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  الثام�ة والعرش�ن بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 د�سمرب 8(هـ 1439 ربیع أ�ول 19امجلعة : التارخي
  .ا�لس رئ�سالقادر سالمة، اخللیفة الرابع ل املس�شار الس�ید عبد: الرئاسة
�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال ومخس وثالثون دق�قةتان ساع : التوق�ت

  .والالسابعة عرشة بعد الز 
 68.17ا�راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون املالیة رمق : �دول أ�عامل
  .�2018لس�نة املالیة 

 ٕاس�تكامل املناقشة العامة من �ن الفرق وا�مو�ات الربملانیة؛ - 1
  .رد الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة - 2

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

  :مة، رئ�س اجللسةاملس�شار الس�ید عبد القادر سال
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  .ٔ��لن عن ٕاف�تاح اجللسة املسائیة
س�نخصص هذه اجللسة ملواص� ا�راسة والنقاش من �ن �يق الفرق 

  .كذ� لالس��ع ٕاىل رد وز�ر املالیةو وا�مو�ات الربملانیة، 
يف م�اقشة �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، ٔ�عطي اللكمة  وق�ل الرشوع

�لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت وٕا�ال�ت، اللكمة 
  .لمك الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 :لس النواب مبشاریع القوانني التالیةتوصل مك�ب جملس املس�شار�ن من جم

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق بني اململكة املغربیة  45.17مرشوع قانون رمق  - 1
�ش�ٔن ) �منیة املشاریع -  50متویل املشاریع ؤ�فریق�ا  -50ٔ�فریق�ا ( 50ؤ�فریق�ا 

ر فوق �راب اململكة املغربیة، املوقع ��ا 50ٕا�شاء املقر �ج�عي ٔ�فریق�ا 
  ؛2015یولیو  29البیضاء يف 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون القانوين  43.16مرشوع قانون رمق  - 2
بني حكومة اململكة املغربیة  2016ٔ��ریل  5والقضايئ املوقعة ��و�ة يف 

  وحكومة دو� قطر؛
یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة تفامه �لتعاون يف  46.16مرشوع قانون رمق  - 3

ط والغاز والكهر�ء والطاقة املت�ددة وكفاءة اس�ت�دام الطاقة، جماالت النف
بني وزارة الطاقة واملعادن واملاء والب��ة  2016ٔ��ریل  5املوقعة ��و�ة يف 

  يف اململكة املغربیة ووزارة الطاقة والصنا�ة يف دو� قطر؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف م�دان �سلمي  28.16مرشوع قانون رمق  - 4
بني اململكة املغربیة وروس�یا  2016مارس  �15رمني، املوقعة مبوسكو يف ا

  �حتادیة؛
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون �ش�ٔن أ�من  31.17 مرشوع قانون رمق - 5

بني اململكة املغربیة وامجلهوریة  2015ٔ��ریل  20ا�ا�يل، املوقع بلش�بونة يف 
  الربتغالیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف م�دان  18.17مرشوع قانون رمق  - 6
بني  2016س�مترب  8البحث العلمي والتك�ولو�، املوقع �لر�ط يف 
  حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الیو�نیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل النظام أ�سايس ٔ�فریق�ا  44.17مرشوع قانون رمق  - 7
یة املشاریع، املوقع ��ار البیضاء يف �من  - 50متویل املشاریع ؤ�فریق�ا  – 50
  ؛2015یولیو  29
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول املسا�دة  80.16مرشوع قانون رمق  - 8

بني  2016یولیو  14إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك، املوقع بربو�س�یل يف 
  اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق امل�شئ �لمركز  42.17مرشوع قانون رمق  - 9
ا�ويل لتطبیق احلد من �نبعا�ت النامجة عن ٕازا� الغا�ت وتدهورها، 

  ؛2015د�سمرب  10املوقع ببار�س يف 
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق يف جمال النقل  16.17مرشوع قانون رمق  -10

اململكة املغربیة  بني حكومة 2016س�مترب  8البحري، املوقع �لر�ط يف 
  وحكومة امجلهوریة الیو�نیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  41.16مرشوع قانون رمق  -11
بني حكومة اململكة املغربیة  2016مارس  15اجلویة، املوقع مبوسكو يف 
  وحكومة روس�یا �حتادیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

و�ادي نعطي  2018س�س�متر يف م�اقشة مرشوع القانون املايل لس�نة  ،ذنإ 
اللكمة ٔ�ول م�د�ل �لس�ید رئ�س فریق العدا� والتمنیة، تفضل مشكورا ٔ�و 

  .الس�ید املس�شار تفضل

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .به ومن و�هامحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �ٓ� وحص 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
�مس فریق العدا� والتمنیة، ٔ��رشف ب��اول اللكمة ملناقشة مرشوع 
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، بعدما قدم�ه احلكومة ٔ�مام الربملان، 2018لس�نة  68.17قانون املالیة رمق 
بعد املصادقة �لیه يف ٕاطار القراءة  ململكة،من دس�تور ا 68تفعیال �لفصل 

أ�وىل مب�لس النواب، وهو ٔ�ول مرشوع �الص �لحكومة احلالیة �ىل 
�اء يف ظرف �اص، ح�ث ٔ��دته احلكومة  2017اعتبار ٔ�ن قانون مالیة 

السابقة وتب��ه احلكومة احلالیة يف ٕاطار �س�متراریة، الس�تكامل إالصال�ات 
  .عي، وهو أ�مر ا�ي نوهنا به يف ح�نهذات البعد �ج� الكربى

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تع�ش القضیة الفلسطی��ة الیوم مر�� مفصی� يف ٕاطار الرصاع مع 

�لضبط �ىل و�د ) 2017-1917(س�نة  100الك�ان الصهیوين، ف�عد 
جبعل ) و�د �رامب(ٔ�نفس�نا الیوم ٔ�مام تنف�ذ و�د �ٓخر  بلفور املشؤوم، جند

  .مدینة القدس الرشیف �امصة لهذا الك�ان
واعتبارا ملركزیة القضیة الفلسطی��ة واس�ت��ارها �ه�م وتضامن مجیع 

�لماكنة ا�ی��ة �لقدس الرشیف، ٔ�وىل الق�لتني و�لث املغاربة، واس�تحضارا 
ا لالرتباط التارخيي ا�ي جيمع بني واس�تحضارا ٔ�یض. احلرمني الرشیفني

الشعبني املغريب والفلسطیين، وا�ي الزالت بعض املعامل التارخيیة شاهدة 
، وٕاذ نعزت �ملوقف الرمسي ��و� املغربیة كام "�ب املغاربة"�لیه من م�ل 

�رب عنه �ال� امل� واحلكومة، وكذا خمتلف املبادرات الرمسیة ذات 
الربملان مب�لسني عقد �لسة معوم�ة یوم االثنني املق�ل الص�، ؤ�یضا قرار 

�لتضامن مع الشعب الفلسطیين، وما �رب عنه الشعب املغريب �اكفة قواه 
ندعو يف فریق العدا� والتمنیة ) عن ا�زتاز� �لك ما س�بق ٕاذ نعرب(احلیة، 

  :مب�لس املس�شار�ن، ٕاىل اختاذ إالجراءات العملیة التالیة 
ام و�كر�س الو�دة بني الفصائل الفلسطی��ة ملوا�ة إالرساع يف ٕامت -1

 حتد�ت املر��؛
 تقدمي مجیع ٔ�شاكل ا�مع املادي واملعنوي �لشعب الفلسطیين؛ -2
سن �رشیعات جترم وتقطع مع لك ٔ�شاكل التطبیع مع هذا الك�ان  -3

 .الصهیوين
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

اليت تع�شها بعض  نود ٔ�یضا ٔ�ن نثري �ن��اه ٕاىل امل�ٔساة إال�سانیة
أ�مر ا�ي  ،الشعوب يف ربوع العامل، ومهنا قضیة مسلمي الروهینغیا مبیامنار

یق�يض العمل �ىل السا�ة ا�ولیة من ٔ��ل تعبئة اجلهود لوقف لك ٔ�شاكل 
واليت بلغت در�ة اجلرامئ ضد إال�سانیة  ،��هتااكت اليت یتعرضون لها

  . ل دامئ لقضیهتموالتطهري العريق، وإالسهام يف ٕاجياد �
وٕاذ �مثن م�ادرة صاحب اجلال� ٕاىل ٕارسال مسا�دات ٕا�سانیة ٕاىل 
البنغالد�ش بغرض دمع �ود هذا الب� يف موا�ة التدفق املك�ف لالج�ني 
الوافد�ن من م�امنار، فٕاننا �مثن كذ� ت�ين مقرتح الشعبة الربملانیة املغربیة 

اليت اس�تضافهتا روس�یا  137ته الـمن طرف �حتاد الربملاين ا�ويل يف دور

من شهر ٔ�كتو�ر املايض، وا�ي یدعو ٕاىل وضع �ل هنايئ  18و 14ما بني 
  .لهذه أ�زمة

يف فریق العدا� والتمنیة وحنن نلمس يف ا�ٓونة أ��رية ما  ال �سعناو
ٔ�صبحت �لیه ا�بلوماس�یة املغربیة اليت یقودها �ال� امل� من دینام�ة 

 مس�توى القارة إالفریق�ة ٔ�و املنطقة العربیة ٔ�و ا�ولیة، ال وح�ویة، سواء �ىل
�سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن ٔ�یضا م�طق �س��اق�ة و�س�رشاف يف العمل 
ا�بلومايس ضد م�اورات خصوم اململكة واملقاربة احلكمية والرش�یدة يف 
التعامل مع أ�زمات اليت تع�شها �دد من املناطق يف اس�تقاللیة �مة لقرار� 

لس�یادي، ولعل املصداق�ة اليت �متتع هبا املغرب الیوم تؤه� �لعب دور ا
  . ٕاجيايب وفعال يف املسامهة يف ٕاجياد �لول لها

وندعو يف هذا إالطار ٕاىل تعز�ز التاكمل بني ا�بلوماس�یة الرمسیة 
وا�بلوماس�یة املوازیة، �اصة الربملانیة مهنا، قصد اس��ر ما تتوفر �لیه من 

كن توظیفها يف اجتاه ا�فاع عن القضا� العاد� �لمملكة و�ىل ٕاماك�ت مي
  . رٔ�سها قضی��ا أ�وىل، قضیة الو�دة الرتابیة

ونغتمن هذه املناس�بة لنو�ه حتیة تقد�ر وا�زتاز لقواتنا املسل�ة امللك�ة 
عن و�دتنا الرتابیة،  ذو ��ىل ما تبذ� من تضحیات جسام محلایة احلدود وا

لتحیة لاكفة القوات أ�م�یة من ر�ال و�ساء أ�من الوطين كام نو�ه نفس ا
وا�رك املليك وخمتلف أ��زة أ�م�یة والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة اليت 
�سهر �ىل ٔ�من وسالمة بالد� حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� 

  .حفظه هللا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  لسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات وا
ٕان �رتباك ا�ي عرفه مشهد� الس�یايس واحلزيب �الل املر�� 
أ��رية، واملرتبط ٔ�ساسا �الخ�الالت والرتاجعات اليت ٔ�عق�ت 

، �ٕالضافة ٕاىل املقار�ت 2016و �2015س�تحقاقات �نت�ابیة لس�يت 
ت �ج�عیة و�ىل القارصة اليت مت اع�دها يف التعامل مع �ح��ا�ا

رٔ�سها اح��ا�ات احلس�مية تفرض �لینا مجیعا اس�ت�الص ا�روس والعرب 
ا�ميقراطي واملسار احلقويق  وصیانة �خ�یارمن ٔ��ل تصحیح املسار 

ببالد�، وا�ي یعد ٔ�مه مقومات التمنیة والعدا� �ج�عیة، مبا یق�ضیه ذ� 
والتفا�ل بني القوى الس�یاس�یة  من �رس�یخ م�ادئ التعاون والتوافق واحلوار

واملدنیة والفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني، يف ٕاطار املرشوعیة 
ا�س�توریة وا�رتام مق�ضیات �خ�یار ا�ميقراطي، و�جتاه حنو بلورة 
صیغ جامعیة لتقویة مسرية إالصالح وٕاس�ناده س�یاس�یا وجممتعیا، و�نضباط 

سؤولیة �حملاس�بة والقطع مع م�طق املزایدة لقمي الشفاف�ة والزناهة، وربط امل 
  . و�س�تقواء �لسلطة

م�طق الصدام والرصاع �ىل املواقع �ارج املنطق ا�ميقراطي مل ولن 
  . جيين م�ه املغرب سوى ت�ٔج�ل ورش البناء ا�ميقراطي وت�ٔ�ري قطار التمنیة
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س�سامه  الشفاف�ة والزناهة، وم�ادئ ف�ا�رتام قوا�د املامرسة ا�ميقراطیة
�لك ت�ٔ�ید يف اسرت�اع ثقة املواطن يف العملیة ا�ميقراطیة ويف املؤسسات، 
وهذا هو الرهان احلق�قي ا�ي جيب ٔ�ن نعمل مجیعا �ىل �رس�ی�ه وحتق�قه 

  .�س�مترار
ندعو يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن  ،و يف هذا الس�یاق

یطبعها التبرص واحلمكة، مع  مقاربة وطنیة" ٔ��داث احلس�مية"ٕاىل مقاربة 
�س�مترار يف مواص� ٔ�وراش التمنیة و�س�ت�ابة �لمطالب �ج�عیة 
العاد� �لساكنة، مؤكد�ن يف هذا إالطار ٔ�ن جتاوز وضعیة �ح�قان اليت 

ٕاال من �الل  -يف تقد�ر�  - الزالت سائدة يف املنطقة، ال ميكن ٔ�ن تمت 
ذمة هذه أ��داث، وٕاطالق م�ادرة  ٕاصدار عفو شامل عن املعتقلني �ىل

س�یاس�یة حق�ق�ة �س�تجیب لتطلعات الساكنة، واملسامهة يف طي صف�ة 
ا�ٓالم وأ�خطاء، وحامیة ملا رامكته بالد� من مك�س�بات �ىل املس�توى 

  . احلقويق، و�كر�سا �و� احلق والقانون واملؤسسات
عض امل�ٓيس ؤ�مام هذه أ��داث والتطورات �ج�عیة امل�سار�ة وب

اليت تع�شها ساكنة بعض املناطق من الوطن، �ىل غرار ما وقع �زا�ورة �ىل 
�لف�ة ٔ�زمة حش املیاه، وكذ� الفاجعة أ��مية اليت وقعت ٕ�قلمي الصو�رة 

امرٔ�ة، رمحهن هللا، ن���ة الزتامح من ٔ��ل مسا�دات  15واليت راح حضیهتا 
  .رامهاج�عیة ٕاحسانیة، ال تت�اوز قميهتا بضعة د

هذه احلادثة �سائل جنا�ة �دد من املشاریع �ج�عیة اليت تب�هتا ا�و� 
واحلكومات املتعاق�ة، و�ىل رٔ�سها املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة اليت 

س�نة، واليت اكن من مضن ٔ�هدافها الرئ�سة التقلیص واحلد  12انطلقت م�ذ 
طنني، ويف هذا إالطار، من مظاهر الهشاشة وإالسهام يف حفظ �رامة املوا

  .الزلنا ن��ظر ٕاجراءات معلیة ملموسة لت�اوز اخ�الالهتا
ٕاننا حنتاج الیوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، ٔ�مام هذه أ��داث 
والتطورات �ج�عیة امل�سار�ة، ٕاىل تقدمي اجلواب الرصحي واحلق�قي 

ما الس��ل ٕاىل ٔ�ن ینال : واملس�تع�ل عن سؤال حموري و�امس، وهو
   اطن حظه من الرثوة الوطنیة بعدل و�رامة؟املو 

لهذا ندعو ٔ�ن �كون من بني خمر�ات اجلواب، ال�رسیع ��مع املبارش 
�لف�ات الهشة والفقرية، وا�ي متت عرقلته حلسا�ت س�یاسویة ضیقة �ىل 

  .عهد حكومة أ�س�تاذ عبد إال� ا�ن كريان
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�ید
يف هذا الصدد، �مثن النقاش ا�ا�ر حول منوذج�ا التمنوي، �عتبار 

ٔ�صبح الیوم �ري قادر �ىل �س�ت�ابة �لمطالب املل�ة "ا�منوذج احلايل 
واحلاج�ات املزتایدة �لمواطنني و�ري قادر �ىل احلد من الفوارق بني الف�ات 

كام ٔ�كد �ىل ذ� ". ىل حتق�ق العدا� �ج�عیةومن التفاو�ت ا�الیة و�
  .�ال� امل� يف اف�تا�ه لهذه الس�نة ال�رشیعیة

فٕاننا �رى يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، ٔ�ن ٔ�مه املقومات 
واملس�تلزمات اليت یتطلهبا جناح املغرب يف بناء منوذ�ه التمنوي ی��غي ٔ�ن 

  : �ر�كز �ىل مایيل
 راطي راخس وقوي؛بناء دميق -1
 ب��ة س�یاس�یة واج�عیة یطبعها �س�تقرار؛ -2
�حلرص �ىل حماربة الفساد وتعز�ز الزناهة  احلاكمة يف التدبري، -3

 والشفاف�ة؛
 حسن اس��ر الرٔ�سامل املادي والالمادي ا�ي تتوفر �لیه بالد�؛ -4
تظافر اجلهود من �الل �خنراط امجلاعي والتعبئة الشام�، لك من  -5
 .وحكومة ؤ�حزا� ومؤسسات وجممتع مدين ، دو�موقعه

واعتبارا لكون ورش اجلهویة املتقدمة يف صلب ا�منوذج التمنوي املزمع 
اع�ده، وٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة وح�ویة هذا الورش ا�ي اخنرطت بالد� يف 
تفعی� م�ذ س�ن�ني، واس�تحضارا �لمق�ىض ا�س�توري ا�ي یعترب املس�ٔ� 

ت معل جملس�نا املوقر، وبعد �طالع �ىل إالجراءات الرتابیة من ٔ�ولو�
، ندعو ٕاىل موا�بة ورش 2018املربجمة يف مرشوع قانون املالیة لس�نة 

اجلهویة املتقدمة مبا �سامه �شلك فعال يف حتسني تنافس�یة و�اذبیة اجلهات 
  .والتخف�ف من الفوارق ف� ب�هنا، حتق�قا �لعدا� ا�الیة

ذا إالطار ٔ�ن التقر�ر �ق�صادي واملايل املرفق والبد ٔ�ن نذ�ر يف ه
مبرشوع قانون املالیة یربز جبالء وجود تفاو�ت صار�ة، سواء �ىل 
مس�توى دینام�ة اجلهات وا�منو �ق�صادي والعدا� يف الولوج �لحقوق 

 . أ�ساس�یة ٔ�و �ىل مس�توى التوزیع اجلهوي لالس��ر
 ٔ�كد �ىل ذ� �ال� امل�، ٕان ورش اجلهویة املتقدمة امل�شودة، كام

ال تنحرص يف �وهنا جمرد ٕاجراء تقين ٔ�و ٕاداري بل تو�ا �اسام لتطو�ر "
  ". وحتدیث هیالك ا�و� وا�هنوض �لتمنیة املندجمة

ومن ٔ��ل ذ�، البد ٔ�ن نقف و�لك رصامة �ىل مجیع إالشاكالت اليت 
  : ما�زال تعوق مسار تزنیل هذا الورش، نذ�ر من ب�هنا

�ٓلیة �ل�شاور والت��ع والت�س�یق يف مسلسل تزنیل اجلهویة  غیاب -1
 املتقدمة؛

همينة الرؤ� القطاعیة واملركزیة �س�یادة م�طق التجزيء والفصل بني  -2

الس�یاسات العموم�ة اليت یمت وضعها، ح�ث تظل يف ٔ��لهبا ح��سة رؤیة 
 قطاعیة معزو�؛

یة يف ضعف �خنراط الفعال �تلف القطا�ات الوزاریة املركز  -3
مسلسل تزنیل اجلهویة مما یرتك اجلهة يف موا�ة قطاع وزاري وا�د �مين 

 ؛)وزارة ا�ا�لیة(دون �ريه 
�دم مسا�رة الال�ركزي إالداري ملرشوع اجلهویة املتقدمة، ح�ث  -4

مازالت بعض اجلهات ال تتوفر فهيا مصاحل الممركزة لبعض القطا�ات، مما 
يف هذا إالطار ندعو ٕاىل ال�رسیع ٕ�خراج . �زيك تبعیهتا ملصاحل �ویة ٔ�خرى

 .م�ثاق الالمتركز إالداري
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ضعف املوارد ا�اتیة �لجهات وامجلا�ات الرتابیة، مما یق�يض يف  -5
نظر� ال�رسیع ٕ�صالح النظام اجلبايئ احمليل �رافعة لتمنیة هذه املوارد، مع 

 ٕا�ادة ضامن ��س�ام والت�ا�س مع النظام الرضیيب الوطين، كام ندعو ٕاىل
تنظمي صندوق التجهزي امجلاعي، مبا یتالءم و�خ�صاصات ا�اتیة واملنقو� 

  .اجلدیدة اليت تضطلع هبا اجلهات وامجلا�ات الرتابیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٕان م�اقشة قانون املالیة ال ميكن ٔ�ن تمت دون اس�تحضار الظرف�ة 
ي لبالد�، �ىل ٔ�ساس ٔ�هنا م�غريات وعوامل تؤ�ر �ق�صادیة �لمحیط إالقلمي

يف ال�شاط �ق�صادي لبالد�، ومن مت وجب ٔ��ذها بعني �عتبار يف 
الت�لیل �لوقوف �ىل الت�ٔثريات املتوقعة و�ح�الت املمك�ة دون ٕاغفال 

  . نقط الیقظة الواجب احلذر مهنا
إالقلميي  وٕ�لقاء نظرة رسیعة �ىل املؤرشات �ق�صادیة �لمحیط

  :وا�ويل جند ما یيل
، مع توقع منو %3.6ا�منو �ق�صادي العاملي جسل هذه الس�نة  -1

 ؛2018س�نة  %3.7ب�س�بة 
س�نة  %1.9مقابل توقع  %2.1، 2017م�طقة الیورو جسلت س�نة  -2
 ؛2018

ٕان هذه املؤرشات عند رشاكئنا �ق�صادیني مك�ت بالد� من حتق�ق 
، اليشء ا�ي 2017شهر غشت حتسن ملحوظ الق�صاد� حىت ممت 

 . س�یف�ح ٔ�مامه فرص �دیدة لتقویة ٔ�دائه والرفع من تنافس��ه و�اذب��ه
لكن �ملقابل، جيب �ن��اه ٕاىل مجمو�ة من املؤرشات السلبیة اليت 
تؤدي ٕاىل تباطؤ معدل منو اق�صاد� الوطين نذ�ر من ب�هنا حسب التقر�ر 

 :�ق�صادي واملايل طبعا
 ؛%10.7ٕاىل  %10.4لبطا� من ارتفاع معدل ا -1
ارتفاع ا��ن اخلار� العمويم، وهو ما یبقي مشلك �ح�یاطي  -2

 من العم� الصعبة حتد قامئ، نظرا الرتباط أ�داء �لعم� الصعبة؛
�س�ب �سجیل ز�دة �ىل  %�8.2زاید جعز املزيان الت�اري ب�س�بة  -3

  .%36.1، �اصة مواد الطاقة ب�س�بة %7.3مس�توى الواردات ب 
ويف ٕاطار العمل مبق�ضیات القانون التنظميي �س�ل ٕ�جيابیة الزتام 
احلكومة بتضمني العدید من إالجراءات يف مرشوع القانون املايل لس�نة 

، واليت من ش�ٔهنا حتسني جنا�ة النفقات العموم�ة، مما س�سامه يف 2018
ٔ�ننا نلفت تعز�ز �نضباط املزيانیايت العام وشفاف�ة املالیة العموم�ة، �ري 

 :�ن��اه ٕاىل املالحظات التالیة
غیاب تقار�ر مرفقة عن املؤسسات اليت مت اف��اصها من طرف  -1

 وزارة املالیة؛ 
غیاب تقر�ر یوحض توزیع الرضیبة �ىل ا��ل �ىل امجلا�ات الرتابیة،  -2

ومعایري و�یف�ات توزیع هذه احلصص �ىل امجلا�ات املس�تف�دة، مضن 

 ون املالیة؛التقار�ر املرفقة بقان
�دم توضیح املداخ�ل �ري اجلبائیة؛ وتقس�ميها وفق ما نص �لیه  -3

أ�جور عن اخلدمات  -حصی� الغرامات : القانون التنظميي �لاملیة، ؤ�ساسا
حصی� �س�تغالالت وأ��وات  -مداخ�ل ٔ�مالك ا�و�  –املقدمة 

  .وحصص أ�ر�ح
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

 2018وید مرشوع قانون املالیة لس�نة يف س��ل البحث عن فرص جت
س��دي مجمو�ة من املالحظات اليت ختص الفرضیات، س�ٔ�اول ٔ�ن ٔ�قفز 

  .�ىل بعض أ�مور ؤ�نتقل ٕاىل اجلانب �ج�عي
ٕان �خ�صاصات ا�س�توریة املو�و� �لس املس�شار�ن تفرض �لینا 

قانون مالیة  ٕایالء اه�م ٔ�كرب �لقضا� ذات الطابع �ج�عي يف مرشوع
، خصوصا وقد ملس�نا �الل حتلیلنا �لمعطیات املتضمنة يف مرشوع 2018

القانون ا�ي بني ٔ�یدینا التو�ه �ج�عي �لحكومة كام س�بق ؤ�ن الزتمت 
ٔ�مام�ا مبناس�بة م�اقشة الرب�مج احلكويم، وقد جسلنا �لك ارتیاح اس�مترارمك 

 والشغل، �ٕالضافة ٕاىل اع�د يف دمع القطا�ات �ج�عیة، اكلص�ة والتعلمي
�دة ٕاجراءات لتقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، ٔ��رزها الرفع من 
�ع�دات املالیة ا�صصة لصندوق التمنیة القرویة واملناطق اجلبلیة، 
والصندوق اخلاص حلصی� الرضائب املرصودة �لجهات، وحصة امجلا�ات 

قمية املضافة، م�وهني يف هذا إالطار الرتابیة من حصی� الرضیبة �ىل ال 

خبصوص توس�یع صندوق التاكفل احلكويم �لقرار ا�ي اختذه ا�لس 
  .�ج�عي ل�شمل أ��ات املهمالت

�ري ٔ�ننا يف هذا إالطار وهبذه املناس�بة، جندد الت�ٔ�ید �ىل ٕاعامل م�دٔ� 
احلاكمة يف رصف هذه �ع�دات لتحق�ق أ�هداف املرجوة من هذه 

  . الصنادیق
كام ننوه بقرار احلكومة الش�اع الت�اوب مع مقرتح زمالئنا الربملانیني 
مب�لس النواب القايض �لرتاجع عن الرفع من الرضیبة �ىل احملروقات من 

انعاكس سليب  -يف �ال تفعی�  -، مما اكن س�یكون � %14ٕاىل  10%
ا�رتام رشاكت  �ىل القدرة الرشائیة، مع الت�ٔ�ید �ىل رضورة مراق�ة مدى

وحمطات توزیع املواد النفطیة ملق�ضیات قانون املنافسة الضام�ة حلقوق 
  .املس�هتلكني ومعوم املواطنني

ٔ�ما �ىل مس�تو قطاع الرتبیة الوطنیة، فٕانه ال ختفى �لیمك �خ�الالت 
الب��ویة اليت یتخبط فهيا هذا القطاع رمغ املوارد املالیة وال�رشیة املهمة 

ملیار  59واليت بلغت يف مرشوع قانون مالیة ا�ي حنن بصدده  املعبئة �،
ٔ�لف م�صب شغل، ويه موارد تبقى �برية،  20درمه وٕا�داث ٔ�زید من 

مقارنة مع ما تنفقه دول ٔ�خرى �ىل قطاع التعلمي ق�اسا ٕاىل �جتها ا�ا�يل 
 اخلام، ٕاال ٔ�ن النتاجئ املس�� تبقى خمیبة ل�ٓمال مع أ�سف ودون تطلعاتنا
وانتظاراتنا، ح�ث حيتل املغرب مرتبة �د م�دینة يف مؤرشات جودة 

  .التعلمي
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار، الوقت ا�هت�ى

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .ٔ�س�سمح

الس�ید الوز�ر احملرتم، من طبیعة احلال، نؤكد يف اجلانب  ،�شلك �ام
لشغل، �انب الش�باب، �ج�عي �ىل �انب الص�ة ٔ�یضا، �انب ا

  .جماالت م�عددة ال �سمح الوقت ٕ�درا�ا اكم�
�شلك �ام، الس�ید الوز�ر احملرتم، �مثن يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس 
املس�شار�ن مبكونیه مس�شاري حزب العدا� والتمنیة ومس�شاري نقابة 

ابیات من ٕاجي �2018حتاد الوطين �لشغل �ملغرب ما �اء يف قانون مالیة 
  .حتصیهنا، ون��ه ٕاىل جوانب القصور الس�تدرا�ها وجب

  ."وهللا من وراء القصد وهو هيدي سواء الس��ل"
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

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

  .اللكمة �لس�ید رئ�س الفریق احلريك

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
ة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ� �سم هللا الرحامن الرحمي والصال

  .وحصبه ٔ�مجعني
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف هذه اجللسة، ٔ�عرض �ىل ٔ�نظارمك و�ة 
نظر الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر، حول مضامني وتو�ات مرشوع 

