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  .ا�لس لرئ�س ثالث، اخللیفة ال محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
الثانیة �ق�قة او  امسة، ٕابتداء من السا�ة اخلٔ�ربع وعرشون دق�قة: التوق�ت

  .مساء أ�ربعنيو 
یتعلق  53.17مرشوع قانون رمق  �راسة والتصویت �ىلا: �دول أ�عامل

  .2015بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة 

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

 :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  .احلكومة خبصوص هذه اجللسة ال�رشیعیة اك�ن هناك غیاب

  الس�ید الوز�ر،
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن، مازال معنا اليس ا�اودي

خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 
  .2015یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  53.17رمق 

ید الوز�ر، لمك اللكمة �لحكومة خبصوص هذا املرشوع القانون، الس� 
اللكمة الس�ید الوز�ر، ٔ�نمت متثلون احلكومة يف هاذ اجللسة ال�رشیعیة، حنن 

یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  53.17بصدد دراسة مرشوع قانون رمق 
  .الس�ید الوز�ر 2015

الس�ید الوز�ر، تفضلوا �لمنصة، الس�ید الوز�ر، تفضلوا من ٔ��ل 
 ..تقدمي

 53.17لوز�ر، خبصوص مرشوع القانون رمق اللكمة لمك، الس�ید ا
  .، تفضل الس�ید وز�ر املالیة2015املتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة 

  :واملالیة�ق�صاد  وز�ر، بوسعیدمحمد الس�ید
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ماممك لتقدمي مرشوع قانون التصف�ة ا�يل طبعا مايش ٔ�ول مرة كنوقف �ٔ 

، وا�ي متت املصادقة �لیه من 2015هذه الس�نة یتعلق �لس�نة املالیة ل 
  .طرف جملس النواب

وی�ٔيت ٕا�داد هذا املرشوع ملواص� ا�هودات املبذو� من طرف 
احلكومة والهادفة ٕاىل ٕا�داد قوانني التصف�ة وتقدميها ٕاىل املؤسسة ال�رشیعیة 

ا�ٓ�ال ا�س�توریة والقانونیة، وذ� �متك�هنا من �طالع والتحقق  دا�ل
من �یف�ة رصف �ع�دات واس�ت�الص املوارد �رمس الس�نة املالیة 

، أ�مر ا�ي جيعل من قوانني التصف�ة ٕا�دى ا�ٓلیات أ�ساس�یة اليت 2015
  .متكن املؤسسة ال�رشیعیة من ممارسة دورها الرقايب �لاملیة العموم�ة

مسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ�شكر الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ا
�ىل العنایة اليت ٔ�ولوها لهذا املرشوع، وهو ما یؤرش �ىل أ�مهیة اليت 
حيظى هبا هذا املرشوع، �عتباره ٔ�داة ٔ�ساس�یة لتفعیل مضامني ا�س�تور، 

رس�یخ �اصة ف� یتعلق بتعز�ز الشفاف�ة وربط املسؤولیة �حملاس�بة وكذا �
  .جنا�ة التدبري العمويم

لتث��ت النتاجئ ا�هنائیة لتنف�ذ  2015ی�ٔيت مرشوع قانون التصف�ة د�ل 
قانون املالیة لنفس الس�نة، وذ� �ىل لك من مس�توى املزيانیة العامة 
واحلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة ومرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق�، 

كام  -ٔ�حاك�ا �ٔ�ساس ٕاىل مواد �ريم  10ح�ث یتضمن هذا املرشوع 
  : ٕاىل –قلت 
  تث��ت النتاجئ؛ -
 ف�ح �ع�دات إالضاف�ة �لت�اوزات املس�� يف نفقات ال�س�یري؛ -
 ٕالغاء اع�دات ال�س�یري الغري املس�هتلكة عند هنایة الس�نة؛ -
ٕالغاء اع�دات �س��ر اليت مل �كن حمل الزتام بني اع�دات  -

 ؛2015یة الس�نة املالیة �س��ر املتوفرة ٕاىل هنا
 نقل ز�دة النفقات �ىل املوارد �ل�س�بة �لمزيانیة العامة؛ -
ضبط الرصید ا�ا�ن ٔ�و املد�ن للك صنف من ٔ�صناف احلسا�ت  -

 .اخلصوصیة
 ).جلنة املالیة(كام مت تقدميها يف جلنتمك املوقرة  �2015اءت النتاجئ د�ل 

ملذ�ور م�لغ �ع�دات فعىل مس�توى املزيانیة، �دد مرشوع القانون ا
ملیار، وبلغت  �194.82رمس نفقات ال�س�یري يف  2015ا�هنائیة لس�نة 

  : ملیار، تتوزع بني 181.20النفقات املنجزة 
، طبعا نفقات املوظفني دون )ملیار درمه 103(نفقات املوظفني  -

�شرتااكت يف الصنادیق د�ل التقا�د، ودون �شرتااكت �ج�عیة 
 ار كام قلت؛ملی 103
ملیار درمه، والتحمالت  34نفقات املعدات والنفقات ا�تلفة  -

  ملیار درمه؛  43.25املشرتكة 
 73.50ٔ�ما �ع�دات ا�هنائیة �رمس نفقات �س��ر فقد بلغت  -

 52ملیار درمه، اس�تعمل مهنا  73.5ملیار درمه، ٕاصدار نفقات �س��ر 
ملیار درمه، والتحمالت  36الوزاریة  ملیار درمه یتوزع بني القطا�ات

  . ملیار درمه 16املشرتكة حوايل 
 �69.74ل�س�بة �لنفقات املتعلقة خبدمة ا��ن العمويم، بلغ إالنفاق 
 42.92ملیار درمه یتوزع بني �س�هتالاكت ٔ�و �سرتدادات د�ل ا��ن 

  .ملیار درمه 26.82ملیار درمه والفوائد والعموالت 
 268ما قدره  2015، فقد بلغت تقد�رات املزيانیة خبصوص املوارد

ملیار درمه، ح�ث شلكت املوارد  292ملیار درمه، مت حتصیل ما مجمو�ه 
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  .%69.87العادیة �س�بة 
ف� یتعلق �حلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة، فقد بلغت النفقات املنجزة 

  .ملیار درمه 77.18ملیار درمه ومت حتصیل  66.18
 �2015و� املسرية بصورة مس�تق�، بلغت اع�دات �ل�س�بة ملرافق ا

  .ملیار درمه 1.95ملیار درمه، اس�تعمل مهنا  4.92ما مجمو�ه 
 3.27كام بلغ مجموع �ع�دات ا�هنائیة لنفقات �س��ر لهذه املرافق 

  .ملیون درمه 669ملیار درمه، ٔ�جنز مهنا م�لغ 
فقد  2015انون املالیة �ىل مس�توى إالجناز، فٕان التوقعات اخلاصة بق

  :حتققت هبذه ال�سب
  ، �س�بة إالجناز مقابل التوقعات؛%�85ل�س�بة �لموارد  -
 .%94التاكلیف  -

ف� یتعلق �ملوارد فٕان مكو�هتا قد عرفت ال�سب التالیة �ىل 
  :مس�توى إالجناز

  ؛%109موارد املزيانیة العامة  -
 ؛%101املوارد العادیة  -
 ؛%133موارد �قرتاض  -
  ؛%46احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة موارد  -
 .%81موارد مرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق�  -

 :ٔ�ما �ل�س�بة �لنفقات، فقد جسلت هذه ال�سب التالیة
  ، هذا �س�بة إالجناز؛%90نفقات املزيانیة العامة  -
  ؛%43نفقات احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة  -
  .%32نفقات مرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق�  -

 11امال، جسلت املزيانیة العامة ز�دة �لنفقات �ىل املوارد قدرها وٕاج
  .ملیار درمه

وعرفت احلسا�ت اخلصوصیة ز�دة �لموارد �ىل النفقات يف �دود 
  .ملیار درمه 11.62

و�ل�س�بة ملرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق�، جسلت النفقات ز�دة 
  .ملیار درمه �4.3ىل املوارد ب�س�بة 

عن تنف�ذ قانون املالیة ز�دة �لموارد عن النفقات حيددها نتج  هذا وقد
  .ملیار درمه 4.3.مرشوع قانون املالیة �لتصف�ة يف

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ت� يه ٔ�مه املعطیات وأ�رقام التفصیلیة ملرشوع قانون التصف�ة د�ل 

ٕا�داد مرشوع قانون  ، �لام ٔ�ن وزارة �ق�صاد واملالیة قد ٔ�هنت2015
ومتت ٕا�الته �ىل الربملان دا�ل ا�ٓ�ال القانونیة، ٕاذ  2016التصف�ة د�ل 

وقانون  2018ٔ�ن القانون التنظميي �لاملیة حيدده يف س�ن�ني، د� اح�ا يف 
راه د�ل �لس النواب، ٕاذن راه اح�ا يف ا�رتام  2016التصف�ة د�ل 

  .الا�ٓ�ال القانونیة وا�س�توریة يف هذا ا�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة ا�ٓن ملقرر جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة لتقدمي 
  .تقر�ر ا�لجنة حول مرشوع القانون، اليس عبد الصمد، وزع التقر�ر

