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 ).م2019 ج,ربد 5(هـ 1441 ـــيربيع الثان 08 9سامخل : التارخي
  .الرابع لرئ9س اJلساملس�شار السIيد عبد القادر سالمة، اخلليفة : الرئاسة
 عارشة، ٕابتداء من الساRة ال دقLقةنيومخس ؤ�ربعتان ساع : التوقLت

  .صباXا السابعة والثالثنيVقLقة او 
 ٔZىل مرشوع قانون املالية رمق : عامل\دول اR راسة والتصويتV70.19ا 

  :e2020لسIنة املالية 
 تقدمي تقر�ر جلنة املالية والتخطيط والتمنية iقhصادية؛ -1
  .الرشوع يف املناقشة العامة من Vن الفرق واJموRة -2

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

  :مة، رئ9س اجللسةالسIيد عبد القادر سالاملس�شار 
  .yسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

  .R�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  احلضور الكرمي،

طبقا Zٔحاكم اVسIتور، والقانون التنظميي eلاملية والنظام اVا�يل Jلس 
Rىل مداو� مكhب اJلس واج�Rات ندوة املس�شار�ن وكذ� بناء 

الرؤساء، خنصص هذه اجللسة eلمناقشة العامة ملرشوع قانون املالية 
2020 .  

وق�ل الرشوع يف م�ارشة \دول ٔ�عامل هذه اجللسة، امسحوا يل ٔ�ن 
ٔ�تقدم �لشكر اجليل eلسIيدات والسادة رؤساء الفرق واJموRة، وeلسادة 

يع السIيدات والسادة ٔ�عضاء اJلس، وكذا رؤساء اeلجن اVامئة، ومجل 
eلسIيدات والسادة الوزراء ا��ن سامهوا يف ٕاغناء احلوار سواء يف جلنة 

  .ن اVامئةااملالية ٔ�و يف اeل�
ؤ�ود ٔ�ن ٔ��رب اJلس املوقر ب�ٔنه نظرا لظروف طارئة �اصة �لسIيد 

يف الوز�ر وز�ر iقhصاد واملالية وٕاصالح إالدارة سIيقع تغيري طفLف 
  : الرب¨مج ا�ي اكن مقررا، فالتغيري هو اكZٓيت

سIنواصل ٔ�شغال هذه اجللسة ٕاىل الساRة الواXدة والنصف بدل 
الواXدة، ويف املساء سIن¬hدئ Rىل الساRة الثالثة زوi بدل الساRة الثالثة 
والنصف، طبعا السIتكامل املناقشة العامة، وكذ� لالس�Iع ٕاىل رد السIيد 

  .وز�ر املالية
Rليه، فٕانين ٔ�±متس م,مك ٔ�ن ¯كون مدا�ال¯مك مركزة �ٓ�ذا بعني و 

  .إالعتبار الوقت احملدد للك فريق ومجموRة
  :ٔ�ما �ر¨مج يوم الغد امجلعة ¶ادي �كون عند¨ \لسIتني

اجللسة الصباحLة اليت س�,طلق Rىل الساRة العارشة صباXا eلتصويت 
  .Rىل اجلزء اZٔول من مرشوع قانون املالية

لسة الثانية املقررة Rىل الساRة الرابعة والنصف ¶ادي تبدا Rىل ٔ�ما اجل 
  .الساRة الثالثة

واZٓن ¶ادي نعطي اللكمة eلسIيد مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
  .iقhصادية لتقدمي التقر�ر اeيل ¶ادي نعتربوه ºٔرضية eلمناقشة

  .السIيد املقرر تفضل

ر جلنة املالية والتخطيط والتمنية ، مقر املس�شار السIيد عبد الصمد مرميي
  :iقhصادية

yسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل سIيد¨ رسول هللا وRىل �ٓ¼ 
  .وحصبه

 السIيد الرئ9س،
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Rىل ٔ�نظار جملسIنا املوقر نص التقر�ر ا�ي R�ٔدته 

لية والتخطيط والتمنية إالقhصادية، مبناسIبة اÂهتاهئا من دراسة جلنة املا
، واملوافقة e2020لسIنة املالية  70.19مرشوع قانون املالية رمقوتعديل 

  .Rليه
وeلتذكري، فٕان اeلجنة رشعت يف دراسة اجلزء اZٔول من مرشوع قانون 

Rات اج� 5، وعقدت yش�ٔنه 2019نونرب  15املالية املذÄور ابتداء من يوم 
، 2019دج,رب  2نونرب، و 27و 25و 23و 15: مطو� وفق التوارخي التال2ية

 .ساRة 35حLث اسIتغرقت اVراسة والنقاش يف مجموعها ما يناهز 
وامسحوا يل يف البداية، ٔ�ن ٔ�تو\ه �لشكر والتقد�ر eلسIيد محمد 

زارة بÊشعبون وز�ر إالقhصاد واملالية وٕاصالح إالدارة ومجيع مدراء ؤ�طر الو 
Rىل ما تقدموا به من معطيات اقhصادية واج�عية مhنوRة، معززة �لعديد 
من اZٔرقام والتوضيÎات وإالحصائيات، مما سامه وyشلك ٔ�سايس يف 
حتسني ظروف م,اقشة مرشوع قانون وقراءة مضامLنه والوقوف Rىل 

  .حمتوÑته
eلسIيد  وال يفوتين هبذه املناسIبة تقدمي ٔ��لص عبارات الشكر والتقد�ر

رXال املاكوي رئ9س اeلجنة Rىل حسن ÓسIيريه وتدبريه Zٔشغالها، 
وeلسIيدات والسادة املس�شار�ن ا��ن ٔ�سهموا يف م,اقشة هذا املرشوع 
�لك \دية ومسؤولية رمغ الضغط الزمين وٕاىل \اÂهبم ٔ�شكر كذ� مجيع 

هيل الطامق إالداري eلجنة Rىل اJهودات اليت بذلوها ويبذلوهنا من ٔ�\ل Óس 
  .معل السIيدات والسادة املس�شار�ن

 السIيد الرئ9س،
  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  السIيد الوز�ر،
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املعروض Rىل  2020ٕان إالطار املرجعي ملرشوع قانون املالية لسIنة 
ٔ�نظار¨ ¿سIمتد مرجعيته من التوÚات امللكLة السامLة الواردة يف خطا�ت 

لثورة  66لعيد العرش وا�Äرى  20ناسIبة ا�Äرى \ال� املÛ اليت ٔ�لقاها مب 
املÛ والشعب ومبناسIبة افhتاح اVورة اZٔوىل من السIنة ال�رشيعية الرابعة 
من الوالية ال�رشيعية العارشة، وكذا الرب¨مج احلكويم املقدم ٔ�مام ٔ�نظار 

 .الربملان، فضال عن مقhضيات القانون التنظميي لقانون املالية
ٔ�كتو�ر،  21رشوع قانون املالية ٔ�مام جمليس الربملان بتارخي وبعد تقدمي م 

واملوافقة Rليه من طرف جملس النواب، متت ٕاXالته Rىل جملس 
 .2019نونرب  14 املس�شار�ن بتارخي

نونرب، قدم السIيد  15امجلعة هذا، ويف اج�ع اeلجنة اZٔول املنعقد يوم 
ٔ��رز من �ال¼ السIياق العام وز�ر iقhصاد واملالية وٕاصالح إالدارة عرضا 

، مبا يف ذ� السIياق اVويل 2020ٕالRداد مرشوع قانون املالية لسIنة 
ا�ي متزي �سIمترار اضطراب ٔ�سعار البرتول والغاز دون ٕاغفال تصاRد Xدة 
رات  التو¯رات الت�ارية �اصة بني الوالÑت املتÎدة والصني وكذا الت̄و

R دة وت�ٔثرياهتاRية املتصاIياسIمترار اجليوسIىل ٔ�سعار الطاقة �ملوازاة مع اس
Rدم اليقني املرتبط خبروج �ريطانيا من iحتاد اZٔوريب، فضال عن الظرفLة 
الوطنية اليت متزيت ب��اطؤ يف معدل ا±منو iقhصادي ن��Lة ¯راجع الÊشاط 
الفالê واسIمترار ارتفاع الناجت اVا�يل اخلام ¶ري الفالê، فضال عن منو 

عوم yشلك رئ9يس �لطلب اVا�يل، ن��Lة توطيد اسIهتالك اقhصادي مد
  .اZٔرس وiس�íر

ٔ�ما فð يتعلق ب�ٔولوÑت مرشوع هذا القانون فٕاهنا Óس�,د ٕاىل ثالث 
 :م̄ركزات ٔ�ساسIية

 مواصò دمع السIياسات iج�عية؛ •

تقليص الفوارق iج�عية واJالية وٕارساء �ٓليات امحلاية  •
 iج�عية؛

 .نامLة \ديدة لالس�íر ودمع املقاو�ٕاعطاء دي  •
ٔ�ما فð خيص ٔ�مه التدابري اليت \اء هبا مرشوع قانون املالية لسIنة 

  :، ف,ذÄر مهنا Rىل و\ه اخلصوص2020
تفعيل القانون إالطار ملنظومة الرتبية والتكو�ن والبحت العلمي،  -

م,صب  15.000ٔ�لف م,صب مايل مهنا  16من �الل ٕاXداث ٔ�زيد من 
مليار  72,4ة اZٔاكدمييات اجلهوية eلرتبية والتكو�ن وختصيص ما مجموRه لفائد

 درمه مكزيانية؛
، من �الل ٕاXداث "2025الصÎة "مواصò تفعيل خمطط  -

 مليار درمه مكزيانية؛ 18,6م,صب مايل وختصيص ما مجموRه  4.000
 مليار درمه لتقليص الفوارق؛ 18ختصيص ما يناهز  -
 Vمع القدرة الرشائية eلفüات مليار درمه 26ختصيص حوايل  -

الهشة والطبقة املتوسطة، من �الل تزنيل الزتامات اتفاق احلوار 

 iج�عي، ومواصò دمع املواد اZٔساسIية يف ٕاطار صندوق املقاصة؛
 مليار درمه لتفعيل اجلهوية املتقدمة؛ 9,6ختصيص  -
 مواصò دينامLة iس�íر العمويم؛ -
�íر ودمع املقاو� من �الل الرشوع ٕاعطاء دينامLة \ديدة لالس  -

يف تزنيل توصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول اجلباÑت وٕاخراج القانون 
إالطار ودمع املقاوالت الصغرية \دا والصغرية واملتوسطة Rرب ٕاXداث 

سIنوات يو\ه eلعمليات  3ماليري درمه Rىل مدى  6صندوق �رصد ¼ م�لغ 
�اصة تÛ املرتبطة �لتصد�ر يف اجتاه افريقLا املرتبطة �متويل املشاريع، 

ذرة ��eل ¯اكمل اقhصادي ٔ�فضل eلمشاريع املتحقLق ٕادماج و والسامح ب 
 كذا املقاوالت الناشIئة املبتكرة واملقاولني ا�اتيني؛ eلقطاع ¶ري املهيلك و 

مالمئة املنظومة ال�رشيعية الوطنية eلمعايري اVولية من �الل  -
اZٔسعار ا�فضة eلرضيبة Rىل الرشاكت املطبقة Rىل التو\ه حنو توحLد 

 ؛ %20بعض القطاRات يف ٔ�فق تطبيق سعر موXد ب 
امللزمني من �الل مجموRة من إالجراءات  تقوية Rالقة الثقة مع -

اليت هتم ٔ�ساسا متكني اZٔش	اص ا�اتيني ا��ن ٔ��لوا �لزتاماهتم اجلبائية 
 .ائب بصفة اسIت�,ائيةاملنصوص Rلهيا يف املدونة العامة eلرض 

و�ٕالضافة ٕاىل ذ� سطرت احلكومة اختاذ التدابري الالزمة eلحفاظ Rىل 
 :التواز¨ت املالية من �الل

¯رشIيد النفقات املرتبطة �لسري العادي لٕالدارة من �الل  �
 تقليص هذه النفقات مبزيانية تقدر مليار درمه؛

كة املؤسساتية اeلجوء ٕاىل �ٓليات ا±متويل املبتكرة يف ٕاطار الرشا �
مع القطاع اخلاص، فضال عن التدبري الÊشIيط Zٔمالك اVو� واملؤسسات 

 مليار درمه؛ 12العمومLة، ما سIميكن من تعبئة 
مليار  3يت سIمتكن من حتصيل مواصò معليات اخلوصصة ال �

 .درمه
وبعد، تذكري السIيد الوز�ر مبجموRة من مقhضيات القانون التنظميي 

، اسIتحرض Rدد 2020 سIتد�ل Xزي التنفLذ سIنة لقانون املالية اليت
  .م,صب 43876املناصب املالية احملدثة �رمس نفس املرشوع واحملددة يف 

وRالوة Rىل ذ�، فقد اسIتعرض السIيد الوز�ر ٔ�مه التعديالت املوافق 
  :Rلهيا مب�لس النواب ونذÄر مهنا Rىل و\ه اخلصوص

قانون املالية،  اع�د صيغة مشرتكة eلامدة التاسعة من مرشوع �
يوما Zٔداء املبالغ موضوع حمك قضايئ هنايئ قابل  90من �الل حتديد ٔ�\ل 

eلتنفLذ يف Xدود إالع�دات املتوفرة �ملزيانية �الل السIنة املالية املعنية، مع 
توفري املبلغ املتبقي يف مزيانيات السIنوات الالحقة وذ� يف ٔ�\ل ٔ�قصاه 

  سIنوات؛ ) 4(ٔ�ربع 
تنص Rىل م,ع اZٓمر�ن " مكرر 8املادة "\ديدة ٕاضافة مادة  �

�لرصف ٔ�و من يقوم مقا�م من iلزتام ب�ٔي نفقة ٔ�و ٕاصدار اZٔمر ب�,فLذها 
يف ٕاطار إالع�دات املفhوXة �ملزيانية العامة، ٕالجناز مشاريع اس�íرية عن 
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ونية العقارات ٔ�و احلقوق العيLÊة �العتداء املادي ودون اس�Lفاء املسطرة القان
 لزنع امللكLة؛ 

تنص Rىل ٕاXداث مسامهة " مكررة 7املادة " ٕاضافة مادة \ديدة �
 ٕا�رائية �رمس الغرامات الرضي¬Lة املتعلقة بعوارض اZٔداء �لشIياكت؛

إالعفاء من الرضيبة Rىل القمية املضافة �لÊسIبة eلبيوع واخلدمات  �
 اليت ينجزها اZٔش	اص ا�اتيون من الصناع ومقديم اخلدمات؛

من حصيò املسامهة إال�رائية املتعلقة �ل�سوية  %50ختصيص  �
التلقائية �رمس املمتلاكت واملوجودات املÊش�ٔة �خلارج، لصندوق ال�سك 

 iج�عي؛
 السIيد الرئ9س،
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
املرجعيات شلكت املناقشة العامة ملضامني مرشوع القانون املايل وكذا 

والفرضيات اليت بين Rىل ٔ�ساسها، موضوع نقاشات مسIتفLضة من طرف 
السIيدات والسادة املس�شار�ن ا��ن ٔ�بدوا Rدة مالحظات واسIتفسارات 

  .واقرتاXات حول املقhضيات اليت \اء هبا
اسIتعرض املتد�لون خمتلف السIياقات اليت مت �اللها ٕاRداد مرشوع 

�متزي بتحقLق اVبلوماسIية الوطنية بتوجهيات القانون املايل من سIياق وطين 

من \ال� املÛ محمد السادس نرصه هللا، اجنازات \د هامة Rىل املسIتوى 
القاري واVويل، وذ� يف ٕاطار iلزتام �ملرجعيات اليت اعمتدها جملس 

ا�ي �كرس ٔ�ولوية م�ادرة احلمك  2494اZٔمن اVويل يف قراره ا�Zٔري رمق 
قدم به املغرب ٕالهناء هذا الرصاع ا�ي طال ٔ�مده، وهو اZٔمر ا�ايت ا�ي ت

ا�ي ¿سIتدعي تعبئة لك اجلهود لنرصة قضي�,ا الوطنية املصريية وحتصني 
  .م,اRة جهبتنا اVا�لية

وهبذه املناسIبة، مت توجLه حتية تقد�ر واRزتاز لقواتنا املسلÎة امللكLة 
دنية واكفة اÚZٔزة اZٔم,ية اليت واVرك املليك والقوات املساRدة والوقاية امل

ٔ��نت عن قدرات اس��اقLة Rالية يف مواÚة الظاهرة إالرهابية وحامية ٔ�من 
  .واسIتقرار ب�¨ حتت القLادة الرشIيدة لصاحب اجلال� نرصه هللا

¿س�,د ٕاىل التوجهيات امللكLة  2020كام ٔ�ن مرشوع قانون املالية لسIنة 
 Jتاح الواردة يف خطا�ت عيد العرش اhوالشعب واف Ûرى ثورة املÄيد وذ

السIنة ال�رشيعية واليت Xدد فLه \اللته مقومات ومعامل املرòX اجلديدة اليت 
جيب ٔ�ن تنخرط فهيا بالد¨، ويه مرX òXافò �لتÎدÑت والرها¨ت 
iقhصادية وiج�عية اليت Óساءل احلكومة والربملان والقطاع اخلاص ولك 

  .د¨ من ٔ�\ل املسامهة يف بلورة منوذج ¯منوي \ديدالقوى احلية ببال
فضال عن ذ�، فقد اسIتحرض السادة املس�شارون السIياق اVويل 
املمتثل يف التباطؤ وRدم iسIتقرار احلاصل Rىل املسIتوى العاملي ويف 

، �2019رمس سIنة  1,2%م,طقة اليورو اليت لن يت�اوز معدل ا±منو فهيا 
الية اVولية لتطور م,ظومة iقhصاد املغريب وكذا مhابعة املؤسسات امل

  .لتقLمي مدى تنافسh9ه
ويف هذا الصدد مت التنويه �لتصنيف البنك اVويل يف تقريــــــــــــــــره 

 53املغرب يف املرتبة  (Doing Business)السIنوي حول مؤرش اZٔعامل 
  .دو� مشلها التقر�ر 190من مضن 

لسIيايس واحلقويق ا�ي تع9شه بالد¨ ٕاىل \انب ذ�، حظي الوضع ا
حبزي هام ٔ�ثناء املناقشة، حLث طرح مجموRة من املتد�لني ٕاشاكلية الرتاجع 
السIيايس eلحكومة لفائدة التك,وقراط بعد التعديل احلكويم ا�Zٔري معترب�ن 
ٔ�ن هذا التعديل بدل ٔ�ن �زرع اZٔمل يف نفوس املواطنني، زرع املزيد من 

املسIتق�ل، مطالبني برضورة حتيني الرب¨مج احلكويم  الشك وRدم الثقة يف
 ðة، فLة السامLسجام مع التوصيات امللكÊىل الربملان ليكون مR ق�ل عرضه
اعتربت تد�الت ٔ�خرى ٔ�ن هذا التعديل \اء تلبية eلتوجهيات امللكLة 
السامLة من �الل تقليص Rدد ٔ�عضاهئا ودمج مجموRة من القطاRات 

 Êة خللق التLبابيةاحلكومIس�ام ودمعها �كفاءات ش'iيق وIس.  
كام متت إالشادة �ملك�سIبات اليت مت حتقLقها Rىل مسIتوى تعز�ز 

�الل القطع مع العديد من املامرسات من املنظومة احلقوقLة ببالد¨ 
وÂiهتااكت اجلسIمية، واع�د خطة العمل الوطنية يف جمال اVميقراطية 

�ٔسسة حقوق إال'سان وتعز�ز دينامLة وحقوق إال'سان واليت هتدف ٕاىل م
الوعي احلقويق وتدعمي املبادرات املسامهة يف ان¬)اق دميقراطية ÓشارÄية، ٕاال 
ٔ�ن ذ� مل مينع من لفت iن��اه ٕاىل �روز مظاهر انعدام الثقة Vى املواطن 
يف املؤسسات ويف العمل السIيايس وظهور Rدد من iخhالالت عند 

رات وiح�hا\ات ذات الطابع السلمي، وكذا التعامل مع بعض املظاه
اسIهتداف الصÎافة، ويف هذا إالطار، متت اVعوة ٕاىل رضورة تعميق 
التو\ه اVميقراطي لبالد¨ من �الل تقوية ٔ�داء املؤسسات، وٕاجراء مراجعة 
شامò ومعيقة eلواحئ iنت	ابية وتعز�ز املشاركة السIياسIية eلشIباب وٕاRادة 

  .سIيايس ٕالجناح ا±منوذج التمنوي املÊشودالثقة يف العمل ال 
هذا، وقد مت ال�ساؤل عن مدى التقاطع بني مرشوع قانون املالية 

والتوÚات املتضمنة يف الرب¨مج احلكويم ا�ي صادق Rليه  2020لسIنة 
الربملان، وعن مدى تضمينه ولو لٕالرهاصات اZٔوىل خبصوص بلورة ا±منوذج 

  .التمنوي
¬ىن Rلهيا مرشوع قانون املالية، �عتباره قانو¨ وعن الفرضيات اليت ان 

توقعيا يتوقف جناXه Rىل تطبيقها وحتقLق جناعهتا، ٕاخhلفت الرؤية بني 
خمتلف املكو¨ت السIياسIية، بني اجتاه يعتربها فرضيات مق�و�، وواقعية 
ومعقو� ت�ٔ�ذ بعني iعتبار السIياقات اVولية والوطنية لتحقLق 'سIبة ا±منو 

، ٕاذ معلت احلكومة Rىل مواصò جمهود التحمك يف 3,7%يف  احملددة
  .ٔ�شهر 6املديونية وتغطية iحhياطات اخلار\ة من العمò الصعبة Zٔزيد من 

يف Xني اعترب اجتاه �ٓخر، ٔ�ن هذه الفرضيات يطبعها التفاؤل املفرط 
ية واع�د ٔ�رقام ¶ري دقLقة، ؤ�ن 'سIبة ا±منو املتوقعة \د ضعيفة ال تضمن التمن 

املÊشودة والقادرة Rىل iسIت�ابة حلاجLات املواطنني وÄسب رهان 
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  .ال�شغيل واليت ميكن ٔ�ن تؤسس eلمنوذج التمنوي املÊشود
و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اعترب \انب من املدا�الت ٔ�ن 'سIبة ا±منو 

تعد دليال Rىل ٕافالس ا±منوذج التمنوي املعمتد Rىل اعتبار 3,7% املتوقعة يف 
  .املغرب من ٕاقالع اقhصادي ٔ�هنا لن متكن

كام ٔ�مجع املتد�لون Rىل ٔ�مهية القLام ٕ�صالح رضييب مشويل، من �الل 
تفعيل توصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول اجلباÑت، �عتباره دRامة 
ٔ�ساسIية لبناء منوذج ¯منوي \ديد، مدمج ومسIتدام، �كفل إالنصاف 

  .والعدا� الرضي¬Lة وiج�عية
شارة ٕاىل ٔ�ن امللزمني ا��ن ¿سامهون يف التاكليف العمومLة كام متت االٕ 

�رمس الرضيبة Rىل ا�Vل مل يتغري وبقي الضغط خبصوص هذه الرضيبة 
من حصيò  %74مركزا Rىل اZٔجراء واملوظفني ا��ن ¿سامهون حبوايل 

هذه الرضيبة، ؤ�ن الÊسIبة املعمتدة yش�ٔهنا تعرف ارتفاRا Äبريا مقارنة مع اVول 
Jاورة، فضال عن اع�دها iقhطاع من املنبع بدل نظام الترصحي، مما ا