الس�یايس و�ق�صادي ، وكذا الس�یاق 2018القانون املايل لس�نة 
  .و�ج�عي املؤطر ٔ�هدافه ومرجعیاته

يل يف البدایة، حرضات الس�یدات والسادة، ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة  وامسحوا
ٔ�خرى ٔ�ن مقارب��ا لهذا املرشوع يه �بعة من ق�ا�ة س�یاس�یة راخسة، 
مس�متدة من مرجعیة حر�یة، �لمتنا الثبات �ىل املبادئ واملواقف بعیدا عن 

ع، �لمتنا كذ� ٔ�ن مصل�ة الوطن فوق لك حساب، ؤ�ن ٕاغراء املواق
  . املغرب ٔ�مسى من لك املناورات واملصاحل الضیقة

س�نة س�نظل حصنا م�ینا ضد لك  60و�عهد� دوما، و�ىل مدى 
التیارات الهدامة، اليت �رید رشا هبذا الب� ا�ٓمن واملس�تقر، م�ترص�ن دامئا 

ٔ�بنائه وی�ين مس�تق�ال یتقامسه ملغرب املؤسسات، مغرب یوفر الكرامة للك 
  .امجلیع

هبذه املرجعیات والق�ا�ات ا�رت� التوا�د يف أ��لبیة احلكوم�ة ل�سامه 
يف دمع اخلیار ا�ميقراطي، ومواص� إالصال�ات الهیلكیة واملؤسساتیة اليت 
ٔ�سس لها ا�س�تور، �ا�لني نصب ٔ�عی��ا ٔ�ن املواقع ال تصنع املواقف، ؤ�ن 

  .لوطن ال �شرتط موقعا لفعل ذ�من �رید �دمة ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

هبذه الروح الوطنیة الصادقة، ال ميك�نا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن جندد 
ا�زتاز� الك�ري �لن�ا�ات ا�بلوماس�یة لبالد�، حتت الق�ادة احلكمية 
لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا يف خمتلف احملافل القاریة 

ولیة، واكن �ٓخرها املشاركة النوعیة جلاللته يف القمة إالفریق�ة أ�وروبیة وا�
ب�ٔبید�ان، واليت رخست ر�دة بالد� يف جمال �دمة قضا� ٕافریق�ا س�یاس�یا 
واق�صاد�، وجعلهتا رش�اك ٔ�ساس�یا يف صنا�ة القرارات يف �امل مطبوع 

  .�لتحوالت
جلال� امل� نرصه هللا  بنفس الفخر و��زتاز، �س�ل ا�ور الطالئعي

بصف�ه رئ�سا �لجنة القدس، ومواقف اململكة الراخسة يف ا�فاع عن احلق 
املرشوع �لشعب الفلسطیين يف ٕاقامة دولته املس�تق� و�امصهتا القدس 
الرشیف، وٕاذ �س�ل ٕادان��ا الشدیدة لقرار إالدارة أ�مر�ك�ة املنايف �لرشعیة 

�رص احلمكة وٕارادة السالم بغیة ٕاجياد �ل ا�ولیة، فٕاننا نتطلع ٕاىل ٔ�ن ت� 
هنايئ �لزناع يف الرشق أ�وسط، مبا یضمن احلقوق املرشو�ة �لشعب 

  . الفلسطیين
  الس�ید الرئ�س،

حنن الیوم يف مر�� حتول اسرتاتیجي یعزز املسار ا�ميقراطي لبالد�، 
بفضل حمكة وتبرص صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ا�ي 

س لهذه النق� النوعیة خبطا�ته التارخيیة وتوجهياته السام�ة مبناس�بة عید ٔ�س
العرش أ��ري، ويف اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة احلالیة �لربملان، هذه 
التوجهيات الهادفة ٕاىل ٕارساء حاكمة مؤسساتیة �جعة عنواهنا ربط 

ریة وحزبیة حكوم�ة و�رملانیة وٕادا: املسؤولیة �حملاس�بة �ىل مجیع املس�تو�ت
وهو ما جيعلنا الیوم مجیعا ملزمني، لك . ومؤسسات معوم�ة وجام�ات �رابیة

من موقعه، برتمجة هذا التحول بغیة �رتقاء مبهام ؤ�دوار املؤسسات اليت 
يه املاكن الطبیعي للك ٕاصالح ول�ست �لبة �لرتاشق واملزایدات 

  .الس�یاسویة
  الس�ید الرئ�س،

ضا مدعوون الیوم ق�ل الغد ٕاىل الرشوع بنفس روح املسؤولیة حنن ٔ�ی
يف اس�تكامل بناء ا�منوذج التمنوي اجلدید، منوذج یقوم �ىل تق�مي املنجزات 
وتقومي �خ�الالت ورمس خریطة طریق واحضة املعامل تؤسس ملصاحلة 
فعلیة بني املواطن واملؤسسات، من �الل مالمسة ا�شغاالته والت�اوب مع 

صال�ات معیقة متنح لالق�صاد الوطين م�اعته، تطلعاته، و�رمجهتا �رب إ 
  .وتعید �لس�یاسة نبلها، و�لمؤسسات مصداق�هتا وهی�هتا

منوذج �منوي یوفر �ٓلیات �لق الرثوة بدل التنافس فقط يف توزیعها، 
وخيلق التوازن ا�ايل واجلهوي و�ج�عي بدل ال�دي يف توس�یع الفوارق 

هو ما �س�تدعي صیا�ة س�یاسات معوم�ة وإال�الل هبذا التوازن امل�شود، و 
بدی� قامئة �ىل إالبداع والنقد ا�ايت واجلرٔ�ة يف صنا�ة القرار واختاذه وجعل 
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مصل�ة الوطن واملواطن فوق لك اعتبار، و�س��ر أ�م�ل ملؤهالت ب�� 
مبوارده ال�رشیة و�ق�صادیة والطبیعیة ورصیده التارخيي واحلضاري، 

ة املب��ة �ىل التعددیة والتنوع يف ٕاطار الو�دة، و�رٔ�سام� وخبیاراته الثابت
  .الرمزي الغين

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
م�طلق هذا ا�منوذج التمنوي امل�شود یظل هو القانون املايل �عتباره 

 اخلیط حماك حق�ق�ا �لس�یاسات العموم�ة ومق�اسا �لرؤیة التمنویة اليت �شلك
  .الرابط للك أ�وراش والربامج املسطرة

و�ىل هذا أ�ساس ی�ٔيت هذا املرشوع ا�ي نناقشه يف س�یاق القانون 
التنظميي �لاملیة املعمتد م�ذ ثالث س�نوات، مما جيعل ال�ساؤل مرشو�ا حول 
مدى انعاكس مضام�نه وقوا�ده ؤ�حاكمه �ىل ب��ة وتو�ات مرشوع 

ة �ىل ٔ�نظار�، م�طلعني ٕاىل ٔ�ن تع�ل احلكومة املوازنة العامة املطرو�
بتقدمي منوذج �دید �لقانون املايل من ٔ��ل مزيانیة �ربط إالع�دات 
�ٔ�هداف، وتقوم �ىل توطني املشاریع وتوزیعها �شلك حمدد يف الزمان 
واملاكن، قطاعیا وجمالیا و�و�، مما س�ميكن املؤسسة ال�رشیعیة من ٔ�داء 

سهل مقاربة املزيانیة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة دورها الرقايب، و� 
  .اكخ�صاص دس�توري �دید �لربملان

  الس�ید الرئ�س،
كنا والزلنا نتطلع ٕاىل توزیع م�صف لٕالس��ر  ،يف الفریق احلريك ،ٕاننا

العمويم جمالیا واج�عیا بغیة �لق التوازن اجلهوي امل�شود وكذ� التوازن 
�ىل ما س�بق، ف�حن الیوم �ىل مسافة ما  بني ٔ�قالمي نفس اجلهة، وت�ٔس�سا

یقرب من ثالث س�نوات �ىل إالطالق الفعيل لورش اجلهویة املوسعة، مبا 
هو معروف طبعا عن مرا�ل الت�ٔس�س من تعرث �اصة يف س�یاق هذا 
الورش ا�ي هيدف ٕاىل تطو�ر ب��ة ا�و� وا�متع وٕا�ادة توزیع �ٓلیات التمنیة 

نا الیوم ٔ�ن �كون املزيانیة العامة س��ال لتفعیل بني املركز واجلهات، ف�طلع 
هذا اخلیار اجلهوي، من �الل توزیع �ادل وم�صف �لرثوة، ومتكني الفا�ل 
اجلهوي واحمليل من �ٓلیات قانونیة وتنظميیة لیتفا�ل مع ا�ینام�ة إالج�عیة 
وإالق�صادیة اليت تعرفها اجلهات، ونعترب ٔ�ن مد�ل حتق�ق هذا الهدف هو 

ر م�ثاق الال�ركزي بغیة نقل القرار إالداري ٕاىل مس�تعملیه �و� وحملیا، ٕاقرا
�لام ٔ�ن هذا املیثاق ل�س �ایة يف �د ذاته، ورمغ ٔ�مهیته، مففعو� س�یظل 
حمدودا ما مل توا�به ٕارادة  س�یاس�یة �ى احلكومة مركز�، وقدرهتا �ىل 

  .التنازل عن ثقافة ٕادارة الش�ٔن اجلهوي واحمليل من املركز
  الس�ید الرئ�س،

وٕاذ ننوه مبجهودات وزارة ا�ا�لیة يف موا�بة  ،ويف هذا الس�یاق كذ�
امجلا�ات الرتابیة، ويف ٕاخراج مجمل النصوص التطبیق�ة �لقوانني التنظميیة 
املتعلقة هبا، فٕاننا نؤكد مرة ٔ�خرى �ىل رضورة مراجعة معایري ختصیص 

الل اع�د معایري التمنیة وتوزیع املزيانیات �ىل ا�الس اجلهویة، من �
ال�رشیة ومؤرشات اخلصاص التمنوي بغیة �رتقاء �جلهات اليت مل �س�تف�د 

  .من فرص التمنیة م�ذ عقود
�س�ل ٔ�یضا يف هذا إالطار رضورة التعجیل �رصد �ع�دات الالزمة 
لصندوق التضامن بني اجلهات والت�ٔهیل �ج�عي وفق معایري موضوعیة، 

الت�س�یق والتاكمل مع صندوق �منیة املناطق القرویة واجلبلیة �ىل مع مرا�اة 
  .مس�توى التد�الت يف �ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة وإالج�عیة

وارتباطا هبذا ا�ال، واس�تحضارا ملا حيىض به العامل القروي يف �رامج 
احلركة الشعبیة من ٔ�ولویة، نود الت�ٔ�ید �ىل رضورة وضع خمطط م�اكمل 

تمنیة هذا الوسط احلیوي، جيمع ش�تات التد�الت القطاعیة، مبقاربة تقوم ل 

�ىل ا�متیزي إالجيايب لهذا العامل ا�ي ميثل املغرب العمیق، ومصدرا ٔ�ساس�یا 
�لرثوة الوطنیة، حفسب تقار�ر ا�لس �ق�صادي وإالج�عي والب�يئ، فهو 

 65%�ت، ویغطي من الغا 62%من املوارد املالیة، و  70%یوفر جببا� 
من �اج�ات احللیب و�ملقابل،  96%من �ا�ة البالد ٕاىل احلبوب، و 

ٔ�لف دوار تعاين نقصا يف  29ويف غیاب رد التحیة ب�ٔحسن مهنا، مفا مجمو�ه 
من مجموع الفقراء  %80اخلدمات �ج�عیة والب��ات أ�ساس�یة، وحوايل 

ط �س�تف�دون مهنم فق 23%مهنم يف وضع الهشاشة، و 64%قرویني، و
من التغطیة الصحیة، دون وجود ب��ات حصیة �لقرب، هذا جمبناهش اح�ا 

  ...الس�ید الوز�ر وٕامنا التقر�ر د�ل
 1.5، و40%كام ٔ�ن الربط املزنيل �لامء الصاحل �لرشب ال یتعدى 

ملیون �سمة من الساكنة القرویة ال �س�تف�د من الربط الكهر�يئ، قس 
خرجيي اجلامعات، وجهرة ٔ�بناء القرى �لفال�ة، �ىل ذ� جحم بطا� الش�باب 

وما یرتتب عن ذ� من دینام�ة ٕاج�عیة وس�یاس�یة خترتق هذا املغرب 
العمیق، وتنايم الهجرة حنو املدن وهوامشها جراء ضعف الس�یاسات 

وهو ما �س�توجب يف م�ظور�، رضورة وضع م�ثاق . العموم�ة املو�ة �
  . روي ا�ي �شلك ٔ�ساسا لالس�تقراروطين تضامين لتمنیة العامل الق

  الس�ید الرئ�س،
ال ميكن ٕاال ٔ�ن �مثن عزم احلكومة مواص� تفعیل احملراكت أ�ساس�یة 
لٕالق�صاد الوطين واملمتث� ٔ�ساسا يف إالس��ر يف الب��ات التحتیة وأ�شغال 
العموم�ة واملهن العاملیة، ودمع ا�ططات القطاعیة الكربى من ق�یل الیوت�س 

ٕالقالع الصناعي، واملغرب الرمقي، وخمطط املغرب أ�خرض ا�ي نتطلع وا
ٕاىل تعز�ز د�ام�ه الثانیة اخلاصة �لفال�ة التضام�یة، وذ� بغیة جعل 
الفالح يف قلب الس�یاسة الفالح�ة، كام نعترب يف فریق�ا ٔ�ن احلا�ة مل�ة 
 الیوم لتق�مي هذه ا�ططات بعد مرور عرش س�نوات �ىل ٕاطالقها وذ�

  .هبدف جتویدها
ومن �انب �ٓخر ؤ�ن املقاو� يه رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة إالق�صادیة 
وإالج�عیة، �س�ل �ركزي املرشوع يف ٔ�هدافه �ىل دمعها ٕ�جراءات 
حتفزيیة، لكن من م�ظور� فٕان ا�هوادت املبذو� ٕالنعاش �امل املقاوالت 
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ملفروض �لهيا، مبختلف ٔ�صنافها، یظل حمدودا يف ظل الضغط الرضیيب ا
وتعقد املساطر والقوانني املؤطرة �لصفقات العموم�ة وصعوبة الولوج ٕاىل 
ا�متویل، كام ٔ�ن احلكومة واملؤسسات العموم�ة، مدعوة و�س�تع�ال ٔ�داء 
املت�ٔخرات املرتامكة لفائدة املقاوالت اليت ٔ�هنت ٔ�شغالها ؤ�وفت �لك 

د مهنا، وٕانقاذها من إالفالس الزتاماهتا، وذ� لتفادي املوت التدرجيي �لعدی
احملتوم، وكذ� إالرساع يف تنف�ذ أ�حاكم القضائیة املعط�، والتعویض عن 

  .�زع امللك�ة
  الس�ید الرئ�س،

من ٔ��ل �لق دینام�ة اق�صادیة واج�عیة، ٔ�صبح من املفروض معاجلة 
إالشاكلیات العقاریة اليت تلعب دورا �ام يف تق�مي م�اخ أ�عامل، �اصة 

ٔ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع اليت نقرتح يف ش�ٔهنا رضورة مراجعة ا
، �شلك یضمن ٕادما�ا يف 1919القانون املنظم لها ا�ي یعود ٕاىل س�نة 

ا�ورة إالس��ریة، ویضمن ٔ�یضا مصاحل ذوي احلقوق، ٕاىل �انب مراجعة 
، و�ل ٕاشاكلیة الت�دید 1917ال�رشیعات الغابویة اليت تعود ٕاىل س�نة 

  .لغابوي وما ٔ�دراك ما الت�دید الغبوي ومشالكها
وخبصوص م�اخ أ�عامل وٕانعاش إالس��ر العمويم وأ�ج�يب، وٕاذ 
�س�ل ٔ�مهیة اجلهود املبذو� يف هذا إالطار، وهو ما جعل بالد� حتتل 
ماكنة هامة يف التقار�ر ا�ولیة ذات الص�، فٕاننا كذ� �س�ل بعض 

�ز هذه ا�ینام�ة واملمتث� يف رضورة ٕاصالح املالحظات وإالقرتا�ات لتعز 
معیق لٕالدارة العموم�ة واس�تكامل ورش ٕاصالح القضاء، ومراجعة مدونة 
الرضائب وحتصیل ا�یون العموم�ة وامجلارك �شلك مشويل وجوهري، بدل 

  .ترصیف هذه التعدیالت �شلك تدرجيي مبناس�بة لك قانون مايل
  الس�ید الرئ�س،

ج�عیة، ال ميك�نا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن نتفا�ل يف جمال الس�یاسة االٕ 
ٕاجيابیا مع إالجراءات احلكوم�ة الرام�ة ٕاىل تعز�ز التاكفل وال�سك 
إالج�عیني، مع اقرتاح ربط توزیع إالع�دات ا�صصة �تلف الربامج 
إالج�عیة بدراسة دق�قة حول الف�ات املس�تحقة، وحتدید خریطة واحضة 

فقر والهشاشة، ضام� ملبادئ الشفاف�ة وإالنصاف والعدا� إالج�عیة املعامل �ل
و�اكفؤ الفرص، كام ن��ظر من احلكومة ٕابداع س�یاسة معوم�ة م�اكم� ال 
�ك�في ٕ�جراءات قطاعیة معزو�، ويف هذا إالطار نقرتح ٕا�ادة النظر يف 

وٕاصال�ا  الربامج إالج�عیة م�ل الرم�د وت�سري يف ٔ�فق تعز�زها وتعمميها
  .وضامن جناعهتا

ٕاىل �انب رضورة تق�مي هذه الربامج �ج�عیة و�ريها ح�ث ٔ�ث�ت 
الواقع حمدودیة �ٓ�رها، حب�ة ما �شف�ه فاجعة ٕاقلمي الصو�رة أ��مية، وما 
تع�شه الیوم ساكنة املناطق القرویة واجلبلیة يف موا�هتا ملو�ات الربد، 

دف�ة، ويه وضعیة تق�يض مقاربة ولك طمو�ا هو احلصول �ىل حطب الت
  .حكوم�ة توفر احللول البدی� بدل إالكتفاء بربامج ا�مع واملسا�دة

و�ل�س�بة ٕالصالح صندوق املقاصة، نقرتح تنظمي م�اظرة وطنیة 

موسعة، ق�ل إالقدام �ىل اختاذ ٕاجراءات من جحم رفع ا�مع عن �يق املواد 
سلبا �ىل الف�ات املعوزة  أ�ساس�یة اليت ال حما� انعاكسات س��عكس

  .واحملدودة ا��ل، ونذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال القر�ة د�ل البوطة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ال بد كذ� من اختاذ ٕاجراءات واحضة ٕالدماج أ�مازیغیة ٕاجيابیا يف 

�زي خمتلف م�ا� احلیاة العامة �رب ٕاخراج القانون التنظميي لٔ�مازیغیة ٕاىل 
الوجود، مع رصد إالع�دات الكف�� بتحق�ق هذا الهدف، ٕاذ مل یعد مق�وال 
وال معقوال ٔ�ن تظل القوانني التنظميیة ذات الص� يف ذیل ا�طط ال�رشیعي 
�لحكومة، مؤكد�ن �ىل رضورة ف�ح حوار موسع حولها دا�ل املؤسسة 

  .ا�س�تور حبقال�رشیعیة ق�ل اع�دها، حىت ختضع �لتجوید وترتمج ٔ�حاكم 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ومسك اخلتام ٔ�غتمن هذه الفرصة ٔ��دد إالشادة والتنویه �لتضحیات 
اجلسام واجلهود اجلبارة �لقوات املسل�ة امللك�ة، ور�ال ا�رك وأ�من 
الوطين والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة، وخمتلف مكو�ت إالدارة 

ة، يف س��ل ا�فاع عن حوزة الوطن وس�یادته وحفظ ٔ�من وممتلاكت الرتابی
املواطنني، دا�ني احلكومة ٕاىل مزید من العنایة ب�ٔوضاعهم املهنیة 

  .و�ج�عیة
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري الوطن واملواطنني حتت الق�ادة احلكمية 

  .جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
  .رمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك و 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید رئ�س الفریق احلريك

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، مشكورا

 :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  ضور الكرمي،احل

ٕانه ملن دواعي الرسور و��زتاز ٔ�ن ٔ�تد�ل الیوم �مس فریق التجمع 
، كام 2018الوطين لٔ�حرار ملناقشة اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة 

وافق �لیه جملس النواب، ويه م�اس�بة س�نویة جتسد الیوم �لحظة مفصلیة 
فرض �لینا التعبئة من �رخينا الس�یايس، حلظة س�یاس�یة �سائلنا مجیعا وت

امجلاعیة مكغاربة، یدا يف ید وراء �ال� امل� من ٔ��ل �خنراط معه يف 
مرشو�ه الرائد الهادف ٕاىل بناء مغرب �دید �سري يف ر�ب ا�ول الصا�دة 
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بت�ين ج�ل �دید من إالصال�ات الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة، 
لشعبنا، والتو�ه رٔ�سا حنو متك�نا من �رتقاء مبس�توى اخلدمات املقدمة 

معاجلة ٔ�وضاع ٔ�ولئك املواطنني واملواطنات ا��ن یع�شون يف وضعیة 
الهشاشة، وهو ما یفرض �لینا �ه�م ٔ�كرث �لتمنیة ال�رشیة وفق منوذج 

  .�منوي نعید ف�ه �رت�ب أ�ولو�ت
  الس�ید الرئ�س،

يف  ق�ل الرشوع يف م�اقشة مضمون هذا املرشوع، ال بد ٔ�ن �س��كر
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ما قامت به إالدارة أ�مر�ك�ة اليت ا�رتفت يف 
حتد سافر �لقوانني ا�ولیة ومواثیق أ�مم املت�دة، ومن �انب ٔ��ادي 
�لقدس �عامصة �و� ٕارسائیل، وٕاذ نندد هبذا السلوك أ�رعن، نؤكد ب�ٔن 

����ت الثالث  القدس يه العامصة أ�بدیة �و� فلسطني، القدس �امصة
والقدس �امصة �ل�رشیة مجعاء، م�وهني �لتفا�ل الرسیع جلال� امل�، رئ�س 
جلنة القدس وبتحراكته ا�بلوماس�یة من ٔ��ل اح�واء هذه أ�زمة، ح�ث 
طلبنا يف فریق�ا عقد �لسة �امة �لربملان مب�لس�یه �لتضامن مع شعب 

  . حلضن ا�ا� لهافلسطني أ�عزل ونرصة قضیته، اليت اكن املغرب ا
و�لعودة ٕاىل م�اقشة هذا املرشوع ال بد ٔ�ن نقف بدور� كربملانیني عند 
اخلطب امللك�ة السام�ة أ��رية لعید العرش ا�ید واف�تاح الس�نة ال�رشیعیة 
وخطاب املسرية اخلرضاء اليت رمس فهيا �اللته املعامل الكربى �لمر��، 

ا�لني الس�یاس�یني، �لینا مجیعا �لزتام ؤ�عطى فهيا توجهيات صارمة للك الف
  . هبا

يف هذا إالطار ال بد ٔ�ن ننوه ��بلوماس�یة املبادرة واملقدامة جلال� 
امل� وجشاعته يف ا�رتاقه �لم�اور املعادیة ملصاحل املغرب يف ٕافریق�ا، 
جسدهتا لقاءاته التارخيیة يف ٔ�بید�ان مع رئ�س مجهوریة ج�وب ٕافریق�ا 

نغوال، اليشء ا�ي یعزز العودة القویة �لمملكة يف ٕافریق�ا ورئ�س دو� �ٔ 
و�كرس جناح م�طق الس�یاسة املغربیة يف هذه القارة، واملبين �ىل م�دٔ� راحب 
راحب، ح�ث جعلت هذه الب�ان ذات امحلو� الس�یاس�یة و�ق�صادیة �رجع 
 ٕاىل �ادة صواهبا وتعرتف ب�ٔمهیة عودة اململكة ٕاىل احلضن إالفریقي، من

�الل املاكنة املرموقة اليت حيتلها م� املغرب بني ملوك ورؤساء دول العامل 
و�رافعه ا�امئ واملنارص �لقضا� العاد� �لقارة، الرافضة للك ٔ�سالیب ا�هتم�ش 
�ق�صادي واملطالبة برضورة رفع املعا�ة عن املواطن إالفریقي و�كر�س 

من متزیق القارة وحماربة لك مظاهر ا�ميقراطیة والتحرر و�بتعاد �ىل املزید 
  .�س��داد اجلاث�مة �ىل أ�نظمة الس�یاس�یة يف ٕافریق�ا

  الس�ید الرئ�س،
لقد جسلت هذه اخلطب امللك�ة السام�ة كذ� النواقص اليت تعرتي 
املشهد الس�یايس و�خ�الالت اليت تع�شها إالدارة املغربیة، والبطء 

توا�ب طمو�ات �اللته يف ٕاجناز الشدید ا�ي �سري به، مما جعلها ال 
اليشء ا�ي جعل  س�تجیب ملتطلبات الساكنة،� املشاریع املربجمة وال 

اجلالس �ىل العرش ی�ٔمر احلكومة والربملان بتحمل مسؤولیهتام و�ش�تغال 

�ىل ٕا�ادة صیا�ة منوذج �منوي �دید، �س�تطیع �س�ت�ابة الرسیعة 
جيعل من خمتلف الس�یاسات �ل�اج�ات املل�ة �لمواطنات واملواطنني، و 

  .العموم�ة �ٓلیة حق�ق�ة لتحق�ق هذه احلاج�ات املل�ة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان هذه الرؤیة الثاق�ة جلال� امل� محمد السادس حفظه هللا حتصن 
مس�تق�ل الوطن، وجتعلنا نف�خر مبؤسس��ا امللك�ة اليت تع�ش نبض الشارع 

ة، لیبقى �ال� امل� �ل�س�بة ٕالینا هو وتتفا�ل مع قضا�ه العاد� واملرشو�
صامم ٔ�مان هذه ا�و�، وضامن دوا�ا، حيرتم ا�س�تور ومؤسساته، ویفعل 
مق�ضیاته بتطبیقه �لقانون �رب ٕارصاره �ىل تطبیق م�دٔ� ربط املسؤولیة 
�حملاس�بة، ح�ث یؤكد �اللته �ىل رضورة الرضب �ىل ٔ�یدي املفسد�ن 

ؤون التدبري ویعملون �ىل عرق� املشاریع و�هيب املال العام ومن �س�ی
  .وٕاجنازها

ٕان هذا القرار یعترب قرارا س�یاس�یا حك� یذهب يف اجتاه تنف�ذ الرس�ة 
ا�هنائیة �لقطع مع الفساد وال�طل و�س�هتتار مبصاحل الشعب والت�ٔس�س 

  .ملغرب �دید �كرس املفهوم احلق�قي لربط املسؤولیة �حملاس�بة
  الس�ید الرئ�س،

اصل مرشوع القانون املايل ٕامداد اجلهات بتحویالت مالیة من یو 
مالیري درمه وموا�بة �ع�د الرسیع ملیثاق  7مزيانیة ا�و� مبا مجمو�ه 

الالمتركز إالداري والرشوع يف تفعی�، وموا�بة كذ�، �لجام�ات الرتابیة 
 .لبلوغ حاكمة ج�دة يف تدبري شؤوهنا وممارسة اخ�صاصاهتا

ٔ�وال، �ىل حسب  ن تقس�مي املزيانیة مس�تق�ال جيب ٔ�ن ین�ين�� فإ 
و�نیا، �ىل اع�د م�دٔ� الن�ا�ة، ٕاذ ال ميكن ٔ�ن �كون  �اج�ات الساكنة،

هناك تدبري حممك وعقالين يف غیاب الن�ا�ة و�س�هتداف املبارش حلاج�ات 
  .الساكنة

تفي  ��، مفهام ٔ�عطیمت الس�ید وز�ر املالیة من ٕاماكنیات، فٕاهنا ال
�ملطلوب ولن یصل ٔ��رها ٕاىل املواطن ٕاذا مل تعیدوا النظر يف طریقة 
التدبري، فعقود الن�ا�ة ما بني احلكومة وجمالس اجلهات تبقى يف نظر فریق�ا 
ا�ٓلیة الرضوریة ل�رسیع وترية ٕاجناز املشاریع يف ٔ�فق الوصول ٕاىل �منیة �ویة 

لتمنیة �لرشق واجلنوب شام�، ممثنني يف هذا إالطار ٕالغاء واكالت ا

والشامل اليت ٔ�صبحت �ري ذات �دوى مع تزنیل اجلهویة وخمططاهتا، مع 
  .العمل �ىل تعز�ز اجلهات �لكفاءات ٕالجناح هذه ا�ططات

  الس�ید الرئ�س،
ال بد ٔ�ن ننوه بعمل زمالئنا يف جملس النواب ا��ن قدموا ما �زید عن 

تعدیال، كام �شكر كذ�  77تعدیال، ق�لت احلكومة مهنا حوايل  215
اكفة الفرق وا�مو�ات مب�لس�نا املوقر �ىل جمهوداهتم اجلبارة لتجوید هذا 