ؤ�ف�ح �ب املناقشة، بطبیعة احلال �الل اج�ع ندوة الرؤساء مت 
فاق مع السادة رؤساء الفرق وا�مو�ات �ىل احلصص الزم�یة ا�صصة االت

  .للك فریق وللك مجمو�ة، ف�ٔف�ح �ب املناقشة
عندمك �خ�یار، السادة رؤساء الفرق وا�مو�ات، ما بني مدا�الت 

  .�ىل حسب احلصص الزم�یة املتفق �لهيا ٔ�و �سلمي املدا�الت مك�وبة
 شكرا، سوف یمت �سلمي املدا�� الس�ید رئ�س الفریق �س�تقاليل

  .مك�وبة
تفضل الس�ید الرئ�س، اللكمة لفریق . خبصوص السادة رؤساء الفرق

  .دق�قة 16أ�صا� واملعارصة يف �دود 

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  زم�اليت زماليئ أ�عزاء،

فضني لهذا املرشوع د�ل قانون س�ٔضطر �ل�دیث يف املوضوع ٔ�ننا را
التصف�ة، و�لتايل ال بد من تفسري موقف فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس 

  .املس�شار�ن
ٔ�وال، ال بد ٔ�نين �س�ل ا�هود ا�يل بدا �یتدار يف ٕاطار جلنة املالیة مع 
احلكومة ٕالیالء املزید من أ�مهیة لهذا املوضوع، یعين �لمناقشة د�ل قانون 

نني التصف�ة �ىل العموم، ٔ�هنا وس�ی� و�ٓلیة �مة �دا �اء هبا القانون ٔ�و قوا
التنظميي �لاملیة �لمراق�ة البعدیة �لتدبري املايل ا�يل كتد�رو احلكومة ومدى 
الزتام احلكومة ٔ�و الوفاء د�ل احلكومة �اللزتامات د�لها مبوجب القانون 

ن املايل الس�نوي، ف�ه املايل، كتجي عند� احلكومة تعرض مرشوع القانو
وا�د ا�مو�ة من �لزتامات، وق�ل ذ� مجمو�ة من الفرضیات، قانون 
التصف�ة �سمح لنا من التحقق مبدى الوفاء د�ل احلكومة، واش الزتمت 

  .بذاك اليش ا�يل �ابت؟ ٔ�و ٔ�هنا ما الزتم�ش
فهاذ التقلید عند� يف جملس املس�شار�ن، الیوم بدا الوعي امجلاعي 

لني بنا، كربملان و�حكومة، برضورة ٕایالء أ�مهیة الالزمة لهذا املوضوع اكم
وٕاعطاء احلزي الزمين د�لو والوقت يف احلوار ويف النقاش بني الربملان 

  .واحلكومة يف هذا املوضوع
، نؤكد املوقف د�لنا ٔ�نه كنا 2015س�ٔعود ا�ٓن لقانون التصف�ة د�ل 

ىل الفرضیات ا�يل �ا�هتا احلكومة �ىل حق �ٓنذاك �ني جسلنا حتفظات �
والیوم بعد ��هتاء من تطبیق القانون املايل، ت�ٔكد� �ىل ٔ�نه كنا �ىل �ٓنذاك، 

حق، ال الفرضیة د�ل �س�بة ا�منو، رمغ ٔ�نه ال�س�بة اكنت طف�فة �دا، 
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ٔ�نه  0.1یعين زاید�ن يف  %4.5وال�س�بة اكنت  %4.4احلكومة توقعت 
يئ، احلكومة توقعت، ٔ�نه حىت التوقع د�ل املومس الفال� اكن اس�ت��ا

احلكومة لوال املومس الفال� اجلید ما اكن س��حقق ٔ�صال، ٔ�ن يه توقعت 
ملیون ق�طار، اليش ا�يل رفع ال�س�بة  115ملیون ق�طار، وٕاذا به حنقق  60

د�ل ا�منو، بطبیعة احلال دامئا تنقولو اح�ا �ق�صاد د�لنا حتت رمحة 
  .السامء

ا�د املفارقة ا�يل بغینا وز�ر املالیة یتفضل جياوبنا �لهيا، جسلنا كذ� و 
 2015يف املداخ�ل اجلبائیة اك�ن هناك نقص يف املدا�ل اجلبائیة ما بني 

، وٕاىل اكن ا�منو %4.4، ولكن عند� ز�دة يف ا�منو %0.5ب  2014و
ا�ت، املزید معناه املزید من الرثوة، وٕاىل اكن املزید من الرثوة املزید من اجلب

من الرضائب، �اصة �ىل ا��ل وحىت �ىل �س�هتالك، ٔ�نه تیزتاد الرثوة 
بطبیعة احلال تیوقع الرواج وتیوقع املزید من �س�هتالك، و�لتايل سواء 
الرضائب �ىل �س�هتالك ٔ�و �ىل ا��ل تزتاد، اح�ا راه تنالحظو هاذ 

  .املفارقة الغریبة یعين وبغینا جواب
ار الفرضیات، اكن ٕاخفاق احلكومة يف توقع السعر د�ل دامئا يف ٕاط

البرتول، اكن ٕاخفاق احلكومة يف توقع سعر ا�والر، اكن ٕاخفاق احلكومة 
  .يف مجمو�ة من الفرضیات

اح�ا جسلنا التحفظ د�لنا كفریق أ�صا� واملعارصة �ٓنذاك، وت�ٔكد الیوم 
مة يف ذاك الوقت، �ىل ٔ�ننا كنا �ىل حص وموقف�ا اكن سلمي ورفضته احلكو 

و�لتايل فكام رفضنا القانون املايل ٔ�و املرشوع �ٓنذاك �رفض القانون ا�يل �ا 
  .یصفي ذاك القانون املايل

حصیح، قانونیا . هناك كذ� التحفظ د�لنا يف هاذ القانون املايل
احلكومة من حقها �ش تغري مبوجب مراس�مي يف تغیري �ع�دات، ولكن 

الوز�ر احملرتم، واش لهاذ احلجم الهائل د�ل التغیري يف ٔ��ساءل مع الس�ید 
ٔ��الق�ا هل یعين یصح �لحكومة ٔ�ن  -ٔ��الق�ا  - �ع�دات املالیة یندرج 

  تغري يف هاذ �ع�دات دون الرجوع ٕاىل الربملان وطلب الرتخ�ص؟
املفروض ٔ�ن هذه ٔ�موال معوم�ة، الربملان �اصو �رخص �لحكومة 

ومة ال ت�ٔيت �لربملان وتترصف لو�دها، �لتايل اح�ا �لترصف، ولكن احلك
تنالحظو �ىل ٔ�نه التغیري د�ل هاذ �ع�دات يف ٕاطار ��رتام املتبادل 
بني اجلهاز التنف�ذي واجلهاز ال�رشیعي جتي تطلب الرتخ�ص، وعندها 
أ��لبیة د�لها، ؤ��ید ٔ�هنا س��ال الرتخ�ص وفق املنطق د�ل أ��لبیة 

  .ةواملعارض
هناك موضوع �ٓخر بغینا ن�ساءلو �لیه، املؤسسات العموم�ة، هو هاذ 

اكن  2015املالحظة م�ارة يف �ل تقریبا مشاریع قوانني املالیة، ولكن يف 
ملیار درمه ا�يل  9.6الرضیبة �ىل الس�ا�ر ) Flagrant(ذاك اليش 

ل امللیار د� 9.8د�لت ا�و�، �ملؤسسات العموم�ة لكها جممتعة د�لنا 
  "ولت الس�ا�ر يه الرثوة الوطنیة"ا�رمه، یعين 

) l’impact(ٔ�ما هو ختریب �لص�ة الوطنیة لٕال�سان �لن���ة والتبعات و

  .ا�يل تیكون �ىل املزيانیة د�ل ا�و�
فا�مع الرشیف �لفوسفاط د�ل ملیار درمه، ملیار ٔ�� تنعطي �غي 

سادة احملرتمني، ف�إالضافة نفهم بعض املفارقات، ؤ��ساءل معمك الس�یدات وال 
ٕاىل اك�ن وا�د العدد د�ل املؤسسات العموم�ة �شكو من خصاص 

 )L’ONCF( ،)L’ONEE(واخ�الالت ب��ویة يف مزيان�هتا ويف متویلها 
وا�د العدد د�ل املؤسسات ا�يل تضطر، املطارات، أ�وطوروت، 

س يف تنضطرو نعطیو هلم الفلوس، والیوم �ش یعطیوا لنا ونضخو فلو 
  . املزيانیة د�ل ا�و�، و�سامهوا يف التمنیة

هاذي وا�د ا�مو�ة من ال�ساؤالت، مفارقات �س�لها �ىل القانون 
  .2015املايل د�ل 

�ىل لك �ال وا�ا ما �ا�ش �ىل لسان  -هناك مالحظة ف� یتعلق 
ف� یتعلق بتقر�ر املطابقة د�ل ا�لس أ��ىل  -الس�ید الوز�ر احملرتم 

  .لحسا�ت� 
 -وهاذ اليش �ري �ش نقول ٔ�نه ما �اصنايش نغلطو  - حصیح ٔ�نه 

. التقر�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت یطابق ولكن بتحفظ دامئا، بتحفظ
واش هناك ٕا�ا�ت د�ل احلكومة : ٔ�� ت�سول الس�ید وز�ر املالیة احملرتم

