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 329 اجللسة رمقحمرض 

ء: التارخي ٔوىل 07 الثال سمرب  22(هـ 1442 جامدى ا  ).م2020د
شار السيد عبد : الرئاسة س امس، اخلليفة اخلامحليد الصورياملس   .لرئ
ت قة :التوق قة الثالثة سبعة ومخسون دق ق ة اخلامسة وا ، ابتداء من السا

  .عرش مساء
ٔعامل راسة والتصوي: دول ا ىل ا   :مشاريع القوانني التاليةت 

داث  76.20مرشوع قانون رمق . - 1 ٕ صندوق محمد "يقيض 
ر   ؛"السادس لالس

ىل املرسوم بقانون  70.20مرشوع قانون رمق  - 2 ملصادقة  يقيض 
مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665رمق  س

ار ال ) 2020 ادة تنظمي القطب املايل  ٕ   بيضاء؛املتعلق 
ة رمق  - 3 ذ قانون املالية  21.20مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب

  .2018لسنة املالية 

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

شار السيد  س  عبداملس   :لسةاجل امحليد الصوري، رئ
ر احملرتم،   السيد الوز

رشيعي تاح اجللسة ال لن عن اف   .ةٔ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة املس
ىل مشاريع  راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا

  :القوانني التالية
داث  76.20مرشوع قانون رمق  - ٕ صندوق محمد السادس "يقيض 

ر   ؛"لالس
ىل املرسوم بقانو 70.20مرشوع قانون رمق  - ملصادقة  ن رمق يقيض 

مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665 املتعلق ) 2020س
ار البيضاء؛ ادة تنظمي القطب املايل  ٕ  

ة رمق  - ذ  21.20واملرشوع الثالث، مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
لسنة املالية    .2018قانون املالية 

لس من ىل ا   .جملس النواب ولٕالشارة فٕان مشاريع هاد القوانني حما 
ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  سهتل هذه اجللسة 

ر 76.20 داث صندوق محمد السادس لالس ٕ   .يقيض 
لحكومة لتقدمي املرشوع   .اللكمة 

صاد  عبد نالسيد محمد  ق ر  ر العدل، نيابة عن السيد وز القادر وز
  :واملالية وٕاصالح إالدارة

س،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،السي   دات والسادة املس
دد صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، يف خطابه  لقد 

ات 2020يوليوز  29السايم بتارخي  دد التو عمت ذ مجيعا،  ، كام ت
ٔزمة  ة تداعيات ا ىل تزنيلها ملوا غي العمل  إالسرتاتيجية الكربى اليت ي

لك دول ورو اليت يعرفها املغرب  احئة  ب  س   .العامل 
ىل  ا  ىل ٕاجنا صادي والعمل  ق ٔيت ٕاطالق خطة إالنعاش  وهكذا ي
ات  لقطا مع الالزم والاكيف  ت نظرا لرضورة التعجيل بتوفري ا ٔولو رٔس ا
لق الرثوة  ىل  هتا املالية وقدرهتا  اف ستعيد  ة املترضرة حىت  إالنتاج

اصب الشغل واحلفاظ  لوتوفري م   .ىل مصادر ا
صاد  ذفها ق ر  ٔعرض نيابة عن السيد وز ٔن  رشفين  السياق، 

مك اليوم مرشوع القانون رمق  ٔيد ٔعرض بني  ٔن  واملالية وٕاصالح إالدارة، 
داث رشكة املسامهة املسامة  76.20 ٕ صندوق محمد السادس "القايض 

ر ٕالجامع جلنة املالية والت "لالس ليه  خطيط والتمنية ، كام صادقت 
ٔمس  شارن، يوم  لس املس صادية مب رب  21ق   .2020دج

ل التطرق ملضمون ها املرشوع، يتوجب التذكري  ذوهبذا الصدد وق
ايل اليت مت اختاذها يف ٕاطار  ٕالجراءات ذات الطابع إالستع ضاب  ق
ه اخلصوص  ىل و متثل  ورة واليت  صادي املذ ق تزنيل خطة إالنعاش 

سية التاليةيف    :النقط الرئ
الل حتوي ٕاىل  - إالصالح املؤسسايت لصندوق الضامن املركزي من 

ات  يف عروض الضامن مع خصوصية بعض القطا ك رشكة مسامهة و
وية  ؛الهامة وذات الطبيعة الب

و ممث يف  - شغيل بني ا صادي وال ق ثاق إالقالع  ىل م ع  التوق
صاد واملا ق ة، والقطاع اخلاص ممثال يف وزارة  لية وٕاصالح إالدارة من 

ة املهنية لبنوك املغرب"و "إالحتاد العام ملقاوالت املغرب" مو ة  "ا من 
 ؛ٔخرى
ذ إالجراءات القطاعية املتعلقة  - رامج يف ٕاطار تنف ع عقود  توق

عهدي  را اكلقطاع السيا وقطاع م ٔ ٔكرث ت ات ا لقطا خصوصا 
لغ ٕاجاميل يناهز  املناسبات ات ومموين احلفالت، كام تقرر رصد م وامللتق

ٔي ما يناهز  120 يل اخلام، مهنا % 11مليار درمه،  ا  75من الناجت ا
و لفائدة مجيع رشاحئ  ىل شلك قروض مضمونة من طرف ا مليار درمه 

ة ،املقاوالت  ؛مبا فهيا املؤسسات واملقاوالت العموم
داث ص  - ٔيضا ٕا ي ميكن من هناك  ر إالسرتاتيجي ا س ندوق 

الف مايل يبلغ  45تعبئة ما قميته  ث مت ختصيص   15مليار درمه، ح
و يف  ٔمور مليار درمه من املزيانية العامة  ٕاطار احلساب املرصد 

 .2020غشت  12 بتارخي 2.20.258احملدث مبوجب املرسوم  ،خصوصية
ٔصدر صاحب اجلال امل محم  9د السادس حفظه هللا، بتارخي كام 

رشيعية  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا ٔكتور ٕاىل الربملان مبناسبة اف
ته السديدة ليك يمت ختويل ه رشيعية العارشة، تعل  ذااخلامسة من الوالية ال
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نه من هيئات التدبري واحلاكمة  متك الصندوق الشخصية املعنوية، سعيا 
هنوض املالمئة حىت ينجح يف  ث ا ملهام املنوطة به من ح ضطالع 

لرفع من قدرات  ه ف يتعلق  اة م ر، وحىت حيقق النتاجئ املتو الس
صاد الوطين  .ق

داد مرشوع القانون املعروض  ة الرشيدة، مت ٕا وزوال عند إالرادة امللك
ور ٕاىل رشكة مسامهة حتت ٕامس  ٔنظارمك، لتحويل الصندوق املذ ىل 

ر" رٔسامل قدره "صندوق محمد السادس لالس تب  15،  ك مليار درمه 
دود  ه يف  داث مع ٕاماكنية ف و عند إال ل ا ه من ق ، %49يف مجمو
و يف بعة  ري  ٔة  ٔي هي ٔن ال تبلغ حصة  ىل  رٔسامل  وقد مت التنصيص 

سبة  ىل ب% 33الصندوق  عده ضام الستدامة طابعه العمويم وحفاظا 
لصندوق يف إالسهام يف متويل املشاريع  ٔسايس  متثل الغرض ا السيادي، و
ة اليت  شطة املنت ٔ رية الكربى وتعزز رٔسامل الرشاكت ودمع ا إالس

ٔساس  شلك يف جوهرها  ٔولوية واليت  ة ايعتربها ذات  لسياسات العموم
  .وإالسرتاتيجيات القطاعية

ذ اسرتاجتيات و هبذا الصدد، يطلع الصندوق  هكذا ويف ٕاطار تنف ا
شطة التالية ٔ ه اخلصوص    :ىل و

ن  - ىل الصعيد بهتا  رية الكربى وموا س إالسهام يف متويل املشاريع 
 الوطين والرتايب يف ٕاطار رشااكت مع القطاع اخلاص؛

اتية املنصوص  - ٔو املوضو الل الصناديق القطاعية  املسامهة من 
 ة الرابعة من القانون يف رٔسامل املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛لهيا فاملاد

ة واخلاصة  - ارشة يف رٔسامل املقاوالت العموم املسامهة بصورة م
رها؛ ٓ ٔولوية نظرا   الكربى العام يف جماالت اليت يعمتدها الصندوق 

االت اليت يعترب  - إالسهام كذ يف متويل املقاوالت العام يف ا
ٔولوالصن يس طابعا  ك ٔهنا  ٔدوات مالية  ،دوق  وذ عن طريق وضع 

ٔموال  ٔو متويالت ب اع  ٔو قروض قاب لٕالر قات  س يل  اسبة من ق م
 شبه ذاتية؛

لول متويل  - متويل املهيلكة ختصص ٕالجياد  ٓليات ا داد ووضع لك  ٕا
ٔولوية؛ االت اليت يعتربها الصندوق   املقاوالت العامة يف ا

ىل االٕ  - ام هبيلكهتا املالية  رية والق داد مشاريع ٕاس سهام يف ٕا
سهيل وحتسني رشوط متويلها  ل  ٔ ن الوطين والرتايب، وذ من  الصعيد
شطة اليت  ٔ ارش ل ري م ٔو  ارش  ذها، مث ٕاجناز لك معلية لها ٕارتباط م وتنف

ل يف غرض الصندوق  .تد
س،   السيد الرئ

شار   ن،السيدات والسادة املس
ىل شلك رشك داث الصندوق  ار ٕا يد  ةٕان خ مسامهة هيدف ٕاىل تق

ٔحاكم القانون رمق  ذاه لرشاكت املسامهة  17.95الصندوق مبا متليه  املتعلق 
شلك  ة والزناهة،  كرس ملبادئ الشفاف ة ومن  ٓليات املراق رسيخ  من 

مثرن والرشاكء اخلواص ويؤمن هلم وضوح ا لرؤية مينت ورخس ثقة املس

ل الصندوق فهيا،  د ىل إالخنراط يف املشاريع املهيلكة اليت س وشجعهم 
رصفني مستقلني وذوي اخلربة   .فضال عن تعزز حاكمة الصندوق بتعيني م

ٔن ها اؤه من بعض القوانني كام  ذوجتدر إالشارة ٕاىل  الصندوق مت است
نه  ل متك ٔ لخوصصة من  لقانون املنظم  سبة  ل من املرونة هو احلل 

مثرن ه مع املس الق   .الالزمة لتدبري حمفظته املالية وسالسة 
ٔما ف يتعلق حباكمة الصندوق، فٕان مرشوع القانون يعمتد جملس 
س من عرشة  ىل الرئ الوة  ٔلف  ملالية، ويت ر امللكف  رٔسه الوز ٕادارة، 
ات  رشفون عن القطا ٔعضاء عن احلكومة  رصفني من مضهنم ستة  م

ل الصندوق هنم يف ظل  ،املعنية بتد رصفني مستقلني يمت تعي ٔربعة م و
لهيا يف قانون  رتام معايري الكفاءة واملهنية وإالستقاللية املنصوص  ا

  .الرشاكت املسامهة
ا بني  را ة يمت ٕا و يف ٕاطار ٕاتفاق ة املالية  لمراق وسيخضع الصندوق 

لص  ر العام  س احلكومة واملد لتحقق من مطابقة السيد رئ سمح  ندوق، 
ٔسايس، ومتكن من  ٔحاكم القانون احملدث  ولنظامه ا قرارات الصندوق 

ٔهداف املسطرة  لنظر ٕاىل ا ٔدائه  مي  ق  ،تق الس ت املرتبطة بتحق
ٔنظارمك ىل  ة، وهذه يه الغاية من مرشوع القانون املعروض  ا   .الن

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

سيد الس    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

صادية، لتقدمي  ق لجنة، جلنة املالية والتخطيط والتمنية  اللكمة ملقرر ا
لجنة حول املرشوع   .وزع ؛ تقرر ا

ل؟ م ن يش تد شا اك   .اكي
ىل مواد املرشوع لتصويت  قل    .ن

  : 1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  : 8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 10املادة 
  .عٕالجام: املوافقون

  : 11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويتٔعرض  ه  رم   : مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يقيض  76.20ٕاذن، وافق جملس املس
داث  ر"ٕ   ".صندوق محمد السادس لالس

ىل  راسة والتصويت  يقيض  70.20ون رمق مرشوع قان"ومنر 
ىل املرسوم بقانون رمق  من صفر  12الصادر يف  2.20.665ملصادقة 

مترب  30( 1442 ار ) 2020س ادة تنظمي القطب املايل  ٕ املتعلق 
  ."البيضاء

لحكومة لتقدمي املرشوع   .اللكمة 

ر  صاد واملالية وٕاصالح  ،العدلالسيد وز ق ر  نيابة عن السيد وز
  :إالدارة

س احملرتم،ا   لسيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔيت مرشوع القانون  ىل املرسوم بقانون رمق  70.20ي ملصادقة  القايض 
مترب  30الصادر يف  2.20.665 ادة تنظمي القطب 2020س ٕ ، املتعلق 

ار البيضاء ٔيت استكامال ملسطرة  ،املايل  مك، ي ىل حرضا املعروض اليوم 
لهيا يف الفصل  ستور 81املصادقة املنصوص    .من ا

لمرسوم بقانون املتعلق  خلطوط العريضة  مك  ر حرضا ٔذ ٔن  ٔود  و
ار البيضاء واليت سبق تقدميها يف عرض  ادة تنظمي القطب املايل  ٕ

ر ع سالف ا الل اج   .مفصل 
متحور كام ييل   :و

شطة امل ٔوال، -  ٔ دات وا ات الو ىل صفة توسيع ف لحصول  ؤه 
اري  لهيا يف القانون الت دات املنصوص  ٕالضافة ٕاىل الو شمل  القطب ل
متويل التعاوين  ٔو يف القانون اجلاري به العمل، اخلدمات املرتبطة مبنصات ا
ر وهيئات التوظيف امجلاعي  س ر املايل ورشاكت  س وإالرشاد يف 