  .ميس مببدٔ� العدا� اجلبائية
و�ملقابل، فقد مثن \انب �ٓخر من املدا�الت إالجراءات امجلرÄية 
واجلبائية اليت \اء هبا املرشوع ومهنا �Zٔساس عقلنة النظام الزجري امجلريك 

كر¿س جتريد املساطر امجلرÄي ة من طابعها املادي، ويه ٕاجراءات حامئية ̄و
  .لالقhصاد الوطين وeلمقاو� الوطنية خصوصا الناشIئة مهنا

وارتباطا �ملوضوع، لوحظ ٔ�ن الضغط اجلبايئ Rىل املقاو� املغربية الزال 
مسIمترا يف غياب تدابري ¯ريم ٕاىل وضع Xد eلعراقLل الرضي¬Lة من ٔ�\ل ¯منية 

  . ٔ�فضل eلعبء الرضييب املقاوالت وتطو�رها وتوزيع
وRالوة Rىل ذ�، اعترب ٔ�ن إالجراءات الرضي¬Lة املقرتXة واملتعلقة 
�ل�سوية التلقائية �رمس املمتلاكت واملوجودات املÊش�ٔة �خلارج اململوكة ق�ل 

من طرف اZٔش	اص املعنيني yشلك خمالف eلقوانني  2019شIتÊرب  30
ظام iسIت�,اءات وتعمق املنتظمة eلرصف وeل�رشيع اجلبايئ، ¯كرس ن
  iخhالالت اليت تعرتي النظام الرضييب ببالد¨ 

مت التعبري عن القلق من ارتفاع جحم املديونية وفð يتعلق �حملور املايل، 
من الناجت اVا�يل اخلام ��eن، ومن  65%العمومLة ا�ي جتاوزت 'س¬hه 

  . �2ٓرها السلبية Rىل الوضع iقhصادي وiج�عي
صوص النفقات العمومLة، مت ال�ساؤل عن iسIتعامالت احلقLقLة وخب

لالع�دات اليت مت توفريها من iخنفاض املس�ل Rىل مسIتوى نفقات 
  .املقاصة، سواء Rىل مسIتوى مزيانية iس�íر ٔ�و اخلدمات iج�عية

متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن م,طق iسIمترارية يه املزية اZٔساسIية اليت كام 
وع القانون املايل من �الل ¯زايد النفقات مقابل ¯راجع Rىل طبعت مرش 

مسIتوى املداخLل، اZٔمر ا�ي اكن يقhيض من احلكومة إالبداع يف البحث 
عن Xلول ابتاكرية لتنويع موارد اVو� و�لتايل توسIيع وRاهئا لت�اوز ٕاشاكلية 

  .العجز الهيلكي املس�ل بني مواردها ونفقاهتا
ي \اءت به احلكومة يف مرشوع القانون وخبصوص إالجراء ا�

وا�ي مت تعدي4 يف جملس النواب واملتعلق �حلجز  9واملتضمن يف املادة 
Rىل ممتلاكت اVو� وامجلاRات الرتابية ومجموRاهتا، فقد اسIت�5ٔر النقاش يف 
هذه املادة �ه�م السادة املس�شار�ن ٔ�ثناء املناقشة، حLث اعترب ٔ�ن 

ادة تطرح مجموRة من إالشاكالت املرتبطة مبدى دسIتور�هتا مقhضيات هذه امل
وحفاظها Rىل م�دٔ� الفصل بني السلط، ومدى حتقLقها eلتوازن بني احملافظة 
Rىل اسIمترارية املرافق العمومLة وحامية حقوق املتعاملني مع إالدارة من ٔ�فراد 
 ومقاوالت، ويه املالحظات اليت ¯رمجت يف طلب ٕادراج مقhضياهتا مضن

قانون املسطرة املدنية، مشري�ن اللزتام حكويم سابق مبناسIبة م,اقشة 
  .والتصويت حLهنا Rىل Xذف نفس املقhضيات 2017مرشوع قانون املالية 

وفð خيص احملور iقhصادي، متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن إالÄراهات اليت 
ياب يع9شها iقhصاد الوطين ¨مجة عن حمدودية ا±منوذج التمنوي املعمتد وغ 

التوازن بني iس�íرات املنت�ة yشلك م�ارش وiس�íر يف البLÊات 
  .التحتية

وفضال عن ذ�، فقد متت املطالبة �ختاذ Rدد من التدابري وإالجراءات 
  :الرامLة ٕاىل ا±هنوض �القhصاد الوطين ٔ�مهها

  احلرص Rىل الشفافLة وتقاطع الربامج وiسرتاتيجيات القطاعية؛ -
  لقطاع ¶ري املنظم يف الÊسIيج iقhصادي؛ ٕادماج ا -
  مراجعة اتفاقLات التبادل احلر يف اجتاه حتصني iقhصاد الوطين؛ -
الرتكزي Rىل iس�íر يف iقhصاد الرمقي من ا\ل �لق دينامLة  -

 .اقhصادية \ذابة eلرشاكت العاملية الكربى
سIية الhــي حتــول كام متت إالشارة ٕاىل اسIمترار العديد من العراقLل الرئ9 

دون Óسجيل انعطاف Äبري يف حتس7ني م,7اخ اZٔمع7ال �ملغـرب، مما 
 .¿سIتدعي Xلوال رسيعة و¨جعة

هذا، وقد متت إالشارة ٕاىل رضورة وضع تدابري ج�ائية ومزيانياتية لوقف 
Âزيف إالفالس ا�ي تعرفه املقاوالت، وا�ي هيدد iقhصاد الوطين، ويف 

ت إالشادة �ملبادرة احلكومLة eلÎد من �ٓ\ال اZٔداء، هذا السIياق، مت
وÓرسيع ٔ�داء املت�ٔخرات الرضي¬Lة Rىل القمية املضافة اليت تعد مش: حقLقLا 

  .�لÊسIبة eلمقاوالت
كام متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٔ�مه إالشاكالت الكربى اليت جيسدها مرشوع 

  .العمويمقانون املالية ¯متثل يف سوء التوزيع اJايل لالس�íر 
هذا، وقد مت iسIتفسار عن مدى تنفLذ اس�íرات املؤسسات 
واملقاوالت العمومLة �لÊسIبة eلسIنوات السابقة، ومدى وقعها Rىل ا±منو 

  .وRىل ٕاXداث فرص الشغل وRىل الناجت اVا�يل اخلام
كام مت ٕابداء مالحظة حول مرشوع القانون ٔ�نه مل خيصص سوى 

ت العمومLة ا�صصة eلجامRات الرتابية املشلكة اع�دات هزيò لالس�íرا
 .من جمالس اجلهات وجمالس العامالت واZٔقالمي وامجلاRات

وفð خيص احملور iج�عي، جسلت مجموRة من املدا�الت �رتياح 
اسIمترار احلكومة يف دمع القطاRات iج�عية يف هذا املرشوع، كام سIبق 
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لرب¨مج احلكويم �اصة ما يتعلق بقطاع ؤ�ن الزتمت به مبناسIبة م,اقشة ا
التعلمي من �الل دمع ا±متدرس والتخفLف من ظاهرة iكتظاظ وحماربة 
الهدر املدريس، والرشوع يف التزنيل الفعيل eلقانون إالطار eلرتبية 

  .والتكو�ن
هذا، وقد متت اVعوة ٕاىل رضورة مضاعفة اجلهود وتعبئة لك املوارد 

 حميطهم وٕاجياد Xلول \ذرية ملشالكهم ويف من ا\ل ٕادماج الشIباب يف
مقدمهتا ٕاRادة النظر يف �رامج التكو�ن وال�شغيل والت�ٔطري واحلصول Rىل 

  . ا±متويل
ٔ�ما فð يتعلق ٕ�صالح ٔ�نظمة التقاRد، فقد مت ال�ساؤل عن م�ٓل 
إالصالح الشامل لهذه املنظومة، وفاء ملا الزتمت به احلكومة يف �ر¨جمها 

  .احلكويم
 متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلوار iج�عي يعد �ٓلية مؤسساتية ٕالرساء كام

السمل iج�عي، مما يقhيض رضورة تفعيل iلزتامات احلكومLة املتضمنة 
  .2019ا�ريل  25يف اتفاق 

  السIيد الرئ9س،
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة،
فاد يف مسIهتل جوابه Rىل مدا�الت السIيدات والسادة املس�شار�ن، �ٔ 

السIيد الوز�ر ٔ�ن التعديل احلكويم \اء اسIت�ابة eلتوجهيات امللكLة السامLة 
الرامLة ٕاىل تقدمي مقرتXات ٕالغناء وحتديد م,اصب املسؤولية احلكومLة 
�كفاءات وطنية Rالية املسIتوى، ٕاذ مت تقليص Rدد ٔ�عضاء احلكومة بدمج 

ءات، هبدف ضامن مجموRة من القطاRات فð ب9هنا ودمعها مبجموRة من الكفا
  .جناRة والتقائية واندماج خمتلف السIياسات القطاعية

من  9وفð خيص النقاش املوسع واملسIتفLض ا�ي حظيت به املادة 
مرشوع قانون املالية سواء دا�ل الربملان ٔ�و �ار\ه، ٔ�كد السIيد الوز�ر ٔ�ن 
هذا ¼ انعاكسات اجيابية ومحمودة ما مل حيد عن املوضوعية واسIتحضار 
املصلÎة العليا eلوطن واملواطنني، م,وها �لتوافق ا�ي حصل بني مكو¨ت 
جملس النواب ٔ�¶لبية ومعارضة ¯رمج من �الل التصويت Rىل تعديل يوازن 
بني احلفاظ Rىل حقوق املواطنني واسIمترارية املرفق العام، من �الل تقLيد 

اليت تضمن  م,ع احلجز Rىل ٔ�موال وممتلاكت اVو� مبجموRة من الضوابط،
تنفLذ اZٔحاكم القضائية Rرب توفري iع�دات املالية الرضورية يف �ٓ\ال 

  .حمددة
كام ٔ�ضاف ٔ�نه مت تدعمي مقhضيات هذه املادة بتدبري \ديد مينع عن 
اZٓمر�ن �لرصف ٔ�و من يقوم مقا�م من iلزتام ب�ٔي نفقة ٔ�و ٕاصدار اZٔمر 

  .ملزيانية العامةب�,فLذها، يف ٕاطار iع�دات املفhوXة �
هذا، ؤ�كد السIيد الوز�ر ٔ�ن احلكومة حريصة ٔ�شد احلرص Rىل اXرتام 

  .اZٔحاكم القضائية، وRىل التنفLذ الرسيع لهذه اZٔحاكم
ويف سIياق �ٓخر، ٔ�فاد السIيد الوز�ر ٔ�ن مرشوع قانون املالية لسIنة 

متزي ببلورته لرؤية اقhصادية واج�عية واحضة، مسIتدال يف ذ�  2020
من اZٔجراء من الرضيبة Rىل ا�Vل، Rلام ٔ�ن  Zٔ%51ساس Rىل ٕاعفاء �

مجموع م�الغ إالعفاءات الرضي¬Lة املوÚة Vمع القدرة الرشائية eلمواطنني يفوق 
  .ماليري درمه 6

ٔ�ما خبصوص ÄيفLة وضع فرضيات مرشوع قانون املالية، ٔ�وحض السIيد 
�د مناذج ماÄروقLاسIية، الوز�ر ٔ�ن التوقعات iقhصادية يمت ٕاRدادها �ع

وبناء Rىل مجموRة من الفرضيات ت�ٔ�ذ بعني iعتبار السIياق اVويل 
والوطين ا�ي ميزي فرتة ٕاRداد هذه التوقعات، و�الس�,اد ٕاىل الت��ع اVقLق 
واملسIمتر ملعطيات الظرفLة اليت توفرها املؤسسات الوطنية واVولية، مؤكدا 

جعة وفقا لتغري معطيات الظرفLة اVولية ٔ�ن التوقعات تبقى �اضعة eلمرا
  .والوطنية

  السIيد الرئ9س،
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة املس�شارون،
ٕان القضاÑ الكربى املرتبطة �جلوانب املالية وإالقhصادية وإالج�عية 
اليت مت التداول yش�ٔهنا يف ٕاطار م,اقشة مواد اجلزء اZٔول من مرشوع قانون 

جتدوهنا مفصò مضن حمتوÑت هذا التقر�ر، متت ¯رمجهتا ٕاىل  املالية، واليت
مقرتXات تعديالت قدمت من طرف خمتلف الفرق واJموRة الربملانية 

تعديال نوردها  205ومس�شارا حزب التقدم وiشرتاÄية واليت بلغ Rددها 
 : كام ييل

 تعديل؛ 42: فرق اZٔ¶لبية •

 تعديل؛ 32 :فريق اZٔصا� واملعارصة •

  تعديل؛ 34: ق iسIتقاليل eلوXدة والتعادليةالفري •

  تعديل؛ 39: فريق iحتاد العام ملقاوالت املغرب •

  تعديل؛ 12: فريق iحتاد املغريب eلشغل •

  تعديل؛ 36:مجموRة الكونفدرالية اVميقراطية eلشغل •

 .تعديالت 10: مس�شارا حزب التقدم وiشرتاÄية •
ـــــــــوRة من املواضيع، وانص¬ت هذه التعــــــــديالت حول مجمــ

املتعلقة �ملدونة العامة eلرضائب �لنص9ب اZٔكرب ٔ�ثناء  6اسIت�5ٔرت املادة 
  .دراسIهتا

وقد صادقت اeلجنة Rىل التعديالت املقدمة وRىل مواد مرشوع 
  .القانون ؤ�بوابه وفق \دول التصويت املرفق هبذا التقر�ر

 70.19املالية رمق هذا، وعند عرض اجلزء اZٔول من مرشوع قانون 
Rىل التصويت، وافقت Rليه اeلجنة معدال �لن��Lة  e2020لسIنة املالية 

  :التالية

  8: املوافقـون
 3: املعارضون
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  4:املمت,Fعون
 .شكرا السIيد الرئ9س

 :السIيد رئ9س اجللسة
  . شكرا

اللكمة اZٓن Zٔول مhد�ل من فريق اZٔصا� واملعارصة، تفضل يف Xدود 
  .2نية 50دقLقة و 44، اeيل هو الوقت ا�صص لمك

  :املس�شار السIيد ٔ�محد تو�زي
  .شكرا السIيد الرئ9س

  السIيد الوز�ر،
  زماليئ املس�شار�ن، 
  ، زمLاليت املس�شارات

يف البداية ٔ�ريد من هذه املنصة �مس حزب اZٔصا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�نوه 
املدافع عن ؤ�ن ٔ�فhخر مبا يقوم به اجل9ش املليك املرابط يف ختوم الصحراء و 

Xدوده وكذ� �Zٔعامل اجلليò اليت تقوم هبا القوات املسلÎة عن طريق 
املس�شفLات املتنقò يف هذا الشIتاء القارس ما بني ربوع اململكة من املغرب 

  .العميق
ٔ�ريد كذ� ٔ�ن ننوه ونفhخر �Jهودات اجلبارة اليت تقوم هبا املد�رية 

امة محلاية الرتاب واVرك املليك من ٔ�\ل العامة لHٔمن الوطين واملد�رية الع
 Ñنا، وما العدد الك�ري من اخلالhمن والطم�ٔن9,ة يف ربوع مملكZٔت��اب اIاس
إالرهابية اليت مت تفكLكها Rىل الصعيد الوطين ٕاال دليل Rىل ح,كة وRىل 
حرفLة Ú�ٔزتنا اZٔم,ية يف حماربة هذه الظاهرة اVولية، حىت ٔ�صبح املغرب 

به Rىل الصعيد اVويل ؤ�صبح رش�اك ال ميكن جتاوزه يف هذه ب�ا يقhدى 
  . القضاÑ يف Rام4 املشرتك مع اVول اJاورة، خصوصا iحتاد اZٔورويب

وكذ� يف تفكLك اخلالÑ إالجرامLة اليت تعمل يف هتريب ا�درات 
الصلبة، Zٔن اZٓن املغرب ٔ�صبح دو� مرور، Zٔن الطرق اليت هترب هبا 

 ٓZرب هذه اR ،طليسZٔرب اR ةLÊٓن من ٔ�مر�اك الالتيZلفت واhفة اكنت اخ
ٕافريقLا، Rرب املغرب، و�لتايل مسؤوليات ٔ�خرى ٔ�كرب ¯كون Rىل Rاتق هذه 
القوات اليت نفhخر هبا ونفhخر بعملها، وما اZٔطنان الك�رية من ا�درات 

R ويف املطارات املغربية دال Kىل الصلبة اليت مت اعتقالها يف املواRىل قوة و
  .ح,كة هذه اÚZٔزة اZٔم,ية

وكذ� فð خيص املوضوع دÑل الهجرة الرسية، ف,حن كنا مصدر�ن 
ٔ�صبحنا دو� عبور، ولكن ٔ�صبحنا كذ� دو� اسIتقرار، و�لتايل العمل 
ا�ي تقوم به هذه اÚZٔزة يف حماربة الشIباكت إالرهابية eلهجرة الرسية فهLي 

نوه هبذا العمل اجلبار ا�ي تقوم به هذه اÚZٔزة مس�ٔ� ٔ�ساسIية، ؤ�ريد ٔ�ن �ٔ 
  .ق�ل ٔ�ن ٔ�د�ل يف موضوع هذه املناقشة دÑل مرشوع قانون املالية

  السIيد الرئ9س،
سوف ٔ�تناوب ٔ�¨ وزمLيل املربوح Rىل م,اقشة هذا املرشوع لقانون 

املالية، سوف ٔ�خhص �جلانب السIيايس وصديقي املربوح سوف يناقش 
  .ملايل فð خيص هذا القانون املايلاجلانب التقين وا
  السIيد الرئ9س،

ينطلق فريق اZٔصا� واملعارصة يف م,اقشة مرشوع قانون املالية ل 
من ٕادراك Äبري لطبيعة اeلحظة السIياسIية وiج�عية البالغة التعقLد  2020

اليت متر مهنا بالد¨ واليت تدعو¨ مجيعا كفرقاء سIياسIيني iن��اه ٕاىل 
مما حيمت Rلينا مجيعا جتديد ممارساتنا وتفاRالتنا فð بيÊ,ا ٔ�وال ويف خماطرها 

Rالقاتنا كفاRلني مع اJمتع 2نيا، مع ما ¿سIتلزم ذ� من اسIتحضار حلجم 
الرتاجع الك�ري يف مÊسوب الثقة يف العمل السIيايس ومصداقLة املؤسسات 

اهتا \ال� السIياسIية وiسIتعداد لولوج املرòX اجلديدة اليت Xدد مقوم
املÛ محمد السادس مبناسIبة افhتاXه eلسIنة ال�رشيعية احلالية، ؤ�كد Rىل 
رضورة توفري رشوط الن�اح، وهذا ما ¿سIتوجب االتفاق Rىل طبيعة 
املامرسة السIياسIية اجلديدة اليت ي�Êغي iلزتام هبا وiخنراط فهيا والقامئة 

التعاون املمثر من Úة Rىل احلوار الهادئ واملسؤول من Úة، والتفاRل و 
ٔ�خرى مع iس�íر ا�يك يف لك الفرص وإالماكنيات اVسIتورية 

سIياسة ال واملؤسساتية، والعمل Rىل تقدمي اZٔجوبة القادرة Rىل جتديد 
كفكرة، مما يضفي Rىل املشهد السIيايس لك ٕاماكنيات التحول إالجيايب حنو 

ارص التطور واملناRة يف حتصني ا±منوذج املغريب ا�ي ظل دامئا مفعام بعن
  .مواÚة خمتلف التÎدÑت اليت مرت مهنا بالد¨

ولكن اح,ا ¶ادي نطرحو إالشاكل، واش اح,ا واعون �Zٔخطار 
كفاRلني سIياسIيني، �Zٔخطار اليت حتدق هبذا ا±منوذج السIيايس ا�ي بن9,اه 
 يف املغرب، ا�ي �̄ركز Rىل احلزبية، Rىل التعددية احلزبية، و�̄ركز Rىل

اVميقراطية، ما ميكÊش نتلكمو Rىل اVميقراطية وiنت	ا�ت ٕاذا ما اك�ن 
  ٔ�حزاب، واش اح,ا واعيني هباذ اليش؟

ٔ�¨ اجلواب دÑيل واحض، ٔ�ننا ¶ري واعون هبذا، ملاذا؟ وهنا ٔ�عطي بعض 
اZٔم)ò اeيل يف الواقع صادمة، نعطيمك املثل اZٔول، هو iرتباك اeيل ¯لكمنا 

يف القانون دÑل املالية، وiرتباك اeيل وقع يف التصويت Rىل  R9ىل املادة 
هذه املادة، iرتباك ما بني اZٔ¶لبية احلكومLة وiرتباك كذ� دا�ل 

  .املعارضة
iرتباك دا�ل اZٔ¶لبية احلكومLة، ٔ�نه نقدرو نقولو ٔ�نه انفضت هذه 

ٕاليه Êمتي اZٔ¶لبية، راه مايش م,طق هاذ اليش، عندما يصوت احلزب ا�ي ي 
رئ9س احلكومة �المhناع عن هذه املادة، ويصوت \انب �ٓخر �رفض هذه 
املادة، ويصوت \انب �ٓخر �ملصادقة عن املادة، ويف املعارضة، جزء 

  .يصادق Rىل هذه املادة، وجزء �ٓخر ال يصادق Rىل هذه املادة، فهذه اكرثة
ة ملاذا؟ Zٔن ٔ�وال ما اكيÊش، ما كنعطيوش ٕاشارات سIياسIية واحض

لشIبابنا، ما كنعطيوشاي الوضوح اeيل الناس اeيل Äيتابعو¨ يف اخلارج، Zٔن 
عندما نتلكم عن مصداقLة املؤسسات، عن اخنفاض مÊسوب الثقة يف 
املؤسسات، عندما نتلكم عن ت9ü9س، عن تب	9س املؤسسات، حنن نلعب 
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  .دورا يف هذه العمليات
هاذو ¶ري Äيلعبو  Zٔن �ٓش ¶ادي يقول املواطن؟ ¶ادي يقول املواطن

Rلينا، احلزب اZٔول اeيل عندو رئ9س احلكومة، كتجيب احلكومة دÑلو 
وكنصوت ضدها، Rالش؟ وÄيكون واXد يف حزب املعارضة  9واXد املادة 

اeيل يف الواقع �اص ¯كون عند¨ القدرة يف ب�¨ Rىل ٔ�ن ¯كون هناك 
واVفاع عن بدائل  الوضوح، املعارضة تقوم بواجهبا فð خيص ٕاعطاء البدائل

هذا هو اVور دÑل املعارضة، ما ميكÊشاي البالد متيش بال معارضة، وما 
ميكÊشاي البالد متيش بال ٔ�¶لبية، واZٔ¶لبية جيب ٔ�ن ¯كون واحضة، ما 
�كو'ش عند¨ اح,ا املوضوع دÑلنا لكو هاذ اليش، ٔ�شIنو هو اVور دÑلو؟ 

ادة 2�ٔرت ما 2�ٔرته من نقاش هو ٔ�ننا تÊشوفو يف iنت	ا�ت، Zٔن هذه امل
معويم، ٕاذن لكنا نتخوف و�لتايل هذه إالشارات اeيل تنعطيو اح,ا 
مكؤسسة Óرشيعية وºٔحزاب وكقLادات اeيل �اصنا نعطيو املثل eلشIباب 
�ش ندفعوه �ش يد�ل معنا ٕاىل السIياسة، امسحوا لنا كنعطيو ٕاشارات 

