
 2020 بريلأ  دورة  –تشارين مداوالت جملس املس 

1 

 (2020يوليوز  17) 1441ذو القعدة  25

 299رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020 زيو ل يو  71ه )1441ذو القعدة  52 لثالاثءا :التارخي

 .للرئيس الرابع، اخلليفة القادر سالمةعبد املستشار الس يد  الرئاسة:

 العارشةمن الساعة  ابتداء ،ومخسة وعرشون دقيقة ساعتان :التوقيت

 .اخلامسة والثالثني صباحاوادلقيقة 

لس نة ل  35.20قانون املالية املعدل رمق مرشوع  مناقشة :ال عاملجدول 

 :2020املالية 

ير جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية حول مرشوع  تقر تقدمي .1

 ؛2020لس نة املالية ل  35.20قانون املالية املعدل رمق 

 ؛ملالية املعدلاملناقشة العامة ملرشوع قانون ا .2

صالح االإدارة.رد الس يد وزير الاقتصاد واملال  .3  ية واإ

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

 ملستشار الس يد عبد القادر سالمة، رئيس اجللسة:ا

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 .أ علن عن افتتاح اجللسة

 الس يد الوزير،

 ون،ملستشارون احملرتمالس يدات والسادة ا

 والنظام ادلاخيل جمللس ليةوالقانون التنظميي للام ادلس تور تطبيقا ل حاكم

وبناء عىل مداوالت مكتب جملس املستشارين ومداوالت ، نرياملستشا

ىلهذه اجللسة اجمللس صص ندوة الرؤساء ذات الصةل، خي  :اإ

دية حول مرشوع تقدمي تقرير جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصا .1

 ؛2020لس نة املالية ل  35.20قانون املالية املعدل رمق 

 ؛ملالية املعدلاملناقشة العامة ملرشوع قانون ا .2

صالح االإدارة. .3  رد الس يد وزير الاقتصاد واملالية واإ

اجللسة أ ريد فقط أ ن أ ذكر اجمللس عىل قرار املكتب اليل  ذهابالإضافة له

لكن رمبا غادي يكونو اليوم يف املساء، و  خذا حول اجللسات اليل غاديا

زير ض رؤساء الفرق وكذكل من الس يد و بع يكون هناك تغيري ابقرتاح من

 أ نه س يعقد اجمللس جلس تني مسائيتني: املالية، فاليل اكن مقرر هو

ال وىل، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ختصص لدلراسة  -

وعىل اجلزء ال ول من  والتصويت عىل عدد من النصوص اجلاهزة

 ؛مرشوع قانون املالية املعدل

الساعة اخلامسة ية الثانية، فستنطلق ابتداء من سائ امل أ ما اجللسة  -

قشة والتصويت عىل اجلزء الثاين من والنصف مساء قصد املنا

 مرشوع قانون املالية املعدل.

امسحوا يل أ ن ، مبارشة جدول أ عامل هذه اجللسةقبل الرشوع يف و 

للس يدات والسادة رؤساء الفرق واجملموعة، وللس يد  دم ابلشكر اجلزيلنتق

ولاكفة السادة  "التمنية الاقتصاديةجلنة املالية والتخطيط و "يس ومقرر رئ 

رؤساء اللجن ادلامئة ابجمللس ومجليع الس يدات والسادة أ عضاء اجمللس، 

صالح االإ  العالية  عىل الروح ،دارةوكذا الس يد وزير الاقتصاد واملالية واإ

بذلوها يف سبيل  الوطنية العميقة اليت أ ابنوا علهيا مجيعا واجملهودات اليتو 

واملمتزية واملمثرة ملرشوع قانون املالية املعدل، ال ول من نوعه املناقشة املعمقة 

طار ادلس تور اجلديد  والقانون التنظميي اجلديد اذلي حيال عىل الربملان يف اإ

 الية.لقانون امل

لتعبري عىل خفران مجيعا مبا مت حتقيقه من تضامن  أ يضا ابوامسحوا يل

لتصدي بوابء كوروان مكوانت الشعب املغريب طوال مرحةل احقيقي للك 

ال عزما دانز يلبالدان مل واليت مثلت ومازلت حتداي واختيارا حقيقيا  رصارا  اإ واإ

ىل غاية النجاح  ن شاء هللاوخفرا واعزتازا عىل مزيد من العمل اإ  يف الاكمل اإ

 اجلاحئة وتأ ثريها. مواهجة هذا

يد مقرر جلنة املالية والتخطيط والآن، سأ عطي اللكمة مبارشة للس  

 تمنية الاقتصادية لتقدمي التقرير.وال 

مرميي، مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  الصمداملستشار الس يد عبد 

 الاقتصادية:

 .بسم هللا الرمحن الرحمي

 .الس يد الرئيسشكرا 

 د وزير املالية،س يال 

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

التقرير اذلي أ عدته أ نظار جملس نا املوقر نص  أ عرض عىل يرشفين أ ن

قتصادية، مبناس بة انهتاهئا من دراسة جلنة املالية والتخطيط و  التمنية االإ

 .وتعديل مرشوع قانون املالية املعدل واملوافقة عليه

ن اللجنة  ،رشوعهذا امل ال ول من  رشعت يف دراسة اجلزء وللتذكري، فاإ

يث اجامتعات ح  (3ثالث )ز وعقدت بشأ نه يوليو  14ابتداء من يوم 

 نصف.ساعة و  15ادلراسة والنقاش يف مجموعها ما يناهز اس تغرقت 

وامسحوا يل يف البداية، أ ن أ توجه ابلشكر والتقدير للس يد محمد 

صالح  قتصاد واملالية واإ دارة ومجيع مدراء وأ طر الوزارة بنشعبون وزير االإ االإ

 سامهت يفدية واجامتعية متنوعة، عىل ما تقدموا به من معطيات اقتصا

وقراءة مضامينه والوقوف عىل  هذا القانونظروف مناقشة مرشوع  سنيحت 

حمتوايته، حيث ساد نوع من التوافق االإجيايب والتعاون املمثر أ ثناء خمتلف 

كام أ ايم  4 املدد يفَضيق احلزي الزمين  رمغ ،مراحل دراسة هذا املرشوع

  ون التنظميي للاملية.نصت عىل ذكل مقتضيات القان

مي أ خلص عبارات الشكر والتقدير للس يد رحال الفرصة لتقدوال تفوتين 

ئيس اللجنة عىل حسن تس يريه وتدبريه ل شغالها، وللس يدات املاكوي ر 
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وع القانون بلك جدية والسادة املستشارين اذلين أ سهموا يف مناقشة مرش 

ىل جانهبم أ شكر مجيع الطامق االإدار  ي للجنة عىل اجملهودات اليت ومسؤولية واإ

 ويبذلوهنا من أ جل تسهيل معل الس يدات والسادة املستشارين. بذلوها

 الرئيس، الس يد

 الس يد الوزير،

 ن،يالس يدات والسادة املستشار 

نظاران أ ول مرشوع يعترب مرشوع قانون املالية املعدل املعروض عىل أ  

انون التنظميي لقوانني قانون املالية يف ظل مقتضيات القعدل يقانون مالية 

 املالية.

كام  -وهو أ ول قانون تعدييل تقدمي مرشوع قانون املالية املعدل  عدوب

املوافقة عليه من طرف و يوليوز  08جمليس الربملان بتارخي عىل  - قلت

حالته عىل جمل وقد ابرشت اللجنة  ،س املستشارينجملس النواب، متت اإ

 خالهلالس يد محمد بنشعبون  يوز قدميول  14 ثالاثءيوم ال  لهااجامتع أ ول 

عرضا أ برز من خالهل الس ياق العام الإعداد مرشوع قانون املالية مبا يف ذكل 

أ دت  ،الس ياق ادلويل اذلي متزي بتداعيات حصية واقتصادية واجامتعية كبرية

ىل توقف مفاجئ للنش العاملي واخنفاض حاد  اط الاقتصادي عىل املس توىاإ

نتاج وا وارتباك كبري ،عامليةيف التجارة ال  .لتوريديف سالسل االإ

ىل ذكل تزايد أ عداد العاطلني عن العمل واضطراب أ سعار  أ ضف اإ

البرتول والغاز، فضال عن الظرفية الوطنية اليت متزيت بترضر مجموعة من 

ة الس يارات والطائرات والصناعات القطاعات املصدرة كقطاع صناع

يف عائدات الس ياحة وحتويالت  اجعوتر عات وغريها من الصناالالكرتونية 

 غاربة املقميني ابخلارج.امل

ه ذهمواهجة يف كام تطرق الس يد الوزير خملتلف التدابري اليت مت اختاذها 

ان حمط ، حتت القيادة احلكمية جلالةل املكل نرصه هللا، مما جعل بالداجلاحئة

شادة عاملية عىل مس توى الاستباقية يف توقع اخملاطر ا عن هذه لنامجة اإ

وفق مهنجية ارتكزت  ،فعالية يف اختاذ القراراتال زمة الصحية، والرسعة وال

عىل تقوية مصود الاقتصاد الوطين واحلفاظ عىل مناصب الشغل ومواكبة 

 القطاعات املترضرة الس تئناف النشاط الاقتصادي.

حداث  زيتمت وقد الصندوق اخلاص بتدبري جاحئة "هاته املرحةل ابإ

 33 مقدر يف أ كرث منبتعلاميت ملكية سامية بغالف مايل  "كوروانفريوس 

من مزيانية  1.5خمصصة من املزيانية العامة و اتمليار  10مهنا  ،مليار درمه

ىل  ،اجلهات مليار درمه مكسامهة للفاعلني املؤسساتيني  22.2ابالإضافة اإ

موارد  مليار درمه من 30قطاع اخلاص واملواطنني. فامي مت الالزتام ب وال

 ل جل: الصندوق

 هل وقدرته الرشائية؛واطن واس تقرار معاحلفاظ عىل حصة امل -

 القيام بتدابري اس تعجالية لفائدة املقاوالت املترضرة؛ -

آاثر ال زمة واحلفاظ عىل مناصب الشغل؛ -  التخفيف من أ

الصعبة يف مس توى يضمن تغطية  تياطي من العمةلاحلفاظ عىل الاح  -

 ردات.أ شهر من الوا 6أ كرث من 

الوزير علهيا هدا املرشوع، فقد أ كد وخبصوص الفرضيات اليت انبىن 

 :عىل أ ننا أ مام متغريات عىل النحو التايل

 ؛(-%5) %5 منو الناجت ادلاخيل بناقص -

 مليون قنطار؛ 30حمصول احلبوب  -

 ؛دوالر للطن 290 يف تقبمر  سعر البواتن -

 اطاحتساب منتوجات الفوسفدون ، الطلب ادلويل املوجه للمغرب -

 .(-%20) %20 انقص

قانون فقد استندت عىل ثالث الت العامة ملرشوع أ ما فامي خيص التوهجا

مرتكزات أ ساس ية ممتثةل يف مواكبة الاس تئناف التدرجيي للنشاط ( 3)

وترسيع تزنيل االإصالحات  لواحلفاظ عىل مناصب الشغ الاقتصادي

 االإدارية.

ىل ذكل   مهت أ ساسا:احلكومة مجموعة من التدابري اختذت ،وابالإضافة اإ

 ؛يات لك قطاع عىل حدةبعني الاعتبار خصوص تزنيل تدابري تأ خذ  -

آليات الضامن، لفائدة لك  5ختصيص  - ماليري درمه ملواكبة تفعيل أ

 ؛وميةأ صناف الرشاكت مبا يف ذكل املقاوالت العم

صالح مؤسسايت لصندوق الضامن املركزي؛ - طالق اإ  اإ

ترسيع اس تعادة الاقتصاد  مليار درمه، من أ جل 15مبلغ ختصيص  -

 يناميته؛وطين دلال

يالء  -  احمليل؛الوطين خاص لتشجيع اس هتالك املنتوج اهامتم اإ

الاس مترار يف املواكبة الاجامتعية والاقتصادية للقطاعات اليت  -

طبقا  ت حىت بعد رفع احلجر الصحي، وذكلس تعرف صعواب

 ؛امللكيةللتوجهيات 

طار تعاقدتفعيل املواكبة اخلاصة خملتلف القط - ي، مع اعات، يف اإ

ملعنيني، مع ربط الاس تفادة من ادلمع اخملصص الاقتصاديني ا الفاعلني

% من 80 ال قل عىل الس تئناف النشاط الاقتصادي، ابحلفاظ عىل

عي، وتسوية الصندوق الوطين للضامن الاجامتال جراء املسجلني يف 

 ري املرصح هبم؛ وضعية املس تخدمني غ

 نهتا؛بس يط املساطر ورق ل عرب ترسيع ورش ت تقوية مناخ ال عام -

 ترسيع اعامتد وتزنيل ميثاق املرافق العمومية؛ -

دماج املايل بتعممي ال داء عرب الوسائل االإلكرتونية؛ -  تعزيز االإ

مليون درمه،  20مق معامالهتا عن عرشين ت اليت يقل رمتكني املقاوال -

لرضيبة عىل وكذا ال شخاص اذلاتيني اخلاضعني ل الراغبني يف ذكل،

 ؛2019نية املتعلقة بس نة ادلخل برمس دخوهلم امله 

تشجيع ال داء بواسطة الهاتف النقال من خالل عدم ال خذ بعني  -

خالل مخس س نوات يف احتساب الرضيبة رمق املعامالت الاعتبار 

 ؛اليةو مت

عفاء الامتيازات والعالوات املمنوحة  - للمس تخدمني عىل شلك اإ
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 ؛ةش ياكت س ياحي

قارات معدة للسكن سجيل املطبقة عىل اقتناء عجبات الت ختفيض وا -

 .ء حمالت للسكنأ و أ رايض فضاء خمصصة لبنا

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارون،

فرصة نوه من خاللها املتدخلون  رشوعهذا امل ة العامة ل ملناقششلكت ا

احئة من خالل اجلابملقاربة اليت انهتجها املغرب يف مواهجة تداعيات 

جراءات  من جالةل املكل نرصه هللا، مما  اتاملتخذة بتوجهي قيةالاستبااالإ

تطور الوضعية الوابئية والتخفيف من التداعيات  منمكن من التحمك 

ترشافية ادية والاجامتعية، من خالل اعامتد س ياسة استباقية واس الاقتص

جراءات صارمة مبجرد تعطي ال ولوية لصحة االإنسان وسالمة اجملمتع، واخت اذ اإ

صابة ببالدانظهور احلا  .الت ال وىل لالإ

الكبري ابلتعبئة الوطنية ويف هذا الس ياق، مت التعبري عن الاعزتاز 

من خالل حس  ،ب املغريب باكفة مكوانتهالشامةل اليت أ ابن عهنا الشع

يف تضامين كبري عزز المتزي املغريب والاخنراط االإجيايب واملسؤول للجميع 

 من ت جعليتلجلالةل املكل الرش يدة جتاوز هذه الظرفية، بفضل القيادة ا

 االإفريقي وادلويل بالدان منوذجا يقتدى به عىل املس توى

ضحيات جنود الصف ال ول اذلين كام مثن السادة املستشارون عاليا ت 

مدنية وعسكرية، وخمتلف ال هجزة ال منية  حصيةا هذا الوابء من أ طقم واهجو 

 ية ورجال النظافة واالإعالم.ورجال التعلمي، وامجلاعات الرتاب ة العسكريو 

عداد ويف معرض النقاش، مت التساؤل عن أ س باب الت هذا أ خري يف اإ

 ظة اكن ينتظر فهيا املواطن تقدميرشوع وعرضه عىل الربملان، يف حلامل 

أ جوبة مس تعجةل عن العديد من القضااي والانتظارات سواء فامي يتعلق 

ية اليت انعكست عىل أ نظمتنا اجلاحئة أ و غريها من الآاثر السلب  ابجلفاف أ و

 .الاجامتعية والاقتصادية

رشوع هو اس تئناف ال نشطة امل أ ن هدف أ خرى واعتربت مداخالت 

نعاش اقتصادي حقيقي ومسالاقتصادية ع ؤول وض حتقيق رشوط اإ

تعلق اجامتعيا، حيث اكن يقتيض ال مر مراجعة أ ولوايت املرحةل خاصة فامي ي 

 املايئ.و الغذايئ و ا حتقيق ال من الطايق ابلهنوض ابلتعلمي والصحة، وكذ

مبادرة رئيس احلكومة، بعقد لقاءات  كام مثنت مجموعة من املداخالت

ع ني الس ياس يني والاجامتعيني والاقتصاديني، وكذا اجملمتتشاورية مع الفاعل

 .جر الصحيبري مرحةل التخفيف من احلادابختاذ تاملدين فامي يتعلق 

 ،اليوم املطروحة ن أ نه من ال وراش الكربىهذا، وقد اعترب املتدخلو

ورش اجلهوية املتقدمة، وهو ما يقتيض ضامن مسامهة اجلهات وامجلاعات 

طار من التعاون والتاكمل والتنس يق مع الرتابية، مبخت لف مس توايهتا، يف اإ

 داعيات اجلاحئة.املؤسسات احملدثة لتدبري ت

الانكباب علهيا يف املرحةل  من أ مه الراكئز اليت جيبشارة أ نه كام متت االإ 

حث عن مصادر جديدة للمنو وتعزيز تنافس ية الاقتصاد القادمة، الب

حلاكمة اجليدة عرب ية واجملالية، وتكريس اتعزيز العداةل الاجامتع و الوطين، 

ترسيع االإصالح والرفع من قدرات االإجناز وحماربة الفساد والاحتاكر 

 .فةقتصاد الريع وتعزيز املنافسة الرشيوا

آخر، نوه املتدخلون مببادرة جالةل املكل من خالل تقدمي  ويف س ياق أ

فريقية، مما يع 15مجموعة من املساعدات الطبية ل  كس روح التعاون دوةل اإ

فريقية وتعزيز عالقات جنوب  .جنوب-والتضامن لبالدان مع ادلول االإ

 ة يفهود اذلي بذلته وزارة اخلارجيوفضال عن ذكل، مت التنويه ابجمل 

ىل أ رض الوطن، رجاع العالقني املغاربة اإ وفتح احلدود يف وجه مغاربة العامل  اإ

 .بالدانب والعالقني املغاربة وال جانب 

جالء الس ياق، ويف هذا  مت التساؤل حول املعايري اليت مت اعامتدها الإ

 .املغاربة العالقني ابخلارج يف أ حسن الظروف

ىلة االإشار  كام متت حة الوطنية ومداخيل أ ن ضعف مردودية الس يا اإ

اربة العامل، جيعل الفرضيات اليت يؤسس علهيا مرشوع قانون املالية مغ

آاثرها ومدى صدقيهتا وقابليهتا التعدييل حمكومة ابلنسبية، ويصعب حس م أ

وي للتحقق، مما جيعلها معادةل صعبة ال ميكن حلها ما مل نؤسس لمنوذج تمن

عامتدات ال عن رضورة توجيه الاكتفي فقط بتوزيعها، فضالرثوة وال ي ينتج 

 حنو القطاعات ال ساس ية من قبيل الصحة والتعلمي. 

من خالل املناقشة، وقد حظي موضوع المتويل البنيك ابهامتم كبري 

ىلحيث متت االإشارة  أ ن ال بناك ال تنخرط يف هذه ادلينامية، خصوصا  اإ

لضامن صندوق ا"لتعزيز قدرات االإماكنيات  وأ ن احلكومة وفرت لها لك

بتقدمي دمع مبارش  املتدخلني ، ويف هذا الس ياق، طالب بعض"ملركزيا

نقاذ املقاوةل من االإفالس  .الإ

 %80عىل  فاظقاوةل ابحلة ربط ادلمع املوجه للمكام مت التساؤل عن كيفي

قصاء  من مناصب الشغل، حيث اعتربت مجموعة من املداخالت أ نه يفيد اإ

حاةل يعطي الفرصة لترسحي العامل واالإ من الشغيةل، وأ ن هذا التغري س   20%

 عىل التقاعد املبكر.

كام مت التنويه بلك التدابري املتضمنة يف املرشوع، وذكل برصد 

لفائدة لك أ صناف  الالزمة لتغطية خماطر القروض املضمونة اتامتدالاع

العمويم جماليا  لالستامثرالرشاكت مع املطالبة برضورة اعامتد توزيع منصف 

ي املنشود واذلي تؤسس هل اجلهوية ا بغية خلق التوازن اجلهو واجامتعي

 املتقدمة.

ىلمتت االإشارة  وقد ىلايف أ ن رفع سقف الاقرتاض ادلاخيل االإض اإ  76 اإ

ىلاالإضايف  مليار درمه وسقف الاقرتاض اخلاريج مليار درمه، سريفع  60 اإ

ىلمعدل ادلين العمويم  هذا  ، ويفاخلاممن الناجت ادلاخيل  %90 حوايل اإ

ي يرخص الس ياق، مت التساؤل عن ماهية أ دوات التدبري الفعال لدلين، اذل

 .الربملان للحكومةبه 

مهت ة من املالحظات والتساؤالت وفضال عن ذكل، مت طرح مجموع
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 ما ييل:

جراء تقيمي التفاقيات التبادل احلر محلاية املنتوج الوطينرضو -   ؛رة اإ

 ؛دوق املقاصةطلب توضيحات حول تراجع خمصصات صن -

التفكري يف أ شاكل جديدة للترضيب هتم قطاعات اس تفادت من  -

 جاحئة كوروان اكالتصاالت والتامني وال بناك؛

نشاء -   ؛اليقظة الاجامتعية جلنة اإ

ختفيض رسوم التسجيل ابلنس بة للمستمثرين يف العقار التفكري يف  -

 غل والقمية املضافة.الصناعي املنتج للش

تساؤالت واملالحظات، شكر الس يد عىل خمتلف ال  يف معرض جوابه

الوزير الس يدات والسادة املستشارين عىل التعبئة املتواصةل والاخنراط 

 .ل هذه الفرتة الاس تثنائيةالفعال خال

ليه من تأ خر يف تقدمي مرشوع قانون املالية وخبصوص ما مت ت االإشارة اإ

% من الس نة املالية، 50بأ ن احلكومة مل هتدر  يد الوزيرلس  ا أ وحض، املعدل

جراءات ويف وقت قيايس بتعلاميت ملكية،  اختاذقد مت و  ما يلزم من اإ

سرتاتيجية من مكنت البالد من اجتياز املرحةل ال وىل مواهجة ال زمة بأ قل  اإ

ىل اخلس ائر عىل املس توى البرشي والاجامتعي والاقتصادي، مشريا اإ

عداد الفرضيات والتوقعات املرضورة الرت   .رتبطة هبذا املرشوعيث يف اإ

أ شار أ نه عىل غرار أ غلبية ادلول، تأ ثر  فقد أ ما فامي يتعلق ابلفرضيات،

لكن بدرجة أ قل بكثري مما  ،ة الصحيةالاقتصاد الوطين بتداعيات ال زم

، حيث تراجعت نسب مهنا الاقتصادات املتقدمة، خاصة ال وروبية عرفته

ىلالمنو امل  قياس ية، يف حني يتوقع أ ن  مس توايت توقعة يف هذه البدلان اإ

مؤكدا أ ن ال رقام املقدمة ، %5 يرتاجع معدل المنو يف بالدان بنس بة

أ رقام تنبين عىل معطيات موضوعية خبصوص توقعات المنو والعجز، يه 

 الوطنية وادلولية للظرفية 

رشح لك وراء أ زمة كوفيد ل  هذا، وأ فاد أ ن احلكومة مل ختتئب

قتصادي والاجامتعي، بل عىل العكس من و جحب الوضع الاالصعوابت، أ  

 احئة، يف وقت اكن يسري فيهجلال زمة املرتبطة اب ذكل فقد حلّت هذه

عادة ه املاكرو اقتصادية اثبتة حنو توطيد أ سس الاقتصاد الوطين خبطى واإ

 توس يع الهوامش عرب ترسيع تزنيل مجموعة من االإصالحات الهيلكية.