رة ا ارة وشاط فو ية؛ورشاكت الت ل مقديم اخلدمات التق   لسلع من ق

شمل كذ  نيا، -  ار البيضاء، ل ام هيلكة القطب املايل  تعزز 
رشيعات اجلاري هبا العمل؛ ىض ال هيا مبق ٔخرى تعهد ٕا مة    ٔي 

ث  لثا، -  ار البيضاء، ح ح صفة القطب املايل  مراجعة حاكمة م
ة امل لسلطة احلكوم حها مبقرر  مت م ٔة بدال من س قرتاح من الهي ملالية  لكفة 
ار البيضاء   .قرار جلنة القطب املايل 

شاط املقاو اليت قدمت  ٔة حسب طبيعة  وسيصحب اقرتاح الهي
ٔة إالرشاف املعنية، بنك املغرب،  رٔي هي ىل صفة القطب  طلب احلصول 

نات وا ٔم ة الت ٔة مراق ٔو هي ل  ٔة املغربية لسوق الراسام ياط الهي ٕالح
انب ٔ مثرن الس ا عي، مما سيعزز ثقة املس   .إالج

ار البيضاء،  رابعا، -  ساب صفة القطب املايل  مراجعة رشوط اك
ئق اليت جيب  د هبا وكذا الو ىل املعايري الواجب التق يد  ٔ ٔن يمت الت حبيث 

ٔكد من  لت ا هبا،  ىل هذه الصفة مشفو كون طلب احلصول  فاء أن  س
لهيا؛ لرشوط املنصوص    املقاوالت 

شاط التدبري  امسا، -  ستفادة من صفة القطب املايل ل توسيع 
اتيني  اص ا ٔش شمل ا ن ل سبة ملؤسسات االئ ل لممتلاكت  اخلاص 

انب؛ ٔ ٔو ا   سواء املغاربة مهنم 
االت حسب صفة القطب من املقاوالت اليت  سادسا، -  مراجعة 

ت هذه الصفة س ٔة اك ىل تقرر معلل تعده هي قرارها بناء  ٕ ، وذ 
ملالية؛ ة امللكفة  ىل السلطة احلكوم ار البيضاء وحتي    القطب املايل 

ىل صفة  وسابعا، -  لمقاوالت احلاص  سبة  ل ٔحاكم ٕانتقالية  ٕادراج 
ٔحاكم مرشوع هاذ  ثال  ٕالم ار البيضاء، تلزم مبوجهبا  القطب املايل 

  .وم بقانوناملرس

ر املتعلقة مبال ٔهداف السالفة ا ريا، ومتاشيا مع نفس ا ٔ مة النظام ءو
ولية  ٔحسن املعايري ا ار البيضاء مع  لقطب املايل  اجلبايئ اخلاص 
ىل  ىض رضييب ينص  حلاكمة اجلبائية، يتضمن هذا املرشوع مق املتعلقة 

ل فاحت  ر ٔن النظام الرضييب اجلاري به العمل ق ، يظل مطبقا 2020ينا
سبة لصفة  ار البيضاء"ىل رشاكت اخلدمات املك ل  "القطب املايل  ق

اية  رب  31هذا التارخي ٕاىل  ٔي ابتداء من  ذعد ها، وب2022دج التارخي، 
ر  سبة لصفة  2023فاحت ينا القطب املايل "ستخضع مجيع الرشاكت املك

ٔقر"ار البيضاء ي  لنظام الرضييب ا ه ختضع 2020يف  ،  ي مبوج ، وا
ىل الرشاكت حمددة يف  سبة رضيبة  بدل % 15هاته املقاوالت ل

ىض مضن مرشوع قانون املالية لسنة  ،8.75% وقد مت ٕادراج هاد املق
2021.  

  السيدات والسادة،
ادة تنظمي القطب  ٕ لمرسوم بقانون املتعلق  تلمك يه اخلطوط العريضة 

ار ة البيضاء، و  املايل  ٔن هاد املرشوع سيعزز ويدمع جنا نعون ب حنن مق
ار البيضاء، كام سميكن من ضامن  لقطب املايل  إالطار القانوين املؤطر 
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اصة مهنا اجلبائية  ولية، و ٔحسن املعايري ا ثال هاته املنطقة املالية  ام
ر  س صاديني خبصوص فرص  ق لني  مثرن والفا وحبسن رؤية املس

مت ويلوا ىل املستويني إالقلميي وا   .ويل اليت مينحها القطب 
  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

صادية لتقدمي التقرر ق  ؛اللكمة ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
  .وزع

ل من عند يش فريق؟ وزع ن يش تد   .اك
ٔلف مهن ىل املادة الفريدة اليت يت لتصويت  قل    .ا مرشوع القانونن

  ؛27= املوافقون
  ؛3= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   .)ال 

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  ؛27= املوافقون

  ؛3= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   .)ال 

ىل مرشوع قانون رمق نٕاذ شارن  يقيض  70.20، وافق جملس املس
ىل املرسوم  من صفر  12الصادر يف  2.20.665بقانون رمق ملصادقة 

مترب  30( 1442 ار  املتعلق) 2020س ادة تنظمي القطب املايل  ٕ
  .البيضاء

ة رمق  ىل مرشوع قانون التصف راسة والتصويت  قل   21.20ون
لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف   .2018املتعلق ب

لحكومة    .لتقدمي املرشوعاللكمة 

ر  صاد واملالية وٕاصالح يابة عن ن  ،العدلالسيد وز ق ر  السيد وز
 :إالدارة

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ة رمق  ٔنظار جملسمك املوقر، مرشوع قانون التصف ىل  ٓن  ٔعرض ا
لسنة املالية  21.20 ذ قانون املالية  ف ث يندرج 2018املتعلق ب ، ح

هودات تقدمي هاد املرشوع يف ٕاطار ا كرس ا ىل  لحكومة  امئ  حلرص ا
ستورية والقانونية املنصوص  ال ا ٓ ل ا ة دا داد قوانني التصف املبذو ٕال

ستور، واملادة  76لهيا يف الفصل  من القانون التنظميي لقانون  65من ا
  .املالية

شارن احملرتمني  ٔشكر السيدات والسادة املس ٔن  وامسحوا يل بداية 
ٔمهية اليت  ذالعناية اليت مت ٕايالؤها لهىل ا ىل ا املرشوع وهو ما يؤرش 

ىل املالية  لربملان  ٔساسية لتقوية الرقابة البعدية  ٓلية  عتباره  حيظى هبا 

ة   .العموم
ه، معد القانون التنظميي لقانون املالية ٕاىل تقليص  كرسا لهاد التو و

لرب  ة وٕايداعها  داد قوانني التصف ال ٕا   .شهرا 15ٕاىل  24ملان من ٓ
رشيعية والرفع من  لمؤسسة ال هذا فضال عن ٕاغناء املعطيات املقدمة 

ذ القوانني املالية رتقاء مبستوى النقاش حول تنف  جودهتا، وذ هبدف 
ٔمهية اليت حيظى  ىل ا ي يؤرش  ٔمر ا ، ا و ة مزيانيات ا ومعليات تصف

عتباره ة  ٔساسية لتقوية الرقابة البعدية  هبا مرشوع قانون التصف ٓلية 
ة ىل املالية العموم   .لربملان 

ذ قانون  ذاويف ه ف ة املتعلق ب شلك مرشوع قانون التصف إالطار، 
لسنة املالية  ئق املرافقة ملشاريع 2018املالية  ٔخرى ٕالغناء الو ، حمطة 

ث مت ٕارفاق ه ة، ح ٔول مرة بتقرر  ذاقوانني التصف ة املرشوع  حول جنا
ن التقررن مضن  داد هذ ٔداء، ويندرج ٕا ة ا اص جنا ٔداء وتقرر اف ا
طق الوسائل  كرس إالنتقال من م ي  ىل النتاجئ ا ٓلية التدبري املركزة 
ٓلية  ي يقرن التدبري العمويم ب طق النتاجئ، ا دات ٕاىل م واسهتالك إالع

ث  ة من ح ر النفقة العموم ٔ صادية املساء حول  الفعالية السوسيو اق
ٔنه ال حما إالرتقاء  ي من ش ٔمر ا ة، هو ا ا وجودة اخلدمات والن
ة خمتلف  ة ٕاىل مساء مدى جنا مبستوى النقاش حول قوانني التصف

لتدبري املايل العمويم راهات املرتبطة  ة وإال   .الربامج والسياسات العموم
ة ا اص جنا ادا ٕاىل تقارر اف دة نقط واس سجيل  ٔداء، ميكن 

ة  ه يف دورة جنا ٔول من نو مترن هو ا ون هاد ا ىل الرمغ من  ٕاجيابية 
ات الوزارية  خنراط لك القطا خلصوص  ٔمر  ٔداء، ويتعلق ا ا
راجمها عن  لب  ٔ اق  ٔداء وان ة ا واملؤسسات املعنية يف مهنجية جنا

ٔهداف جل ٔو خطط معل، مع حتديد  حصة اسرتاجتيات  ل الربامج املف
اس بلوغها   .وربطها مبؤرشات لق

كرسا له اوب مع مطالب  ذاو ىل الت لحكومة  امئ  ه واحلرص ا التو
الل إالغناء والتجويد املسمترن  شارن، من  السيدات والسادة املس
ة، هيدف التقرر حول املوارد املرصدة  ئق املرافقة ملرشوع قانون التصف لو

ات  و لفائدة لجام ٔة من طرف ا الرتابية ٕاىل تقدمي وحتليل املوارد املعب
رمس سنة  ات  ٔقالمي وامجلا ، وهو ما 2018مزيانيات اجلهات والعمالت وا

مة، متكن  ة  شارن، معلومة ٕاضاف لسيدات والسادة املس سبة  ل شلك 
و ومال  لعالقة املالية القامئة بني مالية ا ات من قراءة واحضة  ية امجلا

ٔو جزئيا من  ة لكيا  معة واملدفو ث املوارد املزيانياتية ا الرتابية من ح
هيا  ٔداء املهام املسندة ٕا هنا من  متك ات الرتابية  و لفائدة امجلا طرف ا

ه ٔحسن و   .ىل 
ذ قانون املالية  ف ة املتعلق ب يقوم املرشوع، مرشوع قانون التصف

وضة ، حب2018لسنة املالية  ل املق لمداخ هنايئ  رص وٕاثبات املبلغ ا
لسنة املالية  ة 2018والنفقات املنجزة املتعلقة  ، وكذا حبرص حساب ن

  .هذه السنة
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ت ه ليه، يث ذ قانون املالية لسنة  ذاوبناء  هنائية لتنف املرشوع النتاجئ ا
لخ2018 ت اخلصوصية  ىل مستوى لك من املزيانية العامة واحلسا زينة ، 

ث يتضمن ه ، ح و املسرية بصورة مستق  10املرشوع  ذاومرافق ا
ٔساس ٕاىل ا  ٔحاك ريم    : مواد 

ت  - هنائية ملوارد ونفقات املزيانية العامة واحلسا ٕاثبات النتاجئ ا
و املسرية بصورة مستق لخزينة ومرافق ا   ؛اخلصوصية 

سوية  - ة ل دات ٕاضاف ح اع ٔيضا ٕاىل ف اوزات هيدف  الت
ن العمويم سيري ونفقات ا   ؛املس يف نفقات ال

ري املسهتلكة عند  ،كذ - سيري  دات ال هيدف ٕاىل ٕالغاء اع
هتاء السنة املالية  كن ٕاىل 2018ا ر اليت مل  دات إالس ، وٕاىل ٕالغاء اع
ل  2017هناية السنة املالية  لهيا من ق لنفقات مؤرشا  حمل الزتامات 

لمملكةمصاحل   ؛ اخلزينة العامة 
ر املتوفرة يف هناية السنة  - س دات  ٔيضا ٕاىل بيان اع هيدف 
لمزيانية العامة، 2018املالية  سبة  ل ىل النفقات  دة املوارد  ، وٕاىل نقل ز

 ؛ليخصم من املكشوف يف حساب اخلزينة
ن للك صنف من   - ٔو املد ن  ا مث هيدف ٕاىل ضبط الرصيد ا

لخزينة عند هناية السنة املالية ٔصناف ا ت اخلصوصية    .2018حلسا
  السيدات والسادة،

ذ قانون املالية لسنة  هنائية لتنف اءت النتاجئ ا ددها 2018لقد  ، كام 
ىل الشلك التايل ة لهذه السنة    :مرشوع قانون التصف

ىل مستوى املزيانية العامة، بلغت النفقات املنجزة عند هناية  - ٔوال، 
رات  327.40السنة  مليار درمه، وف خيص املوارد، فقد بلغت تقد

لسنة املالية  مليار درمه، وقد مت  302.92، ما قدره 2018املزيانية العامة 
ه  سبة ٕاجناز بلغت  329.12حتصيل ما مجمو ٔي ب % 108.65مليار درمه 

سبة  ث شلكت املوارد العادية    ؛من مجموع املوارد احملص% 82.52ح
لخزينة، فقد بلغت النفقات  - ت اخلصوصية  حلسا نيا، ف يتعلق 

ه  ت  109.79املنجزة ما مجمو ث متثل نفقات احلسا مليار درمه، ح
سبة  ٔمور خصوصية    .من مجموع هذه النفقات% 87.66املرصدة 

لسنة  ذهٔما ف خيص موارد ه ددها قانون املالية  ت فقد  احلسا
  ؛مليار درمه 92.37مليار درمه، وقد مت حتصيل  83.80، يف 2018املالية 
، فقد بلغت  - و املسرية بصورة مستق لثا، ف خيص مرافق ا

ه  ٔما موارد إالستغالل لهذه  2.13نفقات إالستغالل ما مجمو مليار درمه، 
هنائية ما قدره  راهتا ا مليار درمه ومت حتصيل  4.23املرافق فقد بلغت تقد

ر لهاد  4.70 ني بلغت نفقات إالس  مليار 0.72املرافق مليار درمه، يف 
هنائية ملوارد إالسهتالك لهذه املرافق  رات ا ملقابل بلغت التقد درمه، و