 188تعدیال من ٔ�صل  38املرشوع و�ىل مسامههتم إالجيابیة �رب ٕاد�ال 
  .تعدیال مقدما

ففي سابقة يه أ�وىل من نوعها يف �رخي م�اقشة قوانني املالیة، ق�لت 
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تعدیال، وهو ما یفرض �لینا واجب ��رتام  115احلكومة ٔ�زید من 
والتقد�ر �لس�ید وز�ر املالیة �ىل التعاطي إالجيايب مع تعدیالت الربملان 
�شلك �ام، جتس�یدا ملقاربة �شار�یة حق�ق�ة، معتربینه ٕاجنازا �رشیعیا �ري 
مس�بوق، مفن حقمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن �زهو هبذا املرشوع ؤ�ن تف�خروا به 

وجتدون من ٔ��ل ٕار�اع العاف�ة �لاملیة العموم�ة وٕا�ادة  ٔ��مك �ش�تغلون
التواز�ت املالیة واملا�رو اق�صادیة، حمافظني يف نفس الوقت، �ىل نفسه 
التصا�دي يف دمع القطا�ات �ج�عیة و�لق فرص الشغل وتعز�ز 

  . �س��ر
 2018فٕاذن، ٔ�ل�س من الش�ا�ة الس�یاس�یة ٔ�ن نقول ب�ٔن قانون املالیة 

قانون ٕارادي �زرع الثقة ویعید أ�مل ��ورة �ق�صادیة الوطنیة �رب هو 
تدبريا، ويه إالجراءات  66خمتلف إالجراءات والتدابري اليت وصلت ٕاىل 

اجلریئة ذات نفس اق�صادي اج�عي ٕاصال�، اس�ت�ابت لاكفة مطالب 
ا�لجنة الفرقاء، تطرق�ا لها يف فریق�ا �لتفصیل ٔ�ثناء املناقشة العامة دا�ل 

  .ا�تصة
  الس�ید الرئ�س،

یواصل املرشوع التزنیل التدرجيي �لقانون التنظميي �لاملیة وا�ي نعتربه 
ثورة �ىل طریق حتسني ٔ�داء املالیة العموم�ة، �رب ٕاقرار التبویب اجلدید 
�لمزيانیة واع�د عقدة الرب�مج وجنا�ة أ�داء وحتدید سقف إالع�دات 

وهو ما س�یعمل �ىل عزل . سقف ال ميكن جتاوزه�  %30املر�� يف �دود 
القطا�ات اليت تعاين، كام س�یواصل الرفع من القدرة التحصیلیة �لجام�ات 
الرتابیة، وس�یعمل �ىل حتسني اس�تغاللها لالخ�صاصات اجلدیدة املنوطة 

  .هبا
ٔ�ما �ىل مس�توى احلسا�ت اخلصوصیة، فانه یتو�ه بدوره ٕاىل مراجعهتا 

العمل �ىل الرفع من وثرية ٕاجنازها وتق�مي ٔ�داء �يق والتقلیص مهنا، و 
الصنادیق ذات املردودیة الضعیفة يف ٔ�فق ٕالغاهئا ٔ�و ٕا�ادة النظر يف جماالت 

  .تد�الهتا
اكن هذا ٕاذن هو الس�یاق العام ا�ي مت �ىل ٔ�ساسه ٕا�داد مرشوع 

، س�نعمتد �ىل م�اقش�ته من �الل التطرق ٕاىل 2018قانون املالیة لس�نة 
  :�كزات أ�ربع اليت بين �لهيا، ويهاملر 

  دمع القطا�ات �ج�عیة؛ .1
  ا�ططات الوطنیة �سرتاتیجیة وحتفزي القطاع اخلاص؛ ٔ�داء .2
  �رس�یخ اجلهویة املوسعة؛ .3
  .ٕاصالح إالدارة وحتسني احلاكمة .4

وتقلیص جعز  %�3.2ىل حتق�ق منو ب�س�بة  یت�ٔسس هذا املرشوع
، وذ� يف ٕاطار %1.5ب�س�بة  والتحمك يف التضخم %3املزيانیة ٕاىل 

ملیون ق�طار وم�وسط سعر النفط يف �دود  70حمصول زراعي يف �دود 
دوالرا ٔ�مر�ك�ا، ويه فرضیات واقعیة و�ذرة يف ظل منو الطلب �ىل  60

احملروقات وارهتان إالنتاج الفال� �لتقلبات املناخ�ة، ٕاال ٔ�ننا يف التجمع 

�لتحمك يف عوامل ا�منو، وٕ�بقائه يف الوطين لٔ�حرار ن�ٔمل يف ابتاكر �لول 
معدالت ذات طابع مس�تدام، حىت �متكن من �س�ت�ابة �ل�اج�ات 
املتنام�ة �لمواطنني، وٕا��ة فرصة ٔ�وسع �لهوامش لتوظیفها ف� خيص 

  .�ق�صاد الوطين ورفاهیة ساكن��ا
من  %2یبقى دون ما ن�ٔمل ٕالیه، �ىل ٔ�ن �س�بة  %3.2ٕان �س�بة ا�منو 

�ل يف �داد ا�منو التلقايئ الق�صاد�، ویبقى من الرضوري العمل ا�منو ید
�ىل رفع هذه ال�س�بة، ؤ��ل ذ� �اءت ا�عوة ٕاىل رضورة اس�رشاف 

  .منوذج �منوي �دید
  الس�ید الرئ�س،

لنا اجلرٔ�ة يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن نف�خر هبذا املرشوع، 
لني �ملس�تق�ل �رب الز�دات اليت ٔ�نه وا�د واس�ت��ايئ، وهو ما جيعلنا م�فائ

عرفهتا �ل املزيانیات القطاعیة ذات أ�ولویة وذات البعد �ج�عي وذات 
الربامج وذات ا�ور �سرتاتیجي، فه�ي تواصل تعز�ز هذه 

  :�سرتاتیجیات، �ىل س��ل املثال

 ؛%9ملیار �ز�دة  59,2ختصیص : الرتبیة الوطنیة والتعلمي العايل -

لیة مب�االت تد�لها الواسعة اليت تعزز القرب احلق�قي من قطاع ا�ا�  -
 ؛%4,4ملیار درمه �ز�دة  24,9املواطن 

 ؛%3,47ملیار �ز�دة  14,7قطاع الص�ة  -

ملیار  15,7الفال�ة والصید البحري واملیاه الغا�ت والتمنیة القرویة  -
  .%5,2درمه �ز�دة 

الوطين لٔ�حرار رمغ لك ذ� یظل قطاع الص�ة یعاين، فریق التجمع 
� مقاربة تعمتد �ىل معاجلة واقع القطاع الراجع �ٔ�ساس ٕاىل غیاب احلاكمة 
يف التدبري وس�یطرة ا�لوبیات، اليت اس�تطاعت ٔ�ن تعیق لك ٕاصالح 

  .هادف
ٕاننا نقر ب�ٔن هناك خصاصا يف القطاع بفعل الرتاكامت، فعىل  ،نعم

انیة خيصص هذا املرشوع مس�توى املوارد ال�رشیة، ٔ�ول مرة يف �رخي املزي 
م�صب مايل لتغطیة هذا اخلصاص، كام رفع من موارده ٕاىل ثالثة  4000

ٔ�ضعاف، مفهام ٔ�عطیمت الس�ید وز�ر املالیة من اع�دات فٕاذا مل یمت اع�د 
احلاكمة يف تدبري هذا القطاع، لن یتحقق حىت احلد أ�دىن �لولوج ٕاىل هذا 

  :ت التالیةاملرفق، �� نقرتح اع�د التو�ا

�نف�اح �ىل القطاع اخلاص �لتعاقد املرن لسد اخلصاص المكي  -
 والنوعي ا�ايل وٕارشاكه يف �ر�مج رام�د لضامن دوامه وجنا�ه؛

تعز�ز اخلدمة الصحیة املتنق�، خصوصا يف املناطق اجلبلیة والنائیة،  -
انیة يف وهنا البد من التنویه مببادرة �ال� امل� يف ٕاقامة مس�شف�ات م�د

 اجلبال واملناطق النائیة؛

الرفع من مس�توى حضور الضمري املهين ا�ي یبقى هو احلل  -



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2017 د�سمرب 8( 1439 ربیع أ�ول 19

 .أ�سايس لتحسني ٔ�داء هذا املرفق العمويم
  الس�ید الرئ�س،

ٕان م�ظومة التعلمي �رتئة، وتعاين كثريا رمغ خضامة الغالف ا�صص 
، ومع ذ� فٕان لها، ا�ي یقارب الغالف املايل ا�صص لالس��ر العمويم

املنظومة ال تؤدي دورها ومل �س�تطع ٕاىل الیوم ٔ�ن تالمئ نتاجئها مع سوق 
الشغل، ومل �س�تطع ٔ�ن تنف�ح �ىل حمیطها �ق�صادي و�ج�عي، ويه 

  .تواصل تفرخي العطا�
ال �رید ٔ�ن �زاید �ىل بعضنا البعض يف هذا املوضوع، �رب املغاالة يف 

وا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن ٔ�صدر ال�شخیص، ف�ٔعتقد ٔ�نه معروف 
تقر�را مفصال �ىل هذا الواقع املزري، ؤ�عطى �لو� املقرت�ة، ٕاال ٔ�ننا يف 
فریق�ا نطرح سؤ� عریضا، ماذا اقرتح الفا�ل الس�یايس من �لول معلیة؟ 
البد من ت�ين جرٔ�ة س�یاس�یة تتو�ه حنو ٕاصالح معیق، مربز�ن ٔ�ن خطاب 

ؤس خطاب املنا�ر املس�هت� ا�ي ٔ�صبح م��اوزا، ال�شاؤم والتعاسة والب
ال جيب ٔ�ن �كون �ىل حساب النقاش العمويم الهادف، واملزتن، والباحث 
عن احللول الواقعیة املب��ة �ىل رد �عتبار ملنظومة القمي وأ��الق اليت 

  .نف�قدها الیوم
  الس�ید الرئ�س،

ا �م�یاز، وهو ٕان موضوع الش�باب وٕادما�ه يف ا�متع �ت ورشا ملك�
موضوع �سائلنا مجیعا عن مدى قدرتنا �لت�اوب معه دون �س�ی�سه، فعلینا 
كفا�لني س�یاس�یني واق�صادیني واج�عیني، من ٔ�ي املواقع اليت نتوا�د فهيا، 
ٔ�ن �سامه يف ٕاجناح مرشوع �سرتاتیجیة الوطنیة املندجمة اليت ٔ��لن عهنا 

یة �شفت لنا ٔ�رقاما صادمة الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة، اسرتاتیج 
ومفز�ة، ويه م�اس�بة �شكر فهيا الس�ید الوز�ر �ىل رصاح�ه، فٔ�ول مرة 
يف �رخي هذه الوزارة یقدم لنا هذا ال�شخیص ا�ق�ق والرصحي واحلق�قي، 
ویطرح هذه الس�یاسة �لنقاش العمويم من ٔ��ل ٔ�ن یتحمل امجلیع مسؤولیته 

ي اس�تطاع يف وقت و�زي ٔ�ن يف البحث عن احللول، م�وهني بعم� ا�
  .حيرك ف�ه الربك الراكدة

نعم هو قانون مايل ٕارادي، جشاع وطموح و�شاريك مع الربملان، قانون 
مالیري درمه،  5مايل �افظ �ىل �س�بة �س��ر العمويم ورفع م�ه حبوايل 

قانون مايل �شجع املبادرة احلرة، ویع� العقار العمويم �مع �س��ر 
 %41اول معاجلة الب��ة العقاریة �ري املت�ا�سة، خصوصا ؤ�ن اخلاص وحي

  .فقط من هذا العقار ال زال يف طور التحف�ظ
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ٕا�ادة الثقة �لقطاع اخلاص واملقاو�، و�شجیعا �ىل �خنراط يف 
ا�ینام�ة �ق�صادیة، ما اكن لیت�ٔىت، لوال الن�ا�ات اليت حققهتا ا�ططات 

جیة الوطنیة، مكخطط املغرب أ�خرض، ا�ي اس�تطاع ٔ�ن حيقق �سرتاتی 
ٔ�هدافه ب�س�بة �الیة، ما ٔ�ه� ٕاىل �رسیع وثرية ا�منو واحلد من مظاهر الفقر 

 65يف الوسط القروي والرفع من الناجت ا�ا�يل اخلام، ا�ي انتقل من 

، 2015ملیار درمه س�نة  116ٕاىل ٔ�كرث من  2007ملیار درمه س�نة 
  .ٕان شاء هللا تعاىل 2020ملیار س�نة  120 وس�یصل ٕاىل

كام مك�ت س�یاسة توس�یع املسا�ات املسق�ة من املسامهة �شلك �بري، 
يف تقویة م�ا�ة الناجت ا�ا�يل اخلام جتاه ندرة ال�ساقطات املطریة، ولت��ان 
ٔ�مهیة هذا ا�طط �ل�س�بة �لفالح �لصغري واملتوسط، فٕان �س�بة اس�تفادته 

، كام ٔ�ن ٔ�داء املقاو� املصدرة الغذائیة، عرفت حتس�نا %44وت�ٔطريه �هزت 
ملیار  7,4، والفال�ة التضام�یة ارتفعت �س�بة اس��راهتا ٕاىل %34ب�س�بة 

درمه، مما یف�د القول بعدم اس�تفادة الفالح الصغري واملتوسط من هذا 
تقریبا اكفة ٔ�هدافه، مما ٔ�عطى قمية " ٔ�لیوت�س"ا�طط، كام حقق خمطط 

  .لرثواتنا البحریةمضافة 
كام حتققت �سرتاتیجیة الس�یاح�ة املب��ة �ىل تطور العرض الس�یا� 

ثقاف�ة ٔ�هدافا �جتاه  -و�ع�د �ىل �س�تدامة و�ىل أ�صا� السوس�یو
�رتقي ٕاىل مصاف العرش�ن و�ة س�یاح�ة  2020جعل بالد� يف ٔ�فق 

حققت ما بني شهر  أ�وىل يف العامل، و�كفي إالقرار ب�ٔن مداخ�ل الس�یا�ة
مقارنة  %5ملیار درمه �ز�دة  46.8ما یناهز  2017ینا�ر وشهر غشت 

  .مع نفس الفرتة من الس�نة املاضیة
ٕان �سرتاتیجیة الوطنیة �ل�رسیع الصناعي ٔ��ذت اجتاها تصا�د�، 
بؤ�ت بالد� ماكنة مرموقة �ىل صعید قطاع صنا�ة الس�یارات والطا�رات 

تحویلیة، وم�حت قمية مضافة لصادراتنا، بل وال�س�یج والصنا�ات ال 
 %3.7وعززت مداخ�ل القطا�ات �ري الفالح�ة، اليت س�منو يف �دود 

  .2017س�نة  %3.2مقابل 
وبنفس املنحى التصا�دي تواصل �سرتاتیجیة الوطنیة �لطاقات 
املت�ددة ٔ�هدافها من رفع حصة القدرة الكهر�ئیة من الطاقات املت�ددة ٕاىل 

، أ�مر ا�ي 2030يف ٔ�فق س�نة  %52و 2020فق س�نة يف �ٔ  42%
س�مينح بالد� ٕاشعا�ا دولیا يف جمال الطاقات املت�ددة، وا�رتافا �بريا 

والتمنیة املس�تدامة واحلفاظ �ىل مقومات  �خنراطه يف �ق�صاد أ�خرض
  .الب��ة

ؤ��ريا، فریق التجمع الوطين لٔ�حرار یقف وقفة ٕا�الل وٕا�بار لقواتنا 
�ة الباس� وحلراس احلدود ولر�ال ا�رك املليك وأ�من الوطين امللك 

والقوات املسا�دة ولر�ال الوقایة املدنیة ومقار�هتم �س��اق�ة يف التصدي 
�لظاهرة إالرهابیة وحمار�هتم ٔ�واكر اجلرمية والرذی� واس�ت��اب أ�من، 

ن وأ�مان مش�ید�ن بعملهم اجلبار يف س�یادة الطم�ٔن��ة �ىل اعتبار ٔ�ن أ�م
هام مصدر تعز�ز الثقة يف �یاننا، الثقة يف مقوماتنا، الثقة يف قدراتنا وكفاءاتنا 

  .مكغاربة قادرون �ىل صنع املعجزات وجتاوز الصعاب
  .شكرا لمك

  .والسالم �لیمك
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .عنه اللكمة لرئ�س فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�و من ینوب

  :الكرمي �دي عبداملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
البد يف البدایة ٔ�ن نعرب يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب عن اس��اكر� 

لقرار الصادر عن الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة بنقل سفارهتا من تل الشدید �
هبا �امصة ٕالرسائیل، وهو القرار ا�ي  ٔ�ب�ب ٕاىل القدس احملت� و��رتاف

من ش�ٔنه تقویض فرص السالم �ملنطقة، كام ندعو �لحفاظ �ىل الوضع 
القانوين والس�یايس �لقدس وتفادي لك ما من ش�ٔنه ت�ٔج�ج الرصا�ات 

  .س �الس�تقرار يف املنطقةوامل
و�ملناس�بة �مثن �الیا التفا�ل الرسیع والقوي جلال� امل� حفظه هللا 

 .رئ�س جلنة القدس مع هذا املوضوع
  الس�ید الرئ�س،

�حتاد  فریق ���رشف الیوم، ِب�َ�اول اللكمة يف هذه اجللسة العامة �مس
بْدا

�
ٔ�ي، يف مرشوع العام ملقاوالت املغرب، من ٔ��ل املُناقَشة، وا ء الر�

، كام ال خيفى �لینا مجیعا، فٕان �2018رمس الس�نة املالیة  68.17القانون رمق 
یاق �اص، ميكن جتس�ید ٔ�مه  هذا املرشوع قانون، یمت َعرضه يف س�ِ

  :النقط التالیةمالحمه، يف 
�س�ل العودة القویة �لمغرب �لحضن  ؛�ىل الصعید إالفریقي: ٔ�وال

اق اخنراطه مضن ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب املؤسيس �فریقي، و�ٓف
  ).اوس�ید(افریق�ا 

 ،فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �ش�ید، و�مثن ويف هذا الصدد،
نومفرب  30و 29الز�رة املولویة املمتزية، ٕاىل العامصة إالیفواریة ٔ�بید�ان یويم 

القمة ، وذ� �ىل هامش مشاركة �اللته حفظه هللا، يف ٔ�شغال 2017
�حتاد أ�ورويب؛ ح�ث ٔ�حضى املغرب، من بني -اخلامسة لالحتاد إالفریقي

  .ٔ�كرب املس�مثر�ن أ��انب يف ٕافریق�ا
كام اكنت الز�رة فرصة الس�تق�ال �ال� امل� حفظه هللا، للك من 
رئ�يس مجهوریيت، ج�وب ٕافریق�ا ؤ�نغوال، ويه ٕاشارة قویة، �ىل جنا�ة 

نامعة والواسعة النطاق اليت �هنجها �ال� امل�، ا�بلوماس�یة امللك�ة ال 
بفضل رؤیته املتبرصة، لتعز�ز موقع املغرب �ىل مس�توى م�ظمة �حتاد 

  .�فریقي
�ىل الصعید الوطين؛ إالشادة �ٕالرادة امللك�ة السام�ة اليت �رب : �نیا

لعید العرش ا�ید  18عهنا �ال� امل� حفظه هللا، مبناس�بات ا��رى 

لثورة امل� والشعب، والس��، خطاب اف�تاح ا�ورة  ��64رى وا
ح�ث �ٔكد �اللته �ىل رضورة ٕا�ادة النظر يف منوذج�ا ال�رشیعیة احلالیة، 

  .التمنوي ملوا�بة التطورات اليت تعرفها البالد
�ىل الصعید ا�ويل؛ فٕان املؤسسات املالیة ا�ولیة تتابع تطور : �لثا

، لتق�مي مدى تنافس��ه؛ ح�ث صنف البنك م�ظومة �ق�صاد الوطين
حول مؤرش ممارسة أ�عامل  2018ا�ويل يف تقر�ره الس�نوي �رمس س�نة 

دو�،  190من مضن  69، الصادر مؤخرا، املغرب يف املرتبة )دونغ بزي�س(
ح�ث اس�تطاع احلفاظ �ىل صدارة دول شامل ٕافریق�ا، م�قدما �ىل تو�س 

�املیا، والثالث  166واجلزا�ر يف املرتبة ) 128املرتبة (ومرص ) 88املرتبة (
  .افریق�ا

ومعوما، فٕاذا اكنت التقار�ر ا�ولیة تصنف املغرب يف مراتب م�قدمة 
�س��ا ف� یتعلق مبؤرش تطور م�اخ أ�عامل، ٕاال ٔ�نه یصنفه �ىل مس�توى 
سوق الشغل م��ٔخرا، وهذا دلیل �ىل حمدودیة منوذج�ا التمنوي املعمتد 

  . ببالد�
  الس�ید الرئ�س، 

يه م�اس�بة لفریق �حتاد العام  2018ٕان مرشوع قانون املالیة لس�نة 
ملقاوالت املغرب لتمثني معل احلكومة بصفة �امة يف ش�ىت ا�االت و�مثني 
العمل اجلاد والوثیق لوزارة املالیة من �الل مد�ریة الرضائب وامجلارك، كام 

ء عنارص الثقة بني إالدارة �مثن الت�اوب والتفا�ل �جيايب يف ٕارسا
وامللزمني؛ خصوصا املبادرات البناءة اليت تقوم هبا مد�ریة الرضائب ومك�ب 
الرصف، كام ال یفوتنا إالشادة ��هودات اجلبارة اليت تقوم هبا وزارة املالیة 

 : من ٔ��ل
 مواص� إالصالح الرضیيب؛  -
�رب دمع  130.13لیة رمق �مثني املالمح أ�وىل لتزنیل القانون التنظميي �لام  -

 س��ر؛لالاحلاكمة اجلیدة 
 .ت�س�یط املساطر من �الل تطو�ر النظم املعلوماتیة  -

وقد مك�ت هذه الرشاكة املمتزية من تزنیل العدید من إالصال�ات 
  :ختصالرضی��ة؛ 

ٕا�داث �دول تصا�دي �لرضیبة �ىل الرشاكت لتحق�ق �دا� رضی��ة   -
 م�ىل؛

 التقلیص من املصدم؛ -
 التقلیص ٔ�و إالعفاء من الرضیبة �ىل معلیات الرٔ�سامل؛   -
 تفعیل الرضیبة �ىل القمية املضافة �ىل الهامش؛ -
 الرضیبة �ىل القمية املضافة �ري الظاهرة؛  تفعیل -
 التخف�ض من الرضیبة �ىل ٕا�ادة �كو�ن ا�مو�ات؛  -
 الت�يل عن الرسوم الش�به رضی��ة؛  -
ء ب��ان �لمبیعات عن لك زبون التدبري املتعلق بوجوب إالدالت�ٔج�ل  -

لصعوبة تطبیق هذا  2019یتضمن رمق تعریفه املو�د �لمقاو� ٕاىل فاحت ینا�ر 
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 إالجراء؛
 ؛(Rescrit)نظام �س�شارة املس�بقة يف املیدان الرضیيب -
 casa finance cityٕاجراءات تعز�ز �اذبیة القطب املايل ��ار البیضاء  -

 ؛ OPCI وهیئات التوظیف امجلاعي العقاري
ٕا�ادة العمل مبن�ة جتدید و�كسري املر�بات ا�صصة خلدمات النقل  -

 .الطريق
ملیار  6ب وهو ما مكن من حتسني مداخ�ل الرضائب لفائدة ا�و� 

  .2017و 2016درمه ما بني 
يف املناقشة العامة ٕان هللا حيب العبد  ،الس�ید الوز�ر ،�یف قليت

 .املل�اح
قاوالت املغرب، �س�ل عزمه �ىل مواص� فٕان �حتاد العام مل ،ولهذا

التفا�ل �جيايب من ٔ��ل تطبیق الرضیبة �ىل الرشاكت �ىل ٔ�ربعة ٔ�شطر 
عوض ثالثة، و�لتذكري، فٕان بعض رشاكء املغرب �ق�صادیني، عرف فهيا 

، %20ٕاىل  %31معدل الرضیبة �ىل الرشاكت ختف�ضا هاما؛ ٕاذ انتقل من 
ٔ�مر�ك�ة ٕاىل خفض معدل الرضیبة �ىل كام تت�ه الوال�ت املت�دة ا

  %.15ٕاىل  %35الرشاكت من 
وكذ�، یبقى من ٔ�ولو�ت �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف ٕاطار هذه 

  :الرشاكة البناءة 
 الرشاكتتعممي الرضیبة �ىل القمية املضافة �ري الظاهرة �ىل مجیع فروع  -

 التابعة لقطاع الصنا�ات الغذائیة؛
رضیبة �ىل القمية املضافة من ٔ��ل ٕارساء الشفاف�ة ٕالتقائیة �سب ال -

 و��س�ام؛
 تعممي اسرت�اع الرضیبة �ىل القمية املضافة؛ -
 دمع ٕا�شاء املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛ -
 .ودمع �س��ر -

  الس�ید الرئ�س،
يف �لق  حمدودیة ا�منوذج التمنوي الوطين احلايلال خيتلف اثنان، حول 

سني مؤرشات التمنیة، ٕاذ ٔ�ن �سب ا�منو م�اصب شغل ٕاضاف�ة، ويف حت 
�الل العقد�ن أ��ري�ن مل تنعكس ٕاجيا� �ىل تقلیص معدل العطا�، �س�ب 
همينة حصة قطاع اخلدمات من الناجت ا�ا�يل اخلام، وهو ما حيول دون 

حتق�ق بالد� طموح ولو�ا �دي ا�ول الصا�دة، مما �س�تلزم �سجیل 
التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين، يف  �رسیعانعطاف �امس، من �الل 

ٔ�فق ٕا�ادة هندسة خمتلف �كوینات الناجت ا�ا�يل اخلام، �رب الرتكزي �ىل 
، وجعل �بتاكر رافعة ٔ�ساس�یة لتحسني ٕانتاج�ة التصنیع والتصد�ر

  .املقاوالت
و�لیه، فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب، یدعو ٕاىل منوذج �منوي 

  .لق رشوط تنافس�یة شام�اق�صادي قادر �ىل �

  الس�ید الرئ�س، 
البد من إالشادة، ٕ�جنازات احلكومات السابقة يف ٕا�داد رؤیة 
ٕاسرتاتیجیة لعدة قطا�ات، وا�هودات اجلبارة اليت بذلت، و�س��رات 

  .املهمة املبذو�، واخلربات املرتامكة
اتیجیات ومع تنايم احلاج�ات و�رامك الهشاشة، فٕان نتاجئ تنف�ذ �سرت 

القطاعیة مل ميكن بالد� من حتق�ق �سب منو اكف�ة، قادرة �ىل رفع 
الت�د�ت املرتبطة خبلق الرثوة و�لق م�اصب شغل، �لام ٔ�ن ا�هود 

من الناجت ا�ا�يل اخلام، ويه  %�30س��ري الوطين یت�اوز �س�بة 
ا�ة �س�بة تصنف من بني ال�سب أ��ىل �املیا، مما �سائلنا مجیعا عن جن

  . الس�یاسات العموم�ة
وواقع احلال، ٔ�ن غیاب الت�ا�س والرؤیة املو�دة وس�یادة النظرة 
القطاعیة العمودیة، وتعدد املتد�لني، واخ�الف أ�فق الزمين للك خمطط، 
وغیاب الت�س�یق بني خمتلف القطا�ات، سواء عند التخطیط ٔ�و التنف�ذ يف 

غیاب �لتقائیة بني  ه ٕاىلٕا�داد ا�ططات واس�تحضار بعدها اجلهوي، مرد
خمتلف الربامج القطاعیة، وهو ما یق�يض من احلكومة، التعجیل ٕ�جراء 
تق�مي موضوعي �لس�یاسات العموم�ة القطاعیة، وكذا الس�یاسات اخلاصة 
بدمع املقاوالت وم�ادرات ال�شغیل املتبعة، ومدى جناعهتا يف �لق الرثوة 

  . وتوفري فرص الشغل الالئق
دعي ٕا�ادة النظر يف احلاكمة الشام� �لس�یاسات وهو ما �س�ت

العموم�ة، وكذا حاكمة الس�یاسات �ق�صادیة القطاعیة، هبدف تعز�ز 
�اكملها وا�س�ا�ا وت�س�یقها لتطو�رها وت�ٔمني جودهتا يف ظل غیاب س�یاسة 

  .ٔ�فق�ة م�دجمة
من ا�س�تور ا�ي  101وتفعیال ملق�ضیات الفصل  ،ويف هذا إالطار

يف جمال الرقابة الربملانیة �ىل العمل  �دیداخ�صاص دس�توري  انمينح �لربمل
احلكويم، فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب، نطمح ٕاىل �رتقاء 

ٕاىل جلنة �رملانیة دامئة، مع  و�اتیة لتق�مي الس�یاسات العموم�ة��لجنة املوض
س�ىن �لس العمل �ىل توفري مجیع إالماكنیات املادیة وال�رشیة، حىت ی� 

  .املس�شار�ن الق�ام ب�ٔدواره ا�س�توریة اكم�
  الس�ید الرئ�س،

یبقى ٔ�مه مد�ل لتحسني م�اخ أ�عامل، تعز�ز الرشاكة بني القطاع العام 
والقطاع اخلاص، سواء �ىل الصعید املركزي ٔ�و اجلهوي من �الل حتسني 