سكام أ ضاف أ ن املرشوع يندرج مضن   ال زمة واحضة لتدبري اتيجيةرت اإ

مرحةل الصمود مث مرحةل مواكبة اس تئناف النشاط  :عرب عدة مراحل

ذ ال ميكن؛ لتكيف مع عامل ما بعد كوروانالاقتصادي، مث مرحةل االإقالع وا  اإ

نعاش الاقتصادي دون اختاذ ما يلزم من تدابري  احلديث عن االإقالع أ و االإ

 طها بصفة تدرجيية.ة نشاوتري  الس تعادةملساعدة املقاوالت 

وكنتيجة مبارشة لزتامن هذين العاملني، يضيف الس يد الوزير أ نه من 

ىل املرتقب أ ن يقفز مؤرش دين اخلزينة  ابلنس بة للناجت ادلاخيل اخلام اإ

بعد أ ن اكن قد جسل هذا املؤرش ، 2020% مبمت س نة 75يقارب مس توى 

  .2019اخنفاضا س نة 

نكام أ نه، ورمغ الارتفاع امل  آاثره عىل خدمة  توقع يف جحم املديونية، فاإ أ

ادلين ستبقى حمدودة، وأ ما ابلنس بة للس نوات املقبةل، فلن يؤثر ارتفاع 

الس نوات املاضية، عىل تسديد ونية عىل قدرة البالد، عىل غرار مؤرش املدي

 .مس تحقات ديوهنا

ل يالوزير أ ن احلكومة ملزتمة ابلتزن  أ ما فامي خيص اجلهوية، أ كد الس يد

ملواكبة السلمي والرسيع ملقتضيات القوانني التنظميية، وحريصة عىل تقدمي ا

ل دوار املنوطة هبا عىل الالزمة للجهات من أ جل ممارسة اختصاصاهتا ولعب ا

نظرا  "امليثاق الوطين لالمتركز االإداري"تفعيل  نفضال ع، توىس  هذا امل 

جناح  .ةتفعيل اجلهوية املتقدم ل مهيته يف اإ

بأ ن ال مر الوزير ول تقليص نفقات املقاصة، أ كد ا أ ثري حوخبصوص م

ض لفرضيات والتوقعات املرتبطة هبا، عىل ضوء الاخنفاايتعلق فقط بتحيني 

 العاملي. بسبب الرتاجع الكبري للطلباذلي عرفته أ سعار غاز البوطان 

 الس يد الرئيس،

 ن احملرتمون،الس يدات والسادة املستشارو

ن القضااي الكربى امل  والاجامتعية والاقتصاديةلية رتبطة ابجلوانب املااإ

طار مناقشة مواد اجلزء ال ول من مرشوع قانون  اليت مت التداول بشأ هنا يف اإ

ىل  املالية واليت جتدوهنا مفصةل مضن حمتوايت هذا التقرير، متت ترمجهتا اإ

 تعديال نوردها كام ييل:  72 مقرتحات تعديالت قدمت واليت بلغ عددها

 ؛تعديال 15ـة: يلب ال غ  رقف -

 ؛تعديال 12واملعارصة: فريق ال صاةل  -

 ؛تعديال 16الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية:  -

 ؛تعديالت 8املغرب: لعام ملقاوالت فريق الاحتاد ا -

 ؛تعديالت 9فريق الاحتاد املغريب للشغل:  -

 ؛تعديال 11شغل: مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية لل  -

 .احدديل و : تعحلريكـق ايالفر  -

، تعديالت (3ثالث ) من طرف اللجنة املقبوةلوبلـغ عدد التعديالت 

رب تعديل اللجنة هيم أ برزها تعديل قد متوافق عليه من طرف اللجنة يعت

قتناء ا عفاء من التسجيل اإ جامتعياإ جامتعية أ و املنتوج االإ يف  ملساكن االإ

احملدد يف قتصادي أ لف درمه، ومنتوج السكن الا 140السكن احملدد يف 

ه كتعديل تقدمي وتـمأ لف درمه، واكن ذكل بتوافق لك أ عضاء اللجنة  250

 للجنة.

 .طرف مقدمهيا من تعديال 50حسب ، فامي مت تعديال 19 رفضومت 

 وقد صادقت اللجنة عىل التعديالت املقدمة وعىل مواد مرشوع قانون

 رير.هبذا التقوفق جدول التصويت املرفق املالية املعدل وأ بوابه 

هذا، وعند عرض اجلزء ال ول من مرشوع قانون املالية املعدل رمق 

جنة ليه الل وافقت ع و  ،عليه التصويتمت  ،2020للس نة املالية  35.20
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 معدال ابلنتيجة التالية:

 ؛9 =املوافقـون

 ؛3 =املعارضون

 .2= املمتنـعون

 شكرا الس يد الرئيس.

 اجللسة: الس يد رئيس

 شكرا الس يد املقرر.

نفتحو ابب املناقشة، ويف هذا االإطار غادي نعطي اللكمة  غادي والآن

 لفريق ال صاةل واملعارصة. 

 تفضل.

 وح:احلو املرب الس يداملستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 شكرا الس يد الرئيس.

 الوزير،الس يد 

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

 املعدل، وبسط هذا املرشوع قانون املايليف مناقشة قبل اخلوض 

موقعنا كفريق برملاين معارض، البد أ ن موقفنا ومالحظاتنا خبصوصه من 

شادة والتمثني للك املبادرات امللكية السامية والتوجهيات الرش يدة  نتوقف لالإ

اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده، واليت بفضلها لصاحب 

 ،د محلهتا الوطنية املعهودةتصنع ملحمهتا اخلاصة، وجتد دان أ ناس تطاعت بال

كام جيدر بنا، هبذه املناس بة، الاعرتاف واالإشادة ابلرؤية احلكمية واملبدعة 

و ما سامه وه  جعلت من حصة املواطنني أ وىل ال ولوايت،جلالةل املكل اليت

لعصور، يف خلق مناخ من التعبئة امجلاعية اليت مزيت املغاربة عرب ا

 نبيةل دلى لك املغاربة.والـمؤطرة بقمي املواطنة ال 

كذكل، ننحين احرتاما وامتناان للك أ ولئك اذلين اس تجابوا لنداء الوطن 

مامية للتصدي خملاطر اجلاحئة ومواهجة ووجدوا أ نفسهم يف الصفوف ال  

 ة وتداعياهتا.ال زم

 الس يد الوزير،

ية املعدل، جند يف فريقنا برصاحة، وحنن نتدارس مرشوع قانون املال و 

رية يف فهم املنطق اذلي يؤطر معل احلكومة، فصحيح أ ن جاحئة صعوبة كب

ت الفشل ظرفية الصعبة اليت متر مهنا بالدان، لكن تراكامكوروان تربر ال

ىل ما قبل اجلاحئة.  احلكويم تعود اإ

هذه اجلاحئة نتجت عهنا حاةل من التوقف الاقتصادي غري أ ن  ،يححص 

مة الاقتصادية يف "أ زمة الصدأ دخلت العامل  يف التارخي املعارص،مس بوقة 

الكربى" اليت تس ببت يف منو اقتصادي سليب يف جل دول العامل وموت 

ملناصب الشغل رفعت  ، رافقهتا خسائر كبريةاقتصادي للعديد من املقاوالت

ننا نتفهم هذا الس ياق العاملي ىل مس توايت مقلقة، ذلكل، فاإ  نس بة البطاةل اإ

املرتبطة ابلتوازانت املاكرو اقتصادية  الصعب ونتفهم كذكل اكفة التأ ثريات

ومنظومة الطلب ادلاخيل واخلاريج والهندسة املوازانتية اليت تواهجها 

 بالدان.

ىل أ ن بالدانر االإ وجتد  قدمت يف بداية اجلاحئة مظاهر حضارية شارة اإ

صاحب اجلالةل يف تعاملها مع هذه ال زمة الصحية، بفعل حمكة وتبرص 

ه هللا، وسهره الشخيص عىل وضع التدابري الالزمة املكل محمد السادس نرص 

محلاية املواطنني والانتصار للحق يف احلياة، مع متكني الفئات الهشة من 

 19-ن لها العيش الكرمي من خالل صندوق كوفيدتضم عة من التدابريمجمو 

حداثه بقرار  مليك سايم. اذلي مت اإ

 ، الس يد الوزير

يئ ومة مع الاخنراط العفوي والتلقاالزلنا نتساءل، كيف تعاملت احلك

ال ينكر أ حد أ ن املواطن املغريب اكن خالل فرتات احلجر  للمواطن املغريب،

وتسهيل التدابري احلكومية وهمام احلامسة يف تيسري الصحي احللقة 

 الس ياسات العمومية، رمغ قساوهتا يف بعض ال حيان.

وع من السلوك دد، أ ال حيتاج هذا النل يف هذا الصنود أ ن نتساءو 

ىل تمثني حكويم واعرت  نصاف، خاصة عىل مس توى املواطنايت اإ اف واإ

مهنم من فقد  للمواطنني، اذلين التدابري املعمتدة لضامن عودة احلياة الطبيعية

آخرون دمرت  شغهل دون أ مل اسرتجاعه، ومهنم من دخل يف اجملهول وأ

 من قبل.اجلاحئة لك ما بنوه 

 الس يد الوزير،

لهيا املغاربة، وكشفت عهنا هذه اجلاحئة يه حيدة اليت تاحلقيقة الو  وصل اإ

حداث  جلنة "حقيقة ضعف حكومتنا، وهو ما فرض من ابب احلمكة اإ

آلية مع اجلاحئة، لتدبري التفاعل احلكويم "قتصاديةيقظة الاال  فرضهتا  ويه أ

ىل ال رضورة النجاعة والفعالية املفقودة، وهو ال   تساؤل مر اذلي يدفعنا اإ

، وأ كرر برتكيبهتا غري احلكومة برتكيبهتا غري املنسجمةهلية وقدرة حول أ  

نقاذ والتعايف  املنسجمة، الاقتصادي عىل قيادة اجملهود الوطين لالإ

 والاجامتعي؟ 

 وهل ابلفعل ميكل الفريق احلكويم تصورا براغامتيا للخروج من ال زمة

طار وطين للتحول نقاذالتمنوي وأ جندة  ووضع اإ  ترضرة؟ ل نللقطاعات امل  اإ

طار لعبور املرحةل، يف انتظار مرشوع  ال اإ القانون املايل املعدل ما هو اإ

 .2021القانون املايل برمس س نة 

 ير،الوز الس يد

س بوقة اليت امل طبيعي جدا يف ظل هذه اجلاحئة الوابئية املفاجئة وغري 

حاةل توقف الاجامتعية، وتس ببت يف غريت منطق الرباديغامت الاقتصادية و

معه لك الرهاانت وال هداف املسطرة مؤجةل، وفقدت طاعي أ صبحت ق

لفرضيات وهو ما عصف اب، ِملْحاحيهتا أ مام التحدايت وال ولوايت اجلديدة

عداد قانون املالية لس نة امل  ، وفرض أ ولوايت جديدة جعلت 2020عمتدة يف اإ

نقاذبرضورة اعامتد قانون مايل معدل ين  طار اإ ع بغي أ ن يكون اإ ادة ميكن من اإ
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طار جبايئ ينسجم مع النظر يف عداد اإ  منظومة موارد ونفقات ادلوةل واإ

 الظرفية الاس تثنائية للجاحئة.

ننا يف فريق ، نعترب هذا املرشوع ليس فقط مناس بة ارصة واملعال صاةل اإ

ل احلكومة عىل مس توايت التس يري والاستامثر، ب أ ولوايتالإعادة ترتيب 

لنس يج الاقتصادي ا ة والثقة يفل مل واحلياهو أ ساسا فرصة لبعث ا

 والاجامتعي الوطنيني.

وبقدر التحدايت احملاس باتية والتقنية املطروحة عىل احلكومة يف هذا 

التقيد برضورة صيانة التوازانت املاكرو  ملرشوع، مفن الواجب كذكلا

 اقتصادية لبالدان، والعمل عىل ضامهنا نسبيا.

الية الوطنية، فاملرشوع مل يقدم ا االإطار، خناف عىل املناعة املهذ ويف

جااب ماكنية خفض التصنيف الس يادي الوطين وفقدان "درجة اإ ت عن اإ

 ية املديونية اخلارجية ويفامق لكفة ادلين الوطين.الاستامثر" وهو ما س يعقد بن 

 ة يفوكنا نمتىن أ ن تقدم لنا احلكومة تصورها يف هذا املوضوع، خاص

املالية ادلولية، علام، كذكل، وهذا أ مر  ال سواقاةل سعهيا لالقرتاض من ح

كنا ل ول مرة بعدما اس هتال ال سواقهمم جدا، أ ن املغرب س يذهب لهذه 

مما سينعكس سلبا عىل قدرات الس ند الس يادي  ،س يوةلخط الوقاية وال 

قناع املستمثرين حكومة لل احةاملت االإماكنياتوهنا نتساءل عن  ،الوطين يف اإ

جراءوالس يوةل، ابلنظر ل مهية هذا من أ جل جتديد خط الوقاية  يف هذه  االإ

ماكنية حدوث موجة اثنية  ،ال قدر هللا ،الظروف الاقتصادية الصعبة، واإ

 .للجاحئة

أ ما ابلنس بة لرتاجع موارد ادلوةل، خاصة املتعلقة بتدفقات الاستامثرات 

ا أ ن نذكرمك بأ ن هذا ال مر غري لن حوااخلارجية وحتويالت مغاربة العامل، امس

منا كذ كل بضعف الفاعل احلكويم وعدم مرتبط فقط بتداعيات اجلاحئة، واإ

آليات قوية ومبتكرة لتفادي هذه الرتاجع ات. مفثال، نود قدرته عىل وضع أ

 التوقف عند قضية حتويالت مغاربة العامل اليت تشلك مصدرا هاما للعمةل

ية، لكن مع الفئة ابلعناية الاكفية والرضور ذه ع هفاملفروض أ ن تمتت ،الصعبة

بأ مل كبري و يرىق للمس توى املطلوب، ونسجل  ال سف، التعامل احلكويم مل

خواننا ابخلارج خالل هذه اجلاحئة سواء مغاربة العامل أ و املغاربة  معاانة اإ

 ان ال جنبية.العالقني يف البدل

 ،وزيرالس يد ال

ذا اكنت احلكومة قد جاءت بتدا شفية من خالل تقليص تق  برياإ

دم المنوذج عىل مس توى ننا ندعوها يف هذا الباب أ ن تتجرأ  وتقالنفقات، فاإ 

تقبال الاس هتالك، ابلتقليص من نفقاهتا غري الرضورية املتعلقة ابالس  

س يارات ادلوةل اليت تلكف مبالغ كبرية ال  حظريةوخصوصا  ،والفندقة

دارة املغربية، وكذكل تش  جيع ومحل مجيع الوزارات تتناسب مع جحم االإ

عطاء ال ولوية وال س بقية واملؤسسات  العمومية وغريها من االإدارات عىل اإ

عطا فضلية ال  ء للمنتوج الوطين يف جتهزياهتا ومتطلبات معلها اليويم، واإ

 الصفقات العمومية، مع فرض احرتام تطبيق نس بة للمقاوالت الوطنية يف

ال مر  توسطة،قاوالت الصغرى وامل من هذه الصفقات للموملا ال أ كرث  20%

املقاوةل املغربية وحتسني ظروف تنافسيهتا وتطورها يف ظل  كفيل بدمعال 

 كبة.س ياق دويل ووطين يفرض جتديد مياكنزيمات التدخل واملوا

 الس يد الوزير،

فهناك قطاعات  س تعاين مجموعة من القطاعات من مشالك كبرية،عانت و 

الس ياحة، وقطاعات أ خرى مرتبطة به توقفت بشلك اتم تقريبا كقطاع 

قطاع النقل وقطاع الصناعة التقليدية اذلي عرف توقفا ش به اكمل ك

ت، مما أ دى ابلنس بة ل غلب الصناع والتعاونيات واملقاوالللنشاط املهين، 

ىل رات الصناعة التقليدية خالل ال شهر ال ربعة ال وىل من هذه تراجع صاد اإ

، ابلنظر نفسها من الس نة املاضيةمع الفرتة  ، ابملقارنة%34الس نة، بنس بة 

توجات النس يج الصناعي التقليدي للرتاجع الكبري للطلب العاملي عىل من 

 الوطين.

وس ل العمومية بسبب جاحئة فري كام أ دى توقف مواقع البناء وال شغا

آالف الوظائف هبذا  ىل اختناق قطاع العقار، مما أ صبح هيدد أ كوروان، اإ

ن أ كرث من وطنية للمنعشني العقارينيدرالية الحفسب الف ،القطاع ، فاإ

من مواقع البناء وال شغال العمومية متوقفة حاليا، وهو ال مر اذلي ، 90%

-النامجة عن أ زمة كوفيدبسبب الآاثر هيدد بفقدان ما يقارب مليون وظيفة 

. وانعكس هذا التوقف عىل معامالت بورصة البيضاء أ يضا، حيث 19

 .%49تقريبا ء قطاع العقار بنس بة تراجعت أ رقام أ دا

 س يد الوزير،ل ا

نقاذ  لك القطاعات املترضرة ال حتتاج فقط للمتويل البنيك، بل حتتاج خلطة اإ

ىل، ندعومك حممكة ومؤطرة زمنيا، يف هذا الصدد عدم الاكتفاء ابلمتويل  اإ

ن مل يكن ابلتوازي مع منظومة  جراء اإ البنيك دلمع املقاوالت، ل ن هذا االإ

أ زمة مالية قد تكون تبعاهتا ات يف للتعايف، قد يدخلنا يف قادم الس نو  وطنية

ىل أ ن تكون يف اكمل اجلاهزية ملسايرة ، أ سوء ننا ندعو احلكومة اإ ذلكل، فاإ

 قتصادي العاملي اجلديد.قة للنظام الاالتحوالت العمي

 الس يد الوزير،

وحنن نتدارس هذا املرشوع قانون، تس توقفنا العديد من املشالك 

ىل أ جو والاجامتعية كقضااي جممت  ةالاقتصادي بة وقرارات عية ملحة حتتاج اإ

ىل بذل  وتدابري مس تعجةل، مفثال خبصوص دمع ال رس، ندعو احلكومة اإ

خطة مزياانتية الس مترار دمع ال رس اذلين س يجدون جمهودات أ كرب لتوفري 

نعاش منظو  ،صعوبة يف اس تعادة وظائفهم بعد ال زمة مة وذكل هبدف ضامن اإ

صاد الوطين الك، خاصة وأ ن قوة الاقتدلاخيل عرب حتفزي الاس هتالطلب ا

 تمكن يف الطلب ادلاخيل.

عية، مبا أ ن بالدان الزالت تعرف تفاواتت جمالية وفوارق اجامت كذكل،

آلية يعترب الاستامثر العمويم خيارا اسرتاتيجيا لتزني ل المنوذج التمنوي وأ

صادي لتحقيق رشوط المنو الاقتبية وأ داة لتقليص الفوارق الاجامتعية والرتا

 الشامل واملس تدام.
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وحنن نتدارس هذا املرشوع القانون تس توقفنا العديد من املشالك 

ىل أ جوبة وقرارات الاقتصادية والاجامتعية، كقضااي جم  متعية ملحة حتتاج اإ

 :وتدابري مس تعجةل، مفثال

ىلندعو احلكومة  اش عارفش و ا مبذل جمهودات ملا بعد أ و حىت واحد  اإ

عياوش ت ا ولكن ندعو احلكومة أ ن تس متر مقييش، اب مااليش وال  ذابيق ها

نعاكسات خطرية حصيا عىل ضحيو لتفادي ايف ادلمع، املغاربة مس تعدين ي 

يف ادلمع دايل الفقراء  تعياوشا ربة مس تعدين يضحيو ولكن ما، املغبالدان

 وادلمع دايل احملتاجني.

 الس يد الوزير،

دييل، وبعد الاطالع عىل مرشوع القانون املايل التع مناقشة من خالل

عىل مس توى توفري  دامئا تبني لنا أ ن الصعوابت ليست املعطيات املرقة،

، عىل مس توى االإجناز مشالكقطاعات يف عدة بل هناك  ،الاعامتدات

االإجنازية لعدد من القطاعات، الاعامتدات اكينة ولكن ميل كنجيو الطاقة 

جناز  روان هذا و ل ك اجلاحئة دايوراه مايش غري ،كنلقاو الاجناز ضعيفلالإ

راه هيلكي يف القطاعات دايلنا خصمك تشوفو كيفاش ميل نعطيو الاعامتدات 

لية ف ابش ميكن لنا نزيدوها يف القوانني املاليش قطاع خصها تنجز وترص 

 املوالية.

لجنة، كام أ كدان ذكل خالل املناقشة يف ال  ،الس يد الوزير ،نطالب

طار حتل تقيمي اتفاقيات التباب  نطالب  يل وتقيمي التجارة اخلارجيةدل احلر، يف اإ

جابة عىلنمتىن و تقيمي برانمج الترسيع الصناعي ب  ونطالب كذكل، لبالدان  االإ

ن املقبل  2021السؤالني الكبريين خالل مرشوع القانون املايل ل  ذينه اإ

 شاء هللا.

، 2011نة، هو أ ول مترين بعد دس تور مناقشة القانون املعدل لهذه الس  

ليه احلكومة لكام اكنت هناك متغريات  تعدل الكثري يف هممة ونمتىن أ ن تلجأ  اإ

ىل املراس مي ،القانون املايل الس نوي هذا اجملال، ضامان  يف عوض جلوهئا اإ

 دلور الربملان وحقه ادلس توري يف احلفاظ عىل التوازن املايل.

ال تعديه  ال وابلتايل ل تقين، وقارب جناة للبدل،ذا املرشوع ما هو اإ

ن مواقفنا مع جمال للمزايدات الس ياسوية بشأ نه، وسامهنا يف جتويده، لك

 مل تتغري. 2020ل  القانون املايل الس نوي

ننا س نصوت  ،وكفريق من املعارضة، ا س بقللك مو  مرشوع  ضدفاإ

 املعدل.القانون املايل 

 وشكرا الس يد الرئيس.

 ة:الس يد رئيس اجللس

 شكرا الس يد الرئيس.

 للوحدة والتعادلية. الاس تقاليلللفريق  اللكمة الآن

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وحصابته أ مجعني.ل اوالصالة والسالم عىل   نيب املصطفى الكرمي وعىل أ

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

 ال خوات واالإخوة املستشارين،

خواين  لوزارة،أ طر ا اإ

 احلضور الكرمي،

ن ا  بأ رسه يواجه اليوم أ خطر أ زمة عرفهتا االإنسانية منذ احلرب لعاملاإ

ىل جتصادية والاالعاملية الثانية، أ دت تداعياهتا الصحية والاق  امتعية اإ

آفاق التطور الاقتصادي اضطراب و  تعميق حاةل عدم الوضوح خبصوص أ

 .الاجامتعي

د جالةل املكل محم ،ا هللا بقائد عظميوحلسن حظ بالدان أ هنا قد حهب

ه هللا، فبفضل رؤيته املتبرصة وحمكته الرش يدة وقيادته النرية السادس نرص 

ةل ا يف مواهجة اخملاطر احملمتزر جتنبت بالدان الاكرثة وقدمت نفسها منوذجا اب

منوذج اس تحرض الهاجس االإنساين وحياة وحصة  ،"19-"كوفيد لوابء

ن عىل مس توى  ، املغاربة ابل ساساملواطنات واملواطنني  الهنج الاستبايقاإ

عىل مس توى التالمح والتضامن اجملمتعي وال  يف تدبري ال زمة وتوقع اخملاطر أ و

عن اعزتازان جبنود اجلهبة ال مامية لننحين هلم  ربيفوتنا هبذه املناس بة أ ن نع

داد الفخر هتم اخلادلة اليت رمسوا هبا مبعرفاان وتقديرا لتضحياهتم وبطوال

حدى الصف اخلادلة لوطننا العزيز، فتحية للك همن الصحة حات والاعزتاز اإ

داريني، حتية للسلطات العمومية وللقوات من أ طباء وممرضني وت  قنيني واإ

ال من الوطين والقوات املساعدة والوقاية امللكية وادلرك املليك و  املسلحة

 .املدنية

وللجميع عىل جتندمه وتضحياهتم حتية لعامل النظافة ولل طر التعلميية 

ام يف هذه الظرفية الصعبة اليت س تظل حافةل ابدلروس والعرب اجلس

هيا أ و تكل و ذونعرب عن معيق أ سفنا وتعازينا للعائالت اليت فقدت  ،االإجيابية

 اليت الزالت تقاوم هذا الوابء سائلني هللا س بحانه وتعاىل أ ن يعجل بشفاهئم.

