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 ).م2019 د-سمرب 5(هـ 1441 ربيع ا$ٓخر 08 8سامخل : التارخي
  .الرابع لرئ8س اGلساملس�شار السFيد عبد القادر سالمة، اخلليفة : الرئاسة
الرابعة QقIقة او  ثالثةال  الساOة ، ٕابتداء منوثالثون دقIقةتان ساع : التوقIت
  .بعد الزوالعرشة 

 70.19ية رمق سة والتصويت Oىل مرشوع قانون املال اQرا: Wدول أ$عامل
  :2020_لسFنة املالية 

  مواصc املناقشة العامة من Qن الفرق واGموOة؛ -1
  .رد وز�ر gقfصاد واملالية وٕاصالح إالدارة -2

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

  :املس�شار السFيد عبد القادر سالمة، رئ8س اجللسة
  .لرحامن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلنيkسم هللا ا

  .O�ٔلن عن افfتاح اجللسة
  السادة الوزراء،

  السFيدات والسادة املس�شار�ن،
  .احلضور الكرمي

طبقا ٔ$حاكم اQسFتور، والقانون التنظميي _لاملية، والنظام اQاwيل 
Gلس املس�شار�ن، وبناء Oىل مداو� املكfب وكذ~ ندوة الرؤساء 

أ$wرية، وبعدما ٕاسFمتعنا يف الصباح ٕاىل اجللسة الصباحIة ن�fدئ اليوم ويف 
  .2020هذه الساOة _�راسة واملناقشة العامة ملرشوع القانون املايل 

و�ادي نبداو نعطيو اللكمة م�ارشة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
  .لتناول اللكمة
  .فليتفضل

  :املس�شار السFيد محمد البكوري
  .الرحامن الرحميkسم هللا 

  السFيد الرئ8س احملرتم؛
  السFيدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،
-رشفين ٔ�ن ٔ�تدwل �مس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة مرشوع 

، كام وافق Oليه جملس النواب، 2020_لسFنة املالية  70.19قانون املالية 
كري وامfناين _لسFيد محمد ب¤شعبون؛ وامسحوا يل بداية ٔ�ن ٔ�تقدم خبالص ش

وز�ر gقfصاد واملالية وٕاصالح إالدارة، Oىل هذا املرشوع، §نئ8¥ه Oىل 
جتديد ثقة Wال� امل© فIه لتويل تدبري هذا القطاع gسرتاتيجي، ويه ثقة 
ٕان دلت Oىل يشء فٕامنا تدل Oىل كفاءة السFيد الوز�ر، وح¥كfه يف تدبري 

fقgتقرة القطاع املايل وFقلبة و�ري مسfاملية مO صادي يف ب�® يف وضعية

  .Oىل اكفة املسFتو¯ت
ٕاهنا م¥اسFبة سFنوية نلتقي فهيا مع احلكومة مكمثلني لطبقة سFياسFية 
ونقابية و§نية Wادة ومسؤو�، مطلوب مهنا توفري رشوط النµاح _لت´د¯ت 

راط اللكي والرها®ت gقfصادية والتمنوية اليت تفرضها املرO cºرب gخن
وبنفس ٕاجيايب معزز �لثقة والوºدة واليقظة والتعبئة، Oرب اع¾د خطاب 
بناء وهادف وم�دع _ل´لول، �رصد املك�سFبات و�مثهنا، تعززت مبجهود 

سFنة  Æ20منوي اسFتÅ¥ايئ قاده Wال� امل© محمد السادس حفظه هللا م¥ذ 
  .Oىل Æربعه عرش ٔ�سالفه امليامني

عي محلاية اÌمتزي املغريب والوعي بدقة املرcº ٕاذ ٔ�ن gخنراط امجلا
والت´د¯ت اليت Æهتدد بالد®، سFمتك¥نا �لك تÏٔÐيد من تقوية ال¾سك 
الوطين، واÕي لطاملا اكن º�ٔد دOامات Ôرخينا العريق، تصدينا Oربه للك 
املرتبصني بب�®، ا�Õن حياولون دون لكل زعزOة اسFتقرار® ووºدتنا 

 اسFتغالل املÐٓيس وأ$زمات الطارئة، ٔ�و الفقر والبطا� من الوطنية، ٕاما Oرب
W�ٔل الرÏوب Oلهيا، موظفني بعض املغرر هبم من ٔ�بناء هذا الوطن ا�Õن 
الزالوا، لٔ�سف الشديد، -ُسFتعملون من طرف اجلهات املعادية ملصاحل 
اململكة، مسFتغلني هامش احلرية Oرب بث خطاب اليÐٔس والكراهية؛ 

عدمIة؛ خطاب âسممي أ$جواء، اÕي يفfقد _لبدائل خطاب البؤس وال
املوضوعية، ٔ�و اخلطاب اÕي يعمتد Oىل د�د�ة العواطف وحيسن الرÏوب 
Oىل أ$مواج، يتقن فن تبادل أ$دوار يف حتديد املواقف جتاه القضا¯ 

  .والنقاشات اليت يطرçا تزنيل خمتلف السFياسات العمومIة
  السFيد الرئ8س،

الوطين لٔ�حرار يؤمن ٕاميا® راخسا ٔ�ن ٔ�مسى جوانب ٕان فريق التجمع 
إالìسان يه قوة إالرادة وثبات العاطفة، وٕاذ ينÐٔى بنفسه عن هذا اخلطاب 
اليسء واملتناقض و�ري الواحض، يدعو مجيع أ$حزاب والنقا�ت الوطنية 
اجلادة واملسؤو� ٔ�ن تت´ىل �لروح الوطنية العالية، ؤ�ن تتحمل مسؤوليهتا 

ه املرcº امل�سمة Ï�ٕراهات داwلية وwارجIة، نغلب فهيا مصل´ة جتاه هذ
الوطن اÕي يبقى فوق أ$حزاب والنقا�ت، وفوق ٔ�ي Ïسب سFياسوي 

  .زائل
ٕاذ ٔ�ننا لسFنا مبعزل عن حميط ٕاقلميي جIوسFيايس مضطرب و�ري 
مسFتقر، فٕاذا مل حنتط ونعي من خطابنا السFيايس املوWه اليوم ٕاىل الرٔ�ي 

اÕي يرضب يف املؤسسات اQسFتورية، ويبخس معل العام الوطين 
أ$حزاب واحلكومة والربملان، والصادر من فضاء ٔ�زرق ال نعرف من يوõه 
ٔ�و يتحمك فIه، فٕاننا سFنخرس املعركة، Õ~ البد من w�ٔذ املبادرة ٕالرWاع 
أ$حزاب والنقا�ت ٕاىل حضن امجلاهري Oرب Æمثني املك�سFبات واع¾د 

اºة، وٕاجياد احللول _لمعضالت gج¾عية اجلاثùمة خطاب الوضوح والرص 
Oىل جممتعنا، �سFتغالل ذاكئنا امجلاعي، ٔ�وصلتنا اليوم وú امحلد ٕاىل مراتب 

  .Oامليا يف م¥اخ أ$عامل 53مرشفة ٔ��رزها الرتبة 
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  السFيد الرئ8س،
تزتامن م¥اقشة هذا املرشوع مع احfفاالت الشعب املغريب قاطبة 

خلرضاء املظفرة، وعيد gسFتقالل اGيد، م¥اسFبة جندد فهيا بذÏرى املسرية ا
Oىل املوقف الثابت حلزب التجمع الوطين لٔ�حرار من قضية الصحراء 
املغربية، مؤكد�ن ٔ�ن حزبنا وراء Wال� امل© يف م�ادرته السFياسFية الرامIة 

Iقي والوحIبة ٕالينا البديل احلقFي يبقى �ل¤سÕايت اÕد ٕاىل تزنيل احلمك ا
ٕالهناء هذا الرصاع اÕي طال ٔ�مده، ؤ�خر قIام احتاد مغاريب قوي 
وم¾سك، حتتاWه الب�ان امخلسة جممتعة كقوة ٕاقلميية مf´دة، فارضة نفسها 

  . يف هذه الوضعية العاملية املضطربة
وبنفس إالرصار والثبات، وٕ�رادة م© وشعب، يدافع املغرب Oىل قIام 

ا القدس الرشقIة، م¥وهني يف هذا إالطار دو� فلسطني مسFتقc، وOامصهت
�جلهود اجلبارة اليت يقد§ا Wال� امل© محمد السادس رئ8س جلنة القدس 
Qمع لك املقدسFيني وحتسني ٔ�وضاع هذا الشعب املقاوم، م¥دد�ن �لعدوان 
املسFمتر والغامش _لكIان إالرسائييل Oىل هذا الشعب أ$عزل يف غزة 

  .�ل املزايدة يف هذا املوضوع من ٔ�ي طرف اكنوالقدس الرشيف، ولن نق 
البد ٔ�ن حنمد هللا Oىل نعمة gسFتقرار اليت Æرفل فهيا بالد®، والراجعة 

  .ٔ�ساسا ٕاىل املقاربة املعمتدة يف تدبري ٔ�زماتنا اQاwلية
ويف هذا إالطار ال بد ٔ�ن نقف وقفة ٕاWالل وٕاÏبار _لقوات املسل´ة 

احلدود، حتية تقد�ر وٕاÏبار لقوات اQرك املليك  امللكIة الباسc واملرابطة Oىل
والقوات املساOدة والوقاية املدنية Oىل تدwالهتا الناحجة والناجعة، واليت 
تبقى ساهرة ليل هنار، جتسFيدا _لقرب احلقIقي من الساكنة، خصوصا ت© 

  .املتواWدة يف اجلبال واملناطق النائية
ية اليت âشFتغل ليل هنار حملاربة حتية ٕاWالل وٕاÏبار كذ~ ٔ$õزتنا أ$م¥ 

الظاهرة إالرهابية اQاعشFية، وحتارص اليوم مبجهودات القرب من أ$حIاء 
الشعبية، اجلرمية kشFىت ٔ�نواعها، حIث تواصل محالت اجfثاث إالرهاب 
ومن ميو� داwل ٔ�رض الوطن وwارWه مبقاربة اس��اقIة ننوه هبا، جيسد 

ا إالدارة العامة لٔ�من الوطين ومراق�ة لالºرتافIة العالية اليت تتعامل هب
الرتاب الوطين، وهو ما يعرب جبالء اQور الرائد اÕي تقوم به õ�ٔزتنا 

  .أ$م¥ية املغربية يف حماربة الظاهرة إالرهابية يف العامل بÐٔرسه
  السFيد الرئ8س،

، 2019يف تقر�ر O�ٔده املعهد املليك _�راسات gسرتاتيجية �رمس سFنة 
دو� من خمتلف القارات، هذا التقر�ر ٔ�شار  24عة املغرب Qى مت رصد مس

ٕاىل ٔ�ن مسعة ب�® wارجIا، ٔ�فضل من مسعته اQاwلية، ٔ�و بتعبري ٔ�دق، 
نظرة اخلارج _لمغرب ٔ�حسن �ك�ري من نظرة املغاربة لب�مه، وهنا �مكن 
اخللل الك�ري، وجيعلنا نطرح Oالمات اسFتفهام Ïبرية �لنظر حلجم التب�8س 

  .Õي وصلنا ٕاليه بفعل تدين م¤سوب الثقة يف مؤسساتناا
وخبصوص أ$مازيغية، البد ٔ�ن �مثن جمهود احلكومة والربملان يف ٕاخراج 
القانون التنظميي املتعلق بت´ديد مراºل تفعيل الطابع الرمسي لٔ�مازيغية، 

وÏيفIات ٕادماõا يف جمال التعلمي خصوصا، وجماالت احلياة العامة ذات 
ية، مربز�ن ٔ�ن هذا إالجراء ال �كفي، بل يتطلب اخنراطا فعليا أ$ولو 

  .ورسيعا _لحكومة
  السFيد الرئ8س،

ìسµل بÐٔسف شديد gسFتغالل ال�شع لق�ة الربملان Ìمتر�ر مغالطات 
بÐٔسلوب بئ8س ينخرط يف موWة الت8�8س والعدمIة بÐٔسلوب هبلواين، 

لهادف والبناء، وسلواكت مش8¥ة ومرفوضة âيسء _لعمل السFيايس اجلاد وا
مسFتحرض�ن اخلطب امللكIة السامIة يف هذا إالطار، واليت تبني لنا ٔ�ننا 
الزلنا بعيد�ن عهنا، م�سائلني، Ïيف ميكن لهؤالء السFياسFيني ٔ�ن ينصبوا 
ٔ�نفسهم فقهاء يوزعون صكوك الغفران ويطعنون يف مصداقIة حكومة عيهنا 

لنعوت، ساحمني ٔ$نفسهم Wال� امل© مبقfىض اQسFتور، وينعتوهنا بÐٔق�ح ا
: �لك وقاºة ب�¥قIطها، م�سائلني، ٔ��ن حنن من الرقابة املسؤو�؟ ٔ�قول هلم

  .ٕا�مك يف ºا� رشود دامئ
  السFيد الرئ8س،

ق�ل اخلوض يف م¥اقشة مرشوع قانون املالية، البد ٔ�ن ٔ�حيي العمل 
اجلبار اÕي قام به زمالؤ® يف جملس النواب وا�Õن سهروا Oىل م¥اقشة 

تعديل عزز التفاOل  77ذا املرشوع ا�Õن معلوا Oىل جتويده ٕ�دwال ه
 44إالجيايب _لسFيد الوز�ر مع مكو®ت الربملان حIث ق�ل ٔ�يضا ما مجموOه 

  .تعديال داwل جملسFنا املوقر 208تعديال من أ$�لبية واملعارضة، من ٔ�صل 
لب8هتا ف�قدر دفاعنا داwل فريق التجمع الوطين لٔ�حرار عن احلكومة ؤ�� 

kشلك واحض ورصحي اºرتاما ملوقعنا، بقدر ما نتÐٔسف _لوضع الشاذ اÕي 
�ٓلت ٕاليه هذه أ$�لبية داwل جملس املس�شار�ن، kس�ب �زوOات خشصية 
ذاتية حتاول ترصيف املشالك اQاwلية Oىل أ$�لبية، اليشء اÕي �رفضه 

  .وندينه مجc وتفصيال
 Fي ٔ�لفوا العمل فٕاذا اكن هذا أ$مر يبدو طبيعيا �ل¤سÕبة _لبعض ا

الرسي، وال يلز§م موقف أ$�لبية داwل جملس النواب، خصوصا عندما 
يتعلق أ$مر مبوقف هيم قضية جوهرية، تتعلق �س��اºة املال العام، ؤ$ننا 
ٔ�مام ٔ��لبي�ني، يف م¥طق غريب و�ري مفهوم، فٕاننا داwل فريق التجمع 

اليت Æزيد من ضبابية املشهد الوطين لٔ�حرار �رفض هذه gزدواجIة 
السFيايس ببالد®، ٕاذ لن ìسFمتر يف ÆزÏية هذا العبث وس¤fصدى � رافضني 
م¥حنا اQروس من ٔ�ي اكن داwل هذا اGلس املوقر، طالبني من السFيد 
رئ8س احلكومة اÕي ٔ�رشف Oىل ٕاOداد هذا املرشوع وتزني&، التدwل 

نريان ٕاخوانه اليت تصب يف لك  العاWل ٕالنقاذ ٔ��لبf8ه، ومل شFتاهتا، ووقف
ا_لهم ٕاال ٕاذا . g9جتاهات، مسFتغربني لعدم تقدميهم لتعديالت Oىل املادة 

  .اكنت هذا املكون السFيايس يد�ر احلكومة �رٔ�سني
و�لرجوع ٕاىل الفرضيات اليت بين Oلهيا املرشوع جند ٔ�هنا واقعية ومعقو� 

 %3.7ة لتحقIق ìسFبة منو تwٔÐذ بعني gعتبار السFياقات الوطنية واQولي
راجع ٕاىل التحول الهيلكي _لقطاع أ$ويل لصاحل أ$ìشطة الزراعية �ري 
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احلبوب، اكٔ$جشار املمثرة وÆربية املوايش، وهو ما عزز م¥اOة القمية املضافة 
الفالحIة، ما يربز �مللموس جناح خمطط املغرب أ$خرض عكس ما حياول 

Wر�ن هللا عز وÏروجيه، شاÆ ني م¥ه املزيد البعضWىل رمحة أ$مطار، راO ل
  .من الغيث

  السFيد الرئ8س،
�لرجوع ٕاىل مسFتµدات هذا املرشوع فٕان ما ميكن مالحظته ق�ل 
التطرق ٕاىل هذا املوضوع جند ٔ�ن التحفزيات الرضي�Iة اليت تقرها اQو� 

. من الناجت اQاwيل اخلام %2.5مليار درمه، وهو ما ميثل  Æ30لكف 
الرضيبة Oىل اwQل، والرضيبة Oىل الرشاكت، والرضيبة (جند مقابل ذ~ 

  . رشكة فقط 140يف املغرب تؤدهيا ) Oىل القمية املضافة
من الرضيبة Oىل اwQل، تتÐٔىت من الرضيبة  %73ٔ�ضف ٕاىل ذ~ ٔ�ن 

من الرضيبة Oىل اwQل _لمهنيني، ف, يبلغ  O5%ىل دwل أ$جراء مقابل 
خبمسة ٔ�ضعاف من مسامهة املهين، كام ٔ�ن مfوسط مسامهة أ$Wري ٔ�كرب 

  .من الرضيبة Oىل الرضيبة املهنية %50من املهنيني فقط يؤدون  3%
ٕان هذه أ$رقام لوºدها تدعو® ٕ�حلاح ٕاىل ٕاقرار ٕاصالح ج�ايئ حقIقي 
ومعيق، ل8س فقط لغياب العدا� اجلبائية، بل kس�ب Oدم التوازن اÕي 

ال -س�ساغ ٔ�ن جند قطاOا ٔ�و ìشاطا يظل يعاين م¥ه نظام¥ا اجلبايئ، حIث 
wارج نظام الرضائب ٔ$ن املبدٔ� -سFتوجب اخنراط مجيع امللزمني يف تقدمي 
ترصحياهتم، حىت وٕان اكنوا معفIني، ٔ�و wاضعني ملسFتوى صفر من الرضيبة، 
Õ~ نقر بÐٔنه رمغ لك إالجراءات اليت ج�مت هبا حملارصة ظاهرة اÌهترب 

  .الرضييب تبقى �ري اكفIة
وOليه يتطلب أ$مر حIال هذا املعطى، العمل من W�ٔل حتقIق مسامهة 
Oاد� وم¥صفة _لمهن احلرة والتµارة الكربى وتÐٔهيل التµار الصغار ومواÏبهتم 
ق�ل ٕاخضاعهم لعملية الترضيب، وهو ما س8سامه يف ٕاOادة تطو�ر الرضيبة 

   .Oىل اwQل ودمع ٔ�فضل _لنفقات gج¾عية
  السFيد الرئ8س،

 ì علقةfداث مسامهة ٕا�رائية، مºو� ٕاQبري عزم اÏ ل �رتياحµس
�ل�سوية التلقائية �رمس املمتلاكت واملوجودات امل¤شÐٔة �خلارج اململوكة، 

، من طرف أ$ش�اص املعنيني kشلك خمالف 2019شFت¤رب  30ق�ل 
مفن املنتظر بعد دخول هذه . _لقوانني املنظمة _لرصف و_ل�رشيع اجلبايئ

�ٓخر فرصة _لمغاربة من "ت ºزي التنفIذ، سFتكون السFنة اليت تلهيا املقfضيا
W�ٔل الترصحي مبمتلاكهتم، وموجوداهتم النقدية امل¤شÐٔة �خلارج، وâسوية 

، شاÏرا _لحكومة "وضعيهتم ف, �رتبط بقوانني الرصف وgلزتامات الرضي�Iة
  .ق�ولها لتعديلنا اÕي قدم¥اه من W�ٔل جتويد تزنيل هذا إالجراء

لكن برصف النظر Oىل ٔ�ن احلكومة قد تعمل Oىل اختاذ ما يلزم من 
ٕاجراءات لت�سFيط املساطر املتعلقة �لرصف، وº�ٕداث احلسا�ت البنكIة 
�لعمc الصعبة، يف ٕاطار معلية ال�سوية الطوعية، فٕاننا ن�ساءل هنا عن 

داء مدى توفر احلكومة Oىل ٕاسرتاتيجية م�نية Oىل gخنراط الطوعي يف ا$ٔ 
التلقايئ _لرضائب، �ع¾د البعد التواصيل يف التعريف بدور الرضيبة، 
والعمل Oىل حتسني ٔ�داء امللزمني لواج�اهتم، �ع¾د ٔ�ولوية ٔ�سلوب التن�Iه 

  .وإالرشاد ق�ل ا_لجوء ٕاىل أ$سلوب الزجري
فٕاذا اكن ٕادماج قطاOات وزارية ف, ب8هنا ٔ�مرا مفIدا Wدا، فأ$مه هو 

Æام وµسìذ اIسرتاتيجيات والربامج القطاعية ف, ب8هنا، بغرض تنفg اكمل
ٔ�م�ل _لسFياسات العمومIة Oرب تعز�ز ٕالتقائية تدwالت املؤسسات العمومIة 
Oىل الصعيد gسرتاتيجي والقطاعي واGايل، ضام® Õ~ وجب ال�ساؤل؛ 

طار هل هناك Æاكمل بني املشاريع، من wالل �رجمة مfناسقة _لمشاريع يف إ 
تصور م¥دمج، هادف ٕاىل الرفع من وقع املشاريع gقfصادية واGالية 
واخلدماتية، وٕاºداث فرص الشغل، وكذا gسFتعامل املشرتك لوسائل 
ٕاجناز املشاريع؟ هل هناك Æاكمل وتناسق بني gسرتاتيجيات القطاعية من 

  املندجمة؟...) املاء، والطاقة، (W�ٔل ÆرشFيد اسFتغالل املوارد 
ما يالحظ هو غياب الرتابط املنطقي، ف, خيص بعض القطاOات، ٕان 

بني مرشوع النµاOة املقدم وإالسرتاتيجية القطاعية، خصوصا ٕاذا ما Oلمنا 
من القانون التنظميي _لاملية  17من اQسFتور وكذا املادة  77ٔ�ن املادة 

