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  والعرش�ن بعد املائةعة الساب اجللسةحمرض 

  ).ه 2017 د�سمرب 8( 1439 ربیع أ�ول 19امجلعة  :التارخي
  .ا�لس اخللیفة الرابع لرئ�ساملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، : الرئاسة
وا�ق�قة الثام�ة  سا�ة ؤ�ربعون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة العارشة :التوق�ت

  .والعرش�ن صبا�ا
 68.17رمق  ا�راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون املالیة :أ�عامل �دول

  :�2018لس�نة املالیة 
 تقدمي تقر�ر جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة؛ - 1
  .وا�مو�ات الربملانیة الرشوع يف املناقشة العامة من �ن الفرق - 2

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

 :رئ�س اجللسة ،د عبد القادر سالمةاملس�شار الس�ی
  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

� ذمعال ب�ٔحاكم ا�س�تور، ومبق�ضیات القانون التنظميي �لاملیة، وك
اوالت مك�ب جملس وبناء �ىل مد �لنظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن،

ساء، خنصص هده اجللسة �لرشوع وبدایة ؤندوة الر  كذ�و  ،املس�شار�ن
  .2018مرشوع القانون املالیة لس�نة دراسة 
ساء خصصت ؤمك�ب ا�لس وندوة الر  ٔ�ن مداوالت مكر ذ�ود ٔ�ن �ٔ �ٔ و 

الیوم اجللسة  ا�ونو إ بع �لسات، �لس�تان �ادي ٔ�ر ا املرشوع ذ�راسة ه
  .یةالصباح�ة و�لسة مسائ 

ملقرر وكذ�  مةعطاء اللكالٕ وس�نخصص هذه اجللسة الصباح�ة 
  .الفرق ءسارؤل

ساء الفرق ؤفهيا م�ابعة النقاش �لسادة ر  ون اجللسة املسائیة �ادي �مت�ٔ و 
  .رد د�ل احلكومةالوا�مو�ات ووكذ� 

ساء مك�ب جملس املس�شار�ن ٔ�ننا س�نخصص ؤوقررت كذ� ندوة الر 
باح�ة و�لسة مسائیة ملتابعة النقاش ثنني �لس�تني، �لسة ص الٕ م او ی

  .والتصویت وتفسري التصویت
مجیعا �ش �شكر اكفة  مكود �مس�ٔ ، ق�ل ٔ�ن �رشع يف املناقشة طبعاو 

ساء د�ل ا�ل�ان ؤ�عضاهئا �ىل ا�هودات اجلبارة ا�يل بذلوها يف خمتلف ؤالر 
  .لیةاملا ةل جلن�انیات د� مزي ذوك ،انیات الفرعیةدراسة وم�اقشة املزي 

 اذٕاغناء ه راء ؤ�طرمه ا���ن سامهوا يفز� اكفة الو ذكام ٔ�شكر ك
 .املرشوع

ا�لس املوقر ٔ�ن  ٔ��رب ،ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید مقرر ا�لجنةو 
دج�رب  11الربملان مب�لس�یه س�یعقد �لسة معوم�ة مشرتكة یوم االثنني 

 وس�تخصص ،السا�ة السادسة والنصف مساء مبقر الربملان �ىل 2017
مر�ك�ة ا�رتاف الوال�ت املت�دة ا�ٔ ار لتندید واس��اكر الربملان املغريب لقر � 

  .هيإا�رسائیل ونقل سفارهتا إ �لقدس �امصة 
جامع اكفة مكو�ت جملس املس�شار�ن إ نعرب عن  ،وهبذه املناس�بة

وة اخلطرية طه اخلذومن �اللها الشعب املغريب عن الرفض التام واملطلق له
، ونعرب عن ٕادان��ا املطلقة مر�ك�ةدارة ا�ٔ قدمت �لهيا االٕ �ٔ ة اليت و�ري املس�بوق

القرار الغامش ا�ي یتعارض مع قرارات الرشعیة ا�ولیة وحقوق  ذاله
  .الشعب الفلسطیين الغري قابل �لترصف

بغیتو �ادي نعطیو اللكمة م�ارشة �لس�ید مقرر جلنة املالیة اوا�ٓن ٕاىل 
 .فلیتفضل مشكورا ،لتقدمي التقر�روالتخطیط والتمنیة �ق�صادیة 

 املالیة والتخطیط والتمنیةاملس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي، مقرر جلنة 
  :�ق�صادیة

�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ� 
  .وحصبه

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  رون احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�شا
�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض �ىل ٔ�نظارمك نص التقر�ر ا�ي ٔ��دته جلنة املالیة 

مرشوع وتعدیل والتخطیط والتمنیة إالق�صادیة، مبناس�بة ا�هتاهئا من دراسة 
  .، املصادق �لیه2018قانون املالیة �لس�نة املالیة 

و�لتذكري، فٕان ا�لجنة رشعت يف دراسة مرشوع قانون املالیة ابتداء 
اج��ات مطو� وفق  10، وعقدت �ش�ٔنه 2017نونرب  21من یوم الثال�ء 

دج�رب  11و 6نونرب، ویويم  21،22،23،27،29،30: ــــیةالتوارخي التالـ 
 .سا�ة 37، ح�ث اس�تغرقت ا�راسة والنقاش والتداول ما مجمو�ه 2017

س�ید محمد بوسعید وامسحوا يل يف البدایة، ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر والتقد�ر �ل 
وز�ر إالق�صاد واملالیة ومجیع مدراء ؤ�طر وزارة �ق�صاد واملالیة �ىل ما 
تقدموا به من معطیات اق�صادیة واج�عیة م�نو�ة، معززة �لعدید من 

مما سامه و�شلك ٔ�سايس يف حتسني  ،أ�رقام والتوضی�ات وإالحصائیات
وقراءة مضام�نه والوقوف ظروف م�اقشة مرشوع قانون املالیة لهذه الس�نة 

�ىل حمتو�ته، ح�ث ساد نوع من التوافق إالجيايب والتعاون املمثر ٔ�ثناء 
  .خمتلف مرا�ل دراسة هذا املرشوع

وال تفوتين الفرصة لتقدمي ٔ��لص عبارات الشكر والتقد�ر �لس�ید ر�ال 
املاكوي رئ�س ا�لجنة �ىل حسن �س�یريه وتدبريه ٔ�شغالها، و�لس�یدات 

ملس�شار�ن احملرتمني ا��ن ٔ�سهموا يف م�اقشة مرشوع القانون والسادة ا
�لك �دیة ومسؤولیة رمغ الضغط الزمين وإال�راهات الناجتة عن تعدد 
الو�ئق وكرثة التقار�ر املصاح�ة لهذا املرشوع واليت یتطلب إالطالع �لهيا 
مدة زم�یة ٔ�طول، وٕاىل �ا�هبم ٔ�شكر كذ� مجیع الطامق إالداري �لجنة 
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امئة �ىل ا�هودات اليت بذلوها ویبذلوهنا من ٔ��ل �سهیل معل الس�یدات ا�
  .والسادة املس�شار�ن يف م�ل هذه احملطات

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن م�اقشة مرشوع قانون املالیة ٔ�مام جملس�نا املوقر، 
�ك�يس طابعا ممتزيا �لنظر ٕاىل �ر�یبة ا�لس املتنو�ة اليت تضم ذوي ف�ات 

م�تخيب الغرف املهنیة  ٔ�و ة واق�صادیة واج�عیة فضال عن ممثيلخمتلفة �نی
وم�تخيب امجلا�ات الرتابیة، أ�مر ا�ي شلك و�شلك دامئا قمية مضافة 
حق�ق�ة يف جمال توج�ه الس�یاسات العموم�ة يف خمتلف م�اد�ن اليت ی�ٔيت هبا 

  .قانون املالیة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  حملرتمون،الس�یدات والسادة الوزراء ا
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

املعروض �ىل  2018ٕان إالطار املرجعي ملرشوع قانون املالیة لس�نة 
ٔ�نظار� �س�متد مرجعیته من التوجهيات امللك�ة السام�ة الواردة يف خطا�ت 

لثورة  64لعید العرش وا��رى  �18ال� امل� اليت ٔ�لقاها مبناس�بة ا��رى 
وىل من الس�نة ال�رشیعیة الثانیة �ٔ لشعب ومبناس�بة اف�تاح ا�ورة اامل� وا

من الوالیة ال�رشیعیة العارشة، وكذا من الرب�مج احلكويم املقدم ٔ�مام 
الربملان بغرف�یه، فضال عن مق�ضیات القانون التنظميي لقانون املالیة ا�ي 

  .یمت تزنی� س�نة بعد س�نة
ٔ�مام جمليس الربملان  2018س�نة وبعد تقدمي مرشوع قانون املالیة ل 

، واملصادقة �لیه من طرف جملس النواب، متت 2017اكتو�ر  24بتارخي 
  .2017نونرب  20ٕا�الته �ىل جملس املس�شار�ن بتارخي 

، قدم 2017نونرب  21هذا، ويف اج�ع ا�لجنة املنعقد یوم الثال�ء 
ق العام ٕال�داد الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة عرضا ٔ��رز من �ال� الس�یا

مبا يف ذ� الس�یاق ا�ويل ا�ي متزي  لهذه الس�نةمرشوع قانون املالیة 
�س�مترار انتعاش �ق�صاد العاملي واخنفاض البطا� وحتسن ا�ٓفاق 
�ق�صادیة، لكن لك ذ� يف ظل اس�مترار بعض ا�اطر واليت متثلت 

  :ٔ�ساسا يف
ق ظروف ا�متویل ن���ة التقلبات �ىل مس�توى أ�سواق املالیة وتضیی -

  �شدید الس�یاسات النقدیة أ�مر�ك�ة؛
  خماوف حول املیل حنو س�یاسات جتاریة �دیدة م�جهة حنو امحلائیة؛ -
  .�زاید التو�رات اجلیوس�یاس�یة يف بعض اجلهات �رب العامل -

كام متزيت الظرف�ة الوطنیة بتحسن منو �ق�صاد الوطين، مس�تف�دا من 
ل القطا�ات �س�ت��اء قطاع البناء وأ�شغال التو�ات �جيابیة جب

العموم�ة، اس�مترار دینام�ة صادرات املهن اجلدیدة �لمغرب، ارتفاع صايف 
  .�س��رات أ�ج�بیة و�راجع يف جعز املزيانیة

   وخبصوص الفرضیات اليت ان�ىن �لهيا مرشوع القانون �متثل
 :ٔ�وال

  .%3,2 ـ�س�بة ا�منو تقدر ب -

  .من الناجت ا�ا�يل اخلام %3زيانیة املتوقعة يف �س�بة جعز امل -
  .دوالر �لطن 380: م�وسط سعر الغاز الطبیعي -
 .1,5%معدل التضخم یصل ٕاىل -
  .ملیون ق�طار 70: احملصول الزراعي-

 فٕاهنا �س��د ٕاىل ملايلٔ�ما ف� یتعلق ب�ٔولو�ت مرشوع قانون ا ،
  :ٔ�ربع مر�كزات ٔ�ساس�یة

التعلمي والص�ة وال�شغیل وتقلیص الفوارق : ةدمع القطا�ات �ج�عی -
  .ا�الیة، مع ٕایالء عنایة �اصة �لعامل القروي

  هذا ؤ�كد الس�ید الوز�ر ف� یتعلق �ٔ�ولو�ت ٔ�هنا تنصب حول؛
تطو�ر التصنیع وحتفزي �س��ر اخلاص ودمع املقاوالت الصغرى  -

ح إالدارة وحتسني واملتوسطة، و�رس�یخ اجلهویة املتقدمة، فضال عن ٕاصال
  .احلاكمة و�رسیع تزنیل إالصال�ات

 الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
شلكت املناقشة العامة ملضامني مرشوع القانون املايل وكذا املرجعیات 
والفرضیات اليت بين �ىل ٔ�ساسها، موضوع نقاشات مس�تف�ضة من طرف 

ن ا��ن ٔ�بدوا �دة مالحظات واس�تفسارات الس�یدات والسادة املس�شار�
حول املق�ضیات اليت �اء هبا هذا املرشوع وتداعیاته واقرتا�ات وطلبات 

الس�یاس�یة وإالق�صادیة و�ج�عیة واملالیة، نوردها خمترصة، ف� 
  .س�ت�دوهنا مفص� يف احملور املتعلق �ملناقشة العامة

املس�شارات خمتلف اس�تعرض املتد�لون من السادة املس�شار�ن و 
الس�یاقات اليت مت �اللها ٕا�داد مرشوع القانون املايل، من س�یاق وطين 
�متزي بتحق�ق ا�بلوماس�یة الوطنیة بتوجهيات من �ال� امل�، ماكسب 

س�یاس�یة هامة �ىل املس�توى القاري متثلت يف عودة املغرب ملوقعه الطبیعي 
ن ا�مو�ة �ق�صادیة �ول يف ٔ�حضان �حتاد إالفریقي، و�ٓفاق اخنراطه مض

غرب افریق�ا، رمغ احملاوالت الیا�سة ٔ��داء الو�دة الرتابیة لبالد�، مما 
�س�تدعي رضورة تعبئة لك اجلهود لنرصة قضی��ا الوطنیة املصريیة وحتصني 
م�ا�ة جهبتنا ا�ا�لیة، وتعز�ز التاكمل بني ا�بلوماس�یة الرمسیة 

  .ملانیة مهناوا�بلوماس�یة املوازیة �اصة الرب 
بعد خطاب العرش لس�نة  2018كام ی�ٔيت مرشوع قانون املالیة لس�نة 

ا�ي ٔ�كد ف�ه �ال� امل� �ىل رضورة تفعیل م�دٔ� احملاس�بة  2017
واس��عاد احلسا�ت الس�یاسویة الضیقة �دمة لقضا� املواطنني أ�ساس�یة، 

رة ا�منوذج مث خطاب اف�تاح ا�ورة الربملانیة ا�ي ٔ�كد ف�ه �ىل �دم قد
التمنوي الوطين �ىل �س�ت�ابة �ل�اج�ات املزتایدة �لمواطنني و�ىل احلد 
من الفوارق �ج�عیة وا�الیة، و�ىل حتق�ق العدا� �ج�عیة، ومن مت 
ٔ�صبح من الرضوري مراجعة هذا ا�منوذج التمنوي من �الل ٕارشاك لك 

  .املؤسسات الوطنیة يف بلورته
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عن تعازهيم احلارة ٔ�رس حضا� فاجعة س�یدي بولعالم كام �رب املتد�لون 
مبدینة الصو�رة، وعن م�ابعهتم بقلق �لغ احلراكت �ح��اج�ة اليت عرفهتا 
بالد� يف ا�ٓونة أ��رية، وهو ما �ساءل �شلك م�ارش منوذج�ا التمنوي 
ا�ي یعد ٔ��د مظاهر فش� الصار�ة جعزه عن ابتاكر واع�د �ٓلیات لتوزیع 

  .وة �شلك �ادل یوفر الكرامة �لمواطن احملتاجالرث 
وفضال عن ذ�، مت اس�تحضار الظرف�ة ا�ولیة املمتزية �نتعاش منو 

، ویتوقع 2017س�نة  %�3.5ق�صاد العاملي ا�ي حقق �س�بة ال �زید عن
، وقد حققت م�طقة أ�ورو 2018س�نة  %3.7ٔ�ن تصل هذه ال�س�بة اىل

  .2018س�نة  %1.9ابل مق 2017س�نة % �2.1س�بة منو بلغت 
وعن الفرضیات اليت ان�ىن �لهيا مرشوع قانون املالیة، ٕان �ىل مس�توى 
�س�بة ا�منو، ٔ�و �س�بة جعز املزيانیة، ٔ�و �س�بة التضخم ٔ�و م�وسط سعر الغاز 

