة وهيلكة ٔ��زهتا ما �زيد عن 

R ة اليت يتوقفMمي التطبيقKي يشء عن املراس�لهيا شهر�ن، دون ٔ�ن نعرف ٔ
وضع ٔ�نظمة �سKيريها ووضع عنارص وقواRد ٕاقامة خمطط التمنية اجلهوية 
واêططات املد�رية ٕالRداد الرتاب اجلهوي، فضال عن مطلب وضع املوارد 
ال�رشية الاكفMة والرضورية وٕاRادة ان�شار موظفي اTو¦ والهيÕٓت الرتابية 

عمل اجلهات @لمملكة، ¤هيك عن ا�Vٔزة اVٔخرى املوا�بة واملؤطرة ل
�واكالت التنفMذ وهيئات تفعيل �راجمها ونظام قواRد احلاكمة املتعلقة حبسن 
تطبيق مÐدٔ� التدبري احلر، وكذا مراقÐة تدبري الصناديق ونظام تقMمي اVٔعامل 

  .من اTسKتور 146و�رامح احملاسKبة ولك القوانني الواردة يف الفصل 
ململكة من qالل التوزيع فاحلكومة مدعوة لتقليص الفوارق بني �ات ا

�ة وتفعيل التضامن من qالل حتويل  12العادل لرثوات البالد بني 
املوارد، انطالقا من احلاجMات احلقMقMة @لجهات وتفعيل مÐدٔ� إالنصاف 
الرتايب، وهو ما يتطلب إالرساع يف تنفMذ اVٔغراض اليت ٔ�ãشÕٔ من ٔ�Yلها 

تÕٔهيل امجلاعي املنصوص صندوق التضامن اجلهوي بني اجلهات وصندوق ال 
  .من اTسKتور R142لهيام يف الفصل 

ويف هذا ا]ال، فٕان Rىل جملس املس�شار�ن ٔ�ن يبادر ٕاىل �شخيص 
الكMان اجلهوي mشلك مbقدم يضمن تعز�ز مرشوعية اTو¦ يف تدبري ا]ال 
الرتايب وحتقMق التمنية cجfعية وcقbصادية وحامية الب?Mة وتعبئة املوارد 

وهو ٔ�مر +سKتلزم إالقدام Rىل ٕاصدار ال�رشيعات @لقMام ٕ�صال¡ات . حملليةا
قانونية ومؤسساتية ومالية وجمالية Èرتبط بقدرة اجلهة Rىل �رجمة مشاريعها 
التمنوية وفق مقاربة Èمنوية �شار�ية اسرتاتيجية تضع ٔ�هدافا واحضة لتطو�ر 

وي داqل اVٔسواق cقbصاد اجلهوي وتÕٔهيل اùمتوقع الفعال @لم¹ال اجله
  .اTولية، هبدف Yلب cس�þرات الصناعية والت¹ارة والسKياحMة

        ::::صندوق التمنية القرويةصندوق التمنية القرويةصندوق التمنية القرويةصندوق التمنية القروية    ----5555
صندوق "من ٕا¡داث  2015يوليوز  30لقد جعل خطاب العرش يف 

مطلبا اجfعيا وجممتعيا مل!ا يف ظل اسKمترار الهشاشة " التمنية القروية
  .والفقر وإالقصاء cجfعي

�ن احلكومة وضعت خمطط معل م�دمج يقوم Rىل الرشاكة وال شك ٔ
بني خمتلف القطاRات الوزارية واملؤسسات املعنية وتوفري الوسائل اùمتويلية 
اVٔساسKية @لورش cجfعي الطموح هبدف حتسني ٔ�وضاع املواطنني يف 
وضعية هشاشة يف املناطق النائية واملعزو¦ وفق Yدول زمين دقMق، ٔ�قره 

  . اخلاصة بصندوق التمنية القروية 30يف املادة  2016ون املالية مرشوع قان
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ا¾ي  صندوق التمنية القرويةوهنا ال بد ٔ�ن ãس¹ل ٕ�جياب مÐادرة qلق 
مليار @لسKبع سKنوات القادمة من  55سKيخصص � �الف مايل يصل ٕاىل 

دوار من  24000ٔ�Yل معاجلة إالشاكالت املرتبطة �لعامل القروي وٕاخراج 
  .لهشاشة والعز¦واقع ا

وانطالقا من مÐدٔ� احلق يف الولوج ٕاىل املعلومة، ®متىن ٔ�ن يمت متكني 
الربملانيني وممثيل اVٔمة من حمتوى اTراسة اليت قامت هبا وزارة اTاqلية، 

�لف دوار،  29واليت مشلت لك �ات اململكة، حMث مت حتديد ٔ�زيد من ٔ
من اخلصاص، حىت �متكن ٔ�لف دوار تعاين  24جامRة ؤ�كرث من  1272يف 