ت تؤكدان Oىل وجوب الرتابط بني ا7ططات التمنوية إالسرتاتيجية ونفقا
من  %83منوذج قطاع أ$رسة والتضامن واملساواة، اÕي يوزع  ،gس�8ر

  ؟ !مزيانf8ه Oىل امجلعيات، وما ٔ�دراك ما امجلعيات
  السFيد الرئ8س،

مسامهة املؤسسات العمومIة وامل¤شÐٓت العامة تبقى �ل¤سFبة ٕالينا دون 
 فقط، مليار درمه 12طموح¥ا، مفسامههتا يف مزيانية اQو� تصل ٕاىل حوايل 

من املداخIل العادية، Oلام ٔ�ن حمفظة اQو� تتوفر  %4وهو ما ميثل حوايل 
 179رشكة ذات مسامهة م�ارشة _�و�، و 43مؤسسة معومIة،  O225ىل 

رشكة Ôبعة، حIث جند ٔ�ن ٕامدادات اQو� حسب التقار�ر اليت توصلنا 
ائداهتا من O %25مليون درمه، ٔ�ي ما ìس�fه  30هبا، تصل ٕاىل ٔ�كرث من 

  . فقط
Õ~ فٕان ٔ�كرب خطر متث& املؤسسات واملقاوالت العمومIة Oىل مالية 

  .اQو�، �متثل يف Ïوهنا وراء القسم أ$كرب من اQيون اخلارجIة _لمغرب
فهذه املؤسسات واملقاوالت العمومIة تلÐµٔ ٕاىل gقرتاض من اخلارج 

 261ل مجموع ديوهنا ٕاىل بضامنة من اQو�، ٕالجناز �راجمها gس�8رية، ليص
مؤسسات معومIة فقط،  6مليار درمه، ثùامنون يف املائة مهنا توWد يف ذمة 

يه لك من املكfب الرشيف _لفوسفاط، واملكfب الوطين _لامء والكهر�ء، 
والرشكة الوطنية _لطرق السFيارة �ملغرب، واملكfب الوطين السكك 

وهو  ،� اخلاصة طنµة املتوسطاحلديدية، وواك� الطاقة املسFتدامة، والواك
ما يقfيض م¥مك السFيد الوز�ر ٕاقرار حاكمة تدبريية ٔ�كرث، Oلام ٔ�ن مزيانية 
اQو� تتحمل عبء ٔ�خطاء تدبريية ال يد لها فهيا وقد تؤ<ر Oىل العملية 



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  – مداوالت جملس املس�شار�ن

4 

 )2019 د-سمرب 5( 1441 ربيع ا$ٓخر 08

  .احملاس�Iة يف ب¤Iة املزيانية
  السFيد الرئ8س احملرتم،

ؤمن ومقfنع بÐٔن gس�8ر نؤكد لمك ٔ�ن فريق التجمع الوطين لٔ�حرار م
ال ميك¥ه ٔ�ن يصل ٕاىل ٔ�هدافه يف ظل ٕادارة بطيئة ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن نقول 
Oلهيا ٔ�هنا اكحبة لالس�8ر حIث ٔ�تعب�¥ا إالنتظارية يف غياب احلزم والبت يف 

  .امللفات رمغ التعل,ت امللكIة الصارمة يف هذا الصدد
لف سFياساÆمك ٕاذا مل Õ~، وجب التذكري ٔ�نه ال ميك¥مك ٕاجناح خمت

تصلحوا ٔ�وضاع إالدارة وجتعلوهنا تبدع وجتهتد يف ٕاجياد احللول، Oلام ٔ�هنا 
تع8ش اليوم ٔ�وضاOا نفسFية رهيبة، اللك بدٔ� هيدم إالدارة ويبخس 
الرتاكامت، وهنا ٔ�ريدمك ٔ�ن تتعاملوا مبوضوعية مع هذا امللف وتعطونه أ$ولوية 

  .اليت -سFتحقها
~Õ،  نجعل امجليع فٕاننا حنذر منFاملتاجرة ملثل هاته التقار�ر، ٔ$ننا س

يف سc واºدة، مfوõني يف هذا إالطار �لتحية والتقد�ر لٔ��لبية الزنهية 
داwل إالدارة العمومIة اليت âشFتغل بتفاين واقfدار يف س�Iل ٕاOداد وتزنيل 
خمتلف السFياسات العمومIة، ومن موقعنا ÏسFياسFيني حامية إالدارة واQفاع 

ا وتقو�هتا مfوõا خبالص شكري كذ~ ٔ$طر وزارة gقfصاد واملالية عهن
ا�Õن حيافظون Oىل أ$من املايل _لوطن، ويبدعون يف ٕاجياد احللول 

  .ملعضالت البالد ومشالكه
والشكر موصول كذ~ للك الرشفاء والزنهاء يف هذا الب�، ومن 

وضوح Oىل اكفة  موقعنا داwل أ$�لبية اليت حنن جزء مهنا، سFنصوت �لك
�ٕالجياب، واÕي يعكس توõات  2020مقfضيات مرشوع قانون املالية 

أ$�لبية يف دمع القطاع gج¾عي، ؤ�بدع احللول، وجشع gس�8ر، وعزز 
  .قدرات gقfصاد الوطين، ودافع عن القدرة الرشائية، وحصن املك�سFبات

  .والسالم Oليمك

  :السFيد رئ8س اجللسة
 .ئ8س الفريقشكرا السFيد ر 

  .وا$ٓن اللكمة لرئ8س الفريق gشرتايك

  :محمد Oلمي السFيداملس�شار 
  .شكرا السFيد الرئ8س

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  السFيد وز�ر اQو�،

  السFيد وز�ر gقfصاد واملالية وٕاصالح الوظيفة العمومIة،
  زمIاليت، زماليئ املس�شارون احملرتمون،
مك بÐٔننا يف الفريق gشرتايك ؤ�ثناء دعوين السFيد الرئ8س ٔ�ن ٔ�صارح

مل جند فIه ما  2020حتليلنا ملضامني مرشوع قانون املالية �رمس سFنة 
ما هو اÌمنوذج : يطمئ¤¥ا Oىل ٔ�ن هذا املرشوع جييب Oىل سؤال عريض

  التمنوي اÕي �ريده لبالد®؟

ٕان الرٔ�ي العام الوطين وهو يتابع اليوم هذا النقاش من حقه ٔ�ن 
w ارج أ$رقام الواردة يف هذا املرشوع عن ما يه الغاية من القانون ي�ساءل

املايل نفسه؟ هل املسÐٔ� حماس�Iة فقط؟ ٔ�م أ$مر يتعلق بتوزيع اع¾دات 
مالية Oىل قطاOات؟ ٔ�م ٔ�ن هناك ٔ�لغاز ال يعرفها ٕاال صناع السFياسة املالية؟ 

ٔ�مام  ٕاىل �ري ذ~ من أ$سFئc املرشوOة، واليت ٔ�صبحت ºارضة بقوة
اخللط يف املشهد السFيايس اÕي نع8شه اليوم يف جملس املس�شار�ن من 

  .ق�ل من يف أ$�لبية ومن يف املعارضة
  السFيد الرئ8س،

ٕان املنطق ال�شاريك اÕي مت إالOالن عنه _لرٔ�ي العام املغريب مبناسFبة 
التوقIع Oىل مIثاق أ$�لبية من طرف السFيد رئ8س احلكومة ومن طرف 

م¥اء العامني لٔ�حزاب السFياسFية املشاركة يف هذه احلكومة السادة ا$ٔ 
، اليوم حنن يف ºاWة ماسة ٕاىل بلورته kشلك معيل، 2018بتارخي فربا�ر 

حىت ال يتÐٔ<ر هذا املسعى حبسا�ت سFياسوية �ري م�نية Oىل ٔ�سس م¥طقIة 
  .ٔ�و عقالنية

لسFيد ومن هذا املنطلق كنا يف الفريق gشرتايك سFباقني ٕاىل مراسc ا
رئ8س احلكومة احملرتم من W�ٔل عقد اج¾ع OاWل لهيÐٔة أ$�لبية من W�ٔل 

  .توحIد موقفها خبصوص التصويت Oىل مجيع مواد هذا املرشوع
كام ٔ�ود السFيد الرئ8س، ٔ�ن ٔ�س�مثر هذه ا_لحظة السFياسFية وال�رشيعية 
الهامة من W�ٔل التنويه �لعمل اQؤوب وºgرتايف اÕي تقوم به مؤسس�¥ا 
أ$م¥ية واليت ٔ��نت عن قدرات اس��اقIة ٔ�حضت منوذWا يف حامية وطننا 

  .ومواطن8¥ا من اÌهتديدات إالرهابية اخلطرية
كام ٔ�نوه �ٔ$سلوب الرفIع اÕي تعاملت به أ$õزة أ$م¥ية يف مواõة 
هذه اÌهتديدات، حIث متت العمليات اليت ٔ�قدمت Oلهيا يف ٕاطار اºرتام 

جراءات املسطرية اليت تضمن احملامكة العاد�، وبتحقIق القانون واºرتام االٕ 
التاكمل ف, بني gسFتقرار أ$مين اÕي حنمد هللا Oليه يف ب�® وبني التمنية 
gقfصادية وgج¾عية، فٕاننا نؤكد السFيد وز�ر gقfصاد واملالية Oىل 

  .رضورة العناية �ٔ$وضاع gج¾عية املل´ة
  د واملالية،السFيد وز�ر gقfصا

اليوم يف هاذ املوسوم د¯ل أ$مطار يف املغرب العميق راه الناس تعاين 
من رشاء قارورة الغاز، تقع مضار�ت، Ïيلو الرسد�ن السFيد وز�ر 

يف القرى ول8س �لر�ط، وهنا الناس ا_يل  25و g20قfصاد واملالية يصل 
fين املشرت¯ت راه ملا يق ) les grandes surfaces(ساكنني عندمه هاذ 

د¯لو يعمد ٕاىل أ$داء عن طريق البطاقة البنكIة إاللكرتونية وال يعرف مثن 
الرسد�ن وال قارورة الغاز، ولكن wاصنا نفكرو يف ساكن املغرب العميق، 
فعلينا مجيعا �رملان وحكومة وجممتع مدين ٔ�ن نتحمل هذه املسؤولية من W�ٔل 

ا�زالق ٔ�و احنراف قد -سعى ٕاىل  ٔ�ن -سFمتر احلوار املنتج بي¤¥ا لوقف لك
املس بثوابت ورموز أ$مة ومقدساهتا والتصدي ٔ�يضا للك من سولت � 

  .نفسه ٔ�ن �زرع الفfنة والشقاق داwل اGمتع
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  السFيد الرئ8س احملرتم،
  السFيدان الوز�ران،

  زمIاليت، زماليئ املس�شارون،
الية لهذه من مرشوع قانون امل 9ارتباطا �لنقاش اQاPر حول املادة 

السFنة، نؤكد ٔ�ننا يف الفريق gشرتايك حريصني Oىل تطبيق مقfضيات 
اQسFتور، حريصني Oىل حامية احلقوق واحلر¯ت كام يه م¥صوص Oلهيا 

ومن هذا . دسFتور¯، وحريصني ٔ�يضا Oىل اسFمترارية املرافق العمومIة
  :املنطلق البد يل ٔ�ن ٔ�جسل

تعاملني مع إالدارة، سواء اكنوا ٔ�وال، الفريق -شدد Oىل حامية حقوق امل 
  :ٔ�فراد ٔ�و مقاوالت

-شدد ٔ�يضا Oىل ضامن اسFتدامة اخلدمات العمومIة، ال º�ٔد م¥ا Ïيفام 
اكن نوOه ٔ�و لونه السFيايس ٔ�ن يق�ل �ش املرفق العمويم د¯لنا يتوقف، ما 
ميك¤ش اح¥ا نق�لو قرية ٔ�و مدينة ما �كوìش فهيا الضو ٔ�و املاء هاذي 

  .الوقوف عندها ؤ�ال يزتايد Oلينا فهيا º�ٔد مسلامت ي¤�غي
Sلثا، السFيد وز�ر gقfصاد واملالية، ìشدد يف الفريق gشرتايك ٔ�يضا 
Oىل تنفIذ أ$حاكم والقرارات القضائية الصادرة عن السلطة القضائية يف 
مواõة إالدارة، ٕاميا® م¥ا بÐٔن تنفIذ أ$حاكم هو ÆرسFيخ معيل _لعدا� وضامنة 

أ$من القضايئ _لمواطنات واملواطنني، وقدميا قIل عن الفاروق معر  لتحقIق
  ).ال فائدة يف التلكم حبق ال نفاذ �(

Oىل هذا أ$ساس، السFيد وز�ر gقfصاد واملالية، بغيت نقول بÐٔننا 
اح¥ا مككون مضن هذه أ$�لبية دسFتور¯ وما Oرب عنه املغاربة مبصادقهتم 

ف _لربملان �كونه سلطة âرشيعية ، اQسFتور يعرت O2011ىل دسFتور 
مسFتقc عن السلطة التنفIذية، وOىل هذا أ$ساس حنن لسFنا بÐٔ�لبية 
مIاكنيكIة، حنن لسFنا ملحقة يف جملس املس�شار�ن Gلس النواب، وٕاال ما 
يه الفائدة املرشع اQسFتوري اليوم Ïيد�ر الثنائية، وكنخرسو الفلوس Oىل 

ملانية ونقولو ال اح¥ا ي¤�غي ٔ�ن ن��ع جملس النواب انت�ا�ت وند�رو الثنائية الرب 
ٔ�و ن��ع احلكومة؟ هذا �ري حصيح، �ري حصيح السFيد وز�ر gقfصاد 

  .واملالية Oىل إالطالق
وOىل هذا أ$ساس، ٔ�ثري ان��اه احلكومة احملرتمة ٕاىل مسؤوليهتا يف 

دٔ� رضورة التحري والتحقIق يف جحم القرارات إالدارية اليت خرق فهيا م�
الرشعية واملرشوعية واليت اكنت س��ا يف صدور هذه أ$حاكم ضد 
مؤسسات اQو� وضد املؤسسات املنتخبة، يعين امجلاOات الرتابية، وكذ~ 

قد  Oىل احلكومة ٔ�ن جتري حبثا دقIقا ٕاىل gن��اه هل اكن هناك تقصري
 �كون مfعمد من طرف امجلاOات الرتابية ٔ�و من طرف إالدارات العمومIة
حىت وصلنا ٕاىل ما وصلنا ٕاليه؟ هذا هو الس�ب ا_يل بغاو يعرفوه املغاربة، 
ٔ�ما اسFمترار املرافق العمويم حنن معه، ولكن من اكن الس�ب وراء صدور 

  هذه أ$حاكم؟ ٔ�ال يعد ٔ�حIا® ٔ�ن هناك تواطؤ ضد املصل´ة الوطنية؟
العبث وهنا ي¤�غي مfابعة لك املتورطني، وي¤�غي حماس�هتم حىت ال يمت 

�ملؤسسات ن�µIة �زوات خشصية ٔ�و ضيقة، فأ$حرى �حلكومة ٔ�ن تتحمل 
مسؤوليهتا الاكمc يف ختليق إالدارة ودفعها ملامرسة صالحIاهتا يف اQفاع عن 
املال العام عوض gلتµاء ٕاىل ٕايقاف أ$حاكم واحلد من السلطة القضائية، 

 مل يدافعوا �لشلك وا$Ïٔيد ٔ�ن حتقIقا معمقا سFيكشف ٔ�ن بعض املسؤولني
املطلوب عن ٕادارهتم وحقوقهم املادية، وهاذ اليش wاص يعرفه املغاربة يف 

  .ٕاطار احلق يف الوصول ٕاىل املعلومة
وبغيت نقول بÐٔن دور القضاء هو احلياد، القايض ال ميكن � ٔ�ن حيمك 
لصاحل إالدارة ضدا Oىل املواطن ٔ�و العكس، دور القايض هو احلياد 

قيض �لقانون وال تقيض �حلق السFيد وز�ر gقfصاد واملالية، ومك واحملمكة ت
من حق ضاع ٔ�مام القضاء لعدم ٕاثباته �لطرق القانونية، Æكر-سا ملبدٔ� 
املساواة ٔ�مام القانون، هنا ا_يل wاصمك تد�رو حبث السFيد وز�ر gقfصاد 

  .واملالية
تنفIذا  اح¥ا ال _ل´لول الرتقIعية، ؤ�ي اكن وحصل wاصو يت´اسب،

  . ملبدٔ� ربط املسؤولية �حملاسFبة
ٔ�رجع ٕاىل الفرضيات وأ$هداف اليت ارÆكز Oلهيا مرشوع قانون املالية 

، وكنقول بÐٔن هذه الفرضيات تبقى رهينة �لنظرة التفاؤلية 2020لسFنة 
_لمنحى اÕي سFتwٔÐذه أ$زمات اQولية وإالقلميية وكذا ارتفاع املديونية 

وبغيت نقول ٔ�ن الفريق gشرتايك من وراء اGاد� وال�ساقطات املطرية، 
يف هذه الفرضيات الهدف د¯لو هو دفع احلكومة ٕاىل w�ٔذ احليطة الرضورية 
يف هذه الظرفIة الصعبة وٕاOداد س8¥اريوهات مfعددة Æكون يه اجلواب 

سFتقرة، وهنا نقرتح دامئا gه¾م امل الواقعي Oىل هذه الظرفIة �ري 
من شÐٔهنا دمع القدرة الرشائية _لمواطنني ٔ$هنا وºدها  �ٕالجراءات اليت

الكفcI �لرفع من الطلب اQاwيل وهو اÕي ميكن ٔ�ن -شلك صامم أ$مان 
  .wالل السFنة املق�c ملواõة ٔ�ي تÐٔثريات سلبية

  السFيد الرئ8س،
هل نتµه فعال حنو حتقIق التمنية الشامc : حنن اليوم ٔ�مام سؤال ٔ�سايس

يت âشلك الطموح أ$سايس _لمزيانيات املتعاق�ة؟ هل فعال واملسFتدامة ال
  نتوWه �لرسOة واحلاكمة املطلوبة حنو املغرب احلدايث اQميقراطي؟

ٕاننا نطرح هذا السؤال كفريق اشرتايك _لمزيد من تدقIق النظر يف 
gسرتاتيجيات والسFياسات املت�ذة Oىل مسFتوى مجموOة من القطاOات، 

ٔ�و قطاع الص´ة، اع¾دات مالية مرصودة ولكن أ$<ر سواء قطاع التعلمي 
  .إالجيايب ال زال املواطنات واملواطنون ال يتلمسونه Oىل ٔ�رض الواقع

ٕاننا يف الفريق gشرتايك السFيد وز�ر gقfصاد واملالية مقfنعون ٔ�ن 
حماربة الفساد يه ل8ست معلية سهc ٔ�و معلية kسFيطة، بل هذا أ$مر 

يجية مfاكمc ملواõة هذه ا$ٓفة، وهنا Ïيجي دور يتطلب وضع اسرتات 
ال�رشيع، wاص ٕاOداد قوانني وتغيري القوانني اليت ٔ��نت عن حمدود�هتا، 
قانون الترصحي �ملمتلاكت، التقIمي د¯لو ال يعطي ٔ�ي يشء، اكع بعد يش 
مسؤولني ما كريضاوش حىت يرصحو، وما اكي¤ش جزاءات، Ïيبقى احليط 
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، ٕاىل ما رصحش يد�رو لو التجريد، ٔ�ما املوظفني الك�ار ما القصري املنتخبني
Ïهيرض معهم حىت ºد \جزاء، وهاذ ال]م د¯يل ورد يف التقر�ر الصادر 
عن السFيد الرئ8س أ$ول _لمµلس أ$Oىل _لحسا�ت، Ïيقول ٔ�ن هاذ 

مجموOة د¯ل أ$طر يف اQو� املغربية ال يعمدون ٕاىل القانون رمغ Oلته اك�ن 
حي �ملمتلاكت، �سFتÅ¥اء املنتخب ٕاىل ما رصحش هالتجريد، من �دا الترص

  .ما ت�8قاش م¥تخب
وهنا وهاذ القانون بعدما ٔ��ن Oىل احملدودية د¯لو ي¤�غي تطو�ره، اح¥ا 
مسFتعد�ن _لنقاش معمك ليل هنار من W�ٔل ٕاخراج واºد القانون ا_يل فعال 

ؤ�® مع معاق�ة هاذ إال<راء يضع واºد إالسرتاتيجية حصي´ة حملاربة الفساد، 
�ري املرشوع اÕي الزال معطال Oىل مسFتوى جملس النواب يف القانون 

  .اجلنايئ
وهاذ ال]م د¯يل السFيد وز�ر gقfصاد املالية يؤكده السFيد وايل 

امسح يل نقول لمك فقرة من اخلطاب  ،بنك املغرب، امخل8س املنرصم، قال
مد�ر د¯ل البنك املركزي رتم �عتباره هو د¯ل السFيد وايل بنك املغرب احمل

ٔ�ن �ٓفة الفساد تعيق مسار التمنية وتضعف املؤسسات : "تيقول، لبالد®
" وÆزعزع الثقة بني الفاOلني gج¾عيني وهتدد gقfصاد والسمل gج¾عي

مس�شهدا السFيد وايل بنك املغرب �لرسا� د¯ل Wال� امل© املوõة ٕاىل 
نو ºارض�ن فIه رؤساء احلكومة ورؤساء دول gحتاد إالفريقي مؤمتر ا_يل اك
ٕاذن احلكومة ماذا فعلت من W�ٔل تفعيل اخلطا�ت . 2018يف يوليوز 

  امللكIة السامIة اليت يه مبثابة قانون؟ 
  السFيد الرئ8س، 

نصل ٕاىل ٔ�م القضا¯، القضية د¯ل وºدتنا الرتابية اليت جيب ٔ�ن تتصدر 
ج، ٕاذ ال Æمنية وال تقدم وال مسFتق�ل وOgزتاز لك السFياسات والربام

  .�الن¾ء ٕاال بتحصني السFيادة والوºدة Oىل اكمل الرتاب الوطين
الفريق gشرتايك يقول بÐٔن وجود امللف بني يدي أ$مم املت´دة ال جيب 
ٔ�ن يث¤Iنا عن إالرساع بتزنيل اÌمنوذج التمنوي ٔ$قاÌمينا الصحراوية، والفريق 

