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 232اجللسة رمق حمرض 
ٓخر  18امجلعة : التارخي سمرب  4(هـ 1442ربيع ا س: الرئاسة ).م2020د لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع  ت  .املس قة الثالثة : التوق ق ة الثالثة وا ٔربع دقائق، ابتداء من السا ٔعامل  .بعد الزوالوالعرشن ساعتان و راسة وال  دول ا ىل مرشوع قانون املالية رمق ا لس -    :2021لسنة املالية  65.20تصويت  ة  مو ن الفرق وا صاد واملالية وٕاصالح إالدارة -   .مواص املناقشة العامة من  ق ر    .رد السيد وز

------------------------------------------------------------  
شار السيد عبد القادر س س اجللسةاملس ىل رسو هللا  ﷽   :المة، رئ سمترو  2021يف ٕاطار املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية ل  .والصالة والسالم  سمعو ادي  ات، وكذ  مو الت الفرق وا اقشة ما تبقى من مدا ٓن يف م ٔعطي اللكما ر املالية،  ل السيد وز س يف هذه اجللسة الرد د ارشة لرئ ة م شرتايك، تفضل حتاد    .الفريق 

شار السيد عبد امحليد فاحتي س احملرتم،  :املس ر احملرتم،  السيد الرئ شارن،  السيد الوز ٔسامه يف النقاش العام حول   السيدات والسادة املس ٔن  شرتايك  مس الفريق  ٔداة 2021ية رمس السنة املال  65.20مرشوع قانون املالية رمق سعدين  عتباره ا لتداول يف القضا ،  ٔيضا  ة ويه حلظة  ٔساسية لرمس السياسات العموم ة إالشاكالت ا ة ملوا ل املمك ة السياسية الراهنة والنظر ٕاىل املدا ح النقاش العمويم حول جنا ريها، وفرصة لف عية و ج صادية و ىل ق ة ومدى قدرهتا  ٔساسية السياسات العموم ات ا اج ل ابة  ست لتداعيات  ،كدو وجممتع ،لمواطنني ومدى قدرة بالد ىل التصدي  ورو عية والنفسية جلاحئة  ج صادية و شارن مع   .ق لس املس زامن النقاش حول مرشوع قانون املالية مب ال امل القائد القد  دتنا الرتابية عقب قرار  ديد لقضية و ىل سب  ٔ
ٔمني معرب  ة بت لقوات املسل ته  ة ٕالعطاء تعل ة امللك رب معلية ذات هدف لقوات املسل سيايب بني الكررات وتطهريه من املرزقة وقطاع الطرق،  شلك ا سانية  ارية وإال ٔمني احلركة الت ةوحمتوى سلميني وت ول إالفريق اللها ا   .بالد وموريتانيا، ومن 

سجام مع لقد اكن القر  ته صارما يف تفعي وم ات القوى ار املليك حك يف توق لتنامغ الرضوري مع تو ويل وحماطا  ٔمن ا ٔمميقرارات جملس ا ة القرار ا ولية الكربى املؤرة يف صنا ل إالجيايب مع اخلطوة املغربية اليت   .ا الل التفا ليا من  لم وقد بدا ذ  ادت احلياة الطبيعية  ساريو وٕافشال ٔ مع واملساندة نطقة بعد طرد فلول مرزقة البول الل رسائل ا ر، من  ططات املتتالية لراعهيا الرمسي اجلزا ويلا ة  ،اليت تلقهتا بالد وتفهم اجلهات املؤرة يف القرار ا ٔقربمما عزز مصداق ايت، و ل السيايس واملمتثل يف احلمك ا ل ا  دية مقرت شف هنائيا  بالد و دة الرتابية و داء الو ٔ ين لتقرر املصري كام يفهمه  ٔي معلية اخلطاب الشوف ر ليكونوا رشاك سياسيا يف  نفصاليني وراعهيم اجلزا ٔهلية  ل سيايسدم  رب  لملف  هنايئ  اليا القرار املليك   .لطي ا لقوات الشعبية حنيي  شرتايك  حتاد  لكمس  اع ونقف  ٔمن الش رك املليك وا ة وا ة امللك لقوات املسل الل  ٔدوار والتضحيات اليت  ٕا ىل ا دة والوقاية املدنية  دة الرتابية ولوطن ولمواطننيالوطين والقوات املسا لو س،  .يقومون هبا حامية  ورو   السيد الرئ احئة  ش العامل حتت رمحة  د"يع بتداعياهتا " 19- وف صادية و سمل ق متعات ومل  ىل ا صاد العاملي و ق ىل  عية  ٔوىل من اجلاحئة ج ه املر ا ي عرف الق ا ٔن إال ر، ٕاذ  ٔ ري مسبوقة يف سالسل التوريد العاملية بفعل ٕاجراءات بالد من هذا ا ت  لسلع والبضائع من وٕاىل باللق اضطرا ٔربك التداوالت العادية  ول مما  عية د مما امحلاية  ج صادية و ق ٔساسية يف املنظومة  الالت  سداد وهو ما شف عن اخ ا  منوذج التمنوي احلايل ٕاىل  لتايل وصول ا ، و ديدلبالد منوي  احئة يدعو ٕاىل بناء منوذج  ل ال امل يف زمن سابق  متع املغ  .جعل  ٔص يف ا نت اجلاحئة عن القمي املت ٔ ية يف الصندوق اخلصويص ريب ويف مقدمهتا قمية لقد  د"التضامن واليت جتسدت يف املساهامت التضام ال امل" 19-وف داثه  ا ٕاىل ٕا ي د ور املركزي  ،وا ٔكد ا ائية، ٕان درس وت ست ة احلاالت الطارئة و دد منو والقطاع العام يف موا ادة النظر يف  ا  اجلاحئة يدعو ٕاىل ٕا هيا قامئة احملددات اليت تؤطر رؤي ة ٕا عية كدو راعية، بدت احلا ج صادية و ق و  ياز مر احلجر الصحي وبعدهٔدوار ا ٔوضاع الصعبة،   .يف اج ة ا ىل موا ظومة القطاع العام قدرهتا  ٔظهرت م ارد ويف مقدمة ذ املنظومة الصحية، واليت رمغ اخلصاصات يف املو كام  شفائية س ات  رشية والب ال  ،ال ساء ور ت بفضل تضحيات  متك ة ة اليت  ،الص اق س ٔثري الفريوس، يف سياق السياسة  ذ البدايةمن احلد من ت ف مع   .هنجهتا بالد م رية يف التك هتا الك ظومة الرتبية والتكون ٕاماك ٔظهرت م ايئ، سواء يف ٕاطار التعلكام  ست ح الوضع  ٔو عن بعد، مما ف مي احلضوري 
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ةالباب لهجرة مضادة من قطاع التعلمي اخلصويص ٕاىل التعلمي العمويم يف  ري مسبوقة، تظهر اجلاذبية اليت متتلكها املدرسة العموم ايئ   .خطوة  ست ي تعاملت به بالد مع الوضع  ايق ا س ه اجلاحئة، مكن من تبوء بالدٕان املنطق  لق ي  ح ماليني املغاربة،  ،اجلاحئة ماكنة ممتزية يف التعامل مع ا ايق بقرار بالد تلق س طلق يومه امجلعة وتعزز هذا املنطق  لهينة، واليت س ست  لها الرسيع مع ما جيري يف  4هذه العملية الضخمة واليت ل دية القرارات الوطنية وتفا رب، تظهر جبالء  سابق حولدج ء العامل من  لو لقاح الناحج  س،  .ٕاجياد ا ر،  السيد الرئ كامش نناقش مرشوع القانون املالية يف ظل سياقات دولية وطنية صعبة   السيد الوز منو العاملي وا سبة ا راجع بني يف  ري مسبوقة، فهناك  ائية و ، مع ما صاحب است ٔسايس لبالد ٔورو، الرشيك ا طقة ا بري يف م صادي  ه لبالد واضطراد يف سالسل ذ من اق لطلب اخلار املو ٓنراجع  ىل العرض والطلب يف نفس ا ولية والضغط  عية فرضهتا اجلاحئة   .التوريد ا صادية واج ت حصية، اق نعاكس وطنيا هناك حتد ني من اجلفاف و ة بعد توايل سن ىل املهن واخنفاض القمية املضافة الفالح ٔزمة  سبة البطا ٕاىل املبارش ل لمغرب وارتفاع  ة وحتويالت مغاربة العاملالعاملية  ل السياح راجع املدا ري مسبوقة و ت  ي 2020ت اكنت بعض سياقات املناقشة ملرشوع قانون املالية   .مستو ة ، ا ىل التوجهيات امللك ٔساسا  ائية ومركزا  اء يف وضعية است ٔيت است تاح الواردة، خصوصا يف خي ٔساسيةطاب العرش لهذه السنة، ويف خطاب اف رشيعية احلالية، واملمتث يف ثالث حماور  ورة ال   :ا
صاد الوطين؛ - ق  ٕانعاش 
عية؛ - ج  تعممي التغطية 
صاد الوطين  .ٕاصالح القطاع العام - ق اء هبا املرشوع ٕالنعاش  دة ٔ وٕاذا اكنت إالجراءات اليت  ح  ة، فٕاهنا تف ٔساسا بدمع املقاو املغربية ري اكف الل القروض املضمونة وإالجراءات وراش مرتبطة  اصب الشغل، من  ىل م عية لحفاظ  ج ة، ويبقى املركز الثاين املمتثل يف تعممي التغطية  ش الكرمي لاكفة املغاربة، وٕان اجلبائية املصاح لع ٔدىن  يت  اكن الرتكزيخطوة كربى يف اجتاه ضامن احلد ا ٔي س ٔوىل  ىل تعممي  2020و 2021يف املر ا سيكون  د  ،التغطية الصحية نية تعممي التقا ن ويف مر  ا يف زمن  بو م

ي بني   .والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل ياز، وإالتيان هبا يف هذا املرشوع ا م عية  ٔوراش اج ستٕاهنا  سجمة مع تصورات ٔيدينا يف هذا الظرف  ريدايئ، ملقاربة حكمية م عية اليت  ج و  لقوات الشعبية حول ا شرتايك    .حتاد 

ة  مة يف اجتاه املركز الثالث املمتثل يف ٕاصالح املؤسسات واملقاوالت العموم ، خطوة  و داث الواك الوطنية لتدبري مساهامت ا ال كثري من هذه املؤسسات إ وٕا رة احلاكمة وربط املسؤولية ٕاد لنظام ىل دا ة بدءا  ٔيضا ٕاىل ٕاصالح الوظيفة العموم ة قامئة  لوظائف حملاسبة، واحلا ٕالطار املرجعي  ة والعمل  لوظيفة العموم ٔسايس العام  ثاق ا رسيع بنظام الالمتركز وٕاخراج م ٔمر ال سيط املس املرافقوالكفاءات، كام يتطلب ا ة وت بة التحول الرمقي لٕالدارة العموم اطر إالدارية وموا ة س،  .العموم ري العادة   السيد الرئ ىل  ياز، ٕاذ  م ابية  ات ٕانه مرشوع قانون مايل لسنة انت ابية للك املؤسسات، جملس النواب واجلهات وامجلا ش حلظة انت دا لها وتوفريسنع دادا ج ٔجراء، وهو ما يتطلب ٕا ستحقاقات لك الرتابية واملهنيني وا دة   .رشوط الزناهة لهذه  ىل قا ابية  خراج قوانني انت ٕ لية ويف هذا الصدد البد من إالرساع  ا ٔحزاب السياسية مع وزارة ا ات ا ت بعض النقط العالقة التوافقات اليت خرجت هبا اج دوبعضها ال يلقى ٕاال معارضة واليت توصلت ٕاىل احلسم يف كثري من النقط وبق ستحقاقات القادمة تتطلب احلزم واملسؤولية لنجعل مهنا حلظة   .حزب وا ميقراطيٕان  س ،لرتامك ا لحزبية الضيقة واملاكسب الشخصية  تول ىل حماربة الفساد حلظة  ة الزالت قامئة ٕاىل مؤسسات قادرة  حملاسبة وحماربة الضيقة، ٕاذ احلا ستوري ربط املسؤولية  ٔ ا ري وتفعيل املبد راء  لس النواب مقرتح إال شرتايك مب حتاد  ٔنه فريق  ش ي قدم  اكملاملرشوع وا ني ٕاىل التجزيء املغرض يف القانون اجلنايئ ،قانون م ا مات احلكومة  .عكس ا ٔكرب عن اه ن يه الغائب ا ٔجور ت امل ا لقطاع العام تعود ٕاىل هناية امخل  ،ٕان انت ات وت فالنصوص املنظمة لها  سي اءت هبا مدونة الشغل سنة  لقطاع اخلاص  ات ، ٕاهنا نصوص 2004املتعلقة  ابية بني ف نت ت املهنية يف وقوانني حتتاج ٕاىل املراجعة والتحيني لضامن العدا  ا نت ني العام واخلاص، فٕاذا اكنت  ن يف القطا ٔجور ةامل لشفاف لهبا  ٔ سم يف  ت يف القطاع اخلاص  فٕان ،القطاع العام ت ا مس الفدرالية نت ر املوصوف، ٕاذ رمغ نداءاتنا املتكررة  لزتو وح  رش نتاجئ ورش مف ني  ٔي من وزراء الشغل املتعاق ستطع  لشغل مل  ميقراطية  ن يف القطاع اخلاصا ٔجور ت امل ا س   .انت ت نقابية رسا ٕاىل السيد رئ نا مكركز ويف هذا الصدد، و ح ورش القوانني ا لية نطالب فهيا بف ا ر ا ٔخرى ٕاىل السيد وز سبة حلكومة و ل ٔن  ستحقاقات القادمة كام هو الش ٔفق  ن يف  ٔجور لم ابية  س احلكومة والسيد نت اوب السيد رئ ٔن يت ابية، ومتىن  نت اللبايق القوانني  ٓ ٔقرب ا لية مع هذا املطلب املرشوع يف  ا ر ا ر،  .وز   السيد الوز
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ري  ٔمهيهتا، فٕاهنا  اء هبا مرشوع قانون املالية رمغ  ٓنيةٕان إالجراءات اليت  ٔساسية ا ات ا ة احلاج ة ملوا ٔوضاع  ،اكف ن فقدوا ويف مقدمة ذ معاجلة ا ن ا ٔجور ات واسعة من املواطنني اكمل عية املرتدية لف ات املترضرة مورد رزقهم واملهن املتعددة يف القطاج ري املهيلك ويف القطا ع  ة ومتون احلفالت ة  ...يف السيا اصة ملوا ستوجب مقاربة  ف الضغط ٕاخل، مما  رب ختف ات  ىل هذه الف ٔزمة  ف من واقع ا اصة يف هذا الوضع والتخف لمواطنني،  لقدرة الرشائية  اصة، دعام  لخروج من ظل وضعية الاليقني اليت الرضييب وٕاجراءات دمع  ٔفق املمكن  شها العامل حول ا يع
لهيا  لتعديل ومل ال قانون مالية وضعية اجلاحئة، وضعية الاليقني اليت جتعل من الفرضيات اليت اركز  مرشوع قانون املالية فرضيات هشة قاب 

ن سرتهق ال حما يف ارتفاع جعز املزيانية وسبة ا  .2021تعدييل يف حبر سنة  دمة ا هودات منو و ن سرتهق ال حما لك ا دمة ا عية يف املتواضعة وارتفاع املديونية و ج صادي واملايل، وستضع الربامج  ق لوضع  لهنوض  عي احلالية املبذو  ج مع  رامج ا صالح  ٕ دانة القلق مما حيمت التعجيل  عي املو ج ل  دها وعقلنهتا يف ٕاطار الس رة  وتوح ا من دا ٔجنع يف الوصول ٕاىل وٕاخرا يين، والبحث عن التصور ا اءات اليت قد التوظيف السيايس وا ست ديد يف سياق ٕادراج معطى اجلاحئة و منوي  ٔن منوذج  عتبار  لجنة املعينة لهذا الغرض،  ل ا ل النقاش اجلاري دا لمكوتقع دا اءت يف سياق إالقرار امجلاعي  منوذج اجلاحئة  ت الوطنية بوصول ا ٔساسيا لبناء رشااكت قوية   .التمنوي احلايل ٕاىل الباب املسدود ال  ا سيكون مد ىل ٕافريق اح  نف ٔن  الت كام  ول وحتريك الع ت هذه ا صاد مع اق ة  ان إالفريق رش مع الب ىل إالماكنيات املادية وال دة واملتوفرة  صادية يف هذه القارة الوا ٔهداف ية ق رؤية و ديد  ف من الهائ ٕالجناح لك املبادرات التمنوية، وٕاعطاء نفس  لتخف رشية  لتمنية ال لمر الثالثة من املبادرة الوطنية  ن  ات الهشة يف املدن والبواديديد شها كثري من الف ٔوضاع الصعبة اليت تع ٔن حيول دون اسمترار احلكومة يف   .ا تفعيل هذا الوضع ال جيب  ٔساسية، ومن  ات ا ضيات القانون إالطار رمق إالصال هنا تفعيل مق ب ٔو مبنظومة الرتبية  املتعلق) 51.17 القانون إالطار رمق :املقصود( 15.17 ٔو املدريس  ٔويل  لتعلمي ا ٔمر  لرؤية إالسرتاتيجية والتكون والبحث العلمي، سواء تعلق ا ديد املنظومة  ، وٕاصالح2030- 2015اجلامعي، وفقا  ظور  الل م ة، من  ة العموم لص ٔطر الصحية وٕاخراج امليثاق الوطين  ة الصحية، فهيا حتفزيات مادية ومعنوية الستقطاب ا يةلوظيفة العموم متريضية والتق ومواص توسيع اخلريطة الصحية مبواصفات  ،الطبية وا رامة املواطنني ٔ   .حترتم  ٔطر ا ٔساتذة  ٔسايس ملوظفي كذ ٕادماج ا د اكدمييات يف النظام ا لتقا خنراط يف الصندوق املغريب  هنم من  وزارة الرتبية الوطنية ومتك