طني التو ٔ�داء وحاكمة الهیئة اجلهویة لتحسني م�اخ أ�عامل، من �الل 
الرتايب �لس�یاسات العموم�ة، مع مرا�اة، املؤهالت وخصوصیات لك �ة 
�ىل �دة، ح�ث �شلك لك من الرب�مج اجلهوي �لتمنیة والتصممي اجلهوي 
ٕال�داد الرتاب بوصفهام وثیق�ني �لتخطیط اجلهوي �ىل املدیني املتوسط 

  .يوالبعید، فرصة ٔ�جرٔ�ة إالسرتاتیجیات القطاعیة �ىل الصعید اجلهو 
  الس�ید الرئ�س،

و�القة بتزنیل اجلهویة املتقدمة، فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 
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یؤكد �ىل م�دٔ� ال�شاور مع القطاع اخلاص، وٕارشاكه فعلیا يف مسلسل 
من  83ٕا�داد الربامج التمنویة اجلهویة، كام تقيض بذ� مق�ضیات املادة 

  .القانون التنظميي �لجهات
مل�ة، ٕال�داد م�ثاق �لتعاون �ق�صادي  �ا، فاحلا�ة ٔ�صبحت

و�ج�عي اجلهوي، بني اجلهة والقطاع اخلاص وسا�ر الرشاكء، وٕا�داث 
هیئة اس�شاریة �ى ا�الس اجلهویة، �مع املیثاق املذ�ور، يف ٔ�فق �لق 

 . �ٓلیة ٔ�و هیئة �لیا، �ىل املس�توى الوطين، �لق�ادة والت��ع والتق�مي
  الس�ید الرئ�س،

���ر، ٔ�نه �الوة �ىل رضورة توفري ضام�ت تتعلق �رشوط  و�د�ر
الزناهة والشفاف�ة يف إالجراءات إالداریة والقانونیة املعمول هبا يف جمال 
�س��ر، وكذا تعز�ز الشفاف�ة يف الولوج ٕاىل املعلومات املتعلقة �لصفقات 

القضاء  العموم�ة اليت تتحمك يف حر�یة �س��رات، فان �زاهة م�ظومة
والعدل، تعد ٔ�یضا، من الرشوط أ�ساس�یة اليت ميكن ٔ�ن تؤ�ر �ىل معلیة 
التمنیة معوما، و�ىل دینام�ة رؤوس أ�موال �ىل و�ه اخلصوص، واليت قد 
�سامه يف حتدید تو�ات هذه �س��رات، ورشوط متوقعها مضن هذا 

  .ا�ال الرتايب ٔ�و ذاك
  الس�ید الرئ�س، 

ن ا�ي ال �سا�ر م�طلبات سوق الشغل، من ٔ�مه ٕاشاكلیة التكو� تظل
الت�د�ت املطرو�ة، وهو ما یفرض ٕا�داد وت�ٔهیل كفاءات مبهارات 
ت��اسب مع �ح�یا�ات احلالیة واملس�تق�لیة �لمقاو�، �ىل ضوء التحوالت 
الهیلكیة اليت یعرفها �ق�صاد الوطين ودمع البحث العلمي و�بتاكر ا�ي 

كام یتعني يف . لمقاو� ٔ�ن تتطور ؤ�ن حتافظ �ىل تنافس�هتابدوهنام ال ميكن �
ا�طط الوطين �لهنوض �ل�شغیل، ٔ�ن �كون مبثابة ورش التقايئ م�دمج 
بني لك القطا�ات احلكوم�ة، مع �رسیع ٕاخرا�ه �لهنوض �لشغل ووضع 

  .�ٓلیات تفعی� �ىل ٔ�رض الواقع
  الس�ید الرئ�س،

فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ومع �مثني لك ا�هودات املبذو�، 
یطالب احلكومة مبوا�بة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، من �الل وضع 
ٕاطار قانوين �اص، �س�تجیب لرها�هتا يف م�ادرة وا�دة �امة وشام�، 

  .ت�ٔ�ذ بعني �عتبار التعرثات، وجتمیع إالماكنیات
القطاع اخلاص  كام حنث احلكومة �ىل ابتاكر صیغة حاكمة مشرتكة بني

وإالدارة، مع ت�سري معلیات الولوج ٕاىل ا�متویل خصوصا �ل�س�بة �لمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، كذ� یفرض جتاوز ٕاشاكلیة تعبئة �قرتاض التفكري 

  .يف ٕا�داث صنادیق اس��ر
  الس�ید الرئ�س،

ٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب، یعترب ٔ�ن �دم حتق�ق املغرب ٔ�هداف 
طاته السابقة يف ا�ال الرمقي، �متثل يف غیاب ٕاسرتاتیجیة وطنیة خمط

مو�دة يف هذا ا�ال، وذ� �ىل ضوء �الصات التقر�ر الصادر عن املعهد 

التحّول الرمقي ونضج : "املليك ��راسات �سرتاتیجیة، حول موضوع
" الرمقیةواك� التمنیة "وحنن نعترب ٔ�ن ٕا�داث  ؛"املقاوالت وإالدارات املغربیة

س�سامه يف �لق ظروف مالمئة لتطو�ر اق�صاد املعرفة وحتسني �اذبیة 
�س��ر من �الل ٕارساء الشفاف�ة وت�س�یط املساطر إالداریة، وهنا 

ٕالجناز مساطر الت�ارة  (PortNet)�س�تحرض جناح جتربة اع�د م�صة 
اكء اخلارج�ة، واليت جيب العمل �ىل تعمميها وتطو�ر التك�ولوج�ا وا�

�صطناعي، خصوصا ٔ�ن مكو�ت بعض القطا�ات ب�ٔمكلها، س�تعرف 
اند�ارا ٕان مل �سا�ر التطورات التك�ولوج�ة، كام جيب ٔ�ن �كون هذا 
القطاع م�ظومة لتحفزي الش�باب �ىل ٕا�داث مقاوالت م�تكرة، وحتسني 
التكو�ن وإالرشاد لتوج�ه الش�باب ٕاىل هذه القطا�ات، كام هو احلال يف 

 .تقدمةا�ول امل 
  الس�ید الرئ�س،

ويف أ��ري، ويف ٕاطار اس�تكامل تنف�ذ �يق مق�ضیات القانون التنظميي 
�لاملیة، فٕاننا ن��ظر اع�د الربجمة املزيانیاتیة لثالث س�نوات ابتداء من قانون 
املالیة املق�ل مكد�ل حق�قي ملسا�رة م�طلبات ٕاصالح التدبري العمويم يف 

زمين مو�د �تلف �سرتاتیجیات القطاعیة، س�یاقه ا�ويل، وحتدید ٔ�فق 
يف ا�س�ام وتقاطع �م  2025ٔ�و  2020فميكن م�ال حتدید ٔ�فق مو�د يف 

  .مع م�ادئ القانون التنظميي �لاملیة، ويه مدة ب�ٔهداف مرسومة مرمقة
 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .ریق �شرتايك، تفضلاللكمة �لس�ید رئ�س الف

 :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  والسادة املس�شار�ن احملرتمني، الس�یدات
ال �سعين، �مس الفریق �شرتايك، وحنن نناقش مرشوع القانون املايل 

رتم، عن �لغ احلرسة وشدید ، ٕاال ٔ�ن ٔ��رب، الس�ید الرئ�س احمل2018لس�نة 
الغضب ٕا�ر قرار الرئ�س أ�مر�يك بتحویل سفارة الوال�ت املت�دة ٕاىل 

  .مدینة القدس احملت�
وهو القرار ا�ي نعتربه انتاكسة حق�ق�ة ملسلسل السالم، ورضبة 
موجعة للك القوى املؤم�ة �لسمل و�س�تقرار وب��اء مس�تق�ل ال�رشیة �ىل 

  .�ش و��رتامٔ�سس العدل والتعا
ولقد اكنت الرسا� امللك�ة السام�ة اليت ننوه هبا �الیا و املو�ة �لرئاسة 
أ�مر�ك�ة يف هذا الش�ٔن شاف�ة من ح�ث التعبري �مس اكفة املغاربة عن 
القلق و الغضب و �س��اء من هذا القرار أ�خرق يف موا�ة دميوقراطيي 
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قرارات أ�مم املت�دة والقانون  العامل و لك الشعوب احملبة �لسالم، وضد
ا�ويل، فهذا القرار بقدر ما س�یف�ح املنطقة �ىل مزید من التو�ر و�ح�قان 
والالس�تقرار فانه س�ميكن فكر التطرف من ٕاجياد حوافز �دیدة ملواص� 
�رویع الشعوب ا�ٓم�ة و يف نفس ا�ٓن س�یعري هذا القرار الواقع العريب 

حلروب دا�لیة اليت ٔ�هنكت مقومات ا�و� الصعب والغارق يف رصا�ات وا
يف �دد من أ�قطار العربیة، ؤ�رجعت وضعیة شعوهبا ٕاىل ا�رك أ�سفل يف 
سمل إال�سانیة مما ف�ح ا�ال ٔ�مر�اك وٕارسائیل لالس�تفراد �لشعب 

  .الفلسطیين و�س�مترار يف اغتصاب ٔ�رضه و �رشید ٔ�بنائه 
سالم واىل القوة ا�ولیة املؤ�رة يف وٕاذ نتو�ه ٕاىل شعوب العامل احملبة �ل 

القرار ا�ويل واىل أ�مم املت�دة من ا�ل وقف تفعیل هذا القرار الغري 
احملسوب ودمع العملیة السلمیة يف الرشق أ�وسط من ا�ل ٕاقامة ا�و� 

  .الفلسطی��ة و�امصهتا القدس الرشیف
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ن أ��لبیة احلكوم�ة مككون، اخ�ار ٕاننا نناقش مرشوع قانون املالیة مض
�لك ق�ا�ة ومسؤولیة املسامهة يف ا�هنوض بواقع بالد� س�یاس�یا واق�صاد� 

  .واج�عیا
مساندة الفریق �شرتايك �لحكومة الیوم ل�ست من �ب ا�فاع 
أ�معى، لكهنا مساندة م�نیة �ىل ٔ�رضیة واحضة �دد�ها مبعیة فرقائنا 

  .�لترصحي احلكويم الس�یاس�یني م�د م�اقش��ا
ولقد ٔ�كد� م�ذ بدایة هذه التجربة ٔ�ننا س�سامه من موقع ا�مع 
واملساندة، لكن انطالقا ٔ�یضا من ا�فاع عن املصاحل املادیة واملعنویة 
�لشعب املغريب من ٔ��ل حتصني املك�س�بات و�نف�اح �ىل تعز�ز 

  .ق�قهامك�س�بات �دیدة یتطلع ٕا�هيا املواطن املغريب وی��ظر م�ا حت 
كام �هبنا يف ح�نه ٕاىل رضورة تدارك الرتاجعات عن املاكسب 
�ج�عیة، وإالرضار �لف�ات الهشة والرتاجع عن احلر�ت واملاكسب 
ا�ميوقراطیة اليت جسلت يف التجربة احلكوم�ة السابقة، وهو ما مل �كن لزن�یه 

  .�حزب وطين دميوقراطي �دايث یؤمن �لعدا� �ج�عیة
حيذو� الیوم ٔ�مر �لغ أ�مهیة من دا�ل هذه التجربة احلكوم�ة ٔ�ال  و�لیة

وهو ا�فاع عن العنایة �لوضع �ج�عي �لف�ات احملرومة واملهمشة، 
وٕ��ادة النظر يف املقاربة إالحسانیة �رب م�ٔسس�هتا وت�ٔطريها قانو� جتنبا للك 

  .ما ال حيمد عق�اه كام وقع يف فاجعة ٕاقلمي الصو�رة
ذه املعطیات الس�ید الرئ�س احملرتم و�ريها من العوامل املرتبطة ٕان ه

، تربز ٔ�یضا ٔ�ننا مل �2018س�یاق دراس��ا ملرشوع القانون املايل لس�نة 
  . نت�اوز بعد ٕاشاكلیة احلاكمة يف التدبري العمويم

ولعل فشل ا�منوذج التمنوي احلايل املعمتد ببالد� كام ٔ��لنه �ال� امل�، 
أ�مر اكن وراء تف�ري مجمو�ة من �ح��ا�ات  بدلیل ٔ�ن هذا

و�ح�قا�ت �ج�عیة حىت تالها ما تالها من ٕاعفاء ملسؤولني حكوم�ني 
  .وٕاداریني تنف�ذا �لمبدٔ� ا�س�توري القايض �ربط املسؤولیة �حملاس�بة

ٕاننا نناقش الیوم هذا املرشوع يف ظل وضع اق�صادي �املي م��ٔزم 
ؤ�ر سلبا �ىل اق�صاد� الوطين املنف�ح �ىل حمیطه جتاوز العقد وال زال ی

ا�ويل، ا�ي یعاين من ثقل الفال�ة البوریة، املت�ٔ�رة �لتقلبات املناخ�ة، 
�ىل منو الناجت ا�ا�يل اخلام لبالد�، يف الوقت ا�ي جرت أ�زمة 
�ق�صادیة العاملیة الویالت �ىل العدید من ا�ول ودفعت ب�ٔخرى ٕاىل 

  .�لقادمهریة يف م�ظومهتا �ق�صادیة حتس�با تغیريات جو 
كام ٔ�ننا ما زلنا نؤكد �دم وعي �رياننا ب�ٔمهیة التجمیع والتضامن 
�ق�صادي �لتغلب �ىل الظرف�ات إالقلميیة املتقلبة، بل ٕان تعنهتم بلغ �د 
�س�مترار يف ٕا�الق احلدود ضدا �ىل التو�ه العاملي املبين �ىل �نف�اح 

  .تاكمل �ق�صاديو�ندماج وال 
لك هذا �س�ب إالمعان يف معا�سة الو�دة الرتابیة �لمملكة املغربیة 
ويه احلق�قة التارخيیة واجلغراف�ة والس�یاس�یة اليت ال ميكن تغیريها ٔ�و 
املساس هبا �ام �اك�رت املناورات وا�سا�س اليت ٔ�حضى العامل الیوم یلمسها 

  .قا� احلرب الباردةمن �الل ترصفات املر�زقة ودامعهيم من ب
وٕان ما یطمئ��ا يف الفریق �شرتايك الیوم هو الرؤیة �س��اق�ة جلال� 
امل� اليت ف�حت �ٓفاقا �دیدة �لتعاون والتاكمل والتفا�ل مع الفضاء 
إالفریقي الواسع والغين م�ذ القرار التارخيي بعودة اململكة املغربیة لب�هتا 

تغ� اخلصوم وم�صیدي الفرص لعزل املغرب إالفریقي ٕالهناء الفراغ ا�ي اس� 
  .وطعنه يف و�دته

نونرب  30و 29ولعل املشاركة املمتزية �لمغرب يف لقاء ابید�ان یويم 
�حتاد أ�وريب حول قضا� الش�باب  -املايض وا�ي مجع �حتاد إالفریقي 

والهجرة، م�ال � �ىل خطئ حسا�ت ٔ��داء و�دتنا الرتابیة وجعلهم 
اه�م دويل، بل و�ارج التارخي، ؤ�ظهر �لعامل مدى صدق�ة �ارج ٔ�ي 

املغرب و�دا� قضیته وسعیه ا�امئ ٕاىل التعاون مع املنتظم ا�ويل من ٔ��ل 
ٕاجياد �ل �ادل ین�ين �ىل قا�دة احلمك ا�ايت ��ل واقعي هنايئ لزناع 

  . الصحراء املف�عل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ن �لاملیة ل�س معلیة تق�یة حفسب، اللك یعرف ٔ�ن وضع مرشوع قانو
بل يه معلیة تزنیل �لتصورات الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة �رب 
�ٓلیة تق�یة �ر�كز �ىل أ�رقام والتقد�رات اليت تتطلب �دا معینا من 
��س�ام والتطابق حتق�قا �لرب�مج الس�یايس و�ج�عي ا�ي جيمع �لیه 

  .مكو�ت احلكومة احلالیة
ی��غي �لقانون املايل معوما ٔ�ن یعكس �لزتامات اليت وقع التعاقد كام 

  .�لهيا مع الشعب املغريب �رب الرشعیة �نت�ابیة
ومن هنا فٕاننا يف الفریق �شرتايك نؤكد �ىل رضورة وفاء �اللزتامات 
الواردة يف الترصحي احلكويم ٔ�ثناء صیاغته احلكومة ملشاریع القانون املالیة 

�هتا، وكذا الرتكزي �ىل أ�ولو�ت يف التنف�ذ من ٔ��ل حتق�ق �الل وال
وهذا ما ی�ش�ث به �حتاد . إالنصاف والكرامة والعدا� �ج�عیة
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�شرتايك �لقوات الشعبیة مكبدٔ� �بت حىت تبقى �لس�یاسة ٔ��القها ویبقى 
  .�لعمل الس�یايس و�نت�ايب مصداق�ته

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
یق �شرتايك انطالقا من التو�ات أ�ربع املؤطرة ملرشوع اننا يف الفر 

القانون املالیة، كام ورد يف املذ�رة التقدميیة �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة 
احملرتم، واليت ال ميكن ٔ�ي ٔ��د ٔ�ن خيتلف معها م�دئیا، تفا�لنا اجيابیا مع 

الوصول ٕاىل لك ا�لجن ا�امئة ا�تصة دا�ل جملس املس�شار�ن، من ٔ��ل 
م�توج ج�د �س�تجیب ٕالراداتنا الصادقة وخيدم املواطن املغريب يف لك 

  .م�ا� ح�اته الیوم�ة
عند قراءتنا ملرشوع القانون ومن �الل هذه املشاركة الفعا� وقف�ا 

، �ىل فرضیات یبدو ٔ�ن الظروف احلالیة قد ال �سعف 2018املايل لس�نة 
ونؤكده  2017يف القانون املايل لس�نة ما كنا قد �هبنا �  وهو�ىل حتققها، 

  .الیوم، ٔ�ننا ٔ�مام حتدي �بري یتطلب م�ا ا�قة واملصداق�ة
ف�حن الیوم ٔ�مام حتدي اجلواب العميل �ىل السؤال الك�ري املتعلق 
بفشل ا�منوذج التمنوي، وحول جعز هذا ا�منوذج عن �س�ت�ابة �لمطالب 

  . حق�قي املل�ة �لمواطنني وعن حتق�ق ٕاقالع اق�صادي
وهو ما اكن یتطلب م�ا مجیعا ��ك�اب �ىل تق�مي هذا ا�منوذج التمنوي 
احلايل وٕاخضا�ه �لمساء� الس�یاس�یة و�ق�صادیة من �الل حوار وطين 

تق�مي شامل  قصد بناء منوذج �دید �جع و�حج ومعيل یقوم �ىل
افس�یة لالح�یا�ات �ج�عیة و�ق�صادیة الوطنیة و�سرتاتیجیات التن

احمللیة والعاملیة �كون يف صلهبا املواطن املغريب وال يشء �ري املواطن 
  .املغريب ٔ�ن الشعب هو عنرص من العنارص أ�ساس�یة لق�ام ٔ�یة دو�

وهذا احلوار البناء ی��غي ٔ�ن �سامه ف�ه املؤسسة ال�رشیعیة ٕاىل �انب 
ن ٔ��ل لك املؤسسات ا�س�توریة واملؤسسات الوطنیة وهی�ٓت احلاكمة م

  .مقاربة �شار�یة يف ٕا�داد التصور �سرتاتیجي البدیل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف حزب �حتاد �شرتايك �لقوات الشعبیة ومن �الل فریقه 
مب�لس املس�شار�ن ال ميك�نا ٕاال ٔ�ن �مثن لك النوا� وإالجراءات الهادفة ٕاىل 

لك ركنا جوهر� يف وجود� دمع القطا�ات �ج�عیة وا�هنوض هبا، ٔ�نه �ش
  .هذا من �ح�ة، الس�یايس ويف ق�ا�اتنا التارخيیة

�مثن التو�ه �ج�عي ملرشوع القانون املايل ملا  ومن �ة �نیة فٕاننا

خصصه من ٕاع�دات مالیة �لقطا�ات ذات العالقة واليت تصل ٕاىل نصف 
  .املزيانیة العامة �لبالد

�ر يف الرٔ�س املال ال�رشي هو ومن هنا نؤكد ق�اعتنا ب�ٔن �س�
املد�ل احلق�قي لتحسني م�اخ �س��ر ويف جتس�ید واقع �س�تقرار، 

ملیار درمه ٔ�ي  59ح�ث مت ختصیص ٕاع�دات مالیة لقطاع التعلمي بلغت 
  .مالیري درمه �ملقارنة مع الس�نة املنرصمة �5ز�دة 

حلكومة يف كام �ش�ید كذ� ��مع املايل وال�رشي ا�ي تقرت�ه ا

  .مرشوعها املايل لفائدة قطاع الص�ة
هذا ز�دة �ىل �ون احلكومة س�تواصل تعممي التغطیة الصحیة �ل�س�بة 
�لمس�تقلني ؤ�حصاب املهن احلرة والطلبة، و�ٓ�ء ؤ��ات املؤم�ني، ووضع 
قا�دة بیا�ت ومعطیات مو�دة �اصة �لف�ات الفقرية والهشة من ٔ��ل 

، ٕاال ٔ�نه الغالف املايل �ري اكيف ملسا�رة لك هذه ضامن العدا� والفعالیة
  .الطمو�ات

من الناجت  %6ورمغ اجلهد املبذول يف رفع مزيانیة قطاع الص�ة ٕاىل 
ا�ا�يل اخلام، فٕان هده ال�س�بة تظل بعیدة عن جحم اخلصاص وعن املعدل 

�لام ٔ�ن قطاعنا الصحي الس�ید الوز�ر . ا�ي تقدره املنظمة العاملیة �لص�ة
رتم ال زال �شكو من خصاصات م�عددة سواء ف� یتعلق �لعنرص احمل

  .ال�رشي والب��ات �س�شفائیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�ىل الرمغ من ا�هودات اليت قامت هبا بالد� ف� خيص حماربة الفقر 
حسا� خصوصیا  12والهشاشة واخلصاص �ج�عي وختصیص ما یناهز 

�عیة، فال زال اخلصاص �ىل املس�توى �ج�عي �لتمنیة ال�رشیة و�ج
  .�وال

و�لتايل فٕان مرشوع قانون املالیة، �اء ٔ�یضا من ٔ��ل التفعیل العميل 
وأ�م�ل لورش اجلهویة وهو ما یدمع املسار ا�ي سلك�ه بالد� من ٔ��ل 

  .�رس�یخ اجلهویة املتقدمة
اجلهات يف فقد رصد مرشوع القانون موارد مالیة �مة من ٔ��ل دمع 

ممارسة اخ�صاصاهتا، وذ� �لرفع من حصهتا من الرضیبة �ىل ا��ل 
  .والرضیبة �ىل الرشاكت

لكن مع لك ٔ�سف فٕان هذا املرشوع مازال �كرس التفاوت ا�ايل 
  .والهشاشة ومل خيرج عن ا�منطیة يف توزیع املوارد

ولهذه أ�س�باب فٕاننا ندعو احلكومة من هذا املنرب من ٔ��ل، 
ل صندويق الت�ٔهیل والتضامن بني اجلهات، ندعو احلكومة ٕاىل تفعی

متتیع اجلهات �س�تقالل مايل حق�قي مع �شدید الرقابة البعدیة ول�س 
الق�لیة، اجلهة الس�ید وز�ر إالق�صاد واملالیة حبا�ة ٕاىل كفاءات ؤ�طر 
م�خصصة، واجلهة ی��غي ٔ�ن �كون و�دة قامئة ا�ات تتوىل تطبیق 

م�ة �شلك م�دمج والتقايئ يف خمتلف ا�االت، وهذا الس�یاسات العمو 
أ�مر لن �كمتل ٕاال �ٕالرساع ٕ�خراج م�ثاق الالمتركز من طرف 

 .احلكومة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان مواص� احلكومة من �الل مرشوع قانون املالیة، دمع املقاو� 
ه قادرا املغربیة �اصة �رب النفقات اجلبائیة، یفرتض ٔ�ن �كون هذا التو�

�ىل �دمة �ق�صاد الوطين ودمع ب��اته الصناعیة وتوفري م�اصب الشغل 
  .�لف�ات الشابة من املواطنني

بنفسه  2018ٕاننا يف الفریق �شرتايك، ٕاذ نعترب مرشوع القانون املايل 
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�ج�عي، جيیب جزئیا �ىل أ�عطاب املتعددة اليت تعرتي املسا� 
اص� إالصال�ات املالیة و�ق�صادیة، يف ٔ�فق �ج�عیة، ویعطي ٔ�فقا ملو 

  .التحضري ملقار�ت �دیدة �لمنوذج التمنوي اجلدید
ندعو احلكومة ٕاىل �ش�تغال م�ذ ا�ٓن �ىل مرشوع القانون املايل 

ٕان شاء هللا وا�ي نتو� م�ه ٔ�ن یلتفت �ٔ�ساس ٕاىل  2019لس�نة 
ود، ویعطي نفسا �لقدرة الف�ات �ج�عیة الهشة والف�ات ذات ا��ل احملد

الرشائیة �لم�ٔجور�ن �رب حوار اج�عي م�تج، قادر �ىل الوصول ٕاىل تعاقد 
اج�عي یضمن السمل �ج�عي ویعزز قدرات الفعل النقايب اجلاد 

  . واملسؤول ببالد�
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

  .رئ�سة إالحتاد املغريب �لشغل، تفضيلاللكمة ل

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 

ــرئ�س  ــرار اجلــا�ر �ل ٕان إالحتــاد املغــريب �لشــغل �شــجب و�ســ��كر الق
ــدس ــة ٕاىل الق ــل الســفارة أ�مر�ك� ــايض بنق ــر�يك الق ــن  أ�م ـیف، ویعل الرشـ

تضــام�ه الالمرشــوط مــع الشــعب الفلســطیين يف اســرت�اع حقــه املرشــوع 
  .ٕ�قامة دولته املس�تق� و�امصهتا القدس الرشیف

  الس�ید الرئ�س،
 ويف ٕاطار وطين �افل 2018ت�ٔيت م�اقشة مرشوع القانون املايل لس�نة 

�ملتغريات الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیـة الـيت �شـهدها بـالد�، فقـد 
�سـ�ب فشـل  ��سـداد السـ�یايس�اء مرشوع القانون بعد �دة ٔ�شهر من 

وجتمید مفاوضات �شك�ل احلكومـة مـع مـا �لفـه ذ� مـن تـ�ٔ�ري يف ٕاجنـاز 
ج�عـي املشاریع التمنویة احلیویة �لمواطنني، ومزتام�ا مع مظاهر �ح�قان �

ا�ي تغدیه أ��داث امل�ٔساویة الـيت �شـهدها بـالد� بـني الف�نـة وأ�خـرى، 
ولعـل �ٓخرهــا الفاجعــة الـيت ٔ�ملــت ب�ســاء سـ�یدي بــولعالم �لصــو�رة، والــيت 
س��قى ومصة �ار �ىل بالد�، ح�ـث ٔ�صـبح مـن الرضـوري �ـىل ا�و� ٔ�ن 

ینـذر بـ�ٔومخ  تقوم الیوم بتصـحیح الوضـع �ج�عـي �لف�ـات الشـعبیة وا�ي
  .العواقب

كام ٔ�ن مرشوع قانون املالیة هذا ی�ٔيت يف ٔ�عقاب صدور التقر�ر الرمسي 
�لبنك ا�ويل، وا�ي �لرمغ من تقامسنا معه جلزء من �شخیصات اخللل 
املتعارف �لهيا يف القاموس �ق�صادي، فٕاننا خنتلف مع خمر�اته، ون�ساءل 

رب يف �انة ت�ٔخر، یصل ٕاىل عن �لف�ات تصنیفه اجلدید ا�ي وضع املغ
حوايل نصف قرن مقارنة مع ٔ�ورو�، مع ما ميث� ذ� إال�الن من زعز�ة 

لثقة يف الس�یادة التمنویة ببالد�، واحلال ٔ�ن هذه املؤسسة ظلت م�ذ 
  .متيل تو�اهتا ووصفاهتا �ىل احلكومات املتعاق�ة 1964

يف لعهبا ) ويلالبنك ا�(وٕاذا كنا قد تعود� �ىل عق�دة هذه املؤسسة 
�ىل و�ر التواز�ت املا�رو اق�صادیة ضدا �ىل التواز�ت �ج�عیة، فٕان 
ما اس�توقف�ا كثريا يف هذا التقر�ر هو ما تضمنه من توصیات �راجعیة 
�س�هتدف ال�سك �ج�عي لبالد�، �رب رضب املاكسب �ج�عیة 

 ملرشوع قانون إالرضاب، التارخيیة �لطبقة العام� املغربیة من �الل الرتوجي
و�رس�یخ الهشاشة �رب املرونة املفرطة وتفك�ك املنظومة امحلائیة ملدونة 
الشغل، وما �� من انعاكس سليب خطري �ىل الشغی� و�ىل ال�سك 
�ج�عي، و�ام اكنت الت�اذ�ت حول هذا التقر�ر، فهنا� ٕاقرار رمسي 

لتمنوي ورضورة السعي حنو تطو�ره من ٔ��ىل هی�ٔة يف ا�و� بفشل ا�منوذج ا

وجتدیده �شلك مشويل �س�تجیب �ل�اج�ات املل�ة واملزتایدة �لمواطنني، 
  .وحيد من الفوارق �ج�عیة وا�الیة