دف هبذه املداcw د¯لو ٕاىل âشجيع املبادرات املدنية واحلقوقIة gشرتايك هي
واحلرص Oىل صيانة حقوق إالìسان السFياسFية اجلادة الوºدوية، 

وgقfصادية وgج¾عية، و-شFيد ويطلب دمع القدرات اQفاعية وWاهزية 
القوات املسل´ة امللكIة وقوات اQرك وقوات أ$من الوطين والقوات 

واصc §ا§ا الن�cI يف اQود عن حوزة الوطن، ويف هذا الصدد املساOدة مل
ال يفوتين ٕاال توجIه حتية تقد�ر وٕاÏبار ٕاىل هاذ القوات ولقائدها أ$Oىل 

  .Wال� امل© محمد السادس
 2020مرشوع قانون املالية  w�ٔريا، السFيد الرئ8س، وحنن نناقش

عهنا سوى سFنة ونصف  و�عتبار ٔ�ن gسFتحقاقات املق�c مل تعد تفصلنا
نة القانونية املنظمة انؤكد ٔ�نه �ٓن الوقت ٕاىل ٕاجراءات تقIمي شامل _لرتس

لالنت�ا�ت يف ٕاطار تصور مfاكمل وفfح حوار مع مجيع أ$حزاب 
  .السFياسFية من W�ٔل صيا�ة قوانني Wديدة

Æ�ٔرك، السFيد الرئ8س، ما تبقى من الوقت لزمIيل أ$سFتاد عبد امحليد 
  .ه الاكتب العام _لفIدرالية اQميقراطية _لشغلفاحتي �عتبار 

  : السFيد رئ8س اجللسة
  .� ذ~، تفضل يف ºدود ما تبقى لمك من الوقت

  :عبد امحليد فاحتي السFيداملس�شار 
  السFيد الرئ8س، 

فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن املسg �ٔÐج¾عية ٔ�ساسFية يف لك قانون 
نب gج¾عي §مة يف مرشوع مالية، حصيح ٔ�ن املزيانية املرصودة _لµا

قانون املالية، ٕاال ٔ�نه لٔ�سف ٔ�حIا® �رصد ٔ�موال خضمة، ولكن ال نوظفها 
 �15لشلك اجليد، Oىل س�Iل املثال، قطاع الرتبية والتكو�ن، فعال اك�ن 

ٔ�لف م¥صب يف هاذ السFنة مبا -سمى بÐٔطر ا$ٔاكدمييات وأ$ساتذة املفروض 
سابقة، لكن لٔ�سف الشديد ال �ريد ٔ�ن خنلق ٔ�لف ال  O70لهيم التعاقد زائد 

من هذه الف�ة ف�ة م¥تµة �السFتµابة ملطاÌهبم، ممثc ٔ�ساسا يف ٕادماõم يف 
الوظيفة العمومIة، لك احللول ممك¥ة سواء تدرجييا ٔ�و دفعة واºدة ولكن 

  .جيب توحIد اجلسم الرتبوي يف قطاع الرتبية والتكو�ن
ا_يل يه لٔ�سف الشديد �ري مسÐٔ� كذ~ ìسFتغرب بعض أ$شFياء 
سFنة اليوم جيهتد يف القسم  50مق�و� ال ميكن ٔ�ن نطلب من ٔ�سFتاد عندو 

  . د¯ل اجلذاذات يعين �ري معقول 7ساOة ويد�ر  g30بتدايئ و-شFتغل 
مليار مرصودة _لص´ة،  18.6املسÐٔ� الثانية يه الص´ة، اك�ن جمهود 

ال ميكن ٔ�ن جييب عن  "مIد_لر "الغالف املرصود  "الرمIد"لكن ٕاشاكلية 
  .أ$عطاب اليت -شكو مهنا هاذ النظام

وا_يل  2019ٔ��ريل  25كذ~ ما يتعلق بÐٔوضاع الشغيc املغربية، اتفاق 
اح¥ا ما معنI8¤ش به بطبيعة احلال، يقال احلكومة تعترب ٔ�ن هذا فfح م�ني، 

 100درمه يف  200درمه،  100درمه،  400لكن لٔ�سف الشديد راه 
درمه، ماذا سFتغري من واقع البؤس اÕي تع8شه الك�ري من  100 درمه يف
   د¯ل الطبقة العامc املغربية؟الرشاحئ

الزالت  2011ٔ��ريل  26كذ~ gلزتامات ا_يل يف عنق احلكومة من 
  .مل تفعل، بعض gلزتامات

كذ~ اليوم Ïيفاش بغينا ن�¥و الطبقة املتوسطة ٕاذا مل نعط gعتبار 
  .غربية_لشغيc امل

كذ~ ìسFتغرب Oىل ا$ٓليات اليوم ا_يل كتقلب هبا احلكومة _لبحث 
عن التقليص من جعز املزيانية، هالمIة، ٔ�® ٔ�سFتغرب ٔ�نه ٔ�ن �رهن مدخرات 
الصندوق املغريب _لتقاOد ا_يل نقولو لو ن�Iعو لو وال نÐٔجرو لو املراكز 

سف يبني مليار، هذا �ري م¥طقي هذا ºل ل�ٔ  g5س�شفائية اجلامعية ب 
  .بÐٔن هناك ختوف حقIقي عند احلكومة من املسFتق�ل

ه مايش يف اليت S�ٔرت اجلدل، املشلك را Õ9~ ٔ�ضيف ٔ�ن املادة 
�Õن ´ايلون Oىل القانون، املشلك يف ا�Õن يت، املشلك يف ا9املادة 
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-سFتغلون مواقعهم _لوصول ٕاىل ٔ�هداف �ري قانونية و�ري w�ٔالقIة، و�لتايل 
  .الفساد لن جند هاذ إالشاكل ا_يل مطروح اليوم قدام¥إاذا ºاربنا 

لٔ�سف اك�ن هناك تفاؤل Ïبري عند احلكومة �رئ8سها ٔ�نه م¥جزات 
وتطورات، لكن الواقع يقول عكس ذ~، Ïيف؟ ٕاىل كنا مز¯نني ها 
ال�رسيع الصناعي مز¯ن، ها ا7طط أ$خرض، ها الطاقات املتµددة كذا، 

Wامني وO الش هاذيO منوي ولكنÆ اصنا منوذجw ال� امل© قال لنا
Wديد، مبعىن ٔ�ن هاذ اليش راه ما �اد-ش فالطريق والبارح Oني اليس 

  ..�منوىس Oىل
Õ~ ف¥كونو واقعيني و�كون عند® احلرص Oىل قول أ$شFياء كام يه، 
ال _لتب�8س، �رفض ٔ�ن تبخس مؤسسات اQو� واQو� واGهود ا_يل 

سف الشديد ٔ�حIا® نصبح وطنيني ٕاىل ºد أ$مل ت��ذل اQو�، ولكن ل�ٔ 
عندما ìشاهد Ïرة القدم نوليو وطنيني، Ïرة املنتخب ولكن عكس ذ~ 

�لعكس بالد® . نبخس لك يشء، حىت ºاWة فهاذ البالد ما �ادة مز¯ن
حققت Æراكامت وحققت تطور، ولكن جيب ٔ�ن ìشري ٕاىل ماكمن اخللل 

  .وماكمن الضعف
  .شكرا السFيد الرئ8س

  :اجللسة رئ8سالسFيد 
  .شكرا

بطلب من فريق gحتاد العام ملقاوالت املغرب، Ïيطلبو التwٔÐري 
  .املداcw د¯هلم ملا بعد، ا$ٓن اللكمة لفريق gحتاد املغريب _لشغل، تفضل

  :زÏري ا�Qناملس�شار السFيد عز 
  .شكرا السFيد الرئ8س

  السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  راء احملرتمون،السادة الوز

-سعدين ٔ�ن ٔ�تدwل �مس فريق gحتاد املغريب _لشغل يف م¥اقشة 
�عتباره ٔ�مه قانون �رخص لتنفIذ  2020مرشوع القانون املايل لسFنة 

  .السFياسات العمومIة _لسFنة املوالية
ولقد اكن م¥طلق م¥اقش�¥ا لهذا القانون هو ٔ�ول بيان ٔ�صدره gحتاد 

، اÕي حيدد فIه ثوابت وم�ادئ 1955 مارس 20املغريب _لشغل يف 
  : مفن بني هذه الثوابت هناك. م¥ظمة gحتاد املغريب _لشغل

هناك احلق يف العمل، وهذا ما مل نلمسه يف مرشوع القانون املايل،  -
 ما زال الشFباب يعانون من العطا� ويفضلون قوارب املوت؛

من  %10ق القضاء Oىل البطا�، ìسFبة البطا� �ملغرب الزالت تفو  -
 الف�ة ال¤شFيطة؛

الضامن gج¾عي، ìسFبة امحلاية gج¾عية يف املغرب مل تتعد  -
  ؛60%

عقود جامعية، وهنا نعين هبا املفاوضات امجلاعية اليت يه الس�Iل  -
الوحIد السFت��اب أ$من gج¾عي �ملغرب، ؤ�نمت تعرفون احلوار 

  هذه احلكومة؛gج¾عي اÕي تعطل م¥ذ مثان سFنوات يف ظل حمك 

توزيع wريات البالد توزيع Oادل، وهو ما تعانيه املنظومة الرضيبة  -
  وهذا ما Wاء wالل املناظرة الوطنية الثالثة _لجبا¯ت؛

  اºرتام حقوق إالìسان، ال زلنا نصبو ونطمح Qو� احلق والقانون؛ -

نظام دميقراطي، سFنظل نناضل يف gحتاد املغريب _لشغل ٕاىل ºني  -
  .قراطية حقIقIة يف املغربحتقIق دمي

هذه يه الثوابت ٔ�و املبادئ ال8نية لالحتاد املغريب _لشغل اليت ٔ�صدرها 
سFنة وgحتاد  64، يعين 2020، مل نلمسها يف مزيانية 1955مارس  20يف 

  .املغريب _لشغل يناضل من W�ٔل حتقIق هذه املبادئ
اقfصادي يف سFياق سFيايس و  2020يÐٔيت مرشوع القانون املايل لسFنة 

  :واج¾عي يطبعه
تفامق أ$وضاع gقfصادية وgج¾عية، وتدهور القدرة الرشائية  - 1

لعموم املواطنني رمغ اGهودات املبذو� اليت مل جتب ٕاال جزئيا Oىل املطالب 
  gج¾عية؛

Æراجع احلر¯ت واحلقوق املضمونة دسFتور¯ ويف الزتامات املغرب  - 2
حلر¯ت النقابية يف ظل اسFمترار �gهتااكت والهجوم اQولية، وOىل رٔ�سها ا

الùُمَمهنج Oىل احلقوق أ$ساسFية _لعامالت والعامل، بل وâرشيدمه �ملئات 
  والطرد واملتابعة القضائية _لممثلني النقابيني؛  

الترصحي وOgرتاف الرمسي بفشل اÌمنوذج التمنوي احلايل، ورضورة  - 3
والوقوف �مللموس Oىل ٔ�نه ال Æمنية وال تقدم يف ٕاOادة النظر يف أ$ولو¯ت، 

غياب أ$راكن املؤسسة _لعدا� gج¾عية وٕاخراج أ$�لبية الساحقة من 
  مكو®ت الشعب املغريب من الهشاشة والفقر؛

نعقاد املناظرة الوطنية _لجبا¯ت اليت كنا ن¤fظر مهنا ٕارساء أ$سس إ  - 4
ٕالصالح اجلبايئ يف ٔ�فق ٕاOداد مرشوع واملبادئ الرئ8سFية والفلسفة العامة ل

قانون ٕاطار حول اجلبا¯ت، -ُشجع Oىل wلق فرص الشغل الالئق و�رÆكز 
Oىل التgْوزيع العادل _لتgاكليف العامة اليت تتطلهبا التمنية الشامc واملسFتدامة 

  .ٕان Oىل مسFتوى اGال ٔ�و إالìسان
  :2020سFنة ومن املالحظات أ$ولية Oىل مرشوع قانون املالية ل 

كنا نتطلع ٕاىل جعل نقاش مرشوع قانون املالية حلظة دسFتورية لرتسFيخ 
املسار اQميقراطي ولتكر-س املهنجية ال�شارÏية _لهنوض �ٔ$وضاع 
gقfصادية وgج¾عية واملؤسساتية Gمتعنا، فعوض ٔ�ن نُنَاقش اخللفIات 

اÌمنو امل¤شود  gسرتاتيجية _لسFياسات العمومIة ومدى جناعهتا يف حتقIق
والرفاه _لشعب املغريب، ٔ�صبحنا ن��ارى وهندر الزمن Oىل صيا�ة وتقدمي 

  .تعديالت تق¥ية شلكية ال يُق�ل مهنا ٕاال جزء -سري مهنا
، 2020ف, خيص املرجعية القانونية والسFياسFية ملرشوع قانون املالية 
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إالطار اكن لزاما Oىل احلكومة ٔ�ن تُِعدg املرشوع Oىل ضوء القانون 
_لجبا¯ت، اÕي ال زلنا يف ق�ة الربملان ن¤fظر اع¾ده، ما يَُمنj عن تباطؤ 
وتَلَكjؤ احلكومة يف تث�Iت وÆكر-س البعد املؤسسايت والقانوين املؤطر _لجهاز 
التنفIذي، ؤ$ن هذا السلوك مقصود Ìمتر�ر العديد من إالجراءات الرضي�Iة 

 ٔÐطري القانويناليت اكن من املفروض ٔ�ن حتظى �لت.  
دامئا يف ٕاطار املرجعية اQسFتورية والقانونية ملرشوع املزيانية ن�ساءل 

  :السFيد الرئ8س
Ïيف َمتÆ gرحIل مسÐٔ� احلجز Oىل ممتلاكت اQو� _لمرة الثانية ٕاىل 

يف الوقت اÕي اكن أ$Wدى ٔ�ن حتظى ) 9املادة (مرشوع قانون املالية 
النقاش والرتافع �ملؤسسات اQسFتورية هذه إالشاكلية �لوقت الاكيف من 

  يف ٕاطار تعديل قانون املسطرة املدنية؟
ته _لحكومة لتجريد الربملانيني ِبُطرق ُملتوية من  gي ٔ�ل8س يف ذ~ ِنية ُم�َ

  ممارسة حقهم ال�رشيعي؟ 
ٔ�ما Oىل مسFتوى املرجعية الفكرية وأ$يديولوجIة اليت تُؤطر املرشوع، 

ت م¥ذ اجfياح فهlي ٕاشاكلية يف ºد ذاهتا ، فالسFياسات العمومIة انَْربَ
_لحقل gج¾عي وما Æرتب عن هذا gجfياح من تفقري " التقومي الهيلكي"

وهشاشة وتفكIك _لمنظومfني التعلميية والصحية واملساس �حلقوق 
أ$ساسFية _لشغيc، هبدف حتر�ر gقfصاد من wالل ما اصطلح Oليه 

جمة، حIث مت حتر�ر يف أ$ول سوقني وهام بتحر�ر أ$سواق أ$ربعة املرب 
 ِ طلق  2018سوق السلع واخلدمات والسوق املايل والبنيك، ومع َمْطلَع m�

ف Oىل مراºل، وذ~  gمسلسل حتر�ر السوق الثالثة ويه سوق الرص
بتعومي ُمfََحمكg فIه _�رمه، وا$ٓن احلكومة ُهتندس لتحر�ر السوق الرابعة 

وتناغام مع الزتامات اQو� اخلارجIة حىت ال نقول ويه سوق الشغل، متاشFيا 
توõات املؤسسات املالية اQولية، وحما�ة ٔ$ر�ب العمل من wالل نية 

  .احلكومة يف مراجعة مدونة الشغل، و�لتايل فرض املرونة
َوُجندد �ملناسFبة موقف¥ا يف gحتاد املغريب _لشغل من هذا التحر�ر 

Iما، حÔ ي �رفضه رفضاÕث لن �زيد أ$وضاع ٕاال تفامقا، فضعف ٕانتاج ا
الرثوة والتوزيع �ري العادل لها، سواء Oىل املسFتوى gج¾عي ٔ�و اGايل 
ْج´اف والُغنب 

p
اÕي ٔ�دى ٕاىل الشعور عند السواد أ$عظم من اGمتع �ال

ْح�َاط، مرده �ٔ$ساس ٕاىل هذه السFياسات
p
  .واال

�ن سFنة الفارطة ٕاال Æكر-ٌس لهذه وما مشاريع القوانني املالية _لعرش 
ومما حيز يف النفس ٔ�ن هذه السFياسات . السFياسات وÆرمجة لها يف امللموس

دفعت �Qو� ٕاىل الت�يل عن §ا§ا، سواء الهيلكية مهنا ٔ�و املرºلية، 
ف�fاذلت يف تث�Iت م¥ظومة تعلميية بوثرية واºدة ؤ�هداف واºدة للك 

Oالية، وبذ~ ٔ�مهلت هذا القطاع اÕي يعد طبقات اGمتع املغريب، وجبودة 
اعست عن القIام ٕ�صالح املنظومة الصحية وتوسFيع  ِمكْصَعد اج¾عي وتَقَ

  .وضامن احلر¯ت الفردية مهنا وامجلاعية والنقابية
هيا عن دورها كقاطرة اقfصادية بدل جتديده وجع& ٔ�كرث  لِّ كام ٔ�ن َختَ

املطلق، مما ºد من اQينامIة جناOة وفعالية، التÐµٔت ٕاىل اخلوصصة يف 
  . gقfصادية وساOد Oىل توسFيع ُرقعة الريع وتفيش الرشوة والفساد

ٔ�ما ف, خيص أ$ولو¯ت اليت Wاء هبا املرشوع، فfعدد أ$ولو¯ت كام 
Wاء يف املرشوع ما هو ٕاال عبارة عن در الرماد يف العيون وحتويل أ$نظار 

رشوع هذا، واملمتثل يف التواز®ت عن الهاجس اÕي حتمك يف صيا�ة امل 
اقfصادية، ف�النظر ٕاىل موارد املزيانية احملدودة فfوزيعها Oىل ٔ�ولو¯ت - املاÏرو

مfعددة جيعل احلصص املرصودة للك ٔ�ولوية ال -ساوي ش�8ا ٔ�مام العجز 
  .gج¾عي وgس�8ري املتفامق

ر ٕاىل اخلصاص مفا ُرصد لقطاعي التعلمي والص´ة م�ال، يبقى هزيال �لنظ
املُهول اÕي يعاين م¥ه هذان القطاOان، مفادامت اQو� Æرى يف املواطن 
ÏوسFيc فقط وتت´اىش تبويئه املاكنة اليت -سFتحقها \هدف، فٕان العجز 
gج¾عي سFيظل قامئا وقد يتفامق، ومادامت اQو� ال تتعامل مع ما �رصد 

ادامت جتنح ٕاىل اعتباره _لقطاOات gج¾عية اكس�8ر يف إالìسان، وم
فٕاهنا سFتفوت Oىل  - وهذا ما Wاء Oىل لسان رئ8س احلكومة  -\لكفة 

ْحُمك Oليه �لبقاء Oىل هامش اGمتع اQويل،  املغرب ولوج جممتع املعرفة ِلتَ
ولتضيع Oليه فرصة اÌمتوقع داwل النظام اQويل اجلديد اÕي هو ا$ٓن يف 

نظام التقاOد " ٕاصالح"حتمكت يف  طور ال�شلك، ويه نفس الفلسفة اليت
  . wارج احلوار gج¾عي وwارج إالطار املؤسسايت

وٕاذ ال جيادل º�ٔد يف رضورة ÆرشFيد النفقات، لكن Oىل ٔ�ساس gلزتام 
مبفهوم ومضمون الرتشFيد كام هو مfعارف Oليه، فاكن Oىل احلكومة ٔ�ن 

لك هذا من  âس�¥فر قواها _لتصدي _لفساد والرشوة والتبذ�ر وما يصاحب
توسFيع وجتذ�ر _لريع، وال ٔ�ن تُْفرَِغ الرتشFيد من مضمونه لتجع& ُمرادف 
الهشاشة والتفقري، بâ t8سFتفIد الف�ات امل8سورة من ٔ�رحيية وخساء اQو� 
من wالل إالعفاءات الرضي�Iة وختفIض الرضيبة Oىل الرشاكت والعفو 

  .الرضييب
 ٔ�مهية wاصة لهذه التواز®ت، فٕاذا كنا يف gحتاد املغريب _لشغل نويل

اقfصادية بل �لعكس، ٕان ما ìسعى  - فهذا ال يعين ٕاغفالنا _لتواز®ت املاÏرو
ٕاليه هو ٕاجياد الصيغة املالمئة _لجمع بني التواز®ت gج¾عية واحملاس�Iة، مع 
ٕاعطاء أ$فضلية _لتواز®ت gج¾عية ٔ$هنا رشط رضوري لٕالبقاء Oىل 

  . ي والوطين، واحلفاظ Oىل gسFتقرارال¾سك gج¾ع
فقد كنا ن¤fظر يف gحتاد املغريب _لشغل gسFتµابة النتظارات 
املواطنني من wالل وضع ºد لٕالõاز Oىل القدرة الرشائية لعموم 
املواطنني، و�ٔ$خص الطبقة الوسطى املشلكة ٔ�ساسا من املوظفني ؤ�جراء 

Iل �لتخفwQرب حتسني اO ،ل القطاع اخلاصwQىل اO ض من الرضيبة
وٕاOادة النظر يف ٔ�شطرها يف ٕاطار إالنصاف وحتقIق العدا� الرضي�Iة، Oلام 

من هذه الرضيبة يؤدهيا أ$جراء تلقائيا، ٕاال ٔ�ننا فوج�نا خبيبة ٔ�مل % 74ٔ�ن 
وغياب ٔ�ية ٕاشارة يف اجتاه تنفIذ الزتامات احلكومة �لتخفIض التدرجيي لهذه 