ل هاذ �ىل التحفظات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت؟ ٔ�م ٔ�نه یمت ٕاهام
التحفظات ونرتك أ�مر مث ن��قل ٕاىل قانون مايل الحق والحق والحق 
ون��اىس وهنمل املالحظات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، اليت قد �كون 
يف بعض التفاصیل دق�قة وجوهریة وتعين م�ارشة ذ� املبدٔ� ا�س�توري 

  كمتس به د�ل ربط املسؤولیة �حملاس�بة؟
  .س��ع، زماليئ زم�اليتشكرا جزیال �ىل حسن �

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید رئ�س فریق أ�صا� واملعارصة

ا�ٓن منر ٕاىل لكمة فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، سوف یمت یعين �سلمي 
املدا��، فریق �شرتايك سوف یمت تقدمي ٔ�و �سلمي املدا��، الكونفدرالیة 

  .ارا�ميقراطیة �لشغل، تفضل الس�ید املس�ش

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  :البد من إالشارة ف� یتعلق بقوانني التصف�ة

  . ٔ�وال قوانني التصف�ة يه مر�� �مة ف� یتعلق �ملراق�ة البعدیة �لحكومة
املالحظ ٔ�نه ال تعطاها أ�مهیة اليت �س�تحقها، وٕاذا كنا تنعیبو �ىل 

 یتعلق بقوانني التصف�ة، احلكومة ٔ�هنا مازال ما ا�رتم�ش ا�س�تور ف�
ف�جب ٔ�ن نلوم ٔ�نفس�نا ٔ�یضا كربملانیني ٔ�نه من العار ٔ�ن م�اقشة قانون 

د�ل املس�شار�ن، هاذ اليش �ٓ�ر�  4وال  3التصف�ة دا�ل ا�لجنة یمت ب 
ٔ�ن نرصح به يف هذه اجللسة ا�س�توریة ا�يل �اصة بقانون التصف�ة ومجیع 

امجلیع مجیعنا كربملانیني حنسو  هذه مالحظة �مة �اص. الفرق �ارضة
�ٔ�مهیة د�ل قانون التصف�ة، ویبدا �كون نفس احلضور ا�يل تیكون يف 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2018 یولیو 10( 1439 شوال 26

  .م�اقشة قانون املالیة
النقطة الثانیة وا�يل �مة هو ٔ�نه �ل�س�بة لنا يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

ل �لشغل نطالب وزارة املالیة ٕ��ادة النظر يف الطریقة د�ل إال�داد د�
قوانني التصف�ة وأ��ذ بعني �عتبار لك املالحظات ا�يل تیعملهم ا�لس 
أ��ىل �لحسا�ت، ٔ�نه الطریقة �ش تیدار ٔ�صبحت م��اوزة و�خلصوص 
راه يف النقاش د�لها دا�ل ا�لجنة �ن هاذ املالحظة هذه، و�خلصوص 

لس أ��ىل ح�� �ساءلنا مع الس�ید وز�ر املالیة �ىل املالحظات د�ل ا�
  .�لحسا�ت

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �یعمل مالحظات، الوزارة تت�اوب، ولكن 
ما �یبا�ش لها ٔ��ر يف قوانني التصف�ة ا�يل كتجي من بعد، �� نلح �ىل 

  .مالحظات 2هاذ 
  .شكرا، واملدا�� د�لنا راه �ادي جتي مك�وبة

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

  .ار، شكرا اليس ا�لباراليس ا�لب
  .ن��قل ا�ٓن �لتصویت �ىل املوارد اليت یت�ٔلف مهنا مرشوع القانون

  :املادة أ�وىل
  ؛25= املوافقون خبصوص املادة أ�وىل

  ؛11= املعارضون
  .3= املمتنعون

شكرا، وهبذا �كون قد صادق ا�لس �ىل املادة أ�وىل �ملوافقة بطبیعة 
  .3واملمتنعون  11، املعارضون 25احلال د�ل 

  :املادة الثانیة
  ؛25= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .3= املمتنعون

  : املادة الثالثة
  ؛26= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .3= املمتنعون

  . نفس العدد: املادة الرابعة
  ؛26= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .3= املمتنعون

  :املادة اخلامسة
  ؛26= املوافقون 
  ؛12=املعارضون

  .3= ملمتنعونا
  . نفس العدد: 8، املادة 7، املادة 6املادة 

  ؛26= املوافقون
  ؛12= املعارضون
  .3= املمتنعون

  .نفس العدد: 9املادة 
  ؛26= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .3= املمتنعون

  .نفس العدد: 10املادة 
  ؛26= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .3= املمتنعون

  :ىل التصویتٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �
  ؛26= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .3=املمتنعون

 53.17وبذ�، �كون ا�لس قد صادق �ىل مرشوع القانون رمق 
  .2015یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة 

 .ورفعت اجللسة ،شكرا �لجمیع

  .املسلمة �لرئاسة املك�وبة املدا�الت: امللحـــــــــق
 : ارصةمدا�� فریق أ�صا� واملع -1

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة حول مرشوع قانون 

، وهو مرشوع �ىل 2015یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  17.53رمق 
نون التصف�ة �شلك ٔ�داة س�یاس�یة رئ�س�یة در�ة �برية من أ�مهیة، ٔ�ن قا

ملراق�ة مدى الزتام احلكومة �لرتخ�ص الربملاين ٔ�ثناء تنف�ذها �لقانون املايل، 
ومدى التحقق من النتاجئ املالیة للك س�نة، ومراق�ة حصی� تنف�ذ املزيانیة، 
ومقار�هتا مع التقد�رات املرخص هبا يف القانون املايل مبا �سمح �لربملان من 
�ضطالع �ىل احلصی� العامة �موع معلیات تنف�ذ القانون املايل، ومبا 
ميكن الربملان من ممارسة وظیف�ه ا�س�توریة يف الرقابة الالحقة �ىل ال�شاط 
املايل �لحكومة ومدى قدرهتا �ىل الوفاء �اللزتامات اليت تعهدت هبا يف 

  .املیدان اجلبايئ وجماالت ال�س�یري و�س��ر
اكن ا�س�تور والقانون التنظميي �لاملیة خيوالن �لربملان سلطات �مة ٕاذا 

فٕان ٕا�دى احلدود يف الرقابة الالحقة �ىل ال�شاط املايل �لحكومة، 
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والعوائق العملیة اليت حتول دون ٔ�داء الربملان �وره اكمال يف مراق�ة وتق�مي 
انیة ا�ي تنف�ذ قانون املالیة يه ضعف التحمك التقين يف معلیات املزي 

یتطلب دراسات معقدة �ىل قا�دة ٕاحصائیات ل�ست يف م�ناول الربملان يف 
ظل الوضع ش�به �ح�اكري لوزارة املالیة ف� یتعلق �ملعلومات اخلاصة 

  .ب��ف�ذ قانون املالیة
لكن، رمغ ذ�، ومن �الل اطالعنا �ىل التقر�ر ا�ي ٔ��ده ا�لس 

، البد من ٕابداء 2015املالیة لس�نة  أ��ىل �لحسا�ت حول تنف�ذ قانون
  :بعض املالحظات

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت مل یتوصل مبرشوع قانون  ف�إالضافة ٕاىل ٔ�ن
التصف�ة واحلساب العام �لمملكة، وكذا احلسا�ت إالداریة �تلف الوزارات 
ٕاال بعد مرور أ��ل القانوين، وهو ت�ٔ�ري �ري مفهوم، �اصة يف ظل تعممي 

ابتداء من ) GID(النظام املعلومايت املندمج لتدبري نفقات ا�و� اس�تعامل 
  .2010س�نة 

  :�س�ل املالحظات التالیة
 .2015ضعف الفرضیات اليت بين �لهيا قانون املالیة لس�نة : ٔ�وال

، �2015لعودة ٕاىل النتاجئ اليت ٔ�سفر عهنا تنف�ذ القانون املايل لس�نة 
هيا احلكومة عند ٕا�داد القانون یتضح ٔ�ن لك الفرضیات اليت اس��دت �ل

 املايل اكنت �اطئة، وس�بق ٔ�ن قلنا هذا واعتربمتو� �ٓنذاك م�الغني يف أ�مر؛
، یالحظ ٔ�ن ما مت حتق�قه �اء %�4.4القة مع �س�بة منو اليت قدرت بـ 

، قد تقولون ٔ�ن %4.5 م��اوزا بقلیل ما قدرته احلكومة، ح�ث مت حتق�ق
ق�قة �ري ذ�، ٔ�نه ح�� توقعت احلكومة احلكومة حققت هدفها، لكن احل 

حتق�ق ت� ال�س�بة، اس��دت ٕاىل �ون املومس الفال� س�یكون م�وسطا، 
ملیون ق�طار، يف �ني ٔ�ن  70و 60وس�یحقق حمصوال زراعیا یرتاوح بني 

 115اكن ق�اس�یا ح�ث حقق حمصوال یعادل  2015املومس الفال� لس�نة 
مقارنة مبا توقعته احلكومة، مما یعين  %77ملیون ق�طار �ز�دة تقدر حبوايل 