  فهل اس�تطاع مرشوع قانونیة املالیة ٔ�ن �س�تجیب �لمتطلبات اجلدیدة؟
   :يف رٔ�ینا املرشوع ال یرتمج تزنیل التو�ات إالسرتاتیجیة ��و�

ٕاذ �س�ل �ىل ٔ�نه ال ی�سجم مع التو�ات اخلطب امللك�ة أ��رية، ويف 
مقدمهتا رضورة ٕا�ادة النظر يف ا�منوذج التمنوي ببالد�، مبا یَُمكِّن من معاجلة 
أ�عطاب �ق�صادیة و�ج�عیة، ح�ث �اءت م�طلقات هذا املرشوع 

تطلعات وأ�هداف حمكومة بنفس املبادئ �ق�صادیة التقلیدیة، ُمْحبطة �ل 
امل�شودة يف ت�ين خ�ارات �منویة واقعیة �س�تجیب �ل�اج�ات املل�ة 

  .�لمواطنني
خبصوص احلاكمة إالداریة، وربط املسؤولیة �حملاس�بة، فاملرشوع مل 
یتضمن �شلك رصحي، ا�ٓلیات والوسائل املادیة وال�رشیة اليت تناسب 

ذات أ��ر إالجيايب �ىل الوزن احلق�قي لتزنی� يف ٕاطار س�یاسات معوم�ة 
الواقع الیويم �لمواطن، يف ٕاطار تدبري الش�ٔن العام احمليل واجلهوي ا�ي 
ٔ�صبح من ٔ�مه حتد�ت املغرب احلدیث، �ل�د من الفوارق �ج�عیة 

  .وا�الیة
  املرشوع كذ� ال یرتمج البعد �ج�عي ملضامني الترصحي احلكويم 

ته �ري م�سجمة حىت مع املضامني فلقد �اءت م�طلقاته �ري م�طلقا
املعلنة يف الترصحي احلكويم، فمل �س�ل يف الصدد تدابري جشا�ة يف جمال 
حماربة الفوارق �ج�عیة وا�الیة، مبا یَُمكّن من بلوغ املؤرشات �ج�عیة 
املعلنة يف هذا الترصحي، بل ٕاننا نعتربه �ري م�سجم حىت مع املذ�رة 

واملَُؤِطرة ب�ٔولویة العنایة �لقطا�ات �ج�عیة و�لعامل  التوجهيیة ٕال�داده،
  .القروي

كذ� املرشوع ال �س�تجیب لتطلعات الطبقة العام� وال �شجع �ىل 
  .م�ٔسسة حوار اج�عي �دي

ٕان فریق �حتاد املغريب �لشغل، �س�ل �م�عاض �بري �دم اس�ت�ابة 
مجمدة �ىل مدى س�بع هذا املرشوع ملطالب الطبقة العام�، اليت بق�ت 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

17 

 )2017 د�سمرب 8( 1439 ربیع أ�ول 19

س�نوات جعاف، اكتوى فهيا أ�جراء بلهیب ارتفاع أ�سعار، مبا فهيا ٔ�سعار 
املواد أ�ساس�یة ن���ة الرفع من الرضیبة �ىل القمية املضافة لبعض املواد 
�س�هتال�یة أ�ساس�یة و�دمات املرافق العموم�ة، مكثال �ىل ذ� الشاي 

قت ا�ي مت الرفع من مساهامت املواصالت يف الس�نة السابقة، يف الو 
املوظفني يف ٕاطار ما مسي �ٕالصالح املق�ايس �لصندوق املغريب �لتقا�د، 
بدل ٕاصالح مشويل م�صف ملنظومة التقا�د، ٕاصالح مق�ايس اعمتدته 
احلكومة �ارج ٔ�ي حوار اج�عي، و�الفا �لمعایري ا�ولیة واملبادئ 

  .التعاقدیة وم�دٔ� صیانة احلقوق املك�س�بة
مل ی�ٔت هذا املرشوع ب�ٔي جمهود �دید �لرفع من ٔ�جور العامل، ودمع 
قدرهتم الرشائیة �رب التخف�ض من الضغط الرضیيب �ىل أ�جور، كام ما ف� 

  .�حتاد املغريب �لشغل یقرتح ذ� لك س�نة
وكام ٔ�وصت املناظرة الوطنیة �لرضائب، ومل یتضمن ٔ�ي ٕاجراء خبصوص 

�لام ٔ�ن احلكومة م�ك�ة �ىل ٕاصالح ٕاداري  ،2011ٔ��ریل  26تنف�ذ اتفاق 
اكن من املفروض ٔ�ن �كون تتوجيا �لحوارات الوطنیة والقطاعیة �ىل قا�دة 
ا�هنوض والريق �لعنرص ال�رشي ا�ي یعترب قطب الر� يف مسلسل 

  .إالصالح
بدل ذ�، فاملرشوع �كرس ملنطق الالمساواة بني املوظفني، بعد 

یفة العموم�ة وت�ين ال�شغیل �لعقدة يف رضب ٕاد�ال الهشاشة لقطاع الوظ 
صارخ لنظام الرتيق والتحفزي، وٕارضار جبودة اخلدمات العموم�ة، ويف 

  .مقدمهتا التعلمي ا�ي هو من ٔ�مه رها�ت أ�مم املتحرضة
فك�ف ملثل مرشوع قانون املالیة هذا ٔ�ن �شجع �ىل �لق ٔ�جواء الثقة 

  مل�ٔسسة حوار اج�عي حق�قي؟ 
املرشوع من ٔ�ي مؤرشات ٕاجيابیة جتاه الطبقة العام�، رسا� ٕان �لو 

سلبیة مس�بقة �لحوار �ج�عي، ٕاذ ال معىن حلوار اج�عي دون �رمجته يف 
القانون املايل، وانعاكس نتاجئه �شلك ملموس �ىل أ�وضاع املادیة لٔ�جراء 

  .ومعوم املواطنني
  : ةاملرشوع كذ� ال �س�تجیب لتطلعات الف�ات الشعبی

يف الوقت ا�ي �زایدت ف�ه املطالب �ج�عیة مبا مل یعد یق�ل لغة 
اخلشب ٔ�و ال�سویف �اء هذا املرشوع خمیبا �ٓمال معوم الف�ات الشعبیة، 
وم�ضمنا لتدابري �رق�عیة تبقى يف معظمها معزو� عن ٕا�داث تغیري جوهري 

النتظارات يف بن��ه �ج�عیة مبا ميكن من مالمسة اس�ت�ابة حق�ق�ة ل
املُل�ة �لمواطنات واملواطنني، ومبا ی�ىش مع �ارطة الطریق �ق�صادیة 

  .وإالداریة املعلنة من طرف ا�و�
ف�خصوص التعلمي، مل ی�ٔيت هذا املرشوع مبؤرشات ٕاصالح مشويل �رىق 
�ملدرسة العموم�ة ٕاىل مس�توى الر�دة يف �ربیة و�كو�ن أ�ج�ال القادرة �ىل 

تمنیة والقمي ببالد�، وخوض غامر العوملة، بل یؤسس محل مشعل ال 

الس�مترار نفس �خ�الالت الب��ویة وإالد�ال املمهنج �لهشاشة، ٕ��داث 
حمدثة س�نو�، وإال�الن عن  7000م�صب شغل قار عوض  700

ٕاطار �ربوي، دون أ��ذ بعني �عتبار  20.000التوظیف �لعقدة ل 
ين أ�ج�ال، والتكو�ن البیداغو� الناجع، لالس�تقرار املهين والنفيس ملكو

ما س��عكس ال حما� �ىل ٔ�داهئم، �ٕالضافة ٕاىل �دم التقریب احلق�قي 
  .�لمدرسة العموم�ة من املواطن يف ٕاطار �اكفؤ الفرص جمالیا واج�عیا

لك هذه مؤرشات تدل �ىل �دم ام�الك احلكومة لرؤیة مشولیة 
یة �س�تاذ واملكون، والريق جبودة م�دجمة، ٕالنقاذ التعلمي وحتصني هو 

  .التعلمي
ٔ�ما �ىل مس�توى الش�ٔن الصحي، فهذا املرشوع ال �س�تجیب يف 
جوهره �لعدا� الصحیة، ٔ��ذا بعني �عتبار خصوصیة القطاع كقطاع 
اج�عي �م�یاز، ٕاذ الزال اخلصاص يف أ�طر الطبیة وش�به الطبیة 

عف التغطیة الصحیة، فك�ف ٔ�لف، یؤرش لض 30والصحیة معوما احملدد يف 
ملیون  11مالیني ٕاىل  4یعقل ٔ�ن یمت رفع �دد م�خرطي نظام الرم�د من 

بقاء �ىل نفس املزيانیة احملددة يف ملیار درمه؟ ما�دا ٕاذا 
�
مس�تف�د، مع اال

�ج�عي لت�ٔث�ث احلصی� ) Marketing(اكن ا�لهم الهدف ال یت�اوز 
هذا مع العمل ٔ�ن القطاع ولیة، الصحیة، وكذ� يف اجتاه املؤسسات ا�

یعرف مشالك ال تَُعد وال ُحتىص من ٕازد�امات الطوابري ال�رشیة وطول 
  . ا�ٓ�ال وق� أ�دویة واملعدات، و�دم ت�ٔهیل الب��ات التحتیة الصحیة

وف� یتعلق �ل�شغیل، كنا ن�ٔمل من هذه احلكومة، ٔ�ن تعطي دفعة قویة 
صة �اميل الشواهد العلیا، �لتخف�ف يف هذا املرشوع ل�شغیل الش�باب �ا

من البطا� والفقر، لكن املالحظ هو التقلیص املس�متر س�نة بعد س�نة 
م�صب شغل بدل  00019ملناصب الشغل القارة ٕ�جياد فقط والنص �ىل 

، يف مقابل شغور م�اصب املتقا�د�ن تصل 2017م�صب س�نة  23.718
العیون يف ظل �زاید  ٔ�لف م�صب، ما �شلك ذرا �لرماد يف 14س�نو� ٕاىل 

  . ف�ة الش�باب العاطلني عن العمل
ٕان س�یاسة ال�شغیل ظلت دوما، وكام �اء يف هذا املرشوع، جماال 
خصبا �لمزایدات الس�یاس�یة، وذریعة ملسلسل من �م�یازات الرضی��ة 
لفائدة ا�لوبیات �ق�صادیة يف غیاب �ٓلیات الت��ع واملوا�بة وٕا�داد تقار�ر 

لتق�مي احلصی� التطبیق�ة، فك�ف ميكن تفسري ا�رتار دوریة وس�نویة 
 34، 2018النفقات اجلبائیة بطریقة �ٓلیة وبنفس املبالغ تقریبا �ل�س�بة ل 

ملیار اليت �شلك لكفة �ل�س�بة ملالیة ا�و� املمو� من ج�وب املواطنني، 
دون تق�مي حق�قي لوقعها �ىل �س��ر و�ىل ال�شغیل، و�ريها من ا�ٓ�ر 

  .إالجيابیة �ىل ��ش املواطنني
و�ىل مس�توى القدرة الرشائیة، فٕان هذا املرشوع �كرس إالقصاء 

 �4ج�عي �رب الز�دة يف تعریفة الرسوم امجلر�یة، كام هو وارد يف املادتني 
املؤدیتان ح� ٕاىل �الء املع�شة �ىل اعتبار ٔ�ن ثليث الرضیبة �ىل القمية  5و

ئدات املس�توردة، كام ٔ�ن التحفزي اجلبايئ لفائدة املضافة م��ٔتیة من العا
، �كرس ٔ�یضا م�طق �م�یازات والریع 10و 6الرشاكت الواردة يف املادتني 

�رب ٕاقرار نظام ج�ايئ تفضیيل هلم، وٕالغاء ا��ا�ر والغرامات والز�دات 
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 . وصوا�ر التحصیل
�سامه فهل من �ب العدا� اجلبائیة، مكد�ل �لعدا� �ج�عیة ٔ�ن 

 %27من مجموع الرضیبة �ىل ا��ل، مقابل �س�بة  %73أ�جور ب�س�بة 
  هتم �يق ا�خول مبا فهيا �بار املهنیني املس�تقلني و�بار الت�ار؟ 

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، نعترب ٔ�ن م�توج الرضیبة �ىل 
ت ا��ل �ملغرب املطبق �ىل ٔ�جور العامل، جشرة ختفي �ابة من ا�خوال

أ�خرى احلق�ق�ة، و�م�یازات والرثوات اليت تقدر مبالیري ا�رامه، واليت 
یمت هتر�هبا �س�ب �دم ٕاقرار �دا� رضی��ة، و�دم تفعیل القانون والزناهة 

  .والشفاف�ة وقضاء مس�تقل وحمرتف یدشن لطابع الزجر �ق�صادي
نتج املرشوع ال �س�تجیب لتحسني م�اخ أ�عامل وحتفزي �س��ر امل 

، مقارنة مع %�5راجع �س�بة مردود إالس��رات ب �اصة ؤ�ن يف خضم 
ٔ�واخر ال�سعی��ات، ؤ�هنا مل ُحتقق أ�هداف املرجوة مهنا يف جمال التمنیة 

  . �ق�صادیة و�ج�عیة
�ل�س�بة كذ� لٕالس��رات املؤسسات العموم�ة تظل يف تدهور 

وخوصصهتا �رجتالیة، اليت  مس�متر، �س�ب الس�یاسة املمهن�ة يف تفك�كها
  .ٔ��نت عن فشلها ا�ریع، كام هو �ال �ل�س�بة �لعدید من هذه املؤسسات

املرشوع ال �س�تجیب ملقومات البعد ا�ميوقراطي وال�شاريك واجلهویة 
ٔ�مه ما �ُس�� هو ٔ�نه ال یعكس ت�س�یقا ِب��و�، والتقائیة حق�ق�ة املتقدمة، و 

تدفع �جلهویة ٕاىل مس�توى حتق�ق التمنیة بني الس�یاسات العموم�ة اليت 
الشمولیة، فعىل مس�توى ت�ٔهیل ودمع اجلهات، خيلو املرشوع من تزنیل 
�جراءات املالیة والقانونیة والتدبريیة لتجوید �دمة الش�ٔن العام اجلهوي، 
حبیث مل تمت إالشارة ٕاىل صندوق الت�ٔهیل �ج�عي املُرصح به يف 

ل�س�بة لصندوق التضامن بني اجلهات، من ٔ��ل ا�س�تور، وكذ� أ�مر �
  .تقلیص الفوارق وحماربة الفقر

وخ�اما، و��الصة نعتقد من و�ة نظر� يف فریق �حتاد املغريب 
�لشغل، ٔ�ننا ٔ�مام مرشوع قانون مالیة حمافظ �كرس ما س�بق، ومل ولن یغري 

مت  من الوضع ش��ا، ویعا�س الس�یاق والتو�ه املعلن، ففي الوقت ا�ي
��رتاف الرمسي ف�ه بفشل ا�منوذج التمنوي املتبع م�ذ �س�تقالل ونطالب 
�لتعبئة الشام� ٕالبداع منوذج �منوي �دید، �رى �ش�ث احلكومة �هنج 

  .سابقاهتا و�كرس نفس منوذج التبعیة العمیاء �لمؤسسات املالیة ا�ولیة
احلق�ق�ة  ونطالب بوقفة نقدیة صادقة الس�رشاف معامل ا�ميوقراطیة

والقطع مع سلس� املهازل �نت�ابیة، والس�یاسات العموم�ة الفاش� وٕارشاك 
لك القوى احلیة من ٔ��ل طبعا مبا فهيا احلركة النقابیة وٕارشاك إالحتاد املغريب 
�لشغل يف ٕابداع منوذج �منوي �رىق ٕاىل تطلعات الطبقة العام� ولك ف�ات 

  .الشعب املغريب
  وشكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .لس�یدة الرئ�سة� شكرا 

  .، تفضل الس�ید الرئ�ساللكمة لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :در�س الرايضإ املس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
یق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفر 

و�س�ل ا�ور الطالئعي ا�ي  ،2018م�اقشة مرشوع قانون املالیة ل 
یلعبه �ال� امل� بصف�ه رئ�سا �لجنة القدس، وند�ن و�س��كر قرار إالدارة 

  .أ�مر�ك�ة املنايف �لرشعیة ا�ولیة
�متزي ٔ�ما خبصوص مرشوع قانون املالیة احلايل، �اء يف س�یاق �اص 

بعودة املغرب �لمجمتع إالفریقي، وبف�ح �ٓفاق اخنراطه مضن ا�مو�ة 
�ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا وٕاعطاء �نطالقة ملشاریع �یلكة مع مجمو�ة 
من ا�ول إالفریق�ة، وهذا ٕاجناز مليك �بري س�ی�ٔيت �خلري �لمغاربة معوما �ىل 

  .املدى املتوسط ٔ�و البعید
املغربیة والت�ٔم�نات واملقاوالت املغربیة الكربى، والس�� ٔ�ن أ�بناك 

سواء يف إالمسنت ٔ�و يف اتصاالت املغرب، و�ريها من �س��رات 
املتوسطة والك�رية، س�ت�د ا�ال الواسع لتعز�ز اس��راهتا ��ول إالفریق�ة، 
وهذا ما س�س�تف�د م�ه �ق�صاد املغريب، بف�ح هذه السواق التارخيیة 

 -�دید ٔ�مام �س��ر املغريب، �ملقابل ويف س�یاق م�طق راحب �لمغرب من
  .راحب س�یعود �خلري ٔ�یضا �ىل الشعوب إالفریق�ة

و�ملناس�بة، نتذ�ر معمك ٔ�ولئك ا��ن اكنو یعارضون هذا التو�ه، ح�ث 
ٔ�ث�ت وس�ی��ت الزمن والوقائع ٔ�هنم ال ميلكون رؤیة مس�تق�لیة ال �ىل املدى 

دى البعید، ؤ�ث�ت وس�ی��ت الزمن ٔ�یضا ٔ�ن التو�ه املتوسط وال �ىل امل
إالفریقي هو �ني البصرية واحلمكة، والتارخي هو من س��صف ٔ�حصاب هذا 

  .التو�ه
هبذه املناس�بة نعرب عن ا�زتاز� الك�ري �ٕالجنازات امللك�ة الرائدة يف هذا 
 ا�ال و�لرؤیة احلكمية جلاللته يف تدبري لك امللفات الكربى املتعلقة

بعالقات املغرب اخلارج�ة، سواء تعلق أ�مر جبذوره إالفریق�ة ٔ�و العربیة ٔ�و 
  .�م�داداته يف ٔ�ور� و�ٓس�یا ؤ�مر�اك
مضن م�اخ اج�عي م�و�ر، ح�ث  2018یندرج مرشوع قانون املالیة 

تعرف العدید من أ�قالمي واجلهات اح��ا�ات اج�عیة لو �س�بق لها م�یل، 
یة و�ق�صادیة الصعبة، اح��ا�ات احلس�مية نظرا لٔ�وضاع �ج�ع 

وتنغري، مث احلدث امل�ٔساوي ا�ي وقع �لصو�رة و�لف حضا� ٔ��ر�ء، هذا 
املناخ �ج�عي املتو�ر و�رؤیة احلكمي املتبرص دامئا، خشص �ال� امل� 
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، ح�ث ركز 2017نرصه هللا ؤ�یده الوضع يف خطاب العرش يف یولیوز 
وإالجراءات اليت یتعني تنف�ذها، واليت جيب ٔ�ن �شلك  �اللته �ىل التدابري

ٔ�ساس تدبري الش�ٔن العام، هبدف ضامن التمنیة ال�رشیة و�ج�عیة 
  .واملساواة والعدا� �ج�عیة لفائدة معوم املغاربة ومبختلف ربوع اململكة

تلمك يه املر�كزات أ�ساس�یة �لمنوذج املغريب اليت متده بقوة ال�سك 
عاع وقت الر�اء وبقوة الثبات وقت الشدة يف ظل ثوابت أ�مة وإالش

  .ومقدساهتا ويف ظل نظا�ا مكلك�ة دس�توریة دميقراطیة �رملانیة واج�عیة
من �ب املسؤولیة الوطنیة واحلرص �ىل مس�تق�ل ا�منوذج املغريب، 
جيب ٔ�ن تعطى أ�ولویة �لش�باب، ؤ�ركز �ىل ٔ�ن تعطى أ�ولویة �لش�باب، 

لوز�ر احملرتم، فهم ٔ�بناؤ� وف�ات ٔ��باد� ومس�تق�ل بالد�، سواء الس�ید ا
�اميل الشهادات ٔ�و �ريمه، و�اصة من ٔ�بناء العامل القروي وأ�ح�اء 

  .الهامش�یة �لمدن
�لینا ٔ�ن نعمل وان نعي ب�ٔن هناك من ٔ�راد ٔ�ن �س�مثر يف قطعة ٔ�رضیة ٔ�و 

امل املادي يف مقابل البناء ٔ�و رشاء مزنل، وهناك من فضل التضحیة �لرٔ�س
�كو�ن ٔ�بنائه �لحصول �ىل شواهد �لیا متكهنم من الع�ش الكرمي، مفا هو 

  ذنب هؤالء الش�باب؟
من رىم بنفسه يف ٕاىل الهجرة الرسیة وموا�ة موت يف البحر؟ 

  .الش�باب
  .من غرر هبم وج�دوا ملوا�ة املوت �ٕالرهاب والتطرف؟ الش�باب

  .د واجلرمية؟ ٕاهنم الش�بابمن مه حضا� العنف والعنف املضا
دامئا هناك جرامئ ضد أ�صول كثرية وم�عددة كذ� ٔ�ولئك املغلوبني 

  �ىل ٔ�مرمه البا�ة املتجولون ا��ن ی��عون لتوفري لقمة الع�ش؟
  .ٕان معظمهم الش�باب

ٔ�ولئك ا��ن و�دوا ضا�هتم وم�نفسهم، الس�ید الوز�ر، لتفریغ مهو�م 
م يف الغد أ�فضل يف مواقع التواصل وٕاسامع صوهتم والتعبري عن طمو�

  .�ج�عي؟ ٕاهنم الش�باب
ٕان التطور العمیق ا�ي عرفه ا�متع املغريب، �اصة بعد الربیع العريب 
هو ظهور ظواهر اج�عیة وس�یاس�یة ال ميكن الت��ؤ مب�اطرها ونتاجئها �ىل 
املس�توى الس�یايس و�ج�عي، خصوصا يف ٔ�وساط الش�باب ا��ن 

  .ٔ��لبیة �برية يف ا�متع املغريب سواء �ملدن ٔ�و �لقرى �شلكون
جيب �لینا ٔ�ن نقف وقفة ت�ٔمل لهذه احلقائق املرة، ؤ�مام هذا الواقع 
. القايس، هناك سوء فهم م�فيش وسط ش�بابنا ملفهوم احلریة وا�ميقراطیة

  .هناك نظرة حمتقرة �لمؤسسات
مس�تق�ل الشعب وهذا هو الورم اخلطري ا�ي هيدم وهيدد وینخر 

املغريب، وهذا ما ال یق�� ٔ�ي عقل سلمي م�برص مدرك �لعواقب الوخمية 
ومس�تف�د من العرب وا�روس ملا وقع من ٔ��داث مؤملة ومؤسفة يف سور� 

  .وا�مين ولی��ا و�ريها من ا�ول املتو�رة
واللك �لیه ٔ�ن یعمل ٔ�ن هذه الف�ة العز�زة �لینا من واج�نا ٔ�ن حنصهنا 

من �س�تقطاب لفائدة إالرهاب والتطرف و�س�تغالل من  وحنتضهنا
  .طرف خصوم الوطن ��ا�ل واخلارج

ف�ٔبناؤ� ا���ن مه مس�تق�ل املغرب یع�ش معظمهم يف البطا�، سواء 
  .اكن من الطبقة املتوسطة ٔ�و الفقرية

ال بد من ٕاجياد احللول الفوریة والعا�� ملشالك الش�باب �لت�ٔطري 
  .غیلوالتكو�ن وال�ش 

فال ميكن ٔ�ي ٔ��د ٔ�ن ینكر النتاجئ إالجيابیة يف الرتبیة �ىل املواطنة 
واليت اكنت تتحقق �رب معلیة التجنید إالج�اري العسكري، ٕان هذا 
التجنید إالج�اري اكنت � مزا� كثرية وكثرية �دا يف الرتبیة �ىل �نضباط 

  .وحب الوطن والش�ا�ة والعمل وإالتقان والتفاين والصرب
مك من أ�رس سهرت �ىل �ربیة ٔ�بناهئا لكن نالحظ ٔ�نه مك من أ�رس 

  .ربت ٔ�بناءها والشارع �شلك ٔ�قوى یذهب هبم ٕاىل �حنراف
ٕان أ�ج�ال احلالیة متیل ٕاىل الفوىض، �راهیة ا�ٓخر بدون س�ب، �امل 
نفيس ال �ري، ل�س � مربر موضوعي م�ل املالعب، الودادي یعنف 

جلامعات، تعنیف بني الفصائل، كام ٔ�ن هذا اجلو العام الر�اوي، الطلبة يف ا
�لق �ا� من �دم �نضباط �لقانون و�دم الثقة يف النظام العام وانتقال 

  . ذ� ٕاىل الس�یاسة والس�یاس�یني، ؤ�ننا يف عهد الس��ة
  حرضات الس�یدات والسادة،

ح�� ٔ�كد �ال� امل� يف خطاب العرش لهذه الس�نة ٔ�ن بناء مرشوع 
 م�ل سد ٔ�و �ريه ومرشوع صغري حبي هاميش ٔ�و قریة، هام �ل�س�بة �بري

  .جلال� امل� يف نفس أ�ولویة وبنفس أ�مهیة
هو ما نؤكد �لیه الیوم، فعىل احلكومة تفعیل مضمون اخلطاب السايم 
والعنایة �ملشاریع، وٕان اكنت صغرية، �س�هتدف الش�باب يف أ�ح�اء 

من الس�ید وز�ر املالیة احملرتم ٔ�ن ال تذهب الهامش�یة والفقرية، وهنا ٔ�طلب 
  :الس�یاسة �ق�صادیة املغربیة بوتريتني

مع ٔ�مهیهتا ) TGV(املشاریع الكربى اكملوا� واملدن والطرق الكربى و -
  الكربى؛

ومغرب �ٓخر هنمل ف�ه الفقري واملهمش والص�ة والتعلمي والبطا�  -
 .املق�عة، و�سود ف�ه لك الظواهر السلبیة

ید التوازن، ف�القدر ا�ي �هنض ف�ه �لب��ات التحتیة �لمشاریع ٕاننا �ر 
املهیلكة جيب ٔ�ن نعطي أ�مهیة ٔ�كرث لٕال�سان املواطن، فالب��ات التحتیة، 
الس�ید الوز�ر، �مة ميكن اس�تدرا�ها ٕاذا مل هنمل إال�سان ا�ي هو هدف 

يت هدمت التمنیة ومصدرها، وا�لیل التارخيي �ىل هذه احلق�قة هو ا�ول ال
 .ب��اهتا يف احلرب العاملیة، فقد اس�تدركهتا بقوة إال�سان

ٕان س�یاسة احلكومة يف حتسني املداخ�ل قد ٔ�هنكت �س��ر 
و�د�ار �ملقاوالت، والس�� بعض إالجراءات اليت اس�هتدفت احلجز �ىل 
ٔ�موال الرشاكت، وطالبنا دامئا مبصاحلة رضی��ة وٕا�راء رضیيب الس�ت�الص 

ل املتعرثة وٕاعطاء الفرصة �لمقاوالت الس�تعادة تواز�هتا املالیة وتعز�ز املداخ�
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  .مدخراهتا عوض احلجز �ىل احلسا�ت والضغط �ىل مالیة املقاوالت
و�ملناس�بة، �مثن ٕاجيابیا قرار احلكومة ٕ�عفاء امللزمني من ا��ا�ر وفوائد 

  .ما بقا والو.. الت�ٔ�ري، وهو ما س�یعزز

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ري زد، زد، عندك دق�قة د�ل احلركة

  :در�س الرايضإ املس�شار الس�ید 
  .هللا �الب

اح�ا كنطلبومك �ش تد�روا هللا �كرث �ريمك يش �ا�ة ا�يل غتحمي 
املواطن، ٕاما يش وزارة وال يش م�دوبیة ٔ�ن اك�ن رشاكت كتد�ر ما بغات، 

  .ونعطیك بعض املغطیات ٔ�معايل الوز�ر
ن عندها م�ال وا�د الفاكتورة ووا�د �یا�ذها اك�ن رشكة كتا�ذ م

ٕاذن . يف هنار وا�د 23ملیون ووا�د ب  22ملیون ووا�د ب  21بوا�د 
ٕاىل اكنت وا�د املندوبیة محلایة املس�هت� وحىت انتوما ٕاىل زدتوا يش شویة 
د�ل الرضائب هاذي رامك حىت انتوما �ش ت��قاوا �او�ين حىت انتوما �كون 

ٔ�معايل الوز�ر، ٕاىل اكنت هاذي غتكونو انتوما  (régulateur)عندمك ذاك 
  .مر��ني، واملواطن مر�ح ولكيش مر�ح

  �متىن التوف�ق �لس�ید الوز�ر ٔ�ن ما بقى والو؟.. ٔ�� �ادي
ٔ�ن انتوما شف�وا خطاب امل� يف اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة . حنمت

ت والهیئات احلزبیة د�ل ٔ�كتو�ر د�ل ا�عوة للك النخب واملؤسسا
والنقابیة واحلقوق�ة وامجلعیة لنقاش جممتعي عن املغرب املمكن عن ا�منوذج 