  .سü9ة عن الوضع
e ياسات �راسة اليت صدوهنا تنجيوIليل السÎرت عن املعهد املغريب لت

حول مؤرش الثقة وجودة املؤسسات اeيل خرج البارح eلجرائد، اكع قريتوه 
يف اجلرائد، ٔ�عطا¨ بعض املسائل اeيل يف الواقع �اصنا نقراوها ÄسIياسIيني، 
�اصنا نقراوها ÄسIياسIيني، �اصنا نعرفو Rىل ٔ�نه املغرب اZٓن اك�ن فواXد 

طقة اeيل فهيا الغليان، وهاذ الغليان دÑل شIبايب Rالش؟ املنطقة ٔ�وال، م,
Zٔن الشIباب ٔ�صبح ال يثق، وهاذ اVارسة ٔ�عطات بعض اZٔرقام ٕاىل قرامه 

من املغاربة ¶ري راضني  %74 السIيد الوز�ر، راين قر�هتم يف الصباح، تيقول
ما  R74%ىل اJهود اeيل تتقوم به احلكومة فð خيص حماربة الفساد، 

فايت النصف دÑل  %57ال يثقون يف الربملان،  %57ش، كنجي تيقا
ال يثقون  %68.7فهاذ املؤسسة،  املغاربة ما تh9قوش فLنا اح,ا، ما تh9قوش

  ما تتقش يف احلكومة فني ¶اد�ن، فني ¶اد�ن؟تقريبا  %70يف احلكومة، 
ال،  89 ،%68ال يثقون يف اZٔحزاب، ما تh9قوش يف اZٔحزاب  68.7

ما تيعرفوش  %90ما تيعرفوش رؤساء املؤسسات،  %90 لقا� قريب 
مسية رئ9س  ٔ�مسيتو، وما تيعرفوش رئ9س مؤسسات الربملان ما تيعرفوش

  .املغاربةد% 90 جملس النواب،
يه اكرثة، �اص احلكومة واZٔحزاب عندما تقرٔ� هذه الÊسب يف الواقع 

üة، Rالش؟ Zٔنه اZٓن كنعطيو ٕاشارات س9  �اصها حتشم، �اصها حتشم،
ٕاشارات ¶ري دا� Rىل ٔ�ننا ¶ري قادر�ن �ش Âكونو فعال الوسائط دÑل 
اJمتع، اح,ا ما قاديÊش �ش نقومو هباذ العمل وهاذ املسائل اeيل تتعطينا 
هاذ اليش، زÑدة Rىل واXد العدد اeيل املسائل اeيل خرجت فهاذ 

  .التقد�رات اeيل اكينة هنا
 فهاذ القانون املالية، يف الواقع يف زمن، السIيد الوز�ر، يف زمن اeيل

�اص احلكومة فهاذ القانون املالية �خلصوص هذا، �اص الهدف دÑلها، 
الهدف الك�ري اZٔمسى دÑلها، هو ٔ�ن تعطي ٕا\ا�ت واحضة لشIبابنا واحضة 

فð خيص ال�شغيل، فð خيص التعلمي، فð خيص الصÎة، فð خيص واXد 
 19مليون راه ما اكيناش معا¨  19دÑلنا راه  العدد داملسائل، Zٔن الشIباب

مليون تي¬,و ٔ�فاكرمه، تي¬,و  19مليون رامه يف iنرتن9ت،  19مليون، 
مليون اح,ا ما  19احلقائق اeيل يف دماغهم، تي¬,وها عن طريق اZٔنرتنت، 

سايقLنلهاش خلبار، ٔ�ش تد�ر، ال ت�ٔثري eلحكومة وال ت�ٔثري eلربملان وال ت�ٔثري 
  .فð خيص ٔ�ش نعرفو ٔ�ش تيد�رو هاذ الناس، املس�ٔ� خطرية لHٔحزاب

و�لتايل هاذ القانون املايل �اصو مييش يف اجتاه هاذ الشIباب، Rالش؟ 
Zٔن كÊشوفو اZٓن اح,ا راه املغرب دو� مفhوXة، دو� مفhوXة Rىل العامل، 
وهذا اخhيار دÑل \ال� املÛ �ش Âكونو مفhوXني اقhصادÑ، اج�عيا، 
وثقافLا، هذا اخhيار¨ بقLنا مفhوXني، وا�ا هاذ iفhتاح دÑلنا Rىل الصعيد 
العاملي �اصنا نقراوه، �اصنا نقراو هاذ املنطقة اeيل اكينني فهيا اح,ا، �اصنا 
نقراو و'شوفو هاذ الثورات، هاذ احلراكت الشIبابية اeيل اكينة يف العامل 

اeيل ما اكن�ش فهيا، لبنان اeيل العريب، انطالقا من ٕا�ران، العراق، لبنان 
اكن ب� راه �اص نقراو حبدة، املغاربة واملسؤولني �اص نقراو حبدة هاذ 
 ðسايس فZٔل امل̄ركز اÑت د¨ÑVن، ا�Vيل اك�ن فهيا اeاملواضيع، يف لبنان ا
خيص هاذ املواضيع ما بقاوش بغاو هاذ اليش، ما بقاوش بغاو هاذ اليش، 

بغا العمل، بغا الصدق، الشفافLة، بغا التوزيع العادل  الشIباب بغا الصدق،
  .eلرثوة، بغا احملاربة الفعلية eلفساد، هاذ اليش اeيل بغا الشIباب

و�لتايل �اص قانون املالية اeيل �كون عند¨ �كون لكو اVور دÑلو ٔ�ن 
يت�ه يف اجتاهات الشIباب ٔ�ن يعطي ٕا\ا�ت، Zٔن ٔ�شIنو هو قانون املالية؟ 

قانون املالية؟ يه وثيقة اeيل تتعطي يف الواقع ٕاماكنيات املادية ٔ�شIنو هو 
لتنفLذ السIياسات العمومLة اeيل \ات يف الترصحي احلكويم، واح,ا الترصحي 
احلكويم مازال ما اكيÊش ذيك الساRة ذيك الصدRات اeيل اكينني يف 
 ،Ñىل سورR العامل، انطالقا من ٕا�ران، كام قلت العراق، ما هنرضوش

  .عراق، اجلزاRر، فر'سا، ٔ�مر�اك الالتيLÊةال
ٕاذن الشIباب العاملي عندو هاذ الهاجس، ٕاذن اح,ا فهاذ الب� اeيل جزء 
من العامل �اص �كون عند¨ هاجس اeيل هاذ الوثيقة �اصها تعطي 
ٕا\ا�ت، ملاذا ٕا\ا�ت لهاذ الشIباب �ش ميكن ٔ�ن جننب ب�¨ ما سقطت 

  .فLه هذه الب�ان
هاذ املزيانية و�اص �كون فهاذ قانون املالية، ؤ�ن �اص �كون يف 

فالواقع هاذ القوانني واZٔرقام ¶ادي جييهبم الصديق دÑيل، ٔ�نه اZٔرقام اeيل 
اعطات هنا ال تفLد Rىل ٔ�ن فالواقع، عند¨ هاذ التو\ه �ش نعطيو هاذ 

  .إال\ا�ت اeيل يه رضورية لهاذ الناس اeيل اكينني اZٓن
ن Âكون فامهني هاذ الوضع، Zٔن ما ميكÊش نتلكمو Rىل و�لتايل Âمتىن ب�ٔ 

املغرب ونتلكمو Rىل التقدم و\ال� املÛ قال هاذ اليش، هاذ اليش تيغوت 
Rليه الناس فالعامل اكمل فالتوزيع العادل eلرثوة، راه قالها \ال� املÛ، قا� 

ة Rىل ٔ�نه يف ٕاXدى خطب \ال� املR Ûىل ٔ�ن هناك منو وهناك بLÊات قوي
دÑلنا طلع، ولكن ازداد الغين غناء وازداد الفقري فقرا،  (PIB)وهناك منو 
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و�لتايل اك�ن مشلك عند¨ فاملغرب يف التوزيع العادل eلرثوة، وشكون اeيل 
غيقوم هباذ العملية دÑل التوزيع العادل eلرثوة؟ واش الربملاين؟ نعم ولكن 

ا كÊس�لو وكزنيدو، الربملان دÑلنا الربملان تتعرفوه ال حòL ¼ وال قوة ¼، اح,
هو هذا، ما عندوش إالماكنيات الاكفLة والقادرة Rىل ٔ�ن جتابه وال Rىل ٔ�ن 

وال  4تناقش القانون دÑل املالية؟ القانون دÑل املالية كنا تناقشو فLه ¶ري 
يف اليوتوب، ما نقشIناشاي املدونة  (le buzz)دÑل املواد اeيل دا�ر�ن  5

ب �خلصوص، وما نقشIناشاي املدونة دÑل امجلارك اeيل فهيا دÑل الرضائ
 le)واXد العدد دÑل املسائل حىت واXد ما فامهها هنا، دا�زة، Zٔن دارت 

buzz) فهاذي وتبعناها.  
ٕاذن الربملان ما عندوش القدرة وإالطار القانوين وإالطارات اeيل متك,و 

 ويتذاÄر معهم فهاذ الوثيقة �ش ميكن يوا\ه احلكومة وجيي، م)ال عندمك ٔ�ن�
الك�رية \دا املعقدة \دا، الربملان ما عندوش هاذ القدرة، القدرة تتجي 

  .احلكومة اeيل �اصها تعمل فهاذ iجتاه �ش ميكن تعطي هاذ إال\ا�ت
ٔ�¨ يف نظري، إال\ابة اZٔوىل اeيل تتعطى م)ال eلشIباب دÑلنا فð خيص 

هو �اص بعض املقhضيات م)ال الناس  ٔ�ن احلكومة Xاسة هباذ املوضوع،
طلبو م)ال الزÑدة فالرضيبة Rىل الرثوة، راه ما فهيا �س، راه مايش زعام 
�كون الهدف من هاذ الرضيبة Rىل الرثوة �ش منولو املزيانية، ٔ�بدا، كتعطي 
ٕاشارة Rىل ٔ�ن احلكومة وRىل ٔ�ن اح,ا Xاسني Rىل ٔ�ن ذاك اليش اeيل قال 

Rدم التوازن فð خيص هاذ التوزيع العادل eلرثوات، سIيد¨ Rىل ٔ�ن هناك 
راه احلكومة داÑها فLه، هذا هو املوضوع، Rىل ٔ�ن نعطيو ٕاشارة eلشIباب 

Rىل هاذ الناس، ٔ�ن هاذ احلكومة  (un choc psychologique)ونعطيو
راه بغات فالواقع متيش فهاذ iجتاه، مايش زعام راه بغينا حنيدو اeيل ال �س 

ٔ�بدا، اك�ن مظاهر ما ميكÊشاي هاذ القانون دÑل املالية ما جي9شاي Rلهيم، 
جييب لينا مقhضيات، املقhضيات هو اeيل �اصو جييهبم اليت جيب ٔ�ن حتد 
من هاذ التفاوت ال¬شع اeيل اك�ن فð خيص املغاربة، ما ميكÊشاي هللا 

عرفوه، �زيدمه، اك�ن اeيل عندو مليار وزÑدة دÑل الطوموبيالت فدارو، تت
 les)املاليري ¶ري دÑل الطوموبيالت فاVار ¶ري دÑل  5اك�ن اeيل عندو 

voitures) لÑل  200، ك�شوف الطوموبيالت دÑ300مليون ود 
  .مليون، ت�شوف الكروصة Xداه، ال¬شلكيت، واXد العاكز

ٕاذن هاذ املشالك لكهم البد احلكومة تعطي Rىل ٔ�نه البد هاذ الناس 
ليش صندوق، ٔ�ن� هاد الشئ شغلمك، يش صندوق اeيل  هاذو يعطيو شوية

ميكن ٔ�ن �لك الكفة لهذه الطبقة احملرومة والطبقة الفقرية املقهورة يف 
البوادي ويف املدن، مايش بغينا جنمعو م,و الفلوس ولكن بغينا نعطيو ٕاشارة 
 لهاذوك الناس، ٕاشارة Rىل ٔ�ن اح,ا اكينني راه كهنمتو �مك وكنتصنتو لمك، ٕاذن

Äيقولو الناس وÄيقو� الشIباب نعم، راه احلكومة قررت وقالت وقالت 
وقالت Rىل ٔ�نه سوف تقوم، املظاهر راه يف فر'سا، راه تي	لص الواXد Rىل 
املظاهر اخلارجLة eلغىن، شفيت ٕاىل عندك ¶ري املاكنة ¶الية وكمتيش ليش 

(restaurant) لR لص الرضيبة	الية، راه كت¶ òهيا، ¶ايل وعندك طموبي

غت	لص Rىل ذوك مظاهر الغىن، مظاهر الغىن، اح,ا ما ميكÊش خنليو هاذ 
اليش هباذ الفوىض، ٕاذن القانون املايل �اصو جييب هاذ املواضيع هاذو، 

  .�اصو جييهبم اكملني، �ش ميكن نذاÄرو فهاذ املواضيع
  .كذ�، ٔ�¨ ما ند�لش نقرا هاذ اليش، امسحوا يل

مطلب ٔ�سايس دÑل الناس اeيل Äيخرجو جنيو لواXد املطلب ٔ�سايس، 
يف العامل، يف العامل اكمل، شIباب العامل، املتظاهر�ن يف العامل، هاز�ن الفhات 
دÑل جوج حوجيات، ما بغاو حىت Xا\ة �يق، بغاو حماربة الفساد، فعليا 

  .ٔ�ن �كون هكذا حماربة الفساد
وة تذاÄر¨ فLه، بغاو 2نيا التوزيع العادل eلرثوة، التوزيع العادل eلرث 

�ش �كون؟ حماربة الفساد ما Äيكو'ش مبÎاربة الفساد �ش  الفسادوحماربة 
نÊسقو ونبداو بواXد الطريقة، Zٔن الفساد يف الواقع ٔ�صبح خطر حقLقي 
Rىل بالد¨، ٔ�صبح خطر حقLقي Rىل ا±منو دÑل البالد، سواء اكن Rىل 

اVول دارت مسIتوى املغرب ٔ�و Rىل مسIتوى اVول اZٔخرى، ولكن 
ٕاجراءات صارمة حملاربة هاذ اZٓفة اeيل يه الفساد، مايش هاذ احملاربة اeيل 
فهيا نوع من iنتقائية، اك�ن انتقائية يف حماربة الفساد، انتقائية Äبرية \دا، 
واسIتعملت ٕادارات �ش يف اJال السIيايس �ش تhÊقم من هذا ونديو هذا 

  .بة الفساد، ٔ�بداوجنرو هذا ونديو هذا، مايش هو حمار 
حماربة الفساد ¯كون بقوانني، �لق�ض، وترتيك احليتان الك�رية اليت 
اسIتفادت، اك�ن حLتان Äبار، راه اكينني ¨س السIيد الوز�ر اeيل مخس 
سIنني، املغرب عندو القدرة وعندو القوة وعند¨ اÚZٔزة دÑلنا عندها 

طة يعرفوها م,ني \اتك، القدرة والقوة �ش ٕاىل ل¬سIيت مقي�ة بيضاء، الكرفا
و�لتايل هذاك اeيل Äيكون مخس سIنني وال سIتة سIنني ويصبح من ٔ�غنياء 
الب� يف ظرف و\زي، وك9شوفوه املغاربة وÄيعرفوه املغاربة، Äيعرفوه حىت 
ٔ�صبح iغتناء عن هاذ الطريق مس�ٔ� ما �ق9ش اكع Äيحشمو هنائيا، زعام 

  .Äيويل افh	ار وجمبد طلع �Vو�
هاذ حماربة الفساد وهاذ احليتان الك�رية، �اص املغرب يت	ذ ٕاذن 

  .ٕاجراءات يف هاذ املوضوع
عند¨ اجلانب القانوين، اجلانب القانوين، هو ٔ�وال، جنيو ذاك املوضوع 
القانون اeيل \ا دÑل جترمي iغتناء ¶ري املرشوع، �اصنا نصوتو Rليه، 

ن، ويف ٔ�ربع سIنني، خص جيي، ما ميكÊشاي واXد كتعرفو ما عندو حفLا
مخس سIنني ٔ�صبح ماليريي وختليه، ما ميكÊش، ال ميكن، �اصنا ندفعو يف 

  اجتاه جنرموه، يف اجتاه نقول � من ٔ��ن � هذا؟ 
لك واXد، عند¨ القانون اeيل Äيحمت Rىل مجيع إالدارات اليت يه يف 
 يدها التوقLع Rىل ٔ�هنا تد�ر الترصحي �ملمتلاكت، ولكن اح,ا Rادة ٔ�ش

كند�رو؟ كند�رو القانون وكنقولو اح,ا قاد�ن Âزيدو فLه، ج�نا القانون دÑل 
الترصحي �ملمتلاكت در¨ فLه واXد اZٓالف املؤلفة دÑل الناس اeيل اكع ما 

اكنت عندمه مايد�رو هباذ اليش اكع، �ش املتابعة دÑهلم تصعاب، Zٔن ٕاذا
ت ي��ع ليا هاذ مüات مüات اZٓالف ما ميكÊش ليا اJلس اRZٔىل eلحسا�
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راه اك�ن ¨س ت9شوفو ٔ�ش . اZٓالف، راه نعطيه ¶الظ، نعطيه �ش يت��عهم
عندك هنا، واش بعد دار ذاك اليش اeيل عندو وعند ٔ�والدو ٔ�و ال كذب، 

  .يه اZٔوىل
ٕاذن �اص هاذ الترصحي �ملمتلاكت ٕاRادة النظر يف امللزمني نقللهم 

املزيانيات اeيل عندمه اeيل حسب �ٓش؟ حسب املاكنة دÑهلم، حسب 
  .تيد�روها، حسب واXد العدد دÑل املسائل

  .جوج لكامت �يق ¶زنيدومه
كذ� هاذ الترصحي �ملمتلاكت �اصو �كون مhابع، �ش املغريب 
واملغربية الشاب والشابة تعرف Rىل ٔ�ن هو مراقب وحماسب، ¶دا ¶ادي 

\اك هاذ اليش،  يقول � ٔ�ش تد�ر، ¶دا ¶ادي يقول � يش واXد م,ني
ٔ�ما ٕاىل حىت واXد ما تيقول �، Zٔن دارت معلية احلكومة السابقة والسIيد 
الوز�ر Xداك اeيل اسIتعملت احلكومة واXد العدد، احلكومة السابقة 
اسIتعملت Rدد ٕاما عن طريق املناو� ٔ�و عن طريق املبارش �ش جتر واXد 

حىت مزيانية دربعة العدد دÑل رؤساء امجلاRات الصغار اeيل ما عندمه 
  .دالرÑل �ش تدهيم eلمÎامك يف مس�ٔ� سIياسIية

و�لتايل هاذ حماربة الفساد �كون ٕارادة قوية \دا �ش ميكن فعال �كون 
عند¨ هاذ املوضوع، �ش فعال نعطيو ٕا\ا�ت لهاذ الشIباب دÑلنا ق�ل ال 

د فð خيرجو، نقولو ليه ها إال\ا�ت دÑلنا، راه ¶ادي نرضبو بيد من Xدي
خيص هذا اZٔمر، ما يش جترمي، iغتناء املرشوع وترتيك ٔ�ي واXد عندو 
يش رÑل \ابو من املال العام وكثار، واملال العام عندما �كون مال فاسد 
راه املال الفاسد تيد�ر شIباكت، هاذ الشIباكت يه اeيل تت	د�ا eلسطو 

خطر Rىل Rىل املؤسسات، راه ميكن 'سطيو Rىل املؤسسات و�كون هذا 
اVو�، املال الفاسد ومال ا�درات راه خطر Rىل اVو�، و�لتايل جيب ٔ�ن 
تتصدى ¼ احلكومة �لك ما ٔ�وت9ت من قوة، �ش حنميو بالد¨ من ذاك 

  .اليش اeيل ¶ادي يطرٔ� يف واXد العدد من املواقع اeيل تÊشوفهم
ص هذاك ٕاذن السIيد الوز�ر احملرتم، ٔ�كتفي هبذا القدر ؤ�متىن فð خي

اZٔرقام، الصÎة، التعلمي، والتعامل دÑل احلكومة واZٔ¶لبية، راه �اص 
البالد ¯كون عندها ٔ�¶لبية واحضة، و�اص ¯كون عندها معارضة واحضة، 

  .�اص هاذ إالشارة متيش eلمجمتع
راه ٔ�صبحنا يف بالد¨ ما عند¨ معارضة واحضة ما عند¨ ٔ�¶لبية واحضة، 

 Iىل نظام,ا السR حزاب و�رسل ٕاشارات وهذا ¿شوشZٔىل اR يايس و¿شوش
سü9ة ¶ري مسؤو� ٕاىل اJمتع وٕاىل املغاربة، حىت ٔ�صبح هذا املÊسوب دÑل 
الثقة يف املؤسسات دÑلنا مÊسوب صغري، قليل، ؤ�صبحت مؤسسات 
الوساطة ال وجود لها، و�لتايل Âمتىن ٔ�ن ¯كون �ٓذاÂمك صاغية، وهاذ اليش 

  .و'ساRدمك اح,ا مكعارضة، Âريد ٔ�ن 'ساRد تنقولوه Zٔن ت�Êغيو بالد¨،
  .شكرا

  :السIيد رئ9س اجللسة
  .اليس املربوح فð تبقى � من الوقت

  :املس�شار السIيد احلو املربوح
  السIيد الرئ9س، 

  السIيدان الوز�ران،
  السIيدات والسادة املس�شار�ن،

بعد هذه اللكمة السIياسIية الوجهية لتو�زي، خنوض يف iقhصاد 
  .وبعض اZٔرقامواملالية 

  السIيد الوز�ر،
يعترب قانون املالية ٔ�داة ٕاجرائية لرتمجة ٔ�هداف والزتامات الرب¨مج 

، ا�ي 2020احلكويم، واليوم مبناسIبة م,اقشة مرشوع قانون املالية لسIنة 
ي�ٔيت يف سIياق وضع اج�عي يعرف احhقا¨ بفعل تصاRد اZٔزمة iج�عية 

هذا القانون املايل ، ، الشغل Rىل س¬Lل املثاليف لك جتلياهتا التعلمي، الصÎة
هو 2لث مرشوع R�ٔدته احلكومة بعد اVعوة امللكLة لبناء منوذج ¯منوي 
\ديد من ش�ٔنه تقدمي اZٔجوبة الرضورية لالخhالالت البLÊوية لالقhصاد 

  .الوطين
��، فٕان م,اقشة مرشوع القانون املايل السIنوي ¯ك�يس ٔ�مهية فائقة، 

ٔ�ن �كون مرشوع القانون املايل ٔ�داة تقليدية ¿شلك التصويت  ٕاذ ال �كفي
Rليه ¯رخLصا eلحكومة �س�Lفاء املوارد، ورصف إالع�دات، بل جيب 
ٔ�يضا ٔ�ن ¿سمح �س�رشاف اخلطوط اZٔولية eلمنوذج التمنوي املÊشود، 
مرشوع قانون Âريده قادر Rىل iسIتفادة من املعطيات املتوفرة والوقوف 

اخللل، وفhح املسار لتقوية الفعالية iقhصادية، وا±هنوض Rىل ماكمن 
�Zٔوضاع iج�عية لاكفة فüات الشعب املغريب، ورفع التÎدÑت املتعددة 

  .املطروXة Rىل بالد¨، خصوصا يف جمال العدا� iج�عية والعدا� اJالية
ٔ�نه  2012مفن املفارقات الغريبة يف هذا الصدد ٔ�ن احلكومة قدرت م,ذ 

ل9س هناك ما ¿سIتوجب ٕاRادة النظر يف ا±منوذج التمنوي، ٕاىل ٔ�ن ٔ�كد 
\ال� املR Ûىل رضورة التفكري يف منوذج \ديد، يعين مل ¯كن احلكومة 