 الس يد الوزير،

ذ يسجل ا جياب ما حتقق يفلفريق الااإ  تدبري هذه ال زمة من س تقاليل ابإ

جراءات هممة يرى من واجبه كذكل تقدمي بعض املالحظات والتوقف  ،اإ

صه وحبث س بل تغيريه ل ن أ ية حكومة يخ ما مل يمت حتقيقه بغية تش  أ كرث عند

س ياس ية جيب دامئا أ ن حتتاط مما مل يتحقق، وعىل هذا املس توى تمت معلية 

 .بةاحملاس  

م لوزراء ال ش باح اذلين مل نرى هللقد عرت هذه اجلاحئة عىل بعض ا

تنايم اخلالفات بني مكوانهتا واليت ثرا، كام كشفت عن غياب التنس يق و أ  

خالفات أ ترث سلبا عىل السري العادي للشأ ن  ،عيانأ حضت ابدية لل 

ك احلكويم والعمل الربملاين ومتطلبات تدبري املرحةل وما عرفته من ارتبا

ىل اليوم.  ومشالك الزالت مطروحة اإ

 الس يد الوزير،
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ىل متكني احلكومة من العديد من  ن حزب الاس تقالل عندما ابدر اإ اإ

آخرها مذكرة احلزب بشأ ن  مل يكن  ،اجلاحئة من أ زمةاخلروج الاقرتاحات، أ

ىل صيانة املصلحة  حتقيق ماكسب غري املسامهة يف يسعى من وراء ذكل اإ

ىل  ال ساس الهاجس الوطين الرصف وتنبيهالعليا للوطن، حمركه  احلكومة اإ

لكن مع اكمل ال سف احلكومة  ،حاةل الاس تعجال اليت تقتضهيا املرحةل

 ،ياب اجلدية أ حياان أ خرىاان وبغ الة أ حيظلت وفية لعادهتا القدمية ابلالمبا

 البتة.ذلكل ال يس تقمي 

اطيا، ما دام توصيف احلكومة للقانون التعدييل بكونه يشلك مترينا دميقر 

فمك من  ،"مرمغ أ خاك ال بطل" ورثعليه املثال املأ  جلوؤها للمرشوع يصدق 

رفعت دون أ ن تعريها أ دىن اهامتم، مك من  مطالبمذكرات ودعوات و 

تلف املدن املغربية؟ مل حترك احلكومة أ دىن جفن لها رفهتا خم جاجات عاحت

والفرق  ب احلزب تتجاوب احلكومة مع مطالوك هنا غري معنية، وملاذا مل

 ؟2018لية التعدييل لية بشأ ن مرشوع قانون املاالربملانية الاس تقال

الفرضيات عىل أ ما تربير التأ خري ابلضبابية والتقلبات اليت عرفهتا 

وأ ن ال عيب يف تعديل  ،هل املنطق الس يايسادلويل فهو أ مر ال يقباملس توى 

ن اكن الهدف ه و االإصالح، ليك يكون القانون املالية مرة ومرتني وثالث اإ

نواقص والعجز املرتامك يف تدبري عدد من امللفات والقضااي ذكل لتدارك ال 

 الاجامتعية القاتةل.

 الس يد الوزير،

ليكرس من جديد حتييد الس ياسة  ،ع جاء خارج هذا الس ياقاملرشو

واعامتده اللكي عىل نفس  املالية لدلوةل ابالرهتان لهاجس التوازن املايل

قتصاد الوطين من منعطف اجلاهزة يف الوقت اذلي مير منه الا الوصفات

 ه.حامس يف اترخي

 الس يد الوزير،

شادهتا بتنايم روح املواطنة املسؤوةل وقمي  ن حديث احلكومة واإ اإ

مل يبارح قط املداد اذلي كتبت به  ،من والتاكفل بني املغاربةالتضا

قد كشفت من  ةالنصوص، نصوص املداخالت ادلعائية ابلرمغ أ ن اجلاحئ

 ،ل نظريهاللمغاربة وعن وطنية وروح تضامنية ق جديد عن املعدن المثني

من اخنراط للك فئات اجملمتع املغريب من خمتلف املبادرات  ههذا ما شاهدان

ضامنية وخاصة يف صندوق تدبري ومواهجة اجلاحئة، لكن املثري الت

جراءات كفيةللال حبامية قمي  س تغراب أ ن املرشوع مل يؤسس لتدابري واإ

شاعة ثقافة   ل سف.الثقة وتمنية احلس الوطين مع اكمل االتضامن واإ

 الس يد الوزير،

 مك اكن أ ملنا كبريا يف أ ن يشلك هذا املرشوع فرصة للحكومة لتتدارك

ها وتبلور التصور الشامل للخروج من ال زمة من خالل اقرتاح جيل ءأ خطا

حداث القطائع الرضوري  ،مع مظاهر ال زمة ةجديد من االإصالحات واإ

تشجيع البحث العلمي وال من الطايق لتعلمي والصحة و خاصة ما يتعلق اب

 لكن ههيات ههيات، فاقد اليشء ال يعطيه. ،وال من الغذايئ وال من املايئ

لبعض الاقرتاحات اليت قدهما احلزب  هلكن املرشوع ابلرمغ من استيعاب

ال أ نه مل احللول واكتفى فقط بأ نصاف  يكن يف مس توى اللحظة يف مذكراته اإ

ىل تدابري ناكتس  والا بعيد لك البعد عن حتقيق التغيري املنشود،  ترقيعية اإ

جراء اذلي يقرتحه املرشوع بش أ ن الرفع من واملثال عىل ذكل نريده من االإ

ىل  عىل بعض املنتوجات التامة الصنع املوهجة  %40تعرفة الرسوم امجلركية اإ

جراء يف تق ،لالس هتالك نتاج الوطين اية الفعلية لالإ ديران لن حيقق امحلوهو اإ

قاوالت يف وضعية صعبة، وقد ينطوي عىل نتاجئ عكس ية سلبية ودمع امل

والاحتاكر وتشجيع الهتريب  من قبيل ارتفاع أ مثنة بعض املنتوجات الوطنية

أ مام منتوجات البدلان اليت تربطنا هبا اتفاقية  هباب عىل مرصاعيال وفتح 

 .التبادل احلر

 الس يد الوزير،

ىل من الرضوري أ يضا تن  بعض املعطيات املرقة للمرشوع بيه احلكومة اإ

االإطار  ،اليت تعرب وال تعكس جحم ومدى الهزة اليت تعرض لها الاقتصاد

لرتاجع الكبري املسجل في فهيا مبدأ  الصدقية من قبيل او اقتصادي وينتاملاكر 

نتاج ىل أ ن حيث تشري التطورات القط ،الفاليح يف االإ نتاجية اإ اعات االإ

 2020برمس س نة  %6 انقص سيتجاوزالاقتصاد الوطين عدل تراجع م

 .اليت يتوقعها املرشوع %5 انقص عوض

كشف أ ن جعز املزيانية املرتقب الرتاجع املسجل يف املداخل اجلبائية ي 

الناجت ادلاخيل االإجاميل، وابحتساب الرصيد  من 8%الس نة يناهز هناية 

اعيات ال زمة اخلصويص احملدث من أ جل التصدي لتد الصايف للحساب

ن  .ادلاخيل االإجاميل من الناجت 9%املزيانية يفوق جعز  فاإ

 ،ادي الوطينلقد أ حضت س ياسة احلكومة هتدد اس تقاللية القرار الس ي

خاصة يف ظل  ،مك رسا أ ن ش بح املديونية هيدد الاقتصاد الوطينيوال أ خف 

رصار احلكومة عىل رفع سقف الاق  رتاض ادلاخيل واخلاريج االإضايف ممااإ

ىل  جاميل من 90% حوايلسريفع معدل ادلين العمويم اإ  .الناجت ادلاخيل االإ

ن حامية ا ة اقتصادان عىل قدر احلفاظ حتياط البالد من العمةل الصعبة و اإ

ال ميكن أ ن يمت  ،والطاقيةعىل تلبية حاجياته من املواد ال ساس ية والغذائية 

 الاقرتاض، أ ين يه ترهن مس تقبل ال جيال القادمة عربيت ال ابحللول السهةل

عال لدلين اذلي يرخص الربملان للحكومة القيام هبا مبقتىض أ دوات التدبري الف

 ؟هذا القانون

ابلقروض وهذه  هأ داء أ صل ادلين وفوائدرب يف دوامة لقد دخل املغ

ىل اجلديدة  ازدحام توارخي الاس تحقاق لدليون القدمية مع ادلوامة س تؤدي اإ

ىل تراجع تنقيط املغرب  ا س يؤدي ال حماةلوخاصة يف فرتات اذلروة، مم اإ

ىل  وارتفاع تلكفة الاقرتاض وندرة الس يوةل وحتويل العجز هذه احلكومة اإ

 القادمة.احلكومات 

 الس يد الوزير،

ذ نش يد ابلنقاش اجلاد واملسؤولالوقت يدامهين، ختاما  ،أ عتذر  واإ

التجاوب  غري أ ننا نبدي أ سفنا عن عدم ،اليةاذلي طبع أ شغال اللجنة امل
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ع تعديالت الفريق الاس تقاليل واليت مهت عىل ال ساس االإجيايب للحكومة م

آت  تقوية البعد الاقتصادي والاجامتعي من خالل دمع املقاوالت واملنشأ

حية وتشجيع البحث العلمي ودمع المتدرس والتشغيل ورفع املناصب الس يا

ىل املالية يف التعلمي  واملقاوالت  6000 منصب وقطاع الصحة ب 4000اإ

الصغرى واملتوسطة وحامية القدرة الرشائية للمواطنني ودمع الفئات الهشة 

 .اراتتأ جري الس ي تودمع واكال وال كرث حرماان

يارات السهةل والتدابري الرتقيعية ونؤكد أ ن نأ سف الس يد الوزير الاخت 

 لنعامة يف هنجها.احلكومة ختتار الطريق السهةل وختبئي ا

 الس يد الوزير،

شكر اللجنة املالية اليت قابلت أ و قابلمت اقرتاهحا ابالإعفاءات مك ون كر نش

 .وهذا يسجل لمك ،من رسوم التسجيل ابلنس بة القتناء السكن الاجامتعي

ن انتقادان للحكومة ال ميس قدرتمك ونهباتمك الس يد الوزير بقدر ما أ ننا  ،اإ

السامية  يرشف املغرب ومييش وفق التوهجات ننبه ونريد أ ن يكون معال

 جلالةل املكل.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. شكرا.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

آ ربنا "  العظمي." صدق هللا أ مران رشدالنا من  تينا من دلنك رمحة وهئيأ

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 شكرا الس يد الرئيس.

 س اجللسة:الس يد رئي

 اثنية زايدة. 37 ،شكرا

 .لكمة الآن لفريق العداةل والتمنيةلا

 :عبد الصمد مرميي الس يداملستشار 

 ن الرحميبسم هللا الرمح

 ،الرئيسالس يد 

 ،الس يد الوزير

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

والاحتاد الوطين  يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية

طار مناقشة مرشوع قانون املالية املعدل ك ول مترين  اإ ، يفللشغل ابملغرب

طار  . املاليةاننيالقانون التنظميي لقو  مقتضيات دميقراطي يف اإ

ملقاربة اليت انهتجها ابمس الفريق، التنويه ابود يف البداية أ ن أ جدد وأ  

جراءات والتدابري ا ملتخذة، املغرب يف مواهجة هذه اجلاحئة. حيث متزيت االإ

 ن جالةل املكل، ابالستباقية وبعد النظر.بتوجيه م

قطاعاهتا، عن الاعزتاز ابل داء املمتزي للحكومة مبختلف  كام أ جدد التعبري

ىل اجملهودات اجلبا طور احلاةل رة املبذوةل، سواء من أ جل التحمك يف تابلنظر اإ

ا جعل الوابئية أ و التخفيف من تداعياهتا الاقتصادية والاجامتعية، مم

 وينخرطونال زمة هذه والثقة لطريقة تدبري  ن يشعرون ابالرتياحواملواطن

جيايب ومسؤول  .بشلك اإ

جالل وتقدير لتضحياتوال يفوتنا أ ن نقف وق يف  والك اذلين سامه فة اإ

ة وكذا السلطات العمومية، وخمتلف يمواهجة هذا الوابء من أ طقم حص 

رتابية وعامل عات الوامجلاالتعلمي  ورجال ونساءال هجزة ال منية والعسكرية، 

، سائلني احئةكام نرتمح عىل مجيع اذلين وافهتم املنية بسبب هذه اجل النظافة،

 املرىض الشفاء العاجل.وجل أ ن يتغمدمه برمحته، ونمتىن لبايق  هللا عز

ننا يف فريق العداةل والتمنية نؤكد أ ن ا يف تدبري هحقوة ادلوةل وجنا اإ

فال سبيل للمغرب، من ادلميقراطية.  من قوة مؤسساهتاال زمات، تُس تَمد 

احئة، سوى امليض يف هذه اجلأ جل النجاح وجتاوز الصعوابت اليت أ فرزهتا 

وتكريس دوةل احلق وضع احلقويق، مسار اخليار ادلميقراطي والارتقاء ابل

ليه الشعب املغريب  والقانون واحملافظة عىل مسار الثقة احلقيقي اذلي يتطلع اإ

 واملس تلزمات الرضورية لتحقيق التمنية املنشودة.وط ر ذكل من الرش تباابع 

اجلاحئة هذه ومن ال وراش الكربى اليت جيب أ ن ال تشغلنا تداعيات 

هوية املتقدمة، وهو ما يقتيض ضامن ورش اجل  جناهحا،الإ عن مواصةل العمل 

طار من  مسامهة اجلهات وامجلاعات الرتابية، مبختلف مس توايهتا، يف اإ

تنس يق مع املؤسسات ال خرى، ويف احرتام اتم ملبدأ  وال  لتعاون والتاكملا

 ويف مقتضيات القوانني التنظميية.التدبري احلر املنصوص عليه دس توراي، 

ن املغرب يوجد الي تقتيض من امجليع املسامهة وم يف حلظة حامسة، اإ

صالحية تمنوية جديدة، تس تجيب  طالق دورة اإ وبشلك مسؤول يف اإ

ىل ملتطلبا  .ج تمنوي يمتتع مبقومات هنضوية صلبةمنوذت الانتقال اإ

ن املؤرشات وال رقام املسجةل يف جماالت خمتلفة، يه دليل عىل اجملهود  اإ

قق ابملقارنة مع النتاجئ املسجةل عند اذلي بذل ومس توى النجاح اذلي حت

ىل وقت قريب دول كبرية كنا نعتقد أ ن دلهيا بنيات حتتية واسعة ومناعة  اإ

ن بالدان اقتصية قوية وصالبة حص   أ حضتادية ومتاسك اجامتعي متني، بل اإ

منوذجا يثار يف نقاشات س ياس ية داخل مؤسسات رمسية عند بعض ادلول 

 ث عدد الساكن. القريبة منا اقتصاداي ومن حي

جسلت  هذه اجلاحئةلقد طفحت عىل السطح متغريات كثرية بسبب 

ىل توقعات مس ت  آاثر سلبية تدفع اإ م اليقني مبا س تؤول قبلية يطبعها عدمعها أ

لهيا ال وضاع الاقتصادية والاجامتعية  خاصة وأ ن تداعيات هذه ال زمة مل اإ

 :هاومن أ برز ،تس تنث أ ي دوةل أ و جتمع اقتصادي يف العامل

نفاق وارتفاع ادلعوات لت تغري سلوك ادلول من ان - ت بين اخلياراحية االإ

مات والتعهدات داخل وال ولوايت الوطنية عىل حساب الالزتا

 التجمعات الاقتصادية؛

تغري يف سلوك الاس هتالك دلى رشاحئ واسعة من ال رس مع اخنفاض  -

 ادلخل وحتول القدرة الرشائية؛ 

نتاج من خاللالسعي للمحافظة عىل  - دمع ال رس والاس هتالك  جحم االإ
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يف معدل البطاةل بغية التوازن  واحلفاظ عىل مناصب الشغل والتحمك

  .قتصادي ومصودهالا

 ى الوطين فيسجل ما ييل:املس تو  ما عىلأ  

لقد مست الآاثر الاقتصادية لل زمة، جانبا كبريا من املداخيل وغريت  -

جراء لهذه الس نة لية الفرضيات اليت بين علهيا قانون املا وأ لزمت اإ

ا القانون املايل تغيريات عىل مس توى النفقات وهو ما تطلب وضع هذ

 ؛ه املتغرياتاملعدل لتدارك هذ

جراء - ن االإ ي متثل يف دمع الفئات املترضرة واملقاوالت املهم اذل اإ

 عن شساعة يف الوقت نفسه وال نشطة الاقتصادية املتأ ثرة، كشف

جراءات ملهيلكغري ا الاقتصادمساحة  ، وهو ما يتطلب اختاذ اإ

دماجه تدرجييا  ؛لتطويقه واإ

ين توقفوا جراء اس تضعاف اقتصادي دلى أ رس ال جراء واملهنيني اذل -

ضعية مماثةل دلى العامل غري املرصح هبم والعاملني يف قطاع ووة اجلاحئ

 النقل والس ياحة واملياومني وعامل رشاكت املناوةل؛

 . مواهجة هذه اجلاحئةل بناك والتأ مينات يفراط متواضع لقطاعي ااخن -

ننا نعتقد يف فريق العداةل والتمنية أ ن من بني أ  وتأ سيسا عىل ذكل،  مه اإ

نكباب علهيا يف املرحةل القادمة لتنش يط الاقتصاد الراكئز اليت جيب الا

 الوطين:

ىل توزيع أ فضل لالستامثر عىل مس توى -1  السعي دون عراقيل اإ

 لجهات الضعيفة؛لقدرات الاقتصادية ل اجلهات والرفع من ا

عادة النظر يف الس ياسة الس ياحية  دمع البحث العلمي والابتاكر -2 واإ

 سة الاقتصادية؛بعني الاعتبار يف الس يا وأ خذ ذكل

ىل مصادر جديدة للمنو  -3 نتاج ادلاخيل والانتقال اإ تنش يط أ كرث لالإ

 الوطين؛وتعزيز تنافس ية الاقتصاد 

وصون كرامة املواطن واستامثر قدراته  لبرشيالرأ سامل اتمثني  -4

 لالس تجابة لتحدايت التمنية؛

جامتعيني يف وتعزيز دور الفرقاء الا تعزيز العداةل الاجامتعية واجملالية -5

وضة امجلاعية ذكل من خالل تقوية دور احلوار الاجامتعي واملفا

 صالحات الاجامتعية الكربى؛وتعزيز املقاربة التشاركية يف االإ 

تكريس احلاكمة اجليدة عرب ترسيع االإصالح والرفع من قدرات  -6

وتعزيز املنافسة االإجناز وحماربة الفساد والاحتاكر واقتصاد الريع 

 ؛الرشيفة

مراجعة منظومة القانون الاجامتعي، مبا يف ذكل مدونة الشغل  -7

لعمل الالئق وضامن حد ومنظومة التغطية الاجامتعية وتوفري رشوط ا

 شة واملهمشة؛ن ادلخل للفئات املعوزة واله أ دىن م

ويف س ياق تفاعلنا مع  ،أ ما خبصوص مس تجدات قانون املالية املعدل

ىل اس تعادة الاقتصاد الوطين االإجراءات اليت جاء هبا  خمتلف الرامية اإ

 عىل ما ييل: لعافيته، نؤكد

لطلبات املقاوالت يف جمال المتويل عىل ترسيع وترية دراسة ال بناك  -

لفعال وحبس تضامين يف الصعيد الوطين مع الاخنراط االإجيايب وا

جراءات؛  تزنيل ما تتخذه بالدان من اإ

واملترضرة من اجلاحئة ودمع  جامتعية الهشةالرشاحئ الامواصةل دمع  -

مبا حيافظ عىل مناصب الشغل ويسهم يف املترضر ملقاواليت النس يج ا

ع  ؛ادة ادلينامية املطلوبة لالقتصاد الوطيناإ

وغري ال جراء ترسيع تعممي التغطية الصحية للمهن احلرة واملس تقلني  -

  ؛مة التقاعدنظل  رية االإصالح الشمويل وتترسيع وكذا 

رس - الاجامتعي املوحد ملأ سسة دمع ال رس يف وضعية اء السجل ترسيع اإ

 ؛ببالدان فقر وهشاشة

داخل املهنية الاس مترار يف ضامن احرتام رشوط السالمة والصحة  -

املقاوالت والاس تغالليات الفالحية ويف وسائل نقل العامل 

 ؛كلذل واملس تخدمني، مع تعزيز محالت التوعية والتحسيس

ىل تعزيز ودمع الاقتصاد الاجامت - دماج القطاع عي التضامين والسعي اإ اإ

 ؛ملسامهته بشلك فعال اديةغري املهيلك يف ادلورة الاقتص

جياد حل طاقية لبالدان والعمل عىل اإ العمل عىل حتقيق الس يادة ال -

سرتاتيجيةابحملمدية مضن  "سامريال"هنايئ يرجع احلياة ملصفاة  واحضة  اإ

 امللف. ال طراف املعنية هبذاس يق مع مجيع ابلتن 

ال أ ن نؤكد عىل أ ننا قادرون ،ويف اخلتام بة عىل مكغار  مجيعا ال يسعنا اإ

ن أ جل القيام ابملراجعات استامثر هذه اللحظة من اترخي أ متنا املغربية م

للك حماوالت  بل خبطى اثبتة، والتصديالرضورية لالخنراط يف املس تق 

واحلقوقية، واليت  لمس مبختلف مكتس باتنا ادلميقراطيةلالرتاجع اليت هتدف 

الدان واذلي متزيت يف ب ل خطاء اليت تشوش عىل هذا املسارتسعى ملرامكة ا

قلميي وادل اليأ س  ، واليت ميكن أ ن تسامه يف نرشويلبه بالدان يف حميطها االإ

 اىلوانعدام الثقة يف مسار االإصالح ببالدان. وحنن عىل يقني مبشيئة هللا تع

جلاحئة وحنن أ كرث متحان اذلي فرضته هذه ابأ ننا سنتجاوز هذا الا س بحانه

ة لك التحدايت وكسب خمتلف صالبة وقوة ووحدة من أ جل مواهج

 .امتعيتصادان ووضعنا الاجواسرتجاع عافية اق  الرهاانت

 "وقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسوهل واملومنون"

 .براكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا و 

 الس يد رئيس اجللسة:

 وقت.ىل احرتام الشكرا جزيال ع

  اللكمة الآن للفريق احلريك.

 الس يد الرئيس تفضل.

 مبارك الس باعي: الس يداملستشار 

 ن الرحميبسم هللا الرمح
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آهل وحصبه أ مجعني.لصوا  الة والسالم عىل أ رشف املرسلني وعىل أ

 ،الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

 ،ارين احملرتمنيالس يدات والسادة املستش

بداء وهجة اللكمة ابمس الف يرشفين أ ن أ تناول نظران حول ريق احلريك الإ

، واذلي 2020مضامني وتوهجات مرشوع القانون املايل املعدل ملزيانية 

ظرفية جاحئة كوروان وتداعياهتا الاقتصادية والاجامتعية، وما ترتب فرضته 

عا  ومراجعة فرضياهتا وأ ولوايهتا. دة بناء توازانت املزيانيةعهنا من رضورة اإ

 خملتلف مكوانت الشعب مبا س بق، جندد اعزتازان ابلتالمح الوطين صةل

س نرصه هللا املغريب حتت القيادة احلكمية لصاحب اجلالةل املكل محمد الساد

وأ يده، وابلتدابري الاستباقية املتخذة وبتجند منقطع النظري خملتلف 

ال لاكفة ملنتخبة واملدنية، والاخنراط الفعطات واملؤسسات العمومية واالسل

طيةل اجلاحئة،  أ  كن بالدان من جتنب ال سو ، وهو ما ماملواطننيو  املواطنات

 ويف احلد من خملفاهتا.

 ،الس يد الرئيس

 ،يرالوز الس يد

ال أ ن ننوه مبجموعة من التدابري االإجيابية  من ابب املوضوعية ال ميكننا اإ

ها، جمال دمع املقاوالت مبختلف أ صناف  اليت محلها املرشوع، خاصة يف

جراءات واجملهود املبذول للزايدة  النسبية يف الاستامثر العمويم، وتسطري اإ

ت املنتجة لفرص الشغل محلاية املنتوج الوطين، وتقدمي حتفزيات للقطاعا

 والتمنية.