یعتربها فرضیات مق�و�، ؤ�ن �س�بة  اجتاهاملتوقع مثنه، اخ�لفت الرؤیة بني 
یة يف ظل �وراش الكربى اليت يه �س�بة واقع 3,2% ا�منو احملددة يف 

تبارشها احلكومة �ىل املس�توى الوطين واجلهوي، واع�د املهنجیة املتعلقة 
بن�ا�ة أ�داء وفق مق�ضیات القانون التنظميي لقانون املالیة، مما س�ی��ح 

اجتاه جناز، وبني و �ق�صادي والرفع من قدرات االٕ حتسن وترية معدالت ا�من
فرضیات �ري واقعیة ومفرطة يف التفاؤل ٔ�مام الواقع ، �رى ٔ�ن هذه ال�ٓخر

اجتاه املر�ر ا�ي یعرفه ا�متع من تفيش مظاهر البطا� والفقر، ب�� �رى 
ٔ�ن �س�بة ا�منو املتوقعة �د ضعیفة ال تضمن التمنیة امل�شودة والقادرة  �لث

�ىل �سب رهان ال�شغیل، معتربا ٔ�ن هذه ال�س�بة تعد دلیال �ىل ٕافالس 
  .منوذج التمنوي املعمتد �ىل اعتبار ٔ�هنا لن متكن املغرب من ٕاقالع اق�صاديا� 

، فقد متت إالشارة ٔ�ن 3%وخبصوص �س�بة جعز املزيانیة احملددة يف 
هذه ال�س�بة روعي فهيا حتدي التواز�ت املا�رواق�صادیة �ىل حسب 

  .�س��ر وال�شغیل
طمو�ا �عتبار ٔ�ن ٔ�ما ف� یتعلق ب�س�بة التضخم فقد اعتربت تو�ا 

ا�رمه حقق اس�تقرارا مقابل �ورو �الل ال�سعة ٔ�ٔ�شهر من س�نة 
، وتبقى هذه الفرضیة مرتبطة �شلك ٔ�سايس �س�تقرار مجمو�ة من 2017

  . العوامل
دوالر �لطن، ال  380هذا، وقد اعترب ٔ�ن حتدید سعر �از البوطان يف 

أ��رية خصوصا يف ميكن اجلزم ف�ه، ذ� ٔ�ن احملیط ا�ويل يف ا�ٓونة 
م�طقة الرشق أ�وسط یعرف مجمو�ة من التقلبات والتو�رات اجلیوس�یاس�یة 

  .اليت سوف تنعكس دون شك �ىل �ق�صاد املغريب
كام متت إالشارة اىل ٔ�ن احلكومة مل تقم �ع�د فرضیة سعر الرصف عند 

  .وضعها لفرضیات مرشوع القانون املالیة
القانون التنظميي لقانون املالیة، فقد مت وف� یتعلق بتزنیل مق�ضیات 

�سجیل الزتام احلكومة بتزنیل مق�ضیات هذا القانون، الس�� عرض وز�ر 
یولیوز، وٕایداع تقار�ر جنا�ة أ�داء  �31ق�صاد واملالیة النصف س�نوي يف 

��ل�ان الربملانیة، ٕاال ٔ�ن اس�تعراض هذه املعطیات مل مينع من تقدمي مجمو�ة 

ظات مهنا غیاب تقار�ر مرفقة عن املؤسسات اليت مت اف��اصها من املالح
من طرف وزارة �ق�صاد واملالیة، �دم ا�رتام املق�ضیات املتعلقة بعرض 
قانون التصف�ة ٔ�مام الربملان يف الس�نة اليت تيل س�نة تنف�ذ قانون املالیة، 

 . وغیاب تقر�ر یوحض توزیع الرضیبة �ىل ا��ل �ىل امجلا�ات الرتابیة
وخبصوص حمور إالصالح الرضیيب، ٔ�مجع املتد�لون �ىل ٔ�مهیة الق�ام 
ٕ�صالح رضیيب مشويل، من �الل تفعیل توصیات املناظرة الوطنیة حول 

، مبا یتالءم مع التطورات الس�یاس�یة 2013اجلبا�ت اليت انعقدت س�نة 
و�ج�عیة و�ق�صادیة اليت تعرفها بالد�، ح�ث بق�ت العدید من 

  .راءات والتدابري اليت �اءت هبا معلقةإالج
هذا، وقد متت إالشادة ��هودات املبذو� �ىل صعید ٕادارة الرضائب 
يف ت�س�یط مدونة الرضائب وجتوید نصوصها وتقدميها وتبو�هبا مبا یضفي �ىل 
املدونة مزید من الوضوح والشفاف�ة ومتكني املواطنني ا�اطبني هبا من 

  .رضی��ةاس��عاب املق�ضیات ال
من  80%كام متت إالشارة اىل ٔ�ن أ�جراء واملوظفني �سامهون ب�س�بة 

حصی� الرضیبة �ىل ا��ل، ؤ�ن ال�س�بة املعمتدة �ش�ٔهنا تعرف ارتفا�ا �بريا 
  .مقارنة مع دول ٔ�خرى، مما ميس مببدٔ� العدا� اجلبائیة

و�الوة �ىل ذ�، لوحظ ٔ�ن النفقات اجلبائیة سواء اكنت ٕاعفاءات 
ة ٔ�و لكیة ٔ�و مؤق�ة �مو�ة من القطا�ات والهیئات والعملیات، ال جزئی

زالت �شلك �زیفا ملزيانیة ا�و� يف غیاب تق�مي حق�قي حول مدى جناعهتا 
  .وحتق�ق أ�هداف اليت اختذت من ٔ��لها يف غیاب دفرت �لتحمالت

كام طرحت ٕاشاكلیة �دم ٔ�داء ا�و� �لمت�ٔخرات املس�تحقة �لرشاكت 
یبة �ىل القمية املضافة، وهو ما یؤدي �لعدید مهنا اىل �افة �رمس الرض 

  .إالفالس
وف� یتعلق �حملور املايل، فقد متت إالشارة اىل ٔ�ن م�طق �س�متراریة 

من  2018يه املزية أ�ساس�یة اليت طبعت مرشوع القانون املايل لس�نة 
ا�ي اكن �الل �زاید النفقات مقابل �راجع �ىل مس�توى املداخ�ل، أ�مر 

یق�يض من احلكومة إالبداع يف البحث عن �لول ابتاكریة لتنویع موارد 
ا�و�، كام جسل ٔ�ن أ�رقام املتعلقة حبجم املدیونیة العموم�ة سواء ا�ا�لیة 

و اخلارج�ة وفوائد ا��ن، تربز املس�توى املقلق ا�ي وصلت ٕالیه، اليشء �ٔ 
اوف مرشو�ة �ى املقاوالت ا�ي �رهن مس�تق�ل أ�ج�ال القادمة ویثري خم

املغربیة من جلوء احلكومة بطریقة م�ارشة ٔ�و �ري م�ارشة بدل �رش�یدها 
 . �لنفقات اىل الترضیب ا�حف

وقد لوحظ ٔ�ن احلصول �ىل القروض من البنوك واملؤسسات املالیة ال 
زال �شلك عق�ة رئ�س�یة �ل�س�بة �لمقاوالت، ٕاذ ٔ�ن ٔ�نظمة الضام�ت 

ٔ�بناك تتحمك يف السوق دون ٔ�ي ا�رتام لقوا�د التنافس�یة مق�دة، كام ٔ�ن ا
  .الشفافة

وف� خيص احملور �ق�صادي، متت إالشارة اىل ٔ�ن إال�راهات اليت 
یع�شها �ق�صاد الوطين �مجة عن غیاب التوازن بني �س��رات املنت�ة 
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مة �شلك م�ارش و�س��ر يف الب��ات التحتیة، وهو ما یق�يض من احلكو 
بلورة خطة حممكة لت�اوز ٔ�زمة �دم انتظام �سرتاتیجیات القطاعیة وفق 

  .تصور اسرتاتیجي م�اكمل
ويف هذا الس�یاق، اقرتح ٕارساء م�ظومة اق�صادیة كف�� خبلق منوذج 
�منوي �س�تجیب لتطلعات ا�متع، مراجعة اتفاق�ات التبادل احلر يف اجتاه 

اج م�ثاق �دید لالس��ر، وٕا�ادة حتصني �ق�صاد الوطين، ال�رسیع ٕ�خر 
النظر يف �یف�ة اش�تغال املراكز اجلهویة لالس��ر، وفرض �ٓلیات احلاكمة، 
فضال عن رضورة وضع تدابري ج�ائیة ومزيانیاتیة لوقف �زیف إالفالس 

  .ا�ي تعرفه املقاوالت
هذا، وقد مت التنویه �لن�اح ا�ي حققه خمطط املغرب أ�خرض بفضل 

س��ري، ٕاال ٔ�نه الزال یعاين ٕاشاكلیة ال�سویق، فضال عن ا�هود �
  .مشلك حمدودیة املوارد املائیة

وقد متت إالشارة اىل ٔ�ن ٔ�مه إالشاكالت الكربى اليت جيسدها مرشوع 
هو تدين مردودیة �س��ر العمويم، اليشء  2018قانون املالیة لس�نة 

والس�یاسات العموم�ة  ا�ي یطرح سؤال مدى جنا�ة لك هذه �س��رات
املتبعة، ٕاذ ٔ�ن ا�هود �س��ري ��و� �ىل ٔ�مهیته ال �سامه �شلك �بري 
يف �لق الرثوة الالزمة وال ميكن من تعبئة �د�ار الفردي والوطين و�لق 

  .م�اصب شغل �شلك ی�ىش مع حتد�ت البالد
�ة حتتیة كام مت �مثني الطفرة اليت یعرفها القطاع الصناعي احملدث لب� 

صناعیة مر�بة وواسعة، خصوصا ما یعرفه قطاع صنا�ة الس�یارات وصنا�ة 
الطريان، ٕاال ٔ�ن هذا ال مينع من مطالبة احلكومة ٕ�یالء مزید من �ه�م 
لبايق القطا�ات الصناعیة أ�خرى ومهنا قطاع الصنا�ات املعدنیة 

وإالنعاش يف  واملیاكنیك�ة، ورضورة ٕا�داد �رامج م�دجمة تتعلق �ل�سویق
  .ٔ�فق ٕارساء قوا�د صنا�ة س�یاح�ة قامئة بذاهتا مع �منیة الس�یا�ة ا�ا�لیة

ويف س�یاق �ٓخر، متت إالشارة اىل ٔ�ن ٕاصالح صندوق املقاصة والتحمك 
يف نفقاته، جيب ٔ�ن یمت دون ٕا�داث �لل �ىل مس�توى القدرة الرشائیة 

املنت�ة، مما  �لمواطنني، ودون ٕا�داث ت�ٔثري سليب �ىل مس�توى القطا�ات
�س�تلزم تنظمي م�اظرة وطنیة ق�ل إالقدام �ىل ٔ�ي ٕاجراء لرفع ا�مع عن �يق 
املواد أ�ساس�یة �اصة �از البوطان، مع أ��ذ بعني �عتبار ما ميكن ٔ�ن 
یرتتب عنه من انعاكسات اج�عیة سلبیة �اصة �ىل الف�ات ذات ا��ل 

  .احملدود ٔ�و م�عديم ا��ل
�ج�عي، جسلت مجمو�ة من املدا�الت �رتیاح  وف� خيص احملور

اس�مترار احلكومة يف دمع القطا�ات �ج�عیة �اصة ما یتعلق بف�ح 
م�اصب �دیدة يف قطاع التعلمي، ف� اعتربت مدا�الت ٔ�خرى ٔ�ن 
�رتفاع ا�ي عرف�ه القطا�ات �ج�عیة �ىل مس�توى املوارد املالیة 

ات ال�س�یري ٔ�كرث مما يه مو�ة لالس��ر ا�صصة لها مهت فقط مزيانی
  .وملتطلبات التغیري اجلذري لواقع هذه القطا�ات إالج�عیة

ومت الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن الوضع ا�ي یع�شه قطاع التعلمي یدعو اىل التعجیل 

مبراجعة ٔ�سس النظام التعلميي، وٕاىل رد �عتبار اىل التكو�ن املهين، كام 
يف التوظیف يف قطاع التعلمي ال ميكن ٔ�ن ی�ٔيت  اعترب ٔ�ن هنج نظام التعاقد

�لنتاجئ املرجوة، بدون ت�ٔهیل بیداغو� وبدون ٔ�ن حتظى املوارد ال�رشیة 
  .بعنرص �س�تقرار النفيس و�ج�عي

كام متت إالشارة اىل ٔ�ن الش�باب حيظى بعنایة �اصة من طرف �ال� 
، �عتبارمه �روة امل�، ا�ي ما ف� یدعو اىل رضورة ا�هنوض ب�ٔوضاعهم

وطنیة حق�ق�ة، مما �س�تدعي رضورة مضاعفة اجلهود وتعبئة لك املوارد من 
  .ٔ��ل هده الف�ة من ا�متع

ويف ذات الس�یاق، واعتبارا لكون قطاع الص�ة بدوره قطا�ا ح�و�، 
ٔ�كد املتد�لون ٔ�نه رمغ �دد م�اصب الشغل ا�صصة � وا�هودات 

القطاع ال زال یعاين من العدید من احلكوم�ة املبذو�، فٕان هذا 
�خ�الالت مهنا ٔ�ساسا اخلصاص املس�ل يف أ�طر الطبیة وش�به الطبیة 
وا�متریضیة يف خمتلف اجلهات �اصة يف العامل القروي واملناطق اجلبلیة، 
وتدين جودة اخلدمات الصحیة وق� املس�شف�ات والتجهزيات واملعدات 

  . طاقهتا �س��عابیةالرضوریة يف بعض املناطق، وضعف 
ٔ�ما ف� یتعلق ٕ�صالح ٔ�نظمة التقا�د، فقد مت ال�ساؤل عن م�ٓل 
إالصالح الشامل لهذه املنظومة ا�ي ی��ظر ٔ�ن یمت �ىل ٔ�ساسه ٕا�داث 

  .معويم وقطب �اصقطبني �لتقا�د، قطب 
هذا، وقد متت إالشارة اىل ٔ�ن احلوار �ج�عي الثاليث أ�طراف یعد 

ٕالرساء السمل �ج�عي، ويف هذا الصدد مت تقدمي مجمو�ة  �ٓلیة مؤسساتیة
من �قرتا�ات من ق�یل تطو�ر وتعممي امحلایة �ج�عیة وضامن احلقوق 
أ�ساس�یة �لعمل، ودمع �از مف�ش�یة الشغل وتعز�ز �ٓلیات املعاجلة �ل�د 

 .من �زا�ات الشغل
تیجیا �ريم اىل وف� یتعلق �جلهویة املتقدمة، �عتبارها ورشا اسرتا

ٕا�ادة توزیع أ�دوار بني ا�و� واجلهات يف ٔ�فق حتق�ق �لعدا� ا�الیة، فقد 
جسل ٔ�ن احلكومة حققت تقدما ملحوظا �ىل مس�توى اس�تكامل الرتسانة 
القانونیة والتنظميیة، فضال عن �س�مترار يف تعز�ز املوارد املالیة �لجهات من 

  .لها �الل الرفع من �ع�دات ا�صصة
ويف هذا الس�یاق، متت ا�عوة اىل ٔ�ن ی�ٔ�ذ هذا التوزیع بعني �عتبار 
الفوارق اجلهویة حىت تمت موا�ة �خ�الالت الب��ویة اليت تعرفها بعض 