ات التعلميية،  لحيلو دون ٕافالسها، وذ بتفعيل التوافقات اليت وٕاقرار احلرية بني اجلهات لهؤالء وسوية وضعية خمتلف الف د  ٔنظمة التقا الل مض الصندوق متت يف هذا إاصالح  د، ٕالطار، خبلق القطب العمويم من  د يف صندوق وا د والنظام امجلاعي ملنح رواتب التقا لتقا عي والصندوق املهين املغريب  ج لضامن  ٔمروالقطب اخلاص بضم الصندوق الوطين  لمعنيني  ل  ٔم ىل ٕاعطاء الوضعية ا د، واحلرص  لتقا س،  .املغريب  ر،  السيد الرئ ام  ،ٕان املر اليت متر مهنا بالد  السيد الوز ان العامل، بقدر ما يه  ة ب ديدة بق ت وفرص  ٓن ٕاماك ح يف نفيس ا ديدة بقدر ما ت ت  د اصة يف ظل الطفرة الرمقية اليت لت ديدة،  ٓفاق  ٔحزابنا الوطنية مي املامرسة السياسية فرضهتا اجلاحئة، وذ يتطلب وضوح الرؤية وتعزز قلالبتاكر وإالبداع وطرق  ادة الثقة ٕاىل مؤسساتنا السياسية و ٕ ، الكف  و الراعية يف سياق حماربة الن ر العودة القوية  تنا النقابية، واس ا التعاون ومركز متع ٕاىل  و وا ة بني ا ا املوا ادة الثقة وال اجلاحئة وانتقال الوضع من  متعوٕا و وا لهوة الفاص بني ا لمحطات   .تقليل التدرجيي  هنايئ مع الثالوث املصاحب  لت وهذا، يتطلب القطع ا سة، تدا ا ملت ٔوضا ستحقاقات السابقة  ابية، ٕاذ عشنا يف  متثيلية، نت لوصول ٕاىل املؤسسات ا ليات دمع  ن  ميقرافهيا السلطة واملال وا طق تقليدي حتمكيوهو ما يفرغ ا ل  ،طية من حمتواها وجيعلنا رهني م واصل لن توقفه م رامك م ميقراطية  ٔن ا ىل النضج وإالميان  عطائنا   .هذه املامرسات البائدةري قادر  ٕ ل  ا يف الوصول ٕاىل ممارسة سياسية سلمية كف عية، ٕان جناح ج صادية و ق ت  ىل املش لتغلب  ل الكربى  نا املدا ميك
يار  ة واخ ليات الكف خبلق القطائع املمك يار املسارات وا ىل ٕاعطاء مدلول معيل للك هذه من حسن اخ ال قادرات وقادرن  نتصار ساء ور ىل  سوب الثقة يف قدرتنا امجلاعية  ات، مما سريفع من م متعي وبناإالصال ا ا ٔفضل، مبا خيدم استقرار ب ومتاسك س  .ئنا التمنويملغرب    .شكرا السيد الرئ

سالسيد  س  :اجللسة رئ حتاد العام ملقاوالت املغرب  .شكرا السيد الرئ ٓن لفريق    .اللكمة ا
شار  ٔرشف املرسلني  ﷽   :عبد امحليد الصوري السيداملس ىل  س احملرتم، .والصالة والسالم  صاد و  السيد الرئ ق ر    املالية وٕاصالح إالدارة احملرتم،السيد وز
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شارون احملرتمون،  لس   السيدات والسادة املس حتاد العام ملقاوالت املغرب مب مس فريق  ل  ٔتد ٔن  ىل رشفين  راسة والتصويت  صصة  رشيعية ا شارن يف هذه اجللسة ال لسنة املس ٔن ننوه 2021مرشوع قانون املالية  صادية لنقاش البناء ، والبد يف البداية  ق ٔشغال جلنة املالية والتخطيط والتمنية  ي طبع  جيايب ا ل دراسة هذا املرشوعو ٔيت يف   .الل خمتلف مرا داد مرشوع هذا القانون، ي د فٕان سياق ٕا ٔ ىل  ت كام ال خيفى  د ة الت دا يف موا ٔن نقف صفا وا ا مجيعا  ستلزم م قة  ة دق دتنا الرتابية، كام نود هبذه املناسبة يف واملناورات الظرف سهتدف املس بو لعملية السيادية يت  ٔن ننوه وشيد  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ت فريق  ة اليت تقوم هبا عصا لمامرسات إالجرام لتصدي  ارية بني املغر السلمية واحلازمة  الل حماوهتا عرق املبادالت الت ان الومهي، من  ب الك اصة امة، اليت  ،وموريتانيا بصفة  ة بصفة  فريق ٔرو والقارة  ادة الرشيدة لصاحب اجلال وبني  ة حتت الق ة امللك ستحرض، وحبس   .حفظه هللاقامت هبا القوات املسل ٔن  ، البد  رو ٔزمة الصحية جلاحئة  صادية املرتبيف سياق ا ق عية و ج ت  د ايل، جحم الت ة هذه وطين  ادة طة مبوا ، حتت الق ة اليت اختذهتا بالد اق س ئية، والتدابري  ٔزمة الو ف من التداعيات ا لتخف ة يوم الرشيدة واملتبرصة جلال امل نرصه هللا،  احئة، الس بعد توجهياته السام ل عية  ج صادية و نونرب  9ق ح ضد  2020 لتلق فة  طالق معلية مك د"فريوس ٕ نا من بداية اخلروج من الل " 19-وف ، واليت سوف متنحنا الرؤية اليت متك ٔسابيع املق هناية سنة ا صادي ٕاال  ق ث ال ميكن احلديث عن إالقالع  ٔزمة، ح ٔوىل،   .2021هذه ا الل املر ا ٔولية الناجعة،  ة ا دت ٕاىل 2020نونرب  30اية  مارس ٕاىل 15املمتدة من لكن، ورمغ التدابري احلكوم ٔساس الرجوع ٕاىل الوضعية العادية ابتداء من يوليوز ، اليت اس ىل  ة  رات ظرف صاد الوطين 2020تقد ق ٔن تطورات اجلاحئة دوليا ، بداية ملر ٕانعاش  ٔن تداعياهتا سمتتد ٕاىل هناية ٕاال  مللموس  شف  ديدا،  ٔفرز معطى  ٔمر 2021سنة ووطنيا  ٔسقط قانون املالية التعدييل ومرشوع قانون ، ا ي  ا ٔويل، مما هيدد اسمترارية املقاوالت  2021املالية  ادة التوقع احلكويم ا ة اجلديدة يف ا ف مع الظرف ٔن الربامج الوطنية مل تتك اصب الشغل، الس و ي وم ة ا ىل ذ قطاع السيا ت تعمل بنفس التصور، ومكثال  ث بق مج ٕاىل هناية سنة  وقع عقدح ستلزم جتديد 2020ر ة  ٔن الظرف رى  تصف سنة ، ب  اية م هنا ٕاىل  ث ك 2021العقود وحتي سمتر ن، ح ٔن  ٔمل  رب ا ن اية دج مع مصود املقاوالت ٕاىل  ىل غرار  2020التدابري اليت اختذت  دا ر واملسا س ٔداء ديون  ىل  دة  ملسا ت املتعلقة إالجراءات املتعلقة  ٔزمة اصب الشغل نظرا السمترار ا ىل م   .حلفاظ 

ر احملرتم، ٔزمة   السيد الوز ٔفرزت نتاجئ وتداعيات  ٔسف الشديد،  د"ل ، تفامق معدل "19وف يل اخلام سنة   7.5%جعز املزيانية ب ا لتبعية  2020من الناجت ا و ه ي عرف ري ا ب الرتاجع الك س ن العمويم  رادات اجلبائية  ارتفاع ا ىل إال بري  صاد املغريب، يف مقابل ارتفاع  سبة لالق ل ات احليوية  احئةوالقطا ل عية،  ج صادية و ق ة التداعيات  ر احملرتم،  .مستوى النفقات ملوا ت   السيد الوز د ٔقوى تعبري عن جحم الت ٔرقام،  ة ا صادية واملال ارتباطا مبا سبق، لعل صدق ب ق س عية اليت هتدد اسمترارية املقاوالت،  ج ل املثالية و ىل س ، ومهنا  ورو احئة  ات   :تداعيات  ٔدىن در ي اخنفض ٕاىل  لمغرب ا ين السيادي  صاد املغريب واملالية التصنيف االئ ق ىل  ورو  احئة  ٔثريات  ة ت ة، وذ وفقا لتقرر واكالوضع السليب، ن ش" العموم غ- ف قرتاض ) Fitch Ratings" (ري ىل سياسة  ٔكتور، ملا  من تداعيات  الل شهر  لقاءات العديدة لالحتاد العام الصادر  الصات ا ر، وهو ما تؤكده كذ  س ويل وصندوق و ظامت دولية ووطنية اكلبنك ا دة م ىل ملقاوالت املغرب مع  ويل، اركزت  حتاد "ض املقاوالتجس نب"النقد ا ى  بارومرت   ، رمق املعامالت  :العام ملقاوالت املغرب بريا ب  ،فف يتعلق  مليار درمه،  412فقد عرف اخنفاضا  الل سنة  ث جسلنا  ٔن  884، 2020ح لمعامالت بعد  رمق  مليار درمه  الل سنة  1.296اكن  ىل الرشاكت .2019مليار  ٔخرى اخنفاضا فقد عر : ٔما خبصوص الرضيبة  فت يه ا الل الفرتة املمتدة من دخول قانون املالية  32مببلغ  ذ قانون املالية املعدل  2020مليار درمه  سجيل اخنفاض ما بني 2020وتنف الل سنة  20و 15، كام يتوقع  متويل  .2021مليار درمه  ث ا مليار درمه  38ٔلف مقاو من  47قد استفادت ف :ومن ح مت لمقاوالت يف ٕاطار مكبالغ ا ني"ويل املقدمة  ٔوس ضامن "و" ضامن  ستفادة2020الل " ٕاقالع سبة  ث بلغت  من  )5/1( امخلس ، ح ري شلك تقد ٔهنا تبقى   .املقاوالت  ٔرقام املس ٕاال  رىق  د ضعيفةفعىل الرمغ من هذه ا وال  بة املق ٕاىل طموح اوالت املقاوالت، وهو ما يبني صعوبة وحمدودية موا ٔزمة الل هذه ا اصب الشغل حسب   .املترضرة  ث فقدان م لتخطيطمن ح ة  ، وذ بعد فقدان %12.7ٕاىل  9.4فقد انتقل معدل البطا من  :املندوبية السام رب  581.000 الل الفرتة املمتدة ما بني شت صب شغل  رب  2019م وشت سبة لنفوق املقاوالتو .2020 لقت  :ل ٔ ٔن  ٔبواهبا سنة  8439بعد  مقاو  هيا سنة 2019 دة بلغت  9770حوايل  2020، انضافت ٕا سبة ز مقاو ب



شارن    2020 ٔكتوررة دو  –مداوالت جملس املس

5 

سمرب 04( 1442 ٓخرربيع ا 18  )2020 د

رت%+16 ٔن  سبة ٕاىل ف، كام يتوقع  ٔشهر  %+25ع هذه ال الل الستة  ٔوىل من  ر احملرتم،  2021ا مثن خمتلف التدابري وإالجراءات   السيد الوز حتاد العام ملقاوالت املغرب  سيج املقاواليت احلكومٕاننا يف  ٔساسا ٕاىل دمع ال ة  عية ة الواردة مضن قانون املالية الرام ج صادية و ق اوز التداعيات  ته، لت ورو الوطين الستعادة دينام د"جلاحئة  ٔمهها"19- وف ر من  سرتاتيجي   :، نذ ر  س ليات كف بتزنيل صندوق  ٔوال، ٕاقرار  رصندوق دمحم السادس لال( ٔدوات )س ٔمهيته ورسيع تزنيل  ات واملقاوالت وبني الصندوق، وكذا ، اعتبارا  ، وتوضيح العالقة بني القطا س ومعايري متوي ث املقاي د احلاكمة املالية من ح متويل؛ليات الرشاكة املعمتدة وقوا ٔصدره نيا، إالجراءات  الولوج لالستفادة من ا ي  شور ا س  الواردة مضن امل السيد رئ رب  10بتارخي  15/2020احلكومة حتت رمق  ٔ  2020شت د بتطبيق م
شارة املتعلقة بصفقات  س ٔفضلية لفائدة املقاوالت الوطنية يف مجيع نظم  سبة حتدد حبسب ا الل ٕاضافة  راسات املرتبطة هبا، من  ٔشغال وا لصفقة املعنية، وهو ما ا الغ العروض املالية املتعلقة  ستدعي توسيع م رب لصفقات : جماالت التعويض الصناعي،  ٕاصالح إالطار التنظميي  ة لجوء ٕاىل ٕاعامل هذا  ،العموم ارية ا رشيع الوطين ٕاج الل تضمني ال لتعويض الصناعي، وفق من  لق واك  ة، و حتاد العام ملقاوالت املغرب، الالرشط يف جمال الطلبيات العموم ناصفة مع  صاص العجز ريبة م ات التبادل احلر م ىل مستوى الصادرات املغربية مع مجيع اتفاق ل  صاديني املس ق لواردات بلغت (املربمة مع رشاكئنا  سبة تغطية الصادرات  دة  :ري املنظمهيلكة القطاع  لثا،  ؛)2018/%57,2مقابل  2019/57,4% وهو ما سميكن من توسيع القا ة، و رة القطاع املنظم؛ القطاع مضالرضي ا ل لرتسيخ احلاكمة  رسيع تزنيل ورش رابعا،  ري املهيلك  الالمتركز إالداري مكد ات الوزارية  ،الرتابية الناجعة صاصات القطا ذها الس ف يتعلق حبرص اخ ر، حسب مستوى تنف س ال  قها، خصوصا ت املتعلقة مب ؛وتدق و مث  امسا،  مركز و سيط املساطر إالدارية وتقريب رمغ  ا لورش الرمقنة وت ة، ندعو احلكومة ٕاىل ي ة السام لتوجهيات امللك لقانون رمق إالدارة من املواطن طبقا  سيط  55.19رسيع ٕاخراج النصوص التنظميية  ء؛املتعلق بت دات تطور الو ىل ضوء مست ذة، الزالت بعض مظاهر القصور ورمغ ٕاجيابيات التدا  املساطر وإالجراءات إالدارية  ة املت ة مرشوع قانون املالية رمق بري احلكوم ىل التدبري املزيانيايت لب لسنة  65.20امثة 

ملالحظات التالية2021املالية  ٔمر  لمواطن، : ف خيص حتفزي الطلب ٔوال،  :، ويتعلق ا دم توفري دمع قوي  ل  س

عتباره راف لتايل لالسهتالك  منية املوارد و صادي، و ق لمنو  ٔساسية  لس عة  ٔد زمالؤ مب ي  مثن التعديل ا ة، ويف هذا إالطار فٕاننا  لهيم الرضي اتيني املفروضة  اص ا ٔش خول السنوية ل رفع ا لقدرة الرشائية النواب املتعلق  لتضامن، وهو ما سوف جينب املس  عية  ج دم وفاء احلكومة لبعض الزتاماهتا اجلبائية،  ،نيا ة من الطبقة املتوسطة؛لرشاحئ واسعاملسامهة  ٔسف  ل ل س ىل الرشاكت ٕاىل ) 1 :ومهنا ض التدرجيي ملعدل الرضيبة  حبلول  %25التخف ي مل  2025سنة  ٔمر ا ت، وهو ا لجبا ٓن؛تزنيال لتوصيات املناظرة الوطنية  ىل القمية املضافة جلعلها رضيبة  دم) 2 يمت الرشوع يف تزني حلد ا ىل خزينة املقاوالت رسيع معلية ٕاصالح الرضيبة  ف الضغط  ٔسايس لتخف رشط  لمقاوالت  منيهتا؛حمايدة  : املصدم(دم الوفاء مببالغ السداد واخلصومات واسرتداد الرضائب ) 3 و le butoir (ٔد زمالؤ : علق بتعزز التوظيفف يت لثا، .مليار درمه فقط 6.3 ـاملقدرة سنو ب ي  ستفادة من مثن التعديل ا دة يف املدة يف  رفع السن والز لس النواب القايض  ٔن  التوظيفات اجلديدةإالعفاء خبصوص مب ري  ل،  ىل ا جراءمن الرضيبة  ري حمدد املدة يعترب رشطا حيول دون ٕاجناح هذا  يةف خيص الرض  رابعا،  ؛العقد  ام ملقاوالت املغرب : يبة التضام ٔساس نتفهم اكحتاد  ىل  دم متديد العمل هبا ملا بعد السنة املالية اجلهود املطلوبة من املقاوالت يف ٕاطار قمي التضامن الوطين،  ايئ، و د من  2021است ل ري املنظم؛ ٔن التدابري إالدارة مع العالقة بتحسني يتعلق ف ٔما امسا، الفجوة بني القطاع املهيلك والقطاع  رى ب نا من تعزز ،  ا ولن متك رىق ٕاىل طموح ة وال  ري اكف ذة يف هذا الباب  ر احملرتم،  .القدرة التنافسية ملقاوالتنااملت ريا، نعترب السيد الوز ٔ ستجيب هذا 2021لسنة املالية  65.20املالية رمق  قانون مرشوع ٔن و ت اكف شلك ال  د شود إالقالع لت صاد امل ي الق ر ا ٔ ا هبا واليت هتدف   .ورو فريوس عن ٔزمة النامجة بري شلك ت ة من التعديالت اليت تقدم ٔسف لرفض مجمو صادية كام نت ق ىل الصمود وجتاوز التداعيات  لفهتا اجلاحئة، ٕاذٕاىل دمع املقاوالت الوطنية  ث من ضعيفا القانون مرشوع يظل الوخمية اليت  ٔهنا امللموسة اليت التدابري ح صاد ٕارساء من ش ة الصمود ىل قادر ٔسس اق ٔثري ملوا اصب واحلفاظ اجلاحئة، ت اصب الشغل احلالية ىل م لق م ادة ديدة، ٔخرى و ىل  وٕا ديد  عي  اق تعاقد اج ل ان ٔ عيالثقة من  ج ش ،ٔرضية احلوار  عامل املرونة املسؤو  لمقاوالت الصغرية ٔن مدونة الشغل ٕ وٕاقرار القانون التنظميي لٕالرضاب، وتوفري رؤية واحضة 
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صادي الوطين ق سيج  ل ال ٔمهيهتا دا ىل املزيانية العامة   .دا والصغرى واملتوسطة  شها بالد وتداعياهتا  ة اخلاصة اليت تع لظرف ضيات االٕ ونظرا  ة من املق مو لنظر  ، و اء هبا هذا املرشوع و جيابية اليت  حتاد العام ملقاوالت املغرب سوف  ،واليت جندد التنويه هبا ىل مرشوع قانون املالية لسنة فٕاننا يف فريق  ٕالجياب    .2021نصوت 
سالسيد  لشغل  .شكرا  :اجللسة رئ حتاد املغريب  ٓن لفريق  سة  .اللكمة ا   ٔنت؟ ..السيدة الرئ

شارة ٔمال العمريالسيد املس س،  :ة  ر، السيد الرئ شارن، السيد الوز ٔســامه يف املناقشــة  السيدات والسادة املس ٔن  لشــغل  ــق إالحتــاد املغــريب  مس فري يطيــب يل 
نة  ٔمه قـانون يف السـ ي يعترب  ، ا لسنة املق ة ملدى تعاطي احلكومة العامة ملرشوع القانون املايل  ق ونه املرٓة احلق رشيعية  مع قضا ومهـوم امجلـاهري ال ـة الكفـ بتجويـد احليـاة  ،الشعبية لرتافـع مـن وونه كذ يف رمس السياسـات العموم تورية  لشـغل فرصـة دسـ حتـاد املغـريب  ــرودة ومجــود العامة، كام نعتـربه يف  ــا مــن  عــي خير ــة مبضــمون اج ــل ٕانعــاش املاليــة العموم ٔ