ه  3.58   .مليار درمه 3.44مليار درمه، وقد مت حتصيل ما مجمو
لسن ذ قانون املالية  ٔن تنف ة جتدر إالشارة، السيدات والسادة، ٕاىل 

شاط 2018املالية  سمترار تعزز ال سم  ، مت يف ظل سياق دويل ا
ي انعكس  ٔمر ا دة، ا ان املتقدمة والصا ٔمه الب صادي العاملي يف  ق
لمغرب واليت  صاد الوطين، الس املهن العاملية  ىل اق شلك ٕاجيايب 

لقطاع الفال دا، فضال عن ارتفاع القمية املضافة  ٔداء ج  وكذا جسلت 
ٔن  ل املغاربة املقميني يف اخلارج، كام  ٔسفار ومداخ ل ا ارتفاع مداخ

لسنة املالية  سب ٕاجاملية 2018التوقعات اخلاصة بقانون املالية  ، حتققت ب
  :ددت يف

سبة املوارد  -   ؛%109ل
لتاكليف  - سبة    %.80ل

منو  ق معدل ا صاد الوطين من حتق ق ة  فقد متكن  يقدر وكن
دود % 3.1ـب يل اخلام مع % 3.8وجعز يف املزيانية يف  ا من الناجت ا

ر بلغت  س ذ مزيانية  ىل مستوى تنف مة  سبة ٕاجناز  سجيل 
79.%  

ٔمه  شارن،  صار، حرضات السيدات والسادة املس خ وهذه 
لسنة املالية  ة  ٔرقام التفصيلية ملرشوع قانون التصف  ،2018املعطيات وا

داد قانون  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة بصدد ٕا ٔن مصاحل وزارة إالق لام ب
لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف ة املتعلق ب مت تقدميه 2019التصف ي س ، وا

ٔول من سنة  ل هناية الربع ا ضيات القانون 2021ٕاىل الربملان ق ، تفعيال ملق
  .التنظميي لقانون املالية

  .وشكرا لمك

س اجللسةا   :لسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لجنة   .وزع :تقرر ا
ذ اللكمة؟ يل بغا    شكون ا

  .تفضل اليس توزي

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ش نطول، مغنقراش ها شارن، مغاد اللكمة  ذامسحوا يل ٕاخواين املس
ٔصا واملعارصة، ل حزب ا ش هاد الفرصة متيش  د غي نعم، (ولكن م

ٔصا واملعارصة ذمايش تقرر هذا، ها   ).لكمة ا

س اجللسة   :السيد رئ
  .لكمة، لكمة موجزة

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
ال  ش م ٔ ما بغي ش نقرا هاد اليش لكو، ولكن  لكمة موجزة، مغاد

ة، وراه تصن  اقشة قانون التصف ل م ر، دوز هاد الفرصة د لسيد الوز ا 
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ة من  ٔن قانون التصف ىل  ٔ كنقول، دميا كنقول  ٔمهية هاد القانون،  ىل 
ٔمهية حبال قانون  فس ا ٔ كنحطو ف لهيا الربملان،  ٔمه القوانني اليت يصادق 
ىل  ل وكنصوتو  ىل املداخ ٔن قانون املالية كنصوتو  ٔكرث،  ٔو  املالية 

ل احلكومة وكمنشيو شوفو هاد اليش املصاريف د ٔنت ك  ..حفالنا، فني 
ش نقومو  ٔمه  ٔنه الوثيقة ا ىل  ر،  يل قال السيد الوز ا لهاد اليش ا تصن
ة داحلكومة هو هاد قانون  ىل املالية العموم جهاز رقايب  لنا  ور د
ة احلكومة، ف  ستوري ف خيص مراق ش نقومو بدور ا ة،  التصف

ل الشعب املغريب، هنا فاش خيص جمال الرصف  ٔموال د وجمال مجع ا
ٔبدا ؟  ة دا ا يبان لينا يش    .غيبان، واش 

ري دروك، دروك قلصنا العدد اكنت عرش  ٔنه مايش  ىل  يبان يل   ٔ
يجي، دروك  اد  يجي، ست سنني  اد  يجي، مثان سنني  اد  سنني 

ٔشهر، فالواقع حىت ري ست  ول  وضع قانون املالية  ولينا فعامني، بعض ا
ل  كون 2021د ٓليات و كون عند ا كون يتوضع حىت  ، راه خمص 

احلكومة، ٕاجنازات وتعامالت مع  ..عند النظرة واحضة ف خيص ٕاجناز
يل دار يف  ئق ا ، ٕاىل م2020قانون املالية ا اش الو ش، ٕاىل معرف اك

ليناش ئق ما ميك لمية ويفاش تعامالت احلكومة هباد الو اي نربجمو بطريقة 
ٔمه قانون هو هذا لتايل    .القانون داملالية اجلاي، و

ٔقولها لك صدق، فالربملان املغريب  ،ولكن ا فالربملان املغريب و اح
ٔبدا ست لنا القدرة  ٔحزاب سياسية لكنا ممكشني،  ،ل ست لنا  ول

ش يدوز بطريقة شلكية،  ة  ليو هاد القانون التصف هذا ساكتني، وكن
 ٔ ٔحزاب  ٔحزاب،  ليه، ال، ال  ٔن قانون داملالية كندوزو  شلكي، 

ٔحزاب، مل يقوموا، ال م ن حىت يش حزب قام، امسح يل، ا اوبين هنا  اك
س لهنا   .ميكن  جتي السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .هللا خيليمك، من فضلمك، من فضلمك

لبار، من فضلمك، هللا لبار، اليس ا   . خيليمكاليس ا

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
س، شوف  ليك السيد الرئ س، و س، السيد الرئ شوف السيد الرئ

ٔ كنقول ليك فكريت س،    .السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .هللا خيليك السيد املس

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
ت، قول يل اليس ل سيايس، تص ٔ راه فا .. ٔ كنقوليك فكريت، 

اوبين هنا   .ٔ هنا 

سالسيد    :اجللسة رئ
  .هللا خيليمك

شار، من فضلمك   .السيد املس

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
ٔ قول ضد هنا،   ش، كنقول، شوف  س ش، ماك س ، ماك ٔ

  .قول ضد هنا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .هللا خيليك السيد املس

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
ٔقول  لجنةٔ  س ا   .السيد رئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار، اليس توزي، هللا خيليك، اليس توزي   .السيد املس

شار    : ٔمحد توزي السيداملس
ٔحزاب  ا  ٔ كنقول .. ال، ال ح ٔحزاب هنا،  ٔحزاب هنا، راه  ا راه  اح

ا  ٔش فهيا زعام؟ راه اح ٔحزاب السياسية؟  ليك ما زعام ٕاىل قلنا ا
ن يل حىت حزب سيايس قام مببادرة ٔحزاب سي اسية منثلها اكملني، وما

ور الرقايب يف الربملان، م   .كوش حماكنيا كوش حماكني، ما لتقوية ا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار، مكل، مكل   .مكل اليس توزي، اليس املس

شار    :ٔمحد توزي السيداملس
ٔسيدي ا  ٔسيدي، و ا    .و

ا، شوف اليس مايش ادي ٔسيدي ح ت،  ري تص ه، و  كنرضب ف
ٔ كنقول  ٔقول،  ٔحتمل مسؤولييت ف  ٔصا واملعارصة، و سمية ا  ٔ هنرض 

لني، م يفام بغييت، كفا ٔنت  لني، ومسهيا  ا كفا اش مع احلكومة ا اح مش
يل خصها تعطى لهاد  ش ميكن نعطيو القمية ا ش معنا احلكومة  عاو م

ة، م شا قانون التصف ل  ميك ميوقراطية، فهيا رقابة د رو يف دو فهيا ا نذ
ة؟  ٔش هو قانون التصف كونو مستوعبني  ري ما  ل الربملان، من  ور د ا
ملطابقة،  يجينا الترصحي العام  ت،  لحسا لس اجلهوي  رو ا يد راه معل 

ذ املزيانية ت ف خيص تنف لحسا ىل  ٔ لس ا ل ا . .يجينا التقرر د
ت ف خيص ٕاجناز هاد التقرر،  لحسا ىل  ٔ لس ا ر ا يد يل  العمل ا
ش جييبو ذاك  ٔشهر،  ٔشهر، سبعة  سمتر ست  وين، معل ك معل ج
ا  ه اح لص م ست ، ماذا  ي ر ق يل قال السيد الوز التقرر العام ا
ليك، اعطيناك  ٔنيت صوتنا  لحكومة راه  ش ميكن نقول  كربملان؟ 

ص ٔش دريت بيه؟  راخ ىل كدا،  ىل هنا، صوتنا  فهاد املوضوع، صوتنا 
يل  لصيت؟ تٔشنو هام التحويالت ا يل است ٔشنو هام إالماكنيات ا دارو؟ 

الش حوليت؟ هاد اليش لكو م ش؟ و لصت كنعرفوهش، حىت ا فني ماست
ش الوقت ٔن ماكي الش؟  عرفو،  د مك   .وا
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ىل املد يل كنصوتو  ه قانون داملالية ا يقعد ف ل واملصاريف  اخ
 ٔ ٔ كنقول خشصيا و ٔربعة دالسوايع، امسحوا يل،  ه  شهرن، هذا كنقعدو ف
ة مايش هو  لنا مع قانون التصف ٔصا ومعارصة، كنقول التعامل د حزب 
كون هباد الطريقة،  ٔن  ة ال جيب  لنا مع قانون التصف هذاك، التعامل د

ٔ غنطل  ا كربملان،  لس وخصنا اح ٔن ا ٔصا ومعارصة، من  ا  بو اح
ن هو استقالل، ولكن  ا اك ت خصو جيي جييب لنا و لحسا ىل  ٔ ا

ل   ..خصو شار د ل مس يلعب دور د ول خلرن  يلعب دور فا
ىل  ٔ لس ا يجي، كنقشو التقرر، ميكن جنيبو، نطلبو من ا الربملانيني 

ن ا كربملانيني، كفرق، ج ت، اح ا ورشح لينا التقرر نقدرو نطلبوه لحسا
الش حولت هنا؟  لحكومة  ش جنيو  ورشح لينا التقرر ونفهمو التقرر 
ل قانون  الش دريت هنا؟ هذا هو املوضوع د الش ماحوليت هنا؟ و  و 

  .داملالية
ٔ حيز يف نفيس  ٔن  ا  20ولهذا مغنطولش فهاد املوضوع لكو،  ام واح

رو هاد اليش بط داز القانون داملالية )  c’est pratique(ريقة زعام  كند
ش ندفعو فاالجتاه تقوية  لني البد  ا كفا ، اح ٔ ٔبدا، ولهذا كنقول  دوزوه، 

ة ل الربملان ف خيص املالية العموم ور الرقايب د هباد الطريقة نفهمو هاد  ،ا
ت يتعاون مع الربملان  لحسا ىل  ٔ لس ا ش يقوم اليش وندفعو ا

ر احلكومة، كنصوتو وكمنشيو حبالنا،  ٔش كد ش نفهمو  لو  لواجب د
ٔش دارت، وامسعنا، وامسعت  د ما عرف  مل، حىت وا ٔ ٔش دارت؟ هللا 
د  ور كذا، كذا، كذا، وا ٔمهية املناقشة، ا ٔش قال،  ر  ن الوز ٔ مز

لاملية  ن القانون التنظميي  د العدد دامل ٔ العدد، اك ا عطى وا يل اح سائل، ا
ه حتول، ٕاىل  ه ثورة، ف لاملية ف روهاش، قانون التنظميي  د يق مزال مك

ل  ه بد ش  92قار ا قادرن  ٓن واش اح بري، ولكن ا ه حتول  ٓن، ف ا
و احلكومة؟  راق ش جنيو  لاملية  يل فقانون التنظميي  نطبقو ذاك اليش ا

ٔبدا، ومايش هاد يه الطر    . يقةكنقول ليمك 
  .شكرا

ٔخرى اكينة   .مايش هاد الهرضة، هرضة 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا
ٔخر؟ ا م ل  ش حىت تد   اكي

ري لكمة؟ ل وال  لبار، واش تد   اليس ا

شار  لبار السيداملس   .عبد السالم ا
رو الرقابة،  ا خمصناشاي ند ٔننا اح ل ولكمة وهرضة، هاد الهرضة  تد

رو الرقا ا كربملانيني ند ٔو اح ىل الربملانيني  ىل احلكومة، مايش الرقابة  بة 
ٔحزاب السياسية   .ىل ا

س احملرتم، ٔي السيد الرئ   ىل 
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔخوات، إالخوة،   ا
ة لسنة  ٔن نناقش قانون التصف كن نود  لتوضيح 2018مل  ، ولكن 

ٔن نناقش هذا القانون حسب ما عشناه يف    . 2018فقط، جيب 
ىل 2018املايل  القانون ٔ لس ا ، ٕاضافة ٕاىل ما رصح به والحظه ا

ة والناجعة يف بعض  ة احلث ات امللك الت والتو ت، فرمغ التد لحسا
دة مشاريع  ال امل نرصه هللا، حبيث  ان مل تعي احلكومة ما قا  ٔح ا
ستفد مهنا  الية مل  ٔرقام خ ٔ بعدة  ىل الهامش، ونفا رامج ظلت  دة 

ٔرقام   . الشعب املغريب، ٕاال ما مسعه من 
عية  ج ا  عية يندى  اجلبني، وضعي ج ل الوضعية  الواقع د

مسرار ٓن . تتدهور  ٔو من يطالب حبقه ا ة  متع املغريب فر ة من ا ٔروين ف
ذه ٔ سمترار، التعلمي يف  ،قد  ة تغلق  ٔجراء يف حمنة، املؤسسات إالنتاج ا

، رمغ ما مت وضعية ال  لي ة ما زالت  متع املغريب، الص ريض رشاحئ ا
  .خضه يف مزيانياهتا

سابقة مل نلمسها ومل نعرفها ومل  يل ما معرها  لقمة ا الشغل اليوم وصلنا 
ذ سنوات،  ، وهاذ اليش لكو تيجر  %14يعرفها املغرب م من البطا