  .اجلهات من �الل سوء توزیع �س��رات العموم�ة
وقد مت الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن التزنیل احلق�قي �لجهویة لن یت�ٔىت ٕاال �لبدء يف 

  .ل �خ�صاصات اىل اجلهات، ومصاح�هتا بنقل �ع�دات املرصودة لهانق
 الرئ�س،الس�ید 

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�عرب الس�ید يف معرض جوابه �ىل مدا�الت السادة املس�شار�ن، 
 مدا�الهتم القمية اليتوز�ر �ق�صاد واملالیة عن شكره اجلزیل هلم �ىل 
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اس�تغرقت سا�ات طوال من النقاش اجلاد واملمثر، وذ� بطر�م لعدد من 
  .الهامةال�ساؤالت واملالحظات و�قرتا�ات 

ويف هذا إالطار، ٔ�كد الس�ید الوز�ر ٔ�ن ٔ�مه التدابري اليت �اء هبا 
تت�ىل يف �ونه مرشو�ا ٕاراد�، ذو تو�ه  2018مرشوع قانون املالیة لس�نة 

 :اج�عي واحض، وف�ه
ٕاعطاء أ�ولویة �لقطا�ات �ج�عیة و�اصة التعلمي، الص�ة، وال �ٔ 

 السكن، ال�شغیل؛
تقدمي ا�مع �لف�ات �ج�عیة الهشة، وتقلیص الفوارق �ج�عیة 
وا�الیة، فضال عن مجمو�ة من التدابري الرام�ة �مع �شغیل الش�باب مهنا 

يف  20.000ىل م�صبا مالیا، �ٕالضافة ا �19.315ىل اخلصوص ٕا�داث 
ٕاطار التعاقد لفائدة قطاع التعلمي، وحتسني رشوط �س�تفادة من إالعفاء 

درمه،  10.000لٔ�جر الشهري إالجاميل من الرضیبة �ىل ا��ل يف �دود 
  ".حتفزي"ومن حتمل ا�و� لالشرتااكت �ج�عیة يف ٕاطار �ر�مج 

بري الرام�ة هذا، وقد �اء مرشوع القانون املايل مبجمو�ة من التدا
لتحفزي �س��ر اخلاص ودمع املقاو� من �الل ٕا�داث �دول تصا�دي 

  .لٔ�سعار يف جمال الرضیبة �ىل الرشاكت عوض �دول أ�سعار ال�س��ة
كام اعمتد مرشوع القانون تدابري �روم �رسیع تزنیل اجلهویة املوسعة �رب 

ة �ىل الرشاكت تقویة املوارد املالیة �لجهات من �الل رفع حصة الرضیب
، مع ٕاضافة %4ٕاىل  %3والرضیبة �ىل ا��ل املرصودة �لجهات من 

  . مالیري 7، ٔ�ي ما مجمو�ه )ملیار درمه 2,5(اع�دات من املزيانیة العامة 
هذا، وقد عرفت دراسة مرشوع قانون املالیة مب�لس النواب ٕاد�ال 

  .يل مهنامجمو�ة من التعدیالت ٔ�مهها ٔ�ضیفت �ىل مرشوع القانون املا
  م�ح إالعفاء من الرضیبة �ىل القمية؛ -
  إالبقاء �ىل رمس �س�ترياد؛ -
  ؛%14 إالبقاء �ىل سعر الرضیبة �ىل اخلدمات يف �دود -
  �دم الز�دة يف الرضیبة �ىل القمية املضافة املطبقة �ىل احملروقات؛ -
  ٕاضافة نقل ملك�ة العقارات واملمتلاكت بدون عوض؛ -
عفاء من ا��ا�ر والز�دات ل�شمل الغرامات مبا يف توس�یع نطاق االٕ  -

ذ� ت� املتعلقة �لك الرضائب والواج�ات والرسوم املنصوص �لهيا يف 
  .املدونة العامة �لرضائب

كام شدد الس�ید الوز�ر �ىل رضورة حتمل املسؤولیة املشرتكة بني مجیع 
جع وفعال، قادر املؤسسات الفا�� يف هذا ا�ال قصد بلورة منوذج �منوي �

�ىل جتاوز النقائص بناء �ىل دراسة تق�ميیة دق�قة، �راعى فهيا بدقة مجمل 
�خ�الالت و��راهات اليت �الت دون تزنیل اوراش التمنیة وفقا ملا 

  .سطر � �ىل ضوء إالماك�ت واملوارد املتا�ة
كام اس�تحرض الس�ید الوز�ر ما تنعم به بالد� من اس�تقرار ج�وس�یايس 

مه يف �كر�س مقاومة �ق�صاد الوطين �لصدمات املالیة العاملیة، داعیا سا
ىل أ��ذ بعني �عتبار جتارب ا�ول الرائدة يف ا�االت التمنویة واليت إ 

جعلت التعلمي يف صلب التمنیة �عتباره قاطرة حنو �منیة العنرص ال�رشي 
  .وت�ٔهی� وتقویة قدراته

رات العموم�ة، فقد د�ا الس�ید الوز�ر و�لنظر لضعف مسامهة �س��
�شجیع وحتفزي الرٔ�سامل اخلاص لینخرط يف تزنیل املشاریع �س��ریة 
هبدف �لق فرص الشغل واملسامهة يف التمنیة �رب ٕانتاج الرثوة، فضال عن 
الرتكزي �ىل تطو�ر وتنویع العرض التصد�ري يف ٕاطار التنافس�یة وحامیة 

  .ن مظاهر ا�هتریب وإالغراق�ق�صاد الوطين ووقایته م
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان القضا� الكربى املرتبطة �جلوانب إالق�صادیة واملالیة وإالج�عیة مت 
التداول �ش�ٔهنا يف ٕاطار م�اقشة مواد مرشوع قانون املالیة متت �رمجهتا ٕاىل 

  ..مقرت�ات تعدیالت

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
الس�ید املقرر، داز الوقت، التقر�ر موزع �لیمك اكملني، راه يف الفرق 

  . موزع �لیمك اكملني

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
م�اقشة مواد مرشوع قانون املالیة متت �رمجهتا ٕاىل مقرت�ات تعدیالت 

يت بلغ قدمت من طرف احلكومة وخمتلف الفرق وا�مو�ات الربملانیة وال
 : ها كام یيلدتعدیل نور �188ددها 

 تعدیل؛ 12 ـتقدمت احلكومة فهيا ب  

 تعدیل؛ 25: فرق ومجمو�ة أ��لبیة  

 تعدیل؛ 35: الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة  

 تعدیل؛ 47: فریق أ�صا� واملعارصة  

 تعدیل؛ 33: فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب  

 تعدیل؛ 12: لفریق �حتاد املغريب �لشغ  

 تعدیل؛ 24: مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل  
وقد انص�ت هذه التع�دیالت حول مجمــو�ة من املواضیع، اس�ت�ٔ�رت 

املتعلقة مبدونة الرضائب  8املتعلق�ان مبدونة امجلارك، واملادة  7و 3املاد�ن 
  .�لنص�ب أ�كرب مهنا
دج�رب اج��ا مطوال خصص  6یوم �ربعاء  ت ا�لجنةهذا، وقد عقد

 �لبت يف التعدیالت والتصویت �ىل مواد اجلزء أ�ول من مرشوع القانون
  .املايل

من طرف رفضها وبلغ �دد التعدیالت املق�و� من طرف ا�لجنة بعد 
احلكومة و�ش�ث ٔ�حصاهبا تعدیال وا�دا، يف �ني بلغ �دد التعدیالت 

 41الفرق وا�مو�ات الربملانیة املق�و� من طرف ا�لجنة واملقدمة من طرف 
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  .تعدیال
هذا، وقد مت حسب �دة تعدیالت من طرف مقدمهيا، يف �ني مت 

  .التصویت �ىل مجمو�ة من املواد اليت مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعدیل �ٕالجامع
وقد صادقت ا�لجنة �ىل التعدیالت املقدمة و�ىل مواد املرشوع 

  .تقر�رؤ�بوابه وفق �دول التصویت املرفق هبذا ال 
هذا، وعند عرض مواد اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املاىل، وافقت 

  :�لیه ا�لجنة معدال �لن���ة التالیة
  ؛8: املوافقـون
 ؛1: املعارضون
  .3: املمت��عون

  .شكرا الس�ید الرئ�س، والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ب املناقشة وس�ٔعطي اللكمة شكرا �لس�ید املقرر، وا�ٓن �ادي نف�حو �

ٔ�ول م�د�ل �لس�ید رئ�س فریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل 
  .الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل 

  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء؛

 خوايت املس�شارات، ٕاخواين املس�شار�ن؛�ٔ 
�سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 
املس�شار�ن ومن �ال� حزب �س�تقالل، ملناقشة مرشوع قانون املالیة 

، وا�ي �ك�يس ٔ�مهیة كربى �عتباره ٔ�ول مرشوع قانون املالیة 2018لس�نة 
الواجب �لینا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة لهذه احلكومة، �ري ٔ�نه من 

والتعادلیة مبا ا�رت�ه من موقف م�ديئ بغض النظر عن موقعنا يف املعارضة 
ٔ�و أ��لبیة، ٔ�ن �كون صادقني يف خطابنا ملا ميلیه �لینا واج�نا الوطين من 
ٕاسداء النصح والنقد إالجيايب املقرون �قرتاح البدائل الكف�� ٕ��رة الطریق 

ٕاجياد احللول اليت من ش�ٔهنا التخف�ف من معا�ة �ق�صاد الوطين من و 
وط�ٔة اخلصاص ا�ي تعرفه خمتلف القطا�ات �ق�صادیة و�ج�عیة، 
معمتدا يف ذ� ملا رامكه من جتارب يف �دمة الشعب ٕاىل �انب القوى 

  .الوطنیة احلیة ملوا�ة لك ا�اطر احملدقة بوطننا
لرجوع ٕاىل ما تعلمناه يف املدرسة �س�تقاللیة ٔ�ال ومن هذا املنطلق، و�

نبخس الناس ٔ�ش�یاءمه يك ال حنبط العزامئ و�جهتادات، ٕاذ �س�ل �لك 
موضوعیة وطنیة اس�تقاللیة النقط إالجيابیة اليت تضمهنا مرشوع، واليت 
�سري يف اجتاه بلورة بعض أ�هداف والواردة يف مرشوع املزيانیة، ح�ث 

ٕاجيابیا مع بعض تعدیالت الفریق �س�تقاليل الهادفة ٕاىل  جتاوبت احلكومة

ٕاغناء املرشوع وجتوید بعض مق�ضیاته، كام س��قى مرتق�ني كذ� لتعهداهتا 
بتعمیق ا�راسة و�س�ت��اط خبصوص بعض املالحظات والتعدیالت اليت 

  . من ش�ٔهنا �شجیع �س��ر وحامیة م�تو�اتنا وتقویة م�افس��ا بني ا�ول
  س�ید الرئ�س،ال 

نناقش مرشوع قانون املالیة الیوم ولكنا ٔ�مل ٔ�ن �كون يف مس�توى 
  . التو�ات امللك�ة السام�ة والنتظارات وتطلعات املغاربة و�اج�اهتم ا�متعیة

كنا ن�ٔمل ٔ�ن �كون املرشوع يف جحم الرها�ت املطرو�ة ؤ�ن ینجح يف 
ة �ىل تنف�ذ رفع حتدي السرتداد م�سوب الثقة يف قدرة هذه احلكوم

  . الزتاماهتا يف الترصحي احلكويم وتقدمي ما یف�د ب�ٔن أ�فاق مطمئنة
مك كنا ن�ٔمل كذ� ٔ�ال یغلب هاجس التوازن املايل �ىل املرشوع �ىل 

كنا ن�ٔمل ٔ�ن �كون املرشوع . حساب العدل �ج�عي والعدا� �ج�عیة
سه والعاطل حيمل �ىل أ�قل بصیص أ�مل �رى ف�ه الفالح ال�س�یط نف 

واملعطل والطالب والفقري واملهمش واحملروم واملوظف ولك من ینئ حتت 
احلا�ة يف جممتع كرثت ف�ه احلاج�ات و�رشئب ف�ه أ��ني ٕاىل  ةوط�ٔ 

  . الكاملیات، الكامل �
لكن أ��داث والس�یاقات اليت وا�بت ٕا�داد مرشوع احلكومة، تبني 

ال�ر�ن وتوضیح الرؤ�، ؤ�هنا  ٔ�ن احلكومة الزالت حبا�ة ٕاىل الك�ري من
 بعیدة عن تو�ات اخلطب املليك يف �دة م�اس�بات، ح�ث مل �رق

ٕاىل ما ی��ظره الشعب املغريب، ٕاذ الزلنا يف حزب �س�تقالل  املرشوع
ن��ظر اجهتادات ٕاضاف�ة �لموا�بة �خ�الالت ا�متعیة �لتخف�ف مهنا ٔ�و احلد 

  .من تفامقها
ة بفضل اجهتادات والنیة احلسن س�تحظى ويل الیقني ٔ�ن احلكوم

  .�ٔ�جر�ن
  الس�ید الرئ�س،

ٕان م�اقشة مرشوع قانون املالیة يه ٔ�یضا ٕا�دى احملطات املناس�بة 
لتطو�ر التواصل بني السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة، و�لتذكري والنقاش 
 اجلاد والرصحي حول امللفات الوطنیة والقضا� الكربى املطرو�ة �لینا الیوم

يف هذه املر�� ا�ق�قة اليت متر مهنا بالد� ٔ�مام املتغريات اليت یعرفها حمیطنا 
اجلغرايف والعريب وا�ويل، ومدى �نعاكسات �ق�صادیة �ىل �س�تقرار 

  .�ج�عي
ٔ�وىل هذه القضا�، قضیة و�دتنا الرتابیة ح�ث نؤكد املوقف الثابت 

واخ�یار املغرب �لحمك ا�ايت  حلزب �س�تقالل خبصوص و�دتنا الرتابیة،
��ل ال مرشوط �لزناع املف�عل يف الصحراء املغربیة، احلل ا�ي �ل موافقة 
�ل دول العامل، وحىت من اكنت �ٔ�مس تعا�سه ٔ�صبحت ترتاجع عن 
قرارها وحسب ا�رتافها �ٔ�طرو�ة اخلراف�ة �لخصوم، �رجع ذ� حلنكة 

ه هللا، وما ا�لقاء أ��ري يف القمة ومصداق�ة �ال� امل� محمد السادس نرص 
إالفریق�ة أ�وروبیة يف ٔ�بید�ان، العامصة �ق�صادیة �لكوت دیفوار، �لیل 
ینضاف �لن�ا�ات الباهرة �لس�یاسة الرش�یدة جلال� امل� ومدى التقد�رات 
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  . الوازنة جلاللته بني رؤساء ا�ول إالفریق�ة وأ�وربیة �ىل �د سواء
تقالل ٕاذ �مثن ونبارك اخلطوات اجلبارة الثابتة وٕاننا يف حزب �س� 

جلاللته وجشاعته الس�یاس�یة يف الرسا� املو�ة مؤخرا ٕاىل الرئ�س أ�مر�يك 
دو�� �رامب ٕا�ر قراره اجلا�ر وأ�رعن القايض بنقل سفارة بالده ٕاىل 

  . القدس الرشیف، واعتباره �امصة �و� ٕارسائیل
ا السلوك العدواين �ىل احلرمة العربیة ونغتمنها فرصة كذ� �لتندید هبذ

واملقدسات إالسالم�ة، وندعو أ�حزاب الس�یاس�یة والنقا�ت وامجلعیات 
احلقوق�ة ومجعیات ا�متع املدين �لخروج يف املسرية املزمع تنظميها بعد �د 
�لك كثافة و�لك وعي ومسؤولیة �لتعبري عن و�دة الصف املغريب والزتام�ا 