سني املوارد، يف الوقت اÕي تربئ فIه ذمة ف�ة من الرضيبة، موازاة مع حت 
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  .امللزمني امل8سور�ن اخلارWني عن ٕاطار القانون
س ملبدٔ�  مفا معىن ٔ�ن ÆكIل احلكومة مبكIالني؟ هل ٔ�صبح القانون يَُؤِسّ

  ؟ "ºالل Oلهيم وحرام Oلينا"
ٕاننا يف gحتاد املغريب _لشغل ìشجب م�ل هذا التوWه اÕي حتاول 

wال� ٕاق¥اعنا �كونه ٕاجراء اسFتÅ¥ائيا، واحلال ٔ�نه سFبق ؤ�ن  احلكومة من
  . ول8ست هناك ٔ�ي ضامنة بعدم تب¤Iه مسFتق�ال 2014اعُتمد يف مزيانية 
  السFيد الرئ8س،

توصلنا ٕاىل  2020من wالل اسFتقرائنا ملرشوع القانون املايل 
  :gسFت¤fاWات التالية

 Fىل ضوء مرشوع القانون املايل �عتباره ٔ�مه وسO لتزنيل مضامني cي
الرب®مج احلكويم ملدة سFنة، فالرب®مج املرصح به لنيل ثقة الربملان واÕي 
. صادق Oليه هذا أ$wري هو �ري الرب®مج اÕي انربت احلكومة ٕاىل ٕاجنازه

وهذا ما يطرح ٕاشاكال دسFتور¯، حIث اكن Oىل احلكومة ٔ�ن حتني �ر®جمها 
 شاكل؛وتعمتد صيغة دسFتورية لتµاوز هذا االٕ 

و اجهتادات �ٔ ايل مل -سFتطع تقدمي ٔ�ية ٕاWا�ت ٕان مرشوع القانون امل
بديc ٕالنعاش املالية العمومIة من W�ٔل التقليص من املديونية، مؤكدا Oىل 
gسFمترار يف تنفIذ إالمالءات املفروضة من اخلارج، واليت ال زالت 

كس ويَْنَعكس مfحمكة يف القرار gقfصادي وgج¾عي الوطين، مما انْعَ 
سلبا Oىل الوضعية gقfصادية وgج¾عية _لطبقة العامc املغربية ومعوم 
الشغيc واكفة جامهري الشعب املغريب، ولعل gسFمترار يف هذا gخfيار 

  .�َْرَهن ºارض ومسFتق�ل املغرب
كام يُؤكد مرشوع القانون املايل من Wديد جعز احلكومة Oىل وضع 

احضة ٕالدماج gقfصاد �ري املهيلك وتدبري عقالين ٕاسرتاتيجية وطنية و 
وشفاف _لاملية العمومIة وامfالك إالرادة السFياسFية احلازمة حملاربة الفساد، 
بل عوض ذ~ Æهنج سFياسات تقشفIة ترضب يف العمق اخلدمة العمومIة 

  .والقطاOات gج¾عية gسرتاتيجية ويف مقدمهتا التعلمي والص´ة
  .8سشكرا السFيد الرئ 

  :السFيد رئ8س اجللسة
  .شكرا

  .ٔ�عطي ا$ٓن اللكمة لفريق gحتاد العام ملقاوالت املغرب

  :يوسف حميي.السFيداملس�شار 
 .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  السFيد رئ8س اجللسة احملرتم،
 السFيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 ة احملرتم،السFيد وز�ر gقfصاد واملالي
  .السFيدات والسادة املس�شارون احملرتمون

 رئ8س احملرتم،الالسFيد 

âرشف اليوم ِب�َ¥اول اللكمة يف هذه gج¾ع �مس gحتاد العام  v�
ٔ�ي يف مرشوع القانون رمق  gبْداء الر

p
ملقاوالت املغرب، من W�ٔل املُناقَشة وا

ال  عية العامة، كامٔ�مام WلسFتمك ال�رشي  �2020رمس السFنة املالية  70.19
ياق wاص، الرشوع م خيفى Oلينا مجيعا فٕان هذا  ِFقانون يمت َعرضه يف س

، يف إالرادة امللكIة السامIة اليت Oرب عهنا Wال� ميكن جتسFيد ٔ�مه مالحمه
من wالل الرتكزي Oىل ºل ٕاشاكلية اÌمتويل، وتصفIة  ،امل© حفظه هللا

مع خلاص يف معلية التمنية، وضعية العقار، وكذا حمتية اخنراط القطاع ا
ٕاشادة وÆمثني gحتاد العام ملقاوالت املغرب _لقرار املليك السايم املتبرص 

 . بتعيني رئ8س ا_لجنة امللكفة O�ٕداد اÌمنوذج التمنوي اجلديد
كام ال خيفى Oىل º�ٔد، ٔ�ن سFياق ٕاOداد مرشوع هذا القانون، يÐٔيت يف 

لت´د¯ت واملناورات اليت âسFهتدف ظرفIة دقIقة âسFتلزم م¥ا مجيعا مواõة ا
  .الوºدة الرتابية

 السFيد الرئ8س احملرتم،
وٕاذ نفfخر، مبا حققfه احلكومة، من تقدم ملموس يف التصنيف السFنوي 

 Doing Business 2020 _لبنك اQويل حول مؤرش ممارسة أ$عامل
 7دو� مشلها التقر�ر، حIث تقدم¥ا ب  190من مضن  53املرتبة (

 ٕاننا ìسµل �ملقابل تقهقر يف مؤرش سهو� احلصول Oىل اÌمتويل، ف)مراتب
نقطة  18، ٔ�ي Æراجع ب 2020يف التقر�ر أ$wري لسFنة  119املرتبة (

  ).wالل أ$ربع سFنوات أ$wرية
 السFيد الرئ8س احملرتم،

، يعد دليال Oىل قصور %3,7ٕان منو الناجت اQاwيل اخلام ب¤سFبة 
ويه ìسFبة �ري م¥دجمة وال متك¥نا من  %3,7وحمدودية منوذج¥ا التمنوي يف 

wلق م¥اصب الشغل، يف ظل م¥اخ ٔ�عامل يع8ش ºاليا Oىل وقع ٕا�الق 
البطا� مما -سFتدعي من احلكومة ºلوال رسيعة؛  مقلق _لمقاوالت وتفيش

فالسوق الوطنية مكfظة �ملنتµات أ$ج¥بية بÐٔسعار خبسة �ري تنافسFية يف 
همينة القطاع �ري املنظم، فاملدwالت  ٕاطار م¥افسة �ري مرشوOة kس�ب

les intrants  هنايئ فهو مرضب، مما -شلك رضبةÌمرضبة، ٔ�ما املنتوج ا
قاضية _لصناOة الوطنية خصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية 

   .Wدا
ويف هذا الصدد، فٕاننا �مثن معلية التق¥ني بباب س�fة املغربية من طرف 

والرضائب �ري املبارشة محلاية gقfصاد الوطين يف مصاحل ٕادارة امجلارك 
  .مواõة gقfصاد �ري املنظم

 السFيد الرئ8س احملرتم،
ٕاننا يف فريق gحتاد العام ملقاوالت املغرب، نعترب ٔ�ن مرشوع قانون 

مل يwٔÐذ يعني gعتبار تزنيل التوصيات اجلبائية _لمناظرة  2020املالية لسFنة 
ٕاطار القانون إالطار اجلبايئ املوعود مكدwل ٔ�سايس الوطنية أ$wرية، يف 

لتحقIق الت¤سFيق والتµاìس بني املقfضيات ال�رشيعية والتنظميية اجلبائية 
cاة التواز®ت ذات الصOومرا  .  
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، هو جمرد قانون مرºيل يف Õ2020ا، مفرشوع القانون املايل لسFنة 
ون إالطار املتعلق انتظار بلورة منوذج Æمنوي Wديد مؤطر يف ٕاطار القان

  .�جلبا¯ت
كام اكنت هناك انتظارات كربى، السFيد الوز�ر، ووعود مما قوى �ٓمال 
ìساء ورWال أ$عامل wالل املناظرة الوطنية _لجبا¯ت wالل السFنة 
اجلارية، ٕاال ٔ�ن النتاجئ اكنت ٔ�قل من تطلعات الفاOلني gقfصاديني، مع 

م ملقاوالت املغرب يف خمتلف شكر® _لحكومة Oىل ٕارشاك gحتاد العا
  . مراºل هذه املناظرة

  فكIف الس�Iل ٕالOادة بناء الثقة بني امللزمني وإالدارة اجلبائية؟
 2020هذا ال]م جيد ٔ�ساسه يف مقfضيات مرشوع قانون املالية 

مني ز فقسم من املل ،خبصوص ال�سوية التلقائية _لوضعية اجلبائية _لملزمني
ا�Õن توصلوا ٕ�شعارات من ق�ل ٕادارة الرضائب س8سFتفIد والقسم ا$ٓخر 

سFيحرمون من هذه ال�سوية التلقائية مما -شلك ٔ�سلو� انتقائيا ومزدوWا يف 
  .التعامل مع امللزمني

ومع شكر® لمك السFيد الوز�ر Oىل اع¾د احلكومة ٕالسرتاتيجية Æريم 
فادة من هذه ٕاىل ٕاOادة الثقة، �ري ٔ��مك ٔ�غفلمت العديد من امللزمني من gسFت

يد ممدودة ويد ٔ�خرى (ال�سوية مما wلق رWة داwل اGمتع املغريب املقاواليت 
، ف¥حن �ري مقfنعني بترب�رات احلكومة حول هذا املوضوع، ولن )مغلو�

  .تق¥ع الفاOلني gقfصاديني كذ~
ؤ�نه مما يعقد مسÐٔ� الثقة بني امللزم وٕادارة الرضائب املشالك املرتتبة عن 

ة جحز ما _لمد�ن Qى الغري، مع Oدم تفهمنا لرفض مقرتح تعديلنا مسطر 
الرايم ٕاىل âشجيع gبتاكر يف الوقت اليت تدمع فIد اQو� العرض 

  التصد�ري اÕي يقوم Oىل ٔ�ساسا Oىل gبتاكر؟
 السFيد الرئ8س،

زلنا نعترب يف gحتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن السFياسات العمومIة  ال
فfقد ٕاىل النµاOة، ٕاذ مل �متكن gقfصاد املغريب من wلق فرص _لحكومة ت 

شغل توازي جحم gس�8رات، ففي الوقت اÕي وصل فIه Oدد أ$ش�اص 
، 2016و 2012ٔ�لف خشص سFنو¯، ما بني  270القادر�ن Oىل العمل لـ 

  .م¥صب شغل سFنو¯ 26400فاالقfصاد املغريب مل خيلق سوى 
 السFيد الرئ8س،
يق gحتاد العام ملقاوالت املغرب، ال زلنا نؤكد و�سFمترار، ٕاننا يف فر 

Oىل ٔ�ن ٕاشاكلية gس�8ر يف ارتباطها بعنرصي الفعالية والنµاOة تفرض 
تعز�ز دور الرتبية والتعلمي والبحث العلمي يف Æكو�ن وتÐٔهيل الرٔ�سامل 

سùمتر، مùع Oرب تعزيـز م¥ظومùة التعلمي والتكويـن امله¥ـي أ$ولـي وامل  ال�رشي،
، والبحث عن ٕايùالء اهمتùام خùاص جلـودة التكويـن، \هدف اسرتاتيجي

  .ºلول اسFتعµالية _ل´د من خماطر جهرة أ$طر وأ$دمغة
 السFيد الرئ8س،

ال º�ٔد جيادل يف اQور اÕي يلعبه القطاع البنيك الوطين وما �متزي به 

طاع البنيك مقIد ورمغ هذا التطور فالق. من م¥اOة وقوة ودينامIة و§نية
ٔ�حصاب املقاوالت اÕاتية، والرشاكت الصغرية Wدا مبجموOة خبصوص متويل 

من التدابري ºgرتازية املفروضة من طرف بنك املغرب بناء Oىل توصيات 
Ball 3.  

ولن يتÐٔىت ذ~، ٕاال Oرب ٕاºداث بنوك اس�8رية موõة حرص¯ Ìمتويل 
 )(WStart-upدا والناشFئة واملبتكرة املقاوالت اÕاتية واملقاوالت الصغرية 

 La(حتظى فهيا القروض املمنوºة بضام®ت اQو� كام هو الشÐٔن �ل¤سFبة ل 
Banque Publique d’Investissement (ساìٕاضافة ٕاىل رٔ�سامل  ،بفر

 (Business Angels)واملس�مثرون املالPكة ) capital-risque(ا7اطرة 
موõة لفائدة W�ٔل البحث عن ºلول متويلية من �ري املعمول هبا يف املغرب، 

الشFباب تطبيقا _لتعل,ت امللكIة السامIة مع اسFتعداد gحتاد العام 
ملقاوالت املغرب ملد يد العون واملساOدة والزتام احلكومة �ملواÏبة يف ٔ�فق 
ٕادماج الشFباب يف معلية التمنية gقfصادية وgج¾عية، يف ٕاطار ونقرتح 

افق حول م�ادرة ھيلكية مشولية Wديدة، واºدة Oامة وشامل ٔ�ن يمت التو 
)small business act ( ھا خمتلفfعتبار التعرثات اليت عرفg ذ بعنيwٔÐت

الربامج السابقة، وجتمع إالماكنيات املالية والتحفزيات املتفرقة لتعمل بنµاOة 
ة وgحتاد ٔ�كرب _لمنظومة اÌمتويلية _لشFباب املقاول kرشاكة مع وزارة املالي

 .العام ملقاوالت املغرب املنظمة املهنية _لمشغلني أ$كرث متثيلية
وWد�ر �ÏÕر و�ملالحظة، ٔ�ن الرٔ�سامل الوطين ٔ�و الرشاكت الكربى 
�راهن Oليه Qمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية Wدا لتلعب دورها 

  .يف wلق الرثوة وم¥اصب الشغل
ا هذه الرشاكت الكربى اليت لها القدرة جفل ال�شجيعات âسFتفIد مهن

والتÐٔطري الاكيف والنفوذ لالخنراط وgسFتفادة من اÌمتويالت املتاºة و�رامج 
ف¥حن يف إالحتاد العام ملقاوالت . التكو�ن املسFمتر اليت يه يف غىن عهنا

املغرب Oازمون Oىل âشجيع وتÐٔطري املقاوالت الصغرية Wدا والصغرى 
  .ة بدورها من هذه الربامج وال�شجيعاتواملتوسطة لالسFتفاد

وهنا هننئمك السFيد الوز�ر احملرتم، Oىل التفاOل مع مقرتح gحتاد العامل 
ملقاوالت املغرب _لرفع من سقف املسامهة املعفIة من الرضيبة املوõة 

درمه ٕاىل ºدود  200.000من  )(Start-up_لمقاوالت الناشFئة واملبتكرة
درمه،  1.000.000كنا نÐٔمل يف بلوغ سقف  درمه، وٕان 500.000م�لغ 

ؤ�ملنا Ïبري يف اخنراط الرشاكت الكربى املواطنة يف الرب®مج لتخصيص 
، تطبيقا ملا Wاء يف ٕاºدى فقرات )(Start-up قسط من ٔ�ر�çا Ìمتويل

عندما  2019ٔ�كتو�ر  11اخلطاب املليك السايم مبناسFبة افfتاح الربملان يف 
ٕاىل رضورة معاجلة بعض إالشاكالت اليت تؤ<ر Oىل نبه حفظه هللا امجليع 

صعوبة ولوج املقاولني الشFباب _لقروض، : "دينامIة القطاع اخلاص، ك
، مع "وضعف مواÏبة اخلرجيني، وٕاìشاء املقاوالت الصغرى واملتوسطة

  .Ðٔخرة لبالد® يف مؤرش اÌمتويلتذكريمك �ملرتبة املت
رتم، عن مربرات التwٔÐري السFيد الوز�ر احمل كذ~كام ن�ساءل معمك 
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 cد البيا®ت امل�سلسOل يف تزنيل تق¥ية قواµر " بلو\شني"املسSٓ� ملا � من
  .ٕاجيابية Oىل gقfصاد الوطين

 السFيد الرئ8س،
 .تتوفر بالد® Oىل شFبكة واسعة من االتفاقIات التفضيلية والتبادل احلر

هذه االتفاقIات Oىل حنن ال ننكر، السFيد الوز�ر، بعض املزا¯ إالجيابية ل 
gقfصاد الوطين، مهنا gرتفاع املالحظ واملتواÆر مل¤سوب تدفقات 

 .، واليت �مثهنا Oاليا)g)IDEس�8رات أ$ج¥بية املبارشة 
املذهل، السFيد الوز�ر، ٔ�ن م�ادالتنا اخلارجIة âسµل جعزا جتار¯ ل8س 

ولكن كذ~ مع  فقط مع اQول اليت جتمعنا معها اتفاقIات التبادل احلر،
ملاذا مل يمت  ،...)الصني، الهند، Ïور¯ اجلنوبية(مجيع رشاكئنا التµاريني 

اسFتغالل الفرص اليت Ô�ٔحهتا اتفاقIات التبادل احلر wاصة يف السFنوات 
أ$وىل، حIث تضمنت Oدة امfيازات تفضيلية §مة لصاحل املغرب مت 

ناعي الوطين التفاوض kشÐٔهنا؟ هل kس�ب Oدم اسFتعداد ال¤سFيج الص 
خصوصا ؤ�نه مهنك من طرف القطاع �ري املنظم، وهنا ن�ساءل ملاذا مل تمت 
مواÏبته من طرف السلطات العمومIة املعنية؟ ٔ�م لضعف العرض 

 التصد�ري الوطين؟
وملاذا مت تغي8ب اجلانب التصد�ري من صلب اه¾مات gسرتاتيجيات 

O يج املقاواليتFبة ال¤سÏالل مواw تحرض القطاعية منFسì بتاكر؟ وهناg رب
التقاطع القامئ بني مرشوع بلورة اÌمنوذج التمنوي وتعز�ز القدرات التصد�رية 
لالقfصاد الوطين، وحنن نعمل، السFيد الوز�ر، ٔ��مك âشFتغلون جبدية لتدارك 

، ٔ$نه بدون سFياسة تصد�رية من الصعب "مIثاق gس�8ر"أ$مر يف ٕاطار 
 .ولوج ®دي اQول الصاOدة

دو� وOىل  56ففي الوقت اÕي وقعنا فIه اتفاقIات التبادل احلر مع 
مليون مسFهت©، نوقع اتفاقIة من  200مراºل مfدرWة تضم ٔ�كرث مليار و

م¥طقة التµارة احلرة القارية "اجليل اجلديد من wالل اتفاقIة تÐٔس8س 
، ويف هذا الصدد �مثن ونطلب املواÏبة وحنن )ZLECAF"(إالفريقIة

لهذه االتفاقIة اليت من املنتظر دخولها ºزي التنفIذ يف غضون  مسFتعدون
؟ وهل هناك مقاربة Wديدة _لحكومة لتµاوز إالÏراهات 2020يوليوز 

 والتعرثات املسcµ يف ٕاطار االتفاقIات أ$خرى؟
 السFيد الرئ8س،

ٕان gحتاد العام ملقاوالت املغرب، يثري gن��اه ٕاىل ا7اطر 
يواõها املغرب �لنظر ٕاىل التwٔÐري الك�ري اÕي رامكه يف إالسرتاتيجية اليت 

احلكومة احلالية والسابقة ، حIث يالحظ ٔ�ن O2011دة جماالت رمقية م¥ذ 
Õا، وجب الرتكزي . ختلت عن âرسيع وترية تطو�ر اخلدمات الرمقية احلكومIة

Oىل gس�8ر يف gقfصاد الرمقي، لتحسني مسFتوى تصنيف املغرب 
 .  ، املرتاجع ºالياالعاملي

 السFيد الرئ8س،
ٕان مرشوع القانون احلايل، فIه قصور، مل نلمس فIه مقfضيات رصحية 

وتوõات خبلق املقاو� والرثوة وال�شغيل، رمغ تقدمينا كفريق �رملاين العديد 
من املقرتºات لكن مع أ$سف الشديد، رفضت kس�ب Oدم جتاوب السFيد 

ليت تقدمت هبا خمتلف الفIدراليات والقطاOات الوز�ر مع ٔ��لبية التعديالت ا
املكونة لالحتاد العام ملقاوالت املغرب، رمغ ٔ�ننا جسلنا ٕاجيا� وOدمك السFيد 

 الرضي�Iة إالدارة ٔ�مام امللزمني بني املساواة م�د�ٔ  بتكر-س ،الوز�ر احملرتم

 ال�سوية من حرماهنا من ترضر قد اليت الف�ة مع wاصة بصفة والتعامل

 gقfصاد وزارة ٕا�رام املناسFبة هبذه �مثن كام بناهئا، وٕاOادة _لثقة OااسرتWا

  .البارºة العقاريني املنعشني مع التفاقIة واملالية
 لتفهممك لمك، وشكر® امfناننا �لغ احملرتم، الوز�ر السFيد لمك جندد وكام

 ائيةقض ٔ$حاكم احلاPزة املقاو� Oىل احلايل املرشوع من 9 املادة تطبيق لنطاق

    .املوضوع يف توفIقة معينة صيغة ٕاقرار Oرب هنائية،
 النفقات سقف رفع Oىل املقاولني، مجيع �مس ٔ�يضا شكرمك من بد ال كام

 _لملزم الرضي�Iة الوضعية مراجعة مسطرة م�ارشة الرضي�Iة لٕالدارة جتزي اليت

 ٕاىل ٕاضافة درمه، 240.000 م�لغ ٕاىل درمه 120.000 من ،)29 املادة(

 اجلبائية لٕالدارة التقد�رية السلطة من احلد ٕاىل الرامIة _لمقfضيات ي¤¥اÆمث 

 بناء ٕاOادة ٔ�شاكل من \شلك وإالدارة امللزم بني ما العالقة يوحض kشلك

 ختفIض Oرب gلكرتونية السµاPر خبصوص املواطنني حصة حامية وكذا الثقة،

 وÆكر-س التدwني، عن لٕالقالع معنا إالجيايب التفاOل ٕاطار يف التعبئة سومة

 السFيا� والقطاع املطامع غرار Oىل املقايه ٔ�حصاب لفائدة الرضي�Iة العدا�

 القمية Oىل الرضيبة ختفIض توسFيع و�متىن املضافة، القمية Oىل _لرضيبة �ل¤سFبة

 رفض رمغ املائة، يف 10 ٕاىل املائة يف 20 من ا7ا�ز ٔ�حصاب لفائدة املضافة

 )السFياحIة الصناOة( الصناعي القطاع يف السFياºة جٕادرا ٕاىل الرايم مقرتح¥ا
       .القطاع Oىل الرضييب الضغط من _لتخفIض