ت امل  ٔرقام ورساط التواز نسلطة  ا ٔجور ٔعناق الشغي ومعوم امل كــون   .ىل  ٔن  بــريا  ٔملنــا  س اكن  ــلك املقــاي ائية  ت نة اســ ٔن هــذه الســ ياراهتـا الكـربى و ىل اخ دا لينعكس  ٔزمة املربـة  ،يف القانون املايل لهذه السنةاحلكومة قد استوعبت درس اجلاحئة ج ىل معق ا اليت عرت فهيا اجلاحئة  ـات  قــوس والهيلكيـة لقطا عيــة، كـام كنـا دامئـا نـدق  ـات ٕاج ويـة قطا ح ٔهنا شــ ــرافض . اخلطــر  ــا ال ٔمعنــت يف هنجه ــة  ٔن احلكوم لفلســفة ٔوال، ٕاال 
هـا يف  رب ٕاقصاء احلركـة النقابيـة مـن عضـوية جلنـة اليقظـة وٕارشا شارية  اصـة يف مـر ال ـة  ا ات الكف ٕالخراج بـالد مـن عنـق الز ٔسـقطت لك الفرضـيات  .يض احلوار والتوافق الواسعد عصيبة تق رمس التو ٔركـت التـدبري احلكـويم، و ٔن اجلاحئة  نة حصيح  ٓخـر قـانون مـايل يف معـر هـذه فوتـت احلكومـة  لكـن، 2020واملؤرشات اليت اعمتدها القانون املايل لسـ عتباره  ـــدييل، نقطـــةالفرصة يف جعل قانون املالية هذا،  ـــانون التع ـــ الق ـــة وق ت  احلكوم ـــد ـــة الت تعادة الـتحمك يف القـرارات حتـــول يف مقارب سـ ـات  عية ومراجعة التو ج صادية و ـه الطبقـة ق ة الشـعب املغـريب ويف مقدم ة الوطن ومصل هتـا بعيـدا وفق ما متليه مصل ٔولو ـب  رت ـادة  باتية بـدل ٕا ياراهتا احملاسـ خ ت  ، وشب لمؤسساتالعام ولية الـيت جعلـت بـالد تتـذيل  عن الوصفات اجلاهزة  رشيةاملالية ا ويل يف مؤرشات التمنية ال ب ا  .الرتت

صـاد  ـة اق احئة عن جحم الهشاشـة الهيلكيـة لب شفت تداعيات  دة عوامل من مضهنلقد  ب  س  :االوطين 
  صـاد، ممـا ق صاد السوق دون وجود مقومات لهـذا  ىل اق ح الرهان  لريع و  .اكرجع عرضة 
  ـىل حسـاب القطـاع لتمنيـة  يسـ   العمويم؛اعتبار القطاع اخلـاص احملـرك الرئ
  د التبـادل عـ ـة  ٔسـواق اخلارج ـىل ا ري املتاكمراهنة احلكومـات املتتاليـة  ه و ري املتحمك ف صاد احملـيل  ،احلر  ق لـق القميـة املضـافة يف وقت ما زال  توى  ـىل مسـ ت  ييعاين من صـعو ة، التنافسـ ـات التبـادل احلـر  ة مـن اتفاق ىل مجمو ع  صاد الـوطين ،)57(فسارعت ٕاىل التوق ق ىل  رها  ٓ مي  ريـا . (دون تق ـة مـع  صــاد احملــيل ٕاضــافة ٕاىل احلصــي ولنـا يف االتفاق ــىل اق ٔثريات الوخميــة  لتــ ــا  اتمنوذ  ).السلبية لبايق االتفاق
  ر رمجــة  ــة يف  ــات املتعاق ــيت فشــل احلكوم ــو ال من ــاع يف نقــط ا تف صـاص البطـا وسـط حتققت  ـة الم اصـب شـغل اكف ٔحصاب الشواهد العلياملايض ٕاىل م ى  اصة  ات العمرية و ــيلك  .لك الف صــاد وطــين قــوي و ــة يف بنــاء اق بة فــمل تفلــح السياســات احلكوم سـ شلك  صاد الوطين ظل  ري املهيلك من اق ٔن اجلزء  يل اخلاممة من النواحلال  ا ـ .اجت ا احئـة  يع رقعـة و وقد زادت  عيــةرو مـن هـول هـذه الهشاشـة ومـن توسـ ج ي فــامق إالشــاكالت  ــيلك ا ــري  صــاد  وهــو مــا  ،ق الل ليا من   :يظهر 
  ــة لمندوبي ــر  ــر تقر ٓخ ــا حســب  بة البط ســ ــول يف  ــاع امله لتخطيط رتف ة  ري% 15السام ٔ  .يف الفصل ا
 سبة ملقـاوالت مبـا فهيـا تـ الـيت الفقر والهشاشة جماليا، ويف صـفوف العـامل والعـامالت  ارتفاع  رسـحيات الفرديـة وامجلاعيـة  ب ال مع س تفادت مـــن ا تفادت مـــن خض (اســـ ـــار درمه يف  120واســـ ملي مع املقــاوالت ــة اجلاحئــة  تغ ٕاجــراء القــانون )صــندوق موا ، مســ ـىل املايل التعدييل بدمع املقاوالت اليت اصـب % 80 حتـافظ  عـي، معتـربة مـن م ج لضـامن  ٔجـراء املنخـرطني  رسحي الشغل يف صفوف ا ىل بياض ل شيك  لص . من عاملها% 20هذا إالجراء  ي نبـه والت ٔمـر ا ف عقود معلهـم هنائيـا، ا نهمن املسؤولني النقابيني بتوق لشغل يف ح حتاد املغريب  لــث  .اليه  ٔن املغار ) 1/3(ف شــون حتــت عتبــة الفقــر كــام  ـام فقـدوا شـغلهم 589بــة اليــوم، يع امل و صـب شـغل مـؤدى عنـه،  264 ،ٔلف  يل اخلام، فقدان ٔلـف م ا خنفاض الناجت ا صـب شـغل يف  227وارتباطا  ٔلـف م ري الفال و صب يف القطاع الفال 70القطاع    .ٔلف م
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ذ ساءل حول فعالية إالجراءات املت صـاد ة وحول ما تعزتم احلكومـة واليوم ن ق ٔن  ـالن الرمسـي  مع وإال ف ا ام به ملعاجلة الوضع يف ظل توق ل الق ته ق اف سرتجع  اع العامل ملناصهبم ،2023لن  لتضييق من هـامش  .وما ستعم السرت ٔزمة الصحية  ٔخرى، استغلت احلكومة ا ة  ت الفردية مهنا وامجلاعيةمن  يـلاحلريـة النقابيـة، حملـاو مترـر قـوانني  مبا فهيـا ،احلر عي من ق ج ارج مؤسسة احلوار  ادية  ٔ عية مصريية مبهنجية  : اج ت، / مرشوع القانون التنظميي لنقـا ـييل لـٕالرضاب والقـانون التمكميـي  كـرس الهشاشـة بـدعوى املرونـة، دون التك لمس مبدونة الشـغل و قــيوالتخطيط  ــمي حق ــام بتق ٔن لك  الق لــام  ضــيات مدونــة الشــغل،  ــرتام مق رشـ ملــدى ا ـرتام  ـدم ا مجة عن  ت اليت خيوضها العامل والعامالت  يعات إالرضا عي ج ظمتنـا ةالشغل، والقوانني  لشـغل"، ما جعـل م اكر ضـد  "إالحتـاد املغـريب  سـ ـاج و ح ت النقابيـة ايدعوا ٕاىل شهر مـن  هتـاك احلـر الهوضد القانونني ٔ هيام  ٔرشت ٕا ن  بات التارخييـة  . ا سـ ـىل املك ـاز  ٔي احلكومـة، يف إال ٔهنـا مل تـرتدد،  ات مؤسســة الضــامن كام  يــل حمــاو تفويــت مصــ ٔهنــا ممــتلاكت لعــامالت والعــامل، مــن ق ــام  ل تقاللية قــرار جملســه إالداري  عــي يف جتــاوز الســ ٔهيل ج لمنخرطني، بدل ت رخيية  سبات  ـن ال ومك اريةها وٕانصاف العاملني هبـا ا ج ىل التغطية الصحية   .يتوفرون حىت 
سالسيد  ظومـة حصيـة  ،الرئ ٔوضـاع الصـحية يف ظـل م ل تفامق ا س ي  ٔصـبحوا قـابعني يف بيـوهتم، يف الوقت ا ـن  عاب لك املصـابني ا ستطع اس تفـامق  دوى، ويف ظـلالعـ مـع مـا يتضـمنه هـذا الوضـع مـن مضـاعفة لتفيشـرتئة، مل  ٔمان دهتا غياب شباكت ا زيد من  عية اليت  ج ــا ٕاىل تعمــمي   .الوضعية  ي د ٔمــام هــول املــؤرشات، وبعــد اخلطــاب امللــيك، ا تة عرشـة و ٔمه ورش يف السـ ي نعتـربه  عية مجليع املغاربـة، وا ج ريةالتغطية  ٔ رمجة التو ، سنة ا ىل  سهر احلكومة  ٔن  ٔمل  ـة مـن كنا ن عيـة، ويف ات امللك ج اريةالل ٕارشاك احلركة النقابيـة يف وضـع معـامل ورش امحلايـة  ٔن تعمتد   . مقدمهتا ورش تعممي التغطية الصحية إالج شارية املفروض  لمهنجية ال ٔخرى ويف خرق واحض  سرتاتيجية، هرولت احلكومـة ٕاىل فـرض مقارهتـا امللكن، مرة  ٔوراش  جـراء متـوييل اليـة يف بناء ا ٕ عيـة  ج لعـدا  ال  ي يعتـرب مـد تدامة، بـل سـزييد مـن ٕاضـعاف لتدشني هذا الورش ا سـ صـف، وال ُحيَقـق  ـري م ادل و ٔجراء مهناري  اصة ا ــن  .الطبقة الوسطى و ــع م ـائية والرف ــدرة الرشـ ــة العمــل وال الق ــة لكف ــه احلكوم ــراع ف ــمل  محلاية ف ن شرتااكت اخلاصة  ـد ٔجـور املتقا ـة وجتميـد  عية لهذه الف ج  .مهنا
  ي ال ـل ا ىل ا ٔخص الرضيبة  راع فلسفة النظام اجلبايئ و مل 

ني ل الزو ىل د س  ل الفرد ول ىل د سب   .زال حي
  ــ الــيت اكتــوت ـيبة يه ت هتدفة مــن الرضـ ــة املســ ــون الف ــراع  ية مل  ٔساسـ ـة ا سـليع اخلـدمات العموم ة، مل سياسـة  اكلتعلـمي والصــ ٔن  ــل  %73ــراع  ــىل ا ـيبة  لصــها ) IR(مــن الرضـ ست الــيت  ٔجراء ل املوظفني ومعوم ا و يه من د  ؛ا
  هتدفة، يف ــات املســ ــىل الف ــراع جحــم املســؤولية العائليــة امللقــاة  عية املرافقة محلاية الطبقة العـام مـن اكرثـة مل  ج اصــب اغياب إالجراءات  ــدان م ــد  ،لشــغلفق ــل فق لفع ش، و ــايل مصــدر العــ لت شهمو ٔزواج فقدوا مصدر  ـىل  .العديد من ا ــالل لقد حتاىش قانون املالية إالصـالح اجلبـايئ يف بعـده احلقـويق املبـين  ة والعــدا يف توزيــع العــبء الرضــييب مــن  ـادئ املســاواة والشــفاف ــام يع الو ٔجــور، وتوســ ــىل ا ـييب  ــن الضــغط الرضـ ــف م ـييب التخف ـارج ء الرضـ ـري املهـيلك،  ـىل القطـاع  ظمتنـا، و ني الفــال بترضيب الرثوة، كام اقرتحهتـا م ة يف القطــا ـي يشــ، ومراجعــة إالعفــاءات الرضـ ٔسـد مـن القطــاع املع ـىل حصـة ا ـري  ٔ تحوذ هـذا ا سـ ـث  مليـار  32والعقاري، ح ات ال ىل املنت لنفقات اجلبائية والرفع من الرضيبة  صصة  صادي، والقطـع مـع فاخرة مبا حيفـظ ا ق سيج  ت ال ري إالنفــاق الرضــييب يف ٕاعــامل توازن املزيانية واملساواة بني مجيع مكو ــة، وســ هتــرب الرضــييب مــن  ٔفـق الفســاد وا ٔخـرى، يف  ـة  ة من  ة والبي عية والثقاف ج صادية و ق صـفة، كـام ٔ احلقوق  اد وم ة  ظومة رضي وصـت بـذ املنـاظرة الوطنيـة ٕارساء م ت وتوصيات يئ كذ لجبا عي والب ج صادي و ق لس  س، .ا مترارها يف هنــج نفــس  السيد الرئ ــد، لتؤكــد اســ عادهتــا املو لفــت احلكومــة  ٔ ــل لقــد  ة، وحتمي ــة التقشــف ــين السياس ــة، ويف ت ــادية الهجين ص ق ــا  ياراهت ٔزمـات اخ اكليـف ا ات الشـعبية  عيـة، وجعزهـا ٕاجيـاد الف ج صـادية و اليهتا ق تع ــدهتا واســـ ت الــيت زادت مــن  ـــد ــة الت جعــة ملوا ــل لــول  ــيبة، وتزني ائية والعص ت ســ ــة  ــا هــذه الظرف هت ــا وٕاحلاح ــوق طبع احلق ة املضمونة دستور ة والبي عية والثقاف ج صادية و ية لٕالصـالح، ٕاكصـالح املقاصـة تغا  :2021مفرشوع القانون املايل لسنة  .ق ٔساسـ ٔوراش ا ـارشة ا ٔسـس ىض عـن م ـىل  صـاد الـوطين  ق ـادة هيلكـة  ــىل وإالصالح اجلبايئ الهادفـة ٕاىل ٕا ٔشــاكل الفســاد والريــع، لتــوفري فضــاء قــادر  ــع لك  ــع م ينــة، تقط م

ي يعيد  صاد الواقعي املنتج ا ق لق الرثوة يف  رات و س ة والبحـث العلمـي رتباطاستقطاب  عـي  ،لصنا ج ويقـوي املنحـى واملضـمون  ــات   ؛و املغربية لقطا ــار  عتب ــادة  ملرفــق العمــويم وٕا هنــوض  عية ٕاىل ٕاجراءات ملموسةمل يــرتمج شــعار ا صصـة  ،ج اصـب الشـغل ا لنظـر لعـدد م
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ة ب  ىل مستوى قطـاع الصـ هود امللحوظ  ة رمغ ا تخصـيص لتعلمي والص
صــب شــغل و  5500 ينا  2000م ت دة مل  17.000لقطــاع التعلــمي، ٕاذا مــا اســ ني ز لنظـر ٕاىل مزيانيـة القطـا لهيم التعاقـد، و ن فرض  صصة  بة  4تفق ا سـ ل تقرا تقريبـا  ة، جمهـود يبقـى مسـ لصـ بة  سـ ل لمليار درمه،  هـود يبقـى بعيـدا عـن تغطيـة اخلصـاص املسـ رشية، وتوفري التجهزيات واملعدات الرضورية والرفع من جـودة اخلـدمات، يف املـوارد  لتعلمي، ولك ا سـرتاتيجيني ال ني  ن القطـا ٔجور العاملني، لسد العجز املهول لهذ ق التمنية املستدامةوحتسني  ر .يف حتق ســ نة خفــض  بة  العمــويم مرشــوع قــانون املاليــة لهــذه الســ ســ ب

ية جعــز املزيانيــة مل خيفــض مــن جحــم  .3,8% اســ ٔرقامــا ق ـث وصـل ٕاىل املديونيــة الــيت حققــت  ، 2020ـ ـرمس قـانون املاليـة التعـدييل لـ% 7.5تضاعف ح قص  وقع يف  ٓن م نة  %6.2وهو ا بة ملزيانيـة سـ سـ ر املديونيـة السـلبية، ومل يبحـث  2021ل ٓ ـد مـن  ل صاد الـوطين  ق ل  ىل التوازعن البدائل من دا قرتاضاتواحلفاظ  لجوء ٕاىل  عية، عوض ا ج ق القطيعة مع العديـد مـن شـوائب املقانون المرشوع   .ت املالية و ستطع حتق ـات ايل مل  لقطاع العمويم والقطا عتبار  صادي والتمنوي، ومل يعد  ق ا  ابـة عـن إالشـاكالت منوذج ٕال ة كفـ  د لول م عية، ومل يفلح يف ٕاجياد  ج لـول وا ال من  ا م ل احلكومة ما تقدم به فريق ة، ٕاذ مل تق ت املطرو د تدامة لت ـة ضـام السـ ىل الرثوة ورضيبة بي داث رضيبة  يل ٕا ائية من ق عــي، ويه لكهــا ج ســك إالج عيــة وال ج عيـة وٕارسـاء كـذ البعـمتويــل صــندوق دمع امحلايــة  ج د التمنـوي تعديالت يف اجتاه ٕارسـاء العـدا  ٕالجياب مع مرشوع قانون   .واملستدمي ل لك هذا، لن نصدق ولن نتعاطى  ٔ
مك  .املالية هذا س  .شكرا ٕالصغا   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة سة  :السيد رئ ٓن اللكمة   .شكرا السيدة الرئ عيا ج ميقراطي  ستوري ا   .لفريق ا
شار السيد امللودي العابد العمراين ٔرشف املرسلني   ﷽  :املس ىل  س،  .والصالة والسالم  شارن،  السادة الوزراء،   السيد الرئ لس   السيدات والسادة املس عي مب ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ل  ٔتد