الربملان من مbابعة وموا�بة هذه املشاريع، يف ٕاطار املراقÐة الربملانية @لجهاز 
  . التنفMذي

وهيمنا ٔ�ساسا يف مجموRة العمل التقديم ٕاجناز املشاريع املعلن عهنا يف 
ٕاطار صندوق التمنية القروية وضامن اسKتفادة الساكنة القروية من مثار اùمنو، 

اVٔساس تقدمت ا]موRة مبقرتح قانون �ريم ٕاىل ٕاãشاء هيئة وRىل هذا 
  .وطنية qاصة �لتمنية القروية

        ::::إالصالح اجلباإالصالح اجلباإالصالح اجلباإالصالح اجلبايئيئيئيئ    ----6666
و�يفام اكن مسKتوى إالصالح اجلبايئ ا¾ي مل يظهر ٕاال mشلك qافت 

Rىل غرار القوانني املالية  2016من qالل مرشوع قانون املالية لسKنة 
ة الوطنية ما زالت مل تعرف طريقها ٕاىل السابقة، فٕان  توصيات املناظر 

ال�شخيص والتنفMذ، ال من qالل القوانني املالية واملراسKمي التنظميية املتعلقة 
ب��ظمي cقbصاد وٕانعاش الشغل وال من qالل املامرسة إالجرائية والتنفMذية 
وإالدارية يف تدبري املالية العمومMة، فMبقى بذ� ٕاصالح النظام اجلبايئ 

دة هيلكته مطلبا قامئا ومل!ا من شÕٔنه ٔ�ن يعزز ثقافة امل© العمويم وٕاRا
املشرتك Tى اكفة املغاربة ويدفعهم ٕاىل املشاركة يف اVٔعباء العمومMة وٕانعاش 

  .املواطنة وحتقMق ãسKبة Rليا من الثقة و العمل يف املسKتقل
وال نظن ٔ�ن cلت¹اء ٕاىل اVٔساليب اليت لن تضيف ٕاال املزيد من 

سKنوات ٔ�و  10طء وٕاثقال اكهل امللزمني ٕاكجراء رفع ٔ�Yل التقادم ٕاىل الب
التقد�ر يف �شديد العقو�ت اجلبائية و�ري ذ� من إالجراءات اليت ال نعتقد 

�هنا قد Èكون مفMدةٔ.  
ذ� ٔ�ن من املنطلقات اVٔساسKية لٕالصالح اجلبايئ ٔ�ن ال وجود 

وقضية الن¹اRة cقbصادية لتناقض بني مÐادئ العدا¦ cجfعية واجلبائية 
فلكام اكن النظام اجلبايئ Rادال، لكام حتس{ت املردودية . واملردودية املالية

  . املالية
من % 60ذ� ٔ�ن . وTينا مشلك حقMقي مرتبط �ùمتلص الرضييب

ؤ��لب املداخMل اجلبائية تؤدهيا ãسKبة قلي¯ من ، الرشاكت تعلن جعزها اTامئ
  .الوهذا ل?س Rاد. الرشاكت

واVٔ�يد ٔ�ن تفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول اجلبا¶ت اليت 
، واليت ما زالت ¡ربا Rىل ورق، من شÕٔنه ٔ�ن �رفع من 2013انعقدت سKنة 

  . مسKتوى إالصالح يف هذا ا]ال
كام ٔ�ن ÈرشKيد النفقات اجلبائية اليت �سKتزنف مزيانية اTو¦ واعfد تقMمي 

  .قات، ٔ�مر رضوريحقMقي حول مدى جناRة هذه النف
و�شلك النفقات اجلبائية املرتبطة �لرضيبة Rىل القمية املضافة حصة 

مbبوRة �لرضيبة Rىل % 44.57اVٔسد �ل{سKبة لبايق الرضائب ب{سKبة 
  %20.89الرشاكت ب{سKبة 

ويف غياب ٔ�ي دراسة تقMميية دقMقة مع اعfد دفاÈر التحمالت، يصعب 
. قات وضبط اVٔهداف املتوqاة مهناتدقMق مدى فعالية وYدوى هذه النف

فالبيا¤ت املوثوقة واملفص¯ mشلك اكف �سهل الرؤية وفهم السKياسة 
يف نفس الوقت، فهçي �سمح �حلمك Rىل درYة . cقbصادية العامة
  .مصداقMهتا ؤ�مهيهتا