  .التمنوي املغريب
الهدف أ�ول وأ��ري ف�ه مس�تدامة �راعي احلقوق �ق�صادیة 
و�ج�عیة لٕال�سان املغريب والع�ش الكرمي يف وطن �ٓمن م�ذ الیوم �ىل 

وبغینامك ��ذوا بعني  2019نون �لاملیة د�ل احلكومة ٔ�ن تفكر يف مرشوع قا
د�ل الطرق، معايل  �1500عتبار فهاذ القانون الش�باب، ٔ�ن غند�رو 

  .600الوز�ر، ميكن لنا ند�رو 
  .ٕاىل مسحيت نص دق�قة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل. �نیة 30شكرا، راه زدت � دق�قة و

  :در�س الرايضإ املس�شار الس�ید 
يل الوز�ر احملرتم ٔ�ن الیوم عند� وا�د املعض� �برية يف ٕاىل مسحيت معا

الش�باب، بغینامك هللا �كرث �ريمك يف املس�تق�ل يف البوادي ويف هوامش 
املدن مشالك �برية ولكن انتوما ٕان شاء هللا ٔ�� تنقول أ�مل أ�ذن الصاغیة 

  .عندمك �متىن لمك التوف�ق �ش متش�یوا فهاذ التو�ه
  .وشكرا

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .شكرا، شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  . شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون واملس�شارات،

 �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل،
  .2018يف هذه اجللسة ا�صصة ملناقشة مرشوع قانون املالیة لس�نة 

يف البدایة، البد ٔ�ن نقف عند �دث ا�رتاف الرئ�س أ�مر�يك �لقدس 
�امصة ٕالرسائیل، وعزمه نقل السفارة أ�مر�ك�ة من تل ٔ�ب�ب ٕاىل القدس يف 
خرق واحض �لقانون ا�ويل وتعدي سافر �ىل حقوق الشعب الفلسطیين، 

  .ري لها ا��رى املئویة لو�د بلفور املشؤوماخ�
الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل تد�ن و�شجب �شدة هذا إالر�اء، 
وتطالب لك ا�ول العربیة وإالسالم�ة ولك املنتظم ا�ويل بتحمل اكمل 

واحلفاظ �ىل حقوق الشعب  مسؤولیته يف ا�فاع عن الرشعیة ا�ولیة
  . الفلسطیين يف ٔ�رضه وحضارته

وحنن ٕاذ �س�ل ٕ�جيابیة رسا� امل� محمد السادس رئ�س جلنة القدس 
ٕاىل الرئ�س أ�مر�يك، وكذا اس�تد�اء جملس أ�من ا�ويل، فٕاننا خنرب الرٔ�ي 
العام ٔ�ن املسرية اليت اكنت الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل تنوي تنظميها 

ق�صادیة ، لالح��اج �ىل أ�وضاع �2017د�سمرب  10بعد �د أ��د 
و�ج�عیة، قد مت حتویلها ٕاىل مسرية دامعة �لقضیة الفلسطی��ة وحق 

القدس "الشعب الفلسطیين يف الس�یادة �ىل ٔ�راضیه التارخيیة، حتت شعار 
  ".ٔ�وال

  ٔ�هيا الس�یدات والسادة، 
ٕان م�اقشة مرشوع قانون املالیة تعترب �ل�س�بة لنا م�اس�بة �لتعبري عن 

شعب املغريب يف �خ�یارات �ق�صادیة رٔ�ي الطبقة العام� وال 
  . و�ج�عیة والس�یاس�یة اليت ا�هتجهتا و�هنجها ا�و� املغربیة

�اء بعد ٕا�الن رئ�س ا�و�  2018ٕان مرشوع قانون املالیة لس�نة 
لفشل ا�منوذج التمنوي، لكن احلكومة مل تُد�ل ٔ�ي تغیري �لیه، ح�ث �اء 

�هتم�ش، �الفا ملا روجمت � الس�ید �سابق�ه، مكرسا �لفقر والهشاشة وا
الوز�ر، �ونه مرشوع مالیة اج�عي، ف�ٔ�ن هو اجلانب �ج�عي يف هذا 

تعدیال تقدم�ا هبا يف مجمو�ة الكونفدرالیة  24املرشوع؟ وملاذا رفضمت 
  :ٔ�ذ�ر �ىل س��ل املثال. ا�ميقراطیة �لشغل مج� وتفصیال

  ة املضافة؛ٕاعفاء أ�دویة من الرضیبة �ىل القمي - 1
  ختف�ف العبء الرضیيب �ىل ا��جراء؛ - 2
  اح�فاظ قطاعي الص�ة والتعلمي مبناصيب م�قا�دهيا وٕا�ادة اس�تعاملها؛ - 3
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  حتویل م�اصب التعاقد ٕاىل م�اصب قارة؛ - 4
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة، 
لقد �اء هذا املرشوع ملیئا �ٕالعفاءات لصاحل الباطرو� والقطاع 

ي راهنت �لیه ا�و� م�ذ �س�تقالل لت�ش�یط �ق�صاد اخلاص ا�
الوطين، وقدمت � �م�یازات، ودمعته �لك الطرق، بتفویت أ�رايض 
الفالح�ة وم�ح �م�یازات يف الصید يف ٔ��ايل الب�ار وٕاعطاء �ح�اكر يف 
بعض القطا�ات، ؤ��دقت �لیه ٔ�یضا �ق�صاد الریع، لكن الن���ة اكنت يه 

  . فقراء وٕاغناء أ�غنیاءتفقري ال
ولو بذلمت الس�ید الوز�ر لك اجلهود، ومنقمت لك ال�سمیات ؤ�و�دمت 
الترب�رات، فأ��داث تفضح لك يشء، وما �ادثة س�یدي بولعالم 
واح��ا�ات الریف وزا�ورة و�زة، وم�اطق ٔ�خرى ٕاال متظهرات 

یة �لقمع لالخ�یارات املذ�ورة، وقد وا�ت ا�و� مطالب اج�عیة واق�صاد
  . و�عتقال ا�ي مل �سمل م�ه حىت أ�طفال

ٕان سوء اس�تغالل �روات املغرب، وغیاب التوزیع العادل لهذه 
الرثوات، واملراهنة �ىل التواز�ت املا�رو اق�صادیة �ىل حساب التواز�ت 
�ج�عیة مل جين م�ه املغرب ٕاال الویالت، فك�ف ميكن ٔ�ن نفهم ب�ٔن 

 �س�هتالك �ىل الس�ا�ر ٔ�مه من مداخ�ل ٔ�مه �روة مداخ�ل الرضیبة �ىل
يف املغرب، ٔ�ال ويه الفوسفاط، فالرضیبة �ىل �س�هتالك �ل�س�بة 

مالیري درمه، يف �ني ٔ�ن نص�ب اخلزینة من  �9لس�ا�ر تدر �ىل اخلزینة 
  .مالیري درمه �3روة الفوسفاط يه فقط 

ٔ��ن هو حق املواطن وما هو ٔ��ر الرثوات البحریة �ىل مزيانیة ا�و�؟ و 
املغريب من هذه الرثوة السمك�ة؟ وما هو جحم الرثوات املنجمیة يف 

  املغرب؟ ؤ��ن تذهب هذه الرثوات؟ وما هو نص�ب املواطن مهنا؟ 
  ٔ�هيا الس�یدات والسادة، 

ٕاذا اكن املواطن املغريب یؤدي الرضائب، ف�جب ٔ�ن یتلقى �دمات يف 
  ما �ال القطا�ات �ج�عیة؟ مفا هو �ال هذه اخلدمات؟ و . املقابل

التعلمي یعاين من �دة اخ�الالت، وال ميكن ٕاصال�ه بفرض الهشاشة، 
  . وتغی�ب �س�تقرار ٔ��رز فا�ل يف القطاع، �ساء ور�ال التعلمي

ٔ�لف م�صب �لتعاقد يف س�ن�ني  55فك�ف ميكن ٔ�ن نق�ل ٔ�ن توظیف 
ن هو املغريب یندرج يف ٕاطار إالصالح؟ والص�ة مریضة يف املغرب، وم

الیوم ا�ي الزال یتو�ه ٕاىل املس�شف�ات العموم�ة؟ ٕاهنم فقراء املغرب 
ومعدموه ا��ن ال جيدون بدیال �لهيا، وا��ن یزتامحون یوم�ا ٔ�مام ٔ�بواب 

  . املس�شف�ات، ويف ا�هنایة یطلب مهنم رشاء لك املتطلبات
ل؟ فالیوم ال وما هو ٔ��ر إالعفاءات الرضی��ة والتحفزيات �ىل �امل الشغ

ختلو ٔ�رسة من �اطل ٔ�و ٔ�كرث، یتحمل مسؤولیة إالنفاق �لهيم ذوومه يف 
ٕاطار خص� التضامن اليت �متزي هبا الشعب املغريب، فال ٔ�نمت شغلمت 
العاطلني، وال ٔ��هتم خففمت التحمالت �ج�عیة �ىل ٔ�رسمه، وال ٔ�نمت دمعمت 

  . صرب ؤ��ةالقدرة الرشائیة �لمواطن املغريب ا�ي یعاين يف
لكن ال ميكن ٔ�ن �س�متر أ�مور �ىل ما يه �لیه ٕاىل ما الهنایة، وقد 
ٔ�كرثمت ا�لغط الس�ید الوز�ر حول التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين والتو�ه 
حنو التصنیع يف الس�یارات والطا�رات، لكن الزالت حف�ة دق�ق �زهق من 

  .ٔ��لها ٔ�رواح ال�ساء
جبدوى إالعفاءات والتحفزيات، واحلصی�  وبذلمت �ودا �برية ٕالق�اعنا

ملیار درمه س�نو� دون انعاكس  34ٕاجراء حوايل  418فقدان اخلزینة جراء 
�ىل جمال ال�شغیل، وقد اكد �حتاد أ�ورويب ٔ�ن یضع املغرب مضن 
املالذات الرضی��ة، ؤ�در�ه يف �ٓخر حلظة يف املنطقة الرمادیة، والیوم 

�رامك اخلسارات لس�نوات، دون ٔ�ن یمت تفعیل من الرشاكت تعلن ٔ�هنا  69%
قانون زجر الغش الرضیيب، �هیك عن ا�متلص وا�هترب الرضیيب حنو 

  .اجلنات الرضی��ة املوجودة
 ٔ�هيا الس�یدات والسادة، 

  الس�ید الوز�ر،
ٕان القطاع اخلاص ا�ي �راهن �لیه �سامه الیوم فقط بثلث 

یة، والزال �س��ر العمويم ميثل �س��رات، مبا فهيا �س��رات أ�ج�ب 
الثلثني، ف�ٔ�ن يه مسامهة القطاع اخلاص يف ا�منو �ق�صادي، والناجت 
ا�ا�يل اخلام؟ و�لتايل فعجز املزيانیة ٔ�صبح هیلكیا، واملدیونیة صارت 
هتدد بفقدان الس�یادة �ىل القرار املايل، وما خط االئ�ن ٕاال و�ه �دید 

  .ي س��ة ا��رلس�یاسة التقومي الهیلك
وحنن تت�دث عن املدیونیة، البد ٔ�ن نذ�ر احلكومة ٔ�ن �لطبقة العام� 

، واحلكومة اليت حترص ٔ�ن تؤدي ا��ن 2011ٔ��ریل  26دینا �لهيا م�ذ 
و�دمة ا��ن لفائدة املؤسسات املالیة ا�ولیة، �لهيا ٔ�ن تؤدي يف املقابل 

  . د�ن ٔ�جراهئا �لهيا
ر اج�عي �كون شامال، مم�ٔسسا و�ادا ويف هذا إالطار نطالب حبوا

  .یفيض ٕاىل تعاقد اج�عي ملا ف�ه مصل�ة �لبالد
والطبقة العام� ومعوم الشعب املغريب لن یضل مك�وف أ�یدي، 
و�ذوا العربة مما وقع يف الریف، ح�ث انتفض الشعب اح��ا�ا �ىل 

  . ا�هتم�ش وإالقصاء و�دم �س�تفادة من �روات البالد
اس�بة ٔ�یضا نطالب ٕ�طالق رساح اكفة معتقيل �ح��ا�ات وهبذه املن

وحمامهيم، واملتعاطفني معهم، ا��ن ٔ�صبحوا یعتقلون �س�ب تدوینات 
  . ف�س�بو�یة

  الس�ید الوز�ر، 
  .�ٓن أ�وان ٔ�ن تعطوا �ه�م �لطبقة العام� وملسحويق الشعب املغريب

  .�ٓن أ�وان ٔ�ن تغريوا طریقة ٕا�دادمك لقوانني املالیة
 .�ٓن أ�وان ليك یمت تغیري ا�منوذج التمنوي، وشكرا
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ٓخر مدا�� يف هذا الشق املتعلق �ملناقشة، اللكمة �لس�ید رئ�س 
  .مجمو�ة العمل التقديم

 :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ة املس�شار�ن واملس�شارات، الس�یدات والساد
بدوري ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قدم بعض املالحظات وبعض أ�فاكر حول قانون 
املالیة ا�ي تدارس�ناه معمك بعمق يف خمتلف ا�ل�ان �مس مجموعتنا، مجمو�ة 
العمل ا�ميقراطي التقديم، من �الل رؤی��ا لهاته املزيانیة وا�هود ا�ي 

ف�مك العمل املضين واجلاد ا�ي قدممتوه بذ�متوه البد ٔ�ن ٔ�ح�یمك ؤ�ن ٔ�قدر 
وظهر من �الل املشاریع اليت ظهرت �شلك ٔ�و ب�ٓخر من �الل القانون 

  .املايل
كذ� البد ٔ�ن ٔ�شكرمك �ىل تفا�لمك إالجيايب مع �دد �بري من التعدیالت 
و�خلصوص اليت قدمت من طرف الربملان و�ىل أ�خص جملس 

�ج�عي، ٔ�ذ�ر م�ال ٕاعفاء اجلبايئ  املس�شار�ن يف �القهتا مع إالصالح
املتعلق ��ٓالت الكهر�ئیة �لمعاقني املس�توردة، ٔ�ذ�ر كذ� توس�یع صندوق 
التاكفل �ج�عي، ٔ�ذ�ر كذ� �دد �بري من هذا النوع من هذه 
التعدیالت ا�يل �ادي توصل �شلك م�ارش ٕاىل حتسني ٔ�و حامیة القدرة 

  .الرشائیة �لمواطنني
ن املايل رمغ ذ� �ریده ٔ�ن �كون مؤرشا قو� �جتاه تغیري ولكن القانو

هذا ا�منوذج ا�ي ٔ�صبح �ش�تيك م�ه امجلیع، فرنید ٔ�ن �كون هناك جمهودا 
ٔ�كرب ٔ�ننا واثقون ب�ٔن املغرب یتوفر �ىل طاقات كربى و�ىل ٕاماكنیات 
�رشیة هائ� قادرة �ىل التغلب �ىل لك إال�راهات، ٕاذا ما مت اس�تعاملها 

امال رش�یدا واس�تعامال دميقراطیا، واس�تعامال بعیدا عن لك احملاس�بات اس�تع
  .واحملسوبیات ولك ما یعیق هذا التطور

ٔ�ملنا ٕاذا ٔ�ن تبذلوا جمهود يف املس�تق�ل من ٔ��ل التغلب �ىل ما هو 
ا�ٓن ٔ�صبح هيدد اس�تقرار البالد ؤ�عز ؤ�حسن ما منلكه �لینا مسؤولیة 

س�تقرار، ؤ�ن نقوي هذا الرتابط القوي احلفاظ �لیه وا�فاع عن هذا �
وهذا الرضا الك�ري ا�ي حصل بني الرشعیة والقوى الس�یاس�یة وا�متع، 
هذا التقارب بني ا�و� وا�متع من ٔ��ل ٔ�ن یعطي ٔ�كرث وحيقق ٔ�كرث من 

  .�الل التنامغ ورفع املس�توى وحتق�ق العدا� �ج�عیة
 أ�قل يف املهنجیة �� ف�ظن ٔ�ن هذا ممكن ٕاذا ما متت مراجعة �ىل

جحم هذه املدا�� لن �سع لها الزمن ا�ي خصص لها، س�ٔعطهيا لمك كتابة، 
  .وس�ٔقدم بعض مالحظات خمترصة حول املهناج ف� خيص هذا القانون املايل

فعىل مس�توى معاجلة ٕاشاكلیة احلاكمة هذه يه يف نظر� الطامة 

ٕاىل �د ا�ٓن مشارف ٔ�و  الكربى اللك یت�دث عن احلاكمة ولكن ال �رى
بدایة مرشوع ٕاصال� �ىل جعل إالدارة، وجعل لك مكو�ت ا�و� 
�ش�تغل مرشو�ا جممتعیا م�اكمال �رشك ف�ه امجلیع، �س�ب توفر �دد �بري 
من العراق�ل فكذ� ندعو ٕاىل رضورة ٕا�ادة النظر يف تعریف القطا�ات ال 

من �الل، حىت �متكن �رید ٔ�ن �ش�تغل �شلك �ام، �رید ٔ�ن ندقق أ�ش�یاء 
من حماس�بة احلكومة، اع�د م�دٔ� الصدق�ة يف احلسا�ت ويف �لزتامات، 
كذ� هذا �قص �ىل مس�توى قطا�ات إالج�عیة نت�دث عن التعلمي 

من ساكنة املغرب یقل معرها عن  %51ولكن ٔ�ؤكد �ىل مركزیة الش�باب 
علمي كذ� س�نة، مركزیة قویة �دا، مد�ل ٔ�سايس وٕاصالح �دي �لت 25

مرتبط �ٔ�وضاع املتعلقة �لص�ة ال ميكن ٔ�ن تف�ري الطاقة ال�رشیة ٕاذا مل 
�كن تتوفر �ىل مقومات الص�ة الاكم� عقالنیا وجسد� و�لق�ا و�ربو� 

  .و�لمیا من �الل اك�ساب املعرفة ويه ورش تعلميي قوي
�س��رات وٕانعاش الشغل، كذ� ميكن �شك�ل اق�صاد املغرب من 

��عاب �دد الوافد�ن، �دد الوافد�ن ال ميكن ٔ�ن �س�تجیب � �س�بة اس 
البد من التغلب �ىل ٕاشاكلیة وٕا�ادة النظر يف م�اكنزيمات ا�ق�قة  6%

املتعلقة �ملیكرو اق�صادي حىت نبقى عبید�ن لنظام ال �س�تجیب حلاج�اتنا 
  .احلق�ق�ة

البد من  العدید من التقار�ر الصادرة دولیا تو�نا حنو هذا التو�ه
�ن��اه ٕا�هيا، احلكومة البد ٔ�ن �كون �ینا مرصد وطين ل�شغیل وٕا�شاء 
م�ظومة معلوماتیة مل نتوفر �لهيا �یف �رید� ٔ�ن تع� الطاقات الوطنیة اليت 
مل تتوفر �ىل ٕاماكنیة �ش�تغال، �س��رات العموم�ة تبقى �ري اكف�ة يف 

ساس�یان يف لك هنضة اق�صادي جمالها احلادي، التقمي والتقومي ش��ان �ٔ 
  .واج�عیة يف �الل ا�و� احلالیة

ا�ٓن �ش�تغل �شلك اعتباطي ال حماس�بة وال م�ابعة ٔ�ن م�اكنزيمات 
التق�مي والتقومي �ري موجودة متاما، صعوبة حتدید أ�ولو�ت نت�دث الیوم 
عن أ�ولو�ت، �دا س���دث عن ٔ�ولیات ٔ�خرى مفا هو معیار الوضع 

�یف س�نلزتم هبا، حنقق ماذا س�ت��ج لنا؟ الرٔ�سامل ا�ي �س�تغ�  أ�ولیات
الیوم، حتدید أ�ولویة والتضحیات ا�الیة اليت نقد�ا، ما يه م�ٓلها �ل�س�بة 

  .ملا س�تضیفه ٕالینا �دا ٔ�و بعد �دا، ل�س لنا ٔ�دوات �لتق�مي
ا ٕاذن القانون املايل ال ميكن ٔ�ن نبقى �س�متر ونقدمه ٔ��لفة مالیة ونوزعه

ٕاذا مل �كن .. �ىل هذا القطاع ٔ�و ذاك ٔ�و �ىل هذا اجلهات ٔ�و ت� ٔ�و �ىل
�ینا س�یاسة مضبوطة يف ٕاطار مشويل قادر �ىل حتمكها، ٔ�ن �س�مترار 

�ات  4الالتوازن يف توزیع الغالف املايل خصوصا يف ا�ال اجلهوي 
وع من اس��رات ا�و�، ا�متیزي إالجيايب لصاحل اجلهات يشء مرش  70%

لنا �ات فقرية وفقرية �دا البد ٔ�ن نلتفت ٕا�هيا البد ٔ�ن �كون �ینا الش�ا�ة 
  .من ا�ل ٔ�ن نقف بني ٔ�ن نضع احلد �لمغرب النافع واملغرب الغري �فع

  س�یدي الوز�ر،
كثريا ٔ�نه س�ٔعطیمك وثیقة تد�ل مك�وب، هذه بعض .. ال ٔ�رید ٔ�ن 
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�كون م�اس�بة الن��اق  املالحظات خبصوص مرشوع قانون املايل نتو� ٔ�ن
م�ظومة �دیدة عقلیة �دیدة ت��اسب مع الطموح ش�باب ومع طموح هذا 
اجلیل اجلدید ا�ي ٔ�نمت يف ق�ادته الیوم ٔ�ن ��مك و�ى هذه الطاقة 
الش�بابیة، ما ميكن هبا ٔ�ن تقود هباد الب� ٕاىل مس�توى ٔ�كرث مما هو �لیه ٕاىل 

�صاد املت�لف وان تلعب رفع الت�دي احلق�قي �لخروج من حمیط �ق 
 .دورها املطلوب من أ�مم الراق�ة وشكرا

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�ید الرئ�س

وا�ٓن اللكمة �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة �لرد �ىل تد�الت 
الس�یدات والسادة ممثيل الفروق وا�مو�ات يف ا�لس، تفضل الس�ید 

  .الوز�ر

  :صاد واملالیةالس�ید محمد بوسعید، وز�ر �ق�
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني و�ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  ،الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
� مدینة الصالة  ،ٔ��� � هبیة املسا�ن، � زهرة املدا�ن، � قدس"

 هوت مدینة القدس ٔ�صيل، عیوننا ٕالیك �ر�ل لك یوم، لك یوم، و�ني
�راجع احلب ويف قلوب ا�نیا اس�توطنت احلرب، �ني هوت مدینة القدس 

  ".احلرب �راجع احلب ويف قلوب ا�نیا اس�توطنت
يف هذه ا�لحظة اليت متس فهيا مشاعر املسلمني �لتطاول �ىل رمز من 
رموز ال�سامح ا�یين القدس الرشیف، مدینة الو� الر�ين ؤ�رض أ�ن��اء 

ریق إالرساء، مدینة املس�د أ�قىص ٔ�وىل الق�لتني و�لث احلرمني، ال وط
ٕاال ٔ�ن �س��كر القرارات أ��رية اليت  ،ؤ�مض صويت ٔ�صوا�مك ،�سعنا مجیعا

تصب يف دمع هتوید هذه املدینة من طرف �س�تعامر الغامش وتقویض لك 
هن الفرص واملبادرات �ل�ل السلمي والتعا�ش وخطة السالم، اليت �را

�لهيا العامل من ذوي احلمكة وذوي أ�لباب ؤ�حصاب النیة احلس�نة، حىت 
تنطفئ هذه الرشارة اليت حيد�ا هذا املشلك الك�ري والعویص، هذه الرشارة 
اليت تغذي إالرهاب والتطرف والالس�تقرار يف م�طقة الرشق أ�وسط، بل 

  .رمبا يف العامل لكه
، رئ�س جلنة القدس، اكن ٕان املغرب بق�ادة �ال� امل� حفظه هللا

دوما وف�ا ملبادئه وقميه، يف نرصة ٕاخواننا الفلسطین�ني وا�فاع عن حقوقهم 
يف احلریة و�س�تقالل والع�ش الكرمي يف وطهنم، دو� فلسطني و�امصهتا 
أ�بدیة القدس الرشیف، ومن هنا فٕان رسا� �ال� امل� حفظه هللا، 

املت�دة وٕاىل رئ�س الوال�ت املت�دة اكنت  رسالتیه ٕاىل أ�مني العام لٔ�مم
اكف�ة وشاف�ة وتعرب عن لسان لك املغاربة، وٕانين معمك ٔ�یضا ٔ�دعو ٕاىل ٔ�ن 
خنرج مجیعا یوم أ��د، وهذا ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن نقوم به، ٔ�ن �س��كر ؤ�ن 

  .�رفض هذا القرار املس�تفز
  ٕاخواين، ٔ�خوايت،

قانون املالیة، قد لقد اس�متعت ٕالیمك ٕ�معان وعودة ٕاىل مرشوع 
اس�متعت ٕالیمك ٕ�معان ؤ�ود ٔ�ن ٔ�تو�ه ٕالیمك �لشكر مجیعا، مس�شار�ن 
ومس�شارات، ٔ��لبیة ومعارضة، �ىل تعب��مك يف لك ا�ل�ان، وطبعا �اصة 
بلجنة املالیة، وهذه فرصة ليك ٔ�شكر رئ�سها احملرتم، الس�ید رئ�س ا�لجنة 

قاش وجمر�ته دا�ل هذه �ىل ما بذ� من �د و�سعة صدر لتدبري هذا الن
ا�لجنة، كام ال یفوتين ٔ�ن ٔ�نوه معوما �ٔ�جواء إالجيابیة اليت مزيت النقاش 
حول الس�یاسات �ق�صادیة و�ج�عیة لبالد� �شلك �ام، وحول 

�شلك �اص، وما من شك ب�ٔننا  2018مق�ضیات قانون املالیة لس�نة 
  .لوطننا وملواطن��انتقامس مجیعا هاجس احلرص �ىل تقدمي ما هو ٔ�فضل 

فقد معلنا �ىل التفا�ل �لك ٕاجيابیة و�لك موضوعیة  ،ومن هذا املنظور
و�لك هدوء و�لك، كام قلت، ٕاجيابیة ونفس ٕاجيايب مع املالحظات 
وال�ساؤالت و�نتقادات، من �الل تقدمي أ�جوبة الشفویة دا�ل هذه 

شات اليت اكنت ا�لجنة ؤ�جوبة ٔ�یضا مك�وبة، وحيز يف نفيس ٔ�ن هاذ النقا
ممثرة و�برية وطوی� دا�ل ا�لجنة، مع اكمل أ�سف، ال یطلع �لهيا 

املواطنون، ٔ�ننا قضینا معمك وقض�ت معمك سا�ات طوی� من العمل ليك 
یبدي لك �ٓراؤه، طبعا ا�ٓراء خمتلفة، وهذا يشء طبیعي، وليك تقوم 

حول  و�ة نظرها حول اخلیارات، أ�ولو�ت،احلكومة ٔ�یضا ٕ�بداء 
إالجراءات وحول فلسفة وروح هاذ املرشوع د�ل القانون املالیة ا�ي 
نعتربه �ىل لك �ال مرشوع اس�ت��ايئ يف س�یاق اس�ت��ايئ، و�متىن ٔ�ن 
یص�ب يف �ل�� ويف الوقوف �ىل بعض إالجراءات اليت متس إالشاكلیات 

 .اليت تطرقت ٕا�هيا، وسوف ٔ�تطرق ٕا�هيا يف هاذ اجلواب
ا يف نفس الوقت �ىل الت�اوب مع التعدیالت �لك كام حرصنا ٔ�یض

موضوعیة و�لك ٔ�رحيیة، ل�س من م�طق�ة أ��لبیة ولكن من م�طق املعقولیة 
يف التعدیالت، سواء اكنت من أ��لبیة ٔ�و من املعارضة، مبا ی��غي من 
اجلدیة واملوضوعیة كام ذ�رت، مع تقدمي الترب�رات والتوضی�ات الالزمة، 

 41تعدیل وق�ول  134عدیل مت تقدميها يف ا�موع مت حسب ت 188مفن بني 
 118تعدیل اليت اكنت يف جملس النواب، عند�  77تعدیل، ٕاذا ٔ�ضف�ا ٕاىل 

  .تعدیل
ٔ�ل�س هذا اكف�ا ب�ٔن �ىل أ�قل �شهد ب�ٔن هاته احلكومة تتفا�ل 
�ٕالجيابیة الالزمة و�لعقالنیة الالزمة و�لتواضع الالزم يف العالقات مع 

  ملؤسسة الربملانیة؟ا
ٔ�عتقد ٔ�ن اجلواب واحض، طبعا، هناك بعض التعدیالت اليت رفضهنا 
وقدم�ا التعدیالت، وبعض التعدیالت الزتم�ا ٔ�ن نقوم بدراس�هتا وبتعمیقها 

  .و��متحیص فهيا ٕان شاء هللا ليك �كون هناك ٔ�جوبة يف املس�تق�ل
يف هاذ  41تعدیل بني الغرف�ني،  118ومن بني هذه ميل كنقولو 

الغرفة، مل �كن تعدیالت شلكیة، اكنت تعدیالت معیقة وتعدیالت 
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جوهریة، ٔ�� نعطیمك �ري التعدیالت اليت ٔ�د�لت �ىل هذا املرشوع يف 
  . هذه الغرفة، ولمك ٔ�ن حتمكوا