شارن يف املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية رمق  لسنة  65.20املس
لسيد ، ونعرب 2021املالية  ىل التنويه والشكر  ل  جنود يف بداية هذا التد هودات اليت يبذلوهنا  ىل ا ٔطر هذه الوزارة  ر املالية ولاكفة  يتوز ستقرار  خفاء لضامن التدبري املايل واملواز ٔيضا  ل وضامن  ٔم الل هذه السنة اليت ا ، والس  صادي واملايل لبالد ق ة تقلبات وتداعيات مالية تطلبت مهنم والتوازن  ائيا ورسيعا ملوا دجمهودا است وف ء  شار و صادية الن ٔبلغمك  .19- واق ر احملرتم ،ف مسي اخلاص  ،السيد الوز لس عبارات الشكر والتنويه  عي مب ج ميقراطي  ستوري ا ت الفريق ا مس لك مكو شارنو رة  شلك املناقشة العامة ملرشوع قانون  .املس ٔمام الربملان ٕال اسبة  حلوارض املالية م شغل الرٔي العام الوطين واملواطنني  ة من امللفات اليت  ه قانون املالية لهذه السنة واحملكوم مجمو اء ف ي  ء والقرى، لكن السياق ا ئية دوليا ووطنيا لو د"بتطور احلا الو ٔثرياته "19-وف ٔر بت ي  ، ا س الته ل عية  وتفا ج صادية واملالية بل وحىت  ق دة بل فقط الصحية و اقشة ملرشوع قانون املالية مرهونة ومق ٔية م ويل والوطينوالنفسية، مما جيعل  ىل الصعيد ا ب  .وحمكومة هبذا الوضع العام  لمرشوع  ،لهذا الس قة  ق لينا القراءة ا ر، استعصت  صادي وماالسيد الوز ظور اق اتنا وفق م ىل تعميق النقاش حول قضا قطا ي الزال يل قادر  منوذج التمنوي اجلديد ا ٔفق مراجعة ا صادية يف  ق لسنا املالية و ستحرض نقاشات طوي سواء مب حن  ٔفقا النتظارتنا، ف لس النوابشلك  ٔو مب ٔحزابنا السياسية حول مراجعة  ،املوقر  ل  بل حىت دا منوذج التمنوي كون مرشوع قانون مالية وكن  .ا ٔن  ل هذا  2021ا نتوقع ب مؤطرا دا ٔساسية  ،النقاش ئية فرض مراجعات  ا الو ل ايئ  ست ائيةلكن الوضع  لية ،وٕاجراءات رسيعة واست ت  ،ورمبا مر ٔولو ئية دوليا ووطنيابل وفرض مراجعة ا ستدعي مضاعفات احلا الو ٔخرى حسب ما  ل  ٔج ل ذ  .وت ٔن الوضع العام  ،ٔ ا مغلقة يف التفاؤل  اقش كون م ٔن هذا الب وملكه لن  شامئة  كون م ىل جتاوز والسياق يفرض احليطة واحلذر ولن  نا من ختطي لك الصعاب وشعبه ميتلكون من املقومات وإالماكنيات ما جيع قادرا  ينا ثوابت وطنية متك ت والصعاب، و د لالت س،  .بتفاؤل وٕارادة قوية يف ظل التالمح والتضامن بني املواطنني وبناء املستق شارن،  السادة الوزراء،  السيد الرئ لشعب املغريب   السيدات والسادة املس ستوري  يار ا خ ٔن  ة  ٔكدت املؤسسة امللك يار شعيب دميقراطي لقد  يار اسرتاتيجي واخ ة دستوري هو اخ لسيادة الوطنيةضامن لالستقرار ولو لنظام ملك   .دة الوطنية ورمز 
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ادة املغرب ٕاىل مواقع  ور احلامس يف ق ة ا لمؤسسة امللك ارصة السمل والسالم لقد اكن  ٔدواره الاكم يف م ويل ولعب  اء بني الشعوبطالئعية يف املنتظم ا ش وإال ارصة قضا التعا وليني، وم ادئ  ،ا رتام م وا سان ٔمن وسالموحق مجيع  ،حقوق إال ش يف  ولية وإالقلميية   .الشعوب يف الع ت والتقاطبات واخلالفات ا اذ الرمغ من لك الت ت بالدف ة ،متك لمغرب  ،دامئا بفضل السياسة السام ة والعربية، من رمس صورة  ت العاملية وإالفريق لمغرب يف لك املنتد ت بوحنت موقع الئق  دة الرتابية وبفضل هذه السياسة احلكمية متك وليةالد من تدبري ملف الو رتاما للك املواثيق ا دة  ،لك عقالنية وتبرص ا ٔقلق خصوم الو ىل ٕاجنازات مما  لمناوشة  هتم  ن حروا عصا نفصاليني ا ٔزجع  صادية والتمنوية الرتابية و ق ٔصعدة  ىل مجيع ا مينا الصحراوية  ٔقا رية ب بلاملغرب الك قد   .وماسية والسياسيةوحىت ا لتبرص وتف قد  سة تف سارع والالمسؤوليةما وقع يف الكررات ما هو ٕاال حماو  ة، بل يه تعبري عن الرعونة وال عهثا، ونقف ومن هذا  ،لمصداق يفام اكن مصدرها وم شة  ٔفعال الطا ن لك هذه ا رك ااملوقع ند ش املليك وا رام لقوات اجل الل وٕا ٔمن وقفة ٕا ل احلفاظ ملليك وقوات ا ٔ س  ايل ونف ىل ما بذلته هذه القوات من  دة  لية والقوات املسا ا ات احلدودية وا ٔمن ويف لك الوا ستقرار وا ستقرار هام نعمة هذا الب وهام مثن تضحيات جسام لقوات ىل السيادة و ٔمن و دةفا ش والقوات املسا رك واجل ٔمن وا س،السي  .ا ة   د الرئ اق ٔيده اكنت اس صادية السياسة احلكمية لصاحب اجلال نرصه هللا و ق داث جلنة اليقظة  ٕ د  ورو املست ء  ة و جعة يف موا اص و داث صندوق  ر، وٕا د"اليت ترتٔسوهنا السيد الوز مث  "19-كوف ري  ة، املالية و لية، الص ا ات ا سيق بني لك القطا ره الصحية   .هاتفعيل الت ٓ ء واحلد من  ة الو ت بالد من موا ٔن ننوهولكها ٕاجراءات مك سعنا ٕاال  ملناسبة ال  عية، و ج صادية و ق كفريق  ،و شارن لس املس عي مب لتضامن  ،دستوري دميقراطي اج عة  ات الشلقمي الرف ٔبدته لك ف ي  الص يف العمل والتفاين ا ٓزر وإال ة عب املغريب والت ٔطر وزارة الص ي اكن  ور الطالئعي ا ٔزمة احلجر الصحي، وا لعني الل  وا الفريوس ا ن وا ن ٕاداريني ا د ٔطباء وممرضني ومسا ة العامة ومعاجلة املصابنيمن  ىل الص ىل النظام   .وسهروا  لية وإالدارة الرتابية يف احلفاظ  ا ٔرسة الرتبية الوطنية اليت مضنت اسمترار العام واكام ننوه بدور وزارة ا ة العامة ودور  ت اسمترار السوق وتوازنهلص ٔم ة اليت  ارة والصنا روس وكذ الت دة والوقاية دون  ،ا ٔمن والقوات املسا ة من درك و ىس طبعا القوات العموم ٔن ن
ن  .املدنية ٔ ٔزمة  دة ا ٔن  رة تقدمي هذا املرشوع ب ٔكدت مذ ت عن لكن وكام 

صاد الوطين بفقدان املناصب  ق ىل  الالت كثرية انعكست سلبا  لشعب املغريب اخ ات الهشة  لف عي  ال الوضع إالج ةوفرص الشغل واستف ات إالنتاج لعديد من القطا يل  راجع  ،والتوقف اللكي واجلزيئ واملر صاديو ا روض اق خول يف  منو وا راجع ا رات مت  ر ٕاىل تقدمي مرشوع قانون مالية معدل لسنة ا م ،س صادية 2020اضطررمت معه السيد الوز رو اق ت املا لتواز ل مراجعة الفرضيات والتوقعات  رة التقدمي   .ٔ سبة وما يؤكد ذ املعطيات املرمقة يف الباب الثاين من مذ سبة  %6.2كرتاجع التحمالت ب راجع املوارد ب سبة  مث اخنفاض %6.9مث  متويل ب ات ا ل الرضائب املبارشة مث ما جسلته مداخ  ،%4.35اج راجع بلغ  ىل الرشاكت مبا قدره  %6.1من  راجع حصي الرضيبة  و ق فهيا10.79% ريد التدق ٔم ال  ر هذه  ٔن قراءتنا كفريق دستوري دميقراطي لكن  ،، فقط السيد الوز عيستحرضها لنؤكد كام قلنا سابقا  ٔزمة موجودة  اج ٔن ا شامئة  كون مفرطة يف التفاؤل وال م ائيا وجيب التعامل معه حبذرلن  ق إالقالع ولنا من املقومات كام قلنا  ،وتفرض واقعا است ت فلكنا ثقة يف احلكومة لتحق ٔزمة وختطي الصعو اوز ا شودلت صادي امل س،  .ق شارن، السيدات والسادة  السادة الوزراء،  السيد الرئ الل سنة   املس صادي  ق امال يف الكساد  دها  كن اجلاحئة و ٔدى ٕاىل  ،2020مل  والية مما  اف لثالث سنوات م زامهنا مع مومس  ٔوساط القرويةبل  لقطاع الفال مث ارتفاع البطا يف ا ٔدى ٕاىل تع  ،راجع القمية املضافة  ٔن ٕاجراءات احلجر الصحي يف بداية السنة  دقة، طيل جع كام  ات املرتبطة هبا اكلنقل، الف شطة العديد من القطا ٔ ة وتعليق  ريها، مث تعطيل املصانعالسيا رٔسون هذه   .املطامع و ر  ٔنمت السيد الوز ٔمر مليك و شاء جلنة اليقظة ب ة الوضعية وٕانقاذ الرشاكت من إالفالس وٕانقاذ فرص الشغل، فقد مت ٕا لجنة ملوا ةا صاد الوطين وسامه  لكن الفال ق ليه  ٔمه قطاع يعمتد  ، ويه كام تعلمون  شغيل اليد العام صادي ويف  ق منو  سبة ا بري يف  ت مصوده شلك  ٔث ٔيضا قطاع  منية يف العامل القروي وهو  ٔزمةالقطاع القائد للك  افظ  ،الل ا ة تداعيات اجلاحئة و بري يف موا ة  ا ٔبدى م ث  ح زوي ىل صادرته ىل  ٔيضا  افظ  ات الغذائية و ملنت لية  ا سويقي بل  ،لكن  .ٕاىل اخلارجد السوق ا برية وٕانتاج  ست لكها ضيعات  ة الوطنية ل انو الفال جلفاف و ة صغار ترضروا كثريا  ٔسواق  اهناك فال الق ا يد حركة التنقمن ٕا ة توقف النقل وتق برية يف املنتوج ن ر  وا خسا ر حورمت لك  ،لووا مع مصود الفالح السيد الوز ٔية التفاتة  س هناك  ني وحىت لكن ل ارش للك املنت مع املبارش والغري م ات املترضرة وقدممت ا القطا
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ات الهشة ر ،لف ٔزمة السيد الوز ة ا دا يف موا س،  .لكن الفالح ظل وح بري وارتفعت معدال  السيد الرئ شلك  شغيل  ر قطاع ال ٔ ت البطا لتفوق ت ذ  ،12% ة  19وهو مستوى مل يعرفه املغرب م د املندوبية السام دد العاطلني فاق ام وتوف ٔن  شغيل ب مليون  1.48لتخطيط حول البطا وال دة فاقت  كر لٕالجراءات إالجيابية لتعبئة املوارد املالية  ،%56ز ث متت ت وحنن ال ن ٔزمةمليار درمه  33عبئة ما يفوق مببادرة من امل دمحم السادس ح عية ل ج صادية و ق ة التداعيات  ات الهشة وموا سبة   .مع الف ل دو القروض  ادة  ٕ ٕالجراءات املتعلقة  ٔيضا  ةشيد  ات املترضرة وببعض إالعفاءات الرضي ري  ،لمقاوالت والف لكن هذا  ملقارنة مع فرص الشغل املفقودة، و ل اكف  راجع فرص ا ىل ملقارنة مع  ٔن املقاو مغربية معوما و لمواطنني املغاربة، وميكن اجلزم  سبة  ل
ىل  ٔزمة  ٔثريات سلبية ل ه ت اصب الشغل ستوا متويلاخلصوص اليت ختلق م ٔكرب مشلك هيلكي تعانيه هذه املقاوالت هو ا ة الس  .مدى سنوات، و ملبادرة امللك شيد  ٔيضا  داث صندوق دمحم وهنا  ة ٕال ام ر ٔن املقاو املغربية تعاين من  ،السادس لالس ر  صادي لكن حنذر السيد الوز ق مج إالقالع  ر بة  ىل موا ٕالهناكضعف الرمس ورمبا قد تفقد قدرهتا  عية   .وستصاب  ج صادية و ق ة التداعيات  برية ملوا ت  ا ٕاذن حتد عية وتعمميه متثل يف دمعٔمام ج يل  ،نظام امحلاية  ا سهتالك ا ات الهشة والفقرية مث حتدي ويف دمع  لف ل  لق فرص  ىل الشغل و صاد الوطين وتقوية كفاءات املقاوالت الوطنية ودمعها ماليا  متنيعحلفاظ  صاديق ق بة إالقالع  ر وموا س ىل  لتحفزي  سشكرا الس   .ورشيعيا    .يد الرئ

سالسيد  لشغل  .شكرا  :اجللسة رئ ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٓن    .تفضل  .اللكمة ا
شار  س،  :بارك الصاديامل  السيداملس شارن احملرتمني،  السادة الوزراء،  السيد الرئ ل   السيدات والسادة املس ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  شغل رشفين  ٔيت يف سياق دويل، 2021ملناقشة مرشوع القانون املايل لسنة  ي ي عية، ، ا ج صادية و ق رو وتداعياته الصحية و ء  رز جتلياته تفيش و ٔ

ول والعالقات  ل الشعوب وا ىل مستق رت وستؤر ال حما  ٔ   .اجليوسياسية واجليواسرتاتيجيةواليت 

رب لصها من هاته اجلاحئة وٕاذا اكن هناك من دروس و ست ٔن  غي  ات النيو يه فشل  ي تلي التو ٔثب ٔكد  بريالية اليت  ٔزمة وت ة ا فشلها يف موا
د هو مرامكة الرحب وسليع لك يشء وجع  ٔن هدفها الوح ٔخرى  ةمرة  سان وتدمري الب ش إال ىل مسو قمي املعرفة وال  .اصع ملنطق السوق وهتم ٔخرى  ة  ٔكدت من  ي عمل والبحث العلمي و هن ء والبحث عن لقاح  ءودور املنظومة الصحية الوطنية يف حماربة الو رشية مع هذا الو ٔساة ال لقرارات   .م رزها املسلسل املتواصل ملا ىل املستوى إالقلميي حتولت املنطقة ٕاىل خمترب جتارب  ٔ ططات ومشاريع القوى العاملية الكربى و ة طبيعية لسيادة مسي بصفقة القر وا ة رسقة القرن، ن ٔحرى صف ٔو  داد والفساد يف املنطقةن  اسبة لنؤكد يف الك ،س ٔشاكل التطبيع مع العدو نفدرالية و ويه م لشغل عن رفضنا القاطع للك  ميقراطية  لشعب الفلسطيين يف ٕاقامة دولته ا ىل احلق الثابت  ر الصهيوين ونؤكد  ىل اكمل  امصهتا القدس الرشيفاملستق  شيد يف الك  .ابه و لشغل ونىل املستوى الوطين،  ميقراطية  ح معرب فدرالية ا ادة ف ل ٕا ٔ ة من  ة امللك لقوات املسل ل السلمي واحلازم  اص والبضائعلتد ٔش ىل رضورة  ،الكررات وضامن حرية التنقل ل ونؤكد  دم عو  ٔي اختاذ لك التدابري وإالجراءات لضامن  ة  دة الوضع السابق وموا لمس حبرمة الرتاب الوطين بار  ،حماو  الل وٕا اسبة لنقف وقفة ٕا ٔمن ويه م دة و ا عن و ٔمان الوطن واملواطننئمام تضحيات اجلنود املرابطني يف الصحراء املغربية دفا ادرات و كام ندعو حنن يف الك  .و لشغل ٕاىل اختاذ م ميقراطية  نفدرالية ا ستحضار البعد هتدف  ة  دة إالفريق لو يلٕاىل جعل معرب الكررات طريقا  ٔفق اسرتاتيجي مستق س،  .التارخيي وب ر،  السيد الرئ لحركة   السيد الوز ىل هنجها إالقصايئ  ستغراب ٕارصار احلكومة امليض  ل  اقشة وٕابداء الرٔي خبصوص س ت النقابية يف م نفرادي يف تدبري هذا االنقابية، بعدم ٕارشاك املركز ملرشوع لتؤكد هبذا السلوك املنطق إالقصايئ و
ت من جلنة اليقظة  قصاء النقا ٕ ٔن قامت  ٔن العام، كام سبق و صاديةالش داث جلنة اليقظة  ،ق ستجيب ملطلب احلركة النقابية يف ٕا ت ومل  ٔولو عي وحتديد ا ج قة الوضع  ىل حق لوقوف  عية  ٔجراء واحلفاظ واالتفاج ىل ا ٔزمة  ر ا ٓ ف  ىل ٕاجراءات معلية لتخف ٔن هاته احلكومة يه حكومة فاقدة ق  مللموس  ٔكد  اصب الشغل، ليت ل املعضالت  ،لٕالرادة ولقدرةىل م ٔزمة و ة ا ٔي تصور ملوا رشط وال مت  ميقراطيموإالشاكالت الكربى اليت تعاين مهنا البالد، وال متت ثقافة احلوار  لبناء ا وية   .ؤسس  ٔزمة الب الالت اجلوهرية وا خ اجزة عن معاجلة  حكومة 
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ات السياسوية الضيقة  ارقة يف الرصا عية، حكومة  ج صادية و ملزيدمن ق ل الظفر  ىل  ٔ سابق  يازات وتوزيع املناصب وال م اهتا حمصو من  شغاالهتا ورصا ستحقاقات املواقع ولك تفكريها وا قر لتصور ولرؤية رة يف  سا يف ابية املق لتكرس بذ مشهدا سياسيا بئ ابة النتظارات املواطنات واملواطننينت ست ٔفقد ثقة الشعب  ،التغيري و ٔهنا ال تؤر مما  رمهتا  ابية  نت يشاملغريب يف املؤسسات ويف العملية السياسية و س،السيد   .ىل واقعهم املع ر،  الرئ ت 2021ٕان مرشوع قانون املالية لسنة   السيد الوز ٔولو ىل  شلك جوا  ، ال  عي ودمع  ،املر ج اب عنه البعد  ستوعب دروس اجلاحئة، و لمواطنات واملواطننيوال  ة  ،القدرة الرشائية  عية الضام ج و  ٔفق بناء ا و انية ة اجليدة وا دمات العموم ٔهيل املنظومة و  ،ل عية الشامشغيل الشباب وت ج اهزة لتعممي امحلاية  ٔقل لتكون  ىل ا ساؤالت السيدات   .الصحية  ىل  مك ردا  ر، يف جوا ديدة ورمغ ٕاقرارمك، السيد الوز ٔمناط  برية حنو  ٔن العامل خيطو خطوات  شارن،  صادي والسيايسوالسادة املس ق عية و ج اتية لتدبري  ىل القدرات ا ٔن ، ويعمتد  ة، ٕاال  و واخلدمات والعموم ليات التضامن وتعزز ا ىل تقوية  ىل و سمترارية و ىل  افظ  اء عكس ذ و ىل مرشوع القانون املالية  ٔمهها احلفاظ  ٔبطلت قوانني املالية السابقة، و يارات اليت  خ ت احملاسباتيةنفس  ر املالية احملرتما ،هننئمك  .التواز لاملية يرصح  ،لسيد وز ر  ٔول وز مك كنمت  ٔ
ٔوىل  خطوة  ٔن تقليص جعز املزيانية  ت املالية وضامن استقرار مستوى املديونية، بوضوح يف هناية تقدميمك لهذا املرشوع،  لنظر ٕاىل الزتامات بالد مع اكفة الرشاكيف مسار استعداد التواز ه  ار ال رجعة ف اصة املؤسسات ء، وهو خ ولينيواعتبارا كذ لرضورة توطيد ثقة هؤالء الرشاكء، و مثرن ا ط واملس ممك السيد . املالية ومؤسسات التنق ى  هت ا ر ٔن حتظى بثقة   .الوز ل  ٔ نا املوقرة ال جتهتد وتعمل من  ٔن حكوم متكهنا الشعب املغريب، بل جتهتد لرتيض ورىض عهنا املؤسسات املاوهذا يؤكد  ل لية،  رهن مستق نمن املزيد من القروض املرشوطة، اليت تغرق البالد و دمة ا ال القادمة يف املديونية ويف  ٔج س،  .ا ر،  السيد الرئ لجوء دامئا لالستدانة   السيد الوز سمتر احلكومة يف بيع املؤسسات العمومولسد هذه الثقوب وسد جعز املزيانية، يمت ا ة الهامة ة إالسرتاتيجية، كام ولخوصصة، ل حصل مع مصفاة السامري، اليوم مع العديد من املؤسسات العموم