 السFيد الرئ8س،
تقر�ره حول  ٕاذا اكن اGلس gقfصادي وgج¾عي والب8يئ جسل يف

 2019النظام الرضييب، ركزية ٔ�ساسFية لبناء اÌمنوذج التمنوي اجلديد لسFنة 
يف املائة  50وطنية -شلك رمق معامالهتا جممتعة  مقاو� 387ٔ�ن ما مجموOه 

يف  0,16من ٕاجاميل رمق املعامالت املرصح هبا، يف ºني ٔ�هنا ال متثل سوى 
يف  50مقاو� ب¤سFبة  73املائة من مجموع املقاوالت املرصºة، كام âسامه 

يف املائة من  0,06الرشاكت، Oلام ٔ�هنا âشلك املائة من جحم الرضيبة Oىل 
 . مجموع املقاوالت املرصºة

فٕاننا يف gحتاد العام ملقاوالت املغرب ندعو احلكومة ٕاىل Wذب القطاع 
�ري املنظم بتحفزيه _�خول يف Oامل املقاو� املواطنة، وكذا ٕارساء حاكمùة 

اربة âشارÏية؛ Oرب واحضùة املعالùم ومسـؤو� يف امليدان اجلبايئ وفق مق
، ومضبوٍط  مÐَٔسَسة إالطارات والفاOلني ؤ�دوارمه، مع حتديٍد واحضٍ
_لمسؤوليات، وكذا مواصc معلية �زع الطابع املادي وتعمميها Oىل مجيع 

  .املعامالت الرضي�Iة
 .وشكرا لتفهممك
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  :اجللسة رئ8سالسFيد 
  .شكرا السFيد املس�شار احملرتم

  .لفريق اQسFتوري اQميقراطي gج¾عيوا$ٓن اللكمة _لسFيدة رئ8سة ا

  :Oا�شة ايتعال السFيدةاملس�شارة 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  السFيد الرئ8س،
  السFيد وز�ر اQو� احملرتم،

  السFيد وز�ر املالية وgقfصاد احملرتم،
  السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ي gج¾عي يطيب يل ٔ�ن ٔ�تدwل �مس الفريق اQسFتوري اQميقراط
، وحنن 2020مبµلس املس�شار�ن يف املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية 

يف الفريق اQسFتوري اQميقراطي gج¾عي مبµلس املس�شار�ن ìسFتحرض 
عند هذه املناقشة موقف¥ا الثابت، بل موقف لك مكو®ت الشعب املغريب 

يد هبا ٔ�و Oلهيا Ïيفام من الثوابت الوطنية، واليت ال ìسمح ٔ$ي اكن ٔ�ن �زا
  . اكنت م¥طلقاته ومحوالته الفكرية وإالديولوجIة

حنن م�ش��ون �مللكIة اQسFتورية اGسدة _لسFيادة الوطنية واحلامIة 
لوºدة الشعب ووºدة الرتاب الوطين، وال نق�ل ٔ�ي تطاول Oىل هذه 
املك�سFبات الراخسة وìشجب لك سلوك ميس �ملقدسات الوطنية، وال 

ي نقاش ٔ�و مزايدة Oلهيا، ف�أ$حرى املس هبا يف ٕاطار شعار اململكة نق�ل �ٔ 
Qهللا، الوطن، امل©" اخلا."  

هبذه املناسFبة ٔ�يضا ìسFتحرض التضحيات اجلسام ٔ$فراد قواتنا املسل´ة 
امللكIة املرابطة �لصحراء ولقوات أ$من واQرك املليك والقوات املساOدة، 

  .سFتقرار هذا الب� أ$منيالساهر�ن Oىل ٔ�من املواطنني وا
ìسFتحرض ٔ�يضا العمل الك�ري واجلبار للك أ$õزة أ$م¥ية اليت âس��ق 
خمططات إالرهاب والتطرف، وتصد لك احملاوالت _لمس �ٔ$من ٔ�و زعزOة 

  .gسFتقرار
  حرضات السFيدات والسادة،

حنن يف الفريق اQسFتور اQميقراطي gج¾عي مدرÏون ٔ�يضا، 
ظروف العامة اليت º�ٔاطت O�ٕداد مرشوع قانون املالية �ملالkسات وال

، تالحقت التطورات وâسارعت أ$ºداث، وتداwلت Oىل الصعيد 2020
  . اQويل والوطين، وحىت إالقلميي والعريب

جنح املغرب و�لقIادة احلكمية واملتبرصة لصاحب اجلال� نرصه هللا يف 
اQولية، gقfصادية مهنا التعامل مع لك التقلبات السFياسFية والتوÆرات 

وgج¾عية بنظرة احلكمي املس�رشف _لمسFتق�ل واملؤمن �لقمي الكونية 
  ._لتعا-ش والسالم املب¤Iة Oىل اºرتام حقوق الشعوب وأ$فراد وامجلاOات

وìسµل ٕ�جيابية، ما حتقق خبصوص قضية وºدتنا الرتابية من ماكسب 
ويوما . ليت ال تعرتف �النفصالينيملموسة، فIوما عن يوم �زداد Oدد اQول ا

عن يوم حيقق املقرتح املغريب حبل هذا الزناع املفfعل يف ٕاطار مرشوع 
  .احلمك اÕايت، واÕي -شهد � اللك �لواقعية واملصداقIة

وال ميكن، يف هذه املناقشة، ٕاال ٔ�ن ìسFتحرض امfداد وانفfاح املغرب 
صبح يلعبه املغرب داwل ٕافريقIا Oىل معقه إالفريقي واQور الطالئعي اÕي �ٔ 

سFياسFيا واقfصاد¯، بفضل السFياسة الرائدة جلال� امل© نرصه هللا، يف 
التعامل مع الشعوب واQول إالفريقIة مببدٔ� راحب راحب، اºرتاما حلق لك 

  .الشعوب إالفريقIة يف التقدم وأ$من وgسFتقرار والسالم والرwاء
  السFيدات والسادة،

  حملرتم،السFيد الوز�ر ا
، ال تنفصل عن 2020مقارب�¥ا السFيد الوز�ر، ملرشوع قانون املالية 

الزتاماتنا يف ٕاطار أ$�لبية احلكومIة املكونة من قوى سFياسFية وطنية حIة، 
عقدت العزم Oىل حتمل املسؤولية �لتضامن يف تدبري الشÐٔن العام، قراءتنا 

ت وأ$هداف اليت سطرها ملرشوع قانون املالية، مfفائc، �عتبار أ$ولو¯
لنفس  ااملرشوع، بناء Oىل مرجعيات الرب®مج احلكويم، واسFمترار 

  .السFياسات وإالجراءات املتوالية Oرب قوانني املالية السابقة
قراءتنا مfفائc ٔ�يضا، �لزتام هذا املرشوع مبرجعية اخلطا�ت امللكIة 

gج¾عي وg ة املتتالية، واليت خشصت الوضعIصادي لبالد® السامfق
واحلامc _لعديد من إالشارات السامIة، الرامIة ٕاىل مراجعة اÌمنوذج التمنوي، 
وÆمنية الفالºة والعامل القروي، واخنراط القطاع املايل والبنيك يف التمنية 
واملسامهة يف متويل gقfصاد وحتريك جعc الشغل والتصدي _لفقر 

  .والهشاشة
ضا �ٔ$ولوية اليت توÌهيا احلكومة، ٕاىل مقارب�¥ا، سFتكون مfفائc ٔ�ي

القطاOات gج¾عية من Æربية وÆكو�ن وÆكو�ن §ين، وحصة وâشغيل 
  .والتضامن مث العامل القروي

ومقارب�¥ا ٔ�يضا مfفائc، ٔ$ننا نثق يف احلكومة، ونثق يف الكفاءات القادرة 
يب وللك Oىل إالنصات اجليد لنبض الشارع املغريب ولتطلعات الشFباب املغر

مشاريع التفكري يف قضا¯® السFياسFية وgقfصادية، اليت تنعكس داwل 
  .أ$حزاب وداwل الربملان، ل�شلك ٔ�رضية _لتواصل والتفكري يف املسFتق�ل

وف, خيص املرشوع اÕي حنن بصدد م¥اقشFته، ومن wالل ت��عنا 
ري يف مداخIل لقوانني املالية يف العرشية أ$wرية، تبني لنا ٔ�ن هناك Æراجع Ïب

اخلوصصة، وهو ما يقلص ٕاماكنيات متويل املزيانية العامة، و�لنظر ٕاىل جحم 
gلزتامات gقfصادية وgج¾عية، يبقى gخfيار أ$سايس _لحكومة، 
هو ا_لجوء ٕاىل gقرتاض kشقIه اQاwيل ٔ�و اخلار�، ٔ�و اع¾د �ٓليات الرفع 

  .من املداخIل اÕاتية عن طريق الترضيب
fياسة احلكومة مFا® ذبذاملالحظ هو ٔ�ن سIيارات، ٔ�حfخg بة بني هذه

هناك ٕاجراءات âسري يف اجتاه تطو�ر املداخIل، ؤ�حIا® ٔ�خرى متنح 
âساؤلنا السFيد الوز�ر، Oىل ٔ�ي ٔ�رضية . إالعفاءات وgمfيازات الرضي�Iة

ت تقرر احلكومة هذه القرارات؟ وهل هناك رؤية واحضة _لتحمك يف انعاكسا
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  م�ل هذه إالجراءات؟
-شلك gس�8ر العمويم اخfيارا اسرتاتيجيا _�و�، وذ~ نظرا _�ور 
الر¯دي اÕي يلعبه كقاطرة _لمنو gقfصادي وهو رافعة ٔ�ساسFية _لتمنية 
gقfصادية وgج¾عية وال ميكن ٔ$ي اكن ٔ�ن ينكر اQور الك�ري 

وية وتعز�ز gس�8رات العمومIة، واGهودات امللحوظة اليت بذلها املغرب لتق
مليار  71مليار عوض  198حIث ارتفع جحم gس�8رات العمومIة ٕاىل 

  .2006سFنة 
ويبقى gس�8ر العمويم هو املعول Oليه الرئ8يس لتحقIق اÌمنو وإالقالع 
gقfصادي ومواõة الت´د¯ت gج¾عية من فقر وبطا� واخfالالت 

  .عيةجمالية وÆرابية واج¾
  السFيد الرئ8س،

حنن يف الفريق اQسFتوري اQميقراطي gج¾عي، ال ننكر بÐٔن القطاع 
البنيك الوطين، اسFتطاع ٔ�ن �رامك، جتربة وwربة طويc وÏون رصيدا من 
املهنية وإالنتاجIة العالية، لعب دورا يف متويل gقfصاد الوطين، بل هو 

ات املتاºة Oىل الصعيد إالفريقي، ا$ٓن -سامه بفعالية Oىل اس�8ر إالماكني
  .وحنن خفورون هبذا إالجناز

وحنن مق�لون Oىل مرW cºديدة من اخنراط القطاع البنيك يف متويل 
gقfصاد واملسامهة يف مواõة الفقر، فfخوف¥ا ٔ�ن ندwل دوامة Wديدة 
âسامه أ$بناك �ٔ$موال، وت8رس القروض _لمواطنني والشFباب واملقاوالت 

واملتوسطة، وOىل املدى املتوسط خنلق ٔ�زمة Wديدة بعجز هؤالء الصغرى 
وهنا ٔ�شار Wال� امل© . املواطنني عن أ$داء وجعز أ$بناك عن gسرتداد

  .نرصه هللا ٕاىل رضورة تغيري العقليات
فهل _لحكومة تصور البتاكر �ٓليات Wديدة تضمن فعالية ونتاجئ هذه 

gج¾عية وg ىل التمنيةO صادية؟العمليةfق  
ال ºاWة لنا اليوم _لتذكري مبسار اجلهوية املتقدمة، وال �ٔ$شواط الهامة 
اليت قطعهتا بالد® ٕالرساء نظام õوي المركزي Æرايب وٕاداري، التجربة 
املغربية تتوفر اليوم Oىل wربة طويc يف هذا اGال، وحنن خفور�ن بنظام¥ا 

ا املتطورة، لك¥نا دامئا نطمح ٕاىل الالمركزي بدميقراطي�¥ا احمللية وجبهوي�¥
  .املزيد واىل الك�ري وٕاىل أ$حسن

ف¥حن اليوم مطالبون بتقIمي جتربة احلاكمة الرتابية ودورها يف التمنية 
احمللية، وجيب ٔ�ن �كون التقومي مشوليا ل8شمل لك الوºدات الرتابية 

واملالية  املنتخبة وإالدارية، ول8شمل ٔ�يضا لك املنا� السFياسFية وإالدارية
  .والتمنوية

جيب ٔ�يضا ٔ�ن �كون التقIمي، موضوعيا �لوقوف Oىل النµاºات وÆمثيهنا 
  .والوقوف Oىل gخfالالت وتصحيحها

  السFيد الوز�ر،
واملتعلقة  2020يف الوثيقة اليت توصلنا هبا عند م¥اقشة قانون املالية 

زالت مسFمترة �لتوزيع اجلهوي لالس�8رات العمومIة تبني ٔ�ن gخfالالت ال

ؤ�نه ل8ست هناك Oدا� يف توزيع gس�8رات العمومIة Oىل اجلهات، 
فاحلاكمة اجليدة تنطلق من wالل التوازن بني اجلهات وأ$قالمي والعامالت 
من gس�8رات العمومIة، والعدا� الرتابية يه ٔ�يضا التوازن يف معدل 

  .اجلهات والعامالت وأ$قالميتوزيع الناجت اQاwيل اخلام Oىل املواطنني يف 
  السFيد الوز�ر،

ٔ�ما خبصوص القطاOات إالنتاجIة ف¥حن يف الفريق اQسFتوري 
اQميقراطي gج¾عي اwرت® الرتكزي Oىل القطاع الفال� وذ~ �رجع ٔ�وال 
 ,Fدا من املواطنني املغاربة، وال سW بريةÏ ٕاىل الوضعية اليت تع8شها رشاحئ

عامل القروي، وهذا الشFباب ها هو اليوم يعاين الفقر الفالºة والشFباب �ل
والهشاشة ومعرض _لتطرف واليÐٔس وÏراهية ا$ٓخر، اعتربه Wاللته امل© يف 
خطابه ٔ�مام الربملان ٔ�كرب خزان دينايم لفرص الشغل وwلق الرثوة �لعامل 

  .من اليد العامc الوطنية% 46القروي، ٔ$نه -شغل 
  السFيد الوز�ر،

: الية، يف القطاع الفال� ن�Iجهتا وفرة يف إالنتاج مناذجالسFياسة احل
الزيتون، القمح واحلبوب ٕاىل �ري ذ~، ومهنا ما نع8شه اليوم صعوبة Ïبرية 
يف ال�سويق، هذا الوضع اÕي قد تع8شه سالسل ٔ�خرى يف املسFتق�ل، 

و§مة احلكومة اكنت . نظرا _�ينامIة gجيابية اليت عرفها وسFيعرفها القطاع
يه توجIه الفالºني حنو سالسل ذات القمية املطلوبة Oىل املسFتوى اQويل 

  .واQاwيل
كام نقرتح، تنظمي أ$سواق اQاwلية، املتنفس الوحIد _لفالح الصغري 
واملتوسط من wالل مراجعة القوانني وٕاOادة النظر يف سلطة الوصاية، 

gع¾د Oىل وختفIض لكفة التعشري، فال ميكن ضامن فالºة مfطورة دون 
السوق اQاwلية كقاOدة wلفIة صلبة يعمتد Oلهيا الفالح ق�ل ال�سويق 

  .اخلار�
  :ٔ�ما ف, خيص القطاOات gج¾عية

  السFيد الوز�ر،
لقد ٔ�كدمت يف عرضمك ٔ�نه مت حتديد ثالث ٔ�ولو¯ت ٔ�ساسFية لهذا 
املرشوع، وOىل رٔ�سها مواصc دمع السFياسات gج¾عية، وذ~ من 

الرشوع الفعيل لتزنيل القانون gطار ٕالصالح م¥ظومة الرتبية wالل 
والتكو�ن، �عتباره مرÆكزا لتقليص الفوارق وٕارساء م�دٔ� Æاكفؤ الفرص 
وتعز�ز اQمع gج¾عي _لمتدرس، ٕاضافة ٕاىل تفعيل wارطة الطريق لتطو�ر 
التكو�ن املهين، wاصة ف, يتعلق ì�ٕشاء مدن õوية _لكفاءات وحتديث 
املناجه الرتبوية Oرب التكو�ن �لتناوب والتكو�ن �لتدرجي ومالءمة وتطو�ر 

  .روح املقاو�، wاصة �ل¤سFبة _لشFباب املنمتني ٕاىل القطاع الغري املهيلك
كام الزتمت احلكومة بتحسني وتعممي اخلدمات إالس�شفائية وتوسFيع 

ري أ$سايس التغطية الصحية وتفعيل التÐٔمني الصحي بنظام التÐٔمني إالج�ا
عن املرض ونظام املساOدة الطبية، ويتضح ذ~ Wليا من wالل التدابري 

Oرب ٕاºداث  2025املصاح�ة _لمرشوع ملواصc تفعيل خمطط الص´ة 
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مليار درمه مع التÏٔÐيد Oىل  18.6م¥صب شغل بغالف مايل قدره  4000
  .ºاتإالعفاء من الرضيبة Oىل القمية املضافة �Qاwل عند اسFترياد ا_لقا

كام تلزتم احلكومة ب�رسيع وثرية ٕاجناز �رامج تقليص الفوارق gج¾عية 
واGالية �لوسط القروي ومواÏبة تنفIذ املرcº الثالثة من املبادرة الوطنية 

  ._لتمنية ال�رشية مث تنفIذ الزتامات احلوار gج¾عي
وما Wاء  و�سFتحضار ما Wاء يف املذÏرة التقدميية اخلاصة هبذا املرشوع

يف مضمون لكمتمك السFيد الوز�ر مبناسFبة تقدمي هذا املرشوع، ìسµل 
ٕ�جيابية جحم اGهودات اليت تنوي احلكومة القIام هبا من W�ٔل تنفIذ 

�ري ٔ�ن الت´دي الك�ري هو يف مدى . gلزتامات الواردة يف هذا املرشوع
اليت بين القدرة Oىل التزنيل السلمي ومدى صدقIة ومصداقIة التوقعات 

  :Õ~ نعيد ال�ساؤل معمك. Oلهيا
هل هذا التطور المكي يف إالنفاقات Oىل هذه القطاOات سFيؤ<ر ٕاجيا� 
Oىل حIاة املواطن املغريب بصفة Oامة؟ وهل سFتلمس الطبقات املسFهتدفة 
مدى جناOة هذه gلزتامات وâسامه �لتايل يف احلد من املعا®ت اليت 

  صوص شFبابنا خلوض مغامرة احلياة؟تع8شها؟ وهل سFتؤهل Oىل اخل
  السFيد الوز�ر،

ٕاننا مfفائلون ٔ$ن Wال� امل© محمد السادس نرصه هللا -رشف ويتابع 
معل احلكومة يف هذه القطاOات احليوية واحلساسة ٔ$هنا مرتبطة حبارض 

  .ومسFتق�ل املواطن املغريب
ملضامني هذا نلزتم السFيد الوز�ر كفريق �لقIام بواج�نا يف ت��ع تزنيلمك 

املرشوع �لك موضوعية وحس وطين ومسؤولية يف ٕاطار gخfصاصات 
  .املوÏو� لنا

واعون السFيد الوز�ر �ملوقع اÕي اwرت®ه داwل هذا اGلس املوقر، 
سFتµدون م¥ا . ومسFتعدون لالخنراط يف ٕاجناح هذا الورش الوطين الك�ري

ا ما ٔ�<ر® gن��اه يف ٕاطار لك اQمع _لمبادرات الساPرة يف هذا gجتاه، وٕاذ
مالحظات وقراءات نقدية فهذا ال يعين ٕاال متوقعنا جبانبمك، ٔ$ننا اwرت® 
الت´الف معمك وصوتنا لصاحل الرب®مج احلكويم وال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون 

  . م¤سجمني مع مواقف¥ا
  .شكرا

  :اجللسة رئ8سالسFيد 
  .شكرا السFيدة رئ8سة الفريق
  .الية اQميقراطية _لشغلاللكمة GموOة الكونفدر 

  :م�ارك الصادي السFيداملس�شار 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  السFيد الرئ8س، 
  السFيد الوز�ر احملرتم،

  السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

-رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجموOة الكونفدرالية اQميقراطية _لشغل 
  .2020م¥اقشة قانون املالية  يف

وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�جسل �Oزتاز التطورات إالجيابية اليت عرفهتا 
وتعرفها قضي�¥ا الوطنية بفضل التوõات امللكIة واQبلوماسFية الرمسية 
والربملانية، والبد من ٔ�ن ٔ�سFتغل هذه املناسFبة لنحيي Oاليا القوات املسل´ة 

دود الساهرة Oىل ٔ�من ؤ�مان املغاربة ورWال أ$من امللكIة املرابطة يف احل
واQرك املليك والقوات املساOدة ولك من يعمل _لمصل´ة العليا _لوطن 

  .و_لمواطنني
وìسFتغل ٔ�يضا هاته املناسFبة لنطلب من احلكومة ومن الوزارة املعنية 
gلتفات _لمتقاOد�ن معوما و_لمتقاOد�ن العسكريني ؤ�راملهم، خصوصا 

ٔ�ف¥وا زهرة شFباهبم يف اQفاع عن الوºدة الرتابية لهذا الوطن، ٕاذ يؤملنا  ا�Õن
وحيز يف ٔ�نفسFنا ٔ�ن �رامه حيتجون ويعنفون ٔ�مام الربملان، ال لس�ب ٕاال ٔ�هنم 