رئ�س جلنة القدس الرشیف يف ا�فاع عن املقدسات  وراء �ال� امل�
  .إالسالم�ة والعربیة
املناس�بة، دون ٔ�ن نقف وقفة ٕا�الل وا�زتاز بقواتنا كام ال تفوتنا 

املسل�ة امللك�ة جبمیع �شك�الهتا الربیة والبحریة واجلویة وقوات أ�من 
لق�ادة الوطين وا�رك املليك والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة حتت ا

الرش�یدة لصاحب اجلال� القائد أ��ىل ٔ�راكن احلرب العامة والضامن 
لس�یادة وو�دة البالد، لنعرب هلم مجیعا عن مدى ام�نان املغاربة هلم مجیعا 

  .��هودات اليت یبذلوهنا لینعم الوطن �ٔ�من وأ�مان و�س�تقرار
  الس�ید الرئ�س،

ت اليت مل تعد تق�ل الت�ٔج�ل وال ٕان واقع احلال حيبل �لك�ري من املعضال
  .�نتظارات واليت تتطلب تدابري رسیعة یلمس املواطن نتاجئها املرجوة

فعىل الرمغ من ا�هود اليت تبذلها ب�� �لتقلیص من �دة الفقر 
والهشاشة بني املواطنني، فٕان إالحصائیات الصادرة عن املؤسسات ا�ولیة 

ورة �ري مرضیة عن أ�وضاع �ج�عیة والوطنیة الرمسیة ال زالت �رمس ص
ببالد�، مؤكدة ٔ�نه �ىل الرمغ من خمتلف أ�وراش واملبادرات اليت انطلقت 

  .يف الس�نوات أ��رية، فٕان الوضع �ج�عي يف املغرب ال زال مقلقا
ذ� ٔ�ن أ�زمة �ج�عیة اليت تع�شها بالد� تعد �د معقدة وب��ویة 

سك و�س�تقرار ا�متعي بفعل تفامق الفقر وا�هتم�ش �ر�ة �وهنا هتدد ال�
ومظاهر احلیف �ج�عي ا�ي تعاين م�ه رشاحئ واسعة من شعبنا، سواء 
�ىل املس�توى املادي املمتثل يف انعدام ا��ل الاكيف لتلبیة احلاج�ات 
أ�ساس�یة ٔ�و �ىل املس�توى ا�ايل املمتثل يف م�ٔساویة الوضع املع�يش 

فاق يف العامل القروي �ىل و�ه اخلصوص ا���ن تعترب الهجرة وا�سداد ا�ٓ 
  .املك�فة ٕا�دى جتلیاته

وٕان من جتلیات الفقر والهشاشة وجود ٔ�وضاع وظروف مع�ش�یة 
) ٔ�و انعدامه(لف�ات اج�عیة واسعة ت�سم �حلرمان �ىل مس�توى ا��ل 

�امة،  والغذاء واملل�س والولوج ٕاىل السكن الالئق والتعلمي والص�ة بصفة
والولوج ٕاىل اخلدمات �ج�عیة، مما جيعل رشاحئ واسعة من مواطن��ا 
�اصة يف العامل القروي �ري قادر�ن �ىل بلوغ احلد أ�دىن من الرشوط 

  .�ق�صادیة و�ج�عیة اليت متكن الفرد من ٔ�ن حيىي ح�اة �رمية

یة، بو�ه ویعود الفقر والهشاشة ا��ن تعاين مهنام مالیني أ�رس املغرب 
ضعف �س��ر اجلاد والنافع يف الكفاءات ال�رشیة اخلصوص ٕاىل 

والرشوط الردیئة �لسكن، و�دم �اكفؤ الفرص، وإال�اقات اجلسدیة 
  .والعقلیة، وضعف التجهزيات أ�ساس�یة الس�� يف العامل القروي

و�زداد الوضع اس�تف�اال كذ� �شلك �شلك ا�شغاال س�یاس�یا �لغا 
مهیته ا�ميوغراف�ة و�ج�عیة و�ق�صادیة، ٕاذ یغطي العامل �لنظر ٕاىل �ٔ 

من ساكنة % 40من املسا�ة إالجاملیة �لمغرب، وميثل % 90القروي 
 1503جام�ة قرویة من بني  1282ب من امجلا�ات % 85البالد، ویضم 

  .من الناجت احمليل إالجاميل% 20جام�ات، كام متثل الفال�ة ما یصل ٕاىل 
إالقرار بتوايل وتعدد الربامج اليت �س�هتدف �منیة العامل ورمغ جحمه و 

القروي م�ذ �س�تقالل، ٕاال ٔ�ن النتاجئ تظل �د حمدودة، ٕاذ ٔ�ن �ٓ�ر 
الربامج واملشاریع التمنویة القرویة تبقى دون مس�توى تطلعات و�اج�ات 
الساكن، اليشء ا�ي یظهره اس�مترار ال�سجیل الضعف �لب��ات التحتیة 

ناطق املعزو� وضعف اخلدمات أ�ساس�یة وق� الب��ات التحتیة وان�شار امل 
 .و�ق�صادیة و�ج�عیة

ٕان �نطباع أ�ول ا�ي ميكن ٔ�ن یتكون �ى لك مطلع �ىل هذا 
املرشوع، س�یكشف �ىل ٔ�نه �كرس �س�متراریة ویقطع متاما مع الس�یاسة 

ٕاىل �ٓفاق �ري  القدمية يف جمال التمنیة، واليت يف كثري من املنا� ٔ�فضت
  . مرضیة

مفرشوع قانون املالیة احلايل یظل وف�ا �لهنج واملقار�ت القدمية اليت 
سارت �لهيا احلكومات املتعاق�ة، ومل یقدم تصورا واحضا �لمنوذج التمنوي ٕاذ 

  . حيرر �ق�صاد الوطين من اخ�الالته
 نعمم�ارة ال وق�ل ٔ�ن اخ�مت مدا�ليت هاته ٔ�فسح ا�ال لزم�يل أ�خ 

ا�ي س��وىل م�اقش�تمك يف الشق �ق�صادي و�ج�عي، ال یفوتين ٔ�ن 
ٔ�دعو احلكومة ٕاىل ٕارساء �رامج احلوار �ج�عي املسؤول، ح�ث من 
احلوار تن�يل العیوب، وميك�نا ٔ�ن نتغلب �لهيا �ٓملني �لحكومة الن�اح 

: � تعاىلالك�ري، ٔ�ن يف جنا�ا تطور �لمغرب و�منیته، ولك هذا مصداقا لقو
ٕان ٔ�رید ٕاال ٕاصالح ما اس�تطعت، وما توف�قي ٕاال ��، �لیه تولكت وٕالیه "

  .صدق هللا العظمي"ٔ�ن�ب
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة لمك

  :الس�ید النعم م�ارة املس�شار
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  رئ�س احملرتم،الس�ید ال
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  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�رش�ن احملرتمني؛

اعتبارا ملا س�بق، كنا ن��ظر من مرشوع قانون املالیة ا�ي نناقشه 
الیوم، ٔ�ن یقطع مع تو�ات وم�طلقات قوانني املالیة السابقة، ؤ�ن یؤسس 

ید، وذ� ملر�� �منویة �دیدة تضع �ىل أ�قل معامل ا�منوذج التمنوي اجلد
طبقا �لتو�ات امللك�ة املتضمنة يف اخلطاب املليك مبناس�بة اف�تاح ا�ورة 

ٔ�ن ا�منوذج التمنوي الوطين "ال�رشیعیة احلالیة، ح�ث ٔ�كد �اللته �ني قال 
ٔ�صبح الیوم، �ري قادر �ىل �س�ت�ابة �لمطالب املل�ة، واحلاج�ات 

ارق بني الف�ات ومن املزتایدة �لمواطنني، و�ري قادر �ىل احلد من الفو 
ٕاننا : "، ویضیف �اللته"التفاو�ت ا�الیة، و�ىل حتق�ق العدا� �ج�عیة

نتطلع لبلورة رؤیة م�دجمة لهذا ا�منوذج، كف�� ٕ�عطائه نفسا �دیدا، وجتاوز 
العراق�ل اليت تعیق تطوره، ومعاجلة نقط الضعف و�خ�الالت، اليت 

 .�ال� امل�ا�هت�ى �م " ٔ��نت عهنا التجربة
جند �رس�یخ  2018ٕان من بني التو�ات العامة ملرشوع قانون مالیة 

  . اجلهویة املتقدمة
وهنا ی��غي إالشارة ٕاىل ٔ�ن التزنیل احلق�قي لهذا الورش لن یمت ٕاال �لبدء 
بنقل �خ�صاصات ٕاىل اجلهات، ومصاح�هتا بنقل �ع�دات املرصودة يف 

جلهات، ول�س فقط �رفع حصة اجلهات من ٕاطار املزيانیة العامة ٕاىل ا
فالقانون املتعلق . %4ٕاىل  3الرضیبة �ىل الرشاكت و�ىل ا��ل من 

�جلهویة املتقدمة یت�ٔسس �ىل رضورة توس�یع اخ�صاصات اجلهات ونقل 
 .اخ�صاصات لها

  حرضات الس�یدات والسادة، 
  :ٕان هذا املرشوع ینطلق من فرضیات �ري واقعیة نناقشها كام یيل

  2016س�نة  1.2% تحسن ا�ي عرفه منو �ق�صاد الوطين منال 
، �ري ٔ�ن هذا التحسن )بفضل س�نة فالح�ة ج�دة( 2017س�نة  4% ٕاىل

حسب املندوبیة السام�ة ( 2018س�نة  2.9% یتوقع �راجعه ٕاىل
یفرتض حتق�ق منو قدره  2018، ب�� مرشوع قانون املالیة لس�نة )�لتخطیط

3.2%. 

  2.2منو أ��شطة �ري الفالح�ة، لت��قل من انتعاش طف�ف لوثرية% 
حسب ( 2018س�نة  2.9%مث ٕاىل  2017س�نة  2.5%ٕاىل  2016س�نة 

 2018، ب�� مرشوع قانون املالیة لس�نة )املندوبیة السام�ة �لتخطیط دامئا
 .%3.6یفرتض حتق�ق 

 من الناجت ا�ا�يل إالجاميل س�نة   4%�راجع جعز املزيانیة، م�تقال من
حسب  2018س�نة   3.5%مث ٕاىل 2017س�نة  3.8%ٕاىل  2016

املندوبیة السام�ة �لتخطیط، ویتوقع مرشوع قانون املالیة ٕاىل حرصه يف 
3%. 

  ىل الرمغ من ٔ�ن احلكومة تعلن قدرهتا : مواص� ارتفاع د�ن اخلزینة�

�ىل التحمك يف مدیونة اخلزینة واختاذها التدابري الرضوریة من ٔ��ل تقلیص 
نة من الناجت ا�ا�يل إالجاميل، �س�ل ٔ�ن د�ن اخلزینة، �س�بة د�ن اخلزی 

 :و�لتايل �س�ل ما یيل. سواء ا�ا�يل ٔ�و اخلار�، یواصل ارتفا�ه

   673.2اىل  2011ملیار درمه س�نة  430.9ارتفاع د�ن اخلزینة من 
، و�رتفاع یقدر ب 2017ٔ�شهر أ�وىل من س�نة  6ملیار درمه مع ممت 

 .2017و 2011ما بني  56.2%

   ،س�بة ارتفاع د�ن اخلزینة تفوق �س�بة ارتفاع الناجت إالجاميل ا�ا�يل�
و�لتايل یصعب الت�ٔكد �ىل ٔ�ن �س�بة د�ن اخلزینة من الناجت إالجاميل 
ا�ا�يل يف طریقها �لتقلیص، �لام ٔ�ن هذه ال�س�بة �رتفع من س�نة ٕاىل ٔ�خرى 

يف س�نة  %64.7؛ 2013يف س�نة  %61.7؛ 2012يف س�نة  58.2%(
2016.( 

   2017مع ممت  %65.3من املرتقب ٔ�ن تصل �س�بة د�ن اخلزینة ،
 .وذ� �الع�د �ىل تطور الناجت ا�ا�يل إالجاميل

  من الناجت ا�ا�يل   18.8%تفامق جعز املزيان الت�اري يف �دود
 .2016س�نة   18.2%عوض 2018و 2017إالجاميل س�يت 

   اصب الشغل بناء �ىل تطور الساكن ال�ش�یطني و�راجع �دد م�
ٕاىل  2016س�نة  9.6%الصاف�ة، س�یعرف معدل البطا� ارتفا�ا لی��قل من 

. 2018س�نة  10.2%، ومن املتوقع ٔ�ن یصل ٕاىل 2017س�نة  %10.7
ٔ�لف �اطل  200ارتفاع مس�متر ومزتاید لعدد العاطلني وا�ي بلغ ملیون و

 .عن العمل
عامة �رب التقلیص يف الوقت ا�ي ننادي ف�ه �لتحمك يف جعز املزيانیة ال

من نفقات ال�س�یري، �اصة نفقات املعدات والنفقات ا�تلفة، جند ٔ�ن هذه 
لت��قل من ( 2018و 2017ملیار درمه ما بني  6النفقات �رتفع حبوايل 

، يف الوقت ا�ي اكن ف�ه م�وسط )ملیار درمه 41ملیار ٕاىل  35.5حوايل 
  . یار درمهمل  2ارتفاع نفقات املعدات والنفقات ال یت�اوز 

وهنا البد ٔ�ن �س�ل ٔ�ن �س�بة نفقات املعدات والنفقات ا�تلفة من 
، يف �ني ٔ�ن هذه %3.7ٕاىل  %3.3الناجت ا�ا�يل إالجاميل ارتفعت من 

�ىل . 2017س�نة  3.3ٕاىل  2016س�نة  3.4ال�س�بة اكنت قد اخنفضت من 
 .احلكومة السعي اجلدي ٕاىل التقلیص من هذه النفقات

فٕان �رتفا�ات اليت یمت الت�دث عهنا يف القطا�ات  ،من �ة ٔ�خرى
�ج�عیة مهت فقط مزيانیات ال�س�یري، ن���ة ارتفاع أ�جور من جراء 
�رتفاع العادي والتوظیف �لتعاقد ومزيانیات ال�س�یري، ب�� مزيانیة 
�س��ر اليت من ش�ٔهنا حتسني الولوج �لص�ة والتعلمي �ىل اخلصوص مل 

 :ت �مةتعرف ز�دا
ملیار  2.5ملیار ٕاىل  2.4مزيانیة �س��ر لوزارة الص�ة انتقلت من 

، ٔ�ما مزيانیة ال�س�یري ارتفعت )ملیون درمه 100ٔ�ي �ز�دة فقط (درمه 
 ).ملیار درمه 12.3ملیار درمه ٕاىل  11.9من (ملیون درمه  400ب�ٔزید من 
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�یف ميكن ٔ�ن �رفع من �دد املس�تف�د�ن من نظام املسا�دة الطبیة 
ٕاىل ٔ�كرث من ملیون مس�تف�د، دون الرفع من �ع�دات ا�صصة " رام�د"

  ��؟ 
ملیار درمه ٕاىل  4.8مزيانیة ال�س�یري لوزارة الص�ة ٔ�یضا ارتفعت من 

 من ، يف �ني ارتفعت مزيانیة ال�س�یري)ملیار درمه 1(+ ملیار درمه  5.8
، وذ� راجع �ٔ�ساس )ملیار درمه 4(+ ملیار درمه  53ٕاىل حوايل  49