طار  سهاما يف جتويد هذا املرشوع، ويف اإ ويف هذا الس ياق، واإ

نا مبذكرة تفصيلية ع ال حزاب الس ياس ية، فقد سامه حزب املشاورات السابقة م

عىل أ ساس تقدمي بدائل لتدبري أ مثل للموارد املطبوعة ابلتقلص  برؤية مبنية

كية، وضعف مساهامت مغاربة العامل، من حيث العائدات الرضيبية وامجلر 

نتاج والتوزيع يف عد ة وتوقف النشاط الس يايح وارتباك سالسل االإ

نتاجي ىل طبيعة املومس الفاليحقطاعات اإ ضافة اإ  املطبوع ابجلفاف، ة، اإ

 .لص احتياطي العمةل الصعبةفضال عن تق

كام تأ سست رؤيتنا لهذا املرشوع عىل رضورة توجيه الاستامثرات 

يف صدارهتا الصحة والتعلمي والصناعة الوطنية، وية بأ ولوايت واحضة العموم 

طالق دينامية جديدة دل مع الس ياحة خاصة ودمع املغرب الرقي، واإ

عادلاخلية، ودمع  ادة توجيه اخملططات القطاعية، الصناعة التقليدية، وتقيمي واإ

ال أ ننا مع ال سف نسجل حمدودية يف التفاعل مع مضامني مذكرتنا ا ملستندة اإ

ىل أ ن يكون هذا املرشوع منطلقا ملغرب  سرتاتيجي يتطلع اإ ىل منظور اإ اإ

ىل رتقب، مغرب يس تل المنوذج التمنوي امل هم دروس كوروان، ويرتمجها اإ

 توزيعها فقط.سات معومية، وخيلق الرثوة بدل س يا

ورمغ اجملهودات املبذوةل، أ ن  ويف هذا االإطار، نسجل الس يد الوزير،

سرتاتيجية الإقرار التوازن اجملايل و املرحةل تتطلب  اجلهوي قرارات اإ

رات والاجامتعي يف ختطيط وصناعة القرار التمنوي، وتوجيه الاستامث

قود، واعامتد خمطط ابية اليت طالها الهتميش منذ عالعمومية حنو اجملاالت الرت 

ىل املناطق القروية واجلبلية عرب جتميع الربامج  تمنوي مشويل موجه اإ

ق واحلساابت اخلصوصية ذات الصةل بتأ هيل وتمنية هذا الوسط والصنادي

 ن عائداهتا.دون أ ن يس تفيد ماالإسرتاتيجي اذلي يشلك مصدرا للرثوة 

ويم املركزي فاعل احلكلس يد الوزير، خروج الاملرحةل كذكل تقتيض ا

من دائرة الرتدد الس يايس يف تزنيل اجلهوية املتقدمة، ورفع القطاعات 

عن الاختصاصات اذلاتية للجهات وابيق امجلاعات الرتابية،  احلكومية يدها

ىل ل الاختصاصات  مس تعمليه الفعليني، وتفعيــونقل القرار املمتركز اإ

والتعلمي، وهام القطاعني الذلين مل س امي يف جمايل الصحة ال قوةل،ناملشرتكة وامل 

وخمتلف جحم التطلعات اليت عرب عهنا لك الفاعليني  يرتمج املرشوع احلايل

 .ارة أ ولوايت مغرب ما بعد كوروانالرشاحئ الاجامتعية، جلعلهام يف صد

ت يص اعامتدارة دمعهام، بدل تقل نعيد التذكري برضو ،ويف هذا االإطار

ماليري درمه، رمغ ظل اخلصاص القامئ يف  5دره قطاع الرتبية والتكوين مبا ق

 هذا القطاع املستمثر يف الرأ سامل البرشي.

ير، من أ وىل ال ولوايت، خاصة يف ظل أ زمة الس يد الوز املاء كذكل،

مه ال يكفي مليون در 800العطش وحتدي الندرة القامئ واملقبل، فاعامتد 

ديد من املناطق رشقا احملرج اذلي هيدد اس تقرار الع ملعاجلة هذا الوضع

وجنواب، خاصة يف ظل تاكلب اجلفاف وجاحئة كوروان وارتفاع احلرارة عىل 

 ه املناطق.ساكنة هذ

عىل رضورة متكني امجلاعات الرتابية  ،نؤكد كذكل الس يد الوزير احملرتم

أ هيل احلرضي بدل الرشااكت اخلاصة مبشاريع الت من الوفاء ابلزتاماهتا وتنفيذ

 جتميد هذه املشاريع ال ساس ية يف التمنية احمللية.

 أ ود أ ن أ شكرمك عىل تفاعلمك االإجيايب مع تعديل ،ويف هذا الس ياق

رسوم التسجيل ملقتين  حبذف الفريق احلريك مبجلس نا املوقر والقايض

آم 25ن الاجامتعي ل قل من كالس لني أ ن يشمل ذكل مليون س نتمي، أ

 كذكل. رسوم التحفيظ

 ،الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

املرحةل أ يضا تس تلزم س ياسة اجامتعية مندجمة خاصة بعد أ ن كشفت 

عىل عتبة الهشاشة ودوهنا، وعن قطاعات  اجلاحئة عن ماليني من املغاربة

الاهنيار وتوس يع قاعدة العطاةل وفقدان الشغل جراء اجلاحئة،  رسيعة

لق منظومة موحدة لدلمع هذه الس ياسة يف منظوران هو خ ومدخل

جراءو  برانجما 150من الاجامتعي تدمج أ زيد  مشتتة عىل عدة قطاعات  اإ

عىل أ رض الواقع،  حكومية وهيئات وصناديق دون انعاكس ملموس

نظور للتمنية والامتسك وحمكومة مبنطق االإحسان العمويم بعيدا عن أ ي م 

 الاجامتعيني.

ير، يف رز الغائبني، الس يد الوزوالثقايف هو كذكل من أ ب واييتاحملور اله



 2020 بريلأ  دورة  –تشارين مداوالت جملس املس 

12 

 (2020يوليوز  17) 1441ذو القعدة  25

فلسفة وأ رقام املرشوع، فرمغ أ حاكم ادلس تور ومقتضيات القوانني التنظميية 

غياب أ ي اعامتد للرشوع يف ترس مي  ذات الصةل، نسجل ابس تغراب

 ال مازيغية يف احلياة العامة، وتنفيذ الزتامات احلكومة وخمتلف املؤسسات

 .ة الوطنية املتنوعةاملكون ال صيل يف الهوي هذا هاجتا

نؤكد كذكل عىل رضورة مواكبة االإصالحات  ،ويف هذا االإطار

صالحات جوهرية يف اجملال املؤسسايت  الاقتصادية والاجامتعية الرضورية ابإ

فراز مؤسسات وخنب قادرة عىل رفع التحدايت  واحلقويق والقانوين الإ

 ديدة.لغد بتطلعاته وأ جياهل اجلغرب الرهاانت الكربى ملومواكبة ا

ذ جندد تفاعلنا مع مجمل مضامني  خالصة القول الس يد الوزير، اإ

لس نة وتوهجات هذا املرشوع، فأ ملنا أ ن يرتمج مرشوع القانون املايل ل 

املقبةل توهجات هذا التحول املنشود حنو مغرب ما بعد اجلاحئة، ويؤسس 

 ك رضية للمنوذج التمنوي اجلديد.

 رش يدةدة الطن واملواطنني حتت القيا مجيعا ملا فيه خري الو ا هللاوفقن

 لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده.

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد رئيس الفريق.

فأ هال  ،ةل ملشاركة اجمللس يف هذه اجللسةأ رحب ابلس يد وزير ادلو

 وزير ادلوةل. هال الس يدوس 

ىل لكمة رئيس فريق التجمع الوطين لل حرار. ننتقلالآن   اإ

 محمد البكوري: الس يداملستشار 

 ن الرحميبسم هللا الرمح

 ،الس يد الرئيس

 يران،ن الوزالس يدا

خواين املستشارين  ات،املستشار  ،اإ

الاس تثنايئ مبناس بة يطيب يل أ ن أ تدخل من جديد يف هذا املوعد 

، 2020برمس الس نة املالية  35.20ل مناقشة مرشوع القانون املايل املعد

قرا ر حاةل الطوارئ الصحية، النامجة عن جاحئة واذلي فرضته ظروف اإ

أ ت العامل وأ دخلته يف ركود اقتصادي كبري، "، واليت فاج19-كوروان "كوفيد

ية كبرية جدا، املغرب بطبيعة اكنت هل بلك تأ كيد تداعيات اقتصادية واجامتع 

احلال مل خيرج عن هذا االإطار، لهذا وجب التذكري مبا قامت به بالدان 

سرتاتيجيةوحبس استبايق كبري يمن عن بعد نظر ورؤية   اثقبة، بعدما تدخل اإ

فظه هللا برسعة فائقة، وأ غلق البالد جوا وبرا وحبرا حامية جالةل املكل ح

ح داث صندوق خاص ملواهجة تداعيات هذه لصحة املغاربة، وأ علن عن اإ

نساين تضامين كبري عزز المتزي املغريب، وجسد لتقامس  اجلاحئة يف حس اإ

 يف هذه الظروف العصيبة.قاطبة العيش اذلي أ ابن عليه املغاربة 

 ،س يد الرئيسال 

جلنة اليقظة "عىل رأ س  د قمت الس يد وزير املالية بعمل مقدرلق

رسيع وفعال، حتت  قرار 400رث من أ ك، حبيث أ صدرمت "الاقتصادية

رشاف املبارش جلالةل املكل حفظه هللا، وبدمع س يايس للربملان مبجلس يه  االإ

قرار حاةل الطوارئ الصحية، معل يس تحق لك التقدير وعىل رأ س   ها:بعد اإ

  ؛اوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية جدادمع املق .1

يعين ون أ رسة، ليم  5.5منح دمع مبارش لل رس املترضرة بلغ عددها  .2

 ؛مهنا من العامل القروي 45%

بداع املشاريع املرتبطة  .3 متويل القروض وتشجيع املقاوالت عىل اإ

آاثر اجلاحئة  ؛بتدبري أ

 .الس ياحةا قطاع مواكبة القطاعات املترضرة بشلك كبري، وعىل رأ سه .4

جراءات انجعة تعبأ ت لها خمتلف الكفاءات املغربية لك من موقعها،  اإ

هيا ابلشكر اجلزيل للك ال طر الطبية والمتريضية نتوجه فويه مناس بة 

ورجال ونساء القوة العمومية بلك رتهبم عىل تعبئهتم  املدنية والعسكرية،

مية، رافعني القبعة ف ال ماامجلاعية يف مواهجة اجلاحئة، حيث اكنوا يف الصفو 

هلم، عىل لك ما قدموه من تضحيات، دون أ ن ننىس يف هذا االإطار أ طر 

الية واالإدارة الرتابية، وأ عوان السلطة عىل جمهودمه الاس تثنايئ يف زارة املو 

ىل لك ال رس املعوزة املترضرة من هذه اجلاحئة.  توفري ادلمع اإ

يد ابمس فريق التجمع ليك أ ؤكد من جدالس يد الرئيس  ال تفوتين الفرصة

 رير بعضتقا الوطين لل حرار عىل موقفه الثابت واملبديئ مبا تََداَولَْتهُ 

املنظامت ادلولية اليت ش تتت أ وصال احلركة احلقوقية يف العامل، واملعروفة 

نسان، وتس تعمهل لرشعنة تدخالهتا السافرة يف  مبتاجرهتا مبلف حقوق االإ

السرتزاق والابزتاز اذلي تاُمِرُسه ابمس منددا اب دلول،لؤون ادلاخلية الش

آل   ير أ جنداهتا العدوانية جتاهية لمتر املقاربة احلقوقية، وجتعل احلركة احلقوقية أ

مدعومة من طرف هجات معروفة بعداهئا التارخيي لبدلان  ،اململكة املغربية

هجود ادلوةل كيفام اكنت،  خملتلفمعروفون بتبخيسهم مه و ،وملصاحله العليا

 .يس تقوون ابخلارج ضد مصاحل بدلمهو روفون بأ فاكرمه الانفصالية معو 

ن نهتااكت، وحرصت لك صفحة الا بدلان طوت بشلك هنايئ اإ

نسان بعد مؤسساهتا عىل ترصيد ما حتقق يف جمال حقوق  االإنصاف  ةأ  هياالإ

ت عرب تعزيز واملصاحلة. طالبني من احلكومة والربملان مواصةل االإصالحا

و الفوارق وتكريس دوةل احلق والقانون واملؤسسات من حقوق االإنسان وحم

ش بوهة، منوهني يف هذا امت امل أ جل قطع الطريق عىل مثل هاته املنظ

االإطار بأ هجزتنا ال منية اليقظة واملتابعة بلك اقتدار لهذا امللف، واليت فكت 

 بلك تأ كيد لك شفراته وخيوطه.

رشوع املعدل لقانون لس ياقات اليت جاء فهيا هذا امل اكنت هذه خمتلف ا

لينا مترين2020املالية  ا ، س ياقات صعبة وعصيبة، حيث يبقى ابلنس بة اإ

اطيا همام للمرحةل وللمؤسسة الربملانية، خصوصا وأ ننا مل نناقش مرشوعا دميقر 

، وهو ال ول ابلنس بة للقانون التنظميي 1991من هذا القبيل منذ س نة 
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 .2016ذلي صادقنا عليه منذ س نة للاملية ا

 :نسائلمكالبد أ ن  ،الس يد الوزير ،لكن

 والفاعلني عل املتتبعنيالقانون املايل التعدييل واذلي ج تأ خر ملاذا -

الاقتصاديني والاجامتعيني يف حرية وريبة ل ن الوضعية غري محمودة 

 العواقب اقتصاداي وهل تأ ثري سليب عىل توقعاهتم؟ 

عداد هذه لمك من أ  الآن هل ال رقام واملعطيات توحضت  - جل اإ

ىل حدود اليوم ال تع رفون مىت سيمت رفع حاةل الفرضيات، وأ نمت اإ

 ؟ مثل لك الناس يف العامل رؤية حمددة تتوفرون عىل الطوارئ وال

ستبقى صامدة  ضيات اليت بين علهيا هذا املرشوعوهل هذه الفر  -

خصوصا بعدما ارتفعت نس بة املصابني ابلفريوس عىل املس توى 

 ؟خطري بشلك العاملي

املرشوع عرفت ارتبااك امسحوا يل أ ن أ ؤكد لمك أ ن مرحةل االإعداد لهذا 

مضمونه واذلي يبقى جمرد جتميع جملموعة من ء اذلي أ ثر عىل كبريا، اليش

جراءات اليت جئمت هبا خالل مرحةل ال زمة بعدما قدمنا لها ادلمع الس يايس  االإ

جراءات غابت فيه ملسة االإبداع،  الاكمل أ غلبية ومعارضة، اللهم بعض االإ

لن تفي تبقى يف نظران غري ذات جدوى، و  واذلي املعزوةل املرتبطة ابلعقار،

اليت يعيشها القطاع واليت تتطلب رجة كربى  مك ال زمة البنيويةابملطلوب حب

تفوق منظومة ادلمع، نقرتح فهيا تعديال مس تعجال لقوانني التعمري اجملحفة 

منع الرخص يف سابقة أ دخلت قطاع البناء واليت توقف معلية البناء بعد 

نعاش و  عامل طنية خصوصا يف الأ وقفت معه ادلورة الاقتصادية الو غرفة االإ

 القروي.

"هللا يُْكوْن ف ْعوانْمُك" الس يد الوزير، الوضعية صعبة، وعصيبة، 

اجلبار اذلي قامت  ثرية، يه مناس بة نشكر فهيا العملوليس دليمك حلوال ك 

طوا هبا  تعايلروح املسؤولية الهبذا اجمللس املوقر، مش يدين ب جلنة املاليةبه 

 فهيا النقاش. الإجيابية اليت مرمع هذا املرشوع والروح ا

ىل الفرضيات، الس يد الوزير احملرتم، واليت بين علهيا هذا  وابلرجوع اإ

جراءات احملدودة اليت جاء هبا، واليت ال يسمح الوقت  املرشوع، واالإ

أ نه س بق يل أ ن انقش هتا معمك داخل اللجنة اخملتصة،  للخوض فهيا، أ ؤكد

ليت حتمكت يف لقواعد اذلهبية اكزا عىل الشق الس يايس، ومذكرا ابمر 

نقاش نا، مربزا أ نمك دمعمت ال بناك بشلك كبري، ووفرمت هلم س يوةل كبرية عرب 

ىل رشكة مسامهة، "صندوق الضامن املركزي"مؤسسة  ، اليت ستتحول اإ

يف  ال نريد تكرار التجارب السابقة وأ متىن أ ن تكون ال بناك وهذا همم، لكننا

 لتعاطي مع هذه ال زمة.الروح الوطنية يف امس توى املسؤولية، وتس تحرض 

قرار ضامن ادلوةل، تبقى ال بناك مرتددة يف  جراءات واإ رمغ لك هذه االإ

التدخل، وفية لقواعدها، حبيث تبقى املس تفيد الوحيد من هذه اجلاحئة، 

قرار الضعلام  امن ابل موال أ نه ليس هناك ما خييفها، فالس يوةل متوفرة بعد اإ

ذلكل هناك  ،درمه مليارات 5رة ب واملقد وةلنهتا ادلالعمومية اليت مض 

الكثري ما يقال، ونتأ سف لكون ال غلبية مل تناقش هذا املرشوع قبل عرضه 

 ملسطرة املصادقة وتقرر فيه.

رار مبواقفه الواحضة والرصحية يؤكد فريق التجمع الوطين لل ح ،وأ خريا

" من خطاب من جديد عىل رضورة الريق خبطابنا الس يايس "وابرااك

وال ميكن أ ن تنجز املشاريع خطاب احملاس بة الفظ، االإدارة واْقفة التخوين و 

ذا مل تكن  ا ل هن االإدارة مراتَحة، ابرااك من خطاب التبخيس والعدمية،اإ

 نجزات اليل بْناهْتا البالد.تفشل العزمية وترضب اكفة امل 

خطاب الثقة وخطاب ال مل  عززوحنن كفاعلني دوران هو نْ 

ماكنياتنا، الثقة يف قدراتنا، والسعي مجيعا سؤولية، ونَتْسَ وامل  لُْحو ابلثقة يف اإ

 للبحث عن احللول املدرة للرثوة، من أ جل جتاوز ال زمة واليل تقتيض منا

ري مس بوقة، ولنا اكمل اليقني هبذه االإجامع، حبيث أ ن الوضعية صعبة وغ

 الثقة سنتجاوز ال زمة؟ 

ن تواجدان يف ال   تصويت عىل هذا املرشوع غلبية يلزمنا ابل وختاما، فاإ

 ومساندته ودمعه.

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الرئيس.

 اللكمة الآن للفريق الاشرتايك.

 عبد امحليد فاحتي: يدالس  املستشار 

 الس يد الرئيس، 

 ،انالوزير  انالس يد

 الس يدات والسادة املستشارين،

ن حلظة مناقشة م  يف للتفكري رشوع قانون املالية املعدل، يه حلظة اإ

املداخل الكربى املؤسساتية والس ياس ية والاقتصادية واملالية والاجامتعية 

جديدة لصناعة القرار  شاكلأ  ملواهجة التداعيات السلبية للجاحئة وابتداع 

الاجامتعية يف  الاقتصادي واملايل ببالدان يف ترابط وثيق مع مركزية القضااي

  تدبري س يايس.لك

هنا حلظة لرسلمة املكتس بات ا ليت حققها اجملمتع املغريب يف س ياق اإ

هنا مكتس بات جوهرية ال زمة ، رمغ اخلسارات الاقتصادية والاجامتعية، اإ

ذ أ ن الانتصار لالوجب تطويرها وتمث  يار ادلميقراطي جتسد يف ت خ يهنا، اإ

ادلس تورية وما تفرضه السلط للمقتضيات  الاش تغال يف احرتام اتم

توازن ويف مقدمهتا املؤسسة امللكية اليت اكنت و  تعاون رية، منادلس تو 

خالق مؤسسايت رصف س باقة يف رمس لك اخلطوات مبنطق دس توري 

 واستبايق.

ذا اكنت حاةل الطو  ن ارئ ب واإ طبيعهتا تقلص من احلرايت الفردية، فاإ

 من احلقوق املنصوص  تفعيل كثريبل ابلعكس مت، احلقوق ظلت مصانة

 اجلاحئة.  للحد من تداعياتعلهيا دس توراي
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نقاذ جاء من ادلوةل القوية بقطاع عام قوي، وأ ابنت  لقد ظهر جليا أ ن االإ

من املمكن ردم  أ ن ،ياومرفق املامرسات اليت متت ابمس ادلوةل أ منيا وحصيا 

ىل وضع ا الهوية بني ادلوةل واجملمتع والانتقال من وضع التنافر لتصاحل، يف اإ

جسده واذلي يل لقمي التضامن والتاكفل س ياق وعي جامعي وطين مع

نشاء الصندوق اخلصويص  التفاعل الرسيع والواسع مع مبادرة جالةل املكل ابإ

 ."19-كوفيدـ "ل

شادة ابملبادرات امللكية الاستباقية واملتتالية هنا البد من جتديد االإ و 

 .زمةال  اذليك مع  يف التعاملواليت اكنت يف أ صل جناح بالدان 

قلمييا وقاراي ودوليا، وقبل ذكل لقد أ كسبت ال زم ة بالدان مسعة طيبة اإ

اعزتازا وطنيا للك مكوانت اجملمتع املغريب مبؤسساته الس ياس ية والاجامتعية 

جسدت التضامن كرشط للمواطنة، ووحدت بني لك واملدنية، حلظة 

عالء واحض ملصلحة الوطن املصاحل، س ياق اكن عىل ابيق  املكوانت يف اإ

لتدبري اخلروج من ال زمة واسترشاف ما وس ياس يا سساتيا خصبا لرتمجته مؤ 

 الوطنية بعدها، لكن احلساابت الضيقة غيبت عىل البعض هذه اللحظة

 الكربى.