سويق البذور  ال، ويه مؤسسة  "SONACOS1"اكلرشكة الوطنية ل سيق م ٔصل بت ٔساسية املغربية ا ىل تطور ٕانتاج البذور ا سهر  ة  لبحث الزراعي، وهكذا نتجنب كدمعوم شعب مع املؤسسة الوطنية  ٔمثنة يف و و ي سيصبح هو املتحمك يف إالنتاج والتوزيع وا ارج، ا ل ٔمن الغذايئ   .ا خوصصهتاالتبعية  سويق البذور سهيدد ا ا نطالبمك ٕان تفويت الرشكة الوطنية ل ة املغربية،  ل الفالح املغريب والفال س،  .لرتاجع عن تفويتهلمغاربة، وهيدد مستق ر،ا  السيد الرئ ىل   لسيد الوز اسبة لسن الرضيبة  ٔحسن م اسبة واكنت  لوا اكنت هذه السنة م ريات البالد، و ن استفادوا من  ٔغنياء ا سامه ا ستقالل، كام الرثوة، حىت  ل  ستقالل حىت ق ذ  ٔكرث من ستني سنة م رياحلظوة  ح  ٔر سرتجع ولو جزء من ا ٔمام احلكومة ل سامه  اكنت فرصة ساحنة  ذ حترر القطاع، وليك  ، اليت رامكهتا رشاكت احملروقات م ح اليت رامكهتا املعقو ٔر ٔمني ورشاكت االتصال جبزء من ا ٔبناك ورشاكت الت ل اجلاحئةا ن وق س،  .ٕا اسبة حملاربة الغش  2021كام اكن مرشوع القانون املايل لسنة   السادة الوزراء،  السيد الرئ م هترب الرض  ر، فٕان وا ٔرقاممك السيد الوز مك و سمتر والزالت  %97ييب، حفسب ترصحيا ٔهنا  اجئ سلبية، واملعجزة  هترب الرضييب، من الرشاكت ترصح سنو ب ٔهنا هاته الرشاكت متارس ا ٔكدون  ٔنمت م مسمترة يف معلها، و
دي  ٔ ىل  اهتا يف الرضب  اجزة عن ممارسة صالح حكومة  مك  الف الرشاكت تعمل املهتربني والك ر، بوجود  عها لهؤالء املمتلصني والغشاشني، لغشاشني، وتقرون، السيد الوز ٔداء الرضائب، بل تعدوا ذ ٕاىل ىل ٕاصدار الفواتري الصورية وتقوم ب هترب من  متلص وا فوا  ك ن مل  حق يف اخلصم منا و  رامه، من خزينة ا ٔموال تقدر مباليري ا اع  ٔي معل اسرت ام ب ىل القمية املضافة دون الق لشغل نطالب بتجرمي هذا   .الرضيبة  ميقراطية  ن استفاقوا من وكنا دامئا يف الكونفدرالية ا ات بعض املسؤولني ا ا كون ق ٔن  متىن  و من الفعل، واليوم  هترب الرضييب حيرم خزينة ا ٔن الفساد والرشوة وا ٔقروا  ر، موارد ماليسباهتم و س ه  ه تطور املقاو املغربية ويف و مة ويقف يف و ٔكده تقرر البنك ة  لس النواب و ويل حول معيقات املقاو لسنة كام رصح بذ السيد وايل بنك املغرب مب سبة  2019ا ٔمهها الفساد والرشوة ب اكن  15%.  

                                                 
1 Société Nationale de Commercialisation des Semences 
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س، لعد  السيد الرئ ذ زمان كنا ننعت  ني كنا نرصح بذ م ني واملشككني يف و ٔموال م ر حبجم ا رمك السيد الوز ٔذ ٔن إالجراءات لك يشء، وال تفوتين هذه املناسبة  لجميع  ٔكد  ارج لتت ل هللا عام  اعف"ــ لحكومة السابقة واحلكومة احلالية ما يعرف عند العموم باملتضمنة يف بعض القوانني املالية املهربة  سامه "سلف ٔهنا س ارج ٕاىل واليت تدعون  ل ٔموال املهربة  اع ا ه احلكومة ٕاىل  يف ٕار ر ون هبمك السيد الوز هذا ٔن ٔرض الوطن، كنا دامئا ن ىض   ..املق
سالسيد  شار  :اجللسة رئ لمحرض ،السيد املس ادي نضمها  ، املدا    . ٔعطيين املدا

شار    .املداشكرا جزيال، ما معر سالينا هذه   :بارك الصاديامل  السيداملس
سالسيد  شارن   :اجللسة رئ ن املس د السيد ٔ ر،  ل السيد الوز ل الرد د ٔمعو، تفضلٓخر مدا ق لطيف  ٔستاذ عبد ا   .ا

شار  ٔمعو السيداملس لطيف  س،  :عبد ا شارن،  السادة الوزراء احملرتمني،  السيد الرئ ٔمهية الظرف الراه  السيدات والسادة املس ىل  يد  ٔ ا الوطنية بعد الت سبة لتطورات قضي ل شلك قوي ن  هنايئ  لها ا رسع يف مسار  ٔن  ٔهنا  دات اليت من ش يد كذ واملست ٔ ايت، وبعد الت نونرب املايض  6والتذكري وحتية ملضامني خطاب صاحب اجلال يف يف ظل سيادة اململكة، ووفقا ملقرتح احلمك ا ٔمم  ورسالته ومضمون رسالته بواسطة الهاتف ٔمني العام ل ة ٕاىل السيد ا ف ٔههبا والك ة وت ة امللك ٔمام قواتنا املسل بري  الل  ٕ دة، والوقوف  ٔ الكرراتاملت ٔ احلدود يف مس د   .اليت تعاملت هبا يف مس ٔ ٔنه اكن  رمك  ٔذ ر،  ٔعود ٕاىل مرشوع قانون املايل، السيد الوز
لمبادرة ٕاىل تعديل مزي  سية  ٔسباب الرئ ذون الوقت 2020انية ا ٔ مك ت ٔ ل ،  ٔ بتاكرات من  ٔن جتددوا الطاقات و ٔنفاس و ة تبعيات اجلاحئة اليت ستكون سنة الاكيف السرتداد ا دا 21موا كون مرشوع قانون املزيانية يف هذا املستوى،   .صعبة وصعبة  ٔن  ظر  كفي من املؤرشاتوهبذا املنطق ن رى ما  ٔسف مل  ٔنه مع ا كفي من املبادرات  ٕاال  ، و هل حيق لنا، وما  اكم فس الشعب املغريب  فس معمك وي ة ثقل لتجعلنا ن ىل مدى قدرهتا وقصورها يف موا اسب احلكومة اليوم  ٔن نعتربهل سن ب إالنصاف واملوضوعية  ديدة مبالمح املايض؟ مرشوع املايض؟ وهل حيق لنا من    املزيانية هذا جمرد موازنة 

ل  ديد دا نه بصدد البحث عن يشء  ٔ ها  ٔسئ جتاوز ٔظن هذه ا
ٔزمات  ا من ا ىل ٕاخراج ٔداء احلكويم احلايل قادر  ٔبعاد واليت ال قدر هللا ستكون نتاجئها وخمية يف سنة هذه املزيانية، وهل ا عددة ا ظر م  ؟2021م ر ،ن املرشوعي ظر تقدميه  ،السيد الوز ي كنا ن اللها احلكومة عن انتظارات قانون املالية ا كون وثيقة جتيب من  ٔن  ر لهذه السنة  ٓ لنظر ٕاىل ا عي  ج لطابع  اصة مهنا ت املتعلق  اصاملواطنني،  شلك  عي  ج ىل املستوى  لقهتا اجلاحئة  ال و، السلبية اليت  ة وعن التعلمئحت وب ا ،دث عن الص ي سمل ورد ذ يف التقرر املك ىل  ،ٕاليمك ٔساس هذه املزيانية  ٔن  ظر  ل املثال كنا ن ىل س ٔساسية، ومس 3ولكن  ٔو إالصالح ٔ حماور  لتغطية الصحية  كون هذه املزيانية يه الورش املتعلق  ٔن  ظر  ٔمهها، كنا ن عي اكن  ، (le socle) ج ٔساس لالنطالق ملدة  يه يشء 5ا ٔتوا هبذا  تعاملت معه  ،سنوات، مل ت ٔ  بعض التفافاملزيانية كام تعاملت مع املزيانيات السابقة بتخصيص  يف مس عية ج كون   .القضا  ادي  ة لقانون  (phare)قلنا هذا  ق سبة لالنطالقة احلق ل

ي  ٔيت من بعد اجلاحئة ا ديدامالية ملا سي املا  ٓخرا،  املا  ر  .سيكون  كون   ،السيد الوز ٔن  غي  صادي ال جيوز وال ي ق ذ ٕان هدف استعادة التوازن  ٔ عيةىل حساب الطبقات املتوسطة والطبقات الفقرية، فهذه املزيانية مل ت ج ات  ٔو هذه الف ىل هذه الفصائل  ات صاح  .العبء متاما  ٔن انطالقا من تو ىل امجليع فصحيح ب ، فٕان  ٔن يتحمل مسؤوليته، وهذا ما ب اجلال اب اجلدي ومسؤولية امجليع حكومة ورملا كذ  ك الل  حلد من تدهور القدرة الرشائية ورسحي يتطلب من احلكومة حتمل هذه املسؤولية من  ٔفق والفوري يف اختاذ التدابري الكف  متع الواسعة، ومع ذ العامل وٕافالس املقاوالت وسد ا ٔن هذه بالد بغيناها، بغينا ندافعو ى رشاحئ ا دوننا جبانبمك  ٔن نتفاءل وست رفع هذه املزيانية شعار البد لنا  ٔن  ظر  الصمود والثقة "لهيا نتفاءل ولكن ن ش املشرتك ش، الصمود امجلاعي يق  .اب هذا الشعار يف مضمون هذه املزيانية "والع ٔمهية فرض فالتعا ىل  ىل توصيات يض إالحلاح جمددا  شلك رسيع  بتاكر فهيا والتعامل  ىل الرثوات الرضيبة وتنويعها و كون من مفر من الرضيبة  ٔنه لن  رمت  ٔعيد ٕاىل ذا شاملناظرة، ف ادة . .ٔن الثقل واملزيان ما تقادش يف هذه البالد ٕاىل مااك الرثوات وٕا يل النظر يف الرضيبة الفالح ٔخرى ا ٔشياء  سة و لهيارتيق مازال ك عي    ج سك  لحمة الوطنية وال ٔن تعزز ا ىل املزيانية اخلاصة تدعس املزيانيات السابقة، كام  يت التنصيص  ىل مستوى الثقايف والهو اب لكية عن ي  ي  ٔمازيغي يف قانون املالية، هذا الطابع ا شعر هبا مزيانيا جتعلنا   .هذا املرشوعبتفعيل الطابع ا س ٔدوات واملؤرات اليت  ٕان لك املؤرشات وا
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ك ،يف موقع ليكذما  ٔنه سنة  ،ش  لهيا  لينا التصويت  يل ميكن  2021يصعب  ة ا ٔسل ٔو  ا وبيد ٕاماكنيات  يف  ،التحمك فهيا، من مجلهتاختيف ٓمال اءت ختيب ا لينا انطالقا من  .مقدمهتا هذه املزيانية هذه اليت  منشيو مع هذه  ،كام قلت ،هذه العنارص سيصعب 
ٔن هذه املزيانية مرشوع جعز عن تقدمي احللول  لنظر ٕاىل  ه بالد يف هذه الظروف املزيانية  عية اليت توا ج صادية و ق ىل صعيد التصدي لمعضالت  ٔو  ة  ىل مستوى ٕانعاش ا إالنتاج ريلفقر والهشاشة القاسية، سواء  مك اليشء الك ظرون م ، واملغاربة ي   .وشكرا  .والبطا

س اجللسة شار احملرتم  :السيد رئ الت السادة والسيدات ممثيل   .شكرا السيد املس ىل مدا لرد  ر  لسيد الوز ةاللكمة  مو   .الفرق وا
شعبونالسيد دمحم  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ،ب ر إالق س،  :وز ، السيد السيد الرئ و ر ا ر،  وز شارون احملرتمون، السيد الوز الت  السيدات والسادة املس ىل تد ٔمام جملسمك املوقر، جوا  ٔقف جمددا  ٔن  ة مبناسبة املناقشة العامة سعدين  مو ٔول من مرشوع قانون املاليةلجز السيدات والسادة رؤساء وممثيل الفرق وا ا الوطنية، ويزتامن هذا النقاش  .2021 لــ ء ا رية اليت مع التطورات الهامة اليت تعرفها قضي مثني املاكسب الك ل  ٔ دانيا وديبلوماسياوما تتطلبه من يقظة وتعبئة جامعية من  زتاز من . حققهتا بالد م ٔن نعرب عن ا ين ٕاال  ساريوال ميك طقة الكررات من مرزقة البول لقرار املليك السايم بتطهري م سة و ديد  ستفزازية واملناورات اليا ٔعامل  عال ا ئوا ميعنون يف اف ن ما ف دود بالد مع اجلارة موريتانياا ىل  ة  .وعرق حركة السري  ة امللك نت عهنا قواتنا املسل ٔ ة العالية اليت  رتاف ملعرب ٕاىل طبيع كام حنيي  ادة الوضع  الل ٕا الل هذه العملية من  نفصاليني، ته، الباس  شيات  ل ة وسلمية من م رتاف مة وبطريقة ا اريةوتطهريه بصفة  سانية والت سيابية احلركة إال ة،  .وضامن ا ة امللك لقوات املسل بار  الل وٕا ه بتحية ٕا ٔتو ٔن  ٔود  ىل الروح الوطنية وهنا،  دة،  ٔمن الوطين والقوات املسا رك املليك وا فاع عن حوزة العالية، اولقوات ا الل التفاين يف ا لهيا من  ئوا يربهنون  ستقرار وسالمة ليت ما ف ٔمن و ىل ا دته الرتابية، واحلفاظ  لروح الوطنية العالية والتعبئة وإالجامع  .املواطننيالوطن وو زتاز  رب عن ا ٔ ٔن  ٔود  كام 

ادة احلكمية جلال امل حفظه هللا ري حتت الق ن الوطين الك ٔ ، يف موقف  ه لك املغاربة ادة وشعبا ،ف ددة  ،ق ٔن املسرية اخلرضاء يه مسرية م ىل  واص مينا اجلنوبية   .وم ٔقا هتا  ٔن املسرية التمنوية الشام اليت دش ات الواهية وما من شك ب ٔطرو ىل ا ري رد  اعها ٕاىل حضن الوطن،  ذ اسرت دتنا الرتابية، و م داء و ٔ ٓلكة  مج التمنوي اخلاص واملت ىل رٔسها الرب ٔيت  لية ي غي من الفا ىل مواص تزني مبا ي ي سنحرص  ٔقالمي، ا ة وتوفري إالماكنيات املالية الرضورية، هبدف توطيد املسار التمنوي هبذه ا ىل املستوى والرس لتمنية  ا، وجعلها قاطرة  ا الوطنية، ال يفوتين واجب  السيدات والسادة، .يإالقلميي والقار لصحراء املغربية وتعزز اندما دات قضي ىل اخنراطهم القوي يف ٕاطار استحضار مست شارن احملرتمني  لسيدات والسادة املس ىل جتندمه املتواصل الثناء والشكر  متعية الشام خبصوص هذه القضية، و شها بيف التعبئة ا ائية اليت تع ست لمك إالجيايب والبناء مع مضامني مرشوع  .الد جراء هذه اجلاحئةيف ظل هذه الفرتة  ٔنوه بتعاومك وتفا ٔن  ٔود  مك 2021قانون املالية لسنة كام  الل مالحظا ربمت عنه من  ي  ٔهنا حتسني مضامني، وا مك واليت من ش مك وتعديال مك وانتقادا هذا  وساؤال سجم والتوجهيات الس ة لصاحب اجلال نرصه املرشوع وجتويده مبا ي ائيةهللا، وستجيب النتظارات املواطنات واملواطنني وتطلعاهتم يف ظل هذه ام ست ة  القة  .الظرف سمترار يف بناء  ىل  ٔؤكد لمك حرص احلكومة  ٔن  رشيعية، وهو ما مت كام ال يفوتين  ا احلوار والتواصل املسمتر مع مؤسستمك ال ذ بداية قوا ميقراطية املالية ببالدكرسه م وتفعيال  ،هذه اجلاحئة، تعززا  لاملية ودستور  ضيات القانون التنظميي  ي 2011ملق ه ا و، وخصوصا م ت مالية  ىل تواز ىل دور الربملان واحلكومة  شلك ٕاجيايب  . ينص  ىل التعامل  ات املشلكة وواقعي مع التعديالت املويف هذا إالطار، فقد حرصت احلكومة  مو ثقدمة من طرف خمتلف الفرق وا لبية ومعارضة، ح ٔ تعديل مت التقدم  201ٔنه من بني  لسمك املوقر،  ول  129هبا، مت حسب  ولها . مهنا لفرق املعارضة% 76تعديال،  25تعديال، وق ٔمه من التعديالت اليت مت ق سبة . 1 :ومن  ل مكييل  داث واجب  ىل ٕا اتيني التنصيص  ٔسايس عن املرض، لمقاولني ا اري ا ٔمني إالج ستفادة من نظام الت هنم من  اضعني لنظام املسامهة املهنية متك ل سبة  ل ليه  صوص  دة؛ىل غرار ما هو م لغه . 2 املو اوز م ي ال يت ٔجر إالجاميل ا درمه واملدفوع  10.000ٕاعفاء ا ٔو ال  ٔو امجلعية  ة ال من طرف املقاو  ف ك ي فقد شغ  ري ا ٔ رب  30ٕارادية، يف الفرتة املمتدة ما بني فاحت مارس وتعاونية، ل ، وذ 2020شت
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؛  12الل  شغي رخي  ٔوىل ابتداء من  ة من . 3 شهرا ا ة املمنو ٔو العي ىل ٕاماكنية خصم الهبات النقدية  ٓت، لفائدة امجلعيات املعرتف لها بصفة التنصيص  ش سعى لغرض امل املنفعة العامة اليت  يئ؛  د . 4 ب ة تضمني الفاتورات لرمق ق لزام ٕ ضيات املتعلقة  لمبيعات عن لك دم تطبيق املق لبيان  ٓت اليت تديل  ش ىل امل ىل . 5 زبون؛ الزبناء يف الرمس املهين  ستفادة من التدبري املتعلق بعدم فرض الرضيبة  ٔول مرة امللزمني املزامتديد مدة  ل عند الكشف  ىل ا لرضيبة  اضع  شاط  الل سنة ولني ل ى ٕادارة الرضائب  سترياد من . 6  ؛2021عن هوهتم  سبة رمس  ٔلياف % 17,5ٕاىل  %2,5رفع  ىل ا ري املسمترة؛ ة  و املسرية بصورة مستق . 7  الرتي ذف بعض مرافق ا رخي  ل  ٔج ديق والسيا التابعة لوزارة املتعلقة ببعض مؤسسات ال ت عي، ٕاىل فاحت تكون الف ج صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا الت وما تضمنته من  السيدات والسادة، . 2021يوليو السيا ىل إالصغاء لك ٕامعان للك التد ٔنلقد حرصت  ل معمك  ٔود يف ٕاطار التفا ٔو نقد، و ات وتنويه  ٔؤكد  مالحظات ومقرت
لينا حشد الطاقات وتوجهيها حنو  ق يفرض  اص ودق ٔمام سياق  ت بني احلكومات، اليوم  ش يف املايض واخلوض يف املقار ل، بدل الن جيابياته وسلبياتهاملستق ٕ ري املتوازنة ملا مت ٕاجنازه  ة و ٔزمة، اعمتدت لغة الرصا .وتقدمي القراءات التجزي ذ بداية هذه ا ة والواقع ومل فاحلكومة م ٔزمة مشلت لك دول العامل، واملغرب ال . متارس التضليل ٔثريات هذه ا اصة ف ة  ٔرسه يه ظرف ة اليت متر هبا بالد والعامل ب اء، فالظرف رت هباشلك است ٔ صادات العامل ت د يف العامل اكن يتوقعها، ولك اق ٔ قة، وال  ل .ودق بري يف  شلك  سب البطا ارتفعت  سب  ف ٔرقام دول العامل، وتفامقت  لخوض يف تفاصيل ا ٔنمت تعرفوهناجعز املزيانية ومعدالت املديونية، وال داعي  ت، ف يض وجود من يفهمه . واملقار ٔن قول احلق يق فهذا . عندما يقول البعض ب ه هو. حصيح ٔن نطر ي جيب  من يقول احلق؟ ومن جيب : لكن السؤال ا كون صادقة يف تعاملها مع املواطنني ومع  فاحلكومة ٔن يفهمه؟  ٔن  ىل  ٔثريات هذه حرصت  الل تقدمي لك املعطيات املتعلقة بت عي واملايل، كام قامت بعرض لك مؤسستمك احملرتمة، من  ج صادي و ق ىل املستوى  بة املقاوالت اجلاحئة  عي وموا ج مع  ىل مستوى ا ذة  ياطات بالد من العم  لكتفاصيل التدابري املت ىل اح ىل مستوى احلفاظ  اهتا، و متويل خمتلف النفقات يف ظل الرتاجع ف متويالت الالزمة  الصعبة، وتوفري ا