 ) ٔ�س�تاذ م�عاقد 20000(ٕاىل ارتفاع �دد أ�ساتذة املتعاقد�ن 
غیاب تق�مي حق�قي �لنفقات اجلبائیة من ٔ��ل معرفة وقعها �ىل ا�منو، 
و�ىل دمع املقاو� �خلصوص، ح�ث یالحظ الرجوع ٕاىل وثرية ارتفاعها، 

، ح�ث �هزت 2017و 2015ملیار ما بني  1.7ارتفعت ب�ٔزید من  ح�ث
 . ملیار درمه 34حوايل 

وهنا البد من ٔ�ن �س�ل ٔ�ن قطاع البناء مازال �س�تف�د من ٕاعفاءات 
يف ) من مجموع إالعفاءات %25ٔ�زید من (ملیار درمه  8.5خضمة تقدر ب 

ٔ�ي (رمه ملیار د �2.3ني ٔ�ن قطاع الصنا�ات الغذائیة �س�تف�د فقط من 
، الس�یا�ة %1.6، وقطاع الس�یارات �س�تف�د فقط من �س�بة )%7ب�س�بة 

  .%0.5ال �س�تف�د ٕاال من �س�بة 
يف ٕاطار التو�ه حنو وضع منوذج �منوي �دید، كام د�ا ٕاىل ذ� �ال� 
امل�، یتعني ٕا�ادة النظر �شلك شامل يف م�ظومة النفقات اجلبائیة من 

 .�ي نطمح ٕالیه مجیعأ��ل جعلها �سا�ر ا�منوذج التمنوي ا
ختصیص امل� اخلاص ��و� لالس��رات مبا ال ی�ىش مع التو�ات 

من  %34العامة لقانون املالیة من �الل اس�تفادة قطاع البناء والسكن من 
 %5.6، ب�� ختصیص فقط 2016مجموع املسا�ات ا�صصة يف س�نة 

 . لقطاع الص�ة %�0.64لقطاع الصناعي و
توزیع اجلغرايف، �س�ل كذ� ٔ�ن هذا التوزیع �ري �ىل مس�توى ال 

  .م�صف وال �سامه يف حتق�ق �منیة م�وازنة بني �ات اململكة
  حرضات الس�یدات والسادة،

حري بنا ٔ�ن ن�ساءل الیوم عن مدى تنف�ذ اس��رات املؤسسات 
واملقاوالت العموم�ة �ل�س�بة �لس�نوات السابقة، ح�ث ٔ�ن أ�رقام املعلنة 

ا مدى وقعها �ىل ا�منو و�ىل ٕا�داث فرص الشغل، ح�ث بلغت خضمة، وم
مقابل  2018ملیار درمه يف س�نة  �195س��رات العموم�ة ما یناهز 

  .2017ملیار درمه يف س�نة  190
ونطلب من احلكومة ٔ�ن متد� حبجم �س��رات املنجزة �ىل ٔ�رض 

، ٔ�نه ٔ�ي الواقع وكذا انعاكساهتا �ىل مس�توى ا�منو وال�شغیل خصوصا
  .اس��ر ��و� جيب ٔ�ن ینعكس �ىل فرص الشغل اليت ی��حها

ليك �متكن من تق�مي حق�قي لالع�دات اليت ختصص س�نو� لالس��ر، 
املبالغ . سواء املتعلق �ملزيانیة العامة ٔ�و املؤسسات ٔ�واملقاوالت العموم�ة

  .املعلن عهنا س�نو� ال تتعدى �وهنا توقعات
ام التدابري اجلبائیة املقرت�ة مع التو�ات العامة املعلنة �دم ا�س�ٔ�وال، 

 �لمرشوع؛
ال �سعنا يف هذا الباب، وهذه ٕاجيابیة ٕاال ٔ�ن هن� ٕادارة الرضائب 
الخنراطها يف ت�س�یط مدونة الرضائب وجتوید نصوصها وتقدميها وتبو�هبا مبا 

واطنني یضفي �ىل مدونة الرضائب املزید من الوضوح والشفاف�ة ومتكن امل
  . من التعرف �سالسة �ىل الزتاماهتم الرضی��ة

كام هن� كذ� ٕادارة الرضائب �ىل سعهيا لتنف�ذ مجمو�ة من التدابري، 
دٔ�ب الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �ىل اقرتا�ا خبصوص كتطبیق 

  .م�ال م�دٔ� التصا�د ف� یتعلق �لرضیبة �ىل الرشاكت
التصا�د ف� یتعلق �لرضیبة �ىل الرشاكت، �ىل الرمغ من تطبیق م�دٔ� 

. ٕاال ٔ�ن املعدالت املقرت�ة ال �راعي القدرات ا�متویلیة �لمقاوالت املتوسطة
 :ویتعني ٕا�ادة النظر يف

 ٔ�وال، املعدالت الرضی��ة بتخف�ض املعدل أ�قىص؛
 �نیا، ٕا�داث معدل رابط ب�ٔشطر �راعي املقاوالت املتوسطة؛

 .ر وتوسعها�لثا، مراجعة أ�شط
�البیة التدابري اجلبائیة املقرت�ة هتدف ٕاىل ت�س�یط وتوضیح ومالمئة 

ويف هذا إالطار، حنث ٕادارة الرضائب �ىل تعممي ٕاج�اریة . املساطر اجلبائیة
 .إالقرار �لكرتوين وأ�داء �لكرتوين �لرضائب والرسوم

 یتعني وضع تدابري ج�ائیة كذ� ومزيانیاتیة لوقف �زیف ٕافالس
، و�رتقب كذ� 2016مقاو� ٔ��لنت ٕافالسها يف س�نة  7216(املقاوالت 

ٔ�لف مقاو� ٔ��لنت ٕافالسها  15، ٔ�زید من 2015عن س�نة  %�21ز�دة 
  ). 2016يف 

ٕافالس املقاوالت ٔ�صبح هيدد �ق�صاد الوطين، و�ىل احلكومة ٔ�ن 
 :تت�ذ ٕاجراءات مس�تع�� لتفادي ٔ�زمة اق�صادیة وش�یكة م�ل

رتام الصارم �ٓ�االت أ�داء، مع تطبیق غرامات �راعي مدة ٔ�وال، ��
 ٔ�شهر يف بعض أ�ح�ان؛ 10الت�ٔ�ري اليت تصل ٕاىل 

�نیا، �رسیع ٔ�داء م��ٔخرات الرضیبة �ىل القمية املضافة اليت تعد مشلك 
 .حق�قي �ل�س�بة �لمقاو�

ال �سعنا يف هذه الظرف�ة �نتقالیة  ،يف حزب �س�تقالل ،ٕاننا
ة اليت مير مهنا �ق�صاد الوطين و�خ�الالت �ج�عیة املرتامكة، وا�ق�ق

ٕاال ٔ�ن �كون ٕاجيابیني يف لك املبادرات اليت ميكن �لحكومة ٔ�ن �س�هنا يف 
مرشوع قانون املالیة، واليت من ش�ٔهنا ٔ�ن حترك جع� ا�منو وتوفر فرص 

  .الشغل
ر� ٕاال خبلق ٕان التو�ه احلق�قي خللق دینام�ة �دیدة لن �كمتل يف نظ

هیئة �لحاكمة اجلیدة تتكفل بت��ع تنف�ذ املشاریع �ى الس�ید رئ�س احلكومة 
  .ول�س �ى ٔ��زة ٔ�خرى

و�ملناس�بة ال یفوتنا ٕاال ٔ�ن �س�ل املوقف املت�ٔرحج �لحكومة يف اختاذ 
قرار ٕا�داث هیئة دامئة �لحاكمة وت��ع الربامج واملشاریع قد �كون حتت 

  .ومةسلطة الس�ید رئ�س احلك
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  حرضات الس�یدات والسادة؛
ٕاذا اكنت لك املؤرشات املتعلقة ��منو �ق�صادي تبعث، حسب 
احلكومة، �ىل �رتیاح والتفاؤل، فٕان توزیع �رياته ومثاره ومنوه یعاين من 
اخ�الالت صار�ة، فالتقر�ر ا�ي ٔ��د ب�ٔمر مليك من طرف لك من ا�لس 

غرب لیجیب عن �ساؤالت �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ وبنك امل
  املغاربة، ٔ��ن يه �روة املغرب؟ ٔ��ن يه �روة املغاربة؟

ملیار درمه،  13توصل ٕاىل ٔ�ن الرثوة املوجودة �ملغرب تقدر مبا یناهز 
ؤ�ن هذه  ،من هذه الرثوة �ري مادي %70ملیار ٔ�ورو،  300ٔ�ي ملیار و

ة املمتدة من الرثوة تضاعفت مرتني يف عهد امل� محمد السادس �الل الفرت 
لكن توزیع مثارها یعاين من غیاب العدا� وإالنصاف، . 2013ٕاىل  1999

ویعين . من �روته %33من ٔ�غنیاء املغرب �س�هتلكون  %10فهناك �س�بة 
  .ذ� ٔ�ن حصی� ا�منو ال تصل ٕاىل لك املغاربة

ٕان هذه �خ�الالت �ج�عیة لن �سا�د �ىل ٕارساء س�یاسة �منویة 
راءة التق�وقراطیة �لوضع �ق�صادي يف البالد س�تظل �قصة، والق. م�وازنة

  .ٕاذا مل توا�هبا مقاربة س�یاس�یة وسوس�یولوج�ة وثقاف�ة �لمشلك
  ٕاخفاقات املنظومة التعلميیة

فقطاع التعلمي مكثال �، یعترب مف�اح صعود كثري من �ق�صاد�ت يف 
ة الرٔ�سامل �ٓس�یا م�ال، وميكن ٔ�ن �كون كذ� يف بالد� حمفزا ملضاعف

، لك�ه یعاين %80الالمادي ا�ي سريتفع حسب بعض ا�تصني ب�س�بة 
  .من الت�ٔخر والشلل و�لتايل ضعف مردودیته ومسامهته يف �منیة البالد

مفجرد نظرة شلكیة �س�یطة ال تنفذ ٕاىل معق ٔ�مراضه املمتث� يف م�اه�ه 
ولعل  .وطرق تدبريه ومقار�ته، تظهر للك مالحظني من هذه املشالك

ٔ�مهها �مكن يف تدبري الزمن املدريس، ويف جتلیاته الهدر و�كتظاظ 
 400.000وضعف الت�ٔطري، واملكررون يف أ�سالك ا��ن یت�اوزون 

  تلمیذ؛

  ؛%42: �س�بة التخرج يف إال�ازة -

  ؛%7.6: س�نوات �5س�بة التخرج بعد  -

  ؛ %9: �س�بة الطلبة ا��ن حيصلون �ىل ٕا�ازة �الل ثالث س�نوات -
�نقطاع العالیة يف الس� �بتدايئ يف س� إال�دادي  و�س�بة

وكذ� ال�سب املهو� ال لالكتظاظ ال يف إال�دادي وال يف الثانوي، ويف 
  .طالب للك مائة مقعد 260بعض اللكیات ولكیات احلقوق م�ال 

ويف هذا الصدد، نذ�ر �س�ت��ا�ات �ٓخر تقر�ر صادر عن املنتدى 
عامل وا�ي صنف املغرب يف جمال التعلمي ا�ويل �ق�صادي حول ا�ٔ 

ف�  120ف� خيص تنافس�یة القطاع و 110يف املرتبة  2017والتكو�ن س�نة 
  .خيص جودة التعلمي

ٕان هذا الوضع �ري السوي �سائلنا مجیعا، و�متىن ٔ�ن �مثر اجلهود اليت 
  .تبذلها احلكومة احلالیة و�ود لك املسؤولني الرتبویني يف ٕاصال�ه

ج الوزارة املرشفة �ىل قطاع التعلمي �بتدايئ وإال�دادي والثانوي فربام
تلمیذ يف  30ٔ�كدت �ىل تقلیص �س�بة �كتظاظ يف هذه الس�نة ٕاىل 

  .تلمیذ يف �يق الس�نوات 36الس�نة أ�وىل ابتدايئ وٕاىل 
  اخلدمات الصحیة

یعترب قطاع الص�ة قطا�ا ح�و� يف مجیع ا�ول، ف�دون حصة لن �كون 
عقل سلمي ولن �كون هناك مواطن م�تج ومطمنئ ذهنیا، �ري ٔ�ن هناك 

  .هذا القطاع بدوره یعاين م�ذ عقود من اخ�الالت ؤ�عطاب
فالتقر�ر ا�ي ٔ�جنزته هیئات مس�تق� قدم صورة قامتة عن املس�شف�ات 
العموم�ة يف خصاصها املهول يف أ�طر الطبیة وش�به الطبیة واملوارد 

ف� خيص الب��ات التحتیة واليت �البیة  ال�رشیة، وخصاصها الك�ري
  .املس�شف�ات ٔ�صبحت �ري صاحلة �لق�ام �ملهام املنوطة هبا

ٕاننا �س�تغرب كذ� ل�س�بة الوف�ات يف صفوف أ�ش�اص ا��ن 
یعانون من أ�مراض املزم�ة، وا��ن یل��ٔون �رها لهذه املرافق، وكذا يف 

س�تغرب كذ� لعودة صفوف ال�ساء احلوامل وأ�طفال الرضع، وال � 
  .ٔ�مراض الفقر يف بالد� اكلسل واجلذام وا�لشامنیا

ٕان هذا الوضع ميس حبقوق املواطنني يف ولوج اخلدمات الصحیة وميس 
  .كذ� حبقوقهم إال�سانیة وا�س�توریة يف املساواة واملواطنة

والغریب يف لك هذا، ٔ�ن هذا الوضع ل�س قدرا حمتوما، ف�قلیل من 
ولو اكنت هناك ٕارادة وتصممي . ة ميكن تغیريه ٕاىل ما هو ٔ�فضلإالرادة والعزمي

�ىل املس�توى الوطين واجلهوي لمت ٕا�ادة �كو�ن الفائض من املوظفني 
  .وتعی�هنم يف هذه املرافق اليت تعاين من اخلصاص املذ�ور

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لس احملرتمني،

دون احلدیث كذ� عن  2018نیة ال ميكن احلدیث عن مرشوع مزيا
�یف�ة تطبیق هذه املزيانیة دون احلدیث كذ� عن أ�مور ال�شاوریة 
ال�شار�یة، البد �لحكومة ٔ�ن تقوم هبا من ٔ��ل التطبیق السلمي ومن ٔ��ل 

  .كذ� الوصول لٔ�هداف
الس�یدات والسادة، هو احلوار �ج�عي، وال ميكن احلدیث  ،ؤ�مهها

س�نوات يف  7عي يف ظل حكومة تواط�ٔت مع نفسها ملدة عن احلوار �ج�
ٕاقصاء ممهنج لعقلیة احلوار �ج�عي ويف �دم رغبة حق�ق�ة يف ا�خول يف 
حوار اج�عي قادر ٔ�وال �ىل اس�تدامة السمل �ج�عي ٔ�وال، وقادر كذ� 

  .�ىل مسا�دة احلكومة يف جتاوز مجمو�ة من إالشاكالت
الس�ید رئ�س احلكومة، نع�ش فرتة فراغ ٕاننا الیوم، وهنا ٔ��اطب 

حق�قي بعد لقاء ی�مي من احلوار �ج�عي، وا�ي اس�ت�رشت ف�ه النقا�ت 
ا�ٔكرث متثیلیة �ريا، ٕاال ٔ�هنا خرجت �اویة الوفاض، خرجت بدون ٔ�دىن ٔ�ي 