  ..ٔ�نذاك مقhنعة 

  :السIيد رئ9س اجللسة
معنا الاكتب العام eلحزب إالشرتايك إالسIباين، وكذ� الشIباب دÑل 

Â ،باينIسi رحب بهاحلزب إالشرتايك.  
  .Ñاله ٔ�سIيدي تفضل

  :املس�شار السIيد احلو املربوح
فا±منوذج التمنوي القامئ، املبين Rىل دمع الطلب اVا�يل، وا�ي مكن 
املغرب من تفادي الصدمات اخلارجLة، قد اس�,فد ٕاماكنياته التمنوية، منوذج 

  :تالىش وتقادم العتبارات Rدة ونذÄر مهنا Rىل س¬Lل املثال ال احلرص
حتقLق املغرب ملعدالت منو دون املسIتوÑت املرجوة والرضورية  -
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  ؛المhصاص البطا� وٕاXداث حتسن نوعي يف مسIتوى 9Rش الساكن
اسIمترار التفاوhت iج�عية واJالية اليت جنمت عن السIياسات  -

  ؛املعمتدة ٕاىل Xدود اليوم واليت ترض �السIتقرار وال�سك iج�عي
الكفاءات، واملرتبط ٔ�ساسا �ٕالشاكليات املرتبطة ضعف جودة ¯كو�ن  -

  ؛مبنظومة الرتبية والتكو�ن واملقاربة القطاعية اجلزئية لهذا املوضوع
-  òة وغياب رؤية شامLياسات العمومIضعف التاكمل والتقاطع بني الس

  .من فعالية هذه السIياسات وم,دجمة eلتمنية، مما حيد
ددة، �عتبارها و2ئق مرجعية ف�عد اخلطب والرسائل امللكLة املتع

eلسIياسات العمومLة واحملددة eلمعامل اZٔساسIية eلمنوذج التمنوي اجلديد، 
ؤ�مام ملÎاحLة واسIتع�الية بلورة منوذج ¯منوي \ديد �̄ركز Rىل حمراكت 
فعا� eلمنو وRىل سIياسات معومLة واحضة eلÎد من الفوارق ومعاجلة 

الهشاشة والتوزيع العادل eلرثوات املنت�ة، التفاوhت اJالية وحماربة الفقر و 
منوذج يضع إال'سان يف صلب اه�مه ؤ�هدافه و¿سامه يف ت9سري الولوج 

  .مجليع احلقوق ويف مقدمهتا التعلمي والصÎة والشغل
ٔ�مام هذه امللÎاحLة فالسؤال املرشوع حول مدى تضمن مرشوع 

هذا ا±منوذج التمنوي  ، لٕالشارات اZٔولية ب�ٔهداف2020القانون املايل لسIنة 
   اجلديد؟

فالتقار�ر ذات الطبيعة iسرتاتيجية حول ا±منوذج التمنوي املغريب من 
  :م,ظور م,دمج مhعددة ومhنوRة، مهنا

تقر�ر اJلس iقhصادي وiج�عي والب9يئ حول ا±منوذج التمنوي  -
  .اجلديد لHٔقالمي اجلنوبية

والب9يئ حول iقhصاد iقhصادي وiج�عي  تقر�ر اJلس -
  .iج�عي والتضامين

تقر�ر اJلس iقhصادي وiج�عي والب9يئ حول مhطلبات اجلهوية  -
  .2016املتقدمة وحتدÑت ٕادماج السIياسات القطاعية، وهذا صدر م,ذ 

- ،Ûلمغرب ب�ٔمر من \ال� املe ٕاخل.. تقر�ر الرثوة إالجاملية.  
اسIية لبناء منوذج \ديد eلتمنية ميكن ويه تقار�ر Óشلك لكها مدا�ل ٔ�س

البالد من ٕانتاج الرثوة احلقLقLة وجتاوز حمدودية واخhالالت ا±منوذج التمنوي 
  .القامئ

ومن Úة ٔ�خرى، ٕاذا اكن القانون املايل السIنوي يتضمن دامئا ؤ�بدا 
اجلديد يف املادة اجلبائية من �الل مجموRة من التعديالت وإالضافات ¶البا 

�لظرفLة، وت�ٔيت اسIت�ابة حلاجLات �ٓنية عوض البعد iسرتاتيجي،  ما تت�5ٔر
eلرضائب وRىل  فٕان ذ� يؤ5ر yشلك سليب Rىل مقروئية املدونة العامة

س iقhصادي ذ� yشهادة اخلرباء واملامرسني واJلاZٔمن القانوين، و 
  .وiج�عي والب9يئ

  السIيد الوز�ر،
  .ري وÂمتىن لمك لك التوفLق�لك صدق ملسIنا �Vمك رغبة يف التغي

السؤال املركزي، هو مدى فعالية اZٔجوبة اليت قد�ا مرشوع قانون 

خبصوص تزنيل التوجهيات امللكLة السامLة والزتامات الرب¨مج  2020املالية 
احلكويم، ومدى تضمنه eلÎلول املالمئة eلقضاÑ امللÎة eلمغرب واملغاربة، 

ذج التمنوي، وٕاRادة ¯رت9ب ٔ�ولوÑته خصوصا فð يتعلق مبراجعة ا±منو 
iقhصادية وiج�عية، وكذا ٕاRادة الهيلكة الشامò والعميقة eلربامج 

  .والسIياسات العمومLة يف جمال اVمع وامحلاية iج�عية والتمنية اجلهوية
يبقى يف نظر¨ مرشوع قانون ÄسابقLه، جمرد وثيقة حماسIباتية ال تنطوي 

وية حقLقLة من ش�ٔهنا الريق �القhصاد الوطين و�Zٔوضاع Rىل ٔ�ية خLارات ¯من
iج�عية eلمغاربة، بل ٕان من ٔ�مه سامته ٔ�نه جيسد، مبا ال يدع جماال 
eلشك، متلص وختلف احلكومة حىت عن الوفاء �اللزتامات اليت قطعهتا Rىل 

   .نفسها يف ٕاطار الرب¨مج احلكويم ٔ�و �الل م,اقشة قوانني املالية السابقة
  :جتليات هذا إال�الل �اللزتامات كثرية \دا، Rىل س¬Lل املثال

احلكومة كتجي بتوقع منو فايت  2011وهو مؤرش �م، من : معدل ا±منو
يعين وRد ب  %7يف �ر¨مج انت	ايب قLل  2011بل يف  %5.5حىت  4
، %3فقط يف حماربة الفساد، ٔ�شIنو حتقق؟ احلكومة اZٔوىل  %2م,و  7%

، ٕاذا ٔ�وال 'سIبة ا±منو اeيل %3اكينة دا� املتوقع مايفوÓش احلكومة اeيل 
كتحطها احلكومة مايش يه هاذيك، و2نيا ٕاىل قرينا هاد اZٔرقام واحلقLقة ٔ�ن 

اeيل اكنت ¶ادي جتي من حماربة الفساد ماكيناش، ٕاذا الفساد  %2هاديك 
  .نقر ب�ٔنه �يق �اص يش حكومة اeيل ¶ادي حتاربو

اسة هذه السIنة، \اء فهيا ٔ�ن 'سIبة منو iقhصاد البنك اVويل قدم در 
املغريب سIتكون ٔ�قل من مhوسط 'سIبة ا±منو العاملي، هذا مؤرش خطري، 

  . �الل الثالث سIنوات املق�ò %3و 2وسIتضل يف مسIتوى بني 
و�لتايل فالفرضيات اليت بين Rىل ٔ�ساسها مرشوع قانون املالية يطبعها 

ري دقLقة ورمبا س�ٔذهب ٕاىل Xد ٔ�ن ٔ�قول التفاؤل املفرط واع�د ٔ�رقام ¶
  . مضلò شü9ا ما

ويبقى السؤال مرشوRا خبصوص هذه الفرضيات اليت ٔ�سست ملقاربة 
مليون ق,طار، سعر  70احلكومة، واملمتثò يف حمصول زراعي يقدر ب 

دوالر، وحتقLق معدل  350دوالر، سعر ¶از البوhن يف  67البرتول يف 
ذ� ٔ�ن مؤرشات %.  3.5لتحمك يف العجز ، ا%3.7، %4ا±منو يقارب 

مل متكن املغرب من حتقLق تÛ  2019و 2018و 2017مشاهبة لسIنوات 
اZٔهداف املتو�اة Rىل مسIتوى 'سIبة ا±منو و'سIبة العجز، واحلكومة دامئا 

  .حتاول ترب�رها بتع�زيات ختلقها لنفسها
 املسIتوى ٕاننا نعترب يف فريق,ا ٔ�ن Xا� الرÄود اليت تع9شها بالد¨ Rىل

السIيايس وiقhصادي وiج�عي Rىل Xد سواء، واليت تؤكدها 
إالحصائيات والتصنيفات العاملية، مردها �Zٔساس ٕاىل فشل احلكومة يف 
التعاطي مع مجموRة من القضاÑ الكربى واجلوهرية، سIنوردها يف النقط 

  :التالية
 الن�اRة وحيرkها ٔ�مه القضاÑ تت�ىل يف اع�د سIياسة اس�íرية تفhقد ٕاىل

منوذج ¯منوي �ت م�hاوز، بل ال نبخس املك�سIبات وRىل س¬Lل املثال ما 
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حققhه املبادرة الوطنية eلتمنية ال¬رشية، ما حققه وما حيققه اZٓن �ر¨مج 
حماربة الفوارق اJالية، كذ� إالس�íرات العمومLة يف جماالت الطاقة 

  .والبLÊة التحتية إالسرتاتيجية eلبالد
   :ويت�ىل غياب الن�اRة Rىل مسIتوى السIياسة iس�íرية يف نظر¨ يف

Rدم انتظام iسرتاتيجيات القطاعية مضن تصور اسرتاتيجي  •
مhاكمل ومhنامغ ذ� ٔ�ن املغرب يتوفر Rىل بعض iسرتاتيجيات ٔ�و 
ا�ططات القطاعية دون التوفر Rىل اسرتاتيجية ¯منوية م,دجمة، املغرب 

  .جمال الطاقة هناك الصناRة ولكن ل9ست هناك ٕاسرتاتيجية مشوليةيتقدم يف 
ضعف إالنتاجLة العامة لعوامل إالنتاج yس¬ب إالÄراهات املرتبطة  •

: ف يف و\ه iس�íر اخلاص ؤ�مههامبناخ اZٔعامل، جراء العراقLل اليت تق
ٕاسIمترار صعوبة الولوج ٕاىل العقار yس¬ب �لل العرض وٕاشاكلية 

صعوبة احلصول Rىل ا±متويل yس¬ب ا±متيزي ا�ي متارسه  املضار�ت،
املؤسسات البنكLة لفائدة كربÑت الرشاكت Rىل حساب املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، ٕاضافة ٕاىل ثقل الرضائب ومعضò الرشوة والتعقLدات 

  .البريوقراطية وإالÄراهات املرتبطة �لقضاء

•  ٔZرات اíس�i توىIىل مسR ج,بية املبارشة، الرتاجع املس�ل
 .مليار درمه 13¯راجعت ب 

هناك ٔ�يضا الضعف املس�ل Rىل مسIتوى الرٔ�سامل ال¬رشي وهذه  •
 .مؤرشات خطرية \دا جيب eلحكومة ٔ�ن �كون لها وعي يف هذا اJال

ت�شلك بLÊة اليد العامò، حسب املندوبية السامLة eلتخطيط، هادو 
فهيا مسIتوى ابتدايئ % 48من الشغيò ٔ�مLة و% 35اZٔرقام دÑلها، من 

  %.7.5و2نوي، فð ال تت�اوز حصة املؤهالت اجلامعية 'سIبة 
وٕان كنا ننوه �حلصيò إالجيابية اليت جسلهتا املهن العاملية eلمغرب، ٕاال 
ٔ�هنا ال جيب ٔ�ن حتجب عن ٔ�عيÊ,ا الواقع املرتدي لقطاع الصناRة يف مشوليته، 

 2018ني الفصل الثالث من سIنة حفسب املندوبية السامLة eلتخطيط، ما ب
، فقد قطاع الصناRة مبا فهيا الصناRة التقليدية 2019ونفس الفرتة من سIنة 

  .م,صب شغل 26.000
ٕان تقلص حصة املغرب من الصادرات : اخhالل التواز¨ت اخلارجLة

العاملية مقابل تنايم م,قطع النظري eلواردات حسب املندوبية السامLة 
 الواردات اZٓن ضعف الصادرات، هذا مؤرش eلتخطيط دامئا، ف�شلك

خطري yشلك ٔ�صبح معه جعز املزيان الت�اري �ك�يس طابعا هيلكيا ويزنل 
بثقR 4ىل إالماكنيات ا±متويلية لالقhصاد الوطين من �الل تداعياته السلبية 

  .Rىل مزيان اZٔداءات
وب�ان  'سIهتÛ يف بالد¨ يف هذه احلا� من ٔ�\ل التمنية الصناعية لرتÄيا

ٔ�خرى، ٔ��ن صناRة وطنية لٕالكتفاء ا�ايت؟ كنتفكرو يف واXد الوقت اكن 
ٕاÂمك �سIتعامل املواد "الصندوق دالوقLد داك اeيل اكن فLه السIبع مكhوبة فLه 

، واZٓن كÊشوفو إالدارات املغربية "املغربية س�شارÄون يف اقhصاد البالد

  .Óشارك يف اقhصاد ¯رÄيا وب�ان ٔ�خرى
 إالÄراهات املرتبطة بعدم جناRة السIياسة العمومLة يف جمال ٕاضافة ٕاىل

iس�íر، يعزى ضعف تنافسIية املنتو\ات الوطنية وتدين مردودية 
الÊسIيج iقhصادي الوطين ٕاىل ٕاÄراهات مرتبطة �±متويل، ٔ�مه جتلياهتا 
ارتفاع الفجوة بني iد�ار الوطين وiس�íر، اeيل Rارف املعاد� دÑل 

إالس�íر ¿ساوي إالد�ار، ولكن عند¨ جعز واXد الفجوة Äبرية  Äيزن
  .واحلكومة بطبيعة احلال تعمتد Rىل ا�Vن، ٔ�مرواس، ٔ�مرواس، ٔ�مرواس

يف هذا الصدد : "هذه مجò من وايل بنك املغرب يف هذا الباب يقول
ندعو احلكومة ٕاىل رضورة iع�د Rىل iد�ار الوطين بديًال eلمديونية يف 

هيا اVا�يل واخلارp، وذ� مير Rرب حتديد املصادر الرئ9سIية لالد�ار شق
  .اÂهتLى rم وايل بنك املغرب" اVا�يل ووضع اسرتاتيجية حتفزيية لتعبqهتا
من iد�ار الوطين، يف  %50وٕاذا اكنت الرشاكت Óشلك مصدر 

 ،%12، وحتويالت مغاربة اخلارج مصدر X35%ني Óشلك اZٔرس مصدر 
عو احلكومة لوضع اسرتاتيجية وطنية eلرفع من حصة الرشاكت يف فٕاننا ند

iد�ار الوطين، مع ٕايالء اZٔمهية eلمقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت متثل 
  .من هذا الÊسIيج %80ٔ�كرث من 

وخبصوص اZٔرس، مفسامههتا يف iد�ار الوطين ¯رتبط ��Vل، ود�ل 
يف  %6.1سط منوه من اZٔرس املغربية ضعيف ويف تباطؤ، ٕاذ Âزل مhو 

وكام . 2017و 2012بني  %3.5، ٕاىل 2012و 2004املتوسط ما بني 
  .مؤخرا %3.1ٕاىل  %4.3¯راجع من 

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن الهوة بني iس�íر العمويم وiد�ار ينجم عهنا 
نوع من املزامحة Rىل مسIتوى ا±متويل حLث تعمد احلكومة ٕاىل iسIتحواذ 

املؤسسايت ٕاضافة ٕاىل اسIتزناف إالد�ار احمليل ٕاذ ٔ�ن  Rىل مجموع إالد�ار
من سIندات اخلزينة ممو� من iد�ار احمليل وهو ما يفيض ٕاىل  95%

  .ٕازاXة القطاع اخلاص من السوق املالية
'س�ل �لال �ٓخر يف بLÊة املنظومة املرصفLة eلمغرب ¿شلك Rائقا ٔ�مام 

 �5ىل يف اسIتحواذ املقاوالت الصغرى واملتوسطة Rىل و\ه اخلصوص ويت
من القروض توÚها ٔ�ساسا لفائدة كربÑت  %85ٔ�بناك ال ٔ�كرث Rىل حوايل 

املقاوالت ولالس�íر يف سIندات اخلزينة Rىل �لفLة خماطر Rدم قدرة 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة Rىل الوفاء �لزتاماهتا، حسب رٔ�ي هاته 

  .)On ne prête qu’aux riches(ولكن امجلò معروفة . اZٔبناك
دمع متويل "Âمتىن ٔ�ن ¿شلك احلساب املرصد Zٔمور خصوصية، املسمى 

ويه م�ادرة ملكLة محمودة ولكن eلحكومة ٔ�ن تزنلها " املبادرة املقاوالتية
مليار دÑل اVرمه يف العام ¶ري اكيف، و�اصو  2برصاXة ومببالغ ٔ�كرث 

ة eلموضوع العام اجلاي ٕاخل، وÂمتناو لهاد الرب¨مج إالجناح ولنا عود.. رشااكت
  .ٕان شاء هللا

 ،مليار دÑل اVرمه 500فð خيص املديونية، �لك رصاXة كنا يف 
 5، 2017و 2012هادي ما بني  ،مليار دÑل اVرمه 1000ل  وصلنا دا�
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مليار  100سIنني تضاعف ا�Vن، هاد العام ¶ادي توصلو تقريبا  6سIنني 
¶ادي Âمكل هباد الشئ Zٔن الوقت و . خطري، خطريهاد اليش دÑل اVرمه، 

  م�قاش
 ٕانغات تر ن�ز�، نرتمجو � من بعدلسIيد الوز�ر، ٕاىل بغييت الرتمجة ا

  .مترواس
  .شكرا

  :اجللسة رئ9سالسIيد 
  .شكرا

  .اللكمة eلفريق iسIتقاليل eلوXدة والتعادلية، السIيد الرئ9س تفضل

  :عبد السالم اeلبار السIيداملس�شار 
والصالة والسالم Rىل النيب املصطفى الكرمي وRىل  حميyسم هللا الرمحن الر 
  .�ٓ¼ وحصابته ٔ�مجعني

  السIيد الرئ9س،
  السIيد وز�ر اVو�،
  السIيد وز�ر املالية، 

  ٔ�خوايت، ٕاخواين احملرتمني،
Ó�ٔرشف ب�ٔن ٔ�ديل بدوري مبوقف حزب iسIتقالل، موقف حزب 

  .iسIتقالل الفريق iسIتقاليل eلوXدة والتعادلية، ومن �ال¼ طبعا حزب
Ó�ٔرشف قلت، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار املناقشة العامة ملرشوع قانون 
املالية، وا�ي نعتربه قانون مايل، مفصيل، حبمك ٔ�نه ¿شلك �ٓخر مرشوع 

  .س�رشف Rليه احلكومة احلالية
ومما الشك فLه، السادة والسIيدات، ٔ�ن م,اقشة مرشوع قانون املالية 

لن�دد التذكري حبرص حزب iسIتقالل Rىل  لهذه السIنة يه فرصة ساحنة
جتسIيد القمي، قمي النضال واVميقراطية واسIتحضار جحم التضحيات اليت 
بذلت وجحم التنازالت اليت قدمت يف مسرية البناء وإالصالح اVميقراطي، 

  .حىت �كون الوطن Rىل الصورة اليت نعزت هبا اليوم
 ٔZيد ٔ�ن بالد¨ ٔ�جنزت �الل العرشية اÄٔZىل واR رية، حتوالت �مة�

اكفة اZٔصعدة بتوافق hم مع اكفة الفرقاء بلحظات مد وجزر، واكن قدر¨ 
ٔ�ن نوا\ه يف لك مرة حتدÑت وٕارادات حتاول ما اسIتطاعت جر جترب�,ا ٕاىل 
الوراء ورضب مك�سIباتنا اVميقراطية ٕاما بغرض الهمينة Rىل املشهد 

Ñيايس واحلزيب ٔ�و من ٔ�\ل املس �لقضاIالعاد�، ويف مقدمهتا قضية  الس
  .الوXدة الرتابية

قضية الوXدة الرتابية اليت حتظى ٕ�جامع وطين وبتعبئة م,قطعة النظري 
وراء \ال� املÛ محمد السادس نرصه هللا، من ٔ�\ل مواصò مسرية الxء 

  .وإالصالح والتمنية الشامZٔ� òقالمي اجلنوبية
ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن قضية وXدتنا وما دامت املناسIبة رشط، فامسحوا يل 

الرتابية ل9ست قضية حكومة ٔ�و حزب دون اZٓخر وال فريق دون �ٓخر، بل 

يه قضية مجيع املغاربة بدون اسIت�,اء، وRىل امجليع ٔ�ن ¿سامه، لك من 
موقعه، يف حتصني املك�سIبات واملنجزات احملققة وتعز�ز موقف ومصداقLة 

  .بالد¨ Vى املنتظم اVويل
ٔ�يضا ٔ�ن ٔ�تقدم �مس الفريق iسIتقاليل ومن �ال¼ حزب يه م,اسIبة 

iسIتقالل بتحية تقد�ر وٕاÄبار eلقوات املسلÎة امللكLة ولقوة اVرك املليك 
ولHٔمن الوطين والقوات املساRدة والوقاية املدنية Rىل الروح العالية والتفاين 

هتم ملها�م والتضحيات اجلسام، اليت ما فhئوا يربهنون Rلهيا من �الل مزاو±
يف اVفاع عن حوزة الوطن ووXدته الرتابية، ويف احلفاظ Rىل اZٔمن 

  .وiسIتقرار وسالمة املواطنني
يه م,اسIبة ٔ�يضا ٔ�ن ننحين ٕ�\الل وٕاÄبار ٔ�مام ٔ�رواح شهداء الواجب 

  .الوطين
  حرضات السIيدات والسادة،

ٕان م,اقشة املرشوع يه ٔ�يضا م,اقشة لقLاس در\ة اس�Lعاب ومتكن 
كومة eلتوجهيات امللكLة السامLة ولاللزتامات املتضمنة يف الرب¨مج احل

  .احلكويم وملناقشة اZٔولوÑت وتوقعاهتا eلسIنة املالية املق�ò، حبول هللا
ٕان دراس�,ا ملرشوع قانون املالية �سIتحضار الرها¨ت املطروXة، 

R ىل جتعلنا نصاب ٕ�ح�اط وخبيبة ٔ�مل، فاملرشوع \اء م,عزال، م,فصال
هذا املرشوع  - i'شغاالت اZٔساسIية eلمجمتع املغريب، وما هو يف احلقLقة 

سوى دليل ٕادانة ٔ�خرى eلعمل احلكويم، وال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن ¿شلك  -طبعا 
م,طلقا ت�ٔس9سIيا eلمرòX اجلديدة اليت دRا ٕا±هيا \ال� املÛ واليت اكنت 

عن احللول  حتتاج وتتطلب من احلكومة ٔ�ن تعلن من �الل هذا املرشوع
خلالقة واملبدRة القادرة Rىل النفاذ يف معق إالشاكالت اليت يتخبط فهيا ا

اJمتع املغريب، وإالشاكالت الراهنة اليت Âراها ونلمسها يف لك حلظة من 
حLاتنا اليومLة، بل هو مرشوع يقhرص فقط Rىل ٕاRادة تدو�ر الوصفات 