ٔ�نه لوال املومس الفال� املمتاز ا�ي مل �كن يف احلس�بان ملا حققت احلكومة 
�س�بة ا�منو اليت توقعهتا وهذا یدل �ىل سوء تقد�رها لفرضیة ا�منو 

 �ق�صادي؛
ٔ�ما ف� خيص م�وسط سعر رصف ا�والر مقابل ا�رمه س�بق و�ددته 

درمه ��والر الوا�د، يف �ني ٔ�ن سعر رصف ا�والر بلغ  8.6احلكومة يف 
درمه وهذا ما انعكس �ىل  1.1درمه، بفارق یصل ٕاىل  9.7يف احلق�قة 

املعامالت املالیة �لبالد ؤ�دى ٕاىل تفامق النفقات املتعلقة خبدمة ا��ن 
اخلار�، و�سدید الصفقات املربمة مع املقاوالت أ�ج�بیة ٕا�ر ارتفاعها 

 مقارنة مع توقعات القانون املايل السالف ا��ر؛ %13 حبوايل
ن�ٔيت ا�ٓن ٕاىل توقعات احلكومة خبصوص م�وسط سعر البرتول وا�ي 

ٔ�ن سعر  2015دوالر �لربم�ل، لكن تبني مع ممت س�نة  �103ددته يف 
دوالر، مما یعين ٔ�ن  49.5الربم�ل من النفط مل یت�اوز يف املتوسط 

�اطئة، حىت ٔ�ن ما توقعته جتاوز السعر احلق�قي التوقعات مرة ٔ�خرى اكنت 

 % 208ب�ٔكرث من الضعف، حبیث م�ل السعر املتوقع �لربم�ل من النفط 
 من السعر احلق�قي؛

وهنا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ثري نقطة ٔ�راها �ایة يف أ�مهیة، ويه املتعلقة مبدى 
؟ ٕاماكنیة اع�د سعر النفط يف ٕا�داد قوانني املالیة �الل الس�نوات املق��

، "السامري"ف�عد توقف مصفاة �كر�ر البرتول الوح�دة اليت كنا نتوفر �لهيا 
البزن�ن، الاكزوال، (ٔ�صبح املغرب �س�تورد احملروقات مكررة، 

�ى ٔ�عتقد ٔ�ن احلكومة �لهيا ٔ�ن تل��ٔ ٕاىل اع�د ٔ�سعار هذه ....) والف�ول،
 عر البرتول؛املواد يف السوق ا�ولیة كفرضیات لبناء قانون املالیة عوض س

و�ل�س�بة لغاز البو�ن توقعت احلكومة ٔ�ن یصل مثنه يف املتوسط ٕاىل 
دوالر �لطن، مما یعين ٔ�ن  429دوالر �لطن يف �ني ٔ�نه مل یت�اوز  804

احلكومة �لغت ٕ�فراط يف ٔ�سعار احملروقات �ر�ة ٔ�هنا ضاعفت تقریبا 
 أ�مثنة الفعلیة واحلق�ق�ة؛

بني الفرضیات املعمتدة ٕال�داد قانون املالیة ٕاذن ٔ�مام هذا الفرق الشاسع 
والنتاجئ املس�� �ىل ٔ�رض الواقع یت�ني ٔ�ننا كنا حمقني يف  2015لس�نة 

التحفظات اليت �رب� عهنا ٔ�ثناء م�اقشة القانون املايل، ویربر كذ� اجلدل 
ا�ي ی�سم به هذا الشق من املالیة العموم�ة و�كشف ٕاما عن وجود 

 مهنجیة ومساطر ٕا�داد التوقعات املالیة، ٔ�و ٔ�نه ن���ة اخ�الالت معیقة يف
ٔ�خطاء م�عمدة هبدف تقدمي ٔ�رقام س�یاس�یة وقوانني مالیة ال متت �لواقع بص� 
بغیة تطمني وهتدئة املواطنني عوض معاجلة املشالك �ق�صادیة 

 .و�ج�عیة
  . حمدودیة ٕاجنازات القانون املايل: �نیا

�س�ل  2015زات قانون املالیة لس�نة مبجرد �طالع �ىل اجنا
مفارقات �برية �دا بني مزيان�يت ال�س�یري والتجهزي، ح�ث ٔ�سفر تنف�ذه �ىل 
�سجیل �س�بة ٕاجناز �الیة �ل�س�بة ملزيانیة ال�س�یري حبیث بلغت ٔ�كرث من 

، مما %71يف �ني ٔ�ن �س�بة ٕاجناز مزيانیة التجهزي �لاكد تصل ٕاىل  93%
حبامس �ىل رصف �ع�دات اليت هتمها من یعين ٔ�ن إالدارات م�ك�ة 

ٔ�جور �لموظفني وسفر�ت وسلع و�دمات يف �ني، �س�ل متاطال مس�مترا 
�رب الس�نني يف رصف اع�دات التجهزي اليت هتم الشعب واكفة املواطنني 
�لقرى واملدن واليت من املفروض ٔ�ن ختصص لبناء املدارس واملس�شف�ات 

 والب��ات التحتیة؛
�سدید ٔ�صل + الفوائد (ٔ�خرى جند ٔ�ن �دمة ا��ن العمويم من �ة 

ملیار درمه، یفوق �ك�ري �ع�دات  70لكفت احلكومة حوايل ) ا��ن
ملیار درمه فقط، مما یعين  52ا�صصة ملزيانیة التجهزي اليت بلغت حوايل 

ٔ�ن تضخم وتفامق املدیونیة ینعكس م�ارشة �ىل مزيانیة التجهزي ویؤدي ٕاىل 
اضها، ٔ�ن مزيانیة ال�س�یري �البا ما �كون �ري قاب� �لتقلیص اخنف

و�خنفاض، وهذا ما یفرس ٕار�اء ت�ٔج�ل املشاریع ٕاىل الس�نوات القادمة، 
وبذ� �س�ت��ج ٔ�ن تفامق مدیونیة اخلزینة س�یؤدي ال حما� ٕاىل �راجع مزيانیة 

ح�ث اخنفضت  2012التجهزي ٔ�و ر�ودها، وهذا ما نالحظه م�ذ س�نة 
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 51.5من الناجت ا�ا�يل اخلام، ٔ�ي  %6.1انیة التجهزي من ما یعادل مزي 
ٔ�ي  2015من الناجت ا�ا�يل اخلام س�نة  %5.2ملیار درمه ٕاىل ما یعادل 

هذه أ�رقام تبني ٔ�ن هناك ر�ودا يف املزيانیة التجهزي ما بني . ملیار درمه 52
ٕاذا ملیار درمه، �ري ٔ�ننا  52ح�ث اس�تقرت يف �دود  2015و 2012

قار� هذه املزيانیة �لناجت ا�ا�يل اخلام فٕاننا نالحظ ٔ�ن هناك اخنفاضا لهذه 
والس�ب املبارش . ملیار درمه بني الس�ن�ني املذ�ورتني 8املزيانیة حبوايل 

لرتاجع مزيانیة التجهزي هو ارتفاع نفقات �دمة ا��ن اليت قفزت من حوايل 
، ٕاذا 2015یار درمه س�نة مل  143ٕاىل حوايل  2009ملیار درمه س�نة  93

ما ٔ��ذ� بعني �عتبار ا��ن القصري أ�مد الغري مدرج �لقوانني املالیة 
س�نوات ارتفعت نفقات  6لهتني الس�ن�ني، هذه أ�رقام توحض ٔ�نه يف ظرف 

مت  2015، ومبا ٔ�ن مزيانیة التجهزي لس�نة %�54دمة د�ن اخلزینة حبوايل 
ملیار درمه  70ٔ�ن احلكومة رصفت متویلها لكیا �القرتاضات �س�ت��ج 

ملیار درمه ؤ�هنا  52ل�سدید ا��ن القدمي وفوائده واقرتضت من �دید 
هبذه العملیة �كون تقریبا قد ٔ��ادت اقرتاض ما سددته �الل نفس الس�نة 
من سلفات وقروض قدمية حصلت �لهيا من ق�ل، و�لیه ميكن ا�زتال 

مزيانیة قروض ؤ�جور "يف �وهنا وما تلهتا من قوانني مالیة  2015مزيانیة 
 ال ٔ�قل وال ٔ�كرث؛" �لموظفني

ٔ�یضا يف �سب  2015یت�ىل ضعف اجنازات القانون املايل لس�نة 
إالجناز املتدنیة ملزيانیات املرافق العموم�ة املسرية بصورة مس�تق�، حبیث 

ٔ�نه رصفت  %39بلغت �س�بة إالجناز �موع مزيانیات ال�س�یري حوايل 
ٔ�ما . ملیار درمه من �ع�دات املف�و�ة 4.9مه من ٔ�صل ملیار در 1.9

�ل�س�بة ملزيانیات التجهزي لهذه املرافق املسرية بصورة مس�تق� فالنتاجئ 
احملققة ٔ�سوء �ك�ري من ت� املتعلقة مبزيانیات ال�س�یري ٔ�ن مزيانیات التجهزي 

. %20نفدت يف �دود امخلس تقریبا ٔ�ن �س�بة إالجناز بلغت حوايل 
الس�ب يف تدين هذه ال�سب ال یعود ٕاىل اف�قار هذه املرافق العموم�ة ٕاىل و 