و ري ملوارد املزيانية العامة  ٔو  .الك ساين لهذه اللكمة  ملعىن إال ٔن احلكومة اكنت صادقة، سواء  ضياكام  ليه مق ي تنص  ذ ت القانون التنظميي لقانون املالية، عندما ملعىن ا ٔول قانون مالية تعدييل م ٔن ٕاماكنيات بالد املالية  .سنة 30قدمت ملؤسستمك احملرتمة  ٔن نعرتف ب يض  ٔن قول احلق يق ٔعتقد  ٔنو يض  ٔن تطورها يق ات  حمدودة، و ٔن نقدم املقرت ملسؤولية، و ىل  نت عد  ٔن ن ملسؤولية الواقعية والعملية، و ٔن ال نلقي  ة اخلطاب، و عن ازدواج ىل احلكومة لني يف ٕاطار املناظرة الوطنية  .فقط  حت احلوار مع لك الفا ت، ورشعت يف تزنيلها سنة فاحلكومة ف واصل هذا التزنيل بعد 2020لجبا ، وس شاء هللا ة من التدابري لضامن   .اجنالء هذه اجلاحئة ٕا د مجمو ع ٔداء كام مقنا  داث التوازن يف العالقة بني إالدارة ودافعي الرضائبخنراط الطوعي يف  ىل رٔسهم القطاع اخلاص مطالبون اليوم   .الرضيبة، وٕا لني و ايق الفا لتايل، ف خنراط لك مسؤولية يف و لق فرص الشغل، و ر و س ٔطلقها صاحب اجلملبادرة ٕاىل  ٔوراش الكربى اليت  ال حفظه هللا، واملتعلقة تزنيل ا عية ج صاد، وتعممي امحلاية  ق نعاش  عاب الشباب  .ٕ نا من اس صادي وبلوغ معدالت متك ق منو  ق ا حق ٔن ف لينا  ىل سوق الشغل، يه مسؤولية مشرتكة، و ن سنو  متكن من الوافد ي نصبو ٕاليهوضع بكون مجيعا، لك من موقعه، يف مستوى هذه املسؤولية حىت  ة   . الد يف املسار ا رفع مزيانية الص ٔن نطالب احلكومة  ول  س من املق لتايل، فل ٔن و ٔجور، وتقليص املديونية، ونقول يف نفس الوقت ب دة ا ائية يف القانون والتعلمي وز لت تدابري ج ٔد ، و ارت احللول السه ة املاحلكومة قد اخ زدواج سمى  كون صارمني اجتاه   .وقف واخلطاباملايل، فهذا  ٔن  قة، جيب  ريد لغة الوضوح واحلق لفواتري  ،املهتربني من الرضائبفٕاذا كنا  ن يتالعبون  ٔولئك ا خلصوص مع  ت و ٔولو ه ٕاىل ا ٔن تو برية، ميكن  و من موارد  ئمت تطالبون هباوحيرمون خزينة ا عية اليت ما ف هتا  السيدات والسادة، .ج سجمة لك مكو ٔن احلكومة م ٔخرى ب ٔؤكد مرة  ٔن  ٔي حتالف وٕاذا اكن . ٔود  ل  الفات يف الرؤى دا كون هناك اخ ٔن  سيق املسمتر من الطبيعي  ىل الت ٔشاكل  ٔي شلك من ا مج احلكويم، وخمتلف حكويم، فٕان ذ ال يؤر ب ل تزنيل الرب ٔ ٔطلقها سرتات واملتواصل بني خمتلف وزراهئا من  ٔوراش اليت  لزتاماهتا وبتعاقدها مع  .ال امل حفظه هللاصاحب اجليجيات وا ىل الوفاء  ٔن احلكومة حريصة لك احلرص  مج احلكويم، ومستعدة كام  ٔساس الرب ىل  اد ٕاىل املواطنني ومع املؤسسة الربملانية  الس لك تفاصيلها يف الوقت املناسب و لتقدمي حصي معلها 
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د   . ٔرقام والواقعا ٔ التبا د الية احلكومة يف تطبيق م دث عن م ي يقصدونه، فهذه املثالية وٕاذا اكن البعض يت ملعىن ا س  عي، فهذا حصيح، ولكن ل ٔعضاء احلكومة ج سمتر معل لك  ىل مصاحل الشعب، ويك  نطبقها حفاظا 
ة الصعبة لمواطنني يف هذه الظرف دمة  ٔعضاء احلكومة جتسد طي هذه و   .دون انقطاع  س  ا ؤوب واملت ل هذا العمل ا ٔ لني، من  انب خمتلف الفا الل التعبئة املتواص ٕاىل  ٔزمة، من  ادة ا مع   .الرشيدة جلال امل حفظه هللالتفعيل الرسيع والفوري للك القرارات اليت اختذهتا بالد حتت الق ا بفضل ذ من تقدمي ا ٔرسة ومليون  5حلوايل وقد متك ماليني  ري فقدوا رزقهم جراء هذه اجلاحئة ة من إالجراءات . ٔ هنا من كام مت اختاذ مجمو دا والصغرية واملتوسطة ومتك ف حتمالت املقاوالت الصغرية  متويللتخف ت احلكومة لتفعيل  .الولوج ٕاىل ا الل جتند لك مكو تاح السنة التوجهيات امللك وقد تواصل هذا العمل من  ة املتضمنة يف خطايب العرش واف رشيعية احلالية، وقد اكن يل رشف تقدمي خمطط تزنيل هذه التوجهيات ة السام ت ال ٔولو لسمك املوقر، وجعلنا مهنا  ٔمام جلنة املالية مب ة  ة السام ٔنظارمكامللك ىل  سية ملرشوع قانون املالية املعروض  ساءل  . رئ ٔ  ٔ ن يه: ا  دث عهنا بعض  ٔ مظاهر القصور والعجز اليت يت شارن احملرتمني؟  ت،   املس ٔولو رمجة ا ىل  ٔن احلكومة قادرة  ٔقول ب ٔدىن شك  يه  ة فلمن  لرس دانية، و قة معلية وم ال امل حفظه هللا ٕاىل حق ددها  اءات اليت تذهب عكس ذاليت  د ة والواقع يدحض لك  ري املتعلق  فاحلكومة  . الاكف متعي الك ىل تصور واحض لتزنيل إالصالح ا ات املسهتدفة، ولكفة إالصالح، تتوفر  عية؛ تصور حيدد الف ج بةبتعممي التغطية  ليات احلاكمة، والتدابري املوا متويل، و صاد الوطين، من   .ومصادر ا ق ق تكام رشعت احلكومة فعليا يف تزنيل خطة ٕانعاش  ىل مستوى القروض املضمونة اليت بلغت ٕاىل الل حتق بري  قدم  لها  80مليار درمه، واستفادت مهنا حوايل  50دود اليوم  ٔلف مقاو  وسطة ي يقيض بتخويل   .مقاوالت صغرية وصغرية وم داد مرشوع القانون ا وموازاة مع ذ مت ٕا ر" مت تقد "صندوق دمحم السادس لالس ىل لك ميه الشخصية املعنوية، وس اقشة هذا املرشوع فرصة ٕالطالعمك  ، وحاكمة لسمك املوقر، وستكون م ليات وجماالت تد ٔهداف الصندوق، و رخيي   . تدبريهالتفاصيل املتعلقة ب ىل ٕاطالق ٕاصالح هيلكي  ة  ك ٔخرى، فاحلكومة م ة  الل حتويل املؤسسات العموم ومن  ة، من  ل املؤسسات ة لمؤسسات واملقاوالت العموم ٔو  ة  اري ٕاىل رشاكت مسامهة، وتصف ذات الطابع الت

ٔو مل تعد تؤدي  ا  دا فذت الغرض من ٕا ة اليت اس ٔقطاب قطاعية واملقاوالت العموم ٔو  ات  داث مجمو انب ٕا لية املطلوبة، ٕاىل  لفا ا  نا هذا الورش بطبيعة احلال من الرفع من فعالية القا سة، وسميك ا طاع م سيط  .العام، وعقلنة النفقات املرتبطة هبذا القطاع ىل مستوى ت بري  ىل ٕاطالق ورش  ة، وركز هذا الورش كام معلت احلكومة  دمات العموم ل افزا املساطر ورمقنهتا وحتسني الولوج  امال  كون  ائقا لمسار التمنوي لبالد ىل ثالثة قوانني مفصلية يف مسار ٕاصالح إالدارة ليك  س  سيط املساطر وإالجراءات إالدارية،  .ول ٔن قانون ت ه  ىل التزنيل الرسيع ومما ال شك ف ة  ك ٔمه هذه القوانني الثالثة، واحلكومة م د  ٔ ٕالدارة شلك  القة املرتفق  ري مسبوقة يف  ي يتضمن ٕاجراءات  ال القصوى ملعاجللهذا القانون ا ٓ ديد ا اصة ف يتعلق بت ة إالدارة لطلبات احلصول و لقرارات إالدارية الرضورية  30ىل القرارات إالدارية يف  سبة  ل يوما  ر، ويف  س سبة لبايق القرارات إالدارية، مع  60ٕالجناز مشاريع  ل ال مبثابة موافقةيوما  ٓ دم رد إالدارة بعد انقضاء هذه ا رمقنة املساطر وإالجراءات وهذا ٕاضافة ٕاىل ٕالزام اكفة إالدار   .اعتبار  ات  ٔقصاه  ل  ٔ ىل  السيدات والسادة، .سنوات 5إالدارية يف  بري  شلك  رت  ٔ ائية  ة است ٔمام ظرف ٔننا  فقون  ٔننا لكنا م ٔعتقد 
ٔننا بصدد تزنيل ورش ٕاصال جممتعي لطاملا انتظره  عية، موارد املالية، كام  ج ٔوىل املغاربة يتعلق بتعممي التغطية  رشع يف تزنيل  ي س ارية انطالقا من سنةوا دون من هذا الورش، وما  22فهناك حوايل   .2021لبناته املمتث يف تعممي التغطية الصحية إالج ستف مليون مغريب س لني يف  11زيد عن  شون يف وضعية هشاشة واكنوا مس مليون مهنم يع د"ٕاطار  ٓخرن ال يتوفرو 11و "رام ٔية تغطية مليون مواطن  ىل  ارية كنظراهئم ن  ستفادة من تغطية حصية ٕاج ون من  متك ٔو حصية، واليوم س نا  ٔو ميارسون  ني العام واخلاص  شتغلون يف القطا ن  متع املغريب،   .ٔعامال حرةمن املغاربة ا ذرة يف ا ٔن التضامن قمية راخسة وم فقون ب ٔننا م شها بالدكام  ة اليت تع ٔسسهتاوالظرف ليات التضامن وم يض تعزز  ٔت وراء هذه القمية اليت   .  تق ب ٔن احلكومة اخ ٔن نقول ب لتايل، ال ميكن  جتاهو ىل عكس هذا  سري  سن ٕاجراءات  ىل التضامن بني لك  . يه التضامن،  عممي التغطية الصحية هو ورش جممتعي قامئ  ول ف ة من ا ٔقرت مجمو متع، وقد  ات ا امليا يف جمال امحلاية ف ٔنظمهتا الرائدة  متويل  لتضامن  عية  ج عية هذا النوع من املساهامت  ىل من ج ٔ سب  ائية، وب س بصفة است عية بصفة دامئة ول ج ا يف هذا املرشوعلحامية  ٔن متويل ورش تعممي  . اليت نقرت ٔوىل يه  ني، ا ٔلتني هام ٔوحض مس ٔن  ٔود  كام 
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ىل ا ٔساس  ىل هذه املسامهة، بل يعمتد  لتغطية الصحية ال يعمتد فقط 
ىل رٔسها  عية و ج ة من الربامج  مو صصة  دات ا ع مج عقلنة  د"ر متويل هذا الورش"رام لام  . ، وحتويل جزء مهنا  دث؟  لطبقة املتوسطة نت ٔي رضب  من  فقط  1,24%ٔن فعن  ن ٔجور دث؟ وقد خصص  لمواطنني الرشائية لقدرة اسهتداف ٔي وعن  .املسامهة هبذه يوناملعن  مه امل نت ىل موارد املزيانية 2021مرشوع قانون املالية لسنة  ة  ٔثري الظرف ، رمغ ت زيد عن  ، ما  و مليار درمه لتزنيل الزتامات احلكومة يف ٕاطار  14العامة  عي، و ج ية مليار درمه ملواص 13.6احلوار  سهتال ٔساسية دمع املواد  و حوايل  ،ا ائية  13كام تتحمل مزيانية ا مليار درمه كنفقات ج ٔرس ض من  .لفائدة ا ستفادة من التخف ٓخر تدبري، هو رفع سقف  لسكن ٕاىل وقد اكن  ىل التفويتات املتعلقة  سجيل  ات ال درمه،  4.000.000واج ستفادة من هذا  ل  ٔ اية ومتديد  يونيو، وهذا تدبري هام  30التدبري ٕاىل  لسكنسميكن  سري ولوج الطبقة املتوسطة  ٔن ما يناهز   .من ت عية  10كام  ج تلف الربامج  ماليري درمه خمصصة  رشية"ـك لتمنية ال مج تقليص الفوارق"و "املبادرة الوطنية  سري"، و"ر ، "ت ري امل ري الك س هود  سة مليار درمه، فٕان ٕاقرار  230قدر بـ فضال عن ا ٔي تعارض مع السياسة املزيانياتية املعا ه  س ف ية ل شجيع الطلباملسامهة التضام الل  ٔزمة من  ة هذه ا هتجهتا بالد فعليا يف موا ٔن نقولها اكم ال جمزٔة، فعندما   السيدات والسادة،  .اليت ا يض  لمواطنني يق قة  ٕان قول احلق ٔزمات اليت نت ٔو ا ٔزمة  سياق ا ربطها  ٔن  الل السنوات املاضيةدث عن ارتفاع املديونية فالبد  ٔزمة املالية العاملية لسنة . تعرضت لها بالد  فا ٔدى ٕاىل ارتفاع  2008 ت املالية لبالد مما  ىل التواز بري  شلك  رت  ٔ

ات اليت مت ٕاطال. املديونية هودات وإالصال ا من ولوال ا ت، وبفضل ذ جسل معدل املديونية اخنفاضا سنة قها ملا متك دود 2019استعادة هذه التواز ستقر يف  ٔعوام ل ذ عرشة  ي جس هذا املعدل هذه السنة راجع   . 64.9%ٔول مرة م ري ا لتايل، فاالرتفاع الك صاد و ق ل  س ث س ٔزمة املرتبطة هبذه اجلاحئة، ح ارش ل منو وتفامقا يف جعز املزيانية يف نفس الوقت، اشلك م كامشا يف معدل ا ىل 2020مقارنة مع قانون املالية لسنة لوطين ا الالت  ل املتوقعة، مما سيؤدي ٕاىل اخ القة برتاجع املداخ ة يف  ٔن يصل جعز املزيانية لسنة   .مستوى توازن املالية العموم ظر  ملا  2020ونظرا لهذه املعطيات، ي يل اخلام 7.5%ناهز ي  ا ٔوليا ،من الناجت ا ٔي  ،مقارنة مع املستوى املقدر 
ات اخلزينة مببلغ %3.5 اج مليار درمه  40، مما سيؤدي ٕاىل ارتفاع جحم  ددت يف 2020مقارنة بتوقعات قانون املالية لسنة  مليار  42، واليت    .درمه