رت9ب سò املمتنيات والنواÑ ال�سويفLة، من �الل ¯كر¿سه الٕ  جراءات ̄و
  .\اهزة وتدابري سطحية ل9س ٕاال

  حرضات السادة،
ٕان الوقت املناسب eلقفز هو ق�ل : (هناك م)ل �ٓسIيوي مشهور يقول

، ٔ�ما حكومhنا احلالية احملرتمة فهLي متين النفس �لقفز يف )ٔ�ن ت¬hل قدمك
لك مرòX، لكهنا ال ¯كرتث ب�ٔهنا ¶ارقة يف اZٔوXال حىت ٔ�مخص قدمهيا، 

ات ب9هنا وبني ٔ�¶لب9هتا، واحلال ٔ�ننا نالحظ حىت اZٔ¶لبية ال ٔ�وXال التطاح,
تعرف وÚهتا وبوصلهتا، ٔ�يه ٔ�¶لبية ٔ�م معارضة؟ واملشاهد ال يدري، ٔ�صبح 

  .مشدوها ٔ��ن يويل رٔ�سه؟ هل حنو املعارضة ٔ�و حنو اZٔ¶لبية، اخhلط امجليع
حكومة ¶ارقة يف اZٔوXال حىت ٔ�مخص قدمهيا، ٔ�وXال التطاح,ات 

ملواقع، ¶ارقة يف ٔ�وXال احنباس املسار اVميقراطي و¯راجع احلرÑت وحرب ا
  .ويف ٔ�وXال اZٔزمة iقhصادية وiج�عية الغري املسIبوقة

ٕان املربرات املقدمة من ق�ل احلكومة ما يه يف احلقLقة سوى ٕاRالن 
مضين ب�ٔن الíن سIنوات ا�Zٔرية اليت مرت من معر هذه احلكومة يه 
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يف التارخي السIيايس لبالد¨، وهل يعقل هذا؟ ويه جمرد سIنوات eلÊسIيان 
حماو� فاشe òلتغطية عن تنصل احلكومة من الزتاماهتا واسIتخفافها 
بتعاقداهتا مع الناخ�ني ومع املؤسسة الربملانية كذ�، ف�ٔ�ن حنن اليوم من 
إالصالXات املوعودة يف التعلمي، كام يف الصÎة ويف الصناRة، كام يف 

كام يف ال�شغيل؟ وما مصري إالصالح الشمويل Zٔنظمة التقاRد الفالXة و 
وم,ظومة اVمع وال�سك iج�عيني وم�ٔسسة احلوار iج�عي ا�ي طاملا 

ر الرماد يف اRZٔني، حماو� ذكومة ب�,فLذه؟ وما يه ٔ�صال ٕاال تتغنت احل
ناءا ل9س ٕالساكت اجلائعني واحملرومني واملطالبني ب�ٔن �كون حوارا اج�عيا ب 

  .من ٔ�\ل ٔ��د الصور
احلوار iج�عي مل توقع Rليه النقا�ت شIياك Rىل بياض، بل يتطلب 
تضحية، وحنن Âردد ؤ�نمت كذ�، حرضات السادة والسIيدات، ¯رددون 

، ولن "iسIتقرار م,طلق iس�íر"ٔ�و " iسIتقرار ق�ل iس�íر"مجيعا 
 Iشy تقرارIسi ىلR تقرار ٔ�و نوقعIسi د�كونX�ٔ ىل بياض منR يك .

iسIتقرار جيب ٔ�ن �كون مدفوع ا±مثن، مثن مناء املغرب، مثن توحLد 
الصف، مثن توحLد اجلهبة اVا�لية، Zٔن مغربنا �لقLادة الرشIيدة جلال� 
املÛ ٔ�صبح يغبطه البعض وحيسده البعض Rىل نعمة iسIتقرار، نعمة 

  .اZٔمن، نعمة توحLد الصف
كومة، حنن معمك لتوحLد اجلهبة اVا�لية eلتقدم، فهلموا مجيعا ٔ��هتا احل

ٕاننا سIباقون وكنا س�Êقى كذ� يف التمنية iقhصادية، يف . لالزدهار
 ðIة، سLط القوة العربية إالسالم�ÊتIسÊلهيا ٔ�\داد¨ لR ات اليت سارÚالتو

  .وحنن ن��ؤ� دامئا املقدمة
 %5.5معدل منو قلت ما م�ٓل الزتاما¯مك ٔ��هتا احلكومة يف ش�ٔن حتقLق 

  و¶ريها من iلزتامات؟ %8.5وخبفض البطا� ٕاىل 
ٕاننا يف الفريق iسIتقاليل ن�ساءل فقط عن الزتامات احلكومة، ومل 
ن�ساءل بعد عن انتظارات املواطنني، و�ٓماهلم و�ٓال�م، فhلمك قصة ٔ�خرى، 
عنواهنا الي�ٔس، إالح�اط، iح�hا\ات، جهرة قوارب املوت وجهرة اZٔدمغة، 
وجعز احلكومة عن تدبري ومعاجلة الفوارق iقhصادية وiج�عية، ولمك يف 
شعارات احلراكت iح�hاجLة ؤ�هازجي اZٔلرتاس يف املالعب الرÑضية Rرب 

  . ٕان كنمت فعال تعتربون
  السIيد الرئ9س،

  السادة والسIيدات،
 ٔ�ما فð يتعلق �لرب¨مج احلكويم ا�ي ¿س�,د Rليه املرشوع، ف�ٔقل ما

ميكن ٔ�ن يقال عنه ٔ�نه �ر¨مج جتاوزته اXZٔداث والتطورات، فقد رشعيته 
ومصداقLته، السðI بعد التعديل احلكويم ا�Zٔري، والسðI بعد ٔ�كرث من 
نقطة نظام R�ٔلن عهنا \ال� املÛ محمد السادس نرصه هللا، ودRا من �اللها 

Zٔ òعضاهئا احلكومة ٕاىل ٕاصالح ما ميكن ٕاصالXه، بدءا من ٕاقا� �مجل
ومرورا مبÎاوالت من \اللته املتعددة لتÎديد سقف زمين لتزنيل مجموRة 
من iسرتاتيجيات yس¬ب الت�ٔخر ¶ري املربر يف ٕاRدادها وٕاجنازها، واÂهتاء 

بدعوة \اللته الرصحية ٕاىل ٕاجراء تعديل حكويم واسع ونوعي، يضم 
يف ٔ�ن ¯كون احلكومة يف الكفاءات الوطنية احلقLقLة، ومك اكن ٔ�ملنا Äبريا \دا 

 òXمتعية الكربى اليت طبعت املرJنتظارات اiة وLات امللكÚتوى التوIمس
اVقLقة والصعبة اليت متر مهنا بالد¨ Rىل اكفة املسIتوÑت، ؤ�ن تنجح فعال 
يف ÓشكLل حكومة كفاءات حقLقLة قادرة Rىل رفع التÎدÑت املطروXة 

لثقة، اسرت\اع الثقة املفقودة، لك,نا ورحب الرها¨ت املعلنة واسرت\اع ا
تفا\�ٔ¨ كام تفا\�ٔ معنا الشعب املغريب لنوعية الكفاءات يف احلكومة احلالية 

  .وiخنفاض اخلطري eلمÊسوب املقوم eلسIياسة احلزبية
ولكن لنكن رصحيني، ٕان احلكومة اليوم بعيدة بعد السامء عن اZٔرض 

iخhيار اVميقراطي، وهو ما من عن خمر\ات العملية iنت	ابية وعن م�دٔ� 
ش�ٔنه ٔ�ن �زيد يف تعميق ٔ�زمة الثقة بني احلكومة ومكو¨هتا، وبني اJمتع من 

  .Úة 2نية
ومس�ٔ� الثقة هنا، حرضات السادة والسIيدات، ل9ست ¯رفا ٔ�و عنرصا 
2نوÑ، بل يه عنرص حموري ورشط واقف ٕالجنا|ا، اكن Rىل احلكومة 

ٔ�ن تقدم مؤرشات ) مرشوع القانون املايل طبعا(من �الل هذا املرشوع 
تؤسس ملا ¿شIيع ثقافة الثقة وإالق,اع، الثقة ب�ٔن اZٓفاق مطمئنة من �الل 
معطيات واقعية ومن �الل ٔ�رقام حقLقLة ومن �الل توقعات يق�لها املنطق 
iقhصادي ق�ل املنطق السIيايس طبعا، لكن هل لنا ٔ�ن نثق يف حكومة مل 

وط الثقة حىت بني مكو¨هتا؟ مفا شهد¨ه من تطاح,ات ¯كن توفر ٔ�دى رش 
وٕا¶الق احلكومة يف  2021بني مكو¨ت اZٔ¶لبية ومن اسIتع�ال ل

حسا�ت الرحب iنت	ايب ورصاRات الزRامة وامحلالت iنت	ابية السابقة 
Zٔواهنا واسIتعراض القوة هنا وهناك يؤكد ما قلناه لمك مبناسIبة م,اقشة 

  . ة eلسIنة اجلاريةمرشوع قانون املالي
ٕان هذه احلكومة تفكر يف iنت	ا�ت القادمة ال يف اZٔجLال "فعال Âردد 

  ".القادمة
  السIيد الرئ9س،

  السادة والسIيدات،
ٕان احلكومة، مع اكمل اZٔسف، مل جتد حر\ا يف ادRاء ٔ�ن املرشوع ال 
خيضع Zٔية مقاربة حسا�تية ومواز¨تية ؤ�نه مرشوع تؤطره رؤية اقhصادية 
واج�عية، وهو قول يف تقد�ر¨ جمانب eلصواب ٕان مل ٔ�قل ٔ�شIياء ٔ�خرى، 

  . بل ٕان اZٔمر عكس ذ� متاما
ٕان وصف احلكومة eلمرشوع �الج�عي Jرد ٔ�نه يقرتح ٔ�و يقرتح رش، 
رش اع�دات ٕاضافLة لقطاRات اج�عية مفلسة ٔ�يضا، مفلسة متاما ٔ�و 

�عية املوروثة من حكومة ما ق�ل مسIبقا ٔ�و لبعض مLاكنزيمات امحلاية iج
يطرح ٔ�كرث من Rالمة اسIتفهام حول صدقLة اخلطاب  2011حكومة 
  . احلكويم

لقد اكن Rىل املرشوع ٔ�ن يت¬ىن مقاربة واحضة وم,دجمة قادرة Rىل 
التÊشIيط الفعيل eلوظيفة التوزيعية eلسIياسة املالية �eو� وقادرة Rىل ٕاRادة 
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قLق Rدا� اج�عية وضامن الكرامة eلمواطنني توزيع الرثوة مبا ¿سهم يف حت 
  .واملواطنات

ٔ�ن زغرد¨ وطبلنا، واكن �راد ٕاساكت ٔ�فواهنا  2018سIبق لنا يف 
عندما Rارضنا املرشوع املايل السابق ب�ٔنه اج�عي، فهل فعال ٔ�نه اج�عي؟ 
واللك ¿سمعين اليوم �{ Rليمك ٔ��ن هو و\ه الشIبه؟ ؤ��ن هو املشIبه به 

؟ �ش نوصفوه �الج�عي �اصنا الصفة ٔ�وال دÑل ال�ش¬Lه، هذا ما اZٓن
عندو ال الصفة املشIَبه به وال الشIبه وال �ٓ� ال�ش¬Lه، iح�hا\ات مازالت 
وازدادت، البطا� مازالت وازدادت، الرشوة مازالت وازدادت، الفساد 

قاللية، مازال وازداد، ٕاذن ¶ري البارح ؤ�¨ ٔ�قول لمك مكعارضة وطنية، اسIت
ٔ�ن املرشوع مل �كن اج�عيا، وها حنن اليوم Âرددها، حىت ال يقال ٔ�ننا Âريد 

 -املزايدة ؤ�ننا نعارض احلكومة من ٔ�\ل املعارضة، بل قطعنا Rىل ٔ�نفسIنا 
ملن ٔ�حسن، وتالحظون، " ٔ�حسÊت"ٔ�ن نقول  -حنن يف حزب iسIتقالل 

ت العامò واJهتدة، تالحظوننا Äيف نبارك وهن� القطاRات ٔ�و بعض القطاRا
  .وال جند حر\ا يف ذ�، Zٔننا Âريد التقدم eلوطن

ٕان جناح هذه احلكومة، حرضات السادة والسIيدات، هو جناح 
eلمغرب، واملغرب ٔ�وىل من ٔ�ي مزايدة سIياسIية، لكن توزيع الرثوة يف 
البالد هو توزيع ظامل، وبعيد لك البعد عن العدا� وعن العدل كذ�، ٔ�زيد 

من الرثوة ¿سIتحوذ Rلهيا % 70امسعوين مزÑن، ٔ�زيد من  %70من 
، د� %30الرٔ�سامل، فð ال يتعدى نص9ب العامل واVخول eلعمل واZٔجراء 

، هنا كÊسمهيا بقول هللا سIبÎانه وتعاىل %70والرٔ�سامل % 30اخلدام Ñاله 
قو¼ \ل \ال¼، هذا راه ما ميكÊش، ما ميكÊشاي ٔ�و ) قسمة ضزيى(

 Ä ار\ةV� ،يقولو قسمة بند¶ل، يش دا الشكمية يش دا البغل، تبارك هللا
هاك ¶Êشجعو iس�íر، هاك ¶Êشجعو العمل، ولمك يف ذ� رٔ�ي ٔ��هتا 

يه قسمة وتعليق يعفLين من التعليق عام Óسميه احلكومة بتزنيل . احلكومة
م يف نتاجئ احلوار iج�عي واليت ق�لناها جزئيا، خمافة ٔ�ن ¿سIتعمل املال العا

كLيف املاكتب الفارهة Zٔعضاء احلكومة  جتديد ٔ�سطول السIيارات، ̄و
  .ولك�ار املسؤولني

ٔ��ن احلكومة من هذا iخhالل اخلطري يف : ويبقى السؤال املطروح
توزيع الرثوة؟ وملاذا Óسمح احلكومة �سIمترار التغلغل اeليربايل يف سIياس�,ا 

دو ٔ�هنا تنازلت عنه لصاحل اVا�لية، ويف سIيادة القرار الوطين اليت يب
ٕامالءات مؤسسات دولية؟ وهال ذÄرمت الشعب املغريب ب�ٓخر ختفLض ٔ�و 
امhياز مت ٕاقراره خبصوص الرضيبة Rىل ا�Vل، يف الوقت ا�ي مل خيل ٔ�ي 
مرشوع لقانون املالية من امhيازات �مجلò ٕاىل الرٔ�سامل ولفائدة الرشاكت 

تو يش زÑدة يف اZٔجور؟ يش ختفLض الكربى، وها هو القوانني معرمك امسع 
من الرضيبة Rىل ا�Vل؟ يف Óشجيع الطبقة الوسطى؟ كÊسمعو ٕاعفاءات، 
سري خرج فلوسك وp�ٔ جLب لنا ذيك الشوية وعفا هللا عام سلف، 

  .¶رنجع لهاذ النقطة
ٕان البعد iج�عي eلمرشوع هو جمرد ٔ�ضغاث X�ٔالم، ولي�,ا مننا حىت 

سIمترة يف سIياساهتا اeليربالية ¶ري iج�عية، حنمل، مادامت احلكومة م 

مسIمترة يف ٕاهدار زمن إالصالح، ها اح,ا �ٓعباد هللا تنضيعو وقت 

إالصالح يف الوقت اeيل �اصنا جنمعو الشمل ها اح,ا مشIت�ني وتنجيبو 
جتارب واهية، واملثال 'سIتقLه من مقارنة yسIيطة eلوضع iج�عي eلطبقة 

  .وبعد قرار احلكومة القايض بتحر�ر اZٔسعار الفقرية واملتوسطة، ق�ل
من الناجت % 5لقد رحبت احلكومة من قرار حتر�ر اZٔسعار ما يقارب 

مليار درمه، فني مشات؟  50و 45اVا�يل اخلام من املزيانية، ٔ�ي ما بني 
ٔ�رى نتÎاسIبو ¶ري �خلش�9ات، مزيانية �مة كنا نhÊظر من احلكومة ٔ�ن 

i مع الربامجV هاÚطلس توZٔج�عية وٕاىل دمع الفقراء وٕاىل الزنول ٕاىل ا
املتوسط، حLث تقفل ٔ�بواب املواطنني لعدة Ñ�ٔم حبمك هتاطل ٔ�و Âزول 
الثلوج، ٕاىل ا�رتت اZٔطلس ف�ٔماÄن ٔ�خرى شاسعة تعاين من الفقر املدقع، 

 18لك,نا حفصنا املرشوع سطرا سطرا وزÂاك زÂاك فمل نعرث سوى Rىل م�لغ 
V قاو مليار درمه�Êمع هذا الرب¨مج، ٕايوا فني مىش البايق؟ هذا سؤال ت

مليار، بغينا البايق فني  18مليار وÑاله شف,ا  50حريصني، اح,ا رحبنا 
مىش؟ نفرحو ونصفقو ٕاىل مىش يف �دمة الوطن واملواطنني، �اصة ذوي 

  .احلا\ة
 ��، فٕاننا يف الفريق iسIتقاليل الزلنا ن�ساءل عن مصري iع�دات

اليت مت توفريها من iخنفاض املس�ل Rىل مسIتوى نفقات املقاصة وRىل 
اسIتعامالهتا احلقLقLة، فال �دمة اج�عية حتسÊت، وال وضعية اج�عية 
eلطبقة الفقرية واملتوسطة تطورت، وال سIيادة القرار iقhصادي حتصÊت، 

هتويل ورمبا سIتعود هذه احلكومة ٕاىل ¯رديد نفس املربرات �هتام,ا �±
والتحجيج ب�ٔننا فقط املقاصة مل متكن ÓسIتفLد مهنا ٔ�صال الفüات iج�عية 
ذات iسIتحقاق، مربر حصيح، ٕايوا من بعد؟ حصيح املقاصة ما اكن�يش 

وليكن، لنجرب عكس السؤال . ¶ري الطبقة الهشة ٔ�و الضعيفة ÓسIتفLد مهنا
التحر�ر املشوه د�، من ¿سIتفLد اZٓن من هذه البحبوXة املالية ومن قرار 

لHٔسعار؟ ٔ�ال يتعلق اZٔمر بقò قليò من ٔ�حصاب النفوذ وiمhيازات 
وiحhاكرات يف ظل Rدم تق,ني املنافسة والسوق وRدم ÓسقLف اZٔر�ح، 

  عكس ما الزتمت به احلكومة يف �راجمها؟
�ٓييه تتقولو لنا د�، ها اح,ا قلنا ٔ�سIيدي ها يه الطبقة الهشة ما 

املليون والبايق  18اeيل بقى، البايق دÑل ) le reste(ذ اسIتفادÓش من ها
، ٔ�سIيدي فني هو؟ وما اكنت ÓسIتفLد الطبقة، ود� 50مىش لنا من 

 iتافد؟ هاذ اليش راه يبقى سؤIمطروح، ومطروح حبدة، ت�س
وسIنÎاسIبه وسIيÎاسب لك الفاRلني فLه يف الوقت املناسب، عندما يقول 

مما فLه ويقولون رتى اJرمني مشفقني فhاب ووضع الك : "هللا سIبÎانه وتعاىل
هذا الكhاب ال يغادر صغرية وال Äبرية ٕاال ٔ�حصاها، وو\دوا ما ل Ñويلتنا ما

  .، صدق هللا العظمي"وال يظمل ربك X�ٔدا ،معلوا Xارضا
ٕان احلكومة ومن �الل سIياسIهتا اeليربالية اس��دلت اVمع املو\ه 

وiمhيازات  وي النفوذeلطبقة املتوسطة والهشة بدمع مو\ه �
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وiحhاكرات وeلمؤسسات املالية والبنكLة Rرب حتر�ر ¶ري مؤطر لHٔسعار 
وRرب ٕاغراق البالد يف املديونية، فهل ¿سIتقمي احلديث عن مرشوع قانون 
مبضمون اج�عي؟ ٕاذا قلتو يل ٕاييه ٔ�¨ منيش معمك ٔ�سIيدي، هل ¿سIتقمي 

يف ظل اسIمترار احلكومة يف  احلديث عن مرشوع القانون مبضمون اج�عي
اسIتغاللها السIياسIيوي eلرب¨مج iج�عية وiن�شاء بزتايد اخلدام حلجم 
املسIتفLد�ن من املس�لني يف الربامج iج�عية دون iكرتاث يف اجلودة 

  املقدمة و�2ٓرها Rىل حLاهتم اليومLة؟ 
i داد الفقراء واملهمشني يف بالد¨ �ٓ�ذة يفR�ٔ رتفاع ؤ�ن هذا يعين ٔ�ن

الشغل الشا¶ل لهذه احلكومة هو توسIيع قاRدة املسIتفLد�ن، ٔ�ظن ٔ�ن املثال 
، Rلينا ٔ�ن نعزت ولكن م�طنا 400مليون و14وصلنا ل " رامLد"الواحض 

نعرف ٔ�نه راه الهشاشة والضعف وصلت لواXد البعد ¶ري مق�ول، يعين 
i مع وامحلايةVياسة اIىل سR ازÚرب ذ� ٔ�ن احلكومة تواصل إالR ج�عية

Ñابو	تغاللها انتIشوهيها مضمو¨، واسÓتقزميها جحام، و.  
ما قلناه Rىل الفوارق iج�عية ¿رسي ٔ�يضا Rىل iخhالالت الكربى 
اليت يعرفها اJال الرتايب يوما عن يوم، yس¬ب Rدم تفعيل اZٔدوار اجلديدة 

اسة التمنوية eلمؤسسات الرتابية والقصور البني يف ٕاجناز الربامج والسIي
املوÚة ٕاىل العامل القروي ا�ي يضم اZٔ¶لبية املطلقة من فقراء البالد ؤ�مLهيا 
ؤ�¶لبية املقصيني من الولوج ٕاىل اخلدمات العمومLة، هذا يف الوقت ا�ي 
ÓسIمتر فLه احلكومة يف حرمان ساكنة العامل القروي Vواعي حماسIباتية رصفة 

هلم برتخLص من مؤسسة Óرشيعية، وهنا من iع�دات واملوارد ا�صصة 
البد من ٔ�ن نعرب عن اسIتغرابنا Zٔن احلكومة مل تقم برصف سوى ربع 

 2018املوارد املرصودة ٕاىل صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية، سIنة 
وهذا خطري، خطري �ش احلكومة ما ترصفش يف Xني ٔ�ن عند¨ ذوي 

  . ل هناراحلا\ة واZٔفواه اجلائعة الصار�ة لي
'سIتغرب ٔ�يضا ب�ٔن احلكومة ومن �الل مرشوع قانون املايل مل 
ÓسIتوعب بعد املفهوم اجلديد eلجهوية املتقدمة واZٔدوار التمنوية اجلديدة 
eلجهات يف حتقLق التمنية iقhصادية وiج�عية، فاملرشوع ومع اكمل 

 ٔZقة واحضة، ويه ٔ�ن احلكومة ٔ�حضت تعتقل اLسف يؤكد لنا حقZٔدوار ا
اجلديدة eلجهات yس¬ب iع�دات املالية الهزيò اليت حتول دون 
اضطالعها بوظائفها يف جماالت التمنية ال¬رشية والبLÊات التحتية اZٔساسIية 
والتجهزيات وyس¬ب امhناعها عن تفعيل مقhضيات اVسIتور، ومهنا صندوق 