املوارد ٔ�ن مداخ�ل اس�تغالل هذه املرافق اليت متول مزيانیات �س�یريها 
ملیار  2.2ملیار درمه مقابل  3.9( %77جتاوزت التوقعات ب�ٔكرث من 

ٔ�ضعاف املبلغ  4كام ٔ�ن مداخ�ل مزيانیات التجهزي �ادلت تقریبا ) درمه
 ؛)ملیون درمه 802ملیار درمه مقابل  3.02(املتوقع 

نفس املالحظة �رسي ٔ�یضا �ىل احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة حبیث 
بة ّٕاجناز فٕان �س�  %�2لرمغ من ٔ�ن املداخ�ل فاقت التوقعات حبوايل 

ملیار درمه من  66ٔ�ن النفقات بلغت  %43املشاریع املربجمة مل تت�اوز 
 ملیار درمه من �ع�دات املف�و�ة؛ 156ٔ�صل 

ولن �س�تطیعوا الس�ید الوز�ر ٕا�اكر حق�قة ٔ�ن الس�ب الرئ�يس يف تدين 
�سب ٕاجناز لك من مزيانیات املرافق العموم�ة املسرية بصورة مس�تق� 

ربجمة �رمس احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة �مكن يف ٕارادة والنفقات امل
احلكومة وعز�ا �ىل توج�ه املوارد املت�ٔتیة من تقلیص هذه النفقات ٕاىل 
تغطیة �اج�ات املزيانیة العامة وتفادي ا�لجوء �ك�افة ٕاىل �قرتاضات، 

و�لتايل جتنب تفامق مدیونیة اخلزینة اليت بلغت مس�تو�ت مقلقة بت�اوزها 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، وجيب التذكري يف هذا الصدد ب�ٔن  %60سقف ل 

فائض مزيانیات املرافق املسرية بصورة مس�تق� وكذا فائض احلسا�ت 
اخلصوصیة �لخزینة يه فوائض حماس�باتیة مس�� �حلسا�ت املعنیة، ٔ�ما 

انیة مقابل هذه الفوائض من النقود والس�یو� فقد مت رصفه ٔ�داء نفقات املزي 
 .العامة
  . مفارقات �ش�ٔن بعض إال�رادات: �لثا

ملیار  8.6الرضیبة ا�ا�لیة �ىل التبغ مسحت ��و� بتحصیل م�لغ 
والغریب يف أ�مر ٔ�ن هذا املبلغ یعادل تقریبا مجموع  2015درمه س�نة 

ملیار درمه ومن  8.9مساهامت املؤسسات العموم�ة ا�ي بلغ نفس الس�نة 
 أ�مر؛الصعب اس�سا�ة هذا 

فهل یعقل ٔ�ن ما تذره املؤسسات واملقاوالت العموم�ة �ىل خزینة 
ا�و� یعادل حصی� الرضیبة �ىل التبغ فقط؟ هذا یعين يف نظر� ٔ�ن 
مساهامت املؤسسات العموم�ة ٔ�قل �ك�ري مما جيب ٔ�ن �كون �لیه، ووزارة 

يف نفس الس�یاق . املالیة مطالبة �لتدق�ق يف حسا�ت هذه املؤسسات
 1نالحظ ٔ�ن مجمو�ة املك�ب الرشیف �لفوسفاط دخت يف خزینة ا�و� 

ملیار درمه �ل�س�بة  8.6فقط، وطبعا مقارنة مع  2015ملیار درمه س�نة 
�لرضیبة �ىل التبغ فه�ي ال يشء، لهذا ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن الرثوة الوطنیة يه 

 التبغ ول�س الفوسفاط؛
وطين جسل �س�بة منو تقدر املفارقة العجیبة أ�خرى يه ٔ�ن �ق�صاد ال

�ري ٔ�ن املداخ�ل اجلبائیة مل تعرف نفس املنحى ٔ�ن مداخ�ل  %4.5ب 
مقارنة مع  %–0.5ب�س�بة  2015الرضیبة �ىل الرشاكت �راجعت س�نة 

، كام ٔ�ن �ائدات الرضیبة �ىل القمية املضافة �راجعت �2014ائدات س�نة 
مما ) ملیار درمه 56ل ملیار درمه مقاب 52(مقارنة مع التوقعات  %7حبوايل 

یعين ٔ�نه ال تو�د �القة وطیدة وم�ینة بني ا�منو �ق�صادي واملداخ�ل 
اجلبائیة �ىل غرار ما هو معروف يف ا�ول الغربیة وجيب �ىل إالصالح 

 .الرضیيب املرتقب معاجلة هذه املفارقة العجیبة
  . إال�الل �لقوا�د املالیة: رابعا

بلغ ٕاجاميل الرضائب والرسوم  2015لس�نة اس��ادا ٕاىل قانون التصف�ة 
ملیار درمه،  170.38احملص� من طرف املد�ریة العامة �لرضائب ما مجمو�ه 

�ري ٔ�نه مت خصم من هذا املبلغ نفقات رضی��ة تتعلق �ٕاللغاءات وإالر�ا�ات 
ملیار درمه لیبلغ مجموع الرضائب الصاف�ة ما مجمو�ه  17.5الرضی��ة مببلغ 

درمه، وهو ما خيالف مق�ضیات املادة التاسعة من القانون  ملیار 152.91
التنظميي �لاملیة اليت تنص �ىل ا��ساب م�الغ العائدات اكم� دون مقاصة 

یبارش ق�ض : " بني املداخ�ل والنفقات حبیث �اء يف هذه املادة ما یيل
و�رصد مجموع . م�لغ احلصائل �اكم� دون مقاصة بني املداخ�ل والنفقات

 .اخ�ل لتنف�ذ مجموع النفقاتاملد
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 .ال�شوه ا�ي طال القانون املايل املصادق �لیه: �امسا
القانون املايل املصادق �لیه من طرف الربملان خمتلف متاما عن املزيانیة 
اليت یمت تنف�ذها نظرا �لتغريات اليت تطرٔ� �ىل خمصصات املزيانیة العموم�ة 

 �الل الس�نة املعنیة؛
بطة برتح�ل وٕالغاء �ع�دات املالیة وكذ� هذه التغريات مرت 

�لتحویالت والت�اوزات الع�دات ٔ�خرى ويه ٔ�یضا م�علقة �ك�ف�ة ٕانفاق 
 ا�صصات �ح�یاطیة؛

حنن ال نناقش رشعیة هذه التغريات اليت تطال اع�دات القانون املايل 
م هبا، لكن املصادق �لیه ٔ�هنا تمت مبوجب القانون ا�ي خيول �لحكومة الق�ا

نناقش مدى مرشوعیهتا نظرا �لبعد المكي ا�ي اختذته، ٔ�ن جحم 
�ع�دات اليت �شوهبا هذا التغیري ٔ�صبح ميس جبوهر املزيانیة العموم�ة 
ویقلص نطاق ونفوذ الرتخ�ص الربملاين، حبیث ٔ�ن التغیريات القانونیة �س�متد 

ات لتغیري �ع�دات وجودها من اق�ناع املرشع برضورة ختویل احلكومة �ٓلی
لضامن مرونة التدبري املايل يف �االت اس�ت��ائیة، ٕاال ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن هذه 
التغريات لالع�دات �الل الس�نة املالیة ٔ�صبحت تقریبا قا�دة نظرا لك�افة 

 احلاالت اليت تل��ٔ ٕا�هيا احلكومة واحلجم ا�ي اختذته؛
ع�دات املالیة ٔ�صبح ا�لجوء ٕاىل ال�سهیالت القانونیة خبصوص تغیري �

وس�ی� لتفادي القوانني املالیة التعدیلیة ٔ�كرث م�ه درئا حلاالت �س�ت��اء 
 . اليت مل �كن يف حس�بان احلكومة

  .نفقات احلسا�ت اخلصوصیة دون �مل الربملان: سادسا
طبقا �لقانون جيوز �لمرافق الوزاریة، لكام ٔ�رادت اس�تعامل رصید 

ا ٔ�و لكام جسلت هذه احلسا�ت موارد �ري م�وقعة احلسا�ت املو�و� ٕا�هي
�لقانون املايل املصادق �لیه، ا�لجوء ٕاىل مسطرة رفع سقف �ع�دات 
ا�و� لها ٕ�ضافة قمية الرصید ا�ي �رید اس�تعام� ٔ�و قمية املوارد إالضاف�ة 

  .و�ري املتوقعة اليت تنوي ٕانفاقها
رد دون �رخ�ص مس�بق من وبذ� ميكن �لمرافق الوزاریة ٕانفاق موا

الربملان هذه املرونة القانونیة ٔ�صبحت ا�ٓن تثري القلق والتخوف لس�ب�ني 
  :رئ�س�یني هام

احلسا�ت املرصودة ٔ�مور خصوصیة ٔ�صبحت مجموع ٔ�رصدهتا تت�اوز 
ملیار درمه، فٕاذا ما قررت الوزارات املعنیة ٕانفاق هذا املبلغ لكه  100

، وذ� س�ی�دث %-�14يت س��عمق ٕاىل �الل س�نة ما، فٕان العجز املواز
ٔ�و  %80انفال� مالیا وخمي العواقب ٔ�ن املدیونیة العموم�ة س��اهز ح� 