ر السليب املزدوج ل ٔ عتبار ا ذ بعني  ٔ منو من وهكذا، و رتفع بطريقة رتاجع ا ٔن  ٔخرى، مفن الطبيعي  ة  ث من ة وارتفاع جعز املزيانية من  يل اخلام ح ا لناجت ا سبة  ل ن اخلزينة  ة مؤرش د اكنيك ٔن يصل ٕاىل حوايل م ة الصحية   .مبمت هذه السنة 76%املرتقب  لظرف ة حمتية  ي يعترب ن رتفاع ا لرمغ من هذا  و ول يف العامل، فلن و ٔن معظم ا ٔننا يف ذ ش ري املسبوقة، ش صادية  ة، ق لهوامش املتا لنظر  ن وذ  ىل استدامة ا بريا  ٔثريا  ٔن مؤرشات التلكفة يؤر ذ ت ة سلمية، ٕاضافة ٕاىل  ن ب ة احلالية  ٔن الب ث  حمك فهياح ة وم ٓم ت  اطر اخلاصة به تبقى يف مستو خنراط يف مسار تقليص جعز املزيانية ك  .وا ىل  ازمة  ٔن احلكومة  ت تطور جحم مديونية اخلزينة واحلفاظ ام  نهبدف التحمك تدرجييا يف مستو ىل حتمل ا هتا ف   السيدات والسادة،  .ىل اسمترارية قدرة املغرب  ة، فال ميكن احلديث عن مردود رات العموم الس لق خيص ف يتعلق  داث فرص الشغل مبعزل عن دورها يف  رات اخلاصة املسؤو لق الرثوة وٕا س ة الرضورية لتطور  ك لوجس لق فرص الشغلالظروف ا ارش عن  ىل مستوى احلاكمة   .شلك م غي بذلها  ٔن هناك جمهودات ي ىل مستوى توزيعها اجلهوي، وهذومن املؤكد  رات و س ضيات القانون التنظميي لقانون ا ورش التدبريية لهذه  الل تزنيل مق ىل تفعي من  لرشاكة مع سنعمل  ظومة الصفقات وتفعيل القانون املتعلق  رات   .القطاع اخلاص وٕاصالح القطاع العاماملالية، وٕاصالح م س ٔي نقص يف  س هناك  ٔنه ل ٔؤكد ب ٔن  ٔود  ساب  2020نة مع سنة ، فاملقار 2021املربجمة سنة ويف املقابل،  ٔن تمت دون ا جيب  لغ  لحساب اخلاص  15م مت حتوي هذه السنة  ي س و مليار درمه ا رات املزيانية العامة  لتايل فاس ر، و بصندوق دمحم السادس لالس
لغ  7ارتفعت حبوايل  ساب م مليار درمه  15ماليري درمه، كام مل يمت ا س ٔهنا ستحول 2021ر العمويم لسنة شلك مكرر يف  ىل اعتبار   ، رات   .2020من مزيانية  س سبة ٕاجناز  ٔن  يد ب ٔ ٔود الت جناز،  سبة لقدرة  ل ة قاربت ٔما  ٔن  80%العموم ىل  رية، وحنن حريصون  ٔ سنة الل السنوات ا ة املربجمة  رات العموم س ٔكرب، مبا يف 2021يمت ٕاجناز  ذ  بوثرية  ي  45 ر ا ذ خمتلف املشاريع اليت مليار درمه املربجمة يف ٕاطار صندوق دمحم السادس لالس ىل مستوى تنف ليات مرنة  نه من  ىل متك وىل تدبريهاسنعمل  ىل مستوى   .س برية مت بذلها  ٔن جمهودات  ٔؤكد  ٔن  ٔود  ٔخرى،  ة  ٔداء لفائدة املقاوالت، وقد متومن  ال ا ٓ دة يف هذا إالطار استكامل  تقليص  رب وضع و لنظام املندمج لتدبري النفقات  ٔداء وربطها  ال ا ٓ ٕاصالح 
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سجيل  دة  ح هذه الو رب هذا النظام، وت لفواتري  لفواتري لٕاليداع إاللكرتوين  لفواتري وإاليداع املؤرخ  لكرتوين  دمة إاليداع  دة، ابتداء من ماي ومت اع  .املوقعة ٕالكرتونيااملقاو يف  لفواتري 2019د هذه الو سبة  ل  ، ٔو تفوق  ة اليت تعادل  لطلبيات العموم ماليني درمه، وابتداء  5املتعلقة  ر  ٔو تعادل مليون درمه 2020من ينا لفواتري اليت تفوق  سبة  ٔو تعادل   .ل ة اليت تفوق  رجمة ٕايداع فواتري الطلبيات العموم ر  200.000وقد متت  يار إاليداع 2021درمه ابتداء من ينا رك اخ ٔنه مت  لام  لفواتري اليت تقل عن هذا املبلغ،  ٔداء   .لكرتوين  ل املتوسط  ٔ م ل وسط وقد مكن هذا إالصالح من تقليص  رب تقليصه من م ات الرتابية،  و وامجلا ة  ن   السيدات والسادة،  .2019يف  37و 2018يوما يف سنة  41.5، و2017يوما سنة  58ٕاىل  2016يوم يف سنة  144الصفقات العموم ٔن احلكومة تضع هذ يد ب ٔ ٔود الت ة والتعلمي،  لص رتبط  ىل حصة املواطن املغريب ف  طلق حرصها  هتا من م ٔولو ىل رٔس  ني  ٔرقام اليت القطا اكفؤ الفرص، وا ٔبنائه من تعلمي يضمن اجلودة و ىل متكني  ٔقدو اءات اليت تقول عكس ذس د لك إالد رية   .ا تف ٔ الل السنوات ا ا ملموسا  ة ارتفا داهتا فقد عرفت مزيانية الص ث بلغت اع رمس مرشوع قانون املالية لسنة  20ح مليار درمه  دة تفوق  2014مليار درمه سنة  12.9مقابل  ،2021 ز دة   .53%ٔي  بة تفعيل نظام املسا ل موا ٔ دات مالية ومن  الطبية، مت رصد اع الل الفرتة املمتدة  8.5تفوق  ، يف ٕاطار موارد 2020-2014مليار درمه  عي" ج سك  الل نفس الفرتة، رصد حوايل   ".صندوق دمع ال ٕالضافة ٕاىل املركز مليارات درمه ٕالجناز املراكز  8كام مت  ر  ٔاكد ة و شفائية اجلامعية للك من طن س
شفائية اجلامعية س  س ط، وجتهزي املراكز  لر ششفايئ اجلامعي اجلديد  دة ومرا ة   .للك من و هودات املالية املبذو سنو قصد متكني وزارة الص ٔدوية واملستلزمات الطبية يف وفضال عن ا ة  شفائية العموم س زويد الشبكة  ىل مستوى قانون املاليةمن  ح  2020لسنة  ٔحسن الظروف، مت  لصيدلية املركزية قدره اقرتاح ف لنفقات لفائدة احلساب اخلاص  شفائية  500الزتام مقدم  س زويد الشبكة  ة من  ٔدوية واملستلزمات الرضوريةمليون درمه، قصد متكني وزارة الص ة  رجمة   .العموم ة، متت  رشية لقطاع الص ل تعزز املوارد ال ٔ صب  5500ومن  صب حمدث سنة  4000مقابل  2021مايل يف ٕاطار مرشوع قانون املالية لسنة م ، وبذ بلغ ٕاجاميل املناصب احملدثة لفائدة هذا 2020م الل الفرتة  19.000القطاع  صب  كام استفادت . 2021- 2017م

ة بلغت  اصب مالية ٕاضاف داث م ات اجلامعية من ٕا شف الل  3223املس صب  اص ويف ه  .2020- 2017م م  ه ٔطر الطبية وشبه الطبية  داث ذا إالطار، حظيت ا ث استفادت من ٕا ني مل  15.500ح ديدا، يف  صبا ماليا  م
الل هذه الفرتة سوى  د السن  5320يغادر القطاع  ب بلوغ  س ٕاطار  د ىل التقا ا  ٔطري الطيب . القانوين لٕال سبة الت ة  ارتفعت  وكن سبة  10.000للك  2.32لتبلغ  ٔن تتحسن هذه ال ٔطري الشبه طيب حوايل سمة، ومن املتوقع  سبة الت ني بلغت  ، يف  رمس   .سمة 10.000للك  8.2رمس السنوات املق ساؤل املتعلق برتاجع نفقات موظفي هذا القطاع  ٔن ذ راجع لكون القطاع قد 2020مقارنة مع سنة  2021ٔما خبصوص ال يد ب ٔ ٔود الت ، ف ائية لفائدة الشغي الصحية سنة ح جراءات است ٕ ا مع  ،2020ظي  سوية وضعية املمرضني ذوي زام الل  ة اجلاحئة، وذ من  هتا يف موا رمس  3تعب ذها  ات اليت مل يمت تنف ث انتقل مجم  .السنوات املاضيةسنوات من التكون، وٕاجناز مجيع الرتق هود عرفه قطاع التعلمي، ح دات ونفس ا ع ات الرتبية والتكون املهين والتعلمي العايل من وع  صصة لقطا مليار درمه  57ا رمس مرشوع قانون املالية  76ٕاىل  2015سنة  ة  ، 2021مليار درمه مقرت داث   .الل هذه الفرتة %35+ٔي ما ميثل  صب مايل لفائدة قطاع الرتبية الوطنية مقابل  90.798ومت ٕا م سبة تعويض تقدر بـ  60.000 ذف حوايل ٔي ب صب مايل  ، 160%م سبة لقطاع التعلمي العايل فقد استفاد من  ل صب مايل مقابل  5730ٔما  م سبة تعويض بلغت  3781ذف  ٔي ب صب  ٔن تفعيل هذا الورش   السيدات والسادة،  .151%م يد  ٔ ٔود الت عتباره مهن ف يتعلق بتزنيل اجلهوية املوسعة،  واصل ومبسامهة الهام  شلك م لحاكمة الرتابية، يمت  ديدة  ت احلكومةجية  بة وازنة للك مكو اية نونرب   .وموا ه  2020فقد مت ٕاىل  ىل الوفاء جبميع الزتاماهتا اجتاه مليار درمه لفائدة  31.6حتويل ما مجمو ازمة  ٔن احلكومة  ىل  يد  ٔ سبة مجليع السنوات، اجلهات ف خيص حتويل مسامهة اجلهات، مع الت ل املزيانية العامة  رمس سنة  مت  ،  حتويل 2021وس و مليار درمه من املزيانية العامة  ليه يف القانون  10هبدف بلوغ سقف  صوص  ماليري درمه، كام هو م جلهات 14.111التنظميي رمق  ىل تزني  .املتعلق  الس اجلهوية  ة بتعاون مع ا ك ٔن احلكومة م اتية واملشرتكة، موازاة مع ل إالطار كام  صاصاهتا ا ي لتفعيل ممارسة اجلهات الخ ذ املشاريع، ورسيع تفعيل املشاريع التوجهي لواكالت اجلهوية لتنف بة  ع تقدمي املوا ث مت التوق رامج التمنية اجلهوية، ح ٔول من  ة يف ٕاطار الشطر ا مج بني 2020الل سنة املدر ر ٔول عقد  ة فاس ىل  و و اس  -ا مك
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رسيع وتفعيل   .2022و 2020 ما بنيرمس الفرتة املمتدة  اصة ل ٔمهية  ة هبذا ووفق نفس املنظور، تويل احلكومة  ة السام لتوجهيات امللك مسلسل الالمتركز إالداري تفعيال 
ىل ثالثة وعرشون  ) 23(اخلصوص، ويف هذا إالطار متت املصادقة  ر مرج  ليات تصم مد رسيع اختاذ ا رشية عيا لالمتركز إالداري، موازاة مع  ٔهيل املوارد ال ات الوزارية، وتقوية وت ليات تفويض السلطة وتفويض الرضورية ملراجعة تنظمي القطا لمصاحل الالممركزة، وتعزز  مج وطين واملالية  ر داد  ع واحلاكمة، ٕاضافة ٕاىل ٕا ليات الت ٔن متر ظروف   السيدات والسادة،  .كون والتواصل لفائدة املصاحل الالممركزةلتإالمضاء، وحتسني  ىل  لبية ومعارضة،  ٔ ىل مرشوع قانون املالية لسنة لقد حرصنا مجيعا، حكومة و اقشة والتصويت  ٔجواء ٕاجيابية  2021م نهيف  الل النقاش اجلاد والرصحي واملسؤول حول لك جوانبه ومضام ين ٕاال  .من  مك اليت تعكس حرصمك وال ميك ديد اخنراطمك وتعب ٔمثن من  ٔن  م، يف ظل   ستحقه من اه ميقراطية ما  لطاقات ىل ٕاعطاء هذه املناسبة ا شه بالد وما يفرضه من حشد  ي تع راهات السياق ا ، ٕا ٔننا نتقامس مسؤولية تدبري هذه املر طلق ٕامياننا ب لجهود، من م ه من فرص وتقدمه من دروس  مبا حتم منوتضافر  غي جتاوزها، وت ت ي مثيهناصعو ت   .جيب استغاللها و داد هذا املرشوع يه رها ٔطرت ٕا ت اليت  د ت والت ة واملقلقة لهذه اجلاحئة فالرها سار ة التطورات امل ة حمتية موا عية والنفسية، ومن تفرضها من  ج صادية و ق رها الصحية و ٓ ٔخرى و الالت ومظاهر العجز اليت ة  خ رب معاجلة  ل  لمستق س  ٔس ات الكربى اليت رضورة الت ىل تفعيل إالصال اب  ك ٔزمة، و نت عهنا هذه ا ٔ

ا وسعى لٕالبداع   .ٔطلقها صاحب اجلال امل حفظه هللا لقدرات املوضوعية ملالي لني يف ٕاطارها، وهو مرشوفهو مرشوع واقعي يلزتم  ه للك الفا ٔنه يتو لثقة  سعى لتعبيد طريق مغرب الغد،  لزتام الفعاليةع  ٔنه  ٔمل  مع، وهو مرشوع ا بة وا لجميع يف ٕاطار واملوا عية للك املغاربة، ومغرب الفرص  ج الن احلق وربط ومغرب امحلاية  ٕ ريا  رش  ست ٔن  نا ٕاال  حملاسبة، وال ميك املسؤولية  ح ضد هذا  ،حفظه هللا ،املال  عن إالطالق الوشيك لعملية التلق ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .الفريوس مك والسالم  ىل ٕاصغا   .ٔشكرمك 
سالسيد  ر :اجللسة رئ ٔعامل هذه اجللسة، اجللسة الثانية،  .شكرا السيد الوز دول  كون قد استمكلنا  لستنيهبذا الرد  ا  ٔمام ني، مث  اجللسة: طبعا  ٔ ٕاذا بغيتو بعد  د الثالثة اليت س

ة ٕالعطاء الفرصة لاكفة السيدات والسادة  ذو نصف سا رو اجللسة ادي  ش ند رجعو  ش ندرسو املزيانيات الفرعية، مث  شارن  ريةاملس ٔ   .الرابعة وا
--------------------------- ----------------------------------- 

وبة لرئاسة اجللسة الت املسلمة مك   املدا
ةمتة مدا  )1 ميقراطية مجمو   :لشغل الكونفدرالية ا

ٔن هذا .. اللمك احلكومة ٕاىل  ر، ومن  هبمك، السيد الوز ارجوكنا دامئا ن ل ٔموال  شجيع هتريب ا ىل  سامه  ىض س س،  .املق ر،  السيد الرئ ٔكرث من   السيد الوز ا ب روم ٕاىل تعز 40لقد تقدم ٔجراء والطبقة املتوسطة اليت ز القدرة الرشائية تعديال  ىل ا ف العبء الرضييب  ل% 75سامه بـ لمواطنني، وختف ىل ا ا كذ بتعديالت لتحسني . من الرضيبة  ث وتقدم ، ح لوا ال هاته وال ت ٔسف مل تق مك مع ا و لك ل خزينة ا ٔجراء من مداخ ا به حبذف ا ٔهنم طالبنا يف تعديل تقدم ية  مك رفضمت هذا التعديل املسامهة التضام الل السنة املاضية، لك ا ورها  مك ضدهسامهوا طو لب ٔ ي هيم   . وصوتت  ر، سوى تعديال ي بل نصف تعديل ا لوا، السيد الوز ةومل تق  .حتويل املعاهد لتابعة لوزارة السيا
يةمدا  )2 شرتا شاري حزب التقدم و صاد واملالية وٕاصالح إالدارة احملرتم،  س،السيد الرئ  :مس ق ر  شارون،  السيدات والسادة الوزراء،   السيد وز ويل، ملناقشة مرشوع قانون املالية لسنة   السيدات والسادة املس صادية ، 2021متزي السياق ا ٔزمة اق ري مسبوقة، حتولت ٕاىل  ٔزمة حصية شام و ة العامل،  عيمبوا ىل املستوى ومالية واج ة ونفسية، مما اكن  انعاكس  ة وبي ىل ة وثقاف الق واحلجر الصحي اكنت قاسية  ٔن تداعيات إال ث  متعالوطين، ح ات الهشة يف ا ىل الف ر اجلاحئة   .امجليع، وخصوصا  ٓ ة  ىل مستوى احلكومات ملوا ائية  سمح الوقت  بتعبئة موارد خضمة، جبانب العديد منواختذت تدابري است التدابري اليت ال  ىل مرشوع القانون املايل   .رسدها وتفصيلها هنا ٔجواء املصادقة  ملناسبة،  ا الوطنية، 2021لسنة وستحرض،  لتطورات إالجيابية اليت تعرفها قضي متثل يف املاكسب ، املمتزية  ٔيت مرشوع القانون املايل هذا يف ظروف ٕاجيابية  ث ي بلوماسيةح ث تعرتف اليوم  ا ، ح من دول العامل % 85اليت حققهتا بالد
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ادرة سيت خضم   .مبغربية الصحراء، بفضل دبلوماسية مقدامة وم وي ولو الن عن مرشوع ب ملناسبة، إال ستحرض  ٔشغال كام  ملوازاة مع تقدم  ة،  ناء املتوسط بطن ىل غرار م  ، ا تمبدينة ا الن عن نية ٕاهناء الع  -الطريق السيار تزين بتة، مع إال يون خبطى  ل ممت سنة  ٔشغال ق ٔخرى، مع ما للك 2021ا منوية  قالمي اجلنوبية ، جبانب مشاريع  ٔ هنايئ ل ت ا ٔثري يف التث وية الكربى من ت ٔثريا هذه املشاريع الب رشي اسرتاتيجيا هايف حميطها الوطين الطبيعي، وملا لها من بعد قاري مينح املغرب ت اري وال لما، ملا يعطيه من دفعة قوية لتدفق التبادل الت وب الصحراء ودول السا ان ج ر،  .والثقايف مع ب ٔنه يبدو يف ظل ظروف  2021يمت عرض مرشوع قانون املالية لسنة   السيد الوز ائيا، ٕاال  كون قانو است ٔن  ه  ظر م ث اكن ي ائية، ح لية، ياست رح ة من سنة ٔشبه مبزيانية  ل إالشاكليات املطرو رح ايئمت بواسطهتا  ست السمترار يف نفس   .ٕاىل سنة، رمغ دقة املر وطابعها  سم  دم التوازن واسمترار التفاوت فعىل مستوى إالنفاق العمويم، فاملرشوع ا ايل، كام متزي خبلوه من ٔ الوترية واملهنجية يف رصف املزيانية، ويف  ىل إالنصاف القطاعي وا ي ٕاشارة قوية تدل  ىل املستوى اجلبايئ دم استحضاره لتوصيات املناظرة الوطنية   .والعدل  ىل املرشوع  ريات يف ماي مفام يعاب  لص ت املنعقدة  يئ حتت عنوان وخلالصات  2019الثالثة حول اجلبا عي والب ج صادي و ق لس  ل نظام ج "التقرر الصادر عن ا ٔ منوذج التمنوي من  ٔساسية لبناء ا امة  شلك د ايئ  ىل ورق"... اجلديد ربا  ٔسف،  ر،  .واليت ظلت، ل اقشة مرشوع قانون املالية هذا، هو نقاش ذو رمزية هامة،   السيد الوز ل التدبري ٕان م ة، من مد نا من الوقوف عند جوهر السياسات العموم سميك
، جي  .املايل ضيات القانون التنظميي ب قراءته يف السياق املتصل بورش وهو كذ رهان بيداغو ة، يف ظل استكامل تزنيل مق سري تداولها ٕاصالح املالية العموم سهيل الوصول ٕاىل املعلومة املالية وت ىل  ة من لاملية، واحلرص  ة املالية العموم ليات مراق ٔرقام، وتقوية  ٔويل ا ة ت رشيع وحفص مصداق ل إالجيايب ملصاحل وزارة املالية، مع   .يةطرف املؤسسة ال ٔن حنيي التفا سعنا هنا ٕاال  ة النيابيةوال  مو مي   .استفسارات وبعض تعديالت الفرق وا مك حول تق بية ومالحظا مك التعق ال الل مدا ري ما مرة، الربملانيني وقد جسلنا من  ليس الربملان، دعومك،  ب إالنصاف واملوضوعية، حىت ٕاىل سرتاتيجيات القطاعية مب داء احلكويم من  ٔ مي املوضوعي ل لق فرص التق ىل مستوى  ر املاكسب،  ال نقف عند النواقص فقط دون ذ