وال يف التصور العام ا�ي تعطیه احلكومة  2018يشء، ال يف مزيانیة 
  .�لحوار �ج�عي

اوز� فعال مر�� ت�ٔس�س احلوار �ج�عي، حنن ال نطالب هل جت
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مب�ٔسسة احلوار �ج�عي، حنن نطالب فقط ب�ٔن حتق�ق ٔ�ش�یاء حق�ق�ة 
و�س�یطة لطبقة الشغی� املغربیة، ؤ�ولها، وهذا الزتام حكويم هو تنف�ذ ما 

واليت ٕالزتمت حكومة عباس الفايس  2011ٔ��ریل  26تبقى من اتفاق 
 �7ت بعض البنود العالقة مل �س�تطع احلكوم�ني يف ظرف بتطبیقه، وبق 

  .س�نوات تطبیقه
ٕاجراءات ال تتحمل فهيا خزینة ا�و� ولو فلسا وا�دا، ومل یمت تطبیقها، 
ٕاجراءات ٔ�خرى جيب ٔ�ن �كون �لحكومة اجلرٔ�ة �ىل تطبیقها، ٔ�هنا هتم 

رامة الطبقة ٔ�یضا الرفع من القدرة الرشائیة �لطبقة الشغی� وكذ� الرفع من �
الشغی�، ٕاال ٔ�نه واحلق�قة هذه �ىل ٔ�ن احلكومة ت�طل يف ٕافقار الفقري ويف 
القضاء �ىل طبقة م�وسطة مت �شك�لها بتوافق امجلیع، واليت اكنت يف كثري 
من أ�ح�ان يه صامم �لشعب املغريب، ؤ�صبحت �الیا تنجر ٕاىل طبقات 

  .فقرية مما هيدد السمل �ج�عي قاطبة
  د الوز�ر،الس�ی

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف هنایة �يم، ٔ�� س�ٔخمت لكميت هذه مبقو� حسانیة، نقول يف م�ل 
 ا�يل عشاك وعشاه يف ماعون وا�د: (حساين �س�یط �دا، یقول �ىل ٔ�نه

  .، یعين من قوتك وقوته يف ٕا�ء وا�د ٕاىل م�لو هو �بو ٔ�نت)ٕاىل م�لو كف�ه
  .شكرا

  .والسالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن ٔ��د ٔ�عضاء فریق �صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا

 الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء،

 ٔ�خوايت املس�شار�ن،ٕاخواين 
يل الرشف ٔ�ن اتناول اللكمة �مس فریق �صا� واملعارصة مبناس�بة 

  .2018م�اقشة مرشوع القانون املايل لس�نة 
  الس�ید الرئ�س،

ٕان الس�یاق العام ا�ي ی��غي ٔ�ن یؤطر النقاش حول مرشوع القانون 
محمد  هو الرها�ت ا�ي ٔ��لن عهنا صاحب اجلال� امل� 2018املايل لس�نة 

السادس نرصه هللا يف خطاب اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة اخلریف�ة �ني د�ا 
�اللته ٕاىل بلورة رؤیة م�دجمة تؤسس �منوذج �منوي �دید و�رسیع تزنیل 

  .ورش اجلهویة، وبلورة س�یاسة �دیدة م�دجمة �لش�باب
واس�تحضار لهذه الرها�ت س�ٔتطرق ٕاىل حمور�ن، احملور أ�ول ا�منوذج 

واحملور الثاين اجلهویة املتقدمة وس��وقف فریق�ا يف اجلزء املوايل التمنوي، 
  .عند الشق �ج�عي مبختلف ٔ�بعاده

  الس�ید الرئ�س،
ٕان واقع �ق�صاد الوطين ال ی�رش ب�ٔننا �ىل ا�رب القومي لرفع 
الت�د�ت، ومع ذ� فقد �ء بقانون املالیة املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم 

ىل املزید من التحمك يف التواز�ت املالیة ولكن من �ركز يف مضام�نه �
�الل اع�د ا�ٓلیات السه� واليت ت�ٔيت �ىل حساب القدرة الرشائیة 
�لمواطنني يف غیاب �م ٕالجراءات نوعیة ذ�یة �س�تجیب ملتطلبات املغرب 

  .املعارص ا�ي یتطلع ٕاىل ا�ل�اق �ر�ب ا�ول الصا�دة
اس�ت�سا�ا لقوانني املالیة السابقة يف بن��ه و�لتايل فهو ال یعدو ٔ�ن �كون 

وهیلكته ؤ�ولو�ته، وال یتضمن ٔ�ي نفس �دید یعكس متثل احلكومة 
  .�لرها�ت اليت د�ا ٕا�هيا �ال� امل�

ٕاىل یوم�ا هذا والب��ة �ق�صادیة لالق�صاد الوطين  1990مفنذ س�نة 
ة مل تعرف ٔ�ي تعرف مجودا مزم�ا، ٔ�ن الرت�یبة الهیلكیة �لقطا�ات املنت�

حتسن و�لتايل یصعب �ىل بالد� ولوج �دي ا�ول الصا�دة، بل نالحظ 
  .ٔ�ن هذه الرت�یبة �ق�صادیة ازدادت سوءا مع مرور الس�نني أ��رية

  الس�ید الرئ�س،
هذه الوضعیة �ق�صادیة الصعبة، ال �سا�د �ىل حتق�ق معدالت منو 

د ٕادر�س جطو �هزت يف مرضیة، حبیث ٔ�ن �س�بة ا�منو ٕا�ن والیة الس�ی
، واخنفضت �س��ا مع حكومة الس�ید عباس %5املعدل الس�نوي �س�بة 

مكعدل س�نوي لت�ـهار مع احلكومة السابقة  %4.5الفايس ل�س�تقر يف �دود 
  . مكعدل س�نوي %3.2واخنفضت ٕاىل 

فالب��ة والرت�یبة الهیلكیة لالق�صاد الوطين �متزي مبجمو�ة من السلبیات 
وذج التمنوي املعمتد، ویت�ىل ذ� بوضوح �ىل س��ل وضعف جنا�ة ا�من

  :املثال ال احلرص، يف املؤرشات السلبیة التالیة
من الناجت ا�ا�يل اخلام % 36ٔ�ننا مبجهود اس��ري خضم یضايه  -1

يف الوقت ا�ي % 4و% 2حنقق، �لاكد، �سب منو ترتاوح بني 
هود حتقق ف�ه دول ٔ�خرى منوا اق�صاد� س�نو� ٔ�كرب بفضل جم 

 .اس��ري ٔ�قل
 .ا�منو إالق�صادي �ملغرب، ال حيدث الشغل يف احلد أ�دىن املطلوب -2
 .ا�منو �ق�صادي �ملغرب یعمق الفوارق �ج�عیة -3
ا�منو �ق�صادي �ملغرب �كرس الفوارق ا�الیة، وال ٔ�دل �ىل ذ�  -4

التفاو�ت املس�� �ىل مس�توى التوزیع اجلهوي لالس��رات 
 .ةالعموم�

دمع الطلب ا�ا�يل مل یوا�به، �لقدر امل�ٔمول، منو وتطور �ىل مس�توى  -5
 .ال�س�یج �ق�صادي الوطين، ا�ي ظلت ٕانتاج�ته حمدودة

قطا�ات الفال�ة والبناء وأ�شغال العموم�ة واخلدمات، تبقى القطا�ات  -6
إالنتاج�ة أ�ساس�یة �لمنو �ق�صادي �ملغرب مبسامهة تقدر حبوايل 
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قمية املضافة إالجاملیة، يف الوقت ا�ي ال تتعدى ف�ه يف ال % 80

، وذ� �س�ب س�یاسة اس��ریة تف�قر %14مسامهة قطاع الصنا�ة 
ملقومات الن�ا�ة والفعالیة، ٔ�مه جتلیاهتا �دم انتظام �سرتاتیجیات 

  القطاعیة مضن تصور اسرتاتیجي م�اكمل وم�نامغ؛
هد احلكومة السابقة، وا�ي تنايم �ري مس�بوق �لمدیونیة العموم�ة يف ع  -7

 .الزال مس�مترا يف عهد هذه احلكومة
احلسا�ت اخلصوصیة، وهنا س�ٔتوقف قلیال لنقرٔ� بعض ٕاشاكلیة  -8

  .املؤرشات السلبیة حول هذه احلسا�ت
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

لن ننكر ٔ�ن �لحسا�ت اخلصوصیة ٔ�مهیة �برية �دا، ٕاذ تعترب من بني 
كومة يف تفعیل الس�یاسات العموم�ة، �اصة يف ا�ٓلیات اليت تعمتدها احل

  .جماالت ذات البعد �ج�عي والتمنوي
لكن ما �س�� هو كرثة الصنادیق، وما �شوب تدبريها من اخ�الالت 
ونقائص �برية، حبیث ٔ�ن هناك حسا�ت تضم م�الغ مالیة ال یمت توظیفها ٔ�و 

  .یمت توظیف جزء ضعیف مهنا
ملیار درمه �رصید مرتامك  127مید حوايل مفن �ري املعقول ٔ�ن یمت جت 

هبذه الصنادیق، دون ٔ�ن یمت توظیفها لصاحل الربامج �ج�عیة والتمنویة 
تعود �لنفع �ىل املواطنني، يف الوقت ا�ي �ش�تيك ف�ه �ل القطا�ات 
الوزاریة من ضعف إالماكنیات املادیة، فٕاما ٔ�ن یمت اس�تغالل املبالغ املالیة 

ذه الصنادیق، وٕاما ٕا�القها وحتویل اع�داهتا ٕاىل املزيانیة املوجودة يف ه
  . العامة ٔ��ل اس��رها �ىل النحو أ�م�ل

وقد اكنت بعض هذه الصنادیق ن���ة سوء تدبريها، موضوع تقار�ر 
، وا�ي 2015ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، �ٓخرها تقر�ر ا�لس لس�نة 

امجلاعي، وصندوق  خشص وضعیة ٔ�ربع صنادیق، يه صندوق التجهزي
التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة، وصندوق اخلدمات أ�ساس�یة 
�لمواصالت، ٕاضافة ٕاىل الصندوق اخلاص �لطرق، ینضاف ٕا�هيا التقر�ر 
أ��ري حول صندوق ال�سك �ج�عي ا�ي خشص صورة سوداء 

  .خبصوص هذا الصندوق
ت اخلصوصیة، وس�ٔق�رص �ىل تناول منوذ�ني من بني هذه احلسا�

  .ٔ��رز املفارقات الصار�ة بني جحم املوارد ا�صصة لها وضعف نفقاهتا
  :ا�منوذج أ�ول، صندوق التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة

ف�ال�س�بة لهذا لصندوق، فقد ٔ�وحض تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 
، ٔ�ن �س�بة اس�تعامل صندوق التمنیة القرویة واملناطق �2015رمس س�نة 

-2008مكعدل �الل الفرتة املرتاو�ة ما بني  %50جلبلیة، بلغت حوايل ا
، و�لرمغ من الز�دة امللموسة اليت عرفهتا موارد الصندوق �الل 2015

ملیار درمه، فٕان توظیف هذه املوارد  2هذه الفرتة واليت بلغت ٔ�كرث من 
ت عرف اخنفاضا ملموسا �اصة �الل الس�نوات املالیة املوالیة، ح�ث بلغ

% 24لتنخفض بعد ذ� ٕاىل  %37، �2011س�بة اس�تعامل موارده س�نة 

س�نة % 17واس�تقرت يف �دود  2014س�نة % 12مث  2012س�نة 
2015.  

ملاذا ٕاذن �س�مترار يف خض م�الغ مالیة لك س�نة هبذا صندوق؟ ملاذا ال 
یمت بدل ذ� م�حها لوزارة الفال�ة �عتبارها املرشفة �ىل الصندوق، �متویل 

  ریع وا�ططات اليت ٔ�طلقهتا؟ املشا
  :ا�منوذج الثاين، صندوق دمع ال�سك �ج�عي

ف�االطالع �ىل تطور املداخ�ل ونفقات صندوق دمع ال�سك 
، یتضح ٔ�ن مدا�لیه 2016، 2015، �2014ج�عي �الل الس�نوات 

 237ملیار و 7من  2014ارتفعت بوثرية �الیة �دا، ح�ث انتقلت س�نة 
، يف الوقت 2016ملیون درمه س�نة  566ملیار و 11ٕاىل ملیون درمه 

ملیون درمه لتبلغ س�نة  839ملیار  1من  2014ا�ي انتقلت نفقاته س�نة 
ملیون درمه فقط، مما یعين انه ال وجود ٔ�ي تناسب  620ملیار  2، 2016

  .بتا� بني تطور مداخ�� ونفقاته
هذه الصنادیق أ�مر ا�ي جيعلنا ن�سائل �س�تغراب عن اجلدوى من 

ٕان اكن ال یمت توظیف �ع�دات املرصودة هبا؟ هذا يف الوقت ا�ي جند 
  .مظاهر الفقر والهشاشة �س�رشي يف ا�متع املغرىب ویعانون ویالهتا

هذا الواقع ا�ي رصد�ه هبذ�ن الصندوقني، ینطبق �ىل �ل الصنادیق 
�هنوض ب�شغیل ٕان مل نقل لكها، �اصة ذات البعد إالج�عي، �صندوق ا

الش�باب، وصندوق التضامن �لسكىن و�ندماج احلرضي، وصندوق 
  .متویل نفقات التجهزي وحماربة البطا�، و�ريها من الصنادیق أ�خرى

لهذا حيق لنا ٔ�ن ن�سائل مع احلكومة عن الرس، وراء ش�به التجمید 
ا�ي یطال ٔ�رصدة هذه الصنادیق، فأ�مر یتعلق ب�ٔموال دافعي الرضائب 

  .ٔ�موال املغاربة، وحيق هلم معرفة س�ب �دم توظیفها يف ما خيدم مصلحهتم
  الس�ید الرئ�س،

من �الل لك ما س�بق، یت�ني لنا ٔ�ن مرشوع قانون املالیة املعروض 
�ىل ٔ�نظار� ال �رىق ٕاىل املس�توى التعبري عن إالرادة الس�یاس�یة �لحكومة 

  .نظر يف ا�منوذج التمنوييف الت�اوب مع اخلطاب املليك ا�اعي ٕاىل ٕا�ادة ال 
  :احملور الثاين، اجلهویة املتقدمة

، ٔ�ن احلكومة مل متت� �2018س�شف من مرشوع قانون املالیة لس�نة 
مبا ميكهنا بعد أ�بعاد املؤسساتیة العمیقة واملؤطرة لورش اجلهویة املتقدمة، 

من �خنراط الفا�ل يف هذا الورش و��س�ام مع �ا�ت املرشع 
ي، �ىل اعتبار ٔ�ن اجلهویة يه املد�ل اجلوهري والرافعة الصلبة ا�س�تور

اليت تنصب فوقها التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة يف خمتلف ٔ�بعادها ا�الیة 
  .والرتابیة

مفن بني أ�س�ئ� املل�ة املطرو�ة الیوم، واليت تتطلب من احلكومة 
  : البحث عن ٕا�ا�ت واحضة وشاف�ة لها ما یيل

س�تطاعت �رسانة النصوص القانونیة املتعلقة هبذا الورش هل فعال ا -
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  تقدمي ٕا�ا�ت حق�ق�ة ٕالجناح اجلهویة وحتق�ق إالقالع التمنوي؟ 

ٔ�ال �شلك تعرث ٕاخراج م�ثاق الالمتركز تعطیال ��ميقراطیة والتمنیة  -
  هدرا لقمية الزمن الس�یايس؟و احمللیة يف خمتلف ٔ�بعادها؟ 

 سن هذا املیثاق �ىل مرشوع اجلهویة ما يه ا�ٓ�ر املرتتبة عن تعرث -
 املتقدمة؟ 

ٔ�یة وسائل وضعت رهن ٕاشارة خمتلف اجلهات �متك�هنا من �لق  -
 دینام�ة �منویة مس�تدامة قادرة �ىل جماهبة خمتلف الت�د�ت؟