ٔ�كرث من الناجت ا�ا�يل اخلام، ونت�دث هنا فقط عن مدیونیة اخلزینة 
  .�هیك عن مدیوینة القطاع العمويم

س�ت��اء مرونة الرفع من سقف �ع�دات اليت اكن املرشع یظن ب�ٔهنا ا
يف التدبري املايل مل تعد تق�رص �ىل �االت م�فرقة ومعدودة بل ٔ�صبحت 
قا�دة جيب تق�یهنا من �دید، ؤ�مام هذه الوضعیة الشاذة، ميكن ٔ�ن 
ن�ساءل عن �دوى الرتخ�ص الربملاين وفائدته ٕاذا اكنت �ع�دات املدر�ة 

یة الز�دة يف م�الغها �لقانون املايل س�مت يف ما بعد مبوجب قرارات وز�ر املال 
�شلك �بري، ٔ�ن �ع�دات املف�و�ة بدون �مل الربملان لفائدة نفس الف�ة 

يف ا�موع  2015من احلسا�ت اخلصوصیة بلغت �رمس قانون املالیة لس�نة 
من �ع�دات اليت صادق  %37ملیار درمه ٔ�ي ما یعادل  19.24%

  .�لهيا الربملان
يف �ع�دات رشعیة مبوجب القانون فٕاهنا فٕاذا اكنت هذه التغیريات 

  .�ري مرشو�ة ٔ�هنا ال ت�سجم مع روح القانون املنظم �لاملیة العموم�ة
الفوارق املس�� بني املتوقع وما مت حتق�قه، سواء اكن ٕاجيابیا ٔ�و سلبیا، 
والتفاو�ت املس�� يف أ�داء املايل �لقطا�ات الوزاریة، تدفعنا ٕاىل ال�ساؤل 

عن مهنجیة احلكومة يف و�نیا  ن ٔ�س�باب هذه الفوارق والتفاو�ت؟عٔ�وال 
  ؟وضع الفرضیات والتوقعات اليت ال ت�سم �لواقعیة يف كثري من أ�ح�ان

 الس�ید الرئ�س،
بناء �ىل املالحظات اليت ٔ��ر�ها، فٕاننا نصوت �ىل هذا املرشوع 

  . قانون �ملعارضةال
 :والتمنیة العدا�مدا�� فریق  -2

 الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه �سم هللا
  .ٔ�مجعني

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
املتعلق بتصف�ة مزيانیة  53.17م�اقشة مرشوع قانون رمق  يف ٕاطار
التمنیة ومضنه �حتاد الوطين ، فٕاننا يف فریق العدا� و 2015الس�نة املالیة 

�مثن ا�هود املبذول من طرف احلكومة، ح�ث ومن �الل  �لشغل �ملغرب

الو�ئق املرفقة مبرشوع القانون اتضح ٔ�نه حيتوي �ىل مك هائل من املؤرشات 
واملعطیات إالحصائیة، اليت ت��ح الوقوف �ىل مدى صدق�ة املزيانیة بعد 

احلصی� املزيا�تیة، �ملقارنة مع التقد�رات تنف�ذها، وكذا مراق�ة تنف�ذ 
  .2015املرخص هبا من طرف الربملان يف القانون املايل �رمس الس�نة املالیة 

، نؤكد �ىل مجمو�ة من املالحظات املتعلقة �لنتاجئ الرمقیة هبذه املناس�بة
لتق�مي معل  �2015ىل مس�توى أ�داء �ق�صادي لبالد� �الل س�نة 

مس�توى الس�یاسات و�خ�یارات �سرتاتیجیة اليت تؤطر احلكومة �ىل 
  :تد�الهتا
�بعنا الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة العرض ا�ي قدممتوه حول ، ٔ�وال

، مرفقا �ملعطیات �ق�صادیة الرمقیة، اليت 2015تصف�ة مزيانیة املالیة 
ملايل، �س�ل الفارق بني املتوقع واحملقق والتفاو�ت املس�� يف أ�داء ا

�لقطا�ات الوزاریة اليت اكنت يف مجملها ٕاجيابیة مع وجود بعض �س�ت��اءات 
  :وهكذا �س�ل. احملدودة

تنف�ذ �سب ٕاجناز �مة �ىل مس�توى موارد لك من املزيانیة  -
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ومرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� تقدر �ىل التوايل  العامة

 ؛%81و %109يف 

نفقات املزيانیة العامة ح�ث  �سجیل �س�بة اجناز �مة �ىل مس�توى -

 ؛ %90بلغت 

وجعز �لمزيانیة  %4.5حتق�ق معدل منو �لناجت ا�ا�يل اخلام یقدر يف  -

ها�ن ال�س��ان . من الناجت ا�ا�يل اخلام %4.2يف �دود 

 2015املنجز�ن وا�لتان جتاوز� فرضیات مرشوع قانون مالیة 

 .ا�ي قدم ٔ�مام الربملان

ٕاجناز موارد ونفقات احلسا�ت اخلصوصیة  كام �س�تحرض كذ� �س�بة
، وكذا نفقات مرافق ا�و� املسرية %43و %46اليت تقدر �ىل التوايل يف 

، واليت ال �شلك لنا مصدر ارتیاح 32%بصورة مس�تق� اليت بلغت 
�عتبار ٔ�ن مس�ٔ� تعز�ز ��س�ام و�لتقائیة والتاكمل بني الس�یاسات 

�لرفع من هذه ال�سب، �لنظر ٔ�مهیهتا �ىل العموم�ة �س�تلزم �لوال �ٓنیة 
مس�توى تلبیة اح�یا�ات املواطنني وكذا �رش�ید النفقات، ویبقى الرهان 

 .ا�ٔكرب هو �لق التوازن ا�ايل
وميكن القول ٔ�ن �س�بة ٕاجناز نفقات ال�س�یري �ىل مس�توى املزيانیة 

�ىل حساب ٕاجناز نفقات  %93.01العامة عرفت همينة تقدر ب�س�بة 
  .%��71.10ر اليت حققت �س�بة �س 

وتظل يف نظر� صعوبة التحمك يف كت� أ�جور وضعف معدل تنف�ذ 
نفقات �س��ر وارتفاع �س�بة املدیونیة العموم�ة من الناجت ا�ا�يل اخلام 

  .من بني إال�راهات اليت تقلص الهوامش املزيا�تیة ��و� %63.70ب�س�بة 
تعز�ز اجلهود الرام�ة ٕاىل التحصیل  من هذا املنطلق، ٕاننا نعترب ٔ�ن

الرضیيب واملراق�ة اجلبائیة من بني ا�ٓلیات الكف�� اليت س�متنح هامشا 
مزيانیاتیا لتمنیة املوارد املالیة ��و� حىت �متكن من �س�ت�ابة ملتطلبات 
التمنیة ا�الیة و�ج�عیة �ك�ف�ة رسیعة وفعا� و�لتايل ميكهنا جتاوز الوضعیة 

  .اهنة امل�سمة �لضغط املس�متر �لنفقات ٔ�مام ق� املواردالر 
و�لنظر لزتاید جحم احلاج�ات أ�ساس�یة �لمواطن يف جمال التجهزيات 
والب��ات التحتیة والس�یاسات �ج�عیة، تبقى مس�ٔ� �رس�یخ احلاكمة 
اجلیدة �ىل مس�توى إالدارة واملؤسسات العموم�ة �اصة ف� یتعلق �لتدبري 

�لموارد املالیة وال�رشیة مع ربط �جنازات �ٔ�هداف لضامن جنا�ة  أ�م�ل
التدبري العمويم والرفع من قدرات �جناز ٕاشاكلیة كربى خصوصا يف 
الس�نوات أ��رية، يف ظل �روز يف �دد من احلراكت �ح��اج�ة يف 
م�اطق م�فرقة من املغرب واليت ال تعدو ٔ�ن �كون رد فعل �ىل 

ار�ة يف العدا� �ج�عیة وا�الیة، و�ىل جعز ا�و� عن إالخ�الالت الص
 . توفري اخلدمات �ج�عیة أ�ساس�یة اليت حتفظ �رامة املواطن

، ف� خيص �س�بة حتصیل املداخ�ل اجلبائیة �رمس املزيانیة العامة �نیا
، فٕاننا �مثن هذا %3698,اليت وصلت ٕاىل �س�بة  ��2015و� لس�نة 
ويف . اره جمهودا مقدرا قامت به املد�ریة العامة �لرضائب�جناز �عتب

املقابل، �رى ٔ�ن بلوغ �س�بة مائة �ملائة يف �انب حتصیل املوارد اجلبائیة 
یق�يض، من �ة، مواص� تعممي نظام التدبري املندمج �لنفقات �ىل الصعید 
الوطين، ومن �ة ٔ�خرى، تعممي نظام التدبري املندمج ملداخ�ل ا�و� 
وامجلا�ات الرتابیة وهو ما س�شلك رافعة �مة يف جمال حتدیث إالدارة 

 . الرضی��ة و�مثني معلیات املراق�ة املالیة �ىل مجیع املس�تو�ت
كام نتفهم ال�س�بة اليت مت حتق�قها �ىل مس�توى حتصیل املداخ�ل �ري 