  .من اVسIتور 142الت�ٔهيل امجلاعي املنصوص Rليه يف الفصل 
مسحو يل يف هذا إالطار ٔ�ن ٔ�سائلمك �مس الفريق iسIتقاليل عن وا

املعايري اليت تعمتدها احلكومة يف توزيع موارد صندوق التضامن بني اجلهات، 
  .سؤايل �كفLين

Rىل صعيد �ٓخر وفð �رتبط �RVاية احلكومLة لبعض الزÑدات اليت 
وا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك مهت iع�دات ا�صصة لقطاع التعلمي والصÎة، فامسح

ٔ�ن معاجلة iخhالالت اليت يعرفها القطاRان ال ¯رتبط �لعامل املايل 

حفسب، بل تت�اوزه ٕاىل إالرادة السIياسIية والثقة وم�ادئ احلاكمة اجليدة 
و¶ريها من الرشوط، ولمك يف جتربة ا�طط iسIتع�ايل �ري م)ال، ها 

رادة؟ فعال ن�ٔسف ٔ�ن الفلوس، واش �لفلوس غنصلحو ٕاىل ما اكن�ش االٕ 
رÄت Äوة ثق�ة Äبرية يف تعلمينا، كنا Âمتىن Rىل اZٔقل  مرòX من تعلمينا مرت ̄و

  . هاذ ا�طط iسIتع�ايل ي¬ين لنا مؤسسات
من الزÑدات اليت تدعهيا احلكومة مردها ٕاىل ارتفاع %98ٕان حوايل 

طار اع�دات ال�سIيري، السIيد الوز�ر، وٕاىل البدء يف تزنيل قانون االٕ 
خبصوص الرتبية الوطنية، ون�ساءل هل املرشوع احلايل يضمن دمقرطة 

  التعلمي ويضمن ¯اكفؤ الفرص؟
اليت عرفها قطاع ) microscopique(ٔ�ما فð �رتبط �لزÑدة اJهرية 

الصÎة، فهل حتس�ب eلحكومة ٔ�ن بذ� الزÑدة ÓسIتطيع جتويد اخلدمات 
حصيح ها يه احلكومة فرXاتنا الصحية وحتسني الولوج eل	دمات الطبية؟ 

 2000م,صب شغل، ولكن ما عطاتناش ٔ�هنا غتخرج  4000¶زتيد فعال 
م,صب شغل eلتقاRد، ٕاذن خنصمو راه ما اكيÊش يش زÑدة، نطالب يف 
الفريق iسIتقاليل الرفع من املناصب احملدثة يف الصÎة �خلصوص ٕاىل 

  .م,صب مايل لسد احلا\ات وiحhيا\ات eلمواطنني 5000
موجز القول ٔ�هيا، السIيدات والسادة، ٕان اZٔرقام اليت قدمهتا احلكومة 
yش�ٔن الرفع من iع�دات يه ٔ�رقام جحا\ة و¶ري حصيÎة، تن¬ين Rىل قدر 
Äبري من املناورات ؤ�ن ا±متويل احلقLقي لقطاع الصÎة والتعلمي تتحم4 مع 

 تتحمل ٔ�كرث اكمل اZٔسف اZٔرس الضعيفة اليت ال حول لها وال قوة واليت
  .من التاكليف% 60من 

ٔ�ما فð �رتبط �ل�شغيل حفدث وال حرج، ذ� ٔ�ن املرشوع مل يقدم ٔ�ية 
ومن . Xلول معلية ملعاجلة معضò البطا� املسIتفòÎ يف صفوف فüات واسعة

وخبلق % �8.5ب التذكري فقد الزتمت احلكومة خبفض معدل البطا� ٕاىل 
طيò مدة انتداهبا، ويه ٔ�هداف مل  ٔ�لف م,صب شغل يف املتوسط 300

يصدقها Rاقل حلظة عرضها من طبيعة احلال، حلقاش اللك مرتبط مبعدل 
ٔ�لف م,صب  300ا±منو والناجت اVا�ل اخلام، م,ني ¶ادي جنيبو اح,ا هاذ 

شغل؟ ٕاذن هذا راه يشء ما ¶اد¿ش نقدر نقول املصطلح �لضبط ولكن 
  .¶ري مق�ول

جرد �خhصار ٔ�مه النقط اليت اكن حزب  دقايق وس�Xٔاول 5مازال يل 
iسIتقالل والفريق iسIتقاليل مرصا Rىل ال�ش¬ث هبا �اصة التعديالت 

تعديالت، فرحhو موالني القهاوي،  4السIيد الوز�ر، مشكور�ن ق�لتو لنا 
ش�ٔهنم ش�ٔن �يق  10ٕاىل  20وخفضتو هلم الرضيبة Rىل القمية املضافة من 

  .املطامع، فهذا يشء مجيل
نا ن�ٔمل ختفLض الرضيبة Rىل ا�Vل �لÊسIبة eلناس اeيل تي	لصو ك 

الفلوس يف القطاع اخلاص، هذيك اZٔموال �اصة eلطبقة املتوسطة، بغينامك 
ختفضو لنا هذيك الفلوس اeيل تيدفعو eلمدارس اخلصوصية ونقصوها هلم 

  .من الرضيبة Rىل ا�Vل
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ا�Vل �لÊسIبة كنا Âمتىن Óشجيع البحث العلمي خبفض الرضيبة Rىل 
لHٔساتذة الباح)ني ما زد¨مهش، ٔ�سIتاذ \امعي وىل تيقري وليداتو صبحو 

�ش . Äيق�طو ٔ�كرث م,و، املع9شة ازدادت والوضعية دÑلو بقات \امدة
  .'شجعو البحث العلمي وحتفزي اZٔسIتاذ �اصنا Âزيدوه

كنا 'شجعو الفالح بتخفLض الرضيبة عن التصد�ر دÑل التنب والفصة 
الص ما ميكÊش eلجفاف يف سوس، سوس اليوم اeيل اكنت ت�شغل لنا واملي

ٔ�لف اجلفاف Äبل لها يدهيا ؤ�صبحت اليوم يف وضعية م�ٔساوية،  600واXد 
حىت احلكومة كتطمس الطموح دÑلها، بعد خطاب سIيد¨ قال ٔ�ن خط 
السكك احلديدية �اصو �كون يف ٕاطار فائق الرسRة يف ٔ�قرب رسRة، ت�ٔيت 

�اص iس��اقLة، . Rام 40 لتقول وراه ¶ادي ند�روه من دا� احلكومة ق�4
�اص الرسRة، �اص احلكومة تتكون م,بثقة من الشعب �ش تعرف 

  .ٔ�شIنو هو iس��اقLة، والتغلب عن املشالك
اح,ا تن�ٔكدو لمك، السIيد الوز�ر، كنا ن�ٔمل فهاذيك إالعفاءات الناس 

ة جشعتومه، اح,ا ما تÊشكرومك Rىل الناس اeيل ما تي	لصوش الرضيب
تنقولوش ٕاال فقط ولكن كنا نطمح ٕاىل ختفLض من الرضيبة Rىل املتقاRد�ن، 

ٔ�لف درمه،  168يف املعدل دÑل  60ل  55خفضنا شوية السقف من 
، "ٕاين احhجتك Ñ وطين"ولكن ت�9قى ¨قص، Zٔن املتقاRد اليوم تيقول 

كتدهور، و�اصو Rاتبا فLه الصÎة دÑلو كتدهور، الوضعية iج�عية 
اVمع ماكف�ٔة ¼ Rىل ما ٔ�سداه �الل حLاة شIبابه ا�ي ٔ�ف,اها يف �دمة هذا 

، واXد )un peu de récompense(الوطن وهذا واجب طبعا لكن 
  . الشوية دÑل نعاونوه

 òد �الل توا\دمك معنا طيÚ ىل ما بذ±متوه منR يد الوز�رIشكرمك الس'
  .. عن كفاءة يوم واح,ا كن�شاوفو، Rربمت 15هاذ 

حزب iسIتقالل س�9قى مع  -حىت ال ٔ�غفل  - 9خبصوص املادة 
املواطنني، ونطالب احلكومة بضام¨ت واحضة قانونية و ب�ٔال تعطل مصاحل 

  . املواطنني، كام ال نق�ل ٔ�ن متس هيبة اVو� وممتلاكهتا
اليت ٔ�سالت كثريا من  9هذا موقف حزب iسIتقالل من املادة 

هاذ املادة �ار\ة عن وجودها دا�ل مرشوع قانون املالية يف احلرب، وتبقى 
ٕاطار ما ¿سمى بفرسان املواز¨تية، هذا ٔ�مر سIنظل ندافع عنه، قوانني 

  .القانون ليكون ٔ�مسى قوة نتعامل هبا
  .شكرا السIيد الوز�ر
r تطعت وما االٕ ٕان ٔ�ريد ٕاال ": يم بقو¼ تعاىلوس�ٔخمتIصالح ما اس
  .صدق هللا العظمي" تولكت وٕاليه ٔ�ن9ب Rليه ،توفLقي ٕاال �{

  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسة رئ9سالسIيد 
  .شكرا السIيد الرئ9س Rىل اXرتامك eلوقت

  .دقLقة 28اللكمة اZٓن لفريق العدا� والتمنية يف Xدود 

 2الوقت ¶ادي Âزيدو \لسة �امسة، اليوم عند¨  شٕاذا ما اXرتم,ا
\لسات، فعند¨ الت�ٔ�ري د� دÑل ساRة ونصف، فرمبا  2\لسات و¶دا 

¶ادي Âكونو مضطر�ن �ش Âزيدو \لسة �امسة ٕاما اليوم يف اeليل ٔ�وال 
¶دا يف اeليل، فلهذا تنطلب من السادة الرؤساء �ش حيرتمو الوقت 

  .ا�صص للك فريق
  .تفضل السIيد الرئ9س

  :عبد الصمد مرميي السIيداملس�شار 
  .الرحمي yسم هللا الرمحن
  السIيد الرئ9س،

  السIيدان الوز�ران،
  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

جنمتع اليوم حبمد هللا وتوفLقه ملناقشة مرشوع قانون املالية لهذه السIنة، 

ا�ي قدمhه احلكومة ٔ�مام الربملان وفقا لHٔحاكم اVسIتورية، ونغتمن الفرصة 
احلكومة Rىل جناXه النوعي يف  لنتقدم من �اللمك �±هتنئة eلسIيد رئ9س

التعديل احلكويم ا�Zٔري ا�ي محل Rدة رسائل ٕاجيابية، ويه فرصة لتقدمي 
  .التحية ٔ�يضا Zٔحزاب اZٔ¶لبية اليت ¿رست وسامهت يف ٕاجناح هذا التعديل

  السIيد الوز�ر،
نناقش اليوم هذا املرشوع وحنن 'سIتحرض إالجنازات الطموXة اليت 

مؤخرا يف مسابقات دولية، بدول خمتلفة ويف  حققها الشIباب املغريب
جماالت خمتلفة، يف الطب وiبتاكر و�iرتاع والرÑضيات والقراءة 
وجتويد القر�ٓن الكرمي، ٕاجنازات ¯كشف عن النبوغ املغريب، ا�ي حيتاج ٕاىل 
. العناية والتقد�ر والتمثني، وٕاطالق عنانه يف جو من الثقة واحلرية والكرامة

تنا ٔ�ن هننئمك مبا حققhه احلكومة yشلك اسIت�,ايئ و¶ري مسIبوق يف كام ال يفو 
جمال ممارسة اZٔعامل �رحب بالد¨ لسIبع نقط ٕاضافLة، وهو ما مكهنا من 

  .Rامليا 53احhالل املرتبة 
وق�ل اخلوض يف تفاصيل مرشوع هذا القانون وما حيم4 من 

ة يف اجتاه مسIت�دات �مة وٕاجراءات اج�عية واقhصادية \ديدة ومعترب 
iسIت�ابة النتظارات املواطنات واملواطنني، ال بد من التوقف يف البداية 

  .عند السIياق العام الوطين واVويل ا�ي يناقش يف ٕاطاره هذا املرشوع
ويف البداية البد من إالشادة مبا حققhه اVبلوماسIية الوطنية، حتت 

ðمن ٕاجنازات \د هامة، سواء ف ،Ûادة \ال� املLيتعلق بتعز�ز حضور  ق
اململكة Rىل املسIتوى اVويل و�اصة يف القارة إالفريقLة، ٔ�و فð خيص 
القضية الوطنية اZٔوىل، قضية وXدتنا الرتابية، وهو ما يدفعنا Zٔن 

Jلس اZٔمن ا�ي �كرس  2494'سIتحرض يف هذا الش�ٔن القرار ا�Zٔري رمق 
  .غربٔ�ولوية م�ادرة احلمك ا�ايت اليت تقدم هبا امل

كام ٔ�مثرت اJهودات املبذو� لتدعمي موقف املغرب Rىل املسIتوى 
اVويل زÑدة Rدد اVول اليت ٔ�سقطت اRرتافها �لكLان الومهي، و�رجع هذا 
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اZٔمر �Zٔساس ٕاىل ما ٔ�كد Rليه \ال� املÛ يف خطابه ا�Zٔري مبناسIبة 
بية وضوح يف مواقفه، خبصوص مغر "eلمسرية اخلرضاء من  44ا�Äرى 

اÂهتLى rم \ال� " (الصحراء، وٕاميانه بعدا� قضيته، ومرشوعية حقوقه
Ûامل .(  

ونغتمن هذه املناسIبة eلتنويه ب�ٔفراد قواتنا املسلÎة امللكLة ولك املرابطني 
Rىل الثغور، ملا يقومون به من ٔ�دوار ن¬òL، ويف اVفاع عن حوزة الوطن 

اء اZٔمن الوطين واVرك املليك ووXدته الرتابية، كام حنيي Úود ر\ال و'س
وخمتلف اÚZٔزة اZٔم,ية والقوات املساRدة والوقاية املدنية ا��ن ¿سهرون 

  .بتفان ويقظة Rىل ٔ�من واسIتقرار هذا الوطن وسالمة املواطنني
وال جيب ٔ�ن نÊىس يف هذا السIياق ٔ�ن اك�ل الوXدة الوطنية والرتابية، 

Êيت س¬hة ومليلية واجلزر اJاورة يقhيض iسIتحضار اVامئ لوضعية مدي 
هلام، �عتبارهام م,اطق مغربية حمتÓ òسIتلزم من اVبلوماسIية الرمسية 

  .واملوازية وضع مقاربة واحضة السرت\اعها
والبد من جتديد الت�Äٔيد، من Úة ٔ�خرى، Rىل ماكنة القضية 
 الفلسطيLÊة �عتبارها قضية ٔ�مة، ÓسIتحق iه�م الالزم دفاRا عن حق

و'شIيد هبذه . الشعب الفلسطيين يف ٕاقامة دو� مسIتقR òامصهتا القدس
املناسIبة �ملواقف الرمسية املرشفة اليت اختذها املغرب، والهبة الشعبية اليت 
 ðربت عن الرفض القاطع لصفقة القرن، كام ندعو ٕاىل مزيد من اليقظة فR

ا وقع يف مومس خيص محالت التطبيع اليت يقوم هبا البعض، واكن �ٓخرها م
ا±متور ب�ٔرفود، وال زلنا نhÊظر تفاRل وز�ري اVا�لية والفالXة مع سؤالني 
وÚناهام هلام يف املوضوع من ٔ�\ل حتديد اجلهة املسؤو� عن هذا 
�iرتاق، كام 'سIتغل الفرصة ٕالدانة العدوان الغامش ا�ي شIنه العدو 

  .الصهيوين و¿شIنه Rىل قطاع غزة احملارص
  س،السIيد الرئ9

  السIيدات والسادة،
�ك�يس مرشوع قانون املالية ا�ي نتدارسه اليوم مزية �مة، Äونه يقدم 
من طرف حكومة معد�، مت تقليص Rدد وزراهئا ٕاىل مسIتوى قLايس �اكد 
�كون ¶ري مسIبوق، وذ� جبمع Rدد من القطاRات مع بعضها، سعيا 

  .لتحقLق مزيد من i'س�ام والفعالية
ناسIبة لنحمد هللا عز و\ل Rىل نعمة iسIتقرار كام 'سIتغل هذه امل 

اليت تع9شها بالد¨ يف حميط ٕاقلميي مضطرب، وذ� بفضل حمكة املغاربة، 
ملاك وحكومة وشعبا، وٕامياهنم ب�ٔمهية هذا iسIتقرار، ا�ي تعززه اZٓمال يف 
قدرة املغرب Rىل ٕاجناز مزيد من إالصالXات احلقLقLة، مما سIميكن من رحب 

السIياسIية وiقhصادية وiج�عية، وجتاوز إالÄراهات  الرها¨ت
والتÎدÑت اVا�لية واخلارجLة، وهو ما ¿سIتوجب يف نظر¨ يف فريق 
العدا� والتمنية ومعه iحتاد الوطين eلشغل �ملغرب، تعز�ز iخhيار 
اVميقراطي وما �رافقه من ٕاصالXات كربى، Rرب رشاكة فعا� بني خمتلف 

�ن يتقامسون مهوم ¯كر¿س وتعز�ز مسار إالصالح والتمنية الفاRلني ا�

واVميوقراطية ببالد¨، وهو ما لن يمت ٕاال حبيادية مؤسسات اVو� ٕازاء 
املشهد السIيايس واحلزيب، ووجود ٔ�حزاب سIياسIية قوية تت¬ىن مقاربة 
ٕاصالحLة ومعارضة قوية راشدة، تعكس نبض الشعب، ال ٔ�ن ¯كون س¬�ا 

ب الثقة يف العمل السIيايس ببالد¨، وتعمل لكها yشلك مÊسو  اخنفاض يف
جيعل مصلÎة الوطن فوق لك اعتبار وتhÊظم مسامههتا مضن الوRاء الوطين 
املؤطر �لثوابت اVسIتورية لبالد¨، ممثò يف ا�Vن إالساليم السمح، 
والوXدة الوطنية املتعددة الروافد، وامللكLة اVسIتورية، وiخhيار 

والسعي yشلك جامعي حنو بناء مغرب مسIتقر معزت هبويته  اVميقراطي،
إالسالمLة ؤ�صالته التارخيية وم�ش¬ث بقمي iنفhاح وiعتدال وال�سامح 

  .واحلوار
ونؤكد اليوم Rىل ٔ�ن ما قطعته بالد¨ من خطوات معتربة يف مسلسل 
البناء اVميقراطي، يضع اZٔحزاب السIياسIية و�يق القوى املشاركة يف 

لية السIياسIية يف امÎhان ¯كر¿س العمل السIيايس الن¬Lل احملرتم لقمي العم 
وم�ادئ اVميقراطية، �اصة Rىل املسIتوى اVا�يل، وتعز�ز اسIتقاللية 
قرارها، وجتديد خنهبا Rىل ٔ�ساس معايري الكفاءة والزناهة والوطنية والريق 

ب �خلطاب السIيايس ٕاىل مسIتوى انتظارات املواطنات واملواطنني وجتن
  .الرصاRات احلزبية الفار¶ة والرصاع Rىل املساXات

ولعل من بني إالجنازات احلكومLة اليت ميكن ٔ�ن تعزز الثقة يف 
مؤسسات اVو� ومؤسسات الوساطة، االتفاق املوقع مع الفرقاء 
iج�عيني وiقhصاديني يف ٕاطار احلوار iج�عي، وا�ي مكن من 

ائدة املوظفني واملسIت	دمني ؤ�جراء القطاع حتقLق العديد من املك�سIبات لف
اخلاص، Rالوة Rىل ٕاسهامه يف تعز�ز السمل iج�عي وiسIتقرار يف 
بالد¨، وهو iسIتقرار ا�ي حنن مدعوون، لك من موقعه، ٕاىل احلفاظ 

  .Rليه والعمل Rىل اسIتدامhه
  السIيد الرئ9س،
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة،
الية لهذه السIنة يف ظل املتغريات اليت \اء هبا ي�ٔيت مرشوع قانون امل

القانون التنظميي لقوانني املالية، ومهنا �Zٔساس الربجمة املزيانياتية لثالث 
  .سIنوات، واع�د م�دٔ� الصدقLة مكبدٔ� ٔ�سايس يف تقد�ر املوارد والنفقات

لقد جسلنا يف هذا إالطار تقليص احلكومة ملدة تقدمي قانون التصفLة، 
iلزتام بتقدمي الو2ئق املصاح�ة ملرشوع القانون، وهو ما ٔ�دى ٕاىل ارتفاع و

معدل الشفافLة مكؤرش �م يف ٕاRداد مرشوع القانون وٕاطالع املواطن Rىل 
من  اZٔخرىاملعطيات الرمقية من �الل مزيانية املواطن وRىل مجيع الو2ئق 

  .�الل البوابة iلكرتونية eلوزارة
ات مرتبطة �ملداخLل اجلبائية ٕا�ن عرض تنفLذ كام 'س�ل تقدمي معطي

قانون املالية لسIتة ٔ�شهر اZٔوىل يف شهر يوليوز املايض بطريقة تؤرش Rىل 
ٕاضفاء الصدقLة، لك,ه ويف ظل غياب معطيات \ديدة ٕاىل Xدود hرخي 
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م,اقشة مرشوع قانون املالية جتعلنا نفhقد eلصورة اليت من ش�ٔهنا توضيح 
اليت مت iلزتام هبا من املداخLل والنفقات كتوقعات مدى بلوغ اZٔرقام 

  .2019عرضت يف مرشوع قانون املالية لسIنة 
Zٔ\ل ذ�، فٕاننا نؤكد Rىل رضورة العمل Rىل تقدمي عرض حول تقدم 

  .تنفLذ املزيانية السIنوية مرفقا مع تقدمي مرشوع قانون املالية eلسIنة املوالية
  السIيد الرئ9س،

ار iنفhاح iقhصادي ¿سIتوجب م,ا اسIتحضار ٕان ت¬ين بالد¨ خلي
القضاÑ واملؤرشات إالقلميية واVولية و5�ٔرها Rىل iقhصادي الوطين، وت��ع 
الفرص iقhصادية وiس�íرية املتاXة واع�د الوسائل الوقائية من ا�اطر 
واZٔزمات، وهو ما جيعلنا نتوقف Rىل املؤرشات واملعطيات التالية اجلد�رة 

  :�ملتابعة والتÎليل ومهنا

رات الت�ارية العاملية يف ظل Xدة املنافسة والسIباق  - ¯زايد الت̄و
  iقhصادي بني الوالÑت املتÎدة والصني؛

رات اجليوسIياسIية يف م,طقة الرشق اZٔوسط مما ÓسIمتر  - اسIمترار الت̄و
  معه تقلبات ٔ�سعار النفط يف السوق اVويل؛

  ؛%3¯راجع 'سIبة ا±منو العاملي ٕاىل  -

تباط�ٔ يف 'سIبة ا±منو Rىل مسIتوى iحتاد اZٔورويب ليصل ٕاىل يف  -
1.2.%  

 òت وخماطر وفرص"ٕان املعطيات املس�Ñسرت� دون شك " حتد
بظاللها Rىل iقhصاد الوطين، السðI ٕاذا اسIتحرض¨ بعض املؤرشات 
السلبية لالقhصاد الوطين، وهو ما ¿سIتدعي العمل Rىل جتاوزها لتحصني 

  :ت، ومهنا Rىل س¬Lل املثالاملك�سIبا
ن��Lة ارتفاع الواردات مقابل  5.2%تفامق جعز املزيان الت�اري بÊسIبة  -

  الصادرات؛ 
  ¯راجع حتويالت املغاربة املقميني �خلارج؛ -
  .ارتفاع النفقات اجلارية -

ومقابل هذه التÎدÑت وإالÄراهات، فٕان iقhصاد الوطين ميتÛ نقاط 
هيا يف مواÚة التÎدÑت والرفع من تنافسIية iقhصاد قوة ميكن īراكز Rل