بتوظيف هذه السمعة يف تدبري العالقات مع ذلكل حنن مطالبون 

ا داخليا لتعزيز ة، وتوظيفهرشاكئنا اخلارجيني ومع املؤسسات ادلولي

اطية اليت حتققت يف هذه املرحةل، والتوافق حول املكتس بات ادلميقر 

وجتاوز ، ادلوةل واجملمتع وخمتلف الفاعلنياخليارات املس تقبلية ل دوار 

ىل معى الهوس ال عطاب اذلاتية والرتفع ع ن اذلاتية احلزبية الضيقة والانتباه اإ

ىل االإ الانتخايب، اذلي قد يصل أ حيا شادة مبن حيقر ترشيعا حيمي حقوق ان اإ

 بسطاء من املواطنني.ال 

 الس يد الرئيس،

ن مرشوع قانون املالية  ليه  الاإ ال من خالل اعتباره ميكن النظر اإ اإ

طار رؤية مشو مرشوعا و  صالح تدمج أ بعادا كجزء من تصور عام يف اإ لية لالإ

 ومن بيهنا:يف تأ طري هذا املرشوع،  كربى

 ؛2011 جاء هبا دس تور  للقمي اليتالتطبيق الفعيل -

 ؛الالزتام بتفعيل املقتضيات ذات الصةل يف القانون التنظميي للاملية -

 ؛اس تحضار النقاش الوطين حول منوذج جديد للتمنية -

نسانيةتشجيع الاقتصاد ال خرض ك فق مش -  ؛رتك لالإ

ترس يخ موقع الرقنة يف التدبري الاقتصادي مع الاخنراط يف اذلاكء  -

 ؛بتكوين املوارد البرشيةي وربط ذكل الصناع

نتاج ل التكيف مع الانكسارات اليت أ فرزهتا ال زمة  - سالسل الزتود واالإ

عطاء ال ولوية للمنتوجات الوطنية  ؛واإ

 أ يدينا ال جييب عىل وع اذلي بنيق الاشرتايك أ ن املرش ونعتقد يف الفري

البنوك يف خاصة يف ظل تردد  ،ال س ئةل املقلقة اليت تطرهحا اجلاحئة لك

 كمنوذج. "أ وكسجني"الزتاماهتا برانمج فعيل ت 

 الس يد الوزير،

ن ال زمات تشلك حلظات للتفكري امجلاعي يف التغيري من أ جل اخلروج  اإ

حول هذا التغيري بني لك وجتاوز خملفات ال زمة، مما يتطلب التفاوض 

ا، من واالإنسانية اثني ،القمي الوطنية أ وال املكوانت الوطنية، ابالعامتد عىل

واعد تضامن جديد، وهذا يفرتض أ ن يتقامس امجليع لكفة ل بناء قأ ج

 .التضحية

ذا اكن  ، قد جسد قمية "19-الصندوق اخلصويص جلاحئة كوفيد"واإ

ن  اس مترارية هذه الروح رضورة وطنية، التضامن يف ارتباطها ابملواطنة، فاإ

 اتففي ظل تراجع مداخيل ادلوةل من الرضائب، وارتفاع مؤرش

موارد مالية جديدة خلزينة ادلوةل يقتيض تقامس فالبحث عن دانة، الاس ت

جراءات ختليقية يف  ،التلكفة الاقتصادية والاجامتعية مما حيمت القيام ابإ

 : وامجلاعات الرتابية، من خاللهات االإدارات واملؤسسات العمومية واجل 

اشرتاط دمع املقاوالت العمومية واخلاصة املترضرة من اجلاحئة  -

ىل مناصب الشغل، بتكييف الامتيازات ىل احلفاظ عافة اإ ابالإض

املادية والعينية مع الظرفية الوطنية، خاصة ال جور الضخمة يف كثري 

 ؛املقاوالت هذهمن 

ضات يف املسؤوليات المتثيلية وطنيا وضع حد لتعدد ال جور والتعوي -

 ؛وهجواي وحمليا

 ة.نتخبعقلنة نفقات التس يري يف القطاع العام واملؤسسات امل  -

النتاجئ الاكرثية اليت وقفنا علهيا اليوم، القتصاد الريع والهترب كام أ ن 

والامتيازات واالإعفاءات والاختالالت يف توزيع الرثوة  نيوالغش الرضيبي

ىل القطع مع املنطق اذلي ساد لزمن طويل، والانفتاح الوطنية، تدع وان اإ

 :لخال منعىل قمي جديدة يف ادلمقرطة واحملاس بة والتضامن 

حداث رضيبة تضامنية للرشاكت واملقاوالت وال نش - طة اليت اإ

ابزدايد نشاطها وارتفاع رمق معامالهتا  اس تفادت من وضعية ال زمة

 ؛وأ رابهحا

حداث رضيبة عىل الرت  -  ؛كةاإ

حداث الرضيبة عىل الرثوة. -  اإ

صالح مؤسسايت يروم خت  ليق احلياة الانتخابية لك ذكل يف أ فق اإ

الاختيار احلر، من خالل  يضمنة والشفافية و زناهقمي الس كر يببالدان و 

مليات الانتخابية برشوط مراجعة مجيع القوانني الانتخابية، وتأ طري الع 

 املتعارف علهيا دوليا.التنظمي 

 ،الرئيسالس يد 

اشرتايك من منطلق مرجعيتنا الفكرية وال خالقية كحزب دميقراطي 

ة لدلميقراطية والعداةل املؤطر انترصان وس ننترص دوما للقمي واملبادئ 

ىل التأ كيد عىل حاجتنا امجلاعية  نصاف، مما يدعوان اإ الاجامتعية واملساواة واالإ

ىل حداثة فكرية وس ياس ية فعلية، جتيب عىل كثري  من الالتباس يف كبدل اإ

ته مذكرة حزبنا وهو ما عكس   املامرسة الس ياس ية العاشقة للضجيج االإعاليم
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 .حول اجلاحئة وما بعدها

ن ا غلبيةاإ بقراءتنا الشخصية أ و ابلقراءة الغريية لن مينعنا من  نامتءان لل 

ىل الاكريزما العاقةل املنفلتة من اجللباب الضيق  االإقرار ابفتقادان ك غلبية اإ

ة، واليت تلتقط اللحظات الوطنية احلامسة، لتكريس قمي ادلميقراطية للحزبي

طار غلبية اركية، ال معىن أ ن ال جتمتع قيادة ال  التش يف ظل اجلاحئة ويف اإ

، وتظهر مكوانهتا الوزارية منفلتة اذلي بني أ يديناالتحضري ملرشوع القانون 

 والقرار. ةمن جتليات اخليط الناظم لوحدة الرؤي

 يد الرئيس.شكرا الس  

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 ملقاوالت املغرب.اللكمة لفريق االإحتاد العام 

 :يوسف حميياملستشار الس يد 

 هللا الرمحن الرحمي بسم

 الس يد الرئيس احملرتم،

صالح االإدارة  ،الس يد وزير الاقتصاد واملالية واإ

 ،الس يد الوزير

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يطيب يل ابمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت ، احملرتم رئيسالس يد ال

ثر دراسة مرشوع قانون املالية املعدل للس نةاملغرب، عىل  ، 2020املالية  اإ

أ ن أ نوه ابل جواء االإجيابية اليت سادت خالل اجامتع اللجنة، وابالخنراط 

الفاعل ل عضاء اللجنة وللك املستشارات واملستشارون اذلين حرضوا 

 الها عرب نقاش جدي ومسؤول.أ شغ

صالح االإدارة احملرتمكام أ تقدم لمك الس يد وزير الاقتصاد واملالي هبذه  ة واإ

لشكر اجلزيل عىل جتاوبمك مع تساؤالت أ عضاء اللجنة املناس بة، اب

واس تفساراهتم حول هذا املرشوع ذو ال مهية اليت تقتيض التعامل معه بنوع 

 من الاس تعجال واملرونة.

 رئيس احملرتم،الس يد ال

ن هذا املرشوع قانون، يمت  ياق كام ال خيفى علينا مجيعا، فاإ َعرضه يف س ِ

الظرفية الصعبة  جتس يد أ مه مالحمه، يف نخاص ودقيق دوليا ووطنيا، ميك

قلمي يف العامل بسبب تداعيات  200اليت متر مهنا بالدان وأ كرث من  دوةل واإ

آملني من 19-دجاحئة فريوس "كوفي امجليع، التضامن والتعبئة " املس تجد، أ

حد من تداعياهتا الصحية والاخنراط والالزتام ملواهجة هذه ال زمة لل

 عية.والاقتصادية والاجامت

ننا يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب نرى بأ ن قانون املالية  ،اإ

جيايب ورضوري ج لضامن اس مترار  دااملعدل موضوع هذه اجللسة قانون اإ

يف العمل ومعاجلة االإشاكليات اجلديدة والطارئة اليت حساابت ادلوةل 

 ،تلفةخم ، واليت أ ثرت عىل قطاعات كثرية بنسب "19-كوفيد"انتجهتا جاحئة 

طار البد من التنويه مبواقف مجيع الرشاكء يف فهم واستيعاب  ويف هذا االإ

 خصوصية املرحةل الصعبة.

آخر، ال يسعنا ال أ ن نشكر احلكومةومن جانب أ وزارة  خاصة ،، اإ

صالح االإدارة الحتواء التداعيات السلبية للجاحئة، كام  ،الاقتصاد واملالية واإ

يف هذه الظروف ادلقيقة خالل  "يةتصادجلنة اليقظة الاق "نمثن قرارات 

املرحةل ال وىل ويف مرحةل التخفيف من تدابري احلجر الصحي، ولنتوجه 

ونشكر  ،الطبية اكفة ال طقم الطبية وش بهبشكر خاص لوزارة الصحة، ول

 ،وخمتلف ال هجزة التابعة لها، والقوات املسلحة امللكية وزارة ادلاخلية كذكل

خالل فرتة الطوارئ؛ والشكر موصول كذكل لهم وادلرك املليك، عىل مع 

صدار عدد من القوانني  للمؤسسة الترشيعية مبجليس الربملان عىل ترسيع اإ

 ذات الصةل.

 الرئيس احملرتم، الس يد

ن الاحت ويمثن التفاعل الاجيايب والبناء  اد العام ملقاوالت املغرب، يش يداإ

عالن حاةل الطوارئ الصحية  مس توى معل ء عىلسوا ،مع مقرتحاته منذ اإ

الفريق الربملاين مبجلس املستشارين أ و اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية، 

 ا ييل:نذكر مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص م

تبعا  ،لرضورية للمقاوالت الوطنية املترضرةادلمع واملواكبة ا -

 خلصوصيات لك قطاع وحسب جحم الرضر الاقتصادي؛

آليات الض - قرار مجموعة من أ متويل القروض لفائدة املقاوالت امن ل اإ

ومدة سداد  %3.5العمومية واخلاصة، وذكل بنس بة فائدة ال تتجاوز 

عفاء   ملدة س نتني؛عىل س بع س نوات، مع فرتة اإ

للقروض املمنوحة للمقاوالت الصغرية جدا والتجار  ضامن ادلوةل -

 واحلرفيني اذلين ترضرت أ عامهلم بشلك كبري جراء اجلاحئة؛

وكذا توطيد ية الوطنية يف جمال الطلبيات العمومية، ل فضل اعتبار ا -

 احملتوى الوطين يف هذه الطلبيات؛

 .كوتشجيع الطلب ادلاخيل أ و الاس هتالتمثني املنتوج املغريب احمليل  -

ننا نسجل أ ن بعض القطاعات احليوية عىل رأ سها  ويف نفس الس ياق، فاإ

روان والبد أ ن مة كو الس ياحة واليت تعترب أ كرث القطاعات ترضرا من أ ز 

ىل ، تعافهيا من ال زمة قد يس تغرق وقتا طويال غالق احلدود اإ حيث أ دى اإ

 %87حيث أ ن قرابة  ، قطاع الس ياحةشلل اتم جلزء كبري من العاملني يف

أ غلقت أ بواهبا، وأ دى رشكة  3989من املؤسسات الس ياحية من أ صل 

ىل تراجع العائدات الس ياحية ابلعمةل ال جنبية  .ذكل اإ

 ،الرئيس احملرتم الس يد

مع  - فال خيفى عليمك الس يد الوزير ،ابلنس بة لقطاع الصناعة التقليدية

هذه الظرفية  احملرتم التوقف التام اذلي عرفه هذا القطاع يف-أ نه غري موجود 

مما زاد من تعميق املشالك اليت يعاين مهنا، وهو ما أ صبحت معه العديد من 

نقراض، وهو ال مر اذلي وشك الا أ نشطة الصناعة التقليدية عىل
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يس توجب التدخل العاجل ملواكبة رشاكت وتعاونيات وحرفيي الصناعة 

 التقليدية.

 ،س يد الرئيسال 

ن الاحتاد العام ملقاوالت املغرب ، يسجل عزمه عىل مواصةل التفاعل اإ

الاجيايب من أ جل تغيري املناجه املعمتدة يف التدبري املزيانيايت املبنية عىل 

وغامئية املقيدة مبراعاة التوازانت املالية ل ن الس ياق قد تغري، من رة ادلالنظ

املقاوةل الوطنية، مع عدم الرتاجع عن خالل تبين مقاربة جديدة تروم دمع 

رمغ الاخنفاض احلاد اذلي س يطرأ   ،ستامثرات العمومية املعهودةمعدل الا

ىل ي اللجو عىل مجموع املداخيل اجلبائية وامجلركية، وهو ما يس تدع ء اإ

الاقرتاض املنتج للرثوة وفرص الشغل وتشجيع الطلب ادلاخيل أ و 

أ فضل، دون املساس ابلس يادة  الاس هتالك، من خالل الاستامثر بشلك

 املالية للبدل.

 ،لس يد الرئيسا

صالح التوازانت املاكرو  ذا اكنت بالدان قد جنحت يف معركة اإ اإ

حنكة ادلوةل ي بفضل اقتصادية، وجنح يف معركة الصمود الاقتصاد

ن الرهان ال كرب الآن هو املرحةل املقبةل  ،والتدابري الناجعة اليت قامت هبا، فاإ

 والرشاكء الإقالع واليت جيب أ ن يتجند لها مجيع الفاعلنيأ ي مرحةل ا

جياد احللول والتدابري الكفيةل مبواهجة املشالك  ،واملتدخلني والعمل عىل اإ

 .املنتظرة

ننا نرى بأ ن ،ذلا نون املايل التعدييل قد حرض لهذه املرحةل هذا القا فاإ

اجلهود بني احلكومة والربملان ومجيع الرشاكء  تضافربشلك جيد بفضل 

 الاقتصاديني والاجامتعيني.

 من طرف فريقنا.ابالإجياب  يكون التصويت عليهفس   ،وعليه

 عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته. والسالم

 الس يد رئيس اجللسة:

 .يد الرئيسشكرا الس  

 جبيت مع الوقت.

 اللكمة الآن لفريق الاحتاد املغريب للشغل.

 مال العمري:أ  املستشارة الس يدة 

 شكرا الس يد الرئيس.

ن ال وضاع الاس تثنائية اليت عرف  "،19-كوفيد"هتا بالدان بسبب جاحئة اإ

فرضت عىل احلكومة بتوجهيات ملكية اختاذ مجموعة من االإجراءات النوعية 

ئية، واحلد من التداعيات الاقتصادية والاجامتعية احلاةل الواب للتحمك يف

النامجة عن حاةل الطوارئ الصحية، اختذت فهيا احلكومة شعار: االإنسان 

 اد.أ وال والصحة قبل الاقتص

جامع وطين يف جراءات حظيت ابإ مرحلهتا ال وىل )وقد اكنت لنا فرصة  اإ

ىل السطح التخبط  رحةل احلكويم، يف مللتنويه هبا(، قبل أ ن يطفو اإ

 الاس تئناف التدرجيي للنشاط الاقتصادي، وما واكبه من تعتمي وتضارب يف

ضيق ذرعا بقساوهتا ي ، جعلت املواطن القرارات الترصحيات وتعارض يف

يف احتواء البؤر الوابئية يف  يشكك يف جدواها بعد الفشل املسجلو 

نتاجية الصناعية واخلدماتية الصحة  رشوط بسبب غياب ،الوحدات االإ

جراءات الوقائية.وال   سالمة، وعدم الالزتام ابالإ

ذا اكن تدبري ال زمة قد أ ربك املرتكزات واملؤرشات والفرضيات اليت  واإ

نتاج،اعمتدها القانون املايل فأ ص  ة المنو الطلب، نس ب بحت متجاوزة، االإ

عادة برر ما وغري ذكل،  اللجوء للقانون التعدييل، كآلية دس تورية، تسمح ابإ

 ة العمومية بناء عىل خمرجات النقاشات ومداوالت املؤسسةترتيب املزياني

ال أ ن عدم اعامتد احلكومة ملهنجية احلوار القبيل، والتوافق حول  الترشيعية. اإ

لفاعلني واملعنيني، حيد من ولك ا ت الكربى، مع الفرقاء الاجامتعينيالتوهجا

ت ملنطق التوازانته ادلميقراطية، ليصبح وثيقة تقنية ختضع ي مرشوع 

احملاس باتية، مل تس تخلص بشأ نه احلكومة ادلروس املس تقاة من اجلاحئة 

قصاء احلركة ال  ،لتغيري مقاربهتا ومهنجيهتا يف تدبري الشأ ن العام نقابية من وما اإ

بقاء دار لقامن عىل حالها. "جلنة اليقظة الاقتصادية"عضوية  ال دليل عىل اإ  اإ

راجعة اخللفيات يل فرصة ساحنة مللقد اكن مرشوع القانون التعدي

، واالإقرار والاعرتاف بأ مهية دور ادلوةل ورد الفكرية للس ياسات العمومية

عادة الاعتبار للقطاع العمويم ات الاقتصادية الاختيار  النظر يف واإ

والاجامتعية والوصفات اجلاهزة للمؤسسات املالية ادلولية املاحنة، اليت تعترب 

نفاق املزيانية العمومية، خاصة بعد وعبء ثقيال عىل  العمويم تلكفة االإ

مواهجة اجلاحئة، وما أ ثبته من أ مهية اسرتاتيجية للقطاعات الاجامتعية ذات 

 .ميالتعلو  الصحةرأ سها ال ولوية وعىل 

 :كـ بعض املرتكزاتفقد كنا ننتظر أ ن ينبين هذا املرشوع عىل 

نعاش الاقتصاد •  رادية وحممكة الإ طالق خطة جديدة اإ الوطين، اإ

 قتصاد الاجامتعي والتضامين؛وتعزيز الا

دمع القدرة الرشائية، واحلد من الهشاشة و احلفاظ عىل ادلخل • 

مة لالس تقرار خذ  مناصب الشغلاجامتعيا وجماليا، واحلفاظ عىل

 .الاجامتعي

فقد نتج عن توقف ال نشطة الاقتصادية تداعيات كبرية ومركبة ال بعاد، 

وتقلصت ادلاخيل  طاعات واخنفض الطلبالعديد من الق تترضرف 

حتويالت مغاربة العامل )اذلين ابملناس بة تناىم دلهيم الشعور بتخيل ادلوةل 

 مليار، 81ب  رامكة جعزمليار م 40وةل ب ة ادلعهنم(، وتراجعت مزياني

ىل الااضطرت معه احلكومة   .قرتاض اخلاريجاإ

% 60د أ ن توقفت أ ما عىل املس توى الاجامتعي، فالتداعيات اكرثية بع

أ لف عامل  925وتوقف  لضامن الاجامتعي،ا املقاوالت املنخرطة دلىمن 

ىل حوايل االإضاف، ثلهثم س يطاهلم الترسحي امجلاعيعن العمل  مؤقتا  300ة اإ

منذرة بأ رقام قياس ية وش يكة  ؛لف من الوافدين اجلدد من طاليب الشغلأ  

 لنس بة البطاةل.
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عميق الفوارق ايم حدة الفقر، وت وما قد يرتتب عن هذا الوضع من تن

ابلعيش  ينهمددومواطنة ماليني مواطن  10الاجامتعية بعدما أ صبح حوايل 

 حتت عتبة الفقر.

جراءات املؤقتة جاء مرشوع القانون املايل  ،ابملقابل التعدييل ببعض االإ

الاقتصادية يف الزمان، واحملدودة يف ال فق عىل مس توى الآاثر 

، اخيلن عىل تشجيع املنتوج ادلوقت اذلي يمت الرهاففي ال ،والاجامتعية

ىل  30اقترص مرشوع القانون عىل رفع التعرفة امجلركية عىل الواردات من  اإ

راء اقتصاداي ل ن أ غلبية ادلول اليت رمغ حمدودية فعالية هذا االإج ،40%

آاثره الوخمية نس تورد سلعها تربطنا معها اتفاقيات  ىل أ ضافة اإ التبادل احلر، اإ

القدرة الرشائية، ل ن املس هتكل هو من يتحمل  امتعيا بتعميق تدهوراج

 ارتفاع ال سعار يف هناية املطاف.

ض نسجل الآاثر السلبية وغري املدروسة لبع ،يف نفس الاجتاه

جراءات اليت  ن سوق تطبيقها أ ن يزيد ال زمة أ  من شتبدو هممة واليت االإ

 جامتعية اس تفحاال:الا

جراء دمع املقاوالت  % من مناصب 80 حلافظ عىلاب املرشوطفاإ

لضامن الاجامتعي، قد تعتربه بعض ابالشغل يف صفوف ال جراء املسجلني 

تخلص من مس بقا لل ترخيصا  ،(un blanc-seing) املقاوالت ترخيصا

ثبات ترضرها، وس يكون أ غلب حضاايه 20 من طبعا % من ال جراء، دومنا اإ

 .ل املؤقتوالعم، والعاملني ابملناوةل ليد العامةل النسائية وال جراء البسطاءا

لك ذكل يف غياب ش باكت امحلاية الاجامتعية، علام أ نه ابس تثناء املبالغ 

ىل متديد هذا ادلمع اخملصصة لدلفعة احلالية من صندوق اجلاحئة، فال شارة اإ  اإ

حضى وادلخول املدريس، يف لل شهر املقبةل اليت تزتامن مع اقرتاب عيد ال  

ىل حنيحني اكن ال جد  اس تعادة الاقتصاد الوطين لعافيته ر اس مترار ادلمع اإ

 كام طالب بذكل الاحتاد املغريب للشغل.

تخفيض ف  ،ابالستامثر العمويم، اذلي يشلك قاطرة لالقتصاد وعالقة

ىل غالفه  س يؤثر ال حماةل عىل جودة اخلدمات العمومية، وحيد  مليار 182اإ

 .من دور ادلوةل يف حتريك الاقتصاد

القانون بعني الاعتبار حاجيات هجة أ خرى مل يأ خذ مرشوع من 

سرتاتيجيةالقطاعات الاجامتعية احليوية  ، رمغ ما أ ابنت عنه اجلاحئة من واالإ

ت كنا ننتظر الرفع من مناصب الشغل لسد أ ولويهتا وأ مهيهتا، يف وق

 يقطاعخاصة يف  ،لوظيفة العموميةاخلصاص املهول، يف املوارد البرشية اب

ذلي ابت يفرض الاعرتاف خبصوصيته، اوالتعلمي، قطاع الصحة  الصحة

 .التعلمي والبحث العلميكذكل و 

  ..لقد اكن حراي ابحلكومة أ ن تعترب وتس تخلص ادلروس من أ زمة كوفيد

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا، راه زدان كل يف ال ول يش.

 

 مال العمري:أ  املستشارة الس يدة 

حرتام حقوق العمل بدل رشعنة ابحلفاظ عىل مناصب الشغل وا.. 

احلال يف العديد من  وترسحيات ل س باب نقابية كام هو، الترسحيات العاملية

آ نعتقد أ هنا يف من اليت كناىت القطاعات ح السمعي طاع قذكل كى عن أ

من ترسحي ل يقونة هذه القناة وأ عضاء  "تيفي 1ميدي"ــ ، ما وقع بالبرصي

تطال املناوةل ابملطار وكذكل  وكذكل الترسحيات اليت املكتب النقايب

 ابملوائن.

رشوع فريق الاحتاد املغريب للشغل هذا امل لن يساند ، ل جل لك ذكل

 هذا. املايل ن التعدييلالقانو

 :لسةالس يد رئيس اجل 

 شكرا، شكرا.