عية ج ٔن هاذ املرافق  يل مفروض اخلدمات  ،ش نقولو  عية ا ج
عدمة ي م لشعب، فه يل غيدفع الطبقة املتوسطة . احلكومة تعطهيا  اليشء ا

ات، هذا هو  طا ق لرضائب و هبا  زيد يف تعذ ر واحلكومة  ند ٕاىل 
  .2018قانون املالية لسنة 

ستقاليل سميتنع عن التصويت، ٕان مل نقل رافض لهذا  الفريق 
ٔقول ٔ . املرشوع ي تقوم به احلكومة يف به س ننا مل نوافق وال نوافق العمل ا

ال   .هذا ا
س   .شكرا السيد الرئ

سمحمك إالخوة ر ،ٔس   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

س، اليس عبد الصمد، لكمة حىت هو، لكمة موجزة ن    .صايف، ما اك

شار السيد عبد الصمد مرميي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  .سم هللا الرمحن الرحمي
مة  اسبة  ة يه م اقشة قانون التصف ٔن م قة حصيح  هو يف احلق
ىل إالجنازات اليت قامت هبا احلكومة مبرجعية قانون مالية حمدد  لوقوف 
اسبة  ة، وهو م اءت هبا املعطيات املرتبطة بقانون التصف لسنة اليت 

ىل لوقوف  ٔداء احلكومة ..كذ  مي  ا ٔو تق   .ومدى الزتا
ضيات قانون  ٔن هناك الزتام وفق مق ل هبذه املناسبة  س ٔن  البد 
ة هو صنف من قوانني املالية،  ٔن قانون التصف عتبار  املالية لقوانني املالية، 

لهيا الفصل  ئق اليت ينص  لو نيا  ال،  ٓ ٔوال  من  66الزتمت احلكومة 
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لاملية   . قانون القانون التنظميي 
حلصي  ، مدمع  و حلساب العام  ه مرفقا  اء ف ة  هاذ قانون التصف
ٔداء املعد من طرف الوزارة امللكفة  ة ا ة، التقرر السنوي حول جنا احملاس
ٔول مرة، تقرر  ات الرتابية  لجام ملالية، تقرر حول املوارد املرصدة 

ٔوال مة البد،  ئق  ٔداء، وهذه و ة ا اص جنا قل ٕاىل اف ٔن ن ل  ، ق
ٔحاكم القانون التنظميي  ضيات قانون و لزتام مبق ىل  ٔن نؤكد  النقاش 

  .لقانون املالية
ت ميكن  لحسا ىل  ٔ لس ا ت، ما يتعلق  لس احلسا ف يتعلق مب
ىل  ٔ لس ا ٔن يطلب من ا ضيات قانون احملامك املالية  ب وفق مق لمك

دة  ت مد املسا ل يف لحسا صاصات اليت تد الخ لربملان ف يتعلق 
ذ قانون املالية، وهذا ال  ٔو تنف ٕاطاره، ويه املتعلقة بفحص قانون املالية 

شار  شارن، واملس صاصات املس ل يف اخ ٔرادت يد ٔو الفرق ٕاذا  ن 
ي يدرج ذ كنقطة من نقط  ب، ا ٔن متر عن طريق املك ذ فالبد 

ٔعامل   . دول ا
س لسنا ب ٔحزاب وتب ٔدوار ا س  ٔحزاب وتب صدد الرتاشق واهتام ا

ٔحزاب والفرق   مي ا شارن والفرق يف هذه املناسبة، تق ٔدوار املس
ٔن  مرجعيات خمتلفة، وللك مرجعيته، ٕاذا اكنت هناك مرجعية ضعيفة ميكن 
ٔحزاب، لكن ٕاذا اكنت هناك مرجعية  اللها ضعف الفرق وا نقمي من 

ٔداء املمتزي، فذ سيجعلنا تنافسية، مر  ة، مرجعية ا قرتاح جعية القوة 
ة  ل ق لس ودا ل هذا ا لفرق دا ٔن هناك تق ٕاجيابيا  مينا  رى يف تق

  .الربملان
لمناقشة اء هذه السنة  ة  ٔن قانون التصف ٔن نؤكد ب . حنن البد 

ىل ة، لكن ال ميكن ملن ال مل يطلع  كن هناك مدة اكف ئق حصيح، مل   الو
ة   .ٔن يلصق االهتام بقانون التصف

نا من النقاش ئق اكنت متك مة، وهذه الو ئق  اء بو ة  . قانون التصف
ة ملناقشة  ري اكف ىل مستوى جلنة املالية اكنت املدة  ٔننا  حنن نعتذر 
ري من املعطيات ومحل  ي محل الك ة، هذا القانون املهم ا قانون التصف

ري من االٕ  لمناقشةالك اسبة    .جنازات اليت اكنت م
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ليك اليس    . الصمد عبدشكرا، تبارك هللا 

  . اليس توزي هللا خيليك
ل د تد   . هللا خيليمك.. من فضلمك، هللا خيليمك، شوف ٕاىل وا

ٓخر؟  ل  د ن حىت يش م   ما اك
ش تقولها يل، صايف ك  سىن ف   . تن

شار ارف ن السيد املس يل اك   .ا
  

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لجنة،  ة يف ا شار احملرتم اليوم قلناه البار ي قا السيد املس م ا ال
ٔمهية . هوهذا واقع يعرفه امجليع ويقر به امجليع، ولو مع نفس حنن ال نعطي ا

ٔخرى ال  ة  ة، ولكن من  ه لقانون التصف يجينا ف يل  ٔو الوقت ا ت  توق
ٔسبوع ما  الل  يل كتعطا معه  ئق ا ل الو ة والعدد د قانون التصف
رسعو  ٔنه كنبقاو  لهيا لكها، وقلنا البارح ب لهيا لكها وختدم  ش تطلع  ميك
ري هاذ  ٔمهيهتا، وهاذ الهرضة ما قلناهاش  ىل  ة  ش ندوزو قوانني التصف

  .هاذيالعام، قلناها سنوات 
ر املالية السابق  ر السابق وز ا مع السيد الوز ٔكرث من هذا اتفق بل 
شوفو فني اكينة  ش  ة،  رو يوم درايس من بعد قانون التصف ٔننا ند ىل 

يفاش ل بالد و ة د ٔن قانون  املصل لام  ل واملصاريف،  لمداخ رو  ند
د  ة لهذه السنة اكنت عندو وا ٔال ويه هالتصف ة املزية،  ل جنا اذيك د

اله  شوفوها كنلقاو  ٔداء ميل ك ة ا ٔداء، جنا ابت  22ا يل  وزارة يه ا
ٔنه حىت احلكومة ما  لها، مايش لكيش الوزارات، مبعىن  هاذوك التقارر د

ٔنه  ة، و اصها تعطى لقانون التصف يل  ٔمهية ا ل  4اطياش نفس ا د
لها ابت التقارر د يل    .املؤسسات يه ا

ش التقارر و  اب ٔن السلطة القضائية ما  ئق غنلقاو ب ٕاىل تفحصنا الو
لها ر النيابة العامة ما . د يل كتد ، التقرر ا ٓن مستق السلطة القضائية ا

لربملان، ال يناقش ش  راقب، بل ٕاهنا . ي ة وال  كتمتول من املالية العموم
ة لها ما دارهتاش، وهاذ جنا ٔداء د ة ا ٔداء تفاوتت بني  حىت جنا  %100ا

لحكومة، وما بني  ٔمانة العامة  ٔهنا دارهتا ا يل قال لنا التقرر ب  %23.5ا
ٔن السيد  يل دارهتا وزارة العدل، ومن حسن احلظ وال من سوء احلظ  وا
ن نناقشو مع بعضياتنا بدون  لتايل مز ارض معنا، و يل  ر هو ا الوز

ٓخر وكون عند الصدر.. رفزة، بدون ل الرٔي والرٔي ا ٔن نتق   .الواسع 
ٔعيده، هو  ٔن  ٔريد  م، ال  لجنة وقلنا نفس ال لنا يف ا البارح ميل تد
ٔنه حىت  اود ب م  د رؤساء الفرق وقال نفس ال ٔ ل  ينا، تد وب  مك
ٔسف هاذ الفريق اليوم لكو  رو، مع اكمل ا ادي ند ٓش  د ما يورينا  وا

ش تقو  ٔنت ماايب، وراه ما ميك يل، و كون .. ل ال ما تقولش  اصك 
ر ٔودي راه هاذ اليش .. ارض وجتي وتناقش وتد نا وقلنا  والعيب ٕاىل ج

ت راه مايش معقول،  ٔحزاب وال كنقا روه كفرق وال  يتدار كند يل  ا
ا  ايت، حىت اح ل النقد ا كون عند من سعة الصدر ما يتق وخص 

ري ن قدو حىت انفسناكربملانيني خصنا مايش    . قدو احلكومة، ن
ارض  لجنة ما اكن  ة  ي انتقد العمل هذا اليوم البار وحىت الفريق ا

ٔننا ىل انفسنا  كونو قادرن نقولو  د، خصنا  د .. حىت وا وجيي يش وا
ش نفهمو قشو  ش  غيي ا ما  . ويقول لنا راه موقف وخيرج، يقول لنا اح

  ..اليوم انتوما
ٔية ىل  ة الك و سبة لنا يف مجمو ل لشغل، و ال  ميقراطية  نفدرالية ا
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ستحقه، وحنرض ونناقش  ة ما  ٔمهية اخلاصة لقانون التصف حنن نعطي من ا
ش نعرفو،  يل ما قدر خلرباء يف احلواجي ا ستاعنو  اولو  وكنبحثو وكن

اط، ومع ذ اح  يكون إالح ٔن الواقع هو هذا  ا لكن ميل كنجيو وكنلقاو 
ل  ة د قشنا قانون التصف لنا و ٔنه 2018در العمل د ىل  ا  ، واقرتح

ٔننا كربملان مجيعا نعطيوها  ىل  لنا  ال يف اللكمة د ة مستق قوانني التصف
كون  ا ميكن  ٔنه اح لام  ٔمهية ونبقاو نناقشوها،  ٓخر قانون  2019ا هو 

اقشه ة س   .لصف
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .. السيدشكرا 

ٔمني لتصويت؟ السيد ا   . ندوزو 
ىل مواد املرشوع لتصويت  قل    .ن

  :1املادة 
  ؛12= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .20= املمتنعون

  :2املادة 
  ؛12: املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .02= املمتنعون

  :3املادة 
  ؛14= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .00= املمتنعون

  :4املادة 
  ؛14 =املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .00= املمتنعون

  :5املادة 
  ؛14= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .00= املمتنعون

  :6املادة 
  ؛14= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .00= املمتنعون

  :7املادة 

  ؛14= املوافقون
  ؛12= املعارضون
  .00= املمتنعون

  :8املادة 
  ؛14= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .00= املمتنعون

  :9ملادة ا
  ؛14= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .00= املمتنعون

  :10املادة 
  ؛14= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .00= املمتنعون

هٔعرض  رم   :لتصويت مرشوع القانون 
  ؛14= املوافقون

  ؛12= املعارضون
  .0= املمتنعون

ة رمق  ىل مرشوع قانون التصف شارن   21.20ٕاذن، وافق جملس املس
لسنة املالية املتعلق  ذ القانون املايل  ف   .2018ب

لجميع،    .اجللسة ورفعتشكرا 

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

الت املك: قــــامللح   .اجللسة ةة لرئاسوبة املسلمـــاملدا
I. ٔصا واملعارصة   :فريق ا

داث  76.20وع قانون رمق مرش حول مدا الفريق ) 1 ٕ يقيض 
ر"   :"صندوق محمد السادس لالس

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة، ملناقشة  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

داث  76.20مرشوع القانون رمق  ٕ ندوق محمد السادس ص "يقيض 
ر ة "لالس اءت هبا اخلطب امللك لتوجهيات اليت  ٔيت تفعيال  ي ت ، وا

اللها  ٔكد  ورة الربملانية، واليت  تاح ا اصة خطايب العرش واف رية،  ٔ ا
صاد الوطين،  ق روم ٕانعاش  الية  ىل رضورة بلورة تدابري استع اللته 

ىل جت دة املقاوالت املغربية  احئة ومسا د"اوز تداعيات  ٔيضا "19-وف ، و
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رىق به  ق قفزة نوعية  نه من حتق صاد الوطين ومتك الق لهنوض  تؤسس 
و املتقدمة   .ٕاىل مصاف ا

الل هذا  ال امل محمد السادس نرصه هللا، من  ادة  املغرب بق
صادي، قميته  ق سعى ٕاىل تفعيل خمطط طموح لٕالنعاش   120الصندوق 

ىل خمططات مليار  ٔ د من  ث القمية املالية هو وا درمه، ما جيع من ح
ول  يل اخلام  ا لناجت ا ىل الصعيد العاملي مقارنة  صادي  ق إالنعاش 
لنت عن خمططات مشاهبة، وهو ما يعكس العناية املولوية الرشيفة  ٔ اليت 

اهتا وتصنيفاهتا   .ملقاوالت مبختلف ف
،  وهيدف هذا الصندوق ٕاىل ورو ر السلبية جلاحئة  ٓ جتاوز ا

رب  ر العمويم،  صاد ولالس ديدة لالق ة  ىل ٕاطالق دينام واحلرص 
الل املسامهة  ارشة، من  سرتاتيجية الكربى، بطريقة م متويل املشاريع 
متويل املبادرات  ديدة  ح فرصا  يف رٔسامل املؤسسات والرشاكت، ما سيف

صادية  ق رسة، ما واملشاريع  لهذه املؤسسات، ٕاضافة ٕاىل توفري قروض م
ال ٓليات املبتكرة يف هذا ا   .جيع من ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔمام  روم توسيع الهوامش املالية  ديد  ٔمام تدبري  قة حنن اليوم  حق
ىل الرشاكة بني القطاع العام واخلاص،  الل الرهان  صاد الوطين من  ق