  .يطالبون حبقهم الطبيعي يف معاش حيفظ Ïرامهتم
حتية Oالية ٔ�يضا لٔ�رس املغربية ومعوم الشعب املغريب، اÕي اسFتحمل 

ال يطاق قرارات احلكومات املتعاق�ة، وهاته احلكومة اليت وصلت ٕاىل ºد 
ٕاىل ºد ٔ�داء ٔ�طفالنا ا�Õن يضطرون لالس�Iقاظ جفرا _�هاب ٕاىل املدارس 
kس�ب ز¯دة احلكومة لساOة ٕاضافIة _لتوقIت الرمسي، تلبية لطلب 
الرٔ�سامل، كام فعلت يف gسFتµابة الفورية _لتدwل السFيد موسكوف�يش، 

g ي طلب �لك مفوضÕحتاد أ$ورويب يف املناظرة الوطنية _لجبا¯ت، وا
جرٔ�ة ٔ�و وقاºة من احلكومة ٔ�ن تعيد النظر يف الرضيبة Oىل الرشاكت العا�رة 
_لقارات اليت توWد يف املناطق احلرة ورشاكت القطب املايل _�ار البيضاء، 

  .اليشء اÕي اسFتµابت � احلكومة فورا
  السFيد الرئ8س،

  لوز�ر،السFيد ا
  السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
، ìسµل يف الكونفدرالية 2020خبصوص مرشوع قانون املالية 

اQميقراطية _لشغل ٔ�ن هذا املرشوع رمغ ٔ�نه يÐٔيت بعد ٕاقرار O�ٔىل سلطة يف 
البالد بفشل منوذج¥ا التمنوي وبعد التقر�ر أ$wري _لمµلس أ$Oىل 

الت خطرية يف ٔ�مه القطاOات الوزارية، _لحسا�ت، اÕي وقف Oىل اخfال
ويÐٔيت ٔ�يضا بعد التعديل احلكويم اÕي اكن من املفروض ٔ�ن حيمل كفاءات 

  .لهاته احلكومة
لكن مع اكمل أ$سف، ٔ�ىت هذا املرشوع، مل �راع لك هذا، وWاء يف 
ٕاطار gسFمترارية اليت طبعت قوانني املالية السابقة ال Oىل املسFتوى الب¤Iة 

 مسFتوى إالجراءات والتدابري اليت Wاء هبا، و�ابت عنه روح وال Oىل
إالبداع وgجهتاد والبحث عن ٔ�جوبة معلية _لقضا¯ gج¾عية املطروºة 
Oىل بالد®، وفضلت احلكومة اجلديدة، القدمية، gنصياع أ$معى لتوصيات 

التواز®ت وتعل,ت املؤسسات املالية اQولية وا_لوبيات احمللية واحلفاظ Oىل 
  .املالية Oىل حساب التواز®ت gج¾عية
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  السFيد الرئ8س،
  السFيد الوز�ر،

تعامل هذا املرشوع ÏسابقIه kس�اء Ïبري مع الرٔ�سامل، مبنح ٕاعفاءات 
: مfعددة _لقطاع اخلاص دون الوقوف Oىل مدى الزتامه �ٔ$هداف املسطرة

�ٓخره، وتودون مسامهته يف gقfصاد الوطين، wلق فرص الشغل الئق ٕاىل 
من wالل هاذ املرشوع ٕارWاع الثقة _لمواطنني يف العمل السFيايس 
ومصداقIة املؤسسات، عن ٔ�ي ثقة تت´دثون السFيد الوز�ر؟ ومن مه 

  املواطنون ا�Õن تت´دثون عهنم؟
ٔ�تودون اسFتعادة الثقة يف ظل اسFمترار gس��داد السFيايس �لك 

واملتابعات يف حق حىت جتلياته؟ وصل ٕاىل ºد احملاكامت السFياسFية 
النقابيني، أ$خ 8ºسان، مس�شار �رملاين، وأ$خ رمحون، وأ$خ محوين، يف 
ظل gس��عاد gج¾عي وإالقصاء املهنجي لاكفة مكو®ت وتعبريات اGمتع 
وإالنفراد �ختاذ القرار دون احلاWة ٔ$ي طرف ٔ�و أ$طراف أ$خرى كام وقع 

سFمترار الفساد وwاصة الفساد السFيايس يف احلوار gج¾عي، يف ظل ا

وgقfصادي �لك جتلياته وتصوراته اكقfصاد الريع واÕي حيرم خزينة اQو� 
من موارد مالية §مة، ومع ذ~ حرمان Wل املواطنني واملواطنات من 
حقهم يف توزيع Oادل _لرثوات اليت Æزخر هبا بالدمه، وبذ~ يرتامك العجز 

ات املتبعة وgخfيارات الالشعبية والالدميقراطية gج¾عي جراء السFياس
  .اليت Æكرس لالOدا� اج¾عية

ìسµل الرتاجع التدرجيي عن تقدمي اخلدمات العمومIة من حصة وتعلمي 
وسكن وشغل الئق وwدمات اج¾عية وٕادارية Æكون يف wدمة إالìسان، 

  .ال يف wدمة الرٔ�سامل
  السFيد الوز�ر احملرتم،

عموم املواطنني لن تتÐٔىت �لعفو عن §ريب أ$موال والرثوات ٕاOادة الثقة ل
عفا هللا عام "wارج الوطن _لمرة الثانية Oىل التوايل، يف ٕاطار سFياسة 

، ولن تتÐٔىت �لعفو عن املمتلصني من ٔ�داء الرضائب، مفا يه إالشارة "سلف
ٔ�ال ¯ Æرى اليت تودون ٕارسالها _��ن يؤدون واج�اهتم الرضي�Iة �نتظام؟ 

âشجعون اÌهترب والغش الرضييب وÆكرسون ملنطق متيزي بني من ميتثل 
لتÐٔدية الرضائب يف وقهتا دون امfياز، وبني من �هترب و�متلص و-سFتفIد من 

  إالعفاءات؟
  السFيد الوز�ر،

ٕان املناظرة الوطنية _لجبا¯ت wلصت ٕاىل التÐٔس8س لنظام رضييب 
  .Oادل، والعدا� تقfيض املساواة

ولكها مواد  46، 7، 8، 9ع قانون املالية Oدة مواد، املادة تضمن مرشو
تودون من wاللها سد ثقوب املزيانية وتوحض جبالء العجز املهول اÕي تعاين 
م¥ه مالية اQو� وتفرس ا_لجوء مرة ٔ�خرى _لخوصصة وا_لجوء املفرط 
_لمديونية، اليت وصلت ºد gسFتدانة من W�ٔل âسديد القروض، هذه 

مليار درمه  96.5مليار درمه من W�ٔل ٔ�داء  97رتض احلكومة السFنة سFتق
يف ٕاطار ٕارWاع ا�Qن وwدمة ا�Qن، وتدعون ٔ��مك، السFيد الوز�ر، 

  مليون درمه اكفIة لالس�8ر؟ 500تقرتضون من W�ٔل gس�8ر، فهل 
ٕان قانون املالية \لك سFنة حتاولون ٕاق¥اعنا وٕاق¥اع املغاربة ٔ�نه قانون 

اج¾عي، واحلال ٔ�نه يعمق الفوارق gج¾عية، فالطبقة اليت  مالية ذو طابع
تعاين من تدهور القدرة الرشائية يف Æزايد مسFمتر، حلقت هبا حىت الطبقة 
املتوسطة، اخلدمات العمومIة اليوم ٔ�صبحت Wد ملكفة لٔ�رس kس�ب 
gخfيارات الفاشc _لحكومات السابقة واحلالية من تعلمي وحصة معومIة 

ٔ�م wاصة، ومن سكن ومن شغل، اÕي ٔ�صبح ي�سم �لهشاشة اكنت 
املرÏبة يف القطاع العام ٔ�وال، ٔ$ن احلكومة بعدم اºرتا§ا لقانون الشغل اكحلد 
أ$دىن لٔ�جر وعامل وموظفي إالنعاش الوطين مكثال Oىل ذ~، تعطي 
بذ~ ٕاشارة قوية _لقطاع اخلاص خلرق قانون الشغل وOدم الترصحي 

Q رسحي �ٔ$جراءâج¾عي، وطرد وg ى الصندوق الوطين _لضامن
العامالت والعامل بدعوى ٕافالس املقاو� ٔ�و بيعها ٔ�و تفويت âسFيريها، 
حماربة العمل النقايب بدءا �حلكومة Oرب تب�8سها Qور املركز¯ت النقابية 
وملؤسسات احلوار gج¾عي، لتجعل م¥ه لقاء _ل�شاور فقط عوض 

 2011ٔ��ريل  26احلكومة من ا�Qن gج¾عي �تفاق  التفاوض، ومتلصت
لتؤسس بذ~ لبدOة Wديدة، اح¥ا ٔ�والد اليوم ون¤ساو ذاك اليش القدمي، 
وهبذا السلوك ال ميكن ٔ$ي من الرشاكء gج¾عيني وgقfصاديني ٔ�ن يثق 

  .يف احلكومة
، سFبق _لسFيد وز�ر املالية السابق ٔ�ن اقfنع يف نقاش 9املادة 

IتفFمسQىل ممتلاكت اO لس برضورة معاجلة موضوع احلجزGو� ض هبذا ا
ة، فلامذا ترص احلكومة مرة Sنية Oىل ٕاحقا§ا نييف ٕاطار قانون املسطرة املد

؟ وملاذا مل تعمل احلكومات واملؤسسات العمومIة 2020يف قانون املالية 
امللكIة وامجلاOات الرتابية Oىل تنفIذ أ$حاكم القضائية رمغ اخلطا�ت 

  املتكررة؟
ورسائل Wل  W1982ال� امل© املرحوم احلسن الثاين سFنة 

احلكومات السابقة وخطاب Wال� امل© يف املوضوع يف افfتاح دورة 
ٕان املواطن -شFتيك �كرثة من Oدم : "، حIث قال2016الربملان ٔ�كتو�ر 

م ٔ�ن تنفIذ أ$حاكم القضائية، وwاصة يف مواõة إالدارة، مفن �ري املفهو 
ن تدافع �ٔ حقوقه، ويه اليت جيب ٔ�ن تصوهنا و âسلب إالدارة _لمواطن 

، وملاذا اسFمتر تعسف إالدارة عن حقوق املواطنني؟ ما ترب�رمك السFيد "عهنا
الوز�ر خبصوص ضامن اسFمترار املرفق العام؟ ٔ�ما ترب�رمك السFيد الوز�ر، 

_لمواطنني،  خبصوص ضامن اسFمترار املرفق العام يف ٔ�داء اخلدمات املقدمة
  .مرهون بتحصيل أ$موال املرصودة ل�سFيريها من احلجز

ٔ�عتقد ٔ�ن أ$حاكم اليت تتلكم عهنا ال تصدر وتنفذ جفÐٔة، فامجليع يعمل 
  ..طور مسطرة التقايض
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  :السFيد رئ8س اجللسة
  .. السFيد رئ8س اGموOة

  :م�ارك الصادي السFيداملس�شار 
ملوارد يف أ$حاكم، وٕاذا قد تطول لسFنوات، و�لتايل ي¤�غي توفري ا

وصل أ$مر ٕاىل احلجز Oىل ٔ�موال اQو� واملؤسسات العمومIة وامجلاOات 
الرتابية من شÐٔنه هتديد التواز®ت املالية _�و� واملؤسسات العمومIة 
وامجلاOات الرتابية، فس��ه الشطط يف اسFتعامل السلطة وحتقري أ$حاكم 

ؤوليات أ$ش�اص اÕاتيني عن القضائية بعدم تنفIذها دون Æرت8ب مس
  عرقc تنفIذ هذه أ$حاكم، فÐٔ�ن هو م�دٔ� ربط املسؤولية �حملاسFبة؟

والضحية هو ذ~ املواطن خشص ذايت اكن ٔ�م معنوي، ممن انزتعت 
مهنم ملكIته ٔ�و حرم حقا من حقوقه ٔ�و اسFتحق دينا Oىل إالدارة، و�كون 

ا صاحب مقاو� يفلس قد طال انتظاره وترضر من ضياع وقfه وما� ورمب
ويضيع معه ٔ�جراء ؤ�رسمه، وعندما حيصل Oىل حمك تنفIذي هنايئ ال حيصل 

  . Oىل حقه

  :اجللسة رئ8سالسFيد 
  . شكرا السFيد الرئ8س

�ٓخر مداcw ق�ل الرد د¯ل السFيد الوز�ر هو لٔ�سFتاذ�ن ٕاما _ليس 
  .عبد ا_لطيف ٔ�معو وال السFيد Oدي، اليس Oدي تفضل

  :ي جشريOد السFيداملس�شار 
  السFيد الرئ8س،

  السFيد وز�ر اQو�،
  السFيد الوز�ر،

  السFيدات والسادة املس�شارون،
�مس مس�شاري حزب التقدم وgشرتاÏية ٔ�سامه يف هذه املناقشة 
العامة ملرشوع قانون املالية من موقع املعارضة الوطنية التقدمIة، بعد ٔ�ن 

برضورة مراجعة تدبري ºاولنا ٕاق¥اع أ$طراف أ$خرى ومل �متكن من ذ~ 
اجلهاز التنفIذي وٕارساء سFياسات معومIة جريئة ملواõة الوضع املتÐٔزم يف 
بالد® Oىل لك املسFتو¯ت، سFياسة قادرة Oىل التµاوب مع طموºات 

  . شعبنا ومfطلباته املل´ة
اخلوف "ٕان مرشوع قانون املالية ميكن اwزتا� يف لكمة Wامعة يه 

وف يف غياب ثقة، إالحساس �لظمل يف غياب اخل". والالOدل وgنتظار
  .العدل وإالنصاف وgنتظارية يف غياب الشµاOة واملبادرة

ٕان وضع قانون املالية يف سFياقه العام حييلنا Oىل ظرفIة وضعه بعد 
لعيد  20تعديل حكويم دOا ٕاليه Wال� امل© يف خطابه مبناسFبة اÏÕرى 

عيني جلنة wاصة ٕالOداد اÌمنوذج العرش، يف Æزامن مع ٕاOالن Wاللته عن ت 
التمنوي املÐٔمول وفIه دعوة رصحية ٕاىل ثورة حقIقIة ثالثية أ$بعاد يف القطاع 

  .العام، ثورة يف الت�سFيط، وثورة يف النµاOة، وثورة يف الت�ليق

كام ٔ�ن فIه دعوة ٕاىل مزيد من اجلهد لرفع رهان العدا� gج¾عية 
رب أ$مل واملساواة _لجميع وحتسني واGالية هبدف اسFتكامل بناء مغ

ظروف 8Oش املواطنني، فاللك -س�شعر بÐٔن هناك ºاWة مل´ة Oىل اختاذ 
تدابري مسFتعcµ ٕالOادة هيلكة اGال السFيايس وبنائه جتنبا _لفراغ اÕي ال 
تق�& احلياة السFياسFية و�ختاذ م�ادرة جريئة وقوية من wالل مرشوع قانون 

صداقIة _لسFياسة وwلق دينامIكIة متكن من ٕارشاك املايل هبدف ٕاOادة امل
امجليع وفfح حوار معويم مسؤول من W�ٔل ضامن ٕاقامة منوذج Æمنوي بديل، 
ٕاال ٔ�ن دار لقامن مازالت Oىل ºالها مع أ$سف ومل نلمس ٔ�ي قمية مضافة 
_لتعديل احلكويم أ$wري، كام ال نلمس ٔ�ي Wديد يف مرشوع قانون املالية، 

الت يف تفامق والتعلمي يف Æراجع مزتايد ومؤرشات التÐٔخر فالبطا� ما ز 
احلاصل يف الرتبية والتعلمي صارwة، وهزا� اخلدمات الصحية وا�كامش 
قطاع اخلدمات العمومIة، واهنيار ٔ�وضاع الطبقات املتوسطة واحضة _لعيان، 

  .ولك هذا يفامق من ٔ�زمة الثقة ويؤججها
سFتق�ل يرتمج تغليب الهاجس ٕان اخنفاض م¤سوب الثقة واخلوف من امل 

أ$مين Oىل الهاجس gج¾عي _لمزيانية، ويف دمعه _لجوانب gج¾عية 
مليار درمه لقطاOات التعلمي  91اكتفى املرشوع بتخصيص ما مجموOه 

ٔ�لف بقطاع  16ٔ�لف م¥صب شغل،  20والص´ة جممتعة، جبانب ٕاºداث 
  .بقطاع الص´ة 4000التعلمي و

عف الثقة Oدم القدرة Oىل حتفزي القطاع اخلاص كام ٔ�ن من مؤرشات ض
ام م�ادرة شل وٕاجناح إالقالع gقfصادي واO �ºىل توفري فرص الشغ

القطاع البنيك وضعف املسامهة يف دينامIة âشجيع ر¯دة أ$عامل وصعوبة 
  .ولوج املقاوالت الصغرية Wدا والصغرية واملتوسطة ٕاىل اÌمتويل

ٕاىل ٕاعفاء §ريب أ$موال مقابل ٕاOادهتا ويف تقد�ر® فٕان جلوء اQو� 
�كرس إالحساس �لظمل يف غياب العدل، ٕاذ ٔ�ن اسFمترار هذا الوضع 
يعكس âسامح اQو� مع حمتكري <روات البالد Oىل حساب ٔ�وسع 
الطبقات gج¾عية، مقابل الرصامة وOدم ال�سامح مع �يق ف�ات اGمتع، 

 Qى الطبقfني الوسطى والفقرية، وهو ما يؤدي ٕاىل تفامق إالحساس �لظمل
وال نظن ٔ�ن هذا الهدف أ$سايس لتطبيع العالقة بني إالدارة الرضي�Iة 
ودافعي الرضائب بتعز�ز الشعور وتقوية gلزتام بÐٔداء الرضائب قد يتحقق 
يف معزل عن تقوية عنرصي الثقة والعدا� يف م¥ظومfنا اجلبائية واملالية 

  .\لك
ن املالية العديد من التدابري ل�شجيع gس�8ر لقد وفر مرشوع قانو

وâرسيع التصنيع ومعاجلة ضعف اÌمنو، لكن ٕارصار احلكومة Oىل إالبقاء Oىل 
بعض املواد �ري امل�سقة و�ري امل¤سجمة مع مطلب تعز�ز الثقة قد حيد من 

م�ال يؤ<ر يف م¤سوب ثقة  9فعالية التدابري احلكومIة، فاع¾د املادة 
ن الوطنيني واQوليني يف دو� تضع مؤسساهتا يف م¥Ðٔى من القانون املس�مثر�

وÆمتلص من مسؤوليهتا، ٕاذ تعلق أ$مر ب�¥فIذ أ$حاكم القضائية الصادرة يف 
  .حقها
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كام ٔ�ن تعطيل تنفIذ أ$حاكم القضائية اÌهنائية فIه ظمل وحتامل وتطاول 
و�ري Oادل  _لسلطة التنفIذية Oىل السلطة القضائية، وهو تدبري جمحف

و�ري م¥صف، ويعترب بقاء هذه املادة يف مرشوع القانون املايل رض� يف 
  .العمق _لنفس gج¾عي اÕي Æروج � احلكومة يف مرشوعها هذا

  السFيد الرئ8س،
رمغ لك مؤاwذاتنا Oىل هذا املرشوع وOىل سFياسة احلكومة معوما، 

ملالية وٕاصالح إالدارة مع فٕاننا نود التنويه بتµاوب السFيد وز�ر gقfصاد وا
مقرتح ٕاºداث : العديد من التعديالت اليت اقرتح¥اها وخنص مهنا �ÏÕر

حساب مرصد ٔ$مور خصوصية _لخزينة Qمع م¥ظومة الرتبية والتكو�ن 
و�ٓخر لتفعيل الطابع الرمسي لٔ�مازيغية، مع âسجيل تÐٔسف¥ا Oىل Oدم ق�ول 

ىل ممتلاكت اQو� ورفض اقرتاح¥ا املتعلقة �حلجز O 9مقرتح¥ا حبذف املادة 
  . بفرض رضيبة Oىل الرثوة

وٕاذ ìسµل جتويد املرشوع بعدد من التعديالت، فٕاننا نعتربها �ري اكفIة 
لتجعل م¥ه مرشوOا -سFتجيب ٔ$سFئc املرcº وطموºات الشعب، مما 

  .جيعلنا نعارضه ونصوت ضده
  .وشكرا

  :اجللسةالسFيد رئ8س 
  . شكرا السFيد املس�شار

ن اللكمة _لسFيد وز�ر gقfصاد واملالية وٕاصالح إالدارة _لرد Oىل وا$ٓ 
تدwالت السFيدات والسادة ممثيل الفرق واGموOة، السFيد الوز�ر اللكمة 

  .لمك

 :السFيد محمد ب¤شعبون وز�ر gقfصاد واملالية وٕاصالح إالدارة
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  السFيد الرئ8س،
  السFيد وز�ر اQو�،

  والسادة املس�شارون احملرتمون، السFيدات
ٔ�قف جمددا ٔ�مام جملسمك املوقر جوا� Oىل تدwالت السFيدات والسادة 
رؤساء وممثيل الفرق واGموOات الربملانية مبناسFبة املناقشة العامة _لجزء 

  .2020أ$ول من مرشوع قانون املالية 
ل لقد حرصت طيc مسار املناقشات سواء داwل جلنة املالية ٔ�و wال

هذه اجللسة Oىل ٔ�ن ٔ�صغي �لك ٕامعان واه¾م ملداwالت السFيدات السادة 
املس�شار�ن احملرتمني، وذ~ من م¥طلق ºgرتام اÕي ٔ�كنه ملؤسسFتمك 
احملرتمة، وحرصا مين Oىل بناء Oالقة م�نية Oىل الثقة وإالصغاء املتبادل 

 FسQصاصات اليت خيولها � اfخg ل والتعاون البناء من م¥طلقW�ٔ تور من
  .wدمة مصاحل وطننا ومواطن8¥ا

ويف هذا إالطار ٔ�توWه �لشكر وgمfنان لاكفة السFيدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني يف أ$�لبية واملعارضة Oىل روح املسؤولية والتعبئة 