هل �ى احلكومة ٕارادة حق�ق�ة �متكني اجلهات الفقرية من الفرص  -
 التمنویة �شلك م�صف و�ادل؟

يف جمال التكو�ن والتكو�ن املس�متر، �لموارد ال�رشیة ماذا مت ٕا�داده  -
والكفاءات القادرة �ىل تدبري الش�ٔن اجلهوي، حىت ال �كون اجلهات جمرد 

 هیالك فار�ة؟

�شلك ٔ�دق، ماذا ٔ�جنزت احلكومة الیوم ٕالجناح هذا الورش  -
املؤسسايت الوا�د؟ وهل اس�مثرت يف لك إالماكنیات املتا�ة لها لبناء 

  ة قادر�ن �ىل تقدمي ٕا�ا�ت حق�ق�ة �تلف �نتظارات؟س�یاق ؤ�رضی
مع اكمل أ�سف، و�ىل الرمغ من الرتسانة القانونیة املوا�بة لورش 
اجلهویة، والتوجهيات املتكررة لصاحب اجلال�، فٕاننا �س�ل مع اكمل 
أ�سف ٔ�ننا الزلنا �راوح ماكننا يف هذا الورش البالغ أ�مهیة، مما یعكس 

دة احلق�ق�ة �لحكومة يف تزنیل �ویة م�قدمة طبقا ملا هو غیاب إالرا
  .م�صوص �لیه دس�تور�

�یف ميكن جلهة ٔ�ن تتلكف �الس��ر يف ٕاطار اخ�صاصاهتا ا�اتیة، 
ويه ٔ�صال ل�ست عضوا يف ا�لجنة اجلهویة وا�لجنة الوطنیة لالس��ر؟ 

�س�شارة  و�یف ميكن �لجهة ٔ�ن �كون ملكفة �الس��ر ويه ال حتظى حىت
احلكومة يف ا�ال؟ و�یف ميكن جلهة ٔ�ن متارس اخ�صاصاهتا ا�اتیة ويه 
حلد السا�ة �ىل س��ل املثال مل �متكن من نقل واس�تالم �ا�ا اخلاصة 
�ملك�ب الوطين �لتكو�ن املهين وٕانعاش الكفاءات؟ ومكثال �ٓخر �یف لها ٔ�ن 

ت متانع يف نقل اخ�صاصات متارس اخ�صاصاهتا ا�اتیة ووزارة التجهزي ال زال
  اجلهة كام ینص �ىل ذ� القانون؟

�� نتو�ه ٕالیمك الیوم �لقول، اجلهة الیوم �ش�تغل ٕ�ماكنیات ٔ�قل 
�ك�ري من الصیغة اليت اكنت �لهيا اجلهة سابقا بفعل العرق� الواحضة من 
طرف احلكومة ذاهتا، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن اجلهة الیوم ال زالت �ش�تغل ب��ویب 

، وهو ما یدفعنا ٕاىل القول ب�ٔن اجلهة الیوم 1992انیة اليت یعود ٕاىل س�نة املزي 
م�نیة �ىل �طل وتعمل �ارج إالطار القانوين املنظم �لجهة الیوم، �اصة 
ٕاذا ما ٕاس�تحرض� ٔ�ن اجلهة هت� مزيان�هتا �ىل مدى ثالث س�نوات، �لام 

ق، ف�ٔ�ن حنن ب�ٔن احلكومة ال تت�دث وال �س�شري مع اجلهات �لبات واملطل
  من املقاربة ال�شار�یة اليت تتغىن هبا احلكومة يف لك املناس�بات؟

مل تقدموا بدورمك ف� یتعلق جبعل خمتلف املسؤولني عن القطا�ات 

احلكوم�ة ممتلكني لٔ�سس اجلهویة وم�ش�بعني مببادهئا وقميها ومطلعني 
ات �شلك دق�ق �ىل نطاق صالح�هتا ومتزيها �ىل صالح�ات �يق مؤسس

  .ا�و� وامجلا�ات الرتابیة أ�خرى
مل تبادروا ٕاىل الق�ام بق�ادات اسرتاتیجیة �لجهویة �لت��ع و�لتق�مي 
وصیا�ة تقار�ر س�نویة لعرض �الصهتا ومقرت�اهتا وت��ع تطبیقها وتوصیاهتا، 
مل تقوموا �لت�س�یق مع القطا�ات احلكوم�ة من ٔ��ل ا�مع واملوا�بة 

  .ى املركزي واجلهويلٕالجراءات �ىل املس�تو 
مل تقوموا ب�ٔیة م�ادرات من ٔ��ل دمع قدرات وجنا�ة ٔ�طر وزارة ا�ا�لیة 
�عتبار دورها الر�دي يف ت�ش�یط وتنظمي وضبط العالقات بني 

  .املؤسسات وأ�طراف املعنیة بتزنیل اجلهویة
مل تقوموا �ىل متكني اجلهات �ملوارد ال�رشیة املؤه� لالضطالع مبها�ا 

الو�ه أ�م�ل واس�تحضار التفاو�ت ا�الیة بني اجلهات، مل تصدروا ما �ىل 
تبقى من املراس�مي �اصة املرسوم املتعلق بصندوق الت�ٔهیل �ج�عي ا�ي 
س�ميكن من تقلیص العجز يف جماالت ح�ویة، املاء الصاحل �لرشب، 

دوق الكهر�ء، السكن، الص�ة، التعلمي، الطرق ٕاخل، والرسوم املتعلقة بصن
  .التضامن بني اجلهات

مل خترجوا م�ثاق الالمتركز ٕاىل �زي الوجود حلد السا�ة وا�ي بدونه 
�س�تحیل حتق�ق ا�منوذج التمنوي ا�ي یطمح ٕالیه الشعب املغريب ود�ا ٕالیه 

  �ال� امل� يف خطابه أ��ري، 
  الس�ید الرئ�س،

وال ٔ�عتقد  وتبقى ٕا�دى ٔ�كرب املعضالت احلق�ق�ة اليت تعاين مهنا اجلهات
الس�ید الوز�ر، وز�ر املالیة و�ق�صاد، ٔ��مك س�ت�الفوننا ٕان قلنا ٔ�ن ورش 
اجلهویة املتقدمة �رم�ه س�یظل �ربا �ىل ورق وجمرد ممتنیات من الصعب 
ٕان مل نقل من املس�تحیل ٕادرا�ها يف ظل ضعف �ع�دات املالیة املرصودة 

  .اجلهات�لجهات وضعف مواردها، بل نذرهتا �ل�س�بة لبعض 
حصیح الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ��مك بذلمت جمهودا ح�ث ٔ�ن مرشوع قانون 
املالیة احلايل قام �لرفع من ال�س�بة اليت �رصدها ا�و� �لجهات من حصص 

بدل بعد ٔ�ن اكنت  %4الرضیبة �ىل الرشاكت والرضیبة �ىل ا��ل ٕاىل 
لوز�ر احملرتم املطبقة �الیا، لكن ال ٔ�عتقد الس�ید ا %3مس�تقرة يف �دود 

ٔ�ن هذا إالجراء �ىل الرمغ من ٔ�مهیته �كفي لت�اوز ٕاشاكلیة ضعف املوارد 
  .املالیة �اصة �ل�س�بة لبعض اجلهات الفقرية

ٔ�ما ف� خيص التوزیع اجلهوي لالس��ر ف�االطالع �ىل املذ�رة املتعلقة 
قم ب�ٔي ، یتضح ٔ�ن احلكومة مل ت2018به املرافقة ملرشوع قانون املالیة لس�نة 

حماو� لت�اوز الفوارق ا�الیة، بل تعمل �ىل �كر�سها وتعمیقها، ومن �الل 
توزیع الغالف اجلهوي ا�صص لالس��ر �شلك ال م�اك�، ٕاذ �س�ل ٔ�ن 

 29سطات ت�ٔيت يف صدارة اجلهات املس�تف�دة مبا مجمو�ه -�ة ا�ار البیضاء
 24لق�یطرة مبا مجمو�ه ا-سال- ملیون درمه، تلهيا �ة الر�ط 931ملیار و 
ملیار درمه، مث �ة  �11ٓسفي - ملیون درمه، مث �ة مرا�س 402ملیار و 
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�ات �س�تحوذ  4ملیون درمه، مما یعين ٔ�ن  10احلس�مية ب - تطوان- طن�ة
ملیار درمه، ٔ�ي ب�س�بة  109ملیار درمه، من ٔ�صل  �75ىل ما مجمو�ه 

  .%68.9بلغت 
  معظ� التفاو�ت ا�الیة؟هل وفق هذه املهنجیة س�توا�ه حكوم�مك 

ال ٔ�عتقد الس�ید الوز�ر احملرتم، بل �ىل عكس ذ� متاما ٔ�عتقد ٔ�ن 
قانون املالیة �سري يف اجتاه �كر�س التفاو�ت ا�الیة ال القطع معها، �� 
ف�ٔنمت مدعوون لبذل جمهود ٔ�كرب من ٔ��ل إالرساع ٕ�جناح هذا الورش، 

ال زالت حتتاج ٕاىل فا�ل س�یايس مدرك و�رى ٔ�ن اجلهات وامجلا�ات الرتابیة 
  .ٔ�سس اجلهویة ومش�بع مببادهئا وقميها

�ا مفسا� توفري ٔ�طر مؤه� من بني أ�مور املل�ة امللقاة �ىل �اتق 
  .احلكومة

ويف أ��ري �متىن ٔ�ن تنخرط احلكومة يف ا�ینام�ة اليت ٔ�طلقها جملس 
ؤ�ن تتفا�ل  املس�شار�ن خبصوص تفعیل اجلیل اجلدید من اخ�صاصاته

�لشلك املطلوب مع التوصیات الصادرة عن امللتقى الربملاين الثاين �لجهات 
ا�ي اكن من بني  2017نومفرب  16املنعقد مب�لس املس�شار�ن بتارخي 

خمر�اته تقدمي مجمو�ة من التوصیات تدعو احلكومة ٕاىل إالرساع يف اختاذ 
  .إالجراءات الكف�� بتحق�قها، وشكرا لمك

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

مقولت�ش �ادي نعطیه اح�ا خمربت��اش، �اله تفضل ما ..وهبذا التد�ل
 .تبقى � من الوقت، تفضل أ�خت

  :جناة مكري الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن �كون �املني كثريا، وحنن نناقش  ال �رید يف
، يف بعده �ج�عي، وس�یكون طموح�ا �د 2018مرشوع قانون مالیة 

م�واضع، تواضع ٔ�داء حكوم�مك يف �القهتا مع م�ٔساة ومعا�ة و�ٓالم العدید من 
�روة  املغاربة �اصة مغاربة املناطق املهمشة والعامل القروي احملرومة من مثار

هذا الوطن، وس�نك�في فقط ٕ��رة بعض أ�س�ئ�، اليت اس�تلهمنا ٔ�مهها من 
  : التوجهيات امللك�ة السام�ة اليت د�ا ٕا�هيا �اللته يف ٔ�كرث من م�اس�بة

يف بعده  2018فٕاىل ٔ�ي �د اس�تطاع مرشوع قانون مالیة  -
�ج�عي ٔ�ن �ُشلك رجع صدى، النتظارات املغاربة و�رمجة فعلیة 

ات امللك�ة، اليت �َرب� عهنا بوضوح مبناس�بة اف�تاح ا�ورة الربملانیة �لتوجهي
 أ��رية؟ 

لٕال�ابة  2018ما يه التدابري املالیة اليت یقرت�ا مرشوع قانون مالیة  -
�ىل الت�د�ت �ج�عیة املل�ة، واليت �زداد حرارهتا و�رتفع یوما بعد یوم، 

 و�زید من خطورة تداعیاهتا؟

تحرض هذا املرشوع إالماكنیات ال�رشیة و�ج�عیة ٕاىل ٔ�ي �د اس�  -
واملؤسساتیة اليت �ُشلك ٔ�مه الرافعات أ�ساس�یة �لرثوة �ج�عیة لب��، 

ا�ي یعترب مد�ال " الصعود ا�متعي " من ٔ��ل اس��ره لبلوغ َمْطَمح
ٔ�ساس�یا �متكني بالد� من حتق�ق �منیة م�واص� ومس�تدامة وم�دجمة ذات 

ضل �ىل ر�اء املواطنني و�رسیع وثرية التمنیة وضامن توزیع م�صف وقع ٔ�ف
َث عن ذ�  : الرٔ�سامل �ري املادي"التقر�ر أ��ري حول "ل�ر ا�منو، كام َحتَد�

 ؟"�َاِمٌل خللق الرثوة الوطنیة وتوزیعها املنصف

�یف س�سامه هذا املرشوع كذ� يف تعز�ز ال�سك �ج�عي  -
 �ج�عیة و�ق�صادیة وإالنصاف مجلیع املواطنني؟وضامن فعلیة احلقوق 

ٔ�یة مقاربة یعمتدها هذا املرشوع لتحق�ق جتا�س الس�یاسات العموم�ة  -
 �ج�عیة وٕالتقائ�هتا وجنا�ة املؤسسات املعنیة هبا؟

�ىل التدابري الكف�� بتدارك  2018هل یتوفر مرشوع قانون مالیة  -
رتامكة، �اصة �ل�س�بة �لف�ات الفوارق ؤ�شاكل احلیف �ج�عي امل

 واملناطق وا�االت الفقرية والهشة؟

ٕاىل ٔ�ي �د س�سامه هذا املرشوع يف حتق�ق �منیة م�وازنة وم�صفة   -
 تضمن الكرامة �لجمیع، وتوفر ا��ل وفرص الشغل �اصة �لش�باب؟

ٕاىل ٔ�ي �د س�سامه هذا املرشوع يف تعز�ز �طمئنان و�س�تقرار  -
�اصة الش�باب مهنم يف احلیاة املهنیة والعائلیة  واندماج املغاربة

 و�ج�عیة؟
 الس�ید الوز�ر احملرتم، 

كنا ن�ٔمل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن جند ٔ�جوبة عن هذه أ�س�ئ� ٔ�و 
�ىل أ�قل مالمح ٔ�جوبة ملا �ك�س�یه البعد �ج�عي من ٔ�مهیة، لكن 

، ل�س فقط يف �ري مطمنئ 2018لٔ�سف الشدید، و�د� قانون مالیة 
�القاته مع انتظارات املغاربة �ج�عیة و�ق�صادیة املل�ة، ولكن 
�ٔ�ساس مع الت�د�ت الكربى املطرو�ة �ىل �دول ٔ�عامل ب��، واملرتبطة 
ٔ�ساسا �لرؤیة التمنویة البدی� اليت د�ا ٕا�هيا صاحب اجلال� يف خطابه 

  .مبناس�بة اف�تاح ا�ورة الربملانیة أ��رية
 الس�ید الرئ�س،

، �ك�شف م�ذ الوه� 2018من �الل دراس��ا ملرشوع قانون مالیة 
أ�وىل ارتباك احلكومة و�رددها �ىل �خنراط يف التغیري امل�شود يف خمتلف 
ٔ�بعاده ا�الیة والتمنویة ا�ي یتطلع ٕالیه املغرب ملاك وشعبا، ؤ�مه جتلیات 

لرؤیة واحضة يف ا�ال �ج�عي،  هذا �رتباك �متثل يف اف�قاد هذا أ��ري
حبیث یمت ا�زتال املس�ٔ� �ج�عیة فقط يف تدابري وٕاجراءات شلكیة 
معزو� من �ة عن الرها�ت والت�د�ت اليت رفعها اخلطاب املليك السايم 