ر ٔن الصندوق س رٔسه وز لس ٕادارة  ذ شلك رشكة مسامهة مب
ة  رات العموم س خول يف متويل  اح  ا صاد واملالية، وس ق
صاد  ق ديدة، وتوسيع ٕاماكنيات متويل  والبحث عن موارد مالية 
ٔساس، وٕاغناء رٔسامل الرشاكت  ة التحتية  الوطين، ومشاريع الب

ٔن  ة ماسة الوطنية، ومتىن صادقني  ا ٔن بالد يف  جناح هاته املهمة، 
ٔن  طط، ملا يفرتض  رب ٕاجناح هذا ا صادية  ق ظومهتا  ٕاىل تطور م
اصب  ىل م ٔمهها احلفاظ  ٔصعدة،  ىل مجيع ا كون  من نتاجئ ٕاجيابية 

ديدة لق فرص معل    .الشغل القامئة والبحث عن 
داث هذا الصن ٕ ة  ٔن املبادرة امللك ٔمهية، ومن حصيح  لغة ا دوق 

ٔن توازهيا  صاد الوطين، لكن جيب  ق سامه يف تطور  ٔن  ٔهنا  ش
ٔن مزيانية  ٔصعدة، فرمغ  ة من ا ىل مجمو ٔخرى  ة  ٕاجراءات وتدابري حكوم

ث بلغ جحمها  ام، ح ر العمويم عرفت تطورا  مليار درمه  230س
رتاف ر العمويم يف  الل مرشوع قانون املالية، لكن جيب  س ٔن 

ري مرضية، وذ راجع  ٔن مردوديته  املغرب يعاين من ٕاشاكل واحض وهو 
ويل  لسياق العام الوطين وا دة عوامل مهنا ما هو ظريف مرتبط  ٕاىل 

اصة ومهنا ما هو ب  صالح، و رسيع  ا جيب اختاذ ٕاجراءات ل وي، 
ة والوض وح، واكفؤ الفرص، وحتسني ىل مستوى تفعيل الزناهة والشفاف

ات يف اجلوانب املؤسساتية  ىل مستوى إالصال ر، و س اخ  م
ٔخرى   .ا

ة املتعلقة  مثن املبادرة امللك ٔصا واملعارصة  لهذا فٕاننا يف فريق ا
ر، ومن موقعنا مكعارضة مسؤو داث صندوق محمد السادس لالس ٕ 

صاد الوطين، لهذا سندمع مجيع املبادرات احلكومة الرام  الق هنوض  ة ٕاىل ا
ىل مرشوع القانون رمق  ملوافقة  داث  76.20فٕاننا نصوت  ٕ يقيض 

ر"   ". صندوق محمد السادس لالس

ىل  70.20مرشوع قانون رمق مدا الفريق حول ) 2 ملصادقة  يقيض 
 30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665املرسوم بقانون رمق 

مترب  ار البيضاء) 2020س ادة تنظمي القطب املايل  ٕ   :املتعلق 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس

ٔصا واملعارصة ملناقشة مرشوع  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل  املر  70.20قانون رمق  ملصادقة   2.20.665سوم بقانون رمق يقيض 
مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  ادة تنظمي ) 2020س ٕ املتعلق 

ار البيضاء   . القطب املايل 
ادة تنظمي القطب  2.20.665وهيدف املرسوم بقانون رمق  ٕ يتعلق 

ار البيضاء مكنطقة مالية ذات بعد  ٔهيل مدينة ا ار البيضاء ٕاىل ت املايل 
ة ومضمون ٕاقلميي ود ولية، وٕاىل تعزز شفاف ىش مع املعايري ا ويل ت

اذبية هذا  ار البيضاء وحتسني  ل القطب املايل  شطة املزاو دا ٔ ا
ىل صفة القطب  لحصول  ملقاوالت املؤه  القطب، الس ف يتعلق 

ار حها  املايل  ح هذه الصفة ومسطرة م البيضاء ومراجعة حاكمة م
ٕالماكنية . اوحسهب ٔسس القانونية لزتويد القطب  ريم ٕاىل وضع ا ٔنه  كام 

مثرن وتدعمي تنافسية  لمس ه من ضامن اجلاذبية املرجوة  والوسائل اليت متك
ويل ىل املستويني إالقلميي وا ار البيضاء    . ا

س احملرتم   ،السيد الرئ
متثل يف املص ٔمام جمرد ٕاجراء شلكي  ىل املرسوم نظرا لكوننا اليوم  ادقة 

مترب 30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665رمق  املتعلق ) 2020س
ي سبق واكن موضوع نقاش  ارالبيضاء، ا ادة تنظمي القطب املايل  ٕ

 ٓ ٔمام الربملانومصادقة هو ا ٔصا واملعارصة قرر خر  ، فٕاننا يف فريق ا
ىل مرشوع القانون رمق  ملوافقة  ىل  2070.التصويت  يقيض املصادقة 

مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665املرسوم رمق  س
ار البيضاء) 2020 ادة تنظمي القطب املايل  ٕ   .املتعلق 

ة رمق مدا الفريق حول ) 3 املتعلق  21.20مرشوع قانون التصف
لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف   .2018ب

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة حول مرشوع قانون  مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ة مزيانية السنة املالية  21.20رمق  و هو مرشوع ميكن  ،2018يتعلق بتصف
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ص الربملاين لرتخ ة مدى الزتام احلكومة  ذها  الربملان من مراق ٔثناء تنف
ة  ح مراق لقانون املايل، ومدى التحقق من النتاجئ املالية للك سنة، وي
رات املرخص هبا يف القانون املايل  ادا ٕاىل التقد ذ املزيانية اس حصي تنف
موع  ىل احلصي العامة  ضطالع  لربملان من  سمح  السنوي مبا 

ذ القانون املايل، وميكن ا ه معليات تنف لربملان كذ من ممارسة وظيف
لحكومة ومدى قدرهتا  شاط املايل  ىل ال ستورية يف الرقابة الالحقة  ا

اللزتامات اليت تعهدت هبا   .ىل الوفاء 
لربملان سلطات  لاملية خيوالن  ستور والقانون التنظميي  وٕاذا اكن ا

لحكومة، مة  شاط املايل  ىل ال دى احلدود ٕاال يف الرقابة الالحقة  ٔن ٕا
مي  ة وتق وره اكمال يف مراق ٔداء الربملان  والعوائق العملية اليت حتول دون 
ٔن  ش قة  ق ة والتفاصيل ا لمعلومات الاكف قاره  ذ قانون املالية يه اف تنف

و ت مالية ا   .حسا
ملطابقة ملالية  ىل الترصحي العام  الل اطالعنا  ، ومن  لكن، رمغ ذ

ذ قانون املالية لسنة 2018سنة  ي 2018، وكذا التقرر حول تنف ، ا
ت، البد من ٕابداء بعض املالحظات لحسا ىل  ٔ لس ا دهام ا ٔ:  

ئق املقدمة   :الو
ئق  لعديد من الو نه مل يتوصل  ٔ ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔشار ا

ذ مزيانية  ف ذ ، متثلت يف املعطيات التفصيلية خبصوص 2018املتعلقة ب تنف
س  لمزيانية، واكتفى رئ ت اخلصوصية  لحسا ل والنفقات  لميات املداخ

ت اخلصوصية حلسا دات املتعلقة  ت ٕاجاملية لالع رسال بيا ٕ   . احلكومة 
ت من مجيع  لحسا ىل  ٔ لس ا ر مل يمت متكني ا ملاذا السيد الوز

ه؟ ٔحسن و ىل  ام بعم  لق ئق الرضورية    الو
  :جعز املزيانية ارتفاع

سبة جعز يف املزيانية قدرت ب 2018عرفت سنة   41,6 ـسجيل 
ٔي ما يعادل  دة  %3,8مليار درمه،  ز يل إالجاميل،  ا من الناجت ا

سبة تصل ٕاىل  8,38اويل  لتوقعات،  %25,2مليار درمه ، وب مقارنة 
، اسمترار تفامق مديونية اخلزينة اليت بلغت  رتب عن ذ مليار  722,6و

  . 2017مليار درمه سنة  692,3مقابل  2018درمه مع ممت سنة 
قرتاض  هنج سياسة  ٔن احلكومة الزالت  لكن، رمغ ذ نالحظ 
متة ال بناقوس اخلطر  ري  ال القادمة  ٔج ل ا رهن مستق شلك مفرط، و
ديدة وال  اسبات  ت وكذا املعارضة يف م لحسا ىل  ٔ لس ا ي دقه ا ا

لبالدخبط   .ورة الوضعية املالية 
  :حمدودية ٕاجنازات القانون املايل

ىل اجنازات قانون املالية لسنة  ٔن 2018مبجرد إالطالع  ، نالحظ 
ذ مزيانية سنة  سبة ٕاجناز تقدر بـ 2018تنف ل ب ٔسفر عن ارتفاع املداخ  ،

دة تقدر ب 110 ل سنة  5% ـوز سبة 2017مقارنة مبداخ ، و بلغت 
سنة 80%نفقات حوايل اجناز ال  ، وهو ما شلك تطورا ملحوظا مقارنة 
2017.  

ر،  س سيري و يت ال دا بني مزيان برية  ل مفارقات  س ٔننا  ري 
سيري  سبة ملزيانية ال ل الية  سبة ٕاجناز  سجيل  ذهام عن  ٔسفر تنف ث  ح

ٔكرث من  ب %99,6حبيث بلغت  ت س لحسا ىل  ٔ لس ا ٔرجع ا ، وقد 
دة ٕاىل ارتفاع النفقات هذ تلفةه الز ملعدات والنفقات ا اليت  اخلاصة 

دة قدرت  100مليارات و 4ارتفعت حبوايل  ز ٔي  مليون درمه، 
سنة  %10,6ــب ر 2017مقارنة  س سبة ٕاجناز مزيانية  ٔن  ني  ، يف 

ٔمر بلغت %78.8لاكد تصل ٕاىل  قة ا   .فقط 73%، بل يف حق
لس  ر، تضم حفسب ا س سبة ٕاجناز مزيانية  ت،  لحسا ىل  ٔ ا

ر وكذا النفقات املشرتكة  س ر، واليت تعترب معليات  –نفقات  س
متثل يف حتويالت من فصل التاكليف املشرتكة  سيطة   –حسابية 

لخزينة واملؤسسات واملقاوالت  ت اخلصوصية  ر لفائدة احلسا س
ة، فٕان  ر تصل فقط ٕاىل العموم س ة ملزيانية  ق  73%سبة إالجناز احلق

س  ىل ٕادراج هذا النوع من ، %78,8ول ال نفهم ملاذا ترص احلكومة 
سبة  راد بذ فقط تضخمي  ر، هل  س العمليات مضن نفقات 

 إالجناز؟؟؟ 
  :النفقات الطارئة

لها، وجسلها س ٔول مالحظة  لس  خبصوص فصل النفقات الطارئة  ا
الل  ات الوزارية  متثل يف استفادة نفس القطا ٔيضا،  ت  لحسا ىل  ٔ ا

يت  ات من  2018و 2017س طا ق ورمبا حىت السنوات السابقة، من 
هذا الفصل، وخصصت لتغطية نفس العمليات، وهذا يعين انتفاء رشط 

لتايل ال معىن لعدم ٕاقدام الوزارات املعنية ٕادراج ىل  صعوبة التوقع، و
دات مضن املزيانية القطاعية ع   . هذه 

دات املر  :ع
ه  دات املر ما مجمو ع مليار درمه، مس  11,16بلغت 

سنة  ام مقارنة  ىض 2017اخنفاضا  رتام مق ن عن ا مك الزلمت بعيد ٔ ري   ،
ف  63املادة  سق دات من القانون التنظميي لقانون املالية، املتعلق ب ع

دود  ة 30%املر يف  و دات املف ع  .من 
ال كوزارة التجهزي : م لوجس دات  والنقل وا ع سبة  واملاء بلغت 
صاد واملالية 35.6%املر  ق ٔن ... 59.8%، وزارة  ىل  ،  لهذا نؤكد 

ضيات املادة  رتام مق ا  63احلكومة مطالبة  ر، وريد رش السالفة ا
؟و  ٔسباب اليت حتول دون ذ ا ل   توضي

دة  :ٔموال املسا
امئة  ستفادة ا سيطة، ويه  ينا مالحظة  خبصوص هذه النقطة 
ة  ريد رصا دا،  سبة خضمة  دة وب ٔموال املسا ات من  لنفس القطا
د من  ستف ٔهنا  ات وزارية بعيهنا، رمغ  ب وراء دمع قطا معرفة الس

ٔيت هبا قوا مة ت ةٕاجراءات  ملاذا إالرصار  ،نني املالية اكٕالعفاءات الرضي
ات؟    ىل دمع هذه القطا

ال ت : م ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا وزارة الفال
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د من  ك، وزارة التجهزي 74.4%ستف لوجس د  والنقل وا ستف واملاء 
دان من 21.3%من  ستف ني وزاريني  ٔن قطا ٔموال من  95.7%، مبعىن 

سبة د ب ستف ة  ني وزارة الص دة، يف    فقط؟ 2.2% املسا
ر،   السيد الوز

ت الواردة  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔخرى تتعلق مبالحظات ا هناك نقطة 
ث تنص املادة  ملطابقة، ح  99.62من القانون رمق  25يف الترصحي العام 

ٔن احملاسبني العموم ىل  ني ملزمون بتقدمي املتعلق مبدونة احملامك املالية، 
ات املقررة يف النصوص التنظميية  ف لس حسب الك هتم ٕاىل ا حسا

  .اجلاري هبا العمل
اسبني  لم ت الفردية  هنائية اخلاصة بتقدمي احلسا وف خيص الوضعية ا

رمس السنة املالية  ني  حساب فردي ٕاىل  570، مت تقدمي 2018العموم
ٔصل  ت من  لحسا ىل  ٔ لس ا  192وهو ما يعين ختلف  ،762ا

ت  سبة احلسا حماسب عن تقدمي احلساب املتعلق به، وهو ما جعل 
اوز  ت الواجب إالدالء هبا، وهو  74.8%املقدمة ال تت من مجموع احلسا