 الاجامتعي.اللكمة للفريق ادلس توري ادلميقراطي 

آ عائشة  الس يدةاملستشارة   يتعال:أ

 ميبسم هللا الرمحن الرح

 الس يد الرئيس،

 الس يدين الوزيرين،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

يرشفين أ ن أ تدخل يف املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية املعدل ابمس 

ق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي، هذا املرشوع اذلي يشلك مترينا فريال

تضيات ادلس تورية دميقراطيا غري مس بوق، فل ول مرة تفعل احلكومة املق 

ة املعدةل، والس امي ومقتضيات القانون التنظميي للاملية املتعلقة بقوانني املالي

تعلق بقانون امل  130.13من القانون التنظميي رمق  57و 51و 4و 2املواد 

 .املالية

وحنن نعرب عن تمثيننا لهذا المترين ادلميقراطي اذلي يكرس مبادئ ادلوةل 

مثن مبدأ  التوازن بني السلطة ويعزز العالقات املؤسسات واملؤسسات ون 

ننا أ يضا بني املؤسسات والس امي السلطة ال  تنفيذية والسلطة الترشيعية، فاإ

عداد اطتة الاس تثنائية اليت أ حنسجل الظرفي هذا املرشوع بل وفرضت  ابإ

 مبرشوع قانون مالية معدل. 2020مراجعة قانون املالية لس نة 

ةل الفريق ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي وهنا أ ذكر مبا ورد يف مداخ

حيث أ كدان يف  ،ل ادلورة السابقةخال 2020خالل مناقشة مرشوع املالية 

 ،دية مما ينذر بأ زمة عامليةتصاحينه أ ن العامل مقبل عىل حاةل انكامش اق 

لنا معمك الس يد وزير املالية عىل مدى جاهزية احلكومة واس تعدادها اءوتس

 .الاقتصادية واملالية الستيعاب الصدمات

و وابء ومل نكن نتوقع حني ذكل هذا الظرف الاس تثنايئ اجلديد وه

ةل الطوارئ "، مل نكن نتوقع حاةل احلجر الصحي وال حا19-دي"كوف 

حىت اللكي لعديد من ال نشطة البرشية والاجامتعية الق اجلزيئ و نغوالا

 .ان كذكلوالاقتصادية عىل مس توى العامل وال عىل حىت مس توى بالد
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ويف هذه املداخةل وخالل هذه اجللسة اخرتان حنن يف الفريق 

دلميقراطي الاجامتعي عىل أ ن ال يكون خطابنا مفرطا يف ادلس توري ا

الرأ ي العام الوطين خبطاب بعيد عن الواقعية، فنحن لط التفاؤل حىت ال نغا

لسلبية الآن ال ندبر الرخاء بل ندبر أ زمة، أ زمة وابء وتداعيات والآاثر ا

 .والاجامتعية والاقتصادية واملالية والس ياس ية أ يضا

الوطين خبطاب مفرط يف التشاؤم عديم  رأ ي العامالكام أ ننا لن نغالط 

 اليأ س، فنحن مؤمنون بأ ن املغرب كرسوظلمي كذكل يزرع الشك وي

القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد بفضل الس ياسة احلكمية و 

ونعترب من بني الامنذج ادلولية  ،قد جتاوزان ال سوأ   ،وأ يده السادس نرصه هللا

عت التحمك يف الوابء واحلد من انتشاره وحنن معزتون القليةل اليت اس تطا

السامية الاستباقية واليت خلقت جوا وطنيا تضامنيا ية هبذه املقاربة امللك 

دوةل  ا للعامل أ ننانحيث برهن ا بني لك مكوانت ادلوةل املغربية، وتالمحي

آزر خالل ال زمات وأ ننا أ يضا منضبطون ملصلحة  املؤسسات، دوةل التأ

 . املغاربةاملواطنني

واهجت يت البد من االإشادة بلك القطاعات احلكومية ال ،وهبذه املناس بة

دارة  الوابء بلك مسؤولية وبتضحيات جس مية أ ولها قطاع ادلاخلية واالإ

قطاع  ،ساعدة والوقاية املدنيةالرتابية وال من وادلرك واجليش والقوات امل 

دارييه، قطا ع الاقتصاد واملالية الصحة كذكل بأ طبائه وأ طره وممرضيه واإ

قظة الاقتصادية اليوالتجارة والصناعة والفالحة كذكل، ولك أ عضاء جلنة 

قطاع التعلمي والرتبية الوطنية بلك مكوانته اجلامعي واملدريس والتكوين 

املغاربة مبختلف رشاحئهم ولك من موقعه  املهين كذكل، كذكل نشكر مجيع

 بالغ يف احلد من انتشار الوابء.اثر ال ال  قدم تضحيات وتنازالت اكن لها 

 حرضات الس يدات والسادة،

هاد ال صغر ل ن الوابء فرض علينا التعايش ودخلنا اجل  مل خنرج بعد من

ا للوقت ونظر  ،الانكامش الاقتصاديال كرب ملواهجة الكساد والركود واجلهاد 

ىل التحيل بقمي املواطنة والتضامن  ال يسمح جدا وجد ضيق أ دعو امجليع اإ

ىل شاطئ النجاةل  .لوصول اإ

غلبية وتكريسا ملبادئ الت طار انضباطنا لل  ن الوطين نتعامل ضامويف اإ

جيابية مع مبادرة احلكومة لتعديل قانون املالية   .2020ابإ

 وشكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 م الوقت.احرتاشكرا عىل 

 نفدرالية ادلميقراطية للشغل.اللكمة للكو 

 :بارك الصاديامل املستشار الس يد 

 الس يد الرئيس،

 الس يدين الوزيرين،

 رات احملرتمات،تشاالسادة والس يدات املستشارين واملس 

نعترب يف مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل، أ ن مرشوع قانون 

للآمال ومكذاب للعديد من  ، جاء خميب2020املالية املعدل لس نة 

جراء لفائدة الشعارات املرفوعة خالل هاته اجلاحئة، ومل يأ يت بأ ي  اإ

 التجار وال مقديم والال ال جراء وال املهنيني وال احلرفيني  ،املترضرين مهنا

جراء دلمع  اخلدمات وال الفالحة وال للش باب وال للعاطلني، ومل يأ يت بأ ي اإ

 ادلاخيل. الاس هتالكواملواطنني للرفع من  القدرة الرشائية للمواطنات

قتصادية وا الإجامتعية بسبب اجلاحئة، حىت مل خنرج بعد من ال زمة االإ

رب من هاته ادلروس وال الع صواعادت احلكومة لعادهتا القدمية، مل تس تخل

ىل فريوس خاص يرضب العقل احلكويم لاجلاحئة،  رمبا حنن يف حاجة اإ

ىل رشده وصوابه.  ليعيده اإ

يف التعلمي والصحة؟ مل  خاصة الاجامتعيةن يه أ ولوية القطاعات أ ي

واحد مزيانية الصحة، كام خفضمت من مزيانية التعلمي بأ كرث  ترفعوا ولو بدرمه

 دادلرمه. يارداملل  4من 

و شعار تشجيع الصناعة الوطنية واملنتوج احمليل؟ أ م هو شعار أ ين ه

ال لالس هتالك  ؟ليس اإ

عادة ، جوهرة الصناعة "السامري"تشغيل مصفاة  احلكومة ال تريد اإ

ة اس تصدرت حكام قضائيا الوطنية ورمز للس يادة الوطنية، بل احلكوم

ت ومل ختزن يشء، رقالتخزين احمل "السامري"لكراء صهارجي وخزاانت 

د املليار  5حىت ل 4كل تكون قد ضيعت عىل خزينة ادلوةل حوايل وبذ

 دايل ادلرمه.

جراء الوارد يف مرشوع قانون املالية أ ما تشجيع املنتوج احمل ن االإ يل، فاإ

 500ن الواردات فقط، من أ صل مليار درمه م 54املعدل، هيم حوايل 

 % من الواردات واليت90ى % فقط، وتبق10أ ي حبوايل  ،مليار درمه

التبادل احلر عىل حالها، اليشء اذلي يرض ابملنتوج  اتفاقيةتدخل مضن 

 ان التجاري.احمليل ويفامق من جعز املزي 

 الس يد الرئيس،

 الس يد الوزير،

والتفكري، وتفضل أ ن  الاجهتاداحلكومة كعادهتا ال تتعب نفسها يف 

 40حبوايل  اخنفضت ينةتسكل الطريق ال سهل وهكذا اكن، موارد اخلز 

ىل  لتعمقوا تفامق املديونية، لتصل نفقات خدمة  الاقرتاضمليار درمه، جلأ مت اإ

أ لف درمه، واكن أ ماممك  337مليون و 500ليار وم  93ادلين العمويم فقط 

جلبايئ مثال، خاصة وأ نمك ااالإصالح  :أ خرى اختياراتالس يد الوزير، 

لزتممت أ مام الربملان بتزنيل خمرجات  ناظرة ال خرية للجباايت عىل طريق امل اإ

طار قانون يكرس العداةل اجلبائية 2019قانون االإطار يف شهر يوليوز  ، يف اإ

، حىت يسامه امجليع عىل قدر املساواة يف أ داء الرضيبة جامتعيةالاولدلوةل 

هتربني والغشاشني يف الرضيبة، وكذا احلد من ملونضع حدا للممتلصني وا

الريع وحماربة الفساد واملفسدين، كيفام اكنت  قتصاداة وحمارب الامتيازات

 .الاقتصاديمركزمه الس يايس أ و 
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س ياسة النقدية كام فعلت العديد اثلث، اللجوء لل  اختيارواكن أ ماممك 

 من ادلول الرأ ساملية املتوحشة.

، أ ثبتت احلكومة افتقارها للشجاعة ال دبية الاجامتعيوخبصوص احلوار 

تطبيق قانون الشغل، و  الالزتاماتفرض تنفيذ قرار و ال اختاذوالقدرة عىل 

ذن للمشغلني لطرد  % من 20ول ول مرة نسمع أ ن احلكومة تعطي لالإ

اء الرمسيني، حىت ادلول الليربالية املتوحشة خضت ماليري ادلوالرات ال جر 

فرص الشغل وخلق مناصب شغل جديدة لتضمن  من أ جل احلفاظ عىل

 ا.هناطل و  الاجامتعيبذكل السمل 

ن احلكومة مع ال سف، فوتت مرة أ خرى الفرصة املتاحة أ ماهما للقطع  اإ

عية السابقة، وتعيد واالإجامت والاقتصاديةالس ياس ية  الاختياراتمع 

قتصادية  الاعتبار العلمية و للطاقات والقدرات الوطنية يف ش ىت اجملاالت االإ

بداعية وتمني روح  آزر بني امل الابتاكرواالإ بة، لتكون بذكل غار والتضامن والتأ

جامتعية املتوخاة. قتصادية واالإ  معيقا يف وجه التمنية االإ

ال أ ن نعرب لمك عن للش وال يسعنا يف الكونفدرالية ادلميقراطية غل، اإ

 الاجامتعيار ر مران واستيائنا من مرشوع قانون املالية املعدل، وأ مام القذت

بقاء ت و جتميد الرتقيااحلكومة من طرد ال جراء و  اختذتهاليل  التوظيف واإ

 املزيد من الهشاشة يف عامل الشغل عرب التشجيع عىل التشغيل....

 شكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 غادي نقطع عليك.ا، شكرا، شكر 

 شكرا.

يه  اكملني عندمه زايد، أ ان مسجل لكيش. ،اإ

ل حد السادة عبد اللطيف أ معو، اليس عدي، اليس ال خري هو اللكمة 

أ ربع دقائق، أ عتقد بأ نمك ختليمت لليس أ معو، أ ربع  دودرش يد املنياري، يف ح

 دقائق، حصيح؟

 يع.يف حدود أ ربع دقائق، نيابة عن امجل  تفضل اليس أ معو

 شكرا.

 معو:عبد اللطيف أ   الس يداملستشار 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،

 وزير ادلوةل، الس يد

 الس يدات والسادة املستشارين،

 صباحمك سعيد،

، بدون شك أ ن مرشوع القانون املايل حيمل بني طياته زيرالس يد الو 

اليت  والاقرتاحاتالعديد من االإجيابيات، بل قرأ ان جزء من املالحظات 

ىل احلكومة.  والاشرتاكيةمضهنا املذكرة اليت رفعها حزبنا، حزب التقدم   اإ

مدة مبا أ نمك أ خذمت الوقت الاكيف الإعداد هذا املرشوع، ومبا أ ن ولكن 

، اكن من استبايقر تقومون بأ شغال مضنية وجادة، ذات طابع شهو أ ربع 

 حنو أ فق عىل ال قل واحد اخلطوة ال وىل الرضوري أ ن يكون هذا القانون

، فمل جند أ ن الروح الس ياس ية اليت كنا نمتناها، ل نه س نخرج 2021س نة 

 قادمة.الرحةل املجلاحئة بوضع جديد يؤهلنا لقدوم ال قوايء يف من ا

أ مام جملس النواب عربمت عن مشاعرمك رمبا الشخصية أ كرث مك ترصحيف 

وز الآاثر مهنا حكومية، وحنن نتقامسها فامي يتعلق ابس تخالص العرب لتجا

 لالقتصادالسلبية ليس فقط ل زمة اجلاحئة، ولكن ملشالكت بنيوية معيقة 

 هذا الكممك، حنن نتقامسه معمك بدون حتفظ. الوطين،

 ابمسن نعمق معمك فامي تسطرونه وما تقولونه ، أ  كذكل ولكن امسحوا لنا

، احلكومة، وما تدونونه وحتيلونه عن الربملان، اذلي ال يسمح لهذا التصور

ته افذلكل نرى بأ نه يتعني تقيمي املسار اذلي عىل املغرب السري فيه يف عالق

 ليه أ ن يأ خذ العربة من اجلاحئة الإعادة خلط ال وراق.ادلولية، وع 

نبقاوش نتس ناو معزولني، ويف م ال وراق  وش خنلطن ابالبوحنن مط

، ال جواء تتشتت فهيا وتتبخر فهيا العديد من الرشااكت والتحالفات كذكل

القانون املايل أ و هاذ  ذوعلينا أ ن نقرر كيف نتعامل مع املس تقبل، ها

 ما يفيد أ ن هناك خطة ملموسة حنو املس تقبل.املرشوع ما فهيش 

ن تقيمي أ داء ا قتصاد  ساتملؤس اإ نتاج داخل االإ قتصادية وعالقة االإ االإ

السخاء اليل  املغريب يف ظل اجلاحئة، كذكل بل ابلعكس أ نه يعين هناك

من النظام الريعي القامئ، يف الوقت اذلي اكن جيب أ ن خنطو خطوة ضاع 

جيابيا حنو املس تقبل، ال لفتح الطريق أ مامه ليتطور جاوبش ا قانون املايل ماإ

طي هذه ال زمة من طرف بالدان رهني بقدرهتا عىل رفع خت أ نمع ال سف، و 

هجة رهاانت داخلية وخارجية كربى، ومن مضهنا القدرة اذلاتية عىل موا

ارصة حمتقدير وتوجيه للجهد العمويم حنو حسن ال زمة، من خالل فعالية و 

اهزية املنظومة الصحية للتجاوز مع خمتلف ال زمات الوابء والهنوض جب

ولكن يبقى غري  الاجتاه ذقمت بشلك كبري مع احلكومة يف هاذا ه مس تقبال،

 اكفيا.

مواهجة الصدمات كام أ ن التفاعل مع تعقد ال زمة رهني ابلقدرة عىل 

والتحويالت اجلالية املقمية  وانكامشاخلارجية، جراء تراجع الصدمات 

 ، واهنيار القطاع الس يايح وغري ذكل.ابخلارج

عطاش بواحد الشلك اكيف ما ميكن أ ن ا ا مهناك كذكل القانون املايل

نتاج  ىل ما اكنت عليه، جبانب قدرة القطاع االإ رجاع احلاةل اإ يسامه يف اإ

ل وطنيا عىل التأ قمل الرسيع مع الوضع اجلديد، ما حصل يف طنجة والتشغي

اك اكينش، ل ن هنا يد، ل نه هاد التأ قمل مويف أ سفي، خييفنا وهيددان من جد

 م أ حصاب املعامل ابلتأ قمل اجلدي ابلوضع الراهن.لزاغياب للتأ طري واإ 

آفاق فبدون معق س يايس وهذا هو اخلالف بينا وبينمك،  ..كام أ ن فتح أ

بدون س ياسة تضامنية وحامية وبدون تطلعنا للمس تقبل برؤى س ياس ية و 

 ه.مرا مما اكن عليذأ قل ت الاقتصادجلعل املواطن  اس تعادةواحضة، فال ميكن 
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 : لسةالس يد رئيس اجل 

 معو.أ  شكرا اليس 

 عبد اللطيف أ معو: الس يداملستشار 

ىل امسحتو.  يلابيق  فقرة الس يد الرئيس، اإ

 :اجللسةالس يد رئيس 

 اله.اله زيد، اياي

 املستشار الس يد عبد اللطيف أ معو:

ن هاته الوثيقة املالية اليت يه بني أ يدينا تشكو من لك هذه العوامل،  اإ

ةل س ياس ية ومن حمتوى نوع حمفز عىل محووثيقة تقنية خالية من ل هنا 

 استرشاف املس تقبل بطمأ نينة وضامن.

، أ ن يأ خذ العربة 2021بل نمتىن ابلنس بة للاملية أ و قانون املالية املق 

 ويكون أ حسن وأ قوى مما هو عليه الآن.

 وشكرا.

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا.

ت خالالآن اللكمة للس يد وزير الاقتصاد واملالية للرد عىل تدو 

الس يدات والسادة ممثيل الفرق واجملموعة ابجمللس، وكذكل الرد عىل مداخةل 

 الاس تاد عبد اللطيف أ معو.

 تفضل.الس يد الوزير 

صالح االإدارةواملالية  وزير الاقتصادمحمد بنشعبون، الس يد جواب   :واإ

 .الس يد الرئيسشكرا 

 ،ادلوةلالس يد وزير 

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

جوااب عىل تدخالت  ،سعدين أ ن أ قف جمددا أ مام جملسمك املوقريُ 

ملناقشة الربملانية، مبناس بة ا الس يدات والسادة رؤساء وممثيل الفرق واجملموعة

 .2020 للس نة املالية العامة للجزء ال ول من مرشوع قانون املالية املعدل

وانت هذا مك س بة، أ ن أ توجه ابلشكر والامتنان لاكفةهبذه املناأ ودُّ و 

عنه من تعبئة  ااجمللس احملرتم عىل حسهم الوطين العايل، وعىل ما أ ابنو 

مح الكبري للك مكوانت واخنراط فاعل يف اجملهود امجلاعي اذلي جسده التال

املكل  حتت القيادة املتبرصة جلالةل، ال زمةهذه الشعب املغريب يف مواهجة 

 ه هللا.حفظ

 ،اصل املس متر مع مؤسس تمك احملرتمةلتو وقد حرصنا منذ البداية، عىل ا

مياان منا ابملسؤولية املشرتكة يف تدبري هذه ال زمة.  اإ

ة ال حزاب واملركزايت كام حرصنا عىل الانفتاح عىل مقرتحات اكف

من  النقابية واملنظامت املهنية، من منطلق قناعتنا بأ ن تدبري هذا النوع

اذلاكء امجلاعي، من أ جل ام ت يقتيض الاهتداء بلك الآراء، واس تلهال زما

بلورة احللول الكفيةل بتجاوز الصعوابت الاقتصادية والاجامتعية الناجتة 

 ينامية المنو.عهنا، واس تعادة املسار الطبيعي دل

عداد  وقد حرصنا عىل أ ن نسري عىل نفس الهنج التشاريك من خالل اإ

نفتح  حىتوتقدميه جمللسمك املوقر، وذكل ، عدلاملالية امل مرشوع قانون

النقاش معمك، حول الاسرتاتيجية اليت انهتجناها ملواهجة ال زمة، والتدابري 

ليل ما ذوتس تئناف نشاطها، ها ملواكبة املقاوةل الوطنية الذاليت نعزتم اختا

 احلفاظ عىل مناصب الشغل. تواهجه من صعوابت هبدف

يف  ذهااختاالتقدير، فالتدابري اليت مت  ئطوحنن مل هُندر الزمن أ و خن

ىل غاية هناية يونيو، وها حنن اليوم  املرحةل ال وىل ملواهجة ال زمة، اكنت متتد اإ

تمك واخنراطمك، من التصويت نلج املرحةل الثانية، وقد اقرتبنا بفضل تعبئ 

نون املالية املعدل وما يتضمنه من تدابري ملواكبة الهنايئ عىل مرشوع قا

شغل خالل الس تة أ شهر ال  ملقاوةل ودمع الاستامثر وحتصني مناصبا

 القادمة.

وأ ان أ شاطرمك الرأ ي، فال عيب يف تعديل قانون املالية مرة ومرتني 

ذا اجمتعت الرشوط وا فنحن مع أ ن  ،لظروف املواتية ذلكلوثالث مرات، اإ

 ىل قوانني املالية املعدةل ممارسة اعتيادية.يكون اللجوء اإ 

ما، فكام تعلمون  أ حد نأ ت هبذا املرشوع مرمغني أ و الإرضاء وحنن مل

فالقانون التنظميي لقانون املالية يتيح مجموعة من الآليات التنظميية املرخص 

عداد هذا هبا يف احلاالت الطارئة والاس تعجال  ية، ولكن حنن فضلنا اإ

يل جمللسمك املوقر وفق ما متليه قناعتنا وحرصنا عىل تزن املرشوع وتقدميه 

مياان مناي لمقتضيات ادلس تور والقانون التنظمي بأ ننا نتقامس  قانون املالية، واإ

 مسؤولية تدبري هذه املرحةل.

اذلي  اجلنود للك أ ن أ وجه حتية تقدير وتنويه ،وأ ود هبذه املناس بة

 ال طر والس امي الوابء، هذا ملواهجة ال مامية طوطون يف اخليزال تواجدوا وال

 املليك، ركادلو  امللكية، املسلحة والقوات العسكرية،الصحية املدنية و 

املدنية، واالإدارة الرتابية، عىل  والوقاية املساعدة، والقوات الوطين، وال من

حب اجلالةل املكل حفظه هللا، جتندمه ادلامئ، حتت القيادة السامية لصا

 عن حوزة الوطن وصيانة أ منه واس تقراره.لدلفاع 

هذا بب التعازي الصادقة للك اذلين فقدانمه بس كام أ ود الرتمح وتقدمي 

مع ممتنياتنا ابلشفاء العاجل للك املرىض اذلين ال زالوا يتلقون  ،الوابء

 العالج.

 الس يدات والسادة،

ال أ ن هنئن أ نف  االإجيابية واجلادة، س نا مجيعا عىل ال جواء ال ميكننا اإ

ت عىل مرشوع قانون والتعبئة الكبرية اليت متر فهيا معلية املناقشة والتصوي

 .املالية املعدل

جلنة "أ ن أ ش يد ابلنقاش املمتزي، والتدبري الزمين احملمك ل شغال  بدوال

لشكر ، وأ توجه هبذه املناس بة اب"املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية

 وال طر االإدارية. ة والس يدات والسادة املستشارينللس يد رئيس اللجن
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سعيدا ابلتواصل معمك، وحريصا يف نفس  أ ين كنت أ ن أ ؤكد لمك ودوأ  

جاابت اليت ستساعدمك عىل لوقا ت عىل مدمك بلك املعطيات واملعلومات واالإ

عداد هذا املرشوع وفرضياته وتدابريه وا لتوازن ادلراسة ادلقيقة لس ياق اإ

  عليه.املايل اذلي بين

كام أ ين حرصت يف نفس الوقت عىل التفاعل بلك موضوعية مع 

جت بتوافق لك أ عضاء التعديالت ا ة املالية عىل تعديل جلنملقدمة واليت تُّوِ

هام لمتكني املواطنني ذوي ادلخل احملدود من الولوج للسكن الاجامتعي 

 صعبة.والسكن منخفض التلكفة يف هذه الظرفية ال 

 املنرب عىل غىن لك املقرتحات املقدمة واليت مما الوأ شكرمك من هذا 

ان وأ   ،ت مضاعفة يف هذا احلزي الزمين الوجزيشك فيه تطلبت منمك جمهودا

عىل يقني بأ ننا نتقامس معا هاجس جتاوز الصعوابت املرتبطة ابل زمة وأ ثرها 

فاظ عىل التوازانت عىل املواطن وعىل املقاوةل، ونتقامس كذكل مسؤولية احل

 من ادلس تور. 77الية كام ينص عىل ذكل الفصل امل

 الس يدات والسادة،

نظارمك، عن  أ  ينبغي أ ن نعزل هذا املرشوع املعروض عىلأ عتقد أ نه ال 

 س ياقه، وأ ن نس تحرض يف نفس الوقت املدى الزمين لتزنيل تدابريه.

التدابري اليت فاالخنراط يف مسار التعايف من ال زمة مير عرب مراحل، و 

لالخنراط يف هذا املسار، تتوزع زمنيا بني املدى القريب  اذهااختينبغي 

 .عيدواملتوسط والب 

ت جناعهتا يف تب ث أ   ،حجر الصحيلل تو من فرتة طويةلفبالدان خرجت لل 

، ومتكنت بالدان بفضل فريوسهذا الحتصني بالدان ضد اخملاطر الفتاكة ل 

قرارات غري مس بوقة ويف وقت قيايس،  ذاختاتبرص وحمكة جالةل املكل من 

 مكنت من تقوية مصود املواطن املغريب واملقاوةل الوطنية.

ي للحجر، الزالت تتلمس رجيوةل اليوم، بعد أ ن تقرر التخفيف التدواملقا

 - من القطاعات الطريق الس تعادة نشاطها. وحنن واعون بأ ن هناك مجموعة

 ،هجة صعوابت خالل هذه الفرتةاس تواصل مو  -أ قول مجموعة من القطاعات 

 ذلكل فتحنا قنوات احلوار مع اكفة القطاعات وخمتلف الفاعلني، ومعلنا عىل

يلزم من تدابري وفق  ما اختاذتقيمي حاجيات لك قطاع من أ جل 

 املتدرجة اليت وضعناها. االإسرتاتيجية

عداد  مرشوع قانون املالية املعدل جتاواب مع ما تفرضه هذه وقد قنا ابإ

ىل هناية الس نة، من تدابري. وقنا بتعبئة حوايل ا مليار  15ملرحةل، اليت متتد اإ

قاوالت املماليري درمه لتسهيل ولوج  5لتشغيل، ودرمه دلمع املقاوةل وا

ل بلك أ صنافها، مبا يف ذكل املؤسسات واملقاوالت العمومية، للمتويل بأ ق

 تلكفة وبضامن ش به لكي لدلوةل.

الس ياحة أ وىل اخلطوات  قد الربانمج مع قطاعلتوقيع عىل عوس يكون ا

 يف جمال تفعيل هذه التدابري. 

ن نتحدث؟ وعن أ ي ارتباك أ و ختبط ذلا أ تساءل: عن أ ي هدر للزم

 دث؟نتح

 الس يدات والسادة،

ذا اكن اإ  قد فرضته رضورة تكييف  عداد مرشوع قانون املالية املعدلاإ

س ياقني الوطين وادلويل، فقد الفرضيات والتوقعات مع تأ ثريات ال زمة عىل ال 

هو ال مه رضورة توفري الهوامش املتاحة عىل مس توى  افرضته كذكل، وهذ

دلمع املقاوةل وحتصني وخلق مة ات، من أ جل تعبئة الاستامثرات الالز النفق

 40 جعت فيه مداخيل ادلوةل بـفرص الشغل، هذا يف الوقت اذلي ترا

 مليار درمه.