 �عتبارها �متزي ب�ٔداهئا �ري املس�تقر، ذ�، %36.96اجلبائیة واليت بلغت 
نظرا الرتباطها �لظرف�ة �ق�صادیة اليت تؤ�ر �ىل املداخ�ل املت�ٔتیة من 
املؤسسات العموم�ة و�ملوارد �س�ت��ائیة خصوصا املتعلقة مببالغ املسا�دات 

  . والهبات
لقانون املالیة،  130-13ويف ٕاطار تزنیل مق�ضیات القانون التنظميي رمق 

یل وفق م�طق التدرج �الل الفرتة املمتدة ٕاننا نعترب الزتام احلكومة هبذا التزن 
یعترب يف تقد�ر� الس��ل الوح�د �مت� ٔ�م�ل �لقوا�د  2020ٕاىل  2016من 

املزيانیاتیة اليت ٔ�ىت هبا هذا القانون التنظميي من طرف املد�ر�ن واس��عاب 
كام نعترب يف نفس الس�یاق ٔ�ن وضع . ٔ�فضل لٔ�مناط اجلدیدة �لتدبري العمويم

یدة لتدبري مشاریع �س��ر العمويم تتو� ت��ع تنف�ذها وتق�ميها مقاربة �د
وفق معایري مو�دة س�تعزز من ق�اس صدق�ة املزيانیة يف ٕاطار مرا�اهتا ملبدٔ� 
الشفاف�ة �عتباره مكس�با �ام وجب �مثینه هبدف ز�دة مقروئیة وصدق�ة 

ملتعلق ب��ف�ذ الو�ئق املزيانیاتیة �اصة مبناس�بة م�اقشة قانون التصف�ة ا
  .قانون املالیة

للك هذه أ�س�باب، فٕاننا كفریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين 
املتعلق  �53.17لشغل �ملغرب س�نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع قانون رمق 

  .2015بتصف�ة مزيانیة املالیة 
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� الفریق احلريك -3
  احملرتم، الس�ید الرئ�س

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك يف ٕاطار م�اقشة مرشوع 
، ٔ�عرض �ىل 2015یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  53.17قانون رمق 

يف البدایة ٔ�نظار جملس�نا املوقر و�ة نظر� حول هذا املرشوع، مس�لني 
وفاء احلكومة �لزتا�ا يف ظل ا�س�تور اجلدید، وهو ٕاجراء دس�توري 
وقانوين یمت من �ال� تق�مي س�نة مالیة م�هتیة من اجلانب احملاس�يب، وذ� 

  .من ح�ث النتاجئ ا�هنائیة لتنف�ذ قانون املالیة
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  الس�ید الرئ�س،
معلیات  ٕان ٔ�مهیة هذا القانون تظهر ٔ�ثناء تقدميه، ح�ث حتدد مجموع

تنف�ذ القانون املايل ومعلیات خزینة ا�و� والرتخ�ص �لتحویل احملاس�يب 
حلساب اخلزینة، وبذ� فٕان م�اقشة قانون التصف�ة �ك�يس ٔ�مهیة �اصة، 
ح�ث متكن من الوقوف �ىل �خ�الالت وحرص النفقات ؤ�و�ه الرصف 

ة دور هذه ا�تلفة وتوظیفها يف مساء� أ�داء احلكويم، �ا وجب تقوی
القوانني وٕاغناء مضام�هنا وتبو�هئا ماكنة الئقة هبا ا�س�اما مع املق�ضیات 
ا�س�توریة اليت تلزم احلكومة ب�ٔن تعمتد مرشوع قانون �اص بتصف�ة 
املزيانیة، ق�ل هنایة الس�نة املالیة الثانیة املوالیة، و�لتايل فقانون التصف�ة هذا 

خ�ار الربملانیني واطالعهم �ىل �یف�ة �ك�يس ٔ�مهیة �لغة �عتباره �ٓلیة الٕ 
رصف �ع�دات، وهو كذ� وس�ی� ملامرسة الرقابة البعدیة �ىل ٔ�عامل 
احلكومة من طرف الربملان، �ا ٔ�صبح لزاما �ىل احلكومة تقدمي مرشوع 
قانون التصف�ة ٔ�مام الربملان ملناقش�ته ومعرفة ٔ�و�ه رصف املال العام ق�ل 

ملوالیة، وهو رهان ميكن �سجی� ٕاجيابیا، حبیث ٔ�صبح هنایة الس�نة الثانیة ا
�ٕالماكن الوصول ٕاىل معدل زمين م�وسط �لمصادقة �ىل قانون تصف�ة 

  .مزيانیة الس�نة املالیة يف �دود س�ن�ني �ىل ٔ�بعد تقد�ر
ؤ��ريا، البد ٔ�ن حنيي احلكومة �ىل ا�هودات اليت بذ�هتا من ٔ��ل 

التصف�ة، وذ� يف ٕاطار احلرص �ىل �رسیع وثرية ٕا�داد وتقدمي قوانني 
تفعیل ٔ�حاكم ا�س�تور من �ة، وكذا يف ٕاطار ٕاعطاء قانون التصف�ة 
أ�مهیة اليت �س�تحقها ٔ�داة �مة من ٔ�دوات الرقابة الربملانیة، و�ىل اعتبار 
ٔ�ننا ٔ��لبیة �سامه يف التدبري احلكويم، وسامهنا يف تنف�ذ قانون املالیة، من 

  .ل �ٕالجياب مع مرشوع قانون التصف�ة هذاالطبیعي ٔ�ن نتفا�
  . والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�مس فریق �حتاد العام ملقاوالت ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة،  ٔ��رشف الیوم

یتعلق بتصف�ة مزيانیة  53.17رمق  املغرب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون
املالیة والتخطیط  ، واليت تندرج مضن اخ�صاص جلنة2015الس�نة املالیة 

  .والتمنیة �ق�صادیة �ىل مس�توى اجللسة ال�رشیعیة العامة
ید وز�ر �ق�صاد واملالیة �لشكر اجلزیل �ىل عرضمك كام ٔ�تقدم لمك الس� 

القمي والشامل ا�ي س�سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل 
من  2015یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  53.17رمق  مرشوع القانون

  .ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة العامة

 الس�ید الرئ�س،
یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  53.17مرشوع قانون رمق ی�ٔيت 

الرام�ة ٕاىل تعز�ز الرقابة  ق�د املصادقة، يف س�یاق ا�هودات املبذو� 2015
الربملانیة يف جمال املالیة العموم�ة، وهو ما یق�يض من امجلیع حكومة و�رملا� 

یة مؤسسات ٕا�ادة �عتبار �ٓلیة م�اقشة مرشوع قانون التصف�ة وتقو 
  . الرقابة

  الس�ید الرئ�س،
�ك�يس قانون التصف�ة ٔ�مهیة �لغة �ىل اعتبار ٔ�نه وس�ی� لتحسني طرق 
التقد�ر والت��ؤ وتقلیص هامش اخلط�ٔ يف ا�داد القوانني املالیة الالحقة ؤ�داة 
ملتابعة ما اعمتدته السلطة ال�رشیعیة ووس�ی� �لت�ٔكد و�طالع �ىل تنف�ذ 

 .ؤ�داة لكشف اخللل �ىل مس�توى تنف�ذ معلیات املزيانیةالقانون املايل 
مك ٔ�ن ٕازا� الغموض والضبابیة حول مضامني قانون التصف�ة كذ�، 
یظل رهینا مبدى توفري خمتلف املعلومات اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن �سا�د الربملان 
يف م�اقشة هذا القانون بفعالیة مبعىن الق�ام بدور املراقب واملدقق يف خمتلف 

  .وانب احلسابیة والتق�یةاجل
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن ما �اء يف مرشوع 
القانون ق�د املصادقة �ىل مس�توى اجللسة العامة، رمغ بعض املالحظات 
خبصوص الفارق بني التوقعات من �ة، والنتاجئ احملققة من �ة ٔ�خرى، 

داء املايل �لقطا�ات الوزاریة، مع بذل �ود والتفاو�ت املس�� يف ا�ٔ 
ٕاضاف�ة يف س��ل تقویة مهنجیة وضع فرضیات وتوقعات القانون املايل 

   .الس�نوي اليت جيب ٔ�ن ت�سم �لواقعیة ما ٔ�مكن
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة، فٕاننا نصوت 

 2015مزيانیة الس�نة املالیة  یتعلق بتصف�ة �53.17ىل مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجياب

  .والسالم
 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -5

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�سعدين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل، ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة ملناقشة 

 2015یتعلق بتصف�ة املزيانیة الس�نویة لس�نة  53.17مق مرشوع قانون ر
�جللسة العامة، واعتربها م�اس�بة �لوقوف �ىل مدى ٕاجناز قانون املالیة 

، والتعرثات اليت عرفها هذا إالجناز والنقائص و�خ�الالت 2015لس�نة 
اليت ا�رتضت تنف�ذه، ؤ��ید ٔ�ن هذا النقاش �ر�كز �ىل دور الربملان يف 

البعدیة لقوانني املالیة من �ة وكذا ما ورد يف تقر�ر ا�لس أ��ىل  املراق�ة
، والترصحي العام �2015لحسا�ت حول تنف�ذ قانون املالیة �لس�نة املالیة 
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مبطابقة حسا�ت احملاس�بني الفردیة �لحساب العام �لمملكة �لس�نة املالیة 
ة �ق�صاد ، وكذا خمتلف الو�ئق والتقار�ر اليت زودت هبا وزار 2015