سنة  راجعا مقارنة  سبة 2017ما شلك  سجيل  ث مت  ، 80.5%، ح
ت حسب ما  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔمر يعيق معل ا لس وهذا  ٔكده هذا ا

ملطابقة ملزيانية سنة    . 2018يف الترصحي العام 
ر،   السيد الوز

اسبني  لم ت الفردية  ٔكد من مطابقة احلسا ٔسفرت معلية الت
سجيل بعض الفروقات ما بني  لمملكة عن  ني مع احلساب العام  العموم

ني واخلازن العام ل بعض احملاسبني العموم لمملكة  املبالغ املس من ق
ت(   .مليار درمه 54,95، وصلت ٕاىل ما قميته )قسم مركزة احلسا

ت،  ىل احلسا ٔ لس ا اولت تربر مالحظات ا ٔن اخلزينة  حصيح 
ة وٕادالء احملاسبني  داد قانون التصف وعزهتا ٕاىل الفارق الزمين بني ٕا

ت يف املر  سو ا ببعض ال ا هتم الفردية، وق ني حبسا هنائية العموم ل ا ا
ٔي بعد ٕادالء احملاسبني  ة،  داد مرشوع قانون التصف من مسلسل ٕا

هتم الفردية ني حبسا   .العموم
ٔسايس من مرشوع قانون  ول، لكون الهدف ا ري مق هذا املربر يبقى 
ة اليت  ف ذ قانون املالية ومعرفة الك ة تنف ٔكد من صدق ة يه الت التصف

ٔم و من  ٓلية ٕان رصفت هبا موارد ا دوى من هذه ا ة، فال  وال معوم
اقشة مرشوع  ٔمور، مث م شلك واحض وشفاف حقائق ا كشف  اكنت لن 
ٔن احملاسبني  ذ قانون املالية، مبعىن  ني من تنف ة تمت بعد سن قانون التصف
ٔن الوزارة واخلازن  ني ميلكون الوقت الاكيف لتقدمي ترصحياهتم، كام  العموم

لمملكة ميل ت الرضورية العام  سو ام جبميع ال لق ٔيضا الوقت الاكيف  كون 
ة ل تقدمي الترصحيات وتقدمي مرشوع قانون التصف   .ق

ت مل  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔن ا ٔمهية، ويه  لغة ا راها  ٔخرى  نقطة 
ٔجوبة خبصوص الفوارق اخلاصة مبحصيل الرضائب، و اليت بلغت  يتلقى 

ري 32.66 ٔمر  ر  مليون درمه، وهذا  ول،  نطالبمك السيد الوز مق

ات يف املوضوع   .بتوضي
ٔصا واملعارصة نصوت ضد هذا  لنظر للك ما سبق، فٕاننا يف فريق ا

  .املرشوع قانون

II - دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 
داث  76.20مرشوع قانون رمق دا الفريق حول م) 1 ٕ يقيض 

  :"رصندوق محمد السادس لالس"
  سم هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل ملناقشة  ٔتد ٔن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  رشفين 
داث  76.20مرشوع القانون رمق  ٕ صندوق محمد السادس "يقيض 

ر الل خطاب ، ا"لالس ة  ة السام لتوجهيات امللك ثاال  اء ام ي 
مة يوم  ٔ ث  2020يوليوز  29اللته ل يد، ح مبناسبة عيد الشباب ا

ٔن يمت  اللته  ىض نظر  ث اق سرتاتيجية ح ات  اللته التو دد 
ب  س بايق دول العامل  شها املغرب  ٔزمة اليت يع ة تداعيات ا هنجها ملوا

ورو صادي احئة  ق ، مما دفع احلكومة ٕاىل ٕاطالق خطة إالنعاش 
ٔزمة وستعيد  اوز هذه ا هتا لت ة ومصاح ات إالنتاج مع القطا ٔولوية 

لهيا اصب الشغل واحلفاظ  هتا والرفع من قدرهتا لتوفري م   .اف
ة من إالجراءات ذات الطابع  ٔيت هذا الصندوق يف زمرة مجمو وي

ايل اليت مت اخت صادي ستع ق اذها يف ٕاطار تزنيل خطة إالنعاش 
متثل خصوصا ورة واليت    :املذ

  يف إالصالح املؤسسايت لصندوق الضامن املركزي؛ - 1
ىل  - 2 ع  شغيل"التوق صادي وال ق ثاق إالقالع   ؛"م
ات  - 3 لقطا ة من إالجراءات القطاعية  ذ مجمو رامج لتنف ع عقود  توق

ٔكرث ترضرا؛  ا
لغ ختصيص  - 4 ىل شلك قروض مضمونة من  75م مليار درمه 

و لفائدة مجيع رشاحئ املقاوالت مبا فهيا املؤسسات  طرف ا
ة؛  واملقاوالت العموم

سرتاتيجي يع  - 5 ر  س داث صندوق  مليار درمه،  45ٕا
و 15ختصص    .مليار درمه من املزيانية العامة 

لتوجهيات املولوية ال  ه فهيا الربملان يف وشيد هنا  ة اليت و سام
ٔوىل من السن  2020ٔکتور  09خطابه يوم  ورة ا تاح ا مبناسبة اف

رشيعية العارشة، بتخويل هذا الصندوق  رشيعية اخلامسة من الوالية ال ال
ٓليات ورشوط احلاكمة الرشيدة والتدبري  نه من  متك الشخصية املعنوية 

لمقاوالت الناجع، ليقوم بدوره املنتظر م لرفع من القدرة التنافسية  ه 
صاد الوطين، فمت حتويل الصندوق  ق ر وتقوية قدرات  الس هنوض  وا
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ر" ٕاىل رشكة مسامهة رشفت حبمل امس  " صندوق محمد السادس لالس
دود  ح رٔسام يف  و يف % 49يف ري التابعة  ٓت  يد مسامهة الهي مع تق

ىل % 33سبة  ةلحفاظ    .استدامة طبيعته العموم
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ذ التوجهيات  ف ي تقوم به احلكومة لٕالرساع ب مثن هذا العمل ا وحنن 
ٔن ال يصدم هذا إالطار القانوين اه ٕاىل  ن ة، فٕاننا البد من لفت   امللك

د املساطر إالدارية وجع  يل تعق ت حتد من فعاليته من ق ل وصعو بعراق
ن من  د متيزي بني املستف يل ا سهيل املساطر، من ق دا من قانون  مستف

لمحسوبية والزبونية ه    .دمعه وخضو
خراج  ٕ ا يف تقوية الرتسانة القانونية اليت تتو إالرساع  ومسامهة م

احئة  د"ب من تبعات  ىل هذا " 19- وف ٕالجياب  فٕاننا سنصوت 
  .املرشوع

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

ىل  70.20مرشوع قانون رمق مدا الفريق حول  )2 ملصادقة  يقيض 
 30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665املرسوم بقانون رمق 

مترب  ار البيضاء) 2020س ادة تنظمي القطب املايل  ٕ   :املتعلق 
  سم هللا الرمحن الرحمي 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل ملناقشة  ٔتد ٔن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  رشفين 

ىل مرسوم مبثابة قانون رمق  70.20مرشوع القانون رمق  ملصادقة  يقيض 
مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665 املتعلق ) 2020س

ة اليت  ينام ٔيت استكامال  ي ي ار البيضاء، ا ادة تنظمي القطب املايل  ٕ
ي مت  ار البيضاء ا لقطب املايل  رشيعي املتعلق  طار ال يعرفها 

ة سنة  ة سام داثه مببادرة ملك ار2010ٕا  ، لتعزز تنافسية مدينة ا
 ٔ د لمملكة، ف ه إالفريقي  رخس التو دمج  صادي م البيضاء مكركز مايل واق

اصة متكن  44.10لقانون  املتعلق هبذا القطب مما مكن من توفري تدابري 
ٓليات تنظميية حمفزة  انب ووفر  ٔ مثرن احملليني وا لمس من ضامن اجلاذبية 

سج  ار البيضاء، هذا لكه سامه يف  يل تقدم ملحوظ تعزز تنافسية ا
ث انتقل من ار البيضاء ح  2امليا و 62املرتبة  لتصنيف القطب املايل 

ا عند دخو  الل  41ٕاىل املرتبة  (GFCI1)ٕافريق ا  ٔوىل ٕافريق امليا وا
  .2020شهر مارس 

س احملرتم،   السيد الرئ

                                                 
1 Global Financial Centres Index 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس

ٔهداف املرشوع املمتث يف   :ٕان 
ىل صفة القطب؛ - 1 لحصول  شطة املؤه  ٔ دات وا ات الو   توسيع ف
ار البيضاء؛ - 2 ام هيئة القطب املايل    تعزز 
ار البيضاء؛ - 3 ح صفة القطب املايل    مراجعة حاكمة م
ار البيضاء؛ - 4 ساب صفة القطب املايل    مراجعة رشوط اك
شاط التدبري اخلاص توس  - 5 ستفادة من صفة القطب املايل ل يع 

  لممتلاكت؛
االت حسب صفة القطب؛ - 6   مراجعة 
ىل صفة القطب املايل  7 لمقاوالت احلاص  سبة  ل ٔحاكم انتقالية  ٕادراج 

  .ار البيضاء
ار البيضاء - 8 لقطب املايل    .مالءمة النظام اجلبايئ اخلاص 

شمل  سعى لتوسيع نطاق ار البيضاء ل شطة  6وضع القطب املايل  ٔ
شاري : ديدة ويه ر امجلاعي، ومس س ر وهيئات  س رشاكت 

شاريك، والرشاكت  متويل ال ٔرضيات ا ر املايل، واخلدمات املرتبطة ب س
ة رشاكت ت مجمو يا ية لصاحل  عهدي اخلدمات التق ارية وم وستعرف . الت

اريةالرشاكت ا ىل العالمات الت ٔكرب يف رشوط احلصول    .لقابضة مرونة 
ي سيجعل املقاوالت املؤه محلل صفة القطب املايل  وهو التغيري ا
ضيات  ري مالية طبقا ملق ظمة يف ٕاطار مقاوالت مالية و ار البيضاء م

اء املقاوالت املالية ال 5و 4املادتني  ست ور،  يت من املرسوم بقانون املذ
طوق املادة  ة وفق م ٔموال معوم ىل   103.12من القانون  2حتصل 

ٔو ت اليت ينجز  ن والهيئات املعتربة يف حمكها  املتعلق مبؤسسات االئ
ٔصول ارج التدبري اخلاص ل اص اعتباريني  ٔش شطهتا مع  ٔ   .جزء من 

انب يف ما يتعلق  ٔ ٔن املرسوم بقانون ال ميزي بني املغاربة وا كام 
ل املثال  ىل س ار البيضاء، مشريا  ىل صفة القطب املايل  حلصول 
ار  وفر اليوم يف صفة القطب املايل  ٔصول م شاط تدبري ا ٔن  ٕاىل 
انب، مقميون  ٔ ٔو  اص اعتباريني مغاربة  ٔش ة  البيضاء سواء اكنت مو

ري مقميني ٔن . ٔو  شطة التعريف اجلديد "مما جيعلنا نتفق مع املعنيني  ٔ ل
لت ٕاشاكلية التجميع ار البيضاء    ".املؤه لصفة القطب املايل 

ي ينظم القطب املايل  رشيع اجلديد ا ٔن ال ل  س ويف جمال احلاكمة 
ىل ح صفة  ار البيضاء ينص  ار البيضاء"م بقرار من " القطب املايل 

قرتاح من سلطة القطب  ملالية  ة امللكفة  ار السلطة احلكوم املايل 
ار   (CFC Authority: CFCA2) البيضاء عوض جلنة القطب املايل 

ذفها مؤخرا شلكون . البيضاء اليت مت  ن  ٔعضاء ا شارة ا ويدعو ٕاىل اس
ار البيضاء  بنك املغرب، الهيئة املغربية لسوق (جلنة القطب املايل 

                                                 
2 Casablanca Finance City Authority. 
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ج ياط  ح نات و ٔم ة الت ل، وهيئة مراق ق ) عيالرسام الل التحق
دى الهيئات  اضعة ٕال من طرف سلطة القطب املايل، يف طلب ملقاو 
ار  لقطب املايل  ىل الوضع القانوين  ل احلصول  ٔ ر، من  السالفة ا

  . البيضاء
لها  ٔد ٔن هذه التغيريات اليت  ني واملتخصصني  ٔيضا مع املعني ونتفق 

اذب  2.20.665املرسوم  انب واملغاربة سمتكن من تعزز  ٔ مثرن ا ية املس
ىل صفة  لمقاوالت احلاص  ة  ة املمنو يازات الرضي م لنظر ٕاىل 
طعة من املصدر  ار البيضاء، الس إالعفاء من الرضيبة املق املركز املايل 
ىل  ة  ات من املساهامت املامث املوز ٔسهم واملنتو ح ا ٔر ىل 

ن  د اص ال (املستف ٔش عتباريونا ٔو  ري ) طبيعيون  ٔو  مقميني اكنوا 
  .مقميني

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
دة والتعادلية  لو ستقاليل  ا يف الفريق  ل اخلمت البد من ٕابداء ختوف ق

ٔمر الواقع اليت متارسها ٔن رب تفعيل الفصل  تصبح سياسة ا  81احلكومة 
ستور دة يف  من ا رشيع عن طريق املراسمي مبثابة قوانني يه القا وال

رشيعية، ٕاذا ما  ٕاصدار القوانني مما حيرم اته ال الربملان من ممارسة صالح
دم جتاوب احلكومة مع ا ٕاىل ذ  ات القوانني اليت تضعها الفرق  ٔضف مقرت

ات الربملانية مو   .وا
اوب مع مطالبنا وزمالئنا الربملانيني يف غرفيت و  ٔن هذا إالصالح يت مبا 

ٕالجياب الربملان ليه  نيي القطاع فٕاننا سنصوت    .ومع 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

III- فريق العدا والتمنية:  
داث  76.20مرشوع قانون رمق دا الفريق حول م) 1 ٕ يقيض 

رصندوق محمد ا"   :"لسادس لالس
  سم هللا الرمحن الرحمي

ٔمجعني ٓ وحصبه  ىل  ىل سيد محمد و   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
مس فريق العدا والتمنية ومضنه ٔتناول اللكمة  ٔن  شاري رشفين   مس