  :الوطين، ومن ٔ�مهها

  ارتفاع م,حى صادرات القطاع الصناعي؛ -

  تطور اجيايب لعائدات السIياXة؛ -

  ارتفاع الطلب اVا�يل ن��Lة توطيد اسIهتالك اZٔرس؛ -

 Ó9سجيل تطور اجيايب eلمداخLل اجلبائية و¶ري اجلبائية �زÑدة تقارب  -
  .2018مقارنة مع سIنة  مليار درمه

ٕاننا نؤكد Rىل ٔ�مهية السIياق اVويل ؤ�مهية iلزتام ببعض الضوابط اليت 
متكن من حتسني املالية العمومLة وا±متوقع مضن املنظومة اVولية، وهذا ما 

حول " املنتدى iقhصادي العاملي"يف تقر�ر  75جعل بالد¨ حتتل املرتبة 
يف تقر�ر ممارسة اZٔعامل �متوقعه يف الرتبة  التنافسIية، وحتسن ¯رت9ب املغرب

53.  
ورمغ التباطؤ احلاصل Rىل املسIتوى العاملي ويف م,طقة اليورو، مت 

Rىل املسIتوى الوطين، وهو ما ميثل ضعف معدل % 2.9حتقLق 'سIبة منو 
  .ا±منو احملقق يف م,طقة اليورو وفوق معدل ا±منو العاملي

i ذ بعني�Zٔنا من اLه من لك ذ� ال يعفLياق الوطين مبا فIعتبار الس
تطورات واح�hا\ات فüوية وقطاعية وجمالية، ووضعية الفüات الهشة 
وحمدودة ا�Vل، بل ال بد من الت�ٔمل يف املعطيات iقhصادية الوطنية، منو 
اقhصادي مدعوم yشلك رئ9يس �لطلب اVا�يل، ن��Lة توطيد اسIهتالك 

سIهتالك اZٔرس ي�ٔيت يف ظل ¯زايد اZٔرس، مع إالشارة ٕاىل ٔ�ن ارتفاع ا
مليار درمه، ومعه  9القروض املمنوXة لHٔرس، واليت عرفت ارتفاRا ب 

  .ارتفع مhوسط حتمل د�ن اZٔرس
هذه الوضعية يصاحهبا اخنفاض يف التوفري Vى هذه اZٔرس، وتوÚها 
ٕاىل اسIهتالك املنتو\ات املنخفظة ا±مثن، وهو ما سIيÊشط معه iقhصاد 

، كام يؤرش لرتاجع الطلب اVا�يل مسIتق�ال yس¬ب تدين القدرة ¶ري املهيلك
  .الرشائية لهذه الرشاحئ الواسعة من اZٔرس

جعزا بÊسIبة  2019جسل يف يوليوز  ٔ�ما �لÊسIبة eلمزيان الت�اري فقد
yس¬ب ارتفاع الواردات، وهو جعز مسIمتر ودامئ مع الت�Äٔيد Rىل ٔ�ن % 5.2

¯ربطنا معها اتفاقLات التبادل احلر،  نصف الواردات ت�ٔيت من اVول اليت
ويه وضعية ¶ري مhاكفüة لب�¨ يف Rالقاته الت�ارية اخلارجLة يف ظل ضعف 
تنافسIية املقاو� الوطنية واملÊش�ٓت إالنتاجLة، �لرمغ من إالجراءات 

  .ال�شجيعية املس�ò لك سIنة يف قوانني املالية
يفوتنا ٔ�ن نؤكد Rىل احلا\ة ويف هذا إالطار وتبعا eلتوجهيات امللكLة، ال 

ٕاىل اختاذ ٕاجراءات ¯روم تعز�ز دور القطاع البنيك يف متويل املقاوالت 
من الÊسIيج % 90الصغرية واملتوسطة والصغرية \دا اليت Óشلك 

من القمية املضافة، بx9 % 30املقاواليت، ¶ري ٔ�هنا ال Óسامه سوى مبا يقارب 
اواليت Vول م,ظمة التعاون Óس�ل نفس الÊسIبة مكعدل يف الÊسIيج املق
، هذه الوضعية تدفعنا %60والتمنية iقhصادية، مع قمية مضافة تت�اوز 

القرتاح ٕاXداث مرصد وطين ملتابعة وقLاس 5�ٔر ا±متويل املايل و5�ٔره Rىل 
  .iقhصاد الوطين

ٔ�ما خبصوص iس�íر العمويم، فال خيفى Rىل X�ٔد اVور الهام 
�عتباره رافعة لالقhصاد الوطين، ؤ�داة eلت�ٔهيل واحليوي ا�ي يضطلع به 

iج�عي وتقليص الفوارق iج�عية واJالية وفك العز� عن املناطق 
  .النائية صعبة الولوج

ويف هذا إالطار 'س�ل يف فريق العدا� والتمنية التو\ه إالجيايب 
ٕاىل وإالرادي Vى احلكومة يف رفع iع�دات ا�صصة ¼، حLث سIتصل 

مليار درمه  101.2، مهنا 2020مليار درمه �رمس سIنة  X198دود 
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مليار درمه �لÊسIبة  �77لÊسIبة eلمؤسسات واملقاوالت العمومLة، و
  . مليار درمه فð خيص امجلاRات الرتابية e19لمزيانية العامة و

ومن Úة ٔ�خرى، البد من إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل املقاربة املعمتدة 
حلكومة لتحسني فعالية نفقات iس�íر العمويم وجتاوز ضعف من طرف ا

من �الل  2019القدرة التنفLذية eلمشاريع iس�íرية �رمس القانون املايل 
  تعممي ٕاجناز دراسات لتقLمي 5�ٔرها iج�عي وiقhصادي 

ٕاال ٔ�نه و�لرمغ من اJهودات املبذو� يف هذا اJال، فٕان 5�ٔر ذ� Rىل 
iقhصادي الزال حمدودا yس¬ب ضعف مردودية iس�íر العمويم ا±منو 

وجناعته، كام ¿س�ل ارتباطا بذ� صعو�ت الولوج ٕاىل العقار الجناز 
املشاريع اجلديدة �لÊسIبة eلمس�مثر�ن اجلدد، يف الوقت ا�ي تو\د فLه 
مساXات ¶ري مسIتعمò مبناطق صناعية Rدة، مل تت	ذ yش�ٔهنا القرارات 

  .السرت\اعها وٕاRادة تفو�هتا الالزمة
كام نود يف ٕاطار توفري املعطيات املرتبطة �الس�íرات ٔ�ن تعمل 
احلكومة Rىل تقدمي معطيات عن املشاريع املنجزة بدمع من احلكومة، ؤ�ن ال 
يمت iكتفاء يف الوثيقة املقدمة مضن و2ئق مرشوع قانون املالية Rىل ٔ�رقام 

توفري معطيات توحض م�ٓل ون��Lة التفويت وٕاحصاءات Rامة، بل البد من 
ا�ي يقع يف السIنوات السابقة ومدى الزتام املس�مثر�ن ٕ�طالق املشاريع 

  .وتنفLذ iلزتامات و�لق فرص الشغل
وال يفوتنا التن¬Lه ٕاىل رضورة اختاذ ٕاجراءات Óشجع Rىل تو\ه iس�íر 

التمنية بني خمتلف اZٔج,يب eلمناطق البعيدة مبا من ش�ٔنه ٕاXداث توازن يف 
  .املناطق ببالد¨

ٔ�ما عن املقhضيات اليت \اء هبا املرشوع واملتعلقة بنفقات تنفLذ اZٔحاكم 
اليت صوتنا Rلهيا  9القضائية ضد اVو� وامجلاRات الرتابية، واملمثò يف املادة 

  :�المhناع، فٕاننا نؤكد yش�ٔهنا Rىل ما ييل
ن ÓسIتقمي بدون اسIتحضار ٔ�مه ٕان القراءة املوضوعية لهذه املادة ل

خصائص القاRدة القانونية �عتبارها قاRدة Rامة وجمردة، وهو ما يعين ٔ�ن 
  .املرشع جيب ٔ�ن ي�ٔ�ذ بعني iعتبار ا2ٓZر القانونية املرتتبة عن هذه اخلطوة

لقد اس�,د¨ يف ت�Äٔيد¨ Rىل رضورة تعديل هذه املادة ٕاىل مجò من 
  :رات، نعد ٔ�مههاiعتبارات واحلي�Lات واملرب 

�لتصويت "من اVسIتور Rىل ٔ�ن قانون املالية يصدر  75نص الفصل  -
". من ق�ل الربملان، وذ� طبق الرشوط املنصوص Rلهيا يف قانون تنظميي

من القانون التنظميي  6واXرتاما لهذه القاRدة يتعني التذكري مبقhضيات املادة 
كن ٔ�ن تتضمن قوانني املالية ٕاال ال مي: "لقوانني املالية اليت تنص Rىل ٔ�نه

ٔ�حاكما تتعلق �ملوارد والتاكليف وهتدف ٕاىل حتسني الرشوط املتعلقة 
  ".بتحصيل املداخLل ومراق�ة اسIتعامل اZٔموال العمومLة

، فٕاهنا ¯ريم ٕاىل ٕاXداث مسطرة �اصة لتنفLذ 9و�لرجوع ٕاىل املادة 
اص احلرصي اZٔحاكم القضائية، اليشء ا�ي ال يد�ل مضن iخhص

  .eلقانون املايل

 2008سIنة  728لقد حسم القضاء اVسIتوري مبقhىض قراره رمق  -
اZٔمر، Xني Rاجل Rالقة قوانني املالية �Jاالت ال�رشيعية اخلار\ة عن 
نطاقها، Rىل ٔ�ساس اعتبار لك املقhضيات اخلار\ة عن نطاق حتسني 

ة و�ار\ة عن نطاق الرشوط املتعلقة بتحصيل املداخLل تعترب ال دسIتوري
من قانون املالية  8اخhصاص القانون، واعترب بذ� ٔ�حاكما مضن املادة 

مhعلقة X�ٕداث مسطرة �اصة لتحصيل الغرامات yش�ٔن  2009لسIنة 
ا�الفات يف جمال السري واجلوالن �ار\ة عن نطاق اخhصاص القانون 

  .املايل
قانون املسطرة  ٕان قواRد تنفLذ اZٔحاكم القضائية م,صوص Rلهيا يف -

املدنية، واليت حتدد طرق التنفLذ مبا فهيا ÄيفLات ٕايقاف وت�ٔجLل التنفLذ 
وتقدمي الضام¨ت والكفاالت والبت يف الصعو�ت، و¶ري ذ� من 
إالجراءات املرتوك تدبريها لقايض التنفLذ بواسطة قرارات ؤ�وامر قضائية 

  .Óسهل وتوفر لك الضام¨ت eلتنفLذ املالمئ لHٔحاكم
  السIيد الرئ9س،
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة،
ٕان اZٔرقام واملؤرشات تؤكد الطابع iج�عي ملرشوع قانون املالية، 
ا'س�اما مع اZٔهداف املسطرة يف الرب¨مج احلكويم، السðI ما يتعلق 
بتطو�ر ا±هنوض �ل�شغيل وتعز�ز التمنية ال¬رشية وال�سك iج�عي 

مليار درمه لتفعيل القانون إالطار ملنظومة  91ختصيص  واJايل، حLث مت
مليار درمه  18الرتبية والتكو�ن والبحث العلمي وختصيص ما يناهز 

مليار درمه Vمع القدرة الرشائية eلفüات الهشة  26لتقليص الفوارق، و
  .2025والطبقة املتوسطة �ٕالضافة ٕاىل دمع ومواصò تفعيل خمطط الصÎة 

س من تقوية iقhصاد الوطين هو ٕاXداث فرص ٕان الهدف اZٔسا
شغل ومتويل سIياسات اج�عية ٕارادية Óسهم يف تقليص الفوارق iج�عية 
واJالية وÓسعى eلت�اوب مع انتظارات املواطنني وحتقLق العدا� iج�عية 

  .واJالية
ويف هذا إالطار ٕاطار البد من iن��اه ٕاىل ما تعرفه ب�¨ يف اZٓونة 
ا�Zٔرية من قلق جممتعي صامت hرة و¨طق hرة ٔ�خرى، ومن جتلياته تنايم 
Rدد من الظواهر املقلقة من ق�يل تنظمي وقفات اح�hاجLة من طرف بعض 
الفüات اJمتعية واملهنية، قامسها املشرتك التعبري عن iس�Lاء من ضعف 

رسية اليت 5�ٔر التمنية، �ٕالضافة ٕاىل ظاهرة جهرة الكفاءات و الهجرة ال 
ٔ�صبحت مس�رشية يف صفوف الشIباب وما يhÊج عهنا من م�ٓيس وفواجع 
ن��Lة غرق البعض يف طريق الهجرة، وكذا مظاهر iس�Lاء العارم املعرب 
عهنا Rرب مواقع التواصل iج�عي، واZٔ¶اين الشIبابية ويف املالعب 
الرÑضية، اليت ٔ�حضت تنحو م,حى تب	9س معل املؤسسات الوطنية 

السIياسIية والنقابية Rىل Xد سواء، مما يدعو¨ مجيعا ٕاىل حسن التقاط و 
إالشارات وiن��اه والترصف مبا تقhضيه اeلحظة التارخيية من مسؤولية 
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  .hرخيية جسIمية Rىل امجليع
ٔ�ما فð يتعلق بقطاع الرتبية والتكو�ن والبحث العلمي، ف,ظرا eلماكنة 

�ن �عتباره قطاRا م,ت�ا ذو طبيعة اليت حيظى هبا قطاع الرتبية والتكو 
اج�عية، فقد تضمن مرشوع قانون eلسIنة املق�ò مجموRة من إالجراءات 
والتدابري املهمة لتزنيل مقhضيات القانون إالطار، كام تضمن ٔ�يضا مجموRة من 
اZٔهداف اليت من ش�ٔهنا الرفع من النتاجئ إالجيابية هبذا القطاع مبا ينعكس 

  .Rىل جودة التعلمي
¶ري ٔ�نه ي�Êغي ٔ�ال حيجب عنا لك ذ� السعي لبلوغ اZٔهداف 
إالسرتاتيجية، iن��اه لبعض iشاكالت واملعوقات اليت قد ت�س¬ب يف 
عرقò إالصالح املÊشود، ويف هذا السIياق ندعو يف ٕاطار التعاون والتاكمل 
ا بني املؤسسات ٕاىل ٕاجياد صيغة مشرتكة eلتقLمي املسIمتر ملراXل تزنيل هذ

  .إالصالح
وفð يتعلق �لقطاع الصحي، فقد حظي بدوره �الل الوالية احلكومLة 
املاضية واحلالية �ه�م Äبري يت�ىل بوضوح يف iع�دات املهمة املرصودة 

 òنة املق�Iث س��لغ السLداث  18.6لهذا القطاع، حXمليار درمه، مع ٕا
LÊة التحتية م,صب شغل هبدف توسIيع العرض الصحي وتعز�ز الب  4000

والرفع من الطاقة iس�Lعابية eلمؤسسات iس�شفائية، وتعز�ز اخلدمات 
  .الصحية املوÚة eلعامل القروي وتوسIيع وت�ٔهيل املسIتع�الت الطبية

¶ري ٔ�نه �لرمغ من اJهود املبذول، فٕان تصنيف املغرب يف مؤرش 
اوت الك�ري الصÎة العاملي الزال مhدنيا، كام ٔ�ن املعطيات ¯كشف عن التف

املس�ل بني اجلهات وبني الوسطني احلرضي والقروي، حLث ترتكز معظم 
اجلديدة واملوارد ال¬رشية بÊسIبة ٔ�زيد -البLÊات iس�شفائية مبحور الق,يطرة

من اZٔطر العامò يف القطاع، فضال عن اسIمترار إالشاكالت  %50من 
  . واسعة مهنم املرتبطة بوضعية املوارد ال¬رشية الصحية ومعا¨ة فüات

ٔ�ما يف امحلاية iج�عية، فٕاننا 'سIهتل هذا احملور �لتغطية الصحية، 
حLث نغتمن الفرصة ±هتنئة م,خرطات وم,خرطي التعاضدية العامة ملوظفي 
إالدارات العمومLة ٕ�هناء عهد الس�9ة والفوىض دا�ل هذه التعاضدية، ٕا5ر 

املالية والسIيد وز�ر الشغل القرار الش�اع املشرتك eلسIيد وز�ر iقhصاد و 
  .وإالدماج املهين السابق والقايض حبل التعاضدية وٕاسIناد ٕادارهتا ملترصفني

كام ال يفوتنا التوقف عند اJهود املقدر eلسIيد وز�ر الشغل وإالدماج 
املهين السابق وا�ي بصم Rىل حصيò ممتزية �الل مرòX انتدابه، خصوصا 

i تقلني واملهنينيما يتعلق بتعز�ز امحلايةIجراء واملسZٔج�عية لغري ا.  
كام ننوه X�ٕداث الصندوق املغريب eلت�ٔمني الصحي لتدارك iخhالالت 
والصعو�ت اليت اكنت توا\ه الصندوق الوطين ملنظامت iحhياط 

، وا�ي سIميكن من تعز�ز م�ادئ الشفافLة )i)CNOPSج�عي 
  .از¨ت املالية eلصندوقواحلاكمة يف ال�سIيري واحلفاظ Rىل التو 

ويف هذا إالطار جندد اVعوة ٕاىل �رجمة مرشوع القانون املتعلق مبدونة 
التعاضد قصد دراسIته واملصادقة Rليه يف ٕاطار القراءة الثانية مب�لس 

املس�شار�ن، وهو القانون ا�ي من ش�ٔنه ٕاضفاء الك)ري من الشفافLة 
Rدم ¯كرار iخhالالت اليت واحلاكمة Rىل تدبري القطاع التعاضدي وضامن 

شابت تدبري Rدد من التعاضدÑت، واحلكومة مسؤو� Rىل ت��ع هذه 
املسؤوليات، وهو ما يدفعنا ٕاىل املطالبة ٕ�جراء معليات رقابة وافÎhاص هتم 

  .مجيع التعاضدÑت حسب جحمها لتجنب ٔ�ي اÂزالقات مسIتق�ال
حيتاج ٕاىل اليقظة  ٔ�ما عن التغطية iج�عية، فٕان هذا احملور املهم

القصوى واحلذر من لك ا�اطر اليت هتدده، فٕاصالح ٔ�نظمة التقاRد �ت 
حيتاج ٕاىل املرور ٕاىل ٕاصالح يفيض ٕاىل ٕارساء قطب معويم لتفادي 

  . ٕاصالXات مقLاسIية \ديدة Rىل مسIتوى الصندوق املغريب eلتقاRد
�لنتاجئ احملققة وفð يتعلق �لشغل وإالدماج املهين والبطا�، فٕاننا ننوه 

Rىل مسIتوى ال�شغيل، مع اسIمترار �لق فرص الشغل يف ٕاطار خمطط 
، ¨هيك 2020م,صب سIنة  400.000ال�رسيع الصناعي يف ٔ�فق حتقLق 

م,صب شغل �لقطاع العمويم �الل الوالية  140.000عن ٕاXداث حوايل 
  .%8.1سامه يف تقليص 'سIبة البطا�، ٕاىل  احلكومLة احلالية، وهو ما
م,صب يف مرشوع قانون املالية احلايل  200كام Âمثن ختصيص 

  .لHٔش	اص يف وضعية ٕاRاقة Xاميل الشهادات العليا
ٔ�ما عن تقليص الفوارق iج�عية، Âمثن يف هذا الصدد الزÑدة املطردة 
يف iع�دات املالية املرصودة لعدد من الربامج اليت ¯روم تقليص الفواق، 

Ñدة يف Rدد املسIتفLد�ن من هاته الربامج وجتويد وهو ما من ش�ٔنه الز
مليار درمه Jموع  �18دماهتا، حLث خصصت احلكومة هذه السIنة 

الربامج ذات الصò، تتوزع Rىل تقليص الفوارق iج�عية واملبادرة 
وم,ح التعلمي العايل " ت9سري"الوطنية eلتمنية ال¬رشية و�ر¨مج دمع ا±متدرس 

  .ساRدة املبارشة eلÊساء اZٔرامل و¶ريها من الربامجو�ر¨مج رامLد وامل 
وسIيظل التÎدي اZٔكرب ا�ي يوا\ه احلكومة هو ضامن وصول هذه 
الربامج eلفüات املعنية هبا وجتويدها، وسIنظل ندعو ٕاىل ال�رسيع ٕ�خراج 
الس�ل iج�عي املوXد، ا�ي سIميكن من اسIهتداف الفüات املعنية هباته 

  .الربامج
صندوق املقاصة، فقد جسل مرشوع قانون م�لغا Xدد يف ٔ�ما عن 

مليار درمه اليت مت حتديدها يف عرض  13.6مليار درمه عوض  14.6
توÚات مرشوع قانون املالية يف شهر يوليوز املايض، ٔ�ي �زÑدة مليار 
درمه، اليشء ا�ي يدفعنا ٕاىل الت�Äٔيد ٔ�ن احلا\ة ٔ�صبحت ملÎة ٕاىل اع�د 

الهشة والضعيفة وحمدودة ا�Vل، حىت Âكون فعال ٔ�مام  دمع م�ارش eلفüات
دمع من مزيانية اVو� لهذه الفüات عوض املزيانية ا�صصة لصندوق 

  .املقاصة
ويف احلوار iج�عي واملوارد ال¬رشية، فٕاننا نؤكد، السIيد الوز�ر، ؤ�نمت 

وار Óرشفون Rىل قطاع الوظيفة العمومLة، ٔ�ن 'سIهتل تد�لنا يف احملور �حل
  : ومهنا 2019ٔ��ريل  i25ج�عي والزتامات احلكومة املضمنة يف اتفاق 
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مساRد�ن ٕاداريني ومساRد�ن " ٕاXداث در\ة \ديدة eلفüات اVنيا -
 òات ٔ�خرى يف وضعيات مماثüات اليت ال يتعدى "تق,يني وفüويه الف ،

رومة درمه وتتوفر Rىل الرشوط القانونية eلرتقLة، ¶ري ٔ�هنا حم 4000ٔ�جرها 
من الرتقLة yس¬ب Rدم وجود در\ة \ديدة يلجون ٕا±هيا وظلوا يف درجهتم 
لسIنوات Rديدة، �� فٕاننا نؤكد Rىل رضورة ٔ�ن تعمل احلكومة Rىل رفع 

  .الظمل عن هذه الفüة وجعل هذا iلزتام ٔ�وىل اZٔولوÑت
  :ؤ�ن تعمل احلكومة ٔ�يضا Rىل 

Ñدة يف احلد اZٔدىن مhابعة اسIتفادة ٔ�جراء القطاع اخلاص من الز* 
  لHٔجر وضامن حقوقهم وتغطيهتم iج�عية؛ 

مراجعة النظام اZٔسايس العام eلوظيفة العمومLة مبا ي�ىش مع * 
  املسIت�دات اليت تعرفها إالدارات العمومLة؛

، 2011ٔ��ريل  26مراجعة م,ظومة اZٔجور وهو الزتام ورد يف اتفاق * 
ورش ا�ي يعد فرصة حقLقLة لرتشIيد وحلدود الساRة مل يمت فhح هذا ال

  .النفقات ومراجعة العديد من الوضعيات والتعويضات
وال يفوتين الوقوف Rىل احلركة iح�hاجLة الفüوية والقطاعية واليت 
ٔ�صبح معها بعض املتابعني يعلقون Rىل النتاجئ املتواضعة اليت 'س�لها يف 