مش عىل مس توى النفقات، فليس من وملا نتحدث عن توفري الهوا

عملية ، وك ننا اخرتان احللول السهةل وقنا ب "تقليص"املعقول اخزتالها يف لكمة 

 فهذا ال مر غري حصيح.، ذا املرشوع هبحسابية بناقص وزائد وجئنامك

امتعات ودا كبريا، من خالل عقد عدة اجلقد اس تغرقت هذه العملية جمه

عز فرتة احلجر الصحي، بني مسؤويل وزارة  يفيومية متتد لساعات طوال، 

رد وقد مت جو  ،الاقتصاد واملالية ومسؤويل خمتلف القطاعات الوزارية

لوضعية  ادلراسة ادلقيقة واملتأ نية  ضوءعىل خمتلف النفقات واملشاريع، ومت

جنازها، تقليص النفقات املرتبطة بمنط عيش االإدارة، ومراجعة اجلدوةل  تقدم اإ

ز بعض املشاريع ابلنظر لتباطؤ وترية تنفيذها نتيجة للحجر الزمنية الإجنا

طالق البعض الآخر ن  تيجة لعدم توفر الصحي، وكذكل تأ جيل مسطرة اإ

عطاء ال ولوية للمشار  .ذلكلالرشوط الرضورية  يع موضوع هذا، مع اإ

اتفاقيات موقعة أ مام جالةل املكل حفظه هللا أ و موضوع اتفاقيات متويل من 

 دلوليني.طرف الرشاكء ا

َجت هذه الاجامتعات بتوقيع قرارات مشرتكة مع خمتلف  وقد تُّوِ

ىل التساؤ  ،القطاعات ل: عن أ ي تقليص لالعامتدات وهذا يدفعين اإ

 عن أ ية نظرة حماس باتية نتحدث؟ ؟ و نتحدث

والبد أ ن أ ؤكد عىل مسأ ةل هامة، ويه أ ن االإدارة أ عطت فعال املثال 

 النفقات ب ل هذه الفرتة من خالل تقليصيف التدبري العقالين للنفقات خال

قل، يف وتنظمي الندوات والتن ةمليار درمه من نفقات الاس تقبال والفندق 2

طار مرشوع قانون املالية  ىل ما يفوق2020عدل للس نة املاإ  من ، تُضاف اإ

طار قانون املالية لس نة  1 ، أ ي أ ن االإدارة 2020مليار درمه مت تقليصها يف اإ

 ماليري درمه.  3س يريها العادي مبا يزيد عن قلصت من نفقات ت 

عطاء املؤسسات العمومية عىل اإ كام مت حث مجيع القطاعات الوزارية و 

 .حمليلج اال فضلية يف صفقاهتا للمنتو 

ؤكدها مرة اثنية، مل يكن هناك أ ي تقليص نومن هجة أ خرى، البد أ ن 

ن مرشوع قانون املاليةملزيانية القطاعات الاجامتعية، ب ، يعطي املعدل ل اإ

جملال يف ا -أ قول لك الالزتامات  - اكمل ال ولوية لتزنيل لك الالزتامات

الاجامتعية  رقالفواتوى الصحة والتعلمي وتقليص الاجامتعي، عىل مس  

آاثر اجلفاف.  واجملالية وتمنية العامل القروي وحماربة أ

لغاء أ ي منصب مايل  ، وميكن اس تعامل املناصب املاليةكام مل يمت اإ

ىل غاية يونيو  2020املفتوحة مبوجب قانون املالية للس نة   .2021اإ
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فاد خالل ال ربع س نوات هنا أ ن قطاع التعلمي اس توالبد أ ن أ ؤكد 

منصب، وهذا جمهود كبري جدا. كام اس تفاد قطاع  85.000ن ال خرية م

منصب مايل، مبا يف ذكل  16.000الصحة خالل نفس الفرتة من أ زيد من 

 توحة عىل مس توى املراكز الاستشفائية اجلامعية.املناصب املف 

رشوع قانون ص ال ولوية الاجامتعية مل جمال للجدال خبصو  وابلتايل، فال

  .املالية املعدل

 أ ن أ قدم هنا بعض ال رقام االإضافية واليت تؤكد هذا التوجه.بد وال

 مفرشوع قانون املالية املعدل ابعتباره امتدادا لقانون املالية الس نوي،

مليار  12مليار درمه لتزنيل الزتامات احلوار الاجامتعي، و 11خيصص 

املبادرة "و "مليون حمفظة"و "تيسري"و RAMED)1(درمه برمس برامج 

عاقة ومنح  "لتمنية البرشيةة ل الوطني ودمع ال رامل وال شخاص يف وضعية اإ

مليار درمه برمس نفقات  12 الطلبة، هذا، فضال عن ختصيص حوايل

 .املقاصة

ىل لك ذكل، مبالغ ادلمع اذلي مت ختصيصه، من صندوق  ويضاف اإ

% من 70لفائدة حوايل  ملكية سامية، احئة اذلي أ حدث بتعلاميتتدبري اجل

واليت تقدر بـحوايل  ربية العامةل يف القطاعني املهيلك وغري املهيلكملغال رس ا

 مسعت ما اكينش درمه ملساعدة ال رس(.) ليار درمهم  23

مليار درمه أ ي حوايل  48ين أ نه مت ختصيص ما مجموعه لك ذكل يع

الهشة والطبقات املتوسطة، من الناجت ادلاخيل اخلام، دلمع الفئات  4.5%

نسب الاعامتدات اخملصصة لهذه الفئات عىل مس توى  عىلد من أ  وهذا يع

العامل يف ظل هذه اجلاحئة. فعن أ ي رضب للقدرة الرشائية للمواطنني 

 نتحدث؟

 والسادة،الس يدات 

ىل فرضيات  عداد مرشوع قانون املالية املعدل اإ لقد استندان يف اإ

 .ادلويلو  الوطيندقيقة لتطورات الس ياقني  موضوعية مبنية عىل دراسة

كام تعلمون، فالفرضيات تبقى جمرد فرضيات تعمتد عىل س ياق معني و 

 ،العامل ومعطيات معينة قابةل للتغري يف ظل الظرفية غري املس تقرة اليت يعرفها

ولك دول العامل وضعت فرضيات للمنو والعجز عىل مس توى قوانيهنا املعدةل، 

َضة ذا تغريت املع  ويه ُمَعرَّ بُنيت علهيا.  ليتطيات اللتغري يف أ ي وقت اإ

منسجمة مع معدل المنو  (%5-) %5 انقص ونس بة المنو اليت نتوقعها يف

 العاملي اذلي يتوقعه صندوق النقد ادلويل.

زمة وكذكل تأ ثري ضعف هذه ال  ذه النس بة ابل ساس تأ ثريات وتعكس ه

. وابلتايل فقد قدمنا لمك لك التساقطات وعدم انتظاهما عىل املومس الفاليح

 بلك جترد وواقعية، وال خُنفي شيئا من خالل هذه ال رقام.ات عطيامل 

 ، يف وقت اكن يسري فيهروانو كفقد حلّت هذه ال زمة املرتبطة جباحئة 

عادة توس يع الاقتص اد الوطين حنو توطيد أ سسه املاكرو اقتصادية واإ

 
1 Régime d'Assistance Médicale 

حات الهيلكية، وحتقيق الهوامش عرب ترسيع تزنيل مجموعة من االإصال

% 3.5اية عىل مس توى جعز املزيانية ال ياكد يتجاوز للغم مس توى مس تدا

مع حرص مديونية اخلزينة يف نس بة مس تقرة للغاية،  ،اخلام من الناجت ادلاخيل

ل ول مرة منذ عرشة أ عوام  2019 يفل هذا املؤرش اخنفاضا حيث جس

 .%64.9ليس تقر يف 

يف  طينو وقد اكن لهذه الرتاكامت دور كبري يف تقوية مصود الاقتصاد ال

 مواهجة هذه ال زمة، وتوطيد ثقة خمتلف الرشاكء يف اس تدامة أ سس نا املاكرو

 اقتصادية.

التقلص قبل أ زمة كوروان، وما دمنا نتحدث عن املديونية اليت بدأ ت يف 

ىل 3.5من لزتايد جعز اخلزينة  فارتفاعها يعترب نتيجة طبيعية  %،7.5% اإ

لهذه ال زمة وليس لسبب  ةرش %، وذاك راجع مبا5 وانكامش معدل المنو بـ

آخر، وقد نتج عن تفامق العجز تضاعف للحاجيات المتويلية للخزينة من   42أ

ىل   مليار درمه.  82مليار درمه اإ

 تيجة مبارشة لزتامن هذين العاملني، أ ي انكامش معدل المنو وتفامقوكن 

خيل ادلية، من املرتقب أ ن يقفز مؤرش دين اخلزينة ابلنس بة للناجت اجعز املزيان 

ىل مس توى يقارب   . 2020% مبمت س نة 75اخلام اإ

، فالزالت بالدان ه هو أ نه ابلرمغ من هذا الارتفاعوما أ ود التأ كيد علي

ىل حدود ، رشاكئنا الاقتصاديني واملالينيتمتتع بثقة  اليوم من وقد متكنا اإ

 ماليري دوالر. 5 حوايلتعبئة 

آاثر هذا الارتفاع ستبقى حمدودة كام أ ن حيث  ة ادلين،خدمىل ع أ

 3.3ستنخفض حتمالت أ صل ادلين ذو املدى املتوسط والطويل حبوايل 

ة بفضل س ياس وذكل، 2020 لمليار درمه مقارنة بتوقعات قانون املالية 

حتمالت ادلين من فوائد  هذا، فامي س تعرف لدلين ادلاخيل. التدبري النش يط

 .مليون درمه 316ومعوالت ارتفاعا طفيفا لن يتجاوز 

 يدات والسادة،الس  

فامي خيص اجلهوية، أ ود التأ كيد عىل أ ن احلكومة ملزتمة ابلتزنيل السلمي 

املواكبة الالزمة ة عىل تقدمي والرسيع ملقتضيات القوانني التنظميية، وحريص

للجهات من أ جل ممارسة اختصاصاهتا ولعب ال دوار املنوطة هبا عىل 

 ازنة.تو امل  مس توى التمنية الاقتصادية والاجامتعية

تعزيز  وقد جتسد ذكل خالل الس نوات ال خرية، خاصة من خالل

شاريع، تقوية قدراهتا الإجناز وتدبري امل املوارد املالية املرصودة للجهات، و 

 كبهتا من أ جل تدقيق وتفعيل اختصاصاهتا اذلاتية.وموا

وخالل هذه الس نة، وابلرمغ من الظرفية الصعبة اليت متر مهنا بالدان 

طار ا اريهوتأ ث لكبري عىل موارد املزيانية العامة لدلوةل، فقد حافظنا يف اإ

عىل نفس نسب الرضائب املرصود لفائدة رشوع قانون املالية املعدل م 

ا كذكل عىل نفس مبلغ مسامهة املزيانية العامة املقدمة هات، وحافظناجل 

 .لجهاتل 

هو  ت،هاارد اجل وهنا البد من التأ كيد عىل أ ن الاخنفاض املتوقع ملو 
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نتيجة طبيعية لالنعاكس املبارش للرتاجع ابخلصوص يف موارد الرضيبة عىل 

 ات.% مهنا للجه5ادلخل والرضيبة عىل الرشاكت اليت يمت ختصيص 

ونفس اليشء يرسي عىل ابيق امجلاعات الرتابية، فمل يكن هناك أ ي 

الرضيبة،  دار ملو تقليص ملزيانياهتا. فكام تأ ثرت املزيانية العامة لدلوةل برتاجع ا

% 30مفن الطبيعي أ ن تتأ ثر كذكل مزيانية هذه امجلاعات اليت حتظى حبصة 

 من الرضيبة عىل القمية املضافة.

جياد ا حللول لمتكني امجلاعات الرتابية من االإماكنيات وحنن بصدد اإ

ل اجملهودات ذالالزمة ملامرس هتا ملهاهما. لكن ينبغي علهيا يف نفس الوقت أ ن تب

 خالص املوارد اذلاتية.تس  ة الالرضوري

 الس يدات والسادة،

ن ما رامكته بالدان، حتت القيادة النرية جلالةل املكل حفظه هللا، من  اإ

صالحات هيلكية عىل املس توى الاقتصادي والاجامتعي والس يايس، هو  اإ

اذلي أ كسب بالدان املناعة والصالبة للصمود يف وجه لك ال زمات اليت 

 س نة ال خرية. ينلعرش اعرفها العامل خالل 

فعند بروز لك أ زمة تتجدد اللحمة الوطنية، ويصطف الشعب املغريب 

ابط الوثيق بني بلك مكوانته خلف عاهلنا املفدى، جمسدين لك معاين الرت 

 املكل وشعبه، وقمي املواطنة الصادقة والنبيةل.

القيادة املرحةل ال وىل يف مواهجة ال زمة بفضل  واليوم، وقد اجزتان

ينبغي علينا جتس يد معاين هذا التالمح والتعبئة عرب  ،جلالةل املكل ميةحلك ا

لك  رفط ود مند من اجلهل املزيذا للوطن، وبة العليتغليب املصلح

ال طراف حكومة وقطاعا خاصا ورشاكء اجامتعيني، من أ جل جتاوز هذه 

ال عيف املرحةل الاس تثنائية ورحب رهان احلفاظ عىل مناصب الشغل، ت 

 هيات جالةل املكل حفظه هللا.لتوج

آِمنًا َواْرُزْق َأْههَلُ ِمَن الثََّمَراِت" صدق هللا  ا أ َذا بدََلً ٰـَ "َرّبِ اْجَعْل َه

 العظمي،

 وبراكته. تعاىل هللا ورمحة يمكعل  والسالم

 اجللسة: رئيسالس يد 

 شكرا الس يد الوزير.

ذ  ناقشة.ينا امل أ هن  قدبعد هاد الرد دايل الس يد وزير املالية نكون  ناإ

 ، تفضل.تفضل الس يد الرئيس

 الس يد محمد البكوري: املستشار

خواين الرؤساءموافقة بعد،  ىل بغاو رؤساء الفرق واجملموعات واش  ،اإ اإ

 ش نس مترو يف اجللسة للتصويت؟ممكن

 اجللسة: رئيسالس يد 

ىل بغاو غادي نرفعو ه ناقشو واش ن ذه اجللسة وبعدين غادي مرحبا، اإ

 ناريوهات.دايل السي  3وال  2 يس ينن اكل   بغيتو

ذ  دقائق بيناتنا. 5ناقشو يش ن غادي نرفع دااب الآن اجللسة، مث  ناإ

 رفعت اجللسة.

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

 املسلمة مكتوبة لرئاسة اجللسةالت داخامل: امللحق

 :)التقدم والاشرتاكية( عبد اللطيف أ معوالس يد  املستشار مداخةل

 الس يد الوزير، 

 املستشارون،الس يدات والسادة 

جراء اس تثنائيا، وهذا املرشوع املعروض  يعترب تعديل القانون املايل اإ

حزي  130.13علينا هو ال ول من نوعه منذ دخول القانون التنظميي رمق 

زمن التقومي  1990، وقد س بقه قانون مايل معدل س نة 2016التنفيذ س نة 

آنذاك خلفض مزيانية ادلوةل بنس بة الهيلكي،   .%15حلاجة أ

وجاءت جاحئة كوروان لتغري لك فرضيات المنو الاقتصادي، فاكن من 

ىل التساؤل:  الرضوري احلفاظ عىل التوازانت املالية لدلوةل. وهذا يقودان اإ

هل احلفاظ عىل التوازانت املالية هدف يف حد ذاته، أ م أ نه فرصة للتأ مل 

جياد حل الإشاكلية ال نظمة الاقتصادية والاجامتعية اليت عرت  يف كيفية اإ

عىل كثري من املشالك الاجامتعية، ابخلصوص يف قطاعات الصحة والتعلمي 

 والشغل؟

اجلواب عىل هذا السؤال ال جنده مضن حمتوايت مرشوع قانون املالية 

التعدييل املعروض علينا. ذلا، يتعني االإقرار بواجب احلفر يف معق ال نظمة 

 د العامل حنو اجملهول.الليربالية اليت يثبت يوما عن يوم أ هنا تقو 

مفرشوع قانون املالية هذا، اذلي حنن بصدد مناقش ته، يطغى عليه 

بداعية  اجلانب التقين، وهو فاقد للنفحة الس ياس ية القادرة عىل خض روح اإ

متكنه من التأ قمل مع رهاانت املس تقبل اليت فرضهتا اجلاحئة اليت أ صابت 

 العامل.

  تغريت فرضيات -1

نس بة المنو وجعز املزيانية كنا نتوقع نس بة منو يف حدود  الفرضيات:أ ول  -

. اليوم، وبسبب %3.5، وجعز للمزيانية بنس بة 2020يف س نة  3.7%

% 5جاحئة كوروان، حنن نتحدث عن تراجع لالقتصاد املغريب بـ انقص 

ىل مس توى   من الناجت ادلاخيل االإجاميل. %7.5وجعز للمزيانية يصل اإ

نتاج احلبوب. يات:اثين الفرض  -  توقع اخنفاض اإ

ىل  نتاج هذه الس نة من احلبوب تصل اإ مليون  70اكنت توقعات اإ

ىل  نتاج، بسبب اس مترار اجلفاف اإ قنطار، لكن من املتوقع أ ن ينخفض االإ

ىل تراجع القمية املضافة  ،مليون قنطار فقط 30مس توى  مما س يؤدي حامت اإ

 للقطاع الفاليح.

جيا اب توقعات اخنفاض أ سعار الغاز. لكن، ويف نفس الوقت، نسجل اإ

 ؟هل هذه الاخنفاضات ستنعكس عىل قفة املواطن وعىل قدرته الرشائية

ل ن املواطن غالبا ما ال يلمس بوضوح وقع خفض السلع الرئيس ية عىل 
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 قدرته الرشائية.

 الس يد الوزير،

لقد تأ ثر الاقتصاد الوطين بشلك كبري من ال زمة. وترضرت قطاعات 

ثل الس ياحة، وصناعة النس يج، والصناعات املياكنيكية واملعدنية عديدة م 

والكهرابئية، وصناعة الس يارات، وصناعة الطريان، وقطاع البناء وال شغال، 

 وغريها.

%، 20وفامي خيص الطلب عىل املنتجات املغربية، هناك تراجع بنس بة 

%، وتراجعت يف ذات الوقت 70كام تراجعت عائدات الس ياحة بنس بة 

ىل حت  % يف شهر ماي املايض.26.3 –ويالت املغاربة املقميني ابخلارج اإ

 %.70وتراجعت كذكل الاستامثرات اخلارجية يف املغرب بنس بة تناهز 

نقاذ ال داة  يف ظل هذه الظروف، ال مناص من تركزي اجلهود عىل "اإ

نتاجية من خالل مصاحبة الاس تئناف التدرجيي للنشاط الاقتصادي.  االإ

 الس يد الوزير، 

 الس يدات والسادة املستشارون، 

مرشوع قانون املالية التعدييل هذا، يذكر ابلتدابري احلكومية املتخذة 

ملواهجة اجلاحئة، ومضهنا الصندوق اخلاص بتدبري اجلاحئة، اذلي رصدت هل 

 16مليار درمه لقطاع الصحة و 3مليار درمه، تتضمن  33 ـمزيانية تقدر ب

درمه(،  2000اعدات املالية، ومضهنا التعويض اجلزايف )مليار درمه للمس

 16مليون أ رسة من مزيانية قدرها  5.5أ لف أ جري و 900حيث اس تفاد 

 مليار درمه.

طار  ىل غاية هناية الس نة احلالية يف اإ عاانت هذا الصندوق اإ وأ ن متديد اإ

جياب.   ادلمع الاجامتعي والاقتصادي، نسجهل ابرتياح وابإ

كشفت عنه اجلاحئة من هول الفقر والهشاشة واتساع لكن، هل ما 

رقعة احلاجة يف اجملمتع، مل يكن معروفا أ و متوقعا؟ وهل س تحظى الهوة 

 الاجامتعية مبعاجلة جريئة يف ظل س ياسة احلكومة؟

ن انتظاراتنا من توهجات احلكومة يف هذا الظرف ابذلات، هو االإعالن  اإ

قرار س ياسة انعاش ية لالقتصاد  بدل  (politique de relance)عن اإ

جراءات وتدابري ال تالمس معق ال زمة املركبة اليت يعاين مهنا  الاكتفاء ابإ

 اقتصاد البالد.

ويبدو، أ ن احلكومة مياةل حنو س ياسة تقشفية حذرة أ كرث من توهجها 

 س ياسة انعاش ية لالقتصاد. حنو

ىل أ ن مؤرشات مرشوع قانون املالية  وذكل راجع، بدون شك، اإ

ىل أ ن الاستامثر العمويم  35.20 اذلي يشلك قاطرة  -املعدل تشري اإ

 س يرتاجع.  -لس ياسة الانعاش الاقتصادي 

مليار  198استامثرا معوميا يف مس توى  2020فكنا نتوقع يف مطلع س نة 

ىل مس توى  ذا به يرتاجع اإ  16مليار درمه، أ ي ابخنفاض قدره  182درمه، فاإ

 مليار درمه.

يز دينامية الاستامثر العمويم، واليت تشري وهذا يصحح أ رقاما ختص تعز 

ىل ارتفاع من  ىل 2020درمه )قانون املالية مليار  78.2اإ  %85.7( اإ

( فاستامثر املزيانية العامة، سريتفع معوما 2020)مرشوع قانون املالية املعدل 

ن استامثر املؤسسات العمومية من هجته سوف يرتاجع %، لك22بنس بة 

 %(.30مليار درمه )أ ي بنس بة  28بنس بة 

ىل  22كام أ ن استامثر امجلاعات الرتابية سوف يشهد تراجعا بنس بة  اإ

23%. 

%، ليتأ كد أ ن العديد من 3 سوف ترتاجع بنس بة فامي نفقات التس يري

القطاعات احلكومية س ترتاجع مزيانيهتا، وعىل رأ سها قطاع التعلمي، اذلي 

مليار درمه، مقارنة ابلس نة املاضية، وهذا ما  5 ـس تعرف مزيانيته تراجعا ب

نعتربه مظهرا من مظاهر التقشف الغري املفهوم، وال ينسجم مع أ ولوية قطاع 

 الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي. الرتبية

ضافة  كام اكن متوقعا الرفع من مزيانية وزارة الصحة، وتعزيزها وتقويهتا، اإ

ىل الاستامثرات الاس تثنائية برمس الصندوق اخلاص، واليت وصلت  اإ

ىل  حسب الترصحي ال خري لوزير الصحة بلجنة التعلمي مبجلس املستشارين اإ

مليار درمه. لكهنا ستبقى مس تقرة، دون أ ن يطرأ  علهيا أ ي  3 مس توى

 .تغيري. وهذا ال ينسجم كذكل مع أ مهية القطاع وحموريته

ىل املسار التقشفي يف قطاعات اجامتعية برهنت  ذن مت امليول اإ فلامذا اإ

 عن ماكنهتا وأ مهيهتا خالل فرتة اجلاحئة؟

نه من املتوقع أ ن ترتاجع موارد ادلوةل العادية مليار درمه،  43حبوايل  اإ

ىل حوايل  257حبيث س تنتقل املوارد اجلبائية من  مليار درمه، أ ي  220اإ

 %. فكيف سيمت متويل هذا الرتاجع يف املوارد؟17برتاجع 

ابلتأ كيد، سيمت متويهل ابلرفع من املديونية. هذه املديونية اليت سوف ترتفع 

ىل  97من  % )أ و ما يوازي 40ة مليار درمه، أ ي بنس ب 136مليار درمه اإ

ضافية( يمت اللجوء لتغطيهتا لالقرتاض ادلاخيل يف مس توى  40 مليار درمه اإ

 مليار درمه. 30مليار درمه ولدلين اخلاريج يف حدود  10

ىل   30واكن من املنتظر أ ن تصل نس بة املديونية اخلارجية هذه الس نة اإ

ىل مس توى  ضاعفة املبلغ مليار درمه )أ ي مب 60مليار درمه. لكننا س نصل اإ

 تقريبا(.