ملغرب ملناقشة مرشوع حتاد الوطين يقيض  76.20قانون رمق  لشغل 
داث  ر"ٕ ذا " صندوق محمد السادس لالس داثه تنف ي مت ٕا ا

صادي،  ق ة جلال امل مضن خمطط شامل لٕالنعاش  ت السام لتعل
ر وتقوية  الس لهنوض  ت هذه املر الصعبة  ٔولو ي يعترب من  وا

صاد ا ق نعاكسات السلبية جلاحئة قدرات  ف من  لوطين هبدف التخف

د"   ".19-وف
ستحرض مجيعا ما ورد يف اخلطاب املليك السايم  ويف هذا السياق، 
رشيعية اخلامسة من الوالية  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا مبناسبة اف

ٔنه  ىل  ٔكد  ث  ر "... العارشة، ح داث صندوق لالس ٔينا ٕا وقد ارت
بة ومتويل املشاريع سرت  ة، وموا شطة إالنتاج ٔ مته دمع ا اتيجي 

االت ني العام واخلاص، يف خمتلف ا رية الكربى بني القطا وجيب . س
سيق  ىل ت  ، و ٕالضافة ٕاىل مسامهة ا ركز هذا الصندوق،  ٔن 

متويلية طوق اخلطاب املليك السايم(  .وعقلنة الصناديق ا ى م هت   .)ا

رات املنتظرة، يف ٕاطار هذا املرشوع، مبا يقارب ي س  38قدر جحم 
ىل املدى املتوسط لق قمية مضافة، . مليار درمه،  وهو ما سميكن من 

داث  يل اخلام، وٕا ا تني سنو من الناجت ا متثل حوايل نقطتني ٕاضاف
الل السنوات القادمة اصب الشغل    .دد هام من م

ات املعنية، مع العمل ا، جيب تعزز الت  سيق والتعاون بني القطا
لق املقاوالت، ودمع  ىل حتفزي الشباب يف العامل القروي عن طريق 

ة لفال    .التكون، الس يف املهن واخلدمات، املرتبطة 
زتاز مجيع  هبذه املناسبة،و  ٔمر مثن  ة اليت  اق س إالجراءات 

 الطوارئ الصحيةطي فرتة ختاذها  محمد السادس نرصه هللا ال امل
صادية اخلاصة اليت مير مهنا ق واء الظروف  صاد الوطين الح   .اق

ٔخرىو  ة  لحكومةمن  جيايب  ل  لتفا ٔيضا  ٔدرجت  ، ننوه  اليت 
يف ٕاطار خمطط إالنعاش  2020ددا هاما من إالجراءات يف قانون املالية 

صادي داث . ق رصن"ونعترب ٕا مبثابة " دوق محمد السادس لالس
ن  ىل الصعيد بهتا،  رية الكربى، وموا س متويل املشاريع  مة  خطوة 
الل  الوطين والرتايب، يف ٕاطار رشااكت مع القطاع اخلاص، واملسامهة من 
وسطة  اتية، يف رٔسامل مقاوالت صغرية وم ٔو املوضو الصناديق القطاعية 

ٔكرب ٔقل  هذهتخطي ل متنيع بالد   لحكومة سوف تعطي هامشا  املر ب
ر ة اخلسا عي وتبعاهتا الصحية  املمك ج صادي و ق ىل املستوى 

  .ىل سوق الشغل
هتا احلكومة لتدبري  هودات اليت بذ وموازاة مع لك هذه التدابري وا

د ورو املست ل لك ٕاجيابية ما ييلاحئة فريوس  س  ،: 
 يس دورا ٔن خمطط إالن ك ة  صادي يه خطة طمو ق عاش 

لقطاع اخلاص؛ حها  مت م لنظر ٕاىل الوسائل اليت س  هيلكيا 
  مليار درمه من طرف املزيانية  15مليار درمه، مهنا  45ختصيص

الته  بة تد وليني ملوا لرشاكء الوطنيني وا افزا  و  العامة 
رية الكربى ا س ة؛واملسامهة يف املشاريع   ملرتق

  سهيل وحتسني ل  ٔ تكرة من  ة وم تعبئة وسائل متويل ٕاضاف
ذها؛ رية وتنف  رشوط متويل مشاريع اس

  ر"متكني د " صندوق محمد السادس لالس س ٓت تدبريية  من هي
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ة لالضطالع مبهامه  ة والشفاف ا ادئ احلاكمة اجليدة، والن ىل م
ه ٔحسن و   .ىل 

ٕالجياب يف اخلتام، فٕانّنا يف فو ىل ريق العدا والتمنية سنصوت 
داث  76.20قانون رمق مرشوع  ٕ صندوق محمد السادس "يقيض 
ر   ".لالس

ليمك ورمحة هللا وراكت   .هوالسالم 

ىل  70.20مرشوع قانون رمق مدا الفريق حول  )2 ملصادقة  يقيض 
 30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665املرسوم بقانون رمق 

مترب  ار البيضاء) 2020س ادة تنظمي القطب املايل  ٕ   :املتعلق 
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔمج ٓ وحصبه  ىل  ىل سيد محمد و   .عنيوالصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
اقشة مرشوع قانون رمق  ىل  70.20يف ٕاطار م ملصادقة  يقيض 

 30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665املرسوم بقانون رمق 
مترب  ار ال ) 2020س ادة تنظمي القطب املايل  ٕ رشفين املتعلق  بيضاء، 

حتاد  شاري  مس فريق العدا والتمنية ومضنه مس ٔتناول اللكمة  ٔن 
ار  ٔهيل مدينة ا رشيعي لت لتنويه هبذا إالجراء ال ملغرب،  لشغل  الوطين 
ولية،  ىش مع املعايري ا البيضاء مكنطقة مالية ذات بعد ٕاقلميي ودويل ت

ة ق مجمو الل السعي ٕاىل حتق يس يف  وذ من  ك ٔهداف اليت  من ا
ل املثال ال احلرص ىل س هنا  ر من ب   :نظر راهنية قصوى، نذ

  ىل صفة لحصول  شطة املؤه  ٔ دات وا ات الو توسيع ف
لهيا يف القانون اجلاري  دات املنصوص  ٕالضافة ٕاىل الو شمل،  القطب ل

متويل التعاوين  ) crowdfunding(به العمل، اخلدمات املرتبطة مبنصات ا
ر وهيئات التوظيف امجلاعي  س ر املايل ورشاكت  س وإالرشاد يف 

ية؛ ل مقديم اخلدمات التق رة السلع من ق ارة وشاط فو  ورشاكت الت
  ٔي شمل كذ  ار البيضاء ل ام هيئة القطب املايل  تعزز 

رشيعات اجلاري هبا العمل؛ ىض ال هيا مبق ٔخرى تعهد ٕا   مة 
  ل القطب املايل شطة املزاو دا ٔ ة ومضمون ا تعزز شفاف

ملقاوالت  اذبية هذا القطب، الس ف يتعلق  ار البيضاء وحتسني 
ح  ار البيضاء ومراجعة حاكمة م ىل صفة القطب املايل  لحصول  املؤه 

حها وحسهبا؛  هذه الصفة ومسطرة م
 ساب صفة القطب املا ار البيضاء من مراجعة رشوط اك يل 

كون طلب  ٔن  ئق اليت جيب  د هبا وكذا الو ث املعايري الواجب التق ح
لرشوط  فاء املقاوالت  ٔكد من اس لت ا هبا  ىل هذه الصفة مشفو احلصول 

لهيا؛   النصوص 
  شاط التدبري اخلاص ستفادة من صفة القطب املايل ل توسيع 

سبة ملؤسسات االئ ل اتيني سواء لممتلاكت،  اص ا ٔش شمل ا ن، ل
انب؛ ٔ ٔو ا   املغاربة مهنم 

  ت س االت حسب صفة القطب من املقاوالت اليت اك مراجعة 
ىل تقرر معلل تعده هيئة القطب املايل  قرارها بناء  ٕ هذه الصفة وذ 

ملالية؛ ة امللكفة  ىل السلطة احلكوم  ار البيضاء وٌحتي 
 ٔحاكم انتقالية ىل صفة  ٕادراج  لمقاوالت احلاص  سبة  ل

ٔحاكم مرشوع هذا  ثال  م ار البيضاء تٌلزم مبوجهبا  القطب املايل 
 املرسوم بقانون؛
  ٔن النظام ىل  ضيات مرشوع هذا القانون  التنصيص يف مق

ل  ر  01الرضييب اجلاري به العمل ق ىل رشاكت  2020ينا يظل مطبقا 
سبة لصفة الق ل هذا التارخي ٕاىل اخلدمات املك ار البيضاء ق طب املايل 

ر (وبعد هذا التارخي . 31/12/2022اية  ح ينا ، )2023ٔي ابتداء من ف
لنظام  ار البيضاء  سبة لصفة القطب املايل  ستخضع مجيع الرشاكت املك

ٌٔقر يف  ي  سبة  2020الرضييب ا ه ختضع هاته املقاوالت ل ي مبوج وا
ىل الرشاك ، وقد مت ٕادراج هذا %8.75بدل % 15ت حمددة يف رضيبة 

ىض مضن مرشوع قانون املالية لسنة    ".2021املق

زتاز يف فريق العدا والتمنية مضامني هذا  مثن  وهبذه املناسبة، 
ا،  ارج ليا و ٔسواق املالية دا ري يف ا ر الك ٔ رشيعي ذي ا إالجراء ال

ة  ٔنظمة الرضي ثال ل ي يضمن ام رسيع الصناعي وا اطق ال لصادرات وم
  .ببالد ملعايري احلياد والتحفزي واحلاكمة

ىل  ٕالجياب  ويف اخلتام، فٕانّنا يف فريق العدا والتمنية سنصوت 
ىل املرسوم بقانون رمق  70.20قانون رمق رشوع م  ملصادقة  يقيض 

مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.665 املتعلق ) 2020س
ار البيضاء ادة تنظمي القطب املايل  ٕ.  

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

ة رمق مدا الفريق حول ) 3 ذ املتعلق ب  21.20مرشوع قانون التصف ف
لسنة املالية    :2018قانون املالية 

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔمجعني ٓ وحصبه  ىل  ىل سيد محمد و   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس فريق العدا والتمنية ٔتناول اللكمة  ٔن  شاري ومضنه  ،رشفين  مس

ملغرب ملناقشة مرشوع القانون رمق  لشغل  املتعلق  21.20حتاد الوطين 
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ذ ق ف لسنة املالية ب ٔداهئا ل  2018انون املالية  ة  مي معل احلكومة ومراق تق
ة لها مبوجب القانون املايل  صات املمنو ات والرتخ رملانيا يف ٕاطار الصالح

ة 2018 ف ىل الك طالع والتحقق  الص املوارد  و اليت مت هبا است
رمس نفس السنة املالية دات  ع   .ورصف 

ي تبذ احلكومة من  هود ا ومن هذا املنطلق، البد من التنويه 
لسنة املالية  ة  داد مرشوع قانون التصف ٓلية  2018الل ٕا ي نعتربه  ا

ىل املالية العمو  لربملان  ة وفرصة ملساء ٔساسية لتقوية الرقابة البعدية  م
صادية  ث الفعالية السوسيو اق ة من ح ر النفقات العموم ٔ احلكومة حول 

ام لرفع من  ،شلك  ة  ة خمتلف الربامج والسياسات العموم وكذا جنا
اة املواطنني ىل ح رها املبارش  ٔ.  

ذ قانون املالية لسنة  هنائية لتنف اكنت يف مجملها  2018ٕان قراءة النتاجئ ا
هنا ماييلٕاجي ر من ب   :ابية نذ
  و حبوايل ل املزيانية العامة   مليار درمه؛ 21,3ارتفاع مداخ
  و املسرية بصورة مستق مببلغ ل مرافق ا  459ارتفاع مداخ

 مليون درمه؛
  ر تقدر س ذ مزيانية  ىل مستوى تنف مة  سبة ٕاجناز  سجيل 

 ؛ %79ب 
 لت ن العمويم يف ظل بذل احلكومة جمهودات مقدرة  حمك يف ا

رية؛ ٔ ت املالية اليت تعرفها بالد يف السنوات ا  الصعو
 ىل مستوى موارد املزيانية العامة ب سبة اجناز  ذ   ؛%108.66 ــتنف
  لخزينة ٕاىل ت اخلصوصية   مليار درمه؛ 92ارتفاع موارد احلسا
 صاد الوطين معدل منو يقدر ب ق ق  يل من النا  3.1%ــحتق ا جت ا

 اخلام؛
  ىل التوايل سب بلغت  ري اجلبائية ب ارتفاع املوارد اجلبائية واملوارد 

 ؛%113.9و  4.7%
  و ىل مستوى املزيانية العامة  دات املر  ع سبة  اخنفاض 

سبة حوايل  2018ٕاىل سنة  2017من سنة  مع  %29.1ب
دات املر  اء ،بطبيعة احلال، لالع رمس الربامج واملشاريع ست

دة؛ ٔموال املسا دة من   املستف

دد من إالجنازات  ق  زتاز حتق ل لك ا س ة،  سبة لقطاع الص ل
  :اليت تتعلق بـ

o  دة الطبية ما يفوق دد املؤهلني لالستفادة من نظام املسا  12بلوغ 
سمة؛  ماليني 

o ث است لطلبة ح لتغطية الصحية  ديد يتعلق  فاد ٕاصدار مرسوم 
 ٔلف طالب من هذا النظام؛ 76ٔكرث من 

o  ذ سنة دد  2014ٕاقرار تغطية حصية لفائدة املهاجرن م ن بلغ  وا

ن مهنم حوايل  د د؛ 50املستف  ٔلف مستف
o  سبة ات يف ملغرب ب ٔ ات ا سبة وف  .%35اخنفاض ملموس يف 