ٔ�وال، هناك تعدیل هام ف� یتعلق، هذه بعض التعدیالت الهامة، 
عوائد أ�سهم املت�ٔتیة من  تعدیل ف� یتعلق �لرشاكت اليت �س�تف�د من

أ�ر�ح املوز�ة من طرف هیئات التوظیف العقاري، هذاك املرشوع د�ل 
)OPCI) (Organisme de placement collectif immobilier (

ا�يل ٕان شاء هللا �ادي �كون ٔ�داة لتفعیل ٔ�و �شجیع �س��ر يف العقارات 
التفضیل وا�د ال�شجیع يف املهنیة، ٔ�اكنت مصانع ٔ�و ف�ادق، ٔ�عطینا وا�د 

من الرضیبة �ىل ا��ل والرضیبة  %80امخلس الس�نوات املق�� بتخف�ض 
 .2013ابتداء من فاحت ینا�ر  %�40ىل الرشاكت، و

التنصیص �ىل م�ح إالعفاء �ىل رمس �س�ترياد ا�ي �س�تف�د م�ه 
شهر، �دد�  36املشاریع الكربى اليت �كون موضوع اتفاق�ة مع ا�و� 

قاش كتبدا، كتبدا من ٔ�ول �س�ترياد، ٔ�ول اس�ترياد �ل�س�بة لهاذ فو 
  .�س��رات الكربى

�لثا، توضیح الرشوط املتعلقة ٕ�عفاء التعاونیات والوداد�ت وامجلعیات 
السك�یة، �لتنصیص �ىل بعض املق�ضیات، حىت �كون هناك لیونة وتلیني 

ل�س�بة لهاته امجلعیات من ٔ��ل �س�تفادة من هذه إالعفاءات الرضی��ة �
  .السك�یة

هناك ٔ�یضا تعدیل یتعلق ٕ��داث م��ة ٔ�و جتدید ٔ�و متدید وتوس�یع 
ٕا�داث ذیك املن�ة لت�دید و�كسري املر�بات ا�صصة �لنقل العمويم 
امجلاعي �لمسافر�ن، لك يش �یعرف الكريان د�لنا والاكم�و�ت د�لنا 

اك جمهود �ادي تقوم به ا�و� املهرتئة، واليت �س�ب يف حوادث السري، هن
�رب هذا إالجراء �ش �سا�د يف جتدید احلظرية د�ل هاذ املر�بات املعط� 
ٔ�و املصابة، یعين هاذ املر�بات �ىل لك �ال القدمية، ٔ�اكنت �لمسافر�ن ٔ�م 
اكنت لنقل البضائع، د�لنا فهيا حىت ذاك س�یارة التعلمي وأ�جرة حىت يه 

  .�ادي �س�تفد
ینني ا��ن متت م�ارشة مسطرة التحصیل اجلربي يف حقهم، متكني املد

لالس�تفادة من ٕالغاء الغرامات وفوائد الت�ٔ�ري، هذا مق�ىض �اء يف مرشوع 
قانون املالیة، حس�ناه وهنا كنقول دعوة ٕاىل لك امللزمني ٔ�اكنوا ٔ�ش�اصا ٔ�و 
اكنوا مقاوالت، ا�يل عندو م��ٔخرات رضی��ة راه غند�رو هاذ املبادرات 

تداء من فاحت ینا�ر الس�نة املق�� �ىل طول الس�نة، �ش خيلصوا لك اب 
املت�ٔخرات د�هلم، وهاذي تنقولها هلم ؤ�ماممك هاذي ٔ�خر فرصة �ل�س�بة لهاذ 
امللزمني �ش ٔ�هنم �سویوا الوضعیة د�هلم مع مد�ریة الرضائب هذه م�ادرة 

ند�روها  �ابت يش �ركة وهاذ املرة �ٓخرة مرة ا�يل �ادي 2013در�ها 
ولهذا تندعي مجیع امللزمني �ش ٔ�هنم �سویوا هذه الوضعیة، �ش �كونوا 
حىت هام ٔ�یضا �س�تغلوا الفرصة �لتعاون يف ٕاطار الصفقات العموم�ة و�ىل 

  . لك �ال خيلصوا د�هنم وتنطلبوا مهنم خيلصوا �ري أ�صل من ا��ن
س�نوات �ل�س�بة لٔ�جراء العاملني  �10الل  %20تطبیق سعر 

س�نوات، إالعفاء عند  �5لرشاكت املك�س�بة لصفة القطب املايل عوض 
�س�ترياد لفائدة أ�دویة املضادة، السؤال تتقولوا لنا ٔ�ودي هاذ قانون املالیة 
�ٓش �اب �لمواطنني من لك الف�ات؟ ميكن لنا نصنفو د� هاذوك الناس 

، داء ا�يل مراض ٔ�مراض مزم�ة عندمه ٕاعفاء من بعض أ�دویة تتعرفوها
الرسطان، الس�یدا، الربو، ٕاىل �ٓخره، د� زد� لك املرىض ا�يل عندمه 
ا�هتاب الس�ا� حىت هام �ادي �كون عندمه ٕاعفاء ف� یتعلق �ٔ�دویة 

  . املتعلقة هبم
املطبق �ىل السلع  %25إالبقاء �ىل رمس �س�ترياد يف �دود 

هيدف ٕاىل رفع واملنت�ات املس�توردة بدل ما �اء يف املرشوع ا�يل اكن 
 %2.5ٕاىل  %17.5، ختف�ض مقدار رمس �س�ترياد من 30%الفائدة ٕاىل 

�ىل أ�دوات احلدیدیة �لخطوط الكهر�ئیة املس�تعم� مكد�الت يف صنا�ة 
العازالت الكهر�ئیة، وهذه ٔ�یضا س�یاسة اش�تغلت �لهيا احلكومة السابقة 

شجیع فرص وسوف �زید يف �ش�تغال �لهيا ٔ�نه ل�شجیع الصنا�ة ول� 
الشغل، ول�شجیع �س��ر، لك املد�الت كننقصوا من رمس �س�ترياد، 
ولك املنت�ات ٕاذا ٔ�مكن ذ� ٔ�نه اكینة اتفاق�ة التبادل احلر كام تعلمون، ٔ�ننا 
كرنفعو من رمس �س�ترياد �ش �شجعو التصنیع يف بالد� و�شجعو كام 

سعر رمس الرضیبة  قلت �س��ر اخلاص وفرص العمل، ٕاذن هبطنا هاذ
  . ٔ�و رمس �س�ترياد �ىل هذه املواد

متكني التعاونیات من �س�تفادة من �ر�مج حتفزي �ٕالضافة ٕاىل 
املقاوالت وامجلعیات، وهذا ٔ�یضا م�ادرة �برية يف هذا املرشوع ٔ�نه ابتداء، 

لك مقاو� ٔ��ش�ت عندها احلق  2015هو يف احلق�قة ابتداء من فاحت ینا�ر 
درمه ٔ�جر  10000د�ل أ�جراء وعندها ٕاعفاء يف �دود  10تد�ل 

شهري من الرضیبة �ىل ا��ل، ؤ�یضا ٔ�داء التحمالت �ج�عیة، هذا 
كف�ل ب�شجیع ال�شغیل وكف�ل بدفع الش�باب، ودفع املس�مثر�ن ٕاىل �لق 
رشاكت �دیدة ومقاوالت �دیدة، ٔ�نه هذه �ادي �رجعو لها من ٔ�ولو�ت 

  . هذا املرشوع
ني اخلرباء احملاس�بني واحملاس�بني املعمتد�ن من الق�ام ٕ�جراءات متك

ال�سجیل �لطریقة إاللكرتونیة، هذه بعض التعدیالت كام قلت �مة ا�يل 
د�لت فهذا املرشوع واكن فهيا التفا�ل تفا�ال ٕاجيابیا �بريا وٕاىل ٔ�قىص 

  .املس�تو�ت
وي، ؤ�س�ئ� طبعا يف النقاش �اء ٔ�كرث من مرة، موضوع ا�منوذج التمن

هل هذا القانون جيیب �ىل ا�منوذج التمنوي اجلدید، ما هو هذا ا�منوذج 
التمنوي ا�ي هندف ٕالیه؟ یعين هذا ا�منوذج التمنوي �اء يف العدید من 

  املرات، ٔ�وال �اصنا نعرفو �الش �هندرو؟
ا�منوذج التمنوي ا�ي د�ا �ال� امل� حفظه هللا يف خطابه مبناس�بة 

رة ال�رشیعیة ٕاىل ٕا�ادة النظر ف�ه هو ا�منوذج التمنوي مبفهومه اف�تاح ا�و 
 modèle de( ايشــــــــم (modèle de développement)الشامل، 

croissance (،منوذج ا�منو(modèle de développement)  هو
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مبفهومه الشامل ٕاذن حيیل �ىل اجلانب �ق�صادي، �ىل اجلانب 
، �ىل اجلانب الهو�يت، حيیل �ىل إال�سان، �ج�عي، �ىل اجلانب الثقايف

هذا حيیل �ىل بناء إال�سان، وبناء إال�سان ٔ�و �لق جممتع م�سك ما 
�یكو�ش ف�ه فقط اجلانب د�ل �لق الرثوة، وٕان اكن هذا �انب من هذا 
ا�منوذج، �یف حتفزي خللق الثورة؟ حيیل ٔ�یضا �ىل توزیع هذه الثورة، هنا 

ل اكملني �لیه هو �یف ميكن ءالسؤال ا�ي ن�ساهذا هو الهدف، ٔ�نه 
للك املواطنني يف بالد� ٔ�ن �س�تف�دوا من مثار ا�منو ٔ�ی� اكنوا، واش يف 
القرى ٔ�و ال يف املدن؟ واش ٔ�غنیاء وال فقراء؟ واش �بار وال صغار؟ واش 
معاقني وال ٔ�حصاء؟ هذا هو �یف ميكن �لجمیع ٔ�ن �س�تف�د من مثار ا�منو هو 

توزیع، وقلناها دا�ل ا�لجنة ؤ�ؤكدها ٔ�ن من ٕا�دى املفاتیح مشلكة ال 
لتوزیع العادل �لرثوة هو ٔ�ن �كون هناك مرفق اج�عي ذو جودة يف مجیع 
م�اطق بالد�، املرفق �ج�عي ٔ�ش�نو هو؟ هو الص�ة والتعلمي 
وال�شغیل، هاذو هام أ�ولو�ت ٔ�ن بعض املرات تنضیعو �منش�یو �هندرو 

 تیصبح لك يش ٔ�ولویة يف بالد�، نعتقد ا�ٓن ٔ�ن ٔ�وىل يف النقاش وال
أ�ولو�ت، وقد ذ�رمت بعض املطالب املل�ة يف بعض اجلهات يه ٔ�ن یتوفر 
هناك م�ظومة �لتعلمي �جلودة الاكف�ة، تعلمي الئق، تعلمي ميكن من �رتقاء 
�ج�عي، تعلمي ميكن ش�بابنا من ٔ�ن �كون هلم نفس الفرص يف إالدماج 

�ل سوق الشغل، هذا ٔ�نه ٕاذا مل �كن كذ�، ف�ٔنمت ؤ�� معمك نت�ٔسف ٔ�ن دا
سف، الفاش� يف التعلمي مل یعين يف موا�ة هذه املنظومة، مع اكمل ا�ٔ 

ها يف التعلمي اخلاص، وهذا ءلٔ�رس من ح�� ٕاال ٔ�ن تضع ٔ�طفالها ؤ�بنایبق�
 .ملكف

ع الص�ة؟ �یف �نیا، وقل� ٔ�یضا ؤ�� م�فق معمك، �یف جنود من قطا
�كون هناك ولوج ٕاىل العال�ات �س�شفائیة �جلودة الاكف�ة ؤ�ن �كون 
هناك ٔ�طباء وممرضني ؤ�ن �كون هناك طبعا ٔ�دویة، هذا ميل تن�لوا هاذ 

  املشلكتني ماذا یقع؟
  ٔ�وال، تنقویو حصیح من ال�سك �ج�عي؛

هذان �نیا، تیكون هناك تعدیل وٕان اكنت هاذي مسؤولیة ا�و�، 
القطا�ني حصیح، مسؤولیة ا�و� تنقویو ٔ�یضا �یف ما قلت التوزیع العادل 

  .�لرثوة
�لثا، تنخففو من التاكلیف د�ل أ�رس، �هنرض �ىل القدرة الرشائیة، 
القدرة الرشائیة ٕاما تزتید يف أ�جور ٔ�و كتخفف من الرضیبة ٔ�و كتخفف 

 املص�ةب�ب اخلاص و بعض أ�عباء، راه هاذ الس�ید ا�يل �ميش�یو هو �لط 
اخلاصة وتی�لص أ�مثنة وذاك اليش ��مثن، راه وا�ا تعطیه ا�يل تعطیه رمبا 
ما �كفهيش، ولكن ٕاىل اكن هناك م�طق د�ل ٔ�نه �كون م�ظومة د�ل 

  . الص�ة �جلودة الاكف�ة، هذا ما اش�تغلنا �لیه يف هذا املرشوع
ة، فهيا حصیح بدایة أ�جوبة، ٔ�نه م�ظومة التعلمي وم�ظومة الص�

ٕاماكنیات ا�يل �اصها توظف، ما ميك�ش تد�ر تعلمي جبودة ٕاىل اكن عندك 
د�ل التالم�ذ يف القسم، ما ميك�ش، قولنا ٔ�ودي اك�ن خصاص، وكنمت  60

 2017ٔ�یضا �ش�تكون م�ه يف نقاشا�مك السابقة، ج�نا هاذ الس�نة بدینا يف 
عو هاذ مدرس، �ادي �رج 55000بتوظیف  2018و�ادي �مكلو يف 

العقود ٕاىل �ٓخره، واش العقود وال مايش العقود، �ادي �رجعوا لو، ؤ�� �ري 
  . م�فق معمك، هاذي ما فهيا ال هشاشة وال والو، بعدا حنلو هاذ املشلك

ؤ�یضا �ل�س�بة لقطاع الص�ة، هناك خصاص يف أ�طر الطبیة وش�به 
ت ا�يل ما القطا�ا�ل الطبیة، ٔ�ن ما ميك�لكش، هاذو بعدا هاذو جوج د

�اصك بنادم، �اصك إال�سان، ما ميك�ش تد�ر  ،لكش ميكن
(ordinateur)  ا�يل �ادي یداوي عباد هللا وال(ordinateur)  اصك�

إال�سان، ٕاذن هناك ٕارادة وحتملنا دا�ل هذا املرشوع بقرار جريء ٔ�ننا 
 1500زائد  4000م�صب يف قطاع التعلمي يف س�ن�ني، و 55000ف�حنا 

یة �ل�س�بة لقطاع الص�ة وزد� يف إالماكنیات تبقى واش هذا الس�نة املاض 
  .اكيف وضامن ٔ�ن �كون لنا اجلودة؟ اجلواب ال

اجلواب هو ما قا� ٔ��د املس�شار�ن احملرتمني جيب ٔ�یضا ٔ�ن �كون 
هناك حاكمة ج�دة دا�لنا، راه مايش إالماكنیات بالد� يف تقدم راه ما 

� ك�س�تطعو وٕان اكنت ٕاماكنی��ا حمدودة، بقا�ش إالماكنیات العائق، امحلد 
تنلقاو یعين �لول من ٔ��ل ٕاجياد إالماكنیات املادیة، ا�ٓن ا�يل �اصنا ولكن 

شویة د�ل الروح الوطنیة اشویة د�ل اجلدیة و اشویة د�ل املعقول و ا
شویة د�ل الصدق يف العمل، �ش هاذ إالماكنیات اليت نوفر ٔ�ن �كون او 

بري الئق، هذا هو ٕاذن، راه و�ا تعطي إالماكنیات، ٔ�ن هناك تدبري لها تد
�دینا التعلمي مايش ٔ�ول مرة، راه اكنت حماوالت يف املايض واكنت إاىل 

 .من الرضائب، ولكن ما وصلناش �لهدف ملكفة وتی�لصها الشعب املغريب
ٔ�� ٔ�متىن، ٕان شاء هللا، معمك اكملني ودا�ل ا�متع املغريب ٔ�ن نلتف، 

ن يش ٔ�ولویة بعد القضیة الوطنیة يه التعلمي، هاذ التعلمي هو ٔ�ن ٕاىل اك
بن�يت مواطن صاحل ااملف�اح د�ل ا�منوذج التمنوي مس�تق�ال، ٔ�نك ٕاىل 

وعندو أ�دوات وعندو إالماكنیات وعندو الروح والقمي وعندو املواطنة راه 
املشالك، هذا هو أ�ساس، ٕاذن هذا هو  ضهو �ادي حيل � من بع

   .بدینا ف�هاا�يل 
ميل تنقولو هاذ املرشوع �ٓش �اب؟ �اب بعدا �ىل أ�قل ٔ�ن �كون 
هناك وا�د امحلاس من ٔ��ل ٕاصالح هذا القطاع ا�يل هو ح�وي، ؤ�� 

 la seule limite( نقول لمك مرة ٔ�خرى راه �ل�س�بة لبالد� حمدودیة ا�منو
de développement (ي هو التعلمي، ٕاىل ما طور�هش راه اح�ا �اد

�لمس�توى ا�يل ميكن لنا نوصلو لو، ٕاىل طور� التعلمي و�لق�ا  ةنوصلو دغی
املوارد ال�رشیة الكف�ٔة ا�يل �ادي �كون ٔ�یضا يف �دمة ٕانتاج الرثوة، راه 

  .ميكن ٕان شاء هللا منوذج ا�منو د�لنا �ادي �زید، ٕان شاء هللا، �لقدام
خيلیمك النقاشات ٔ�عتقد ٔ�ن هذا هام أ�ولو�ت ا�يل �او يف هاذ، هللا 

مدرس ما  280000واش العقود ل�ست هشاشة، العقود در�ها، ٔ�نه 
ینا ذ�اميك�لوش ید�ر من الر�ط، واش ٔ�عباد هللا اك�ن يش رشكة، ٕاىل 

بغینا منش�یو اموظف من وا�د املركز ال ميكن، �ك  280000رشكة كتد�ر 
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رة إالصالح �لجهویة، ٕاذن �لق�ا أ�اكدميیات، واكن يف إالصالح، يف فك
د�ل ذاك املیثاق الوطين ٔ�ن هاذیك ا�ٔاكدميیات اجلهویة يه ا�يل �ادي 

وا ننخرطو يف اجلهویة، اجلهویة ننخرطو یتد�ر احلاج�ات، �ك قلنا اجلهویة إ 
فهيا �رب متكني هذه ا�ٔاكدميیات من ٕاحصاء احلاج�ات ف� یتعلق �ملوارد 

 �رها، تد�ر التوظیف، وتدبري ال�رشیة يف قطاع التعلمي ويه اليت سوف تد
(le congé)  وتد�ر هاذیك(l’affectation)،  ك لك س�نة تنو�لو �ري�

تیجي يش  (les mutations)يف مشلك، ؤ�ن� تتعرفوه، �ري هاذیك 
تیقول � ال ٔ��  ،تتقول لو وا سري �دم يف الراش�یدیة ..وا�د كتد�لو من

و لكيش ی �لر�ط، إ بغیت منيشاعندي الت�اق �لزو�ة، وعندو حق، 
 ،غی�دم يف هاذ الر�ط وا�ار البیضاء، وهاذ املواطنني ا�يل يف الراش�یدیة

وهاذ املواطنني ا�يل يف تنغري، وهاذ املواطنني ا�يل يف فك�ك ٕاىل ٔ�خره ما 
  .عندهومش احلق حىت هام يف الص�ة والتعلمي

�ىل ینا هاذ اجلهویة وهاذ التوظیف دا�ل هذه اجلهة، بعدا ذ�إاىل 
وهاذ  (les mutations)أ�قل تنقصو من هذاك الضغط ف� یتعلق هباذ 

التحویالت، ٔ�� ٔ�عتقد هاذي م�ادرة ٔ�وال اح�فظنا �ىل احلقوق الاكم� للك 
، ولكن �اص هاذ ةحباهلم حبال ٕاخواهنم يف الوظیفة العموم�ااملتعاقد�ن، 

�ادي تد�ل �ش بقاش الوظیفة العموم�ة ااملتعاقد�ن یعرفوا ٔ�هنم راه ما 
تنعس يل، الوظیفة العموم�ة تد�ل �ش ختدم، حقك، ولكن �ش ٔ�یضا 

فهيش هشاشة،  �ذ حقك، هاذ املنطق مایعين تد�ر الواج�ات د�� و�
هاذ املنطق ف�ه الروح د�ل املسؤولیة، ٔ�نه كام قلت، هاذو رامه فلوس 

نني ٔ�هنم یقوموا د�ل املواطنني و�اص الناس ا�يل ت���لصوا �لفلوس املواط 
  .مبسؤولیهتم اكم�

�ىل لك �ال هذا موضوع �متىن ٔ�ن �زید يف دمعه، ٔ�نه رمبا �كون ٔ�یضا 
  . حلل هذه إالشاكلیات الك�ريةمن بني املفاتیح ومن بني ا�ٓلیات 

ٕاذن ٕاذا اكنت �خ�یارات �ق�صادیة اليت مك�ت بالد� من جتن�ب 
من ماكسب هامة يف مسار البناء ٔ�خطار أ�زمة العاملیة، فٕان ما حقق�ه 

ا�ميقراطي حتت الق�ادة املتبرصة جلال� امل� حفظه هللا، وما وا�ب ذ� 
من مسار �لمصاحلة التارخيیة مرورا ٕ�خراج مدونة أ�رسة ٕاىل دس�تور 

وما تاله من اس�تحقاقات انت�ابیة شفافة، هو ا�ي ج�ب بالد�  2011
ة اليت وقعت فهيا العدید من ا�ول، وال الیوم وامحلد � املزنلقات اخلطري 

  . ميكن ٔ�ن نقدر قمية ما حتقق ٕاال من �الل املقارنة مع املايض ومع �يق ا�ول
، حبال هاذ ال�ٔس د املاء، دا� ميل أ�تفهم ٔ�ن �كون للك و�ة نظره

تنجیو يف النقاش معمك اك�ن ا�يل ك�شوف ذاك النصف ا�يل �اوي، واك�ن 
لنصف ا�يل �امر، �اصنا �شوفومه جبوج، ما ميك�ش ا�يل ك�شوف هذاك ا

نقولو حىت �ا�ة ما �دامة ونبخس لك يشء، ٔ�� �اتين وا�د الفكرة ولكن 
وقف قال هلم راه يف ) غين(ما �اد�ش نقولها لمك، راه وا�د مسؤول يف ب� 

  . لسادة الربملانیني ما عند�ش الفلوس، �ٓها انومفرب ما �اد�ش ختلصو 
� یتطور ویتقوى، هذه الس�نة واش �لینا إالشاكلیات امحلد � ب�

لكها؟ ال، واش �ادي حنققو الطموح مجلیع املواطنني؟ ال، ولكن هناك 
تقدم، وهناك رٔ�س مال �بري جيب ٔ�ن حنافظ �لیه، وهو ما قا� الس�ید 

ی�، هو نعمة �س�تقرار ونعمة ٔ�من بالد�، وهذه النعمة د�ل ااملس�شار ق�
ور امحلد � كمتيش، ميكن لنا حنس�نو؟ حصیح ميكن لنا ال�سك، أ�م

حنس�نو، ميكن لنا نطورو؟ حصیح ميكن لنا نطورو، ميكن لنا نعدلو؟ حصیح 
ميكن لنا نعدلو، ولكن ما نقولوش ٔ�نه حىت �ا�ة ما اكینة ؤ�نه لكيش 
�ایب، ؤ�نه، �ىل لك �ال هذا يف النقاش دامئا ح�ث وا�د اس�تفزين يف 

ٔ�س�یدي ٔ�نت ج�يت تتقول لنا لكيش مز�ن، و�زهو بقانون النقاش، قال � 
املالیة، واك�ن ا�يل قال، من م�مك جيرٔ� ٔ�ن یقول ٔ�ن �ق�صاد خبري، 
�ق�صاد امحلد � راه مز�ن، قلنا لنا واش ميكن لنا حنس�نوه؟ ممكن طبعا 
حنس�نوه ولكن هذه م�ادرة ٔ�یضا كام قلت د�ل امجلیع، يف قدر إالماكن، 

  .ن�ىس
بغیت نقول لمك ما قا� �ال� امل� حفظه هللا يف خطابه أ��ري، أ�� و 

ٔ�ن هذه �مة �زاف، �ال� امل� حفظه هللا يف خطاب العرش هذه 
حصیح ٔ�ن إالماك�ت اليت تتوفر �لهيا بالد� حمدودة، وحصیح الس�نة قال، 

ٔ�یضا ٔ�ن العدید من املناطق حتتاج ٕاىل املزید من اخلدمات أ�ساس�یة 
�س�مترار وهذا التقدم واحض  ج�عیة، ٕاال ٔ�ن املغرب وامحلد � یتطور�

وملموس، ٕاماكنیاتنا حمدودة، �اصنا �یفاش �س�تعملوها يف ٔ�حسن، بطریقة 
معقلنة، ؤ�ن �كون هناك اس�هتداف لٔ�ولو�ت حىت ال تضیع �ود� 

  . سدى
املراد، بل هذا ال یعين ٔ�ننا نقول ب�ٔن لك يشء �ىل ما �رام، ؤ�ننا بلغنا 

الهدف هو ٔ�ن نبني ب�ٔن اس�رشاف املس�تق�ل وبلورة منوذج �منوي جيیب 
 �ىل الت�د�ت املطرو�ة �ىل بالد�، �ىل مس�توى تقلیص الفوارق

وحتسني اخلدمات �ج�عیة وتوفري الشغل الكرمي لش�بابنا یق�يض ٔ�ن 
 �شخص وضعیة منوذج�ا احلايل �لك موضوعیة ؤ�ن نعرف ٔ��ن ماكمن القوة

  . ؤ��ن يه ماكمن الضعف
ف�الد� حققت ماكسب وم�جزات جيب احلفاظ �لهيا و�مثیهنا، وجيب 
�لینا ٔ�یضا ٔ��ذها مكنطلق لتطو�ر منوذج�ا التمنوي وتقویة قدرته �ىل ٕادماج 
لك ف�ات وم�اطق ا�متع من �الل �لق وتوزیع الثورة، ولعل من ٔ�مه 

طنیة امجلاعیة حول الو�دة مك�س�بات بالد� هو هذا إالجامع والتعبئة الو 
الرتابیة لبالد� ومغربیة حصرائنا، واليت ی��غي مواصلهتا �لتصدي �لك حزم 
للك املرتبصني واحلاقد�ن ا��ن یعادون املغرب يف و�دته الرتابیة، ولكن 
كذ� ا��ن حياولون املس مبصاحله �ق�صادیة وتب��س الن�ا�ات اليت 

  . حلكمية جلال� امل� حفظه هللاحققها بفضل الق�ادة النرية وا
والبد هنا من التنویه �جلهود والتضحیات اليت تبذلها لك القوة أ�م�یة 
مبختلف �شك�الهتا وبتجندها ا�امئ حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� 
حفظه هللا، ��فاع عن الو�دة الرتابیة �لوطن وصیانة ٔ�م�ه واس�تقراره، 

ه املناورات اخلائبة خلصوم و�دتنا الرتابیة، ولعل �ري جواب �ىل لك هات
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يه ا�بلوماس�یة إالس��اق�ة واجلریئة جلال� امل� حفظه هللا من �الل 
انف�ا�ه �ىل لك الب�ان إالفریق�ة مبا فهيا ت� اليت تدمع أ�طرو�ة املضل� 
واملضل� ٔ��داء و�دتنا الرتابیة �رب ف�ح جسور احلوار الس�یايس والتعاون 

صادي ا�ي خيدم القضا� املشرتكة لقارة یعترب ٔ�ساس قوهتا واندما�ا �ق�
وو�دة مواقفها وٕارادة ب�� لالندماج يف هذه القارة ويف �ندماج يف 

 .ا�مو�ة �ق�صادیة لغرب ٕافریق�ا
احلصول �یظهر ٔ�ن هؤالء ا��ن مه من وراء اجلدار ما بقات هلم �ري 

ا، �اصهم �رجعوا ٔ�رض الوطن، ٔ�ن يش �ا�ة و�دة ا�يل �اصهم ید�رو
  .�س�تف�دوا من منوه و�منیته ومن یعين �س�تقرار به

وما �ه�م الك�ري ا�ي حظیت به مشاركة �ال� امل� حفظه هللا 
يف القمة اخلامسة لالحتاد إالفریقي و�حتاد أ�ورويب والرسا� اليت و�ها 

اكنة اليت ٔ�حضى حيظى هبا �اللته لهذه القمة، ٕاال دلیل من �ة �ىل امل
املغرب بفضل الس�یاسة احلكمية واملتبرصة جلال� امل� حفظه هللا، ومن 

  .�ة ٔ�خرى �ىل اند�ار خصوم و�دتنا الرتابیة
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕاننا الیوم ٔ�مام حتدي حتصني مك�س�بات منوذج�ا التمنوي و�شخیص 
�ساءل هذا ا�منوذج، وقدرته �ىل �لق  الت�د�ت الكربى واملل�ة اليت

الرثوة وٕادماج خمتلف الف�ات وأ�ج�ال واجلهات يف ا�ورة التمنویة، هذا 
ٔ�كتو�ر، تقدم مرشوع  13السؤال ا�يل طبعا خطاب �ال� امل� �اء يف 