، واف�تاح ا�ورة اخلریف�ة 2017یولیوز  29مبناس�بة عید العرش بتارخي 
ة كذ� ذ�رى ثورة امل� والشعب واليت ركز فهيم �لربملان أ��رية، ومبناس�ب
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�اللته �ىل العدید من أ�ولو�ت، وم��اه�، من �ة ٔ�خرى، لواقع 
�ح�قان �ج�عي وارتفاع وثرية �ح��اج والتظاهر املن�رش �ىل ام�داد 

 .خریطة الب�، وا�ي �ت هيدد اس�تقرار� �ج�عي
 الس�ید الرئ�س

وع يف تقد�ر� من �ٓلیات ؤ�دوات يه جمرد ما ورد يف هذا املرش 
روتوشات �ري قادرة �ىل بعث أ�مل والثقة يف نفوس املغاربة، وتبقى �اجزة 
عن حتق�ق أ�هداف املعلنة، ٔ�هنا �ري م�فا�� �لشلك املطلوب مع 

 . م�طلبات ا�لحظة �ج�عیة املوسومة �جلفاء والتو�ر و�ح�قان
 الس�ید الرئ�س، 

  ...وقف معمك يف هذا الصدددعو� نت

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .يف ال�س�یري؟ تفضل، ٔ�مس�يل أ�خت

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
الس�ید الرئ�س، �ري يف احلق�قة اكن وا�د الت�ٔ�ري وقع يف البدایة د�ل 
اجللسة تعطلنا م�دیناش يف الوقت ا�يل اكن حمدد، ومبا ٔ�ن السا�ة الثانیة 

�ىل ٔ�ن البث مغاد�ش ٕا�ون و�س�تاذة داب كتلقي  عرش مت االتفاق
اللكمة د�لها والبث حي�س داب ن�ت، ف�نطلب ت�ٔج�ل د�ل املدا�� د�ل 
�س�تاذة من بعد املساء ٕان شاء هللا ما تبقي من الوقت العش�یة ٔ�ن شاء 

  .هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
املس�شار  �ىل ٔ�ي الرئاسة اكنت هنا يف السا�ة العارشة متاما، الس�ید

  .الرئاسة اكنت يف السا�ة العارشة متاما يف القا�ة، مكيل

  :جناة مكري الس�یدةاملس�شارة 
 الس�ید الرئ�س، 

دعو� نتوقف معمك يف هذا الصدد عند التقر�ر أ��ري �لم�لس أ��ىل 
�لحسا�ت خبصوص صندوق ال�سك �ج�عي، وا�ي �شلك ٕا�دى ٔ�مه 

، فقد ٔ�ماط هذا التقر�ر ا�لثام عن 2012ة هذه ا�ٓلیات اليت ���دثت س�ن
العشوائیة اليت یتخبط فهيا هذا الصندوق، و�رجتالیة اليت ُوضع هبا واليت 
طالت ا�متویل والربجمة والت�س�یق بني القطا�ات، و�ريها من �خ�الالت، 
مما ٔ�دى ٕاىل ش�به جعز يف ٔ�دائه وغیاب تصور واحض حول مس�تق�� و�یف�ة 

  .� وجنا�ة ٔ�دوارهمتوی� و�ٓفاق مع
وبذ� �كون هذا التقر�ر قد �شف َزیْف أ�رقام وإالد�اءات اليت 
یقد�ا بعض ٔ�عضاء حكوم�مك، وا���ن یرصحون ب�ٔنه ال وجود �لفقر يف 
املغرب مع العمل ٔ�ن ظاهرة ال�سول وال�رشد وارتفاع �دد ٔ�طفال الشوارع 

 . ت�سع دا�رهتا �س�مترار
ملیون  6لوز�ر، عن ماذا تقدمون حلوايل الس�ید ا ،لهذا ن�ساءل معمك

 مغريب یع�شون حتت عتبة الفقر املدقع؟
كام ن�ساءل معمك عن ماذا تقدمون من �رامج �منویة واق�صادیة لفائدة 
الف�ات املعوزة والفقرية، اليت َ�ددت خریطهتا املندوبیة السام�ة �لتخطیط 

 ؟2017ماي  16يف تقر�رها أ��ري الصادر يف 
، مواص� �2018ٓخر، یعاب �ىل مرشوع قانون املالیة  ومن �انب

�كر�س ظاهرة الفقر عوض العمل �ىل احلد من الفوارق �ج�عیة 
وتقلیص الهوة بني الف�ات امل�سورة والرشاحئ �ج�عیة املعوزة، فعىل 

، 2017س��ل املثال، وحسب معطیات املندوبیة السام�ة �لتخطیط لس�نة 
من دمع ا�و� لغاز البو�ن واملواد % 30رة من اس�تفادت أ�رس امل�سو 

  . من هذا ا�مع العمويم فقط% 13الغذائیة يف �ني اس�تفاد الفقراء من 
هذا التوزیع �ري العادل ��مع العمويم یتفامق ٔ�كرث �ل�س�بة �لسكر، 

من ا�مع العمويم % 12من ا�مع مقابل  %40ح�ث اس�تفاد أ�غنیاء من 
من ساكن املغرب املتوا�د�ن يف % 20امق ٔ�كرث ب�س�بة لفائدة الفقراء، یتف

ٔ�سفل السمل حسب ا��ل الفردي، ٔ�ما �ل�س�بة �ق�ق القمح فقد 
من ا�مع % 32من أ�رس ذات ا��ل أ��ىل �ىل % 20اس�تحوذت 

  .من أ�رس يف ٔ�سفل الرتت�ب% 20لفائدة % 13احلكويم مقابل 
فروض ٔ�ن تُو�ه �لفقراء وهكذا، یت�ني ٔ�ن لك �رامج ا�مع اليت من امل

 .�س�تف�د مهنا أ�غنیاء
ٔ�ما ف� یتعلق بواقع ال�شغیل يف بالد�، نود يف هذا الصدد، مساءلتمك 
حول مدى تزنیل املق�ضیات املتضمنة يف �ر�جممك احلكويم املتعلق مبلف 

؟ ؤ��ن حنن 2018ال�شغیل؟ ؤ��ن هو مداها دا�ل مرشوع قانون مالیة 
وٕاعطاء أ�س�بق�ة لقطاع الصنا�ة % 8ة البطا� ٕاىل كذ� من ختف�ض �س�ب

  الوطنیة؟ 
حفسب تقر�ر وايل بنك املغرب، عن واقع ال�شغیل �ملغرب، ا�ي 
قدمه ٔ�مام �ال� امل� محمد السادس �الل التقر�ر الس�نوي �لبنك املركزي 

، یت�ني 2016حول الوضعیة �ق�صادیة والنقدیة واملالیة �رمس س�نة 
لس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�ن وضعیة سوق الشغل عرفت تدهورًا �مللموس، ا

�بريًا �الل العام املايض، ح�ث بلغ العدد الصايف ملناصب الشغل اليت 
ٔ�لف م�صب، ويه اخلسارة أ�وىل م�ذ س�نة  37فقدها �ق�صاد الوطين 

، مس�ًال �راجعا �ىل مس�توى �لق م�اصب الشغل حبدة يف 2001
ٔ�لف م�صب شغل، وهو ٔ��ىل مس�توى  119د القطاع الفال� ا�ي فق

 .�ُس�ل �ىل إالطالق
كام ٔ�فاد التقر�ر الصادر عن املندوبیة السام�ة �لتخطیط ب�ٔن معدل 

�ىل املس�توى الوطين بني  %9.3ٕاىل  9.1البطا� يف ازد�د، انتقل من 
  .2017والفصل الثاين من س�نة  2016الفصل الثاين من س�نة 

  الس�ید الرئ�س،
یتضح ٔ�ن إالماكنیات  2018وع قانون املالیة لس�نة من �الل مرش 

، خصوصا "�د هشة"�ق�صادیة املتعلقة خبلق م�اصب الشغل ال زالت 
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ٔ�ن معاجلة معض� اج�عیة كربى اكل�شغیل تتطلب ٕاسرتاتیجیة ب��ویة 
ول�س فقط �رب ٕاطالق خمططات مش��ة بني الف�نة وأ�خرى، مع تصحیح 

یجیة �س��ریة اليت ال ت��ج م�اصب شغل اخللل ا�ي یطال �سرتات 
  .مقارنة مع �سرتاتیجیة �س��ریة �ول ٔ�خرى

ويف هذا الصدد، نعترب ٔ�ن جلوء احلكومة ٕاىل التعاقد بدل ٕا�داث 
  .م�اصب شغل قارة یعزز واقع الهشاشة والتفقري ببالد�

 الس�ید الرئ�س،
ع قانون مالیة مفارقة ٔ�خرى و�د� ٔ�نفس�نا ٔ�ما�ا عند دراسة مرشو

، تتعلق بواقع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ف�الرمغ من اخنراط 2018
اململكة يف التوجهيات ا�ولیة املتعلقة هبذه الف�ة، والتقدم الك�ري ا�ي عرفه 

، فٕانه �ملقابل جند التدابري و�ع�دات املالیة ال �س�تجیب 2011دس�تور 
ى �ا�ت املرشع ا�س�توري، و�ري النتظاراهتا، كام ٔ�هنا مل �رىق ٕاىل مس�تو 

 .م�نامغة مع التو�ات ا�ولیة
��، فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة، نلح �ىل رضورة ��ك�اب 
و��ك�اب �ىل ٕا�داد رؤیة م�دجمة قامئة �ىل مقاربة �شار�یة حق�ق�ة، 
وحتیني إالطار ال�رشیعي �ٕالضافة ٕاىل تعز�ز املنظومة املؤسساتیة ذات 

  .قة �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقةالعال
 الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة، وانطالقا من مرجعی��ا ا�ميقراطیة 
، لنثري ان��اه 2018احلداثیة، نغتمن فرصة م�اقشة مرشوع قانون مالیة 

احلكومة ٕاىل ٕا�دى امللفات اليت �س�ل ٕاخفاقا واحضا، ویتعلق أ�مر 
ي تعاين م�ه املرٔ�ة املغرب��ة، وهتم�ش دورها، فضال �ٕالقصاء �ج�عي ا�

عن تنايم ظاهرة العنف يف ا�ٓونة أ��رية اليت تتغذى من ضعف الب��ة 
ال�رشیعیة واس�مترار العدید من أ�عراف �ج�عیة ال�ُمَفْرِمَ�، اليت تعمق 
 ا�متیزي ضد املرٔ�ة و�شجع �دم �اكفؤ الفرص وحتول دون حتق�ق املساواة بني

  .اجل�سني
لٔ�سف �لرمغ من هذا الواقع الصادم ا�ي تع�شه املرٔ�ة املغربیة، و�د� 

، ال یتضمن ما �كفي من التدابري املالیة الكف�� 2018مرشوع قانون مالیة 
  .�ن�شالها من هذا الواقع ال�ُمر

  الس�ید الرئ�س،
لرتبیة ٕان كنا نعي ج�دا �ىل ٔ�ن أ�زمة الب��ویة اليت تتخبط فهيا م�ظومة ا

والتكو�ن ال ميكن ٔ�ن جيیب �لهيا مرشوع قانون املالیة لس�نة وا�دة، فٕاننا 
�س�ل �ملقابل غیاب ٔ�یة ٕاشارة يف هذا املرشوع تعرب عن وجود ٕارادة 
حق�ق�ة هتدف ٕاىل وقف �زیف ٔ�زمة هذا القطاع احلیوي، ا�ي �شهد تقهقرا 

ظاهر ٔ�زمة هذا القطاع �ري مس�بوق، وٕاذا اكن الوقت ال �ُْسِعُف�ا ٕال�رة لك م
احلیوي، فٕانه �ملقابل �س�ل يف ٕاطار مساء� و�رشحي مضامني مرشوع 

، ٕارصار احلكومة ت�ٔج�ل ٕان مل نقل جتاهل التفا�ل 2018قانون مالیة 
غشت  20املطلوب مع ا�عوة الرصحية اليت و�ها �ال� امل� يف خطاب 

�لني يف قضا� الرتبیة �لحكومة و�تلف املسؤولني والفا�لني واملتد 2013

والتكو�ن �لتعجیل مبعاجلة الوضعیة اليت تو�د �لهيا املنظومة التعلميیة 
  .ببالد�

وهو نفس الت�اهل ا�ي لق�ته الرؤیة �سرتاتیجیة ٕالصالح املدرسة 
املغربیة اليت ٔ��دها ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، بدعوة 

�ارطة طریق كف�� ٕ�صالح املدرسة العموم�ة  من �ال� امل� هبدف وضع
والرفع من مردود�هتا، حبیث ال جند يف املرشوع ما �شري ٕاىل تفعیل هذه 

  .�سرتاتیجیة
و�زداد هذا الت�اهل مع توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�ي 

 .توقف من �ته عند العدید من أ�عطاب ال ی�سع ا�ال ��رها
، 2018الباب، ٔ�ن مرشوع قانون املالیة لس�نة �الصة القول يف هذا 

هو جتس�ید معيل لتواضع حكوم�مك وفشلها يف رمس معامل اسرتاتیجیة �ربویة 
وتعلميیة �دیدة، تعید �عتبار �لمدرسة العموم�ة �رافعة قویة لبناء مغرب 

  .الیوم والغد
  الس�ید الرئ�س، 

قانون املالیة  تبقى إالجراءات والتدابري احمل�شمة الواردة يف مرشوع
واملرتبطة بقطاع الص�ة بعیدة عن تقدمي احللول اليت ی��ظرها امجلیع 
�لمشالك اليت یتخبط فهيا القطاع م�ذ عقود، و�شهد �ىل ذ� املزيانیة 
الهزی� �دا ا�صصة � والعاجزة عن جتاوز �خ�الالت اليت یع�شها 

املس�توصفات القطاع واملمتث� يف أ�وضاع املزریة �لمرىض دا�ل 
�ٕالضافة ٕاىل اخلصاص املهول يف املوارد ال�رشیة، والنقص . واملس�شف�ات

 . احلاد �ىل لك أ�صعدة، وهو ما هيدد حق لك مغريب ومغربیة يف احلیاة
و�زداد الوضع الصحي ق�امة يف العامل القروي، ح�ث املس�توصفات تبقى 

، وال نت�دث جمرد بنا�ت ش�به �جورة بدون ٔ�طر طبیة وال ش�به طبیة
عن العدید من التخصصات املنعدمة �شلك مطلق يف مجمو�ة من املراكز 

  .الصحیة
  الس�ید الرئ�س، 

بناء �ىل ما س�بق، �رى يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن مرشوع قانون 
، بقدر ما �اء بعیدا عن لك التطلعات �ج�عیة �لمغاربة، 2018مالیة 

قاربة التدبريیة �لحكومة السابقة ووف�ا حلصیلهتا فٕانه �ملقابل، اكن قریبا من امل
  .الاكرثیة �ىل خمتلف املس�تو�ت اليت تدفع يف اجتاه هتدید السمل �ج�عي

  .وشكرا الس�ید الرئ�س
  :اجللسة رئ�سالس�ید 

  .شكرا �لس�یدة املس�شارة
وهبذا التد�ل �كون قد ٔ�هنینا الفصل أ�ول من املناقشة د�ل مرشوع 

یة، وس�س�ت�ٔنف ٔ�شغالنا ٕان شاء هللا �ىل السا�ة الثالثة لهاد القانون املال 
املساء لٕالس��ع ٕاىل �يق املناقشات والتد�الت وكذ� ٕاىل رد الس�ید 

  .وز�ر املالیة، وشكرا �لجمیع
 .ورفعت اجللسة