ة املزيان  ىل مستوى ب رات، و س لب  ىل مستوى  اريالشغل، و ىل رصد   .الت كون حريصني  ٔن  ىل  ا  رب جيابيةماكمن اخللومن موقع املعارضة، فقد  اكر الرتاكامت  رز ماكمن   .ل والهشاشة، دون ٕا ٔ ٔن  متلص من املسؤولية، بقولمك  اقشة مرشوع قانون لكن، هل من املوضوعية ا ٔمة مبناسبة م ٔو حبكومة معينة، بل برتامك سنوات اخللل والهشاشة، اليت رصدها ممثلو ا مك  ست مرتبطة حبكوم اسب احل  وعقود؟املالية، ل ة فهل سن ٔو قصورها يف موا دم قدرهتا  ىل  ؟كومة احلالية  ذرا بذ ٔم سنلمتس لها  هبا   ثقل املايض؟  ة اليت يمت تبو ٔن النفقات املالية العموم ٔن نعترب  رامج حتدد نفقاهتا حسب وهل حيق لنا  رها وفق توقعات وفرضيات، تتفرع عهنا  ٔساس مرتبطة وتقد ، يه  شطة املربجمة سنو ٔ مي ا ٔهداف ومؤرشات تق ب دات املرصودة  ع ة  ا ٔداء احلكويم وبن ٕاذا اعترب الربجمة ثالثية  - ا ليا،  -السنوات ٓنيا ومستق مي معل احلكومة  ام لتق ٔهنا متثل مرجعا  ة ثقل املايض، والتحمك يف سلبياته، بدل و ىل موا باء وراءهوشخص مدى قدرهتا  ٔن نعترب مرشوع قانون فهل حيق لنا من   .خ ديدة مبالمح املايض؟ب إالنصاف واملوضوعية  ٔزمات املتعددة   املالية هذا جمرد موازنة  ا من ا ىل ٕاخراج ٔداء احلكويم احلايل قادر  م، ٕاذا مل تمت وهل ا ٔ ل ا اال ال حما يف مستق ٔبعاد، واليت سزتداد استف لفعالية املطلوبة؟ا ٔن   التعبئة املطلوبة  ت معامل مرشوع قانون املالية هذا  ٔثب ، فقد  كرار نفس الوصفات، واستاكن حنن ال نعتقد ذ ة يف  ىل مزيد من املديونية هناك قصور يف التصور، ورا ٔساسا  ركز  ت جمرتة مبالمح املايض، واليت  اخ ملواز زيف سوق الشغل يف ظل م ديدة ومواص  متوفرض رضائب  ٔزم  صادي م اخ سيايس مطبوع بعدم اق و وم ل ا ةزي برتاجع مداخ لبية احلكوم ٔ ت ا ام بني مكو اجزة عن قراءة ... س نا  ٔن حكوم
ٔفضل.. واقعنا ٔن تغريه ل ف لها  ر،  ؟..فك كون وثيقة جتيب من   السيد الوز ٔن  ظر من مرشوع قانون املالية لهذه السنة  ىل انتظارات ي لطابع اللها احلكومة  اصة مهنا ت املتعلقة  ىل املستوى املواطنني،  لفهتا اجلاحئة  ر السلبية اليت  ٓ لنظر ٕاىل ا عي،  اصج شلك  عي،  عي   .ج اعية ٕاىل ٕاصالح اج ة ا ٔن يرتمج التوجهيات امللك ه  ظر م لتغط كام ي الل التعممي التدرجيي  وي شامل ٕاىل واقع ملموس، من  ية ب عية ٔزمة الصحية املرتبطة بـ  .ج ٔظهرت ا د"ولقد  هشاشة املنظومة " 19-وف
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ىل  ٔو  متويل  ىل مستوى ا هودات املبذو  كفي ا ه القطاع، الصحية، ولن  ي يعاين م ، لسد اخلصاص ا رشية، يف نظر مستوى املوارد ال
ٔطري الطيب وسوء توزيعه وغي ٔساسا يف ضعف الت ة حتتية واملمتثل  اب ب شفى العمويم ىل حمورية املس ركز  ي يعد   .قوية،  ت املرتبطة بقطاع التعلمي، وا ٔن الرها ٔظهرت اجلاحئة،  ٔمعق من كام  ٔقوى و ت  عية، يه رها ج ات  رز القطا ٔ ضافة بدوره من  ٕ عات املمتث يف تدعمي القطاع  ٔو  2000الرتق ديد  صب مايل  م لقطاع حبوايل الرفع من الغ صص  ٔقمل الرسيع والفعال مع ويه .. ماليري درمه 4الف املايل ا ىل الت نا الرتبوية  ظوم ت مرتبطة مبدى قدرة م ت رها رهن تواز سانية، و ت اليت التحوالت العميقة اليت سمتس جوهر القمي إال د ة الت ٓفاق الثورة الرمقية س النظام العاملي ملا بعد اجلاحئة، جبعل املدرسة يف وا ىل استغالل  ٔزمة الهوية، ومتتحن مدى قدرهتا  ة وواحضة املعامل واملرايمتعرفها  عية مجليع   .يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية طمو ج رب مرشوع قانون ويف سياق التزنيل الرسيع لورش تعممي التغطية  ىل تعممي التغطية الصحية  ي سريكز بداية  ىل مدى مخس سنوات . 2021املالية املغاربة، ا ظر تزني  ي ي متويل فهذا الورش ا ىل مستوى توفري ا اصة  يض ٕاجراءات واسعة،  ٔقىص، يق ٔمان د  ىل احلكومة تعزز شباكت ا وب املواطننيالالزم والاكيف، وهو ما يفرض  لمتويل بعيدا عن ٕارهاق ج وات  عي والبحث عن ق ر،  .ج هٕان خ  السيد الوز ار اسرتاتيجي ال رجعة ف ولقد مت حتويل ما يناهز . ار اجلهوية خ ذ سنة  31 لجهات م الل سنة . 2016مليار درمه  لرمغ 2020و ، و ، مليار درمه، فقد  40من الرتاجع املتوقع ملوارد املزيانية العامة، حبوايل  و اكم مت حتويل الشطر الرابع من هذه  3.7ٔي الزتمت احلكومة بتحويل املسامهة من املزيانية العامة  ث س ل هناية هذه السنة 800املسامهة املقدرة حبوايل مليار درمه لفائدة اجلهات، ح ىل تزنيل إالطار   .مليون درمه ق الس اجلهوية،  ت احلكومة، بتعاون مع ا ك ملكام ا اتية واملشرتكة،  صاصاهتا ا ي لتفعيل ممارسة اجلهات الخ ة وازاة مع التوجهي ذ املشاريع، جبانب تفعيل املشاريع املدر بة ودمع الواكالت اجلهوية لتنف رامج التمنية اجلهويةموا ٔول من  دى   .يف ٕاطار الشطر ا شلك ٕا عية، ظلت  ج الية و هود، فالفوارق ا ستورمغ هذا ا ات فقط  ٔن ست  ، حبمك  رز إالشاكليات اليت تعاين مهنا بالد حوذ ٔ بري يف الولوج . من الرثوة الوطنية% 70.9ىل  ج عنه تفاوت  ة بني خمتلف مما ي ت صار ات املغرب، وخيلق تفاو ٔساسية بني  دمات ا جلبلية، ٔزيد من ملياري درمه لصندوق التمنية القروية واملناطق ا 2021ويف هذا السياق، خصصت احلكومة مضن مرشوع قانون املالية لسنة   .املناطقل عية ج الية و   .هبدف تقليص الفوارق ا

الية  ورو سامهت يف التعرية عن جحم وهوة الفوارق ا احئة  ل واملرٔةلكن  دهتا، مبا فهيا ت القامئة بني الر ة و عية املطرو ج ىل واليت ... و لني، سواء  ة وسلوية وجمهودات مجة من خمتلف الفا ات الرتابيةتتطلب ثورة ثقاف ىل مستوى امجلا ٔو  ٔن مرشوع . املستوى احلكويم  ونعترب  ٔيت جبديد يف هذا الباب ر اليت   .قانون املالية هذا مل ي صادي جراء اخلسا ق ىل حساب الطبقات املتوسطة والهشةٕان هدف استعادة التوازن املايل و قه،  . لفهتا اجلاحئة، ال ميكن حتق ين قا ستدعي ت عي قويوهو ما  ٔسف –وهو ما مل نلمسه . نون مايل بنفس اج اء هذا  -ل ث  ة احلالية من مرشوع قانون املالية، ح س ٔضعف يف ال ة ا ىل املغاربة، وخصوصا الف ٔخرى قاسية  ٔشد فقرااملرشوع مبالمح سنة  ل وا ر،  .مهنم من حمدودي ا صاد الو   السيد الوز رز ماكمن اخللل يف اق ٔ ٔن ما يقارب ثليث ٕان من  طين،  ىل حامية ) 2/3( ري املهيلك، وال تتوفر  ش من القطاع  ٔرس املغربية تع ، وهمينة التعامل النقديا سيج إالنتا عية، جبانب هشاشة ال رتباط اجلوهري هذا، . اج ة، و لتقلبات اخلارج ات  دد من القطا لتقلبجبانب ارتباط  لقطاع الفال  وي  ة وشح وندرة املوارد املائيةوالب ىل مجيع   .ات املناخ رشي  ٔننا نعاين من ضعف يف جتنيد الرٔسامل ال ة إالدارة كام  ستدعي تعزز جنا ت، ومن ضعف احلاكمة، وهو ما  حملاسبة، وحماربة الرشوة، ورسيخ املستو ة، وتعممي ممارسة ربط املسؤولية  ظومة العداالعموم ٔعاملزاهة وفعالية م اخ ا وهو ما سميثل .  وحتسني م ا ٔ ٓخر  لحكومة يف  ٔمه  ٔول وا ان ا اجزة عن   .م ٔن احلكومة احلالية ظلت  مي املوضوعي إالقرار ب يض التق ٔثري يف لك هذه العوامل بفعاليةويق هتا . الت اجزة، يف س لجيل اجلوهبذا ستكون  ابة  روس لالست الص ا رية، عن است ٔ ديد من ا ة ة السام ة ٕاىل تزنيل التوجهيات امللك ات الرام دها، بل   .إالصال لحكومة و ة  كن مو ة مل  ٔن التوجهيات امللك ٔن تدبري هذه املر احلامسة حصيح،  ىل رٔسهم الربملان، و لني، و ٔساسا، تلف الفا يض اليوم تقامس املسؤولية، لكن مسؤولية احلكومة قامئة  اقشة ومسؤول يق ىل مسار م ، لكوهنا املهمينة  ية، ويه القادرة معليا ية وزارة املالية قامئة كذ لمعلومة املالية ولقدرة التق ٔ املسؤولية قوانني املالية، واحملتكرة  ر املايل لٕالجراءات اجلبائية املعمتدة، وفقا ملبد ٔ ر ا الل وهو ما يتطلب من احلكومة حتمل مسؤو  .واحملاسبةىل تقد ، من  حلد من تدهور لياهتا اكم ىل اختاذ التدابري الكف  اب اجلدي والفوري  ى ك ٔفق  سداد ا عية واسعةالقدرة الرشائية، ورسحي العامل، وٕافالس املقاوالت، وا ر،  .رشاحئ اج   السيد الوز
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اريوهات  ٓخر املعطيات والس فائلني، لكن،  كون م ٔن  ةحيق لنا  راجع قوي يف  املتا شري ٕاىل  ت اليا، حسب وايل بنك املغرب،  اصب الشغل وتدهور يف التواز صاد وخسارة ملموسة يف م ىل الصعيد ق احئة، سواء  ل رية  ٔ ٔن التطورات ا عتبار  صادية،  رواق ل الوضعية املا ت الشكوك حول م زيد من مستو  ، ٔو اخلار يل  ا جا صادية و فائلني، ورفع شعار الصمود والثقة   .عيةق كون م ٔن  ، حيق لنا  ش املشرتكومع ذ يض من القطاع اخلاص بعث ٕاشارات   .والع ٔمني لكن زرع الثقة يف النفوس يق ٔبناك والت ة وا ات التعلمي والص لرٔي العام، خصوصا يف قطا ٔنة  ات، والربهنة... طم ٔهنا ال  وخصوصا يف هذه املر الصعبة  ٓيس املواطنني هبدف معليا وفعليا ب ات من م ٔزمات، وال تق ىل حساب قمي املواطنة املسؤوستغل الفرص يف زمن ا ح  ٔر ق ا ٔمهية فرض   .حتق ىل  يض إالحلاح جمددا  ٔن قمي الصمود امجلاعي تق رية وٕاخضاع القطاع كام  ة الك ىل ترضيب الفال ىل الرثوة، و اء الفالالرضيبة  ائية هتدف ٕاىل توسيع الو دية، وابتاكر بدائل ج لرضيبة التصا ىل احللول السه  اكل  ىل الصمود   .الرضييب، بدل  يض تعزز القدرة  عي، يق ج سك  ويل ٕان تعزز الثقة وال ن ا ىل الصعيد تت جتلياته واحضة  ي  قةوالوطين، خصوصا يف هذه ٔمام التغري املنا ا ق ىل   .املر ا ستدعي،  عي  ج سك  لحمة الوطنية وال ٔن تعزز ا اصة بتفعيل الطابع كام  ىل مزيانية  يت، التنصيص  ٔمازيغية يف قانون املالية هذااملستوى الثقايف والهو ر،  .وهو ما مل نلمسه يف هذا املرشوع. الرمسي ل ا تعديالت يف ٕاطار مس  السيد الوز ية لقد قدم شرتا رملانيي حزب التقدم و هتا تعديالت الغاية من ت اليت هتم إالعفاءات يف جتويد وثيقة املزيانية، ودفع احلكومة ٕالجراء تغيريات يف سياساهتا املالية امهة  الب صادية، ويه يف  ق ٔفق و ا، يف  ث اقرتح لرضيبة، ح ة املرحبة  شطة الفالح ٔ ذري  هو ٕاخضاع ا ٔ املساواة ٕاصالح  ا مببد ، ووعيا م دا ٔكرث  ض السقف الرضييب املعفى من الرضيبة لنظام الرضييب ليكون  ة، ختف س من الطبيعي ٔمام حتمل التاكليف العموم ٔنه ل ة العالية، معتربن  خول الفالح ىل ا د املفروضة  ستف ٔن القطاع الفال  ري العادل، س و سمترار يف هذا الوضع 
ة الوطنيةم مع يف ٕاطار خمتلف السياسات العموم ة من ا ا يف ذات الوقت تعديالت تتو الرفع من الرضيبة املفروضة   .ن مجمو اطق حرضية، واقرتح ة ٕاىل م ٔرايض الفالح ري املرشوعىل القمية العقارية الناجتة عن حتويل ا راء  ي  هبدف حماربة املضاربة العقارية والرحب الرسيع وإال ئق ا مثيهنا بفضل و لعقارات املعاد  هتيئة التعمريية اجلديدةنالحظه يف هذه العمليات، املتعلقة    .ا

ة وتوسيع  متويل التاكليف العموم ديدة  ة النيابية ويف ٕاطار البحث عن موارد  مو ق العدا اجلبائية، فٕان ا اء اجلبايئ والسعي حنو حتق ية تالو شرتا قدمت كذ بتعديل جوهري يف مرشوع قانون املالية لتقدم و ىل الرثوة وذ ابتداء من  2021لسنة  داث رضيبة سنوية  ٕ يقيض  ر  ، ملا    .2021فاحت ينا ا كذ تعديال هيدف ٕاىل حتفزي البحث العلمي ببالد ٔطري مبؤسسات ومعاهدكام اقرتح اجه البحث والت ىل تطور م ٔجواء ... التعلمي العايل من انعاكسات ٕاجيابية  لق  ريم ٕاىل  ري ذ من التعديالت اليت  ىل ٕاىل  ف الضغط  لمواطنني وختف عي، وحامية القدرة الرشائية  ج سك  ور املنوط هبا يف هذه الظروف الصعبة اليت ل ٔيمت رفضها مج  .جتتازها بالدالطبقة الوسطى، حبمك ا مك ارت ٔسف، فٕا ٔنه، مع ا كون  وتفصيال، بدون مربر ٕاال  ٔن  رتمتوه لها، دون  ي ا ه ا ع، حىت تبقى وثيقة املزيانية يف التو بت وصامدمق ٔي مقود  مك  ٔيد ر،  .بني  ىل   السيد الوز د  سا ٔيدينا، واليت  ٔمام  ٔدوات املتوفرة  ىل 2021لية مساء املعطيات املالية اليت حيملها مرشوع قانون املإان لك املؤرشات وا السمترارية يف نفس املهنجية والوترية يف رصف ، تدل  ٔن هذا املرشوع اتصف 
ب  سمترار يف تغي ايل، مع  ق التوازن القطاعي وا دم حتق ة املزيانية ويف  د اخلاصة برتشيد النفقات العموم ذ السياسات   .القوا لبعد احلقويق املرتبط بوضع وتنف ٔن استحضار  ىل كام  شامئني جتاه قدرة هذا املرشوع  داداهتا املالية، جيعلنا م ة، يف ام ت العموم د ابة الت ست ىل  ة لتطلعات املواطنني املغاربة، و ق ةالرتمجة احلق ن مرشوع قانون املالية لسنة   .الظرف ٔ ادة  2021فقد  اد يف ٕا ة، مععن قصور  دة إالعفاءات الرضي يازات  النظر يف توسيع قا م ة جعل لك  لكرامة والضام اصب الشغل احلافظة  لق م ل  لنفع العام، م ة، مقرونة  ة والشفاف ٔ املراق دم ٕاخضاع لك الصناديق ملبد ٔ توظيف لالستقرار، ٕاضافة ٕاىل  د د م ة، مع اع دمة العموم ل ٔن  .املوارد وفق املنفعة العامةواحلد من إالنفاق الغري املنتج  ة،  كام  متلص الرضييب وتقوية نظام املراق ٔ جترمي ا د رمجة م ىل مستوى مرشوع قانون املالية، مع دم  ىل امجليع بدون متيزي،  د لٕالفالت من العقاب يف وتطبيقه  ٔموال العامة املهنوبة والرث القصور يف ٕارسال ٕاشارات قوية يف اجتاه وضع  اع ا ىل اسرت صادية والعمل  ق وات اجلرامئ  ىل القانون   .املهربة ملصادقة  ٔخرى، إالرساع  ة  ري وهو ما يتطلب، من  راء  ضيات هامة متكن من حماربة إال ل إالجيايب لوزارة العدل مع هذا املطلب، مع رفض اجلنايئ، ملا يتضمنه من مق لتفا املرشوع، وذ 
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لنظر ٕاىل لكها عنارص وعوامل جتعلنا سن  .ٕافراغ هذا القانون من مضمونه عية اليت صوت ضد هذا املرشوع،  ج صادية و ق لمعضالت    ٔنه مرشوع جعز عن تقدمي احللول 
ىل مستوى ٕانعاش ا  ه بالد يف هذه الظروف القاسية، سواء  لفقر والهشاشة والبطاتوا ىل صعيد التصدي  ٔو  ة،   .إالنتاج