فأ ين س ياسة التوازانت احلقيقية يف عالقة مرشوع املزيانية ابلتمنية وفتح 

آفاق مس تقبلية؟  أ

 :حتسني حاكمة صناديق المتويل -3

 الس يد الوزير،

من ال ش ياء الاجيابية اليت نلمسها من مرشوع قانون املالية التعدييل، 

ىل  20 ـاملواد املكمتةل الصنع بالرفع من رسوم الاس ترياد عىل بعض  %  30اإ

ىل   - 30يف بعض املواد، وابلنس بة ملواد أ خرى قد يصل ارتفاع الرسوم اإ

40.% 

ىل الرغبة يف تشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع اس هتالك  شارة اإ يف هذا اإ

جيابيا.  املنتوج احمليل. وهو ما نعتربه اإ
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ة وفق مرحلتني ويف ابب التدابري املتخذة، من خالل اعامتد مهنجي

أ ساس يتني: مبنيتني عىل تقوية مصود الاقتصاد الوطين واحلفاظ عىل 

مناصب الشغل من هجة ومواكبة القطاعات املترضرة الس تئناف النشاط 

ىل تبين س ياسة  الاقتصادي من هجة أ خرى، فاملالحظ أ ن ادلوةل لن تبادر اإ

ب  نعاش الاقتصاد الوطين، لكن يبدو أ هنا س تفوض ال مر لل  ىل حد الإ ناك. فاإ

نعاش اقتصادان الوطين يف يد ال بناك واملؤسسات املالية  .ما س يكون مصري اإ

صالح نظام حاكمة عدد من  ىل اإ فلامذا ال يمت التفكري واملبادرة اإ

يداع والتدبري،  املؤسسات املالية اليت تتحمك فهيا ادلوةل، كصندوق االإ

 وغريه؟

صالح معي ق لنظام املقاوالت، حىت مث، ملاذا ال يمت التفكري مليا يف اإ

 تكون قاطرة فعلية وحقيقية للتمنية؟

مليار درمه من أ جل ترسيع اس تعادة  15وهذا يتضح من ختصيص 

ىل  5الاقتصاد الوطين دليناميته، وختصيص  ماليري درمه، يمت حتويلها اإ

صندوق الضامن املركزي، اذلي س يقوم من جانبه بضامن القروض املقدمة 

% ابلنس بة 95بنس بة  (ضامن أ وكسجني)ات والرشاكت للمقاوالت واملؤسس

ىل  80مليون درمه، ومن  10للمقاوالت برمق معامالت أ قل من  %، 90اإ

ىل أ كرث من   مليون درمه. 10ابلنس بة للرشاكت اليت يصل رمق معامالهتا اإ

صالح مؤسسايت لصندوق الضامن  طالق اإ قد يكون من الاجيايب اإ

مته مع املامرسات املثىل، مع ءهل ومال املركزي، بتعديل القانون املؤطر

حتسني حاكمة الصندوق وحتديث التدبري املايل اللزتاماته وتكييف هيئاته 

االإدارية التدبريية والرقابية، وهو ما يعين تغيري نظامه املؤسسايت من 

ىل رشكة مسامهة. فهل سيشلك هذا دفعة قوية لتقوية  مؤسسة معومية اإ

ار تدابري حتفزيية أ خرى لتشجيع الصناعة الاقتصاد الوطين، يف انتظ

 الوطنية، واليت قد تأ يت الحقا؟

نعاش الاقتصاد للمؤسسات  وهل من االإجيايب تفويض تدبري س ياسة اإ

املالية، بصفة مبارشة أ و غري مبارشة، بدمع من صندوق الضامن املركزي، 

صالح نظام هذه املؤسسات وحتسني حاكمهتا؟  دون اإ

 :الهشة اقتصاداي واجامتعياالاهامتم ابلفئات  -4

 الس يد الوزير،

ن احلكومة تهتئي مسار يقوم عىل أ قل قدر من اخملاطرة وحمارصة لهنج  اإ

اخملاطر يف حدودها ادلنيا، ابحلرص عىل احلفاظ عىل جعز املزيانية يف 

عكس دول أ خرى، وصلت فهيا نس بة  عىل%، 75 ـمس توايته ادلنيا ب

نعاش 11و 10العجز يف املزيانية ما بني  % معمتدة هنج املغامرة احلقيقية الإ

أ ن املغرب اختار هنج الاقتصاد  ف ال مر! وهذا ما يبنيهمام لكالاقتصاد.. 

احلذر يف مرحةل أ زمة كوروان، وما بعدها، توقعا ملضاعفات مس تقبلية، قد 

 تكون أ شد وأ قىس.

اثرة بعض املالحظات الرئيس ية خبصوص االإجراءات وهنا ال بد من اإ

 احلكومية، وارتباط قانون املالية ابملعطى الس يايس والاجامتعي.

  الحظة ال وىل: تتعلق ابلفئات الهشة والضعيفة من اجملمتع.امل

ىل  قرارها من طرف احلكومة، تريم أ ساسا اإ ن االإجراءات اليت مت اإ اإ

التخفيف من حدة ال زمة عىل القطاع اخلاص وعىل الطبقات املتوسطة 

 والفقرية.

وهمام اكن جحم املساعدات املالية اليت مت تقدميها لهذه الفئات، فهيي لن 

كون اكفية الإعاةل نفسها يف هذا الظرف الصعب. لكون اخللل الكبري ت

القامئ، يمكن يف اخللل البنيوي التقليدي يف التوازن اذلي يزداد تعقيدا 

وحدة بني أ قلية من املقاوالت والرشاكت الكربى، صاحبة التأ ثري عىل القرار 

وسطة الس يايس واملايل والنس يج الغالب من املقاوالت الصغرية واملت

% من النس يج الاقتصادي 90والصغرية جدا، واليت تكون أ زيد من 

 .% من ثروات البالد95الوطين، وبني أ قلية مس تحوذة عىل أ زيد من 

وخنىش أ ن ال تكون الاس تفادة من املساعدات املالية عادةل ومنصفة. 

فقات وخنىش أ ن يمت جتميد النفقات املوهجة للتمنية، وتعبئهتا وحتويلها لتغطية ن

 جماهبة جاحئة كوروان.

أ لف أ جري مرصح به يف الضامن  900فنحن نتحدث هنا عن 

% 45مليون أ رسة عامةل يف القطاع غري املهيلك ) 5.5الاجامتعي، وعن 

ىل سوداء، ال  (مهنا ابلعامل القروي نس بة هامة مهنم توجد يف زاوية رمادية اإ

عاانت من منكل معطيات عهنا، ولكها فقدت مورد رزقها، وتعول  عىل اإ

 ادلوةل.

يف احلقيقة، هذه املبالغ اخملصصة لدلمع ال تأ خذ بعني الاعتبار الظرفية 

الاقتصادية اليت نعيشها منذ س نوات، واليت تتسم ابرتفاع أ سعار املواد 

الغذائية وظروف ما بني عيدي الفطر وال حضى، يف عز العطةل الصيفية، 

رهاق واليت تنهتيي ابدلخول املدريس. وما تسب  به لك هذه احملطات من اإ

 جليوب ال رس املغربية.

 املالحظة الثانية: تتعلق ابلعداةل الرتابية

، ملا الاجامتعيةتعترب العداةل اجملالية مدخال أ ساس يا الإحقاق العداةل 

ستامثر والاس تفادة  تضمنه من توزيع متوازن ومتاكئف للتقس مي الرتايب، ولالإ

 املتوازنة من موارد ادلوةل، ومن دمعها.

يف ترس يخ ادلميوقراطية  الاجامتعيةوجدير ابذلكر ال مهية املركزية للعداةل 

ودوةل القانون وحتقيق ال من والاس تقرار والاطمئنان، وخنىش أ ن تسامه 

ج مركزية القرار االإداري والس يايس واعامتد القطاع البنيك واملايل لنفس املهن

املركزي، يف عرقةل ترسيع الاس تفادة من ادلمع، ويف حرمان اجلهات 

ال خرى البعيدة عن املركز من املبالغ اخملصصة هل، سواء مهنا املوهجة للقطاع 

لتوزيع عادل تؤخذ اخلاص أ و للطبقات املتوسطة والفقرية، وأ ال خيضع ادلمع 

 فيه املقاربة الرتابية بعني الاعتبار.

  الثة: تتعلق بعدم دقة البياانت املرتبطة ابدلمعاملالحظة الث

فسواء تعلق ال مر ابملساعدات املالية املقدمة لل رس أ و لل جراء أ و 

للمقاوالت املترضرة، فاملالحظ أ ن هناك ختبطا الإدارة ادلوةل يف غياب 
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مهنجية شامةل وعادةل مجلع بياانت حقيقية حول الساكن وحول احلاجيات 

والوضع املعييش للمواطنني، خصوصا يف املناطق اجلبلية املادية احلقيقية 

 والقروية، ويف هوامش املدن، ويف القطاعات الغري املهيلكة...

وال شك أ ن هذه اجلاحئة س تكشف لنا فوىض يف ال رقام يف غياب 

قواعد بياانت دقيقة وحمينة، وتبني لنا عدم قدرة مؤسسات ادلوةل عىل 

ق يف الانتفاع من مساعدات ادلوةل حتديد ال شخاص اذلين هلم احل

خضاعها ملعايري مهنجية.  الاجامتعية بشلك دقيق، واإ

دارة معليات رصف تكل املساعدات،  كام نالحظ جعزا وقصورا يف اإ

 وخصوصا يف اجملال القروي.

فهذه ال زمة أ ابنت بشلك جيل بأ ن توحيد خاصيات ال رس املغربية صار 

الحات املؤجةل، اليت جيب عىل رضورة ملحة، حىت يف العالقة ابالإص

صالح صناديق ادلمع، ليك يصبح ادلمع  احلكومة أ ن تقدم علهيا، عىل غرار اإ

ىل مس تحقيه دون غريمه، وذكل عرب اعامتد قاعدة  العمويم موهجا ابلفعل اإ

بياانت حقيقية وحمينة، تسري وتدبر مبفاهمي الهندسة الاجامتعية. لكن، ال 

 هذا. 35.20وع قانون املالية التعدييل نرى لهذا احلرص ماكان يف مرش 

املالحظة الرابعة: تتعلق ابالإجراءات املتخذة للتخفيف من الانعاكسات 

  الآنية عىل رشاكت القطاع اخلاص

لقد اختذت احلكومة تدابري لمتويل متطلبات رأ س املال املتداول، مع 

جاميل يفوق "ضامن أ وكسجني"اعامتد  مليار  17، اذلي خصص هل مبلغ اإ

 .أ لف مقاوةل 45رمه، يس هتدف ما يفوق د

ويبدو أ ن املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا يه من أ كرب 

آاثر احلجر الصحي  املشغلني عىل املس توى الوطين، لكن قدرهتا عىل حتمل أ

العام حمدودة، وأ ن قدرهتا عىل احلفاظ عىل توازانهتا املالية وعىل اس متراريهتا 

ىل حتديد القطاعات ذات ضعيفة. مما يس تدعي اهامت ما خاصا، مع احلاجة اإ

 ال ولوية وال كرث حاجة لدلمع يف مرحةل ما بعد جتاوز ال زمة الصحية.

ىل تعزيز  ومن املؤسف أ ننا مل نعد نسمع عن هيلكة املقاوةل ودفعها اإ

مسؤوليهتا الاجامتعية والبيئية، والتحفزي عىل الاستامثر املس متر يف مرشوع 

رشاك ال جراء يف رأ سامل املقاوةل املقاوةل، ومل  .يعد هناك حديث عن اإ

 املالحظة اخلامسة: تتعلق ابلبعد البييئ لل زمة

ىل االإشاكليات البيئية املرتبطة  نسجل بأ سف شديد عدم االإشارة اإ

ابجلاحئة وما بعدها. فقضااي الانتقال االإيكولويج والاقتصاد ال خرض تشغل 

م دويل مزتايد. وال مناص من الانتباه ابل املواطنني وطنيا، وحتظى ابهامت

أ كرث، وجبدية أ كرب للرهاانت البيئية املطروحة، الرتباطها أ ساسا بتحقيق 

 .2030أ هداف التمنية املس تدامة حبلول 

ىل رضورة توجيه اذلاكء امجلاعي للك  وتقرير الس يد وزير املالية يشري اإ

الرتابية، حنو اس تخالص الفاعلني، مبا يف ذكل احلكومة والربملان وامجلاعات 

العرب وتغليب املصلحة العليا للوطن )...( بتجاوز الآاثر السلبية، ليس فقط 

املغريب، ومضهنا  لالقتصادل زمة اجلاحئة، ولكن للمشالكت البنيوية العميقة 

االإشاكليات البيئية الكربى. لكن مرشوع قانون املالية املعدل ال يتضمن يف 

 ده مسايرا ملا جاء يف تقريره.احلقيقة ما ميكن اعامت

 املالحظة السادسة: تتعلق ابلتشغيل

ىل  يبدو موقع التشغيل يف املرشوع رهاان هامش يا، وال يرىق هبذا اإ

حداث  مس توى الطموح املرشوع يف جعل احلفاظ عىل مناصب الشغل، واإ

مناصب جديدة، من مقومات النجاح ال ساس ية. كام أ ن االإعالن عن نوااي 

بضامن تأ قمل العجةل الاقتصادية مع رهاانت تشغيلية جديدة،  يف املرشوع

جديدة، ال يبدو منسجام مع حاجيات املرحةل، ومع التدابري  ويف جماالت

 املعلن عهنا.

ىل سوق الشغل؟  فال جند يف املرشوع انشغاال مبصري القادمني اجلدد اإ

 ولحاميل الشهادات اجلدد؟ وماذا تقرتحه علهيم احلكومة كحل ومبصري

 وكبدائل؟

كام أ ن مصاحبة الاس تئناف التدرجيي للنشاط الاقتصادي عرب تعبئة 

مليار درمه لفائدة املقاوالت عىل شلك متويالت  15غالف مايل بقمية 

بأ سعار تفضيلية أ و تسهيالت مجركية أ و دمع املعدات، ممنوحة للمقاوالت 

ا دلى من الشغيةل املرصح هب %80مرشوطة ابحلفاظ عىل ما ال يقل عن 

الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي، والتسوية الرسيعة لوضعية الشغيةل 

 الغري مرصح هبا دلى الصندوق.

ماكنية ترسحي  % من 20فهل هذا يعين منح ترخيص مفتوح للمقاوةل ابإ

 مناصب الشغل للمقاوالت؟ ويف هذا خمالفة ملقتضيات مدونة الشغل.

 لل زمة؟عىل من س يقع العبء ال سايس  -5

 الس يد الوزير،

لقد متت تعبئة موارد خضمة واس تثنائية وغري مربجمة ملواهجة هذا الظرف 

بد أ ن يؤدي أ حد تاكليف هذا اجلهد العمويم. فكيف س تليب املتأ زم. وال

احلكومة هذه الاحتياجات املالية؟ وعىل عاتق من س يقع العبء ال سايس 

 لل زمة؟

حلكومة؟ وهل هناك من خيارات وما يه اخليارات املطروحة أ مام ا

 أ خرى متاحة، غري مزيد من ادلين ادلاخيل واخلاريج؟

ابلتأ كيد، ال يوجد اليوم، ويف ظل هذه الظروف الاس تثنائية، عالج 

ذاكء روح التضامن. وهو ما أ ابنت عنه لك مكوانت  جلاحئة كوروان، سوى اإ

-زمة "كوفيدالشعب املغريب، مبسامهة أ كرث من مليوين مسامه يف مواهجة أ  

دارة الآاثر الاجامتعية والاقتصادية لهذه ال زمة.19  " واإ

ولكن، جيب أ ن تعطينا جاحئة كوروان درسا يف هذا اجملال، لنتجنب 

مس تقبال اخلطاب الاعتيادي املرتكز عىل خطاب التسول والاتاكل عىل 

القدرية والتضامن القامئ عىل الاس تجداء واعتصار وخنق الطبقة الوسطى، 

آليات حقيقية الإعادة صياغة وطل جياد أ ىل اإ ب عطف أ حصاب الرثوات، ... اإ

 عالقة ادلوةل ابجملمتع، وعالقة ال فراد فامي بيهنم.

صالح اجلبايئ احلقيقي  وهو ما يعطي للعداةل الرضيبية كهنها، ويعطي لالإ
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 أ مسى مقاصده.

وهنا حيق طرح اخليارات املتاحة: اكلرضيبة عىل الرثوة وفرض رضيبة 

قرار رضيبة عىل العقارات، حيث " ـما يوصف بعىل  الرثوة النامئة"، ابإ

طار  أ وىص اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، مؤخرا، بوضع اإ

نصافا.  للرضيبة عىل اذلمة املالية يكون أ كرث عدال واإ

مما يفرض توفر ادلوةل عىل قاعدة بياانت اكمةل ودقيقة حول مالك 

اع مالذا لتبييض ال موال والهترب العقارات، تفاداي ل ن يصبح القط

 الرضييب.

صالح جبايئ حقيقي هو ال داة ال ساس ية لبناء عالقة  كام أ ن القيام ابإ

متوازنة بني خمتلف مكوانت اجملمتع، لضامن حد أ دىن من العداةل الاجامتعية، 

ولتعبئة موارد ادلوةل الإدارة اجملمتع، وتلبية حاجياته من بنيات أ ساس ية، 

جياد تضامن جممتعي وتعبئة اجامت عية ممأ سسة. وهو ما يسمح يف الهناية ابإ

 حقيقي. فأ مامنا اليوم، فرصة الإصالح جبايئ حقيقي بفلسفة وطنية تضامنية.

ذلكل، فلكام أ رسعت احلكومة يف اختاذ تدابري جشاعة يف الطريق 

آاثر هذه اجلاحئة عىل الاقتصاد واجملمتع.  الصحيح، لكام اكن مبقدوران احلد من أ

فبغض النظر عن هذين اخليارين ال ساس يني لتعبئة املوارد، خفيار 

املديونية، لكفته ال ساس ية س تقع عىل عاتق الطبقات الوسطى والفقرية، 

دارة  جراءات تقشفية الإ وعىل عاتق ال جيال القادمة، ل نه حامت، سيمت اعامتد اإ

جراءات جبائية لضامن توزيع اللكفة املالية ل ل زمة الصحية ادلين، واعامتد اإ

 عىل امجليع.

ذن أ مام خيارات س ياس ية، وليست تقنية حمضة. ويه مرتبطة  فنحن اإ

أ ساسا بأ ي جممتع نريد؟ وأ ي عالقة بني ادلوةل واجملمتع نريد؟ وعن أ ي منوذج 

تمنوي نتحدث؟ وهل سنسكل مسكل ادلوةل الراعية احملتضنة مجليع 

يل حول انكامش ادلوةل مواطنهيا، أ م سنس متر يف مسار الطرح النيوليربا

وانسحاهبا من دورها الاجامتعي يف خمتلف اجملاالت، وهتيئة البين لصاحل 

 القطاع اخلاص؟

لقد أ ظهرت جاحئة كوروان جبالء الرضر النامج عن انكامش ادلوةل 

وتراجعها يف خمتلف القطاعات الاجامتعية والاقتصادية. فهل س يعيد مغرب 

عادة ما بعد كوروان نفس خيارات ما ق  بل اجلاحئة؟ أ م أ ن هناك أ مل يف اإ

 النظر يف مساره التمنوي؟

 الس يد الوزير،

، مبا لها وما علهيا بتوظيف "19-كوفيد"لقد مت التعامل مع جاحئة 

ماكنيات ضئيةل وحمدودة.  االإماكنيات املتاحة، ويه اإ

لهيا  وتقرير الس يد وزير املالية يقر بأ ن هذه املرحةل اجلديدة اليت نصبو اإ

حةل تمثني دروس ال زمة )...( واس تخالص العرب لتجاوز الآاثر يه مر 

السلبية، ليس فقط ل زمة اجلاحئة، ولكن للمشالكت البنيوية العميقة 

 املغريب. لالقتصاد

ومن مجةل الآاثر، البحث عن ماكمن القوة يف القدرات الوطنية 

براز واظهار الس(البرشية والطبيعية... وغريها) رية ، وكذكل عىل مس توى اإ

 للمغرب، واذلي حتسنت صورته خالل العقود ال خرية. (C.V)اذلاتية 

كام يتعني تقيمي املسار اذلي عىل املغرب السري فيه يف عالقاته ادلولية، 

عادة خلط أ وراقه، يف أ جواء تش تتت  وعليه أ ن يأ خذ العربة من اجلاحئة الإ

نتعامل مع فهيا وتبخرت العديد من الرشااكت، وعلينا أ ن نقرر كيف 

 املس تقبل.

نتاج داخل الاقتصاد  ن تقيمي أ داء املؤسسات الاقتصادية وعالقة االإ اإ

ىل نظام ريعي  مييل حنو الاس تفادة من )املغريب يف ظل اجلاحئة يشري اإ

الهترب الرضييب، ...( يسود فيه التنصل  -خدمات ادلوةل ومن تسهيالهتا

 حامتء ابلسلطة.من املسؤولية الاجامتعية، ويغلب عليه طابع الا

وأ كرب دليل عن هذا الاهنيار القميي، هروةل العديد من الرشاكت، مع 

، (jeter l’éponge) الاستسالممارس، حنو  16بداية اجلاحئة، ومنذ 

والانسحاب من امليدان، والارمتاء يف أ حضان ادلوةل واس تجداء دمعها، 

مرحةل ما بعد مل الضغوط ملدة أ طول. وأ ن رمغ أ ن مناعهتا قد متكهنا من حت

ال زمة الصحية س تجعلنا منر بأ زمة اقتصادية حادة، خصوصا وأ ن العامل مقبل 

آاثره أ شد رضاوة عىل  عىل مرحةل من الكساد الاقتصادي، اذلي س تكون أ

بالدان، حبمك ارتباطها بشلك كبري برشاكئنا ال وروبيني، اذلين يعانون بقسوة 

والت مواطنة ومسؤوةل. من تداعيات ال زمة. وس نحتاج ال حماةل ملقا

 ومؤرشات غياب هذا العنرص يشلك مؤرشا خطريا.

من طرف بالدان رهني بقدرهتا عىل رفع  "19-كوفيد"وأ ن ختطي أ زمة 

رهاانت داخلية وخارجية كربى، ومن مضهنا القدرة اذلاتية عىل مواهجة 

ال زمة، من خالل فعالية وحسن تقدير وتوجيه اجلهد العمويم حنو حمارصة 

والهنوض جباهزية املنظومة الصحية للتجاوب مع خمتلف ال زمات  ادلاء

واجلواحئ مس تقبال، واحلد من ال رضار عىل النس يج الاقتصادي وفعالية 

القيود املفروضة عىل التنقل واحلركة خالل املرحةل الوابئية. وهو ما س يؤدي 

ىل ارتفاع املديونية العمومية كضامنة معومية ملواهجة النكبات.  اإ

 أ ن التعايف من ال زمة رهني ابلقدرة عىل مواهجة الصدمات اخلارجية كام

جراء تراجع الصادرات وانكامش حتويالت اجلالية املقمية ابخلارج واهنيار 

القطاع الس يايح... وغريه. وال مناص من بناء اقتصاد قوي قادر عىل حتمل 

 الهزات والارجتاجات.

نتاج والتشغيل  وطنيا عىل التأ قمل الرسيع مع هذا جبانب قدرة قطاع االإ

الوضع اجلديد، وحسن التكيف مع ظروف معل ومع أ مناط اس هتالكية 

بداع.  جديدة. وهو ما يقتيض القدرة عىل التأ قمل والتحفزي عىل االإ

فبدون معق س يايس، وبدون س ياسة تضامنية وحامئية، وبدون تطلع 

سعاد  ىل املس تقبل برؤى س ياس ية واحضة، ال ميكن اإ املواطن أ و جعل اإ

 الاقتصاد أ قل تدمريا حمليطه وجملاهل.

رشاك اجملمتع يف حتقيق أ هداف  كام أ ن فتح أ فق واعد لن يمت بدون اإ

 تمنوية حقيقية.
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وأ ن هاته الوثيقة املالية اليت يه بني أ يدينا تشكو من لك هذه العلل، 

 ل هنا وثيقة تقنية خالية من محوةل س ياس ية، ومن حمتوى نوعي حمفز عىل

 استرشاف املس تقبل بطمأ نينة وبتطلع.

قادرا عىل خلق ال مل وجتاوز  2021وأ ملنا أ ن يكون مرشوع مزيانية 

التخوفات وتعزيز التحفزي عىل السري بثبات بدل الانكامش واملغاالة يف 

 احلذر املفرط.