ٔ�كتو�ر، ويف خطاب �ال� امل� د�ا احلكومة والربملان  20قانون املالیة يف 
احلیة من جممتع مدين ونقا�ت، ٔ�ن ننكب مجیعا �ىل واخلرباء ولك القوى 

التفكري يف هذا ا�منوذج، راه ا�منوذج راه مايش يش �ا�ة ت��ج بني عش�یة 
  . وحضاها، جيب ٔ�ن �كون هناك �شارك بني

طبعا قلنا يف مرشوع قانون املالیة هذا ا�ي سوف تصادقون �لیه ٕان 
جوبة ملا ميكن ٔ�ن �كون ٔ�ن شاء هللا، ٔ�ن هناك بعض أ�جوبة ٔ�و بدایة ا�ٔ 

هناك یعين �ل�ساؤالت ٔ�و �لتطلعات ٔ�و �ل�اج�ات د�ل املواطنني، يه دمع 
القطا�ات �ج�عیة ودمع املنظومة �ج�عیة اكم�، ٔ�ن ما فهيش �ري 
القطا�ات �ج�عیة يف املنظومة �ج�عیة من حامیة اج�عیة طبعا من 

هو املف�اح �ل�سك �ج�عي ولتطو�ر ا�منوذج تعز�ز القدرة الرشائیة، هذا 
  .التمنوي ا�ي تطمح ٕالیه بالد�

لكن يف املقابل ما ال ميكن ٔ�ن نتفق �لیه هو تب��س ا�هود �س�ت��ايئ 
و�ري مس�بوق ا�ي قامت به احلكومة �ىل مس�توى املناصب املالیة 

التعلمي،  و�ع�دات ا�صصة لهذه القطا�ات �ج�عیة، �اصة قطاع
وكام ذ�رت جناح�ا مس�تق�ال هو جناح�ا يف ٕاصالح املدرسة العموم�ة الوطنیة 

  .املغربیة
�نیا، كام قلت جناح�ا يق قطاع الص�ة هو توفري الولوج امل�ساوي 

  .�لعال�ات �س�شفائیة �شلك ج�د
 11إالخوان هرضوا �ىل الرام�د، راه ذاك، حصیح الرام�د وصلنا ل

یح ٔ�ن مزيانیة د�ل الرام�د انتقلت من ملیار ٕاىل ملیون مس�تف�د، وحص 
ملیون درمه، ولكن املزيانیة د�ل الرام�د راه يه املزيانیة د�ل  200ملیار و

ملیون  200قطاع الص�ة لكو، املزيانیة د�ل الرام�د مايش يه ذاك ملیار و
 درمه فقط د�ل أ�دویة، ولكن املزيانیة د�ل الرام�د هو ما مت دمعه يف

قطاع الص�ة لكو، ٔ�ن ٔ�ش�نو هو الرام�د؟ هو الولوج ٕاىل �س�شفاء وٕاىل 
العالج، ٕاذن ما تقارنوش ارتفاع العدد د�ل املس�تف�د�ن من الرام�د مع فقط 
املزيانیة ا�صصة جلزء �س�یط، و�ا هو �م �ل�س�بة لقطاع الص�ة ا�يل هو 

د�ن مع ارتفاع أ�دویة، ٕاذن �اصنا نقارنو هاذ �رتفاع د�ل املس�تف�
  . �ع�دات املو�ة لهذا القطاع، لقطاع الص�ة

و�لث أ�ولو�ت ول�س ٔ�قلها ٔ�مهیة هو قطاع ال�شغیل، ذ�رمت 
الش�باب، ذ�رمت الع�ش الكرمي، ذ�رمت �اكفؤ الفرص، راه هاذ أ�ولویة د�ل 

  . �شغیل الش�باب يه اليت سوف متك�نا من حتق�ق لك هذه أ�هداف
�ري �ش نتفقو، من خيلق فرص الشغل؟ ٔ�� بغیت هنا  ولكن د� ا�ٓن

ؤ�مام الاكمريات نذ�ر وا�د أ�خ مس�شار قال وا�د الشهادة حلیاته هو 
درمه، �ك تتعقلوا �ىل  100الشخصیة، قال ٔ�نه اكن يف الصحراء و�اب 

د�ل الناس،  2000هاذ أ�خ الكرمي و�لق رشكة ود� ا�ٓن �ی�دم تقریبا 
 il( هو ا�يل عندو أ�جر الك�ري، ٔ�نه �دم ؤ�نه �ذا، یعينهاذ الس�ید هذا 

a risqué(   د�ل الناس  2000د�ل الناس، ٔ�ن ا�يل خمدم  2000وخمدم
د�ل الناس ا�يل �یع�شو، هذا النوع من املواطنني هو  8000رمبا عندو 

ا�ي حتتا�م الب�، ا�ي �ش�تغل و�شغل عوض ا�ي یتلكم وال �كون 
  . ة، ٔ�� ٔ�شكر هذا املواطن، هاذ أ�خ املس�شارل�مه ن���

�الش قلت لمك هاذ ال�م ٔ�نه ا�يل �ی�دم عباد هللا هو ا�يل �ادي ا
�سا�د� يف ال�شغیل، وا�يل �ی�دم مايش القطاع العام، حصیح �لینا 

م�صب مايل هو  100000م�صب مايل يف س�ن��ني، وحصیح ٔ�ن  100000
اجلوج ا�يل ق�ل  2هاذي ا�يل ق�ل، هاذوك ما ف�حته احلكوم�ني یعين مايش 

مهنا، حصیح، ولكن راه ما معرو ما �ادي حيل مشلك الشغل ومشلك 
البطا�، ا�يل �ادي حيل مشلك البطا� هو القطاع اخلاص، وهذا راه يف 
العامل لكو، ما ميك�ش نعاود �رجعو ا�لور، العامل القطاع اخلاص، القطاع 

د�ل احلواجي، ٔ�وال �اصو الثقة، هذه اخلاص �ش �س�مثر �اصو �زاف 
و�دة ح�د�ها، �نیا �اصو حتل لو املشالك د�لو مع إالدارة، حتل لو 
املشالك د�لو مع الرشوة، حتل لو املشالك د�لو مع الرضائب، حتل لو 
املشالك د�لو مع الب��ات التحتیة �ش �كون اللكفة ٔ�قل، �ش �كون هناك 

  . تنافس�یة
وا�د اجلانب يف هذا املرشوع ا�يل ال ميكن ٔ�ن ینكره  هنا اح�ا ج�نا

ٔ��د، ؤ�� ضد ٔ�ننا نقولوا ٔ�ننا وزعنا هدا� رضی��ة، ما اكی�ش هدا� رضی��ة، 
هناك ٕاجراءات ج�ائیة مو�ة �لمس�مثر�ن، ٔ�نه �ش �سا�دومه ٔ�ن �كون 
هناك، ٔ�ن �س�تعید املقاو� قدرهتا يف ال�شغیل لو اكن قدینا �زیدو، �ك 

�و ٔ�مر�اك ٔ�ش�نو دارت، صايف، �ك ٔ�مر�اك راه هبطات ال�س�بة د�ل شف 
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، اح�ا ما �ا�شني بو�د� يف %20ل  %30الرضیبة �ىل الرشاكت من 
هذا الكون، �اصنا �شوفوا ٔ�ش�نو �ید�رو الناس ا�ٓخر�ن ٔ�ن يف تنافس 
معهم، ٕاذا قدینا، ٔ�ن مايش دميا تنقدوا، ٔ�ن �اصنا �اود �ين ٔ�یضا ند�رو 

  . نیاتنا �لطریقة اليت ميكن ٔ�ن تدار هبإاماك
القطاع اخلاص هو املشغل، و�اصنا القطاع اخلاص الناحج املواطن، 
�شجعوه وندمعوه، و�كونوا لكنا صوته يف ا�فاع عنه، ٔ�نه راه ما كندافعوش 
ذیك السا�ات �ىل خشص كندافعو �ىل مجمو�ة د�ل الناس �ش�تغل 

املس�مثر وبفضل قدرته �ىل �لق  وكتع�ش وكتالك وك�رشب بفضل هذاك
  . املقاو� و�ىل تدبريها

مفرة ٔ�خرى �ش ما نضیعوش، هاذ املرشوع د�ل قانون املالیة � ٕارادة 
قویة يف �ل�� وٕاجياد بعض إال�ا�ت �ىل املشالك �ج�عیة يف 
القطا�ات �ج�عیة، ؤ�یضا � تو�ه ب�ٔن �شجع �س��ر اخلاص ؤ�ن 

مقاو� حصیح ٔ�فلست، ولكن هاذ  7000ذاك العام ، و�ا �شجع املقاو�
مقاو�  24000املرة دامئا تتقولوا يل هذا الرمق تنجیبوا لمك رمق �ٓخر ٔ�نه اكن 

اليت ٔ��ش�ت يف الس�نة املاضیة، ما خنافوش ٕاىل يش مقاو� فلست �ري 
نعرفوا كام قلت �الش فلست، واش فلست ٔ�س�باب ختصها يه ٔ�و ال 

ار�ة عن ٕارادهتا وهتم جوانب ٔ�خرى، ولكن راه فلست ٔ�فلست ٔ�س�باب �
  . مقاو� 24000مقاو� حصیح يف الس�نة املاضیة، ولكن ختلقت  7000

ؤ�� نبغي نقول لمك ٔ�ن اكن هرضتوا �ىل التقار�ر د�ل ممارسة العمل، 
ٔ�ن هناك تقر�ر خرج يف هاذي بضعة ٔ�سابیع، ا�يل هو تقر�ر تد�روا ذاك 

)Global Entrepreneurship Index(  ا�يل املغرب مت حتق�ق تقدم يف
يف الس�نة  70عوض املرتبة  65تصنیفه خبمس مراتب و�رت��ا يف املرتبة 

املاضیة، هذا ا�يل تیعطي من �ري ممارسة العمل، تیعطي ما يه قدرة 
املبادرة املقاوالتیة دا�ل بالد�، هناك، امحلد �، طاقات، وهناك ش�باب، 

كام قلت د�ل ال�شغیل، ولكن هناك م�ادرات من ٔ��ل  در� هاذ املبادرة
هناك م�ادرات ا�يل �ادي  (Les Startups) موا�بة هاذ املقاوالت الناش�ئة

جنیبوها، ٕان شاء هللا يف القریب العا�ل من ٔ��ل ت�ٔدیة املت�ٔخرات ا�يل �ىل 
 ا�و� ف� یتعلق �لقمية املضافة، مهنا ٕاىل بغینا، شوف، لك ما هو يف صاحل

املقاو� الوطنیة املواطنة هو يف صاحل �ق�صاد الوطين وهو يف صاحل 
  .البالد، �ش هاذ املوضوع ن�ساوه

ٕاذن قلت املس�شغل مرتبط �ملقاو� و�س��ر اخلاص، و�ات هنا 
ٕاجراءات م�عددة يف دفع هذه املقاو� و�ات ٔ�یضا ٕاجراءات موا�بة يف دمع 

هاذ املرشوع، ود� قولوا لیا �� �لیمك، �س��ر العمويم، �هنرضو �ىل 
د  5ملیار درمه يف الز�دة يف النفقات مهنا  11هاذ املرشوع ا�يل �اب 

د امللیار د�ل النفقات  6امللیار ز�دة يف �س��ر العمويم، وفهيا 
د املالیري �لجهات، وزاد يف  �7ج�عیة، وزاد من دمع اجلهات، حولنا 

أ��ذ بعني �عتبار التلكفة إالصال�ات، خصوصا  التلكفة د�ل ٔ�و
امللیار �ل�س�بة ��و�، و�ادي  4إالصالح د�ل التقا�د ا�يل �ادي �لكف 

�كون نقص يف املنح وذاك اليش د�ل املنح د�ل دول اخللیج، و�دینا 
  .وبق�نا مالمئني مع التو�ه د�لنا يف ٔ�ن �كون هناك تواز�ت مالیة

اذ املعاد� د�ل الز�دة يف النفقات وهناك خماطر حول ٔ�� تیظهر ا�يل ه
املدا�ل، ولكن يف نفس الوقت كت�افظ �ىل العجز، ٔ�� تنعتقد ٔ�ن هذه 
املعاد� الصعبة ٔ�لقى هاذ املرشوع �لقانون املالیة ٔ�لقى لها اجلواب، ٔ�نه �اء 

  .�ش جيیب �ىل لك هذه إال�راهات ولك هذه ال�ساؤالت
اليت توا�ه منوذج�ا التمنوي هو قدرته �ىل ٕادماج  ٔ�مه الت�د�ت ٔ�یضا

لك الف�ات ولك املناطق يف �لق الرثوة و�س�تفادة املتوازنة من �ٓ�رها، 
طبعا هذا حيیلنا �ىل ٔ�كرب �ائق يف بالد� ا�يل هو من بعد الص�ة والتعلمي 
والشغل، ا�يل هو التقلیص من الفوارق �ج�عیة، وهاذ التقلیص من 

ج�عیة هو التقلیص من الفوارق بني العامل القروي والعامل الفوارق �
احلرضي بصفة �امة ٔ�و بني هوامش املدن والعامل احلرضي، وهاذ التقلیص 
تیجي �س�هتداف �رب �رامج الس�هتداف هاته املناطق الهشة وهاته املناطق 

  .الفقرية و�س�هتداف �رب ا�مع املبارش
ات، وهنا سؤال �ش جناوب �ىل ا�مع املبارش اكنت هناك م�ادر 

هذاك الصندوق د�ل ال�سك �ج�عي، اكنت هناك م�ادرات �رب دمع 
ٔ�رم� وما �زید �ىل ملیار درمه ٔ�نفقت يف هذه ا�مع،  77000أ�رامل، د� 

البارح اكن هناك مرشوع ملرسوم لتوس�یع �س�تفادة من هذا الصندوق 
ؤ�� كنت ال ) املهمالت(ه ال�ساء التاكفل العائيل من ٔ��ل ٔ�ن �س�تف�د م�

واملعوزات ٔ�حب هذا ال�م، ٔ�و ال�ساء ا�لوايت هن يف طور الطالق 
والاليت ٔ�مهلن من طرف ٔ�زوا�ن، واحلاضنات والاكفالت ٔ�بناء هذا النوع 
من املنظومة د�ل، زائد ٔ�ن ما ميك�اش حنلو املشالك �ج�عیة فقط �رب 

املشالك �ج�عیة �رب س�یاسة اج�عیة عندها ا�مع املبارش، �اصنا حنلوا 
ا�ميومة، وهاذ الس�یاسة �ج�عیة �اصها �كون �رب �رامج، والربامج 

ملیار اع�دات أ�داء �ل�س�بة لهذاك  3.5هناك الس�نة املق�� طبعا خصص 
 5ملیار زائد حوايل  50الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة د�ل �ر�مج 

  . ل اع�دات �لزتامملیار د�
ٔ�عتقد وتعتقد احلكومة ٔ�ن هذا الرب�مج هو ا�يل �ادي جيیب إال�ابة 
الصحی�ة �ل�رسیع من تقلیص الفوارق ا�الیة ٔ�ن فعوض ما نبقاو منش�یو 
�لعامل القروي ولك قطاع ید�ر شغالو ولكن ما اكی�ش ت�س�یق بني 

صندوق د�ل التمنیة القطا�ات، ا�ٓن هناك وا�د ا�ٓلیة ا�يل يه هذا ال 
القرویة ا�يل لك يش �یتكب ف�ه وميل �ميش�یو لوا�د الرقعة ٔ�رضیة ٔ�و وا�د 
ا�وار اللك �ش�تغل يف نفس الوقت من ٔ��ل ٕاخراج الربامج املتعلقة 
�لطرق، �ملاء الصاحل �لرشب، �لكهربة، �لص�ة، �لتعلمي يف نفس الوقت 

  .اته املناطقو�كون � ٔ��ر ٕاجيايب طبعا �ىل التمنیة هب
اجلهویة هناك طبعا دمع من العدید من اجلوانب، ٔ�وال دمع ف� یتعلق 
ٕ�خراج لك النصوص التطبیق�ة وهذا قد مت، دمع ف� یتعلق ��رتام ما 
اتفق�ا �لیه يف التحویالت املالیة لك س�نة �ش نوصلو ٕان شاء هللا يف ٔ�فق 
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ي نوصلو لهذا الهدف، مالیري درمه، هذا یمت تدرجيیا و�اد 10ٕاىل  2021
ولكن الزم �كون هناك نقاش، ٔ�وال �اص هذه اجلهات ٔ�یضا �مني املوارد 

 10د�لها اخلاصة، ما تبقاش معمتدة �ىل املزيانیة، د� ميل �ادي نوصلو ل 
ملیار ٕاذا بقات اجلهات عندمه ملیار درمه �عائدات ذاتیة ا�يل طبعا �ام 

 اكيف، وما �اد�ش منش�یو بعید، ذايت، ٔ�نه �خ�صاصات ذاتیة هذا �ري
  .هاذي النقطة أ�وىل

النقطة الثانیة، ٔ�ننا نفكر وهذا �اء يف �اطب �ال� امل� حفظه هللا 
يف املر�� املق�� نقل �خ�صاصات اجلدیدة مع نقل املوارد، �ش هاذ 
اجلهات ا�يل ا�ٓن يه يف البدایة د�لها وا�يل ا�ٓن تتوفر �ىل لك ا�ٓلیات 

ل �ش�تغال �لك فعالیة �كون عندها أ�دوات وإالماكنیات من ٔ��
ٕالجنا�ا، ولكنا طبعا معبؤون ليك تنجح هذه التجربة، ٔ�هنا سوف متكن 
بالد� يف ٕاطار هذه اجلهویة و�رب الصنادیق، ال الصندوق د�ل التضامن 
بني اجلهات وا�ي مت تفعی� ٔ�و س�مت تفعی� ابتداء من فاحت ینا�ر وال 

وق د�ل الت�ٔهیل �ج�عي ٔ�ن �كون هناك فعل تضامن حق�قي بني الصند
اجلهات الغنیة واجلهات الفقرية، وسوف ميكن من سد هذه التفاو�ت واليت 
�اءت يف تد�ال�مك، التفاو�ت يف �س��رات العموم�ة بني اجلهات، ٔ�ن 

  .حصیح ٔ�ربع �ات يه اليت �س�ت�ٔ�ر �لقسط ا�ٔكرب يف هذه �س��رات
النفقات د�ل احلسا�ت اخلصوصیة هللا خيلیمك �ٕٓالخوان، هذاك الرصید 

ملیار �اصمك ميل ذ�روه �اصمك تقولوا ٔ�ش�نو هو �لزتامات ا�يل  127
ملیار هناك الزتامات توافق هذا  127عندو؟ ٕاذا اكن هناك رصید ب 

الرصید، ٔ�ن ٔ�ش�نو هو احلساب اخلصويص مايش حبال املزيانیة يف �ٓخر 
ما �طیحش �ع�دات، ت��قى الس�نة املق��، ولكن �اصنا ما  الس�نة

�شوفوش �ري الرصید �شوفوا د� ٕاذا �ذینا یعين بال ما ند�لوا بعض 
أ�م��، راه لك هذه احلسا�ت ا�يل فهيا أ�رصدة د�لها �اصنا �شوفوا ما 
يه الزتامات، ٕاما اليت الزتمت هبا هذه الصنادیق ٔ�و اليت يه يف طور 

لزتام، ولكن هنا البد ٔ�ن ٔ�ذ�ر بعض املالحظات اليت ٔ�ثريت خبصوص �
صندوق ال�سك �ج�عي، ٔ�ؤكد ٔ�وال ٔ�ن ٕا�داث صندوق ال�سك 
�ج�عي ل�س من ٔ��ل تنف�ذ ٕاسرتاجتیة معینة، ٔ�نه رمبا يف بعض 
املالحظات �یقولوا �اص ٕاسرتاتیجیة لصندوق ال�سك �ج�عي، 

ج�عي ما عندو ٕاسرتاجتیة هو �ٓلیة �لمتویل، صندوق ال�سك �
إالسرتاجتیة كد�رها احلكومة، ٕاسرتاجتیة معینة ٔ�و وضع ٕاسرتاجتیة اج�عیة 
مس�بقة، وٕامنا مت ٕا�داثه �ٓلیة لتوفري متویالت ٕاضاف�ة �مو�ة من إالجراءات 
�شلك ا�لبنة أ�ساس�یة لٕالسرتاجتیة �ج�عیة اليت یقودها صاحب اجلال� 

 .ه هللا، وتعمل احلكومة �ىل �رمجهتا مضن �راجمها الس�نویةحفظ
ملیار درمه شهر  �8نیا، ف� خيص رصید هذا احلساب ا�ي بلغ 

، فالبد ٔ�ن ٔ�ؤكد ب�ٔن ارتفاع هذا الرصید راجع من �ة ٕاىل ٔ�نه 2017ٔ�كتو�ر 
و �ر�مج " رام�د"�س�ت��اء �ع�دات ا�صصة لرب�مج املسا�دة الطبیة 

واليت اكنت متول سابقا يف ٕاطار املزيانیة، فٕان �يق الربامج أ�خرى " ت�سري"

مل تنطلق سوى س�نة " دمع أ�رامل وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة"كرب�مج 
، ومن �ة ٔ�خرى ٕاىل ٔ�ن التدابري �س�ت��ائیة والهامة اليت قامت هبا 2015

ن املسامهة احلكومة من ٔ��ل توفري املداخ�ل لهاذ الصندوق ا�ي اس�تفاد م
التضام�یة �رمس الرضیبة �ىل ا��ل و�رمس الرضیبة �ىل الرشاكت 
واملسامهة إال�رائیة �رمس املمتلاكت واملوجودات امل�ش�ٔة �خلارج والرمس 

  .اجلوي �لتضامن
املشلك الیوم مايش هو يف الرصید، املشلك ٔ�ن هاذ الصندوق ٔ�صبح 

، مل تبلغ مداخ�ل �2017ر الیوم �س�ل رصیدا س�نو� سالبا فٕاىل �ایة ٔ�كتو 
ملیار  2.8ملیون درمه، يف �ني بلغت نفقاته  240الصندوق سوى ملیار و

  .درمه وهذا �سائلنا مجیعا حول �یف�ة رضورة اس�تدامة موارد هذا الصندوق
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  .واق�� ٕاىل طولت شوي �لیمك، ولكن �ادي نقول �ري بعض النق�طات
قطة أ�وىل ف� یتعلق �حلوار �ج�عي، احلكومة حصیح �اءت الن

بتعدیالت م�عددة، ولكن احلكومة �ادة يف ف�ح احلوار �ج�عي، وهاذ 
اجلدیة ٕان شاء هللا �ادي �شوفها ٕان شاء هللا يف املرا�ل املق��، ليك 
�كون حوارا اج�عیا شامال ول�س جمزئا ؤ�ن �كون هناك تفا�ل بني 

ومة وبني طبعا رشاكئنا �ج�عیني ملا یعود �لنفع �ىل طبعا املواطنني احلك
أ�جراء، سواء اكنوا يف القطاع اخلاص ٔ�و القطاع العام، ولكن يف نفس 
الوقت هللا خيلیمك �اصمك �س�تحرضوا وا�د القضیة معا�، راه أ�ولویة 

هذاك حصیح �اصنا ذاك أ��ري واملوظف، ولكن أ�ولویة �اصها �كون ل 
ا�يل ما عندوش اخلدمة، هذاك نقلبو لو �یفاش خيدم، �ري �ش �كونو ا�يل 
عندو اخلدمة �اصنا حنفظو لو الكرامة د�لو �ش �كون هناك قدرة، �ش 
القدرة الرشائیة د�لو، وهاذ القضیة د�ل القدرة الرشائیة دامئا كتجي، ٔ�� 

�ادي د�ر �س�بة د�ل كنعطیمك دامئا هاذ نفس اجلواب، ب�� فهاذ الس�نة 
هو  %0.6التضخم ا�يل يه املؤرش ا�ي ا�يل مق�اس لٔ�سعار، �خ�صار 

�س�بة التضخم يف بالد�، هذا من بني أ�ش�یاء أ�ساس�یة اليت �سامه يف 
احلفاظ �ىل القدرة الرشائیة، لهذا كام قلت احلوار �ج�عي ا�يل احلكومة 

  .�ادة طبعا يف ٕاخرا�ه يف خمر�اته
وا�د النقطة ا�يل تقالت، ٔ�ن وا�د أ�خ قال �اص من د� �رجع ل

، هاذ الس�نة راه �اد سالینا بعدا 2019نبدو ند�رو نو�دو املزيانیة د�ل 
 le mois)وا�د قانون املالیة سالیناه يف ماي، ود� �اود �ين 

décembre)  كند�رو قانون املالیة اجلدید، ٕان شاء هللا الس�نة املق��
يف ٔ�قرب وقت، ودوز� يف جملس احلكومة البارح، وا�د �ادي نبداو 

املرسوم املتعلق هباذیك الربجمة الثالثیة يف ٕاطار التزنیل السلمي د�ل القانون 
التنظميي لقوانني املالیة، و�ادي نبداو �كري، ٕاىل اكن �اصنا ٔ�ن اكنت 
دعوة من طرف بعض إالخوان ٔ�ن �كون هناك ٕا�ادة النظر يف ٕا�داد قانون 

  . املالیة
بغیت نقول لمك ٔ�ودي �اصنا ٕا�ادة النظر يف م�اقش�ته، حىت احىت ٔ�� 

هو يف م�اقش�ته حىت هو نعیدو ف�ه النظر شوي �ش �كون هناك نوع من 
  .إالجيابیة



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

30 

 )2017 د�سمرب 8( 1439 ربیع أ�ول 19

ال داعي ٕال�ادة ف�ح النقاش يف الفرضیات، الفرضیات تبقى فرضیات، 
عين �ري �ىل وی ،والفرضیات ال تزنل يف مرشوع قانون املالیة اعتباطا

حسب اكن��ا، ال، ميل تنا�دوا الفرضیات املتعلقة �سعر الربم�ل ٔ�و 
الفرضیات املتعلقة �سعر البو�ن ٔ�و الفرضیات املتعلقة �سعر الرصف، 

 .هاذي لكها تتكون م�بثقة وم�نیة �ىل تقار�ر �لمیة من ذوي �خ�صاص
یضا فرضیة ف� یتعلق ب�س�بة ا�منو و�س�بة العجز، �س�بة ا�منو ت��قى �ٔ 
د�ل  %3.2م�علقة بفرضیات ٔ�خرى، ا�يل �م ؤ�سايس ٔ�ن ٕان شاء هللا 

ملیون ق�طار، وهاذي  70الس�نة املق�� م�نیة �ىل حمصول املتوسط د�ل 
فرصة ليك ندعو هللا س�ب�انه وتعاىل �ش یغی��ا �ٔ�مطار، وم�نیة �ىل 

ا�ا�يل الغري تطور ٕاجيايب ف� یتعلق �لناجت ا�ا�يل ٔ�و تطور الناجت 
من  2018الفال�، ٔ�ن هاذي يه ا�يل �مة، ٕان شاء هللا، الس�نة املق�� 

 %3.7املنتظر ٔ�ن یتطور �س�بة ا�منو د�ل الناجت ا�ا�يل الغري الفال� ب 
  .يف الس�نة املق�� 3.2وا�يل يه �ادي تعطي الن���ة د�ل �س�بة ا�منو د�ل 

  الس�یدات والسادة،
مة ؤ��لبیة ومعارضة �ىل ٔ�ن متر ظروف م�اقشة لقد حرصنا مجیعا حكو 

يف ٔ�جواء ٕاجيابیة من �الل  2018والتصویت �ىل مرشوع قانون املالیة 
النقاش اجلاد والرصحي واملسؤول حول لك جوانبه ومضام�نه، ولكنا ٔ�مل ٔ�ن 
تنعكس هذه أ�جواء �ىل لك القضا� الكربى املطرو�ة �لینا يف هذه 

  . خي بالد�الظرف�ة ا�ق�قة من �ر

مفا ی��ظر� مجیعا من رها�ت كربى �ددها �ال� امل� حفظه هللا يف 

بلورة منوذج �منوي �دید وس�یاسة م�دجمة �لش�باب و�ویة فعا�، یتطلب 

م�ا تغلیب م�طق العمل املشرتك والقمي الوطنیة الصادقة والوفاء ملقدسات 

ینطلق من �مثني أ�مة والتضحیة يف س��ل الوطن، و�سب هذه الرها�ت 

وحتصني الرتاكامت اليت حققهتا بالد� حتت الق�ادة املتبرصة واحلكمية جلال� 

امل� حفظه هللا والعمل �ىل تطو�رها مبا ميكهنا من �س�ت�ابة لالنتظارات 

  .املل�ة �لمواطنني وتوفري س�بل اندماج ش�بابنا يف املسرية التمنویة لوطهنم

  .صدق هللا العظمي". ٔ�زید�مك لنئ شكرمت"ؤ�خمت بقو� تعاىل 

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

وق�ل رفع اجللسة، بغیت نذ�ر ا�لس احملرتم �ىل ٔ�نه یوم االثنني حنن 

�ىل مو�د مع �لس�تني، �لسة صباح�ة س�ت��دئ يف السا�ة العارشة 

وع القانون املايل والتصویت �لیه �ىل اجلزء صبا�ا �راسة وم�اقشة املرش 

أ�ول، ويف املساء �ىل السا�ة الثالثة �ادي �كون ا�راسة د�ل اجلزء 

  .الثاين والتصویت �لیه والتصویت �ىل القانون املايل �رم�ه

  .رفعت اجللسة، وشكرا �لجمیع