الك�رية وOىل أ$جواء إالجيابية واجلادة اليت طبعت املناقشة والتصويت Oىل 
رشوع قانون املالية داwل جلنة املالية والتخطيط والتمنية اجلزء أ$ول من م 

  .gقfصادية
والبد ٔ�ن ٔ�نوه كذ~ �لسFيد رئ8س هذه ا_لجنة وما حتىل به من سعة 
صدر وحمكة ٔ�ثناء تدبريه لزمن وجمر¯ت النقاش والتصويت Oىل مرشوع 

  .قانون املالية
الحظات وقد حرصت Oىل التفاOل بÐٔقىص قدر من إالجيابية مع لك م

وâساؤالت وانتقادات السFيدات والسادة املس�شار�ن wالل املناقشة العامة 
والتفصيلية ملواد مرشوع قانون املالية، من wالل تقدمي أ$جوبة الشفوية 

  .واملكfوبة معززة �لك املعطيات اليت تقدممت بطلهبا
كام حرصت يف نفس الوقت Oىل التµاوب مع التعديالت املقدمة سواء 

ف أ$�لبية ٔ�و املعارضة مبا ي¤�غي من اجلدية واملوضوعية مع تقدمي من طر 
التوضي´ات واملعطيات الالزمة، ولعل أ$رقام تعكس بوضوح أ$جواء 
إالجيابية اليت مرت فهيا معلية التصويت Oىل مرشوع قانون املالية 
والتµاوب والتفاOل الك�ري _لحكومة مع تعديالت لك الفرق واGموOات 

تعديال مت تقدميها يف اGموع مت  250انية ٔ��لبية ومعارضة، مفن بني الربمل
 44مت ق�ول  105تعديل، ومن بني التعديالت املتبقIة ٔ�ي  100حسب 

، وهذه ٔ�رقام اسFتÅ¥ائية تعكس أ$جواء إالجيابية اليت %43تعديال مبعدل 
Oاوب والتفاµىل مرشوع قانون املالية والتO ل مر فهيا النقاش والتصويت

الك�ري _لحكومة مع تعديالت لك الفرق واGموOات الربملانية ٔ��لبية 
  .ومعارضة

  :وسÐٔقدم ٔ�مه هذه التعديالت
ٕاºداث الصندوق اخلاص _لهنوض مبنظومة الرتبية والتكو�ن  - 1

وحتسني جودهتا، تفعيال ملقfضيات القانون إالطار املتعلق مبنظومة الرتبية 
  والتكو�ن والبحث العلمي؛

من حصيc املسامهة إال�رائية املتعلقة  %50ة ختصيص ìسFب - 2
�ل�سوية التلقائية �رمس املمتلاكت واملوجودات امل¤شÐٔة �خلارج لفائدة هذا 

 الصندوق؛
ٕاعفاء معاشات العجز املمنوºة لٔ�ش�اص املعنيني وخللفهم من  - 3

 الرضيبة Oىل اwQل؛
 �ل¤سFبة %60ٕاىل  %55الرفع من م�لغ اخلصم اجلزايف احملدد يف  - 4

 درمه سFنو¯؛ 168.000_لمعاش اÕي ال يتµاوز 
ٕاعفاء الرشاكت الر¯ضية من الرضيبة Oىل القمية املضافة �ل¤سFبة  - 5

 سFنوات؛ G5موع أ$ìشطة والعمليات اليت تقوم هبا ملدة 
تطبيق الرضيبة Oىل الرشاكت Oىل املسFتغالت الفالحIة،  - 6

 %20دد سقفه والرضيبة Oىل اwQل Oىل املسFتغلني الفالحIني kسعر حم
 kشلك دامئ؛

رفع سقف املسامهة يف رٔ�سامل املقاوالت احلديثة ال¤شÐٔة املبتكرة  - 7
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يف جمال التك¥ولوجIات احلديثة، اليت ختول احلق يف التخفIض من الرضيبة 
 درمه؛ 500.000درمه ٕاىل  O200.000ىل 

الرفع من م�لغ النفقات اÕي جيزي لٕالدارة م�ارشة مسطرة مراجعة  - 8
 .درمه 240.000ٕاىل  120.000لرضي�Iة _لملزم من الوضعية ا

 السFيدات والسادة،
مما ال شك فIه ٔ�ننا مجيعا مfفقون بÐٔن ٔ�كرب رهان Qينا اليوم بغض النظر 
عن موقعنا يف احلكومة ٔ�و الربملان، يف أ$�لبية ٔ�و املعارضة، هو ٔ�ن ìسFتعيد 

Oىل  ثقة املواطن يف مؤسسات بالده ويف ٕارادهتا الصادقة وقدرهتا
  .gسFتµابة حلاجIاته املل´ة

وال ميكن ٔ�ن نعيد الثقة _لمواطن ٕاال ٕاذا ملس بÐٔن نقاشاتنا خبصوص 
خمتلف السFياسات العمومIة يف ٕاطار مرشوع قانون املالية ٔ�و wارWه، تن�ين 
Oىل لغة الوضوح والرصاºة واملساء� املوضوعية، اليت تغلب مصل´ة 

  .الف�وية والرصاOات السFياسFية الوطن واملواطنني بعيدا عن املصاحل
فقد ٔ�كد Wال� امل© حفظه هللا، يف خطابه أ$wري ٔ�مام جمليس الربملان 
مبناسFبة افfتاºه هذه السFنة ال�رشيعية، بÐٔن الطبقة السFياسFية �ٔ$ساس، 
مبا يف ذ~ احلكومة والربملان، مسؤو� عن توفري رشوط النµاح ٔ$مه 

التمنوية اليت تفرضها املرcº اجلديدة، الت´د¯ت والرها®ت gقfصادية و 
وهذا يتطلب بطبيعة احلال التعاون والتعبئة امجلاعية من W�ٔل Æرصيد 
املك�سFبات، اليت رامكهتا بالد® حتت القIادة الرشFيدة جلال� امل©، نرصه 
هللا، واQفع �ملسار التمنوي لبالد® يف ٕاطار منوذج Æمنوي Wديد، ميكن من 

  .O�ٔىل ٔ�و ٕادماج ٔ�كرث _لف�ات الهشة والفقريةحتقIق ìسب منو 
فÐٔن �كون مfفقني خبصوص أ$وليات اليت ºددها Wال� امل© حفظه 
هللا ال يعين ٔ�ن �كون Qينا نفس التصور ملا ميكن بلورته من ºلول 
لٕالشاكليات gج¾عية وgقfصادية املطروºة، ف¥حن �رحب �لنقد 

  .البناءةاملوضوعي و�رحب كذ~ �القرتاºات 
كام ٔ�ن التعبئة والتعاون ال تعين التوافق Oىل لك يشء، بل تعين ٔ�نه 
Oىل لك الفرقاء، لك من موقعه، تغليب املصل´ة العليا _لوطن واملواطنني، 
وgرتقاء �خلطاب السFيايس من W�ٔل رفع الرها®ت اليت ٔ�كد Oلهيا Wاللته، 

ٕالÏراهات داwليا wاصة وقد بلغنا مرcº مفصلية ºافc �لعديد من ا
وwارجIا تفرض Oىل لك م¥ا حتمل مسؤوليته من W�ٔل حتقIق إالقالع 

g ىلO ي نصبو ٕاليه مجيعا، واحلفاظÕي تنعم به الشامل اÕتقرار اFس
بالد® يف ظل ما تعرفه املنطقة من توÆرات Ïبرية وتقوية جهبتنا اQاwلية يف 

  .مواõة املرتبصني بوºدتنا الرتابية
لتÏٔÐيد من Wديد Oىل âش�ث احلكومة �ملقاربة السFياسFية وهنا ٔ�ود ا

املعمتدة من طرف م¥ظمة أ$مم املت´دة وقرارات جملس أ$من حلل قضية 
الصحراء املغربية يف ٕاطار الضوابط اليت ºددها Wاللته واملتعلقة بعدم 

  .وجود ٔ�ي ºل لهذه القضية wارج احلمك اÕايت واºرتام سFيادة املغرب
Iري والزتايد املتواصل لعدد ومما الشك فw$ٔه فٕان قرار جملس أ$من ا

اQول اليت ال تعرتف �لكIان الومهي والرشااكت واالتفاقIات اليت جتمع 
املغرب �لقوى الكربى وOدد من اQول الشقIقة والصديقة واليت âشمل 
الصحراء املغربية تؤكد صواب ووWاهة املوقف املغريب املبين Oىل سFيادته 

  .شرب من ٔ�راضيهOىل لك 
وال يفوتين هنا التنويه جمددا �جلهود والتضحيات اليت تبذلها لك القوى 
أ$م¥ية مبختلف âشكIالهتا وبتجندها اQامئ حتت القIادة الرشFيدة جلال� 

  .امل© حفظه هللا _�فاع عن الوºدة الرتابية _لوطن وصيانة ٔ�م¥ه واسFتقراره
حريصة Oىل توفري إالماكنيات املالية كام ٔ�ود التÏٔÐيد جمددا بÐٔن احلكومة 

وال�رشية الرضورية لضامن اشFتغال قواتنا أ$م¥ية مبختلف âشكIالهتا، ويف 
ظروف متكهنا من ٔ�داء دورها Oىل الوWه أ$م�ل يف حامية ٔ�من الوطن 
واملواطنني، فأ$من وgسFتقرار ل8س � مثن يف ظل ما يعرفه الوضع 

  .إالقلميي من توÆرات خطرية
 Fيدات والسادة،الس  

ٕان gرتقاء �خلطاب السFيايس �كون من wالل النقاش اجلاد 
واملسؤول واملوضوعي، فل8س من مسؤولي�¥ا ÏسFياسFيني ٔ�ن �زرع اليÐٔس 
Qى املواطنني، ؤ�ن ìشكك يف لك ما تÐٔيت به احلكومة من تدابري Oرب تقدمي 

�لبية، بعض أ$رقام مبعزل عن سFياقها، وتضخمي اخلالفات بني مكو®ت ا$ٔ 
ٕاىل �ري ذ~ من املواضيع اليت حتيد عن سFياق الت´ليل املوضوعي ملضامني 
مرشوع قانون املالية، مفام ال شك فIه ٔ�ننا مfفقون مجيعا بÐٔن بالد® حققت 
مجموOة من الرتاكامت إالجيابية، ومfفقون كذ~ بÐٔن هناك مجموOة من العوائق 

امل© حفظه هللا يف خطاب  تعرتض مسار بالد® التمنوي، فقد قال Wال�
ٕاذا اكن ما ٔ�جنزه املغرب وما حتقق _لمغاربة Oىل ": العرش _لسFنة املاضية

مدى عقد�ن من الزمن يبعث Oىل gرتياح وOgزتاز، فٕانين يف نفس 
الوقت ٔ�حس ٔ�ن ش�8ا ما ينقصنا يف اGال gج¾عي، وسFنواصل العمل ٕان 

زم حىت �متكن مجيعا من حتديد نقط شاء هللا يف هذا اGال �لك الزتام وح
الضعف ومعاجلهتا، حفجم اخلصاص gج¾عي وسFبل حتقIق العدا� 
gج¾عية واGالية من ٔ�مه أ$سFباب اليت دفعتنا _�عوة يف خطاب افfتاح 

  .ا�هتlى م¥طوق اخلطاب املليك ".الربملان ٕاىل جتديد اÌمنوذج التمنوي الوطين
والسادة، بÐٔن لك ما حتدثمت عنه من فهذا يعين، ٔ��هتا السFيدات 

اخfالالت يف التوازن gج¾عي واGايل وبطا� الشFباب والهجرة وٕاشاكلية 
التعلمي والص´ة يه Æراكامت لسFنوات طويc ي¤�غي �gك�اب Oلهيا من W�ٔل 
ٕاجياد احللول املناسFبة يف ٕاطار جتديد منوذج¥ا التمنوي، وهذه مسا� تعن8¥ا 

  .رملا® وقطاOا wاص ولك القوى احلية _لبالدمجيعا، حكومة و�
واحلكومة م¥خرطة �لك Wدية يف هذا الورش الوطين من م¥طلق ٕامياهنا 
بÐٔن تقليص اخلصاص gج¾عي وwلق فرص الشغل ال ميكن ٔ�ن يتحقق ٕاال 
من wالل اQفع بدينامIة التمنية الشامc واملتوازنة يف ٕاطار جمهود جامعي 

  .ملقاوالت العمومIة وامجلاOات الرتابية والقطاع اخلاص_�و� واملؤسسات وا
ومن هذا املنطلق، خصصت احلكومة ٕاماكنيات مالية هامة لقطاعي 
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، 2025التعلمي والص´ة من W�ٔل تزنيل القانون إالطار واسرتاتيجية الص´ة 
ونفس gه¾م حظيت به الربامج املوõة Qمع الف�ات املعوزة وتقليص 

  .الفوارق
ا�هتا السFيدات، ٔ�هيا السادة، هو مرشوع اج¾عي وملن �ٔ وع،ملرش فهذا ا

  :يقول �ري ذ~ ٔ�ود ٔ�ن ٔ�طرح ال�ساؤالت التالية
 2020ٔ�وال، هل من املنطقي ٔ�ن نقول بÐٔن مرشوع قانون املالية لسFنة 

 30%ٔ�و ٔ�كرث من  %30ال يتوفر Oىل رؤية اج¾عية، وقد مت ختصيص 
من املناصب املالية لقطاعي  %45من  من املزيانية العامة _�و� ؤ�كرث

مليار درمه لتقليص الفوارق يف ٕاطار �رامج  18الص´ة والتعلمي، وما يفوق 
املساOدة الطبية واملبادرة الوطنية _لتمنية ال�رشية و�ر®مج تقليص الفوارق 
�لعامل القروي و�ر®مج املساOدات املبارشة لٔ�رس الفقرية من W�ٔل تعلمي 

مليون تلميذ وتلميذة �رمس  2بلغ Oدد املسFتفIد�ن م¥ه حوايل ٔ�بناهئم اÕي 
  .2018- 2017ٔ�لف wالل املومس اQرايس  700مقابل  2018-2019

Sنيا، ملا نت´دث عن الوظيفة التوزيعية _لسFياسة املالية _�و� البد ٔ�ن 
من أ$جراء من الرضيبة Oىل اwQل مضن  %51ن�ساءل، ٔ�ال يندرج ٕاعفاء 

Oلام ٔ�ن مجموع م�الغ إالعفاءات الرضي�Iة املوõة Qمع القدرة  هذه السFياسة؟
  .ماليري درمه 6الرشائية _لمواطنني يفوق 

وقد اكنت �ٓخر ٔ�مه التدابري اليت مت اختاذها هبذا الشÐٔن يف ٕاطار قانون 
، حIث مت إالعفاء من الرضيبة Oىل القمية املضافة �ل¤سFبة 2019املالية 

ٔ$مهيهتا يف Oالج العديد من أ$مراض ذات  لبعض ٔ�نواع أ$دوية نظرا
مهنا تعترب  318دواء،  850التلكفة املرتفعة، وهو ما مكن من ختفIض ٔ�مثنة 

  .من أ$دوية الباهظة اÌمثن
Sلثا، هل من املعقول القول بÐٔن هذا املرشوع يرض �لقدرة الرشائية 

�رمس درمه مليار  11مليار درمه Qمعها، مهنا  26_لمواطنني، وقد خصصنا 
مليار درمه ملواصc دمع ٔ�سعار �از  15ز¯دة ٔ�جور املوظفني، وحوايل 

  .البوÔن واQقIق والسكر
وw�ٔريا، ٔ�ال يعترب الرفع من اع¾دات املوظفني لقطاعي التعلمي والص´ة 

م¥صب مايل اس�8را يف هاذ�ن القطاOني الهامني، ا�Õن  20000وٕاºداث 
  دورا هاما؟ تلعب فهيام املوارد ال�رشية

وهل من املنطقي ٔ�ن ن¤ىس عندما نت´دث عن اع¾دات gس�8ر يف 
قطاع الص´ة ما مت ختصيصه من اع¾دات لالس�8ر يف ٕاطار احلساب 

مليار درمه �رمس  1.2اخلاص هببات دول جملس التعاون واليت بلغت 
�ط وجتهزي اع¾دات أ$داء اخلاصة ب�¥اء املركز�ن gس�شفائيني $ٔاكد�ر والر

املركز gس�شفايئ لطنµة، Oلام ٔ�ن gلزتامات املتبقIة �رمس هذه املشاريع 
  .مليار درمه w6.2الل السFنوات القادمة تبلغ حوايل 

  السFيدات والسادة، 
لقد اس�¥د ٕاOداد مرشوع قانون املالية ٕاىل معطيات دقIقة بتطور 

  .ٔ�و ٔ�ية نية _لتضليل الظرفIة اQولية والوطنية، ول8س هناك ٔ�ي تفاؤل مفرط

فالتوقعات gقfصادية يمت ٕاOدادها �ع¾د مناذج ماÏروقIاسFية، وبناء 
Oىل مجموOة من الفرضيات تwٔÐذ بعني gعتبار السFياق اQويل والوطين 
اÕي ميزي فرتة ٕاOداد هذه التوقعات، و�الس�¥اد ٕاىل الت��ع اQقIق واملسFمتر 

  .سسات الوطنية واQوليةملعطيات الظرفIة اليت توفرها املؤ 
كام ٔ�ن ٕاOداد مرشوع قانون املالية -س�¥د ٔ$حاكم القانون التنظميي 

من اQسFتور، وقد سامهت  75لقانون املالية تطبيقا ملقfضيات الفصل 
مؤسسFتمك املوقرة kشلك فاOل يف ٕاOداد هذا القانون التنظميي سواء ق�ل 

  .مسطرة املصادقة ٔ�و ٔ�ثناءها
حنرص Oىل التزنيل السلمي ملقfضيات هذا القانون وحنن يف احلكومة 

التنظميي، ولك املواد املقرتºة يف مرشوع قانون املالية ت¤سجم مع هذه 
، و�لتايل فال جمال 9املقfضيات وال تتعارض معها و�ٔ$ساس املادة 

  .مزيانيايت ٔ$هنا ل8ست كذ~ عن Ïوهنا فرص_ل´ديث 
أ$وىل من القانون التنظميي لقانون  فاقرتاح هذه املادة -س�¥د ٕاىل املادة

  .املالية اليت تنص Oىل ٔ�ن قانون املالية حيدد التوازن املزيانيايت واملايل _�و�
من اQسFتور اÕي جعل احلفاظ Oىل التواز®ت املالية  77والفصل 

مسؤولية مشرتكة _لربملان واحلكومة، وال ميك¥ين ٕاال ٔ�ن O�ٔزت �اله¾م 
ت به هذه املادة، سواء داwل الربملان ٔ�و wارWه، ؤ�ن والنقاش اÕي حظي

ٔ�نوه �ٕالجامع والتوافق السFيايس حول مضامIهنا و�ا¯هتا وما هتدف ٕاليه من 
  .ضامن _لتوازن بني احلفاظ Oىل حقوق املواطنني واسFمترارية املرفق العام

ف¥حن حريصون ٔ�شد احلرص Oىل اºرتام أ$حاكم القضائية وOىل 
ع لهذه أ$حاكم، حىت نث�ت ثقة املواطن يف قضاء بالده، وحنن التنفIذ الرسي

حريصون كذ~ Oىل تزنيل مقfضيات اQسFتور وتفعيل التوجهيات امللكIة 
  .السامIة هبذا اخلصوص

ومن هاذ املنرب ٔ�لزتم ٔ�ماممك ؤ�مام لك املواطنني �ختاذ اكفة إالجراءات 
ع gعتداء املادي Oىل اليت تضمن التنفIذ الرسيع لٔ�حاكم القضائية ومتن

عقارات الغري دون سلوك املساطر القانونية لزنع امللكIة، ومتكن املقاوالت 
من احلصول Oىل مسFتحقاهتا، ومن بني إالجراءات اليت س8مت اختاذها هبذا 

  :الشÐٔن وkشلك رسيع
تعديل مرسوم الصفقات العمومIة من wالل ٕادراج مقfىض هام  - 1

ت �ل¤سFبة ل�ٓمر�ن �لرصف ٔ$داء املبالغ ينص Oىل حتديد W�ٔل ٔ�ربع سFنوا
موضوع حمك قضايئ هنايئ قابل _لتنفIذ لفائدة املقاوالت املتنافسة يف ٕاطار 

  الصفقات العمومIة اخلاصة �Qو� وامجلاOات الرتابية واملؤسسات العمومIة؛
تنفIذ لك أ$حاكم القضائية الصادرة ضد اQو�، اليت تقل م�الغها  - 2

 ؛2020سFنة عن مليون درمه 
ٕاºداث وºدة wاصة داwل وزارة gقfصاد املالية يعهد لها   - 3

بت��ع أ$حاكم الصادرة ضد اQو� والسهر Oىل تنفIذها وفق ا$Wٓال اليت مت 
 .حتديدها يف املادة التاسعة

والبد ٔ�ن ٔ�ؤكد Oىل مسÐٔ� هامة، ويه ٔ�ن لك ا$ٓمر�ن �لرصف سواء 
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ية ٔ�و املؤسسات واملقاوالت Oىل مسFتوى اQو� ٔ�و امجلاOات الرتاب 
العمومIة، مسؤولون عن تنفIذ أ$حاكم القضائية وOىل توفري gع¾دات 

 .الرضورية Õ~، وهذه املسؤولية يه ملزمة هلم مبوجب القانون
  السFيدات والسادة،

ٕان لك التدابري اليت O�ٔلنت عهنا ؤ�لزتم بتفعيلها لضامن تنفIذ أ$حاكم 
Qرتام¥ا _لمقررات القضائية وحرصنا القضائية الصادرة ضد اºو�، تعرب عن ا

  .الشديد Oىل ضامن حقوق املواطنني
والبد هنا ٔ�ن ٔ�ؤكد Oىل مسÐٔ� هامة ويه ٔ�ن مواقف¥ا جيب ٔ�ن Æكون 