مس فريق العدا� والتمنية iسIت�ابة واخنراط امل�ٔجور�ن فهيا، لنؤكد لمك �
وiحتاد الوطين eلشغل �ملغرب ٔ�ن 'سIبة iخنراط يف إالرضا�ت Óشلك 
نقطة نظام وجب iن��اه ٕا±هيا ودافع ٔ�سايس Zٔ\ل العمل Rىل اسرت\اع ثقة 
الوسطاء iج�عيني ممثò يف املركزÑت النقابية ودمعها ومساندهتا والعمل 

ل النقايب ويوحض حق ممارسة العمل وصون Rىل ٕاخراج قانون يؤطر العم
احلرية يف iن�ء النقايب، ويضفي مزيدا من الشفافLة Rىل Rالقات الشغل 

  .وRىل املامرسة النقابية
ٔ�ما Rىل مسIتوى السكن فٕان اZٔمر ¿سIتوجب حتسني رشوط 
iسIتفادة من العرض السكين وتطو�ر املنتوج ا�ي يد�ل يف �انة 

  .سكن iقhصاديالسكن iج�عي وال 
وRىل س¬Lل اخلمت، فٕاننا يف فريق العدا� والتمنية ومعه iحتاد الوطين 
eلشغل �ملغرب، نعترب ٔ�ن بالد¨ �لرمغ من التÎدÑت احمليطة هبا دا�ليا 
و�ارجLا قادرة Rىل جتاوزها، وÄسب رها¨ت التمنية وiزدهار، وت�Äٔيد 

Vويل، بفضل ما متلكه من طاقات متوقعها يف احمليط إالقلميي والقاري وا
وٕاماك¨ت، وٕارث ثقايف وحضاري، وحتتاج يف س¬Lل ذ� ٕاىل بناء الثقة بني 
 òصادية، ومواصhقi ياراتناhق اخLمكو¨هتا، والثقة يف ٕاماك¨هتا، وتدق
كر¿س اVميقراطية واحلرية والكرامة  التصدي للك مظاهر الريع والفساد، ̄و

Jج�عية واi ياسة ويف والعدا�Iالية، وتعز�ز ثقة املواطن يف الس
  .مؤسسات ب�ه مبا يضمن التعبئة امجلاعية املطلوبة ±هنضة لك شعب ؤ�مة

  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :السIيد رئ9س اجللسة

  .شكرا السIيد املس�شار
  .�ٓخر مhد�ل يف هذه اجللسة رئ9س الفريق احلريك

  :اعياملس�شار السIيد م�ارك السIب
yسم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني وRىل �ٓ¼ 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  السIيد الرئ9س، 
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفريق احلريك مب�لسIنا املوقر، Zٔعرض 
العريضة ملنظور¨ ملرشوع هذا القانون الهام ا�ي  Rىل ٔ�نظارمك اخلطوط

¿شلك احملك احلقLقي الخhبار السIياسات العمومLة وiخhيارات املسطرة 
  . يف الرب¨مج احلكويم

 òوامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�جسل بعض املالحظات املهنجية ذات الص
  :هبذا املرشوع

ع مع الصيغة اجلديدة ، رمغ اJهود املبذول ملالءمة هذا املرشؤ�وال
eلهيلكة احلكومLة، ٕاال ٔ�نه يضل مؤطرا �لصيغة احلكومLة السابقة، ومل 
¿سIتطع لظروف موضوعية، مواÄبة خLار القطبية املعمتدة يف بناء احلكومة 
اجلديدة، قطبية نتطلع يف الفريق احلريك ٕاىل ¯رمجهتا ٕادارÑ وماليا Rرب جتميع 

احلكومLة، بغية �لق i'س�ام بني فعيل eلقطاRات املشلكة لHٔقطاب 
  .صناRة القرار إالداري واختاذ القرار السIيايس

، نعتقد \ازمني، بعد ما يقرب مخسة سIنوات Rىل صدور القانون 2نيا
التنظميي eلاملية، ٔ�ن جتديد بLÊة القانون املايل ٔ�حضى مطلبا ٔ�ساسIيا، من 

د معرها ٕاىل م,تصف �الل جتاوز شلك وطبيعة هذه الوثيقة املالية اليت يعو 
ال�سعينات، والتحول حنو مزيانية النتاجئ، وتوطني املشاريع ب�ٓ\ال حمددة 
لٕالجناز، وٕارفاق املرشوع ب¬Lان عن نفقات وم,جزات السIنة السابقة بدل 
انتظار قوانني التصفLة، ويه تدابري من ش�ٔهنا Óسهيل دور الربملان يف دراسة 

 ٕاىل إالجهتاد ±متكني املؤسسة وتعديل املزيانية مس�لني تطلعنا كذ�
ال�رشيعية،من حقها يف تعديل املزيانيات القطاعية يف اeلجن اVامئة، بذل 
حرص هذا iخhصاص يف الشق الرضييب واملواز¨يت، حىت ال تظل ٔ�شغال 
هذه اeلجن جمرد فضاء ملناقشات Rامة دون ٔ�دىن ت�ٔثري Rىل مسار الربامج 

  .وإالخhيارات القطاعية
تطلعنا كذ�، يف الفريق احلريك، Äبري ٕاىل ٔ�ن ينخرط املرشوع  ،2لثا

احلايل يف الت�ٔس9س لورش ا±منوذج التمنوي اجلديد ا�ي رمس صاحب 
اجلال� املÛ محمد السادس نرصه هللا معامله الكربى، ب�ٔبعادها iقhصادية 

لرثوة وإالج�عية واJالية، وهو ما يتطلب إالنتقال ٕاىل سIياسة مالية تhÊج ا
بدل iكتفاء فقط مبنطق توزيعها، Rىل قلهتا ٔ�صال، سIياسة مالية Âريدها 
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م,ت�ة ملصادر وموارد \ديدة، حباكمة مالية واقhصادية ال تقف فقط عند 
  .تغيري املعادالت اجلبائية

  السIيد الرئ9س،
ال ميك,نا يف الفريق احلريك، ومن م,طلق فكر احلركة الشعبية وق,اRاهتا 

سIنة، ٕاال ٔ�ن 'س�ل اRزتاز¨ مبا تنعم به بالد¨ من  60مدى  الراخسة Rىل
رمجة مhدر\ة  ٔ�من واسIتقرار، وتعز�ز eلبناء املؤسسايت، والرصيد احلقويق، ̄و
eلمغرب اVسIتوري اجلديد، والن�اXات اVبلوماسIية املتالحقة يف خمتلف 

حتصني  احملافل اVولية والقارية، واليت مك,ت بالد¨ بقLادة ملكLة حكمية من
ماكنته kرشيك ٕاسرتاتيجي يف العامل اجلديد، وبناء منوذج مغريب ممتزي ٕاقلمييا 
وÚوÑ ودوليا يف خمتلف اJاالت سIياسIيا وحقوقLا، ٕاقhصادÑ واج�عيا 
وجماليا، منوذج مغريب ال خيفي ٔ�عطابه �ملساحLق ولكن ¼ ٕارادة قوية 

ؤسسات، مغرب يت�ه لصناRة البديل وتصحيح املسار، يف ٕاطار مغرب امل
�خhياراته إالسرتاجتية حنو فhح مزيد من ٔ�بواب ا±منو iقhصادي، وٕاقرار 
رسIيخ دوره يف صناRة املسIتق�ل إالفريقي،  العدا� اJالية وإالج�عية، ̄و

ج,وب، ويف مد جرس التعاون والتاكمل بني ضفيت  -ويف حوار شامل 
م,اهضة إالرهاب والتطرف، املتوسط، فضال عن رÑدته ¶ري املسIبوقة يف 

وiنتصار eلسمل واZٔمن والوXدة يف املنطقة املغاربية كتك)ل ٕاقhصادي Äبري 
  . توXده اeلغات والتارخي ووXدة املصري

ويف هذا السIياق نتطلع ٕاىل ٔ�ن ¯كون التحوالت اليت تعرفها م,طقة 
 إالحتاد املغاريب فرصة جلنوح خصوم وXدتنا الرتابية حنو س¬Lل احلمكة

والتعقل، ووقف م,اوراهتم اليت حتول دون ٕاهناء الزناع املفhعل حول مغربية 
ٔ�قا±مينا اجلنوبية الراخسة �ر�ط البيعة املقدس و�لتارخي والطبيعة، �اصة يف 
ظل املقرتح املغريب القايض ٕ�قامة حمك ذايت يف ظل سIيادة اململكة 

الوطن والرتاب، وا�ي  املغربية، ويف ظل اجلهوية املوسعة املبLÊة Rىل وXدة
يعترب Xال ال حميد عنه، ومرحب به يف خمتلف املؤسسات القارية واVولية، 
ويف صدارهتا اZٔمم املتÎدة ا�و� حرصÑ لفض هذا الزناع املصطنع، املعرقل 
حلمل الوXدة املغاربية، وجتفLف املنطقة من ٕاXدى م,ابع إالرهاب املندسة 

سIتق�ل ¼، ٕاال �دمة ٔ�ج,دات R�ٔداء السمل وراء Äيان ومهي ب�,دوف ال م 
  .واZٔمن وحقوق إال'سان، واملتاجرة مبصري �ٓالف احملتجز�ن ا�ZٔرÑء

وهبذه املناسIبة ال ¿سعنا، السIيد الرئ9س، ٕاال ٔ�ن نتقدم جمددا بتحية 
تقد�ر وٕاÄبار ٕاىل القوات املسلÎة امللكLة، واVرك املليك، واZٔمن الوطين، 

لقوات املساRدة، واكفة مسؤويل ؤ�طر إالدارة الرتابية، والوقاية املدنية، وا
Rىل تضحياهتم اجلسام، لك من موقعه، لصيانة Xدود بالد¨ وحتصني 
اسIتقرارها، وحفض ٔ�من الوطن واملواطنني حتت القLادة السامLة لصاحب 

  .اجلال� القائد اRZٔىل eلقوات املسلÎة امللكLة
  السIيد الرئ9س احملرتم،

  ر�ن،السIيد�ن الوز�
  السIيد الوز�ر،

من �ب الواقعية واملوضوعية ال ميك,نا يف الفريق احلريك ٕاال ٔ�ن 'س�ل 
ٕ�جياب اJهود املبذول ٕالعطاء مرشوع القانون املايل، املعروض Rىل 
ٔ�نظار¨، مضمو¨ اج�عيا ملموسا، وكذا اخلطوات املت	ذة Vمع املقاو� 

ت العمومLة، واختاذ م�ادرات الوطنية مبختلف ٔ�صنافها، ودمع iس�íرا
 ÑوÚ صاد الوطينhراهات احمليطة �القÄلشغل، رمغ إالe خللق فرص \ديدة
ودوليا، يف ظل سوق Rاملية مطبوRة �لتحوالت والرصاRات وÂiكامش، 

اقhصادية ومالءمهتا مع  -فضال عن خLار احلفاظ Rىل التواز¨ت املاÄرو
�عية، وتلمك معاد� صعبة ال ميكن ٕاال الرهان امللزم لضامن التواز¨ت iج

ٔ�ن تفرز 'سIبا حمدودة eلمنو والعجز والتضخم، ال ميكن يف ظلها ٕاال العمل 
Rىل بناء ٔ�سلوب \ديد eلحاكمة يتقن iس�íر إالجيايب يف الندرة، 

  .وiجهتاد يف صيا¶ة بدائل لتنويع املوارد بعيدا طبعا عن جLوب املواطنني
  السIيد الرئ9س،

 ٔZصادية وhقi لتمنيةe يةIساسZٔن املقاو� مبختلف ٔ�صنافها يه الرافعة ا
وiج�عية، وiس�íر هو احملرك الرئ9يس لالقhصاد الوطين والضامن 

 2020لفرص الشغل، فٕاننا 'س�ل ٕاجيا� ¯ركزي مرشوع قانون املالية لسIنة 
ا ¶ري اكفLة، يف ٔ�هدافه Rىل دمعها ٕ�جراءات حتفزيية، �لرمغ من ق,اعتنا ٔ�هن

اعتبارا حلجم إالشاكالت والصعو�ت اليت تعاين مهنا، �ا نقرتح ٕالنعاش 
املقاوالت مبختلف ٔ�صنافها ختفLف الضغط الرضييب املفروض Rلهيا، وتوسIيع 
الوRاء الرضييب، Äس¬Lل ٔ�جنع لتمنية املوارد اجلبائية، وت¬سIيط املساطر 

لقوة اليشء املقيض به، الصادرة إالدارية، وتنفLذ اZٔحاكم القضائية احلاRزة 
  .ضد اVو�

ويف هذا إالطار نؤكد Rىل رضورة التفكري وتوسIيع النقاش حول هذا 
املوضوع، مبا يضمن حقوق املتقاضني، و�اصة املقاوالت مع احلرص Rىل 
اسIمترارية املرافق العمومLة، وذ� من �الل مراجعة \ذرية ملدونة 

ملسطرة املدنية، ٕاكطار قانوين يعاجل الرضائب ومدونة حتصيل اVيون، وا
معضò احلجز Rىل ممتلاكت اVو�، وكذ� حامية املقاو� واملواطن من 
iقhطاع من املنبع، تطلعنا كذ�، السIيد الوز�ر، ٕاىل وضع \دو� زم,ية 
معقو� ومضبوطة لتنفLذ اZٔحاكم القضائية الصادرة ضد اVو� وامجلاRات 

، Rىل شالكة اJهود 2019دج,رب  31مومLة ق�ل الرتابية واملؤسسات الع
  .املبذول يف اسرت\اع القمية املضافة

انتظار¨ كذ�، السIيد الوز�ر، ٕاىل جمهود ٔ�كرب Zٔداء مسIتحقات 
املقاوالت اليت ٔ�هنت ٔ�شغالها حامية لها من إالفالس، ٕاىل \انب اختاذ تدابري 

املتوسطة والصغرى،  eلتزنيل الفعيل لÊسIبة اZٔفضلية املمنوXة eلمقاوالت
  .Rلهيا) les bons de commande( وحرص سIندات الطلب

�الل مراRاة  من) zoning( ىلإ كام جندد مطلبنا برضورة العودة 
اخلصاص اجلهوي يف حتديد 'سIبة الرضائب Rىل الرشاكت، ومراRاة البعد 
اJايل يف حتديدها، بغية ٕانصاف اجلهات املترضرة من السIياسات العمومLة 

  .ملمتركزة يف Úات بعيهنا، و\ذب iس�íر حنو اجلهات احملرومةا
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  السIيد الرئ9س،
¿شلك ٕاصالح نظام اجلباÑت احمللية ٔ�داة �مة ±متويل خزينة امجلاRات 
الرتابية، ودRامة ٔ�ساسIية ٕالجناح ورش اجلهوية املتقدمة، ومن هذا املنطلق 

R ،ت احملليةÑرب تفعيل ؤ�جرٔ�ة خمتلف ندعو احلكومة ٕاىل ٕاصالح نظام اجلبا
التوصيات املن¬)قة عن املناظرات الوطنية الثالث حول اجلباÑت، خصوصا 

  .ٔ�مام حمدودية النظام احلايل ا�ي ¿شلك Rائقا ٔ�مام التمنية احمللية واجلهوية
ويف هذا السIياق، وحنن Rىل ٔ�قل من سIن�ني Rىل ٕاÂهتاء والية 

جيل �رفع يدها عن iخhصاصات امجلاRات الرتابية، فاحلكومة ملزمة �لتع 
ا�اتية eلجهات، والتعبري عن ٕارادة فعلية Vى الفاRلني احلكومLة املركزيني 
من �الل تفعيل مLثاق الال¯ركزي إالداري، وتزنيل اتفاقLات الرشكة املوقعة 
بني الوزارات وامجلاRات الرتابية، فٕاىل Xد اZٓن و�لك موضوعية، ال نلمس 

Vبهتا لورش ٕاال حضور وزارة اÄوحمليا من �الل موا ÑوÚو Ñا�لية مركز
اجلهوية املتقدمة، مس�لني مطلبنا اVامئ برضورة مراجعة معايري توزيع 
املزيانيات Rىل اجلهات و�يق امجلاRات الرتابية، �ع�د معيار اخلصاص 
التمنوي ومؤرش اخلصاص يف البLÊات التحتية والهشاشة iج�عية، ووضع 

وي مhاكمل eلهنوض �لعامل القروي، ٕاىل \انب تعممي خLار خمطط ¯من
التوظيف العمويم اجلهوي ل9شمل خمتلف القطاRات احلكومLة واملؤسسات 

  .العمومLة وامجلاRات الرتابية
  السIيد الرئ9س،

اعتبارا Zٔمهية القطاع البنيك يف متويل iقhصاد الوطين، فقد ٔ�حضى 
ع�ال، لالخنراط يف معلية التمنية ودمع ٕاصالح هذا النظام مطلبا �ٓنيا ومسIت

iس�íر، والتحول ٕاىل مؤسسات مالية مواطنة، من �الل تقدمي حتفزيات 
متويلية eلشIباب يف ٕاطار جمهودات اVو� لتوفري فرص ال�شغيل ا�ايت، 
وiنفhاح ٔ�كرث Rىل املقاوالت ا�اتية، ومتويل املقاوالت املتوسطة والصغرية 

فعيال eلخطاب املليك السايم مبناسIبة افhتاح السIنة والصغرية \دا، ت 
ال�رشيعية احلالية، مhطلعني ٕاىل ٕانصاف اجلهات اليت طالها احليف التمنوي 

  .مليار درمه 6م,ذ عقود يف تفعيل هذا الرب¨مج النوعي وا�ي خصص ¼ 
  السIيد الرئ9س،
  السIيد الوز�ر،

ن املالية \اء يف جمال السIياسة iج�عية، نؤكد ٔ�ن مرشوع قانو
بلمسة اج�عية رمغ جحم اخلصاص، من ٔ�مه م̄ركزاهتا تقليص التفاوhت بني 
الفüات واJاالت، ٕاذ مت الرفع من iع�دات املالية ا�صصة eلقطاRات 
iج�عية، �اصة قطاRات التعلمي والصÎة، ٕاىل \انب دمع �رامج تقليص 

طار ن�Êه احلكومة ٕاىل رضورة الفوارق اJالية وiج�عية، ويف هذا االٕ 
حتسني م,ظومة iسIهتداف، اع�دا Rىل معياري مؤرش التمنية و'سب 
اخلصاص، وإالرساع يف ٕاخراج الس�ل iج�عي املوXد، وإالنتقال من 

  .ثقافة ال�سك iج�عي ٕاىل م,طق التمنية وإالنصاف iج�عي واJايل
  السIيد الرئ9س،

ية الوطنية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل Rىل مسIتوى قطاع الرتب 
والبحث العلمي، تعترب املصادقة Rىل قانون إالطار املتعلق �لرتبية والتكو�ن 
والبحث العلمي، حلظة مفصلية وhرخيية ٕالRادة iعتبار لقطاع Rاىن وال 
زال يعاين من اخhالالت مرتامكة Rىل مجيع املسIتوÑت، ويف نفس السIياق، 

شIيد �لك اخلطوات املت	ذة لتزنيل هذا القانون إالسرتاتيجي ا�ي Âمثن و' 
\اء ليضمن ٕاسIمترارية ٔ�وراش ٕاصالح املنظومة، مhطلعني ٕاىل خمطط eلتعلمي 

  .�لوسط القروي، وتوسIيع رهان املدارس امجلاRاتية
ويف جمال التكو�ن املهين، نتفاRل ٕاجيا� مع مؤرشات تطور هذا القطاع 

مسIتوى حتسني الطاقة iس�Lعابية ملؤسساته، ٔ�و Rىل الواRد، سواء Rىل 
مسIتوى الربامج واZٔوراش اجلديدة الواردة يف �ارطة الطريق املتعلقة 
بت�ٔهيل وتطو�ر التكو�ن املهين، املقدمة السIنة املاضية ٔ�مام ٔ�نظار \ال� 
املÛ نرصه هللا، وال تفوتنا الفرصة يف هذا إالطار دون التنويه بورش مدن 

والكفاءات اليت سIتفhح �ٓفاقا \ديدة ل�شغيل الشIباب وتنويع عرض  املهن
  .التكو�ن املهين، ٕاذ نعول Rلهيا لضامن إالقالع iقhصادي وiج�عي

ٔ�ما �لÊسIبة eلبحث العلمي، فطاملا طالبنا يف الفريق احلريك ٕ�رساء 
ليت سIياسة واحضة املعامل لتطو�ره، وكذ� الرفع من املزيانية ا�صصة ¼ وا

  .ال ¯زال دون الطموXات
تطلعنا كذ� السIيد الوز�ر ٕاىل تعممي اجلامعات Rىل �يق اجلهات، 
�اصة Úات اZٔقالمي اجلنوبية، وÚة درRة hفLاللت، واسIتكامل اJهود 
 òىل ضوء مراجعة املرسوم ذي الصR ة اجلامعيةÎاجلبار املبذول لتعممي املن

  .مبعايريه املت�اوزة
  السIيد الرئ9س،

ٕان Óشخيص واقع الصÎة �ملغرب ال حيتاج ٕاىل Úد ٕال�راز اخhالالته، 
فقد تطرق,ا لها مرارا يف ٔ�سIئلتنا الشفهية ويف مدا�التنا، لكن نÊهتز هذه 
الفرصة eلمطالبة ٕ�رساء خمطط eلهنوض �لقطاع يف العامل القروي ا�ي يعاين 

  .الهشاشة والفقر واحلرمان
مليار درمه لفائدة املساRدة الطبية  1.7ويف نفس إالطار Âمثن ختصيص 

رامLد، لكن جندد الت�Äٔيد Rىل رضورة ٕاصالح اخhالالته، و�اصة مس�ٔ� 
جعل بطاقة الرمLد Äبطاقة التعريف الوطنية صاحلة eلعالج مبختلف 

لت�اوز  2025مس�شفLات اململكة، ؤ�ملنا يبقى معلقا Rىل خمطط الصÎة 
  .اعخمتلف iخhالالت اليت يعرفها القط

  السIيد الرئ9س،
  السIيد الوز�ر،

يف ٕاطار تعز�ز رصيد¨ احلضاري والثقايف الغين، صادق,ا كربملان Rىل 
قانونني من اZٔمهية مبا اكن، وهام القانون التنظميي املتعلق بتÎديد مراXل 
تفعيل الطابع الرمسي لHٔمازيغية، والقانون التنظميي املتعلق X�ٕداث اJلس 

قافة املغربية، ٕاال ٔ�ن هذ�ن القانونني مل تواÄهبام احلكومة، الوطين eلغات والث
ٕ�جراءات مالية ومعلية Zٔجرٔ�هتام وتزنيلهام، �ا نقرتح يف الفريق احلريك 
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  .ٕاXداث حساب خصويص يتعلق بتفعيل الطابع الرمسي لHٔمازيغية
  السIيد الرئ9س،

لية تلمك بعض مالحظاتنا واقرتاXاتنا حول مضامني مرشوع قانون املا
، يف Xني سIنحتفظ ببايق iقرتاXات واملالحظات، لندرÚا 2020لسIنة 

  .يف املدا�الت القطاعية يف اجلزء الثاين من هذه املناقشة العامة
وفق,ا هللا مجيعا ملا فLه �ري الوطن واملواطنني حتت القLادة الرشIيدة 

  .لصاحب اجلال� املÛ محمد السادس نرصه هللا وايده
  .ورمحة هللا تعاىل و�راكته والسالم Rليمك

  :اجللسة رئ9سالسIيد 
  .شكرا

ق�ل ٔ�ن Âرفع اجللسة ¶ري �ش نذÄرمك يف الساRة الثالثة �لضبط ¶ادي 
  .تنطلق اجللسة املسائية

  .رفعت اجللسة