        ::::ٕاصالح نظام املقاصةٕاصالح نظام املقاصةٕاصالح نظام املقاصةٕاصالح نظام املقاصة    ----7777
من  م�عطفا لتحصيل النتاجئ املالية 2016بقدر ما �شلك السKنة املالية 

qالل تفكMك م�ظومة املقاصة، خصوصا يف شقها املتعلق بدمع احملروقات 
و�خلصوص يف نطاق اسKتغالل الظرفMة إالجيابية اليت وا�بت ٕالغاء دمع 
اسKهتالك املواد النفطية وما Èرتب عهنا من ٕاجراءات املوا�بة @uمع 

سKبا cجfعي، فٕانه البد من التÕٔ�يد Rىل ٔ�ن صندوق املقاصة يعترب مك 
�رخييا @لشعب املغريب ؤ�ن ٕاصال¡ه جيب ٔ�ن +سKهتدف حتقMق العدا¦ 
cجfعية بني الفMات Rىل مسKتوى املسامهة املنصفة يف حتمل لكفة 
إالصالح، مع ٕادماYه مضن ٕاصالح شامل @لسKياسات العمومة cجfعية، 
دون ٔ�ن �س�شعر املواطن املسKهتدف �Tمع بÕٔنه ٔ�صبح يثقل Rىل اكهل 

  .متعا] 
فالتفكري يف رفع اTمع Rىل ما تبقى من املواد اVٔساسKية اكلسكر جيب 
�ن �كون ¡ذرا يف ظل إالرهاصات الظرفMة اليت مل توفر بعد ما �كفي من ٔ

  .الضامن السKمترار السمل cجfعي كام اكن Rليه

        ::::ٕاصالح نظام التقاRدٕاصالح نظام التقاRدٕاصالح نظام التقاRدٕاصالح نظام التقاRد    ----8888
مسKتوى �س¹ل مجموRة العمل التقديم التqٔÕري امللموس احلاصل Rىل 

صالح ٔ�نظمة التقاRد، وما قد يرتتب عنه من خماطر حمدقة �ملالية العمومMة إ 
وما هيدد يف العمق اسKتدامة املالية العمومMة وضامن احلقوق اVٔساسKية 

  .@لموظفني واVٔجراء ¡ارضا ومسKتقÐال
ٕاقرار ٕاجراءات  2016ومل يظهر من qالل مرشوع القانون املايل لسKنة 

من امحلاية ملسKتفMد�ن من ٔ�نظمة التقاRد ملا حيقق ¡دا معلية �ساRد اكفة ا
  .cجfعية وحتسني القدرة الرشائية

كام ٔ�نه ال يتضمن ما من شÕٔنه ٔ�ن +سد الفراغ احلاصل من qالل 
  .صالح صناديق التقاRدإ التqٔÕري يف 

ونظن ٔ�نه مل يعد هناك جمال @لرتدد ورحب املزيد من الوقت، بل هناك 
 m ة ٕاىل احلسمYتدراك ما قد حيصل من ¡اKل اسY�شلك قطعي من ٔ
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  .هفوات وخماطر Rىل مصاحل املقÐلني Rىل التقاRد
بد من احلسم يف هذه املسÕٔ¦ يف ٔ�قرب اYٓVال، حىت و®رى ٔ�نه ال

يتوقف الزنيف ا¾ي ٔ�صبح ينخر جسم صناديق التقاRد، و�خلصوص 
  ".الصندوق املغريب @لتقاRد"

ادة الوزراء، السKيدات والسادة تلمك سKيدي الرئ?س، السKيدات والس
املس�شارون، بعض القضا¶ اليت ارتÕٔينا الرتكزي Rلهيا يف هذا التدqل دون 
�ن يعين ذ� ٕاهاملنا لعدد من القضا¶ اVٔخرى اليت اكن بوسعنا ٕابداء و�ة ٔ
  نظر¤ حولها، واليت Rرب¤ عن �ٓرائنا mشÕٔهنا من qالل م�اقش��ا وتدqالتنا يف 

ني ¬عية املتخصصة، وغرضنا هو ٔ�ن ãسامه يف تÕٔطري وحتساكفة ا@لجن القطا
ة ا¾ي نعتربه ق�طرة مفصلية يف املر¡¯ cنتقالM 2016مرشوع مالية سKنة 

  .اليت نع?ش س{هتا اqVٔرية بعد اسKتكامل لك الهيالك املتعلقة بتزنيل اTسKتور
 وغرضنا هنا هو التعبري عن �ٓرائنا ومالحظاتنا ومقرت¡اتنا من ٔ�Yل

ٕاغناء هذا املرشوع وتوفري اكفة الرشوط حلسن تنفMذه يف ٔ�حسن الظروف 
  .ويف ٔ�فضل اVٔجواء

        ....والسالم Rليوالسالم Rليوالسالم Rليوالسالم Rليمكمكمكمك ورمحة هللا و�راكته ورمحة هللا و�راكته ورمحة هللا و�راكته ورمحة هللا و�راكته