  .مfوازنة ومسؤو�
فل8س من املنطقي ٔ�ن �مثن الرفع من مزيانية القطاOات gج¾عية 

g ة، ونقول يف والز¯دة يف ٔ�جور املوظفني والرفع منIس�8رات العموم
نفس الوقت بÐٔن احلكومة خترق اQسFتور والقانون التنظميي لقانون املالية 

ع احلجز Oىل ٔ�موال من wالل اقرتاح املادة التاسعة، اليت هتدف ٕاىل م¥
  .ة �ٔ$ساس لضامن gسFمترار ومتويل هذه أ$ولو¯تõاQو� واملو 

ل املوظفني؟ ٔ�و تق�لون ٔ�ن يمت فهل تق�لون ٔ�ن يمت احلجز Oىل ٔ�موا
احلجز Oىل أ$موال املرصودة لتفعيل احلوار gج¾عي ومجموOة من املشاريع 

  الهامة، اليت مت ٕاطالقها اكملركز gس�شفايئ _لعيون ومIناء اQاcw؟
ٔ�قول لمك ٔ��هتا السFيدات والسادة، بÐٔننا حريصون Oىل ٔ�داء ٔ�جور 

امات احلوار gج¾عي، وٕاطالق لك املوظفني، وحريصون Oىل تفعيل الزت 
املشاريع gس�8رية اليت حتظى �رOاية Wال� امل©، حفظه هللا، وحنن 
حريصون يف نفس الوقت Oىل توفري اكفة الضام®ت Ìمتكني املتقاضني من 
احلصول Oىل حقوقهم اكمc، من wالل ٕارساء مساطر م�سطة وحتديد 

  .ئية الصادرة ضد اQو��Wٓال مضبوطة، لتنفIذ أ$حاكم القضا
هذا مع م¥ع ٕاجناز ٔ�ي مرشوع اس�8ري Wديد Oىل عقارات ٔ�و حقوق 
عي¤Iة، �العتداء املادي ودون اس�Iفاء املسطرة القانونية لزنع امللكIة ٔ$Wل 
املنفعة العامة �الحfالل املؤقت، وهذا هو التوازن اÕي مت التوافق حو� 

س النواب، وجيب ٔ�ن حنرص Oليه مجيعا من طرف لك الفرق الربملانية مبµل
من م¥طلق احلفاظ Oىل املصل´ة العامة لبالد® واحلرص Oىل التواز®ت 
املالية، اليت لوالها ملا كنا خنطط ونربمج ونناقش اليوم �لك سFيادة سFياس�¥ا 

 .gج¾عية وgقfصادية
  السFيدات والسادة،

سFيادية سFياساتنا  عندما ٔ�قول بÐٔننا خنطط ونربمج ونناقش اليوم �لك
gج¾عية وgقfصادية فÐٔ® ٔ�عين ما ٔ�قول، ولعل ٔ�قوى دليل Oىل ذ~ هو 
النµاح الك�ري اÕي عرفfه معلية خروج املغرب يف السوق املايل اQويل 

سFنوات،  5اليت مقنا هبا يف أ$سFبوع ما ق�ل املايض وذ~ بعد غياب دام 
السوق املالية اQولية ملبلغ وقد مك¥ت هذه العملية من ٕاصدار سFندات يف 

فقط Ïسعر فائدة، وهذا هو معدل  %1.5سFنة وب  12مليار ٔ�ورو بWٔÐل 
الفائدة أ$دىن اÕي حيصل Oليه املغرب يف السوق اQولية Oرب التارخي، كام 

مليار ٔ�ورو، حIث مشلت ٔ�كرث من  5.3جتاوز مجموع طلبات gكتتاب م�لغ 
  .من املس�مثر�ن املعنيني 285

د هذا النµاح الثقة اليت حيظى هبا املغرب Qى املؤسسات املالية ويؤك
واQولية الكربى وواكالت التصنيف واملس�مثر�ن ا�Õن ٔ�شادوا kشلك wاص 
�السFتقرار السFيايس اÕي Æمتتع به اململكة املغربية ومfانة إالطار املاÏرو 

ر ٔ$كرث اقfصادي اÕي ٔ�كده حفاظ املغرب Oىل تصنيفه يف درWة gس�8
  .سFنوات 10من 

فقد رامك املغرب مجموOة من إالصالºات Oىل املسFتوى gقfصادي 
وgج¾عي والسFيايس حتت القIادة الرشFيدة جلال� امل© حفظه هللا، 
Ï�ٔس�fه املناOة الاكفIة يف مواõة خمتلف الصدمات وwاصة أ$زمة 

ºافظت بالد® بفضل gقfصادية العاملية والتوÆرات إالقلميية اخلطرية، وقد 
ذ~ Oىل اسFتقرارها ومتزيها ورخست بذ~ ثقة املؤسسات املالية اQولية 

  .واملس�مثر�ن kشلك Oام يف مfانة وقوة �ٓفاق منوها وتطورها
لكن ٕاذا اكن املغرب حيظى �لثقة يف اخلارج، فٕان الرهان اليوم هو ٔ�ن 

دة شعارها نعيد هذه الثقة داwليا حىت �متكن من وضع ٔ�سس مرW cºدي
املسؤولية واملواطنة احلقIقة من W�ٔل بناء املسFتق�ل، لكن ٔ�تعتقدون بÐٔننا 
سFنعيد الثقة من wالل اهتام احلكومة ب�شجيع اÌمتلص الرضييب وبÐٔهنا ختضع 
ٕالمالءات gحتاد أ$ورويب؟ ٕاننا نعتقد بÐٔن بلوغ هذا املراد يقfيض 

الثقة ومتكن من الولوج ٕاىل التÐٔس8س ملرcº انتقالية تقطع مع مرcº انعدام 
مهية gمfثال الرضييب ٔÐبناء ٔ�جواء التفامه والوعي ب cºمر.  

ف�ناء املسFتق�ل يتطلب مسامهة امجليع من wالل gخنراط الطوعي يف 
ٔ�داء الرضيبة، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن تغيري السلوك الرضييب ين�ين Oىل ٕاOادة الثقة 

ذا ما مقنا به يف ٕاطار مرشوع _لفاOلني gقfصاديني وللك امللزمني، وه
من wالل اقرتاح مجموOة من التدابري هتدف �ٔ$ساس  2020قانون املالية 

ٕاىل ضامن التوWه الطوعي _لمواطنني لالمfثال _لقوانني الرضي�Iة ولقوانني 
الرصف وٕاºداث توازن يف العالقة بني إالدارة ودافعي الرضائب، فقد اكن 

ذ~ يف ٕاطار املناظرة الوطنية حول اجلبا¯ت  رضور¯، وكام مت االتفاق Oىل
ٔ�ن نؤسس ملرcº انتقالية نقوم فهيا �ختاذ مجموOة من التدابري لتوطيد الثقة 

ٕاىل مرg cºمfثال وwلق مصاحلة حقIقIة _لمواطنني مع الرضيبة وgنتقال 
  .واملواطنة الرضي�Iة

رWات املناظرة كام ٔ�ن احلكومة مل ختل �لزتاماهتا ف, خيص تزنيل خم
يتضمن مجموOة هامة من  2020الوطنية _لجبا¯ت، مفرشوع قانون املالية 

تدبريا  33التدابري اليت تندرج مضن هذه التوصيات، حIث ٔ�نه من ٔ�صل 
تدبريا م¥بثقا عن توصيات املناظرة  22مقرتºا يف ٕاطار هذا املرشوع هناك 

وWد قIد اQراسة من الوطنية، وقد مت ٕاOداد مرشوع قانون إالطار وهو ي
طرف مصاحل أ$مانة العامة _لحكومة، يف انتظار عرضه Oىل مسطرة 

  .املصادقة وتقدميه Gلسمك املوقر يف ٔ�قرب ا$Wٓال
ومل ختضع احلكومة ٔ$ي ٕامالءات ال من gحتاد أ$ورويب وال من 
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wارWه، بل اختذ® التدابري املدرWة يف مرشوع قانون املالية �لك سFيادية 
يمت اختاذ ٔ�ي تدبري دون تقIمي دقIق ٔ$<ره Oىل املقاو� الوطنية وOىل  ومل

  .gس�8ر kشلك Oام
  السFيدات والسادة،

لقد ٔ�ولت احلكومة اه¾ما wاصا _لمقاو� الوطنية يف ٕاطار هذا 
املرشوع، �لنظر Qورها احملوري يف دمع دينامIة اÌمنو وwلق فرص الشغل 

  ._لشFباب
لرضييب من أ$ولو¯ت اليت حنرص Oىل اع¾دها ويعد ختفIف الضغط ا

كتوWه اسرتاتيجي _لسFياسة اجلبائية _لسFنوات القادمة يف ٕاطار تزنيل 
توصيات املناظرة، وقد رشعنا يف تنفIذ هذه gسرتاتيجيات ابتداء من 
مرشوع قانون املالية احلايل، اÕي يضم Oدة تدابري لتخفIف العبء اجلبايئ 

Ïر مهنا Oىل اخلصوص ختفIض سعر الرضيبة Oىل Oىل املقاوالت، نذ
ف, خيص القطاع الصناعي، وذ~ يف ٔ�فق  %28ٕاىل  31الرشاكت من 
  .سFنوات w5الل  %20تطبيق سعر 

وبصفة Oامة، وكن�µIة لتطبيق أ$سعار التصاOدية _لرضيبة Oىل 
الرشاكت، فٕان املقاوالت الصغرى واملتوسطة ال تؤدي _�و� �رمس الرضيبة 

مكعدل، و�لتايل فاملشلك اليوم �ل¤سFبة  %15الرشاكت سوى  Oىل
_لمقاوالت و�ٔ$خص الصغرى واملتوسطة والصغرية Wدا، ل8س مرتبطا 
�لضغط الرضييب، بل مرتبط �حلاكمة التدبريية و�لولوج _لمتويل، وهذا ما 
ٔ�كد Oليه Wال� امل© حفظه هللا يف خطابه السايم ٔ�مام جملسمك املوقر، 

ب Oليه احلكومة من wالل اقرتاح ٕاºداث صندوق دمع اÌمتويل املبادرة وتنك
ماليري درمه Oىل مدى ثالث سFنوات يف  6املقاوالتية، اÕي سرتصد � 

ٕاطار الرشاكة بني اQو� وبنك املغرب واGموOة املهنية لٔ�بناك، 
مليار درمه موزOة �ل�ساوي بني  2: 2020وسFتخصص � �رمس سFنة 

  . بناكاQو� وا$ٔ 
وهيدف ٕاºداث هذا الصندوق �ٔ$ساس Qمع اخلرجيني الشFباب عن 
طريق âسهيل الوصول ٕاىل القروض املرصفIة Ìمتويل مشاريعهم، ودمع 
 ,Fاصة يف جمال التصد�ر، والسw cاملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم العام

ع ٕاىل ٕافريقIا، والسامح بتحقIق ٕادماج وÆاكمل اقfصادي ٔ�فضل _لمشاري
املدرة _�wل _لقطاع �ري املهيلك، وكذا املقاوالت الناشFئة املبتكرة 
واملقاولني اÕاتيني، وس8مت اسFهتداف لك õات اململكة مبا يف ذ~ العامل 
القروي، ويضاف هذا الصندوق ٕاىل اGهودات املبذو� من طرف احلكومة 

ة وجتميع kشلك Oام من wالل ٕاOادة هيلكلتحسني م¥ظومة متويل املقاوالت 
  .م¥توWات الضامن وربطها بتحسني احلاكمة والشفافIة Oىل مسFتوى التدبري

هذا ٕاضافة ٕاىل ٕاطالق إالسرتاتيجية الوطنية _لشمول املايل ووضع 
ٕاطار مرجعي للك التدابري اليت âسFهتدف هذه املقاوالت هبدف ت�سFيطها 

لتعاوين $ٓلية وâسهيل الولوج ٕاÌهيا، ويندرج يف هذا إالطار ٕاºداث اÌمتويل ا
  .Wديدة Ìمتويل مقاوالت الشFباب واملقاوالت املبتكرة

  السFيدات والسادة،
لقد مت التطرق يف بعض التدwالت لتفامق العجز التµاري، وجوا� البد 
ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن بالد® بذلت جمهودات Ïبرية لتقليص هذا العجز وذ~ من 

درة وÆك�يف wالل Æك�يف وسائل دمع ومواÏبة ومتويل املقاوالت املص
معليات الرتوجي وgنفfاح Oىل ٔ�سواق Wديدة، وwاصة ٕ�فريقIا وتقوية 
gندماج الصناعي وتعز�ز اÌمتوقع Oىل مسFتوى سالسل إالنتاج العاملية، 
هذا موازاة مع احلد من تنايم الواردات من wالل تفعيل وÆك�يف ٕاجراءات 

  .اOد امل¤شÐٔ امحلاية ٔ�و احلرص Oىل اºرتام املواصفات التق¥ية وقو 
وقد مك¥ت لك هذه إالجراءات من التخفIف kشلك ملحوظ من تفامق 

 %23.8العجز التµاري، حIث عرف هذا أ$wري Æراجعا Ïبريا م¥تقال من 
، �لرمغ من 2018سFنة  %18.6ٕاىل  2012من الناجت اQاwيل اخلام سFنة 

فاع ٔ�سعار الظرفIة gقfصادية العاملية �ري املالمئة واملرتبطة ٔ�ساسا �رت
  .النفط وتباطؤ اÌمنو Qى رشاكئنا gقfصاديني الرئ8سFيني

و�لرمغ من هذا التحسن، فٕان جعز املزيان التµاري يظل هيلكيا �لنظر 
ٕاىل اع¾د ال¤سFيج إالنتا� الوطين Oىل واردات مواد التجهزي واملواد نصف 

بالد®، املصنعة ارتباطا �الس�8رات يف ٕاطار أ$وراش اليت تعرفها 
  .والواردات الطاقIة املعرضة لتقلبات أ$سعار يف السوق اQولية

  السFيدات والسادة،
لقد Wاء يف بعض التدwالت بÐٔن مرشوع قانون املالية م�ين Oىل رؤية 
حماسFباتية ويعكس تصورا تق¥يا لتدبري العجز، ٕاىل �ري ذ~ من التعبريات 

  :ل�ساؤالت هنااليت حتمل نفس املضمون، والبد ٔ�ن ٔ�طرح بعض ا
ٔ�وال، هل من املنطقي ٔ�ن نقول ٔ�ن هذا املرشوع م�ين Oىل رؤية 

ماليري درمه، والزتم¥ا  5حماسFباتية وقد رفعنا اس�8رات املزيانية العامة ب
مليار _لجهات  9.6مليار درمه يف ٕاطار احلوار gج¾عي وحولنا  11ب 

لقمية املضافة لفائدة ماليري درمه لتصفIة ا�Qن الرضييب Oىل ا 10وخصصنا 

  املقاوالت؟
Sنيا، لو اكنت الرؤية لهذا املرشوع تق¥ية وحماسFباتية هل اكنت 
 cة _لبحث عن موارد بديIة الاكفOاµينا إالرادة واجلرٔ�ة والشQ تكونFس
  وم�تكرة من W�ٔل متويل أ$ولو¯ت gج¾عية وgقfصادية لهذا املرشوع؟

موارد بديc، وهذا ما مقنا به ٔ�و ٔ�ن  فعلينا ٔ�ن خنتار ٕاما ٔ�ن نبحث عن
نقول بÐٔنه ل8ست Qينا ٕاماكنيات مالية Ìمتويل احلوار gج¾عي وبناء املراكز 
gس�شفائية والطرق واملوا¦ ٔ�و ٔ�ن نلÐµٔ ٕاىل ا�Qن، وحنن مل خنرت احللول 
السهc، بل جلÐٔ® ٕاىل اÌمتويالت املبتكرة اليت س�مت تعب§هتا سواء من wالل 

ري ال¤شFيط ٔ$مالك اQو� ٔ�و عن طريق تفعيل �ٓليات الرشاكة مع التدب
فاOلني مؤسساتيني من القطاع العام ٔ�و القطاع اخلاص ٕالجناز وتدبري 

  .املشاريع gس�8رية العمومIة
وسFميكن ا_لجوء ٕاىل هذا النوع من اÌمتويالت من ضامن موارد تعزز 

ساسFية، ومن متويل أ$ولو¯ت التواز®ت املالية _�و� �عتبارها رضورية و�ٔ 
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  .gج¾عية دون ا_لجوء ٕاىل املزيد من ا�Qن، وهذا ما فfئمت تطالبون به
وما دم¥ا نت´دث عن ا�Qن فاحلكومة مل تغرق بالدها ��Qن، ٔ$نه لو 

سFنوات  10اكن أ$مر كذ~ ملا ºافظت بالد® Oىل درWة gس�8ر ل
ٔ�ورو يف السوق املالية ب¤سFبة فائدة  مfتالية، وملا متك¥نا من تعبئة مليار

مليار ٔ�ورو ومشلت  5.3، وملا جتاوز مجموع طلبات gكتتاب م�لغ 1.5%
  .من املس�مثر�ن املعنيني 285ٔ�كرث من 

وحىت نت´دث بلغة أ$رقام واملفاهمي املعمتدة من طرف املؤسسات املالية 
د® هو د�ن اQولية فاملفهوم املعمتد ال�ºساب جحم ا�Qن �ل¤سFبة لبال

من الناجت اQاwيل اخلام، وهو ما يمت  %65اخلزينة، وهو ال يتعدى ºاليا 
تقدميه دون ذ~ من ٔ�رقام فهو م�ين Oىل مفاهمي �ري سلمية ال�ºساب جحم 

  .ا�Qن
  السFيدات والسادة،

لقد حرصنا مجيعا، حكومة ؤ��لبية ومعارضة، Oىل ٔ�ن متر ظروف 
ن املالية يف ٔ�جواء ٕاجيابية من wالل م¥اقشة والتصويت Oىل مرشوع قانو

  .النقاش اجلاد والرصحي واملسؤول حول لك جوانبه ومضامIنه
وال ميك¥ين ٕاال ٔ�ن ٔ�مثن من Wديد اخنراطمك وتعب§fمك اليت تعكس حرصمك 
Oىل ٕاعطاء هذه املناسFبة اQميقراطية ما âسFتحقه من اه¾م الرتباطها 

fقg ياساتFنوي 7تلف السFج¾عية ومدى �لتزنيل السgصادية و
اسFتµا�هتا _لتوجهيات امللكIة السامIة يف Oالقهتا �نتظارات املواطنني املل´ة 

cµتعFواملس.  
ؤ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد جمددا كذ~ بÐٔن احلكومة Oاقدة العزم Oىل املسامهة 
الفاcO يف جتسFيد رؤية Wال� امل© حفظه هللا �متكني املغرب من منوذج 

املغاربة يف التقدم والع8ش الكرمي، وÆراهن يف ذ~ كفIل بتحقIق طموºات 
Oىل ٕاOادة الثقة، وت¤شد gخنراط امجلاعي �حلس الوطين اجلامع 
واسFتحضار الروح الوطنية الصادقة من W�ٔل رفع الرها®ت والت´د¯ت اليت 
تواWه بالد®، واملرتبطة �ٔ$ساس بتحقIق العدا� gج¾عية وتقليص 

  .شغل _لشFبابالفوارق وتوفري ال 
حمطة انتقالية ٕالرساء  2020وقد حرصنا ٔ�ن �كون مرشوع قانون املالية 

م¥اخ الثقة من W�ٔل ٔ�ن -سامه لك الفاOلني يف اGهود التمنوي امجلاعي 
لبالد®، وحتقIق هذا الهدف مرتبط مبدى تفاOل وجتاوب الفاOلني 

ع اخلاص، املؤسساتيني وgقfصاديني وgج¾عيني، وOىل رٔ�سهم القطا
Oرب تطو�ر رشااكت فاÌ cOمتويل خمتلف املشاريع gس�8رية ومتكني 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاوالت اÕاتية والشFباب اخلرجيني 

  .والعاملني يف القطاع �ري املنظم من الولوج _لمتويل وwلق فرص الشغل

قوية يف كام حرصنا يف ٕاطار مرشوع قانون املالية Oىل ٕاعطاء ٕاشارات 

اGال gج¾عي Oرب إالماكنيات املالية وال�رشية الهامة اليت مت رصدها 

لقطاعي التعلمي والص´ة ولربامج تقليص الفوارق والتفاOل إالجيايب مع 

  .يف اGال gج¾عيالتعديالت 

و�لتايل مفرشوع قانون املالية هو مرشوع اج¾عي تضامين، ول8س كام 

دwالت بÐٔنه ìس�ة طبق أ$صل لسابقه، ٔ�و مرشوع مت وصفه يف بعض الت

ٕالثقال املواطن �ملديونية، ٔ�و مرشوع يغلب التواز®ت املالية Oىل حساب 

  .التواز®ت gج¾عية

  السFيدات والسادة،

لقد ºان الوقت ليك نتµاوز احلسا�ت السFياسFية و�رتقي بنقاشاتنا 

مل Æكن يوما يف <رواته  ملالمسة ما ي¤fظر® من رها®ت كربى، فقوة املغرب

الطبيعية، بل قوة املغرب ت¤�ع من اخfياراته gقfصادية والتمنوية اليت حيرص 

Oىل تطو�رها �سFمترار، ويف عنرصه ال�رشي وخنبه السFياسFية والنقابية 

  .وجممتعه املدين

مفا ي¤fظر® مجيعا من رها®ت كربى وOىل رٔ�سها املسامهة الفاcO يف 

ج¥ا التمنوي، يتطلب م¥ا تغليب م¥طق العمل املشرتك وقمي ٕاOادة بلورة منوذ

املواطنة الصادقة، مبا خيدم املصاحل العليا لبالد® ومصاحل املواطنني �QرWة 

صدق "ليجزي هللا الصادقني بصدقهم:"أ$وىل، وذ~ اهتداء بقو� تعاىل

  .هللا العظمي

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسةالسFيد رئ8س 

  .شكرا السFيد الوز�ر

ق�ل ٔ�ن �رفع اجللسة، ٔ�ذÏر �دا، ٕان شاء هللا، يف الصباح عند® Wلسة 

صباحIة _لتصويت Oىل اجلزء أ$ول يف العارشة صباºا، ويف املساء Oىل 

  .الساOة الرابعة Oىل اجلزء الثاين من املزيانية

  .وشكرا، رفعت اجللسة