  .واملالیة ٔ�عضاء ا�لجنة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٕان م�اقشة هذا املرشوع جيب ٔ�ن �كون وفق مهنجیة الن�ا�ة املالیة 
اليت تؤسس لعمل ا�لجنة بصفة �اصة ومعل الربملان بصفة �امة ،من �الل 

، كام ٔ�نه من 2015راسة ٔ�هداف ووسائل وٕاجنازات الس�نة املالیة د
املفروض ٔ�ن تعمتد هذه املناقشة �ىل تق�مي �سرتاتیجیات من �الل 
توظیف الوسائل يف بلوغ أ�هداف واحلاكمة اجلیدة، لتحق�ق إالجنازات 
ودراسة ٔ��رها �ىل الوطن واملواطنني، خصوصا ؤ�ن بالد� تعرف �لیا� 

اخ�لط ف�ه مفهوم تدبري الش�ٔن العام واملسؤولیة واحملاس�بة �ىل  اج�عیا
احلكومة احلالیة، ف�ٔصبحت مرة تندد هبذا الغلیان و�ح��ا�ات، ومرة 
ٔ�خرى �شارك فهيا وتقدم ترصحيات ت��قد فهيا احلكومة نفسها من �الل ما 

  .ورد �ىل لسان العدید من الوزراء يف م�اس�بات خمتلفة
�حملاس�بة یت�ىل يف توضیح أ�مور وٕاعطاء  ٕان ربط املسؤولیة

احلسا�ت ا�ق�قة ل�س�بة ٕاجناز املشاریع واملزيانیات اليت توقعهتا قوانني 
املالیة، مادامت لكها قوانني توقعیة تن�ين �ىل �فرتاضات، واملؤرشات 

توقعات - سعر رصف العمالت- سعر البرتول(املالیة و�ق�صادیة العاملیة 
و�ريها من التوقعات اليت من املفروض ٔ�ن حتصل ا�ٓن ....) املومس الفال�

�ىل �س�بة حصهتا وٕاجنازها، وختطط من �اللها لتصحیح أ�وضاع 
 2015مس�تق�ال، رمغ ٔ�ن قوانني املالیة اليت �اءت بعد قانون املالیة لس�نة 

مل ت�ٔيت �يشء یذ�ر لتصحیح �خ�الالت ) 2018و 2016-2017(
  .بالد� �الل الفرتات السابقة�ج�عیة اليت عرفهتا 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٕان وظیفة الربملان يف املراق�ة البعدیة �ىل تنف�ذ القانون املايل الس�نوي 
 نتاجئ من املفروض ٔ�ن �مكن يف حرص نتاجئ الس�نة املالیة وق�اس الفوارق بني

، 2015التنف�ذ الفعيل والتقار�ر الواردة يف القانون املايل الس�نوي لس�نة 
وس�ٔذ�ر �ٔ�هداف أ�ساس�یة اليت �ددها مرشوع قانون املالیة لس�نة 

  :واليت متثلت يف 2015

حتق�ق ٕاقالع اق�صادي وحتسني التنافس�یة ودمع �س��ر اخلاص  -

  واملقاو�؛

 ات الهیلكیة الكربى وتفعیل اجلهویة؛�رسیع تزنیل ا�س�تور وإالصال� -

تعز�ز ال�سك �ج�عي وتقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة  -

 ومواص� دمع الربامج �ج�عیة وٕانعاش ال�شغیل؛

 .مواص� جمهود �س�تفادة التدرجيیة �لتواز�ت املا�رو اق�صادیة -

ا ن�ٔمل ، �ٓنذاك كن2015ومن �الل نقاش مرشوع قانون املالیة لس�نة 
ٔ�ن �كون هذا القانون هو التزنیل الفعيل �لنظرة امللك�ة والرؤیة 
�س�رشاف�ة لتطو�ر منوذج اق�صادي �دید یُد�ل املغرب يف �دي الب�ان 
الصا�دة، ولكن لٔ�سف �ابت لك ا�ٓمال والظنون، بل عرف املغرب 
�راجعات �برية �ىل مس�توى العدید من املؤرشات �ق�صادیة 

یة، وزادت �دة التو�رات و�ح��ا�ات، ورضب القدرة و�ج�ع 
الرشائیة وتب��س العمل النقايب والهروب من لك احلوارات مع الفرقاء 
�ج�عیني، بل ورضب احلوار �ج�عي يف العمق من �الل تنصل 
احلكومة من الزتاماهتا، وتقدميها لعرض اج�عي ضعیف، ال �رىق ٕاىل 

 .ا والطبقة العام� �ىل و�ه اخلصوصطمو�ات املواطنني معوم
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، نعترب ٔ�ن م�اقشة مرشوع قانون 
غربیة ، حمطة �لوقوف �ىل مدى جنا�ة إالدارة املالیة امل2015التصف�ة لس�نة 

يف تنف�ذ املزيانیة الس�نویة، ومدى ا�رتام احلكومة اللزتاماهتا يف �دة 
جماالت، وخصوصا يف حتق�ق ٕاقالع اق�صادي هبدف دمع ا�منو و�لق الرثوة 
يف ٕاطار منوذج اق�صادي م��دد، ويف نفس الوقت ٕا�ادة التوازن ٕاىل املالیة 

فه اق�صاد� الوطين العموم�ة ووفق الزنیف، هذا الزنیف املزمن ا�ي یعر 
وا�ي اكنت � ت�ٔثريات سلبیة �ىل العرض �ج�عي، و�ىل املع�ش الیويم 
�لمواطنني وخصوصا الطبقات الفقرية والف�ات العاملیة ومعوم موظفات 
وموظفي ا�و� مبا فهيم الطبقة املتوسطة اليت ٔ�صبحت تتقهقر س�نة بعد 

 -الرضیبة �ىل ا��ل(ارش س�نة، جراء الضغط الرضیيب املبارش و�ري املب
مصاریف التعلمي اخلاص والتطب�ب و�ريها من ) الرضیبة �ىل القمية املضافة

  .��راهات �ج�عیة أ�خرى اليت ینئ حتت وط�ٔهتا معوم املواطنني
  الس�ید الرئ�س،

ف� یتعلق �لفرضیات، فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل، نؤكد �ىل ٔ�ن 
، يه توقعات فرضهتا 2015املتعلقة مبزيانیة س�نة  املعطیات �س�رشاف�ة

الربامج احلكوم�ة املن��قة بدورها من الربامج �نت�ابیة لٔ�حزاب املشلكة 
�لحكومة، واملفرطة يف التفاؤل، ح�ث ٔ�ن هذه املهنجیة تصطدم بواقع 
التحوالت الس�یاس�یة وا�س�توریة اليت عرفهتا بالد�، مما جيعلنا نؤكد مرة 

رضورة وضع فرضیات ٔ�كرث واقعیة ؤ�كرث �دیة ؤ�كرث قر� من  ٔ�خرى �ىل
  .الواقع املع�ش �لمواطنني

واع�دا �ىل ما ورد يف تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت حول تنف�ذ 
، وكذا التقار�ر املعدة من طرف وزارة املالیة 2015قانون املالیة لس�نة 
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ئیة ٔ�ن �س�بة إالجناز ال املصاح�ة لقانون التصف�ة جند من �الل مقاربة ٕاحصا
تعطي صورة حق�ق�ة حول التنف�ذ الفعيل وا�هنايئ مجلیع النفقات، ٔ�ن �س�بة 

�ل�س�بة لنفقات  %93.05إالجناز دا�ل املزيانیة العامة بلغت معدل 
  .�ل�س�بة لنفقات �س��ر %71.10ال�س�یري ومل تت�اوز 

وهنا نطرح سؤ� عریضا حول ضعف �س�بة إالجناز يف بعض 
القطا�ات رمغ ٔ�ن هذه القطا�ات و�الل م�اقشة املزيانیة الفرعیة القطاعیة 
�ش�تيك من ضعف املوارد ٔ�و اخلصاص يف مزيانیاهتا الفرعیة، وهذا ما جيعلنا 

  قــنطرح السؤال العریض وأ�بدي حول سوء توزیع املوارد املالیة بني املراف

افق اع�دات مالیة العموم�ة، خصوصا ؤ�ن هذه العملیة حتول لبعض املر  
تفوق طاقهتا �س��عابیة، يف �ني حترم مرافق ٔ�خرى من موارد ٕاضاف�ة لها 
القدرة �ىل اس�تغاللها لكیا، ٔ�ضف ٕاىل هذا لكه ٔ�ن املرافق �ج�عیة 
�لعدید من الوزارات واملؤسسات العموم�ة �شكو من �دم توفرها �ىل 

خرى یبني واقع احلال فهيا ٔ�هنا مل ٕاماك�ت مادیة اكف�ة، يف �ني ٔ�ن املرافق ا�ٔ 
  .تقم �س�تغالل املوارد ا�و� لها �شلك لكي

للك ما س�بق إالشارة ٕالیه، الس�ید الرئ�س، فٕاننا يف �حتاد املغريب 
  .�لشغل نصوت �ٕالجياب �ىل نص املرشوع