هودات  ل لك اجيابية ا س وف خيص قطاع الرتبية الوطنية، ف
ىل القطاع ف خيصامل   :بذو من طرف الوزارة الوصية 

o  يت  55.000توظيف ٔاكدمييات بني س  2018و 2016من موظفي ا
كتظاظ وحتسني ظروف اجلودة؛  هبدف احلد من ظاهرة 

o  ة؛) ة(تلميذ 67.000استفادة حوايل ري النظام رامج الرتبية   من 
o  ٔهيل مايقارب جحرة من البناء  601مؤسسة تعلميية وتعويض  1780ت

 املفكك؛
o  منوذج الل تطور ا رتقاء جبودة الرتبية والتكون من 

ا املعلومات واالتصاالت يف  ولوج ك ،وتطور استعامالت  البيداغو
شاء  ثاق مدرسة املواطنة وٕا داد م ربوي  25التعلمي، وٕا دي  ٔلف 

ايت   .موضو

لنا مع مرشوع هذا ا ٔخرى، ويف سياق تفا ة  لقانون، نؤكد يف ومن 
ٔمهيهتا مهنا ة من املالحظات نظرا  ىل مجمو   :فريق العدا والتمنية 

  عي ج سك  جناز املتعلقة بنفقات صندوق ال سبة  ضعف 
مع املايل؛ عية هشة من ا ات اج  وحرمان ف

  رفاق تقارر حول ٕ ات واملؤسسات  د القطا ىل رضورة تق احلرص 
ٔداء وتقا ة ا ٔداء مضن املزيانية اخلاصة هبا؛جنا ة ا اص جنا  رر اف

  سبة جناز صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية إ رضورة الرفع من 
 لفك العز عن العامل القروي؛

  رشية ة يف جمال تدبري املوارد ال ة والشفاف ا كرس املزيد من الن
 واملالية؛

 س الية يف توزيع  اة العدا ا ق التوازن مرا ة لتحق رات العموم
ٔقالمي اململكة وتقليص الفوارق احلاص من  ات و املطلوب بني 

ث الهشاشة رشية؛ ح  ومؤرشات التمنية ال
  ل ٔ ة من  يون العموم ضيات مدونة حتصيل ا رسيع مراجعة مق

راهات وتقلص  زايد إال ضامن فعالية معليات التحصيل يف ظل 
ىل ة  ة؛الهوامش املتا   مستوى تدبري املالية العموم

  ري املبارشة ضيات مدونة امجلارك والرضائب  ىل مراجعة مق العمل 
ل  ٔ سهتالك من  ىل  لية  ا والتعريفات امجلرية والرضائب ا

صادية؛ ق عية والعقلنة  ج  مزيد من العدا 
  ة يف ٕاطار دمع بعض رضورة مراجعة حاكمة النفقات اجلبائية املو

ىل  اة جناعهتا  صادية، مع مرا ق شطة  ٔ ٔو ا ات من امللزمني،  الف
ن مفعولها الزمين  ة، وكذا ضبط رس ٔسس عقالنية وذات مصداق

 .شلك واحض
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حتاد الوطين  ٔسباب، فٕاننا كفريق العدا والتمنية ومضنه  للك هذه ا
ىل مرشوع قانون رمق  ٕالجياب  ملغرب سنصوت  املتعلق  21.20لشغل 

لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف   .2018ب
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

IV - الفريق احلريك:  
داث  76.20مرشوع قانون رمق دا الفريق حول م) 1 ٕ يقيض 

ر"   :"صندوق محمد السادس لالس
س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

ش   ،ارن احملرتمنيالسيدات والسادة املس
اقشة مرشوع قانون مس الفريق احلريك، يف م ل  ٔتد ٔن  رمق  رشفين 

داث  76.20 ٕ ر"القايض  ٔود"صندوق محمد السادس لالس يف  ، و
ٔمريك  لقرار ا ٔتوقف عند احلدث التارخيي املهم، املتعلق  ٔن  البداية، 

ملن رابه  ىل اكفة  الن سيادة املغرب  اطق اجلنوبية، وهذا الرايم ٕاىل ٕا
اللته  لمجهودات اجلبارة اليت ما ف  ا الوطنية وتتوجيا  دا قضي يؤكد 
مينا  ٔقا عل ب لزناع املف د  ل وضع  ٔ ذ توليه العرش، من  يقوم هبا م

  .اجلنوبية
ستحرض  حن يف الفريق احلريك  اقشة هذا املرشوع، ف ٔما خبصوص م

ه مببادرة ملك اء ف ي  ة يف خطاب العرش وخطاب السياق ا ة سام
داث هذا الصندوق يندرج مضن خطة  لربملان، فٕا ٔكتور  تاح دورة  اف

صادي بقمية  اءت  120ٕانعاش اق شمل اخلطة اليت  ث  مليار درمه، ح
شغيل  صادي وال ق ثاق إالقالع  ىل م ع  ورو التوق ٔزمة فريوس  عقب 

ة امل  مو و والقطاع اخلاص وا   .هنية لبنوك املغرببني ا
برية يف  ٔمال  ليه  ه وتعقد  صاد  ٕانعاشفهذا الصندوق،  راهن ق

الل جحم املبالغ املالية املرصدة  واليت تقدر مليار  45 ـب الوطين، من 
، و 15درمه، مهنا  و مليار درمه عن طريق  30مليار درمه من مزيانية ا

رب رشاكت دولية وهبات، ولعل الرشاكة بني القطاع العام واخلاص و
ٔسايس من هذ الصندوق، هو إالسهام يف متويل املشاريع  االغرض ا

ة يف  شطة املنت ٔ رية الكربى وتعزز رٔسامل الرشاكت، ودمع ا س
ام س ة، ومن  ا واكمل مع إالسرتاتيجيات القطاعية والسياسات العموم

ات اليت ستحظى من متويل الصندوق ام هناك هيلكة  بني القطا شلك 
ة والقطاع الفال  ٔخرض(الصنا ي ترضر ) اجليل ا ، ا والقطاع السيا

مة وضع لك  اط هبذا الصندوق  ٔنه س ، كام  ورو احئة  لية ٓ كثريا من 
يلكة ختصص االت اليت  متويل  لول متويل املقاوالت العامة يف ا ٕالجياد 

ٔولوية، وإالسهام داد مشاريع  يعتربها الصندوق  ريةيف ٕا ام  اس والق
ن الوطين والرتايب ىل الصعيد   .هبيلكهتا املالية 

س احملرتم،   السيد الرئ

كون  ٔن  غي  ل الصندوق، ي ٔن تد ىل  ركز  ٔن  يف هذا الصدد البد 
نا  الية بني اجلهات واملناطق، حىت ميك راعي العدا ا ادال،  ال  تد

ىل الفوارق يف ا ي حتظى به املناطقالقضاء  ري ا س القريبة  ال 
مشة لعقود من  اطق اكنت  ىل حساب م من املوا والطريق السيار، 

الت الصندوق ٕاجيابية. الزمن كون تد ٔن  ٔننا نطمح  ىل الشق  كام 
عي   .يف شىت جماالته ج

س احملرت    م،السيد الرئ
ٔن هذا الصندوقميإ  صاد من  ا يف الفريق احلريك ب ا ٕاق دث ٕاقال سي

ٕالجياب ليه  ٔن نصوت  سعنا ٕاال  ال القادمة، ال  ٔج خر به ا ٔن تف ٔنه    .ش
ق   .وهللا ويل التوف

ليمك   .والسالم 

ة رمق مدا الفريق حول ) 2 ذ  21.20مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
لسنة املالية    :2018قانون املالية 

س   ،احملرتم السيد الرئ
  ،دات والسادة الوزراء احملرتمنيالسي

شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس
ة  مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون التصف ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ذ قانون املالية لسنة  21.20 رمق ف وهو ٕاجراء دستوري  ،2018املتعلق ب
ٔحاكم الفصل  تطبيقا ستور 76ا لام ،من ا ٔيضا طبقا  من  65دة وقانوين 
مي نتاجئ سنة  القانون لربملان لتق ٔيضا  اسبة  التنظميي لقانون املالية، ويه م

املتوقع واملنجز فعال، ومدى الزتام احلكومة برباجمها وتعهداهتا يف ما  مالية بني
ت  خيص لحسا ىل  ٔ مثن دور جملس ا ذ مشاريع قوانني املالية، كام  تنف
ٔة ة امل هي ذ املزيانية دستورية يف مراق ة ٕاذ متد بتقارر حول تنف الية العموم

عتبار مرفوقة ذها بعني  ٔ   .مبالحظات وتوصيات جيب 
اسبة  لم لحظة يه حلظة  ٔن هذه ا ل  س ٕاننا يف الفريق احلريك 

ياز ة من  م لاملية العموم ة البعدية  لمراق ة وسي  ٔن قانون التصف عتبار 
  .الربملان طرف

س ة والهادفة ٕاىل تقدمي وٕاننا  ة الرام زتاز اجلهود احلكوم ل لك ا
ة  قوانني ستورية والقانونية، فٕان  ٕاىلالتصف ال ا ٓ ل ا شري نالربملان دا ا 

سهيا  ك ٔمهية اليت  راسة لهذه املشاريع ال تعكس ا بة وا ٔن جحم املوا ٕاىل 
جعة ة البعدية اليت ي وسي  ومساء مستوى  طلع هبا الربملان،ضلمراق
ذ احلاكمة املالية لزتام والتنف سوب املطابقة بني    .وم

س احملرتم   ،السيد الرئ
ت  ٔنه يقدم لك البيا ة هو قانون حماسبايت  ٕان مرشوع قانون التصف

ٔرقام ىل ما مت ٕاجنازه  وا ة  وٕانفاقهاليت متكن من الوقوف فعال  من الناح
لحكومة حتت جمه نه جيعلٔ  ٕاىلٕاضافة  احملاسباتية،  رالسياسات العامة 

مي والتصويب ي جيهتد يف  التق ٔفضل ا واقرتاح املس احلاكمايت املايل ا
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  .النفقات وحسن توزيعها لب املوارد وعقلنة
ق النتاجئ انطالقا من  مكن يف مدى حتق ٕان العربة من هذا النقاش 

ٔهداف دات  ا ع ح  ٔساسها ف ىل    .ورصف النفقاتاحملددة اليت مت 
ٔرقام ن احلكومة حتملت مسؤوليهتا يف ٔ شري ب ،دون اخلوض يف ا

ة استعادة ة العموم رو  ،العاف ت املا ق التواز سياسة ٕارادية جريئة لتحق
صادية ت مستو  اق ٔسهم يف سلس من  ىوحس املوازنة العامة مما 

ات والتدابري ة إالصال   .احلكوم
ٔرقام م ٔسنده القانون التنظميي لقانون وٕاذا اكنت مطابقة ا ن مصمي ما 

ل املضبوطة والنفقات املتعلقة بنفس  ت وحرص املداخ الل تث املالية من 
حملاسبة  ربط املسؤولية  ستوري املتعلق  ٔ ا السنة املالية، فٕان املبد

ٔجرٔة سرتاتيجيات والتعهدات وحىت  ستدعي كذ  ططات و ا
ٔهداف اليت الزتمت هذه   .القوانني ا

ي  ورو ا ويل والوطين املطبوع جباحئة  ستحرض السياق ا د ٔ ٕاننا 
ه هذا اولت  ف ٔن احلكومة  يد  ٔ صاد الوطين وا ق املرشوع وتدهور 

اح ىل املستوى احملس ٔجرٔةيف  حلد ما الن بيت لكهنا االتوقعات والفرضيات 
مج احلكويم ق الرب   .تبقى مطوقة دامئا بتحق

الل ٕان ا ي بذلته احلكومة  هود ا ٔنية لهذا املرشوع تؤكد ا لقراءة املت
ة واحلفاظ  شملها هذا املرشوع واملمتثل يف حتصني املالية العموم السنة اليت 

ىل الرمغ من  ىل راهاتالطابع السيادي واملايل    .إال
ىل  ويف اخلتام ال رامج و ىل ما حتقق من  ٔن هن احلكومة  سعنا ٕاال 

سلكه احلكومة من  النفس ي  ل تقوية قدرات ٔ الصال والتدبريي ا
كون يف مستوى  التدبري املايل صادي حىت  ق ت  إالنتظاراتو والرها
ات الكربى اليت تتطلع  ويف مستوى هياإالصال منوذج  ٕاطاربالد يف  ٕا ا

  .واجلهوية املتقدمة التمنوي اجلديد
ليمك  .والسالم 

V- حت   :اد العام ملقاوالت املغربفريق 
داث  76.20مرشوع قانون رمق دا الفريق حول م) 1 ٕ يقيض 

ر"   :"صندوق محمد السادس لالس
س  اجللسة احملرتم، السيد رئ

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة احملرتم،  ق ر    السيد وز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

س اجللسة احملرتم   ،السيد رئ
حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  اقشة - يطيب يل  ر م ىل ٕا

ر  76.20مرشوع قانون رمق  داث صندوق محمد السادس لالس ٕ يقيض 
صاص  ي يندرج مضن اخ د التصويت واملصادقة ا جلنة املالية ق

صادية ق ٔجواء إالجيابية اليت سادت  -والتخطيط والتمنية  ٔنوه  ٔن 
لجنة  الل ٔعضاء ا ل  الخنراط الفا رشيعية، و ٔشغال اجللسة العامة ال

ٔشغالها، وكذا قمية النقاش  ن حرضوا  شارن ا شارات واملس وللك املس
ر   .اجلدي واملسؤول الهادف ٕاىل ٕاغناء مرشوع القانون السالف ا

س احملرتم،  السيد الرئ
ٔما د التصويت واملصادقة  ٔيت مرشوع القانون ق م اجللسة العامة ي

ة ت السام لتعل ذا  رشيعية، تنف لصاحب اجلال امل محمد السادس،  ال
ي 2020يوليوز  29حفظه هللا، الواردة يف خطاب العرش بتارخي  ، وا

ىل تزنيلها لتدبري  غي العمل  سرتاتيجية الكربى اليت ي ات  دد التو
ور احئة  ب  س ٔزمة اليت يعرفها املغرب   .وا

صادي، تقرر  ق ويف هذا الصدد، وهبدف ٕاطالق خطة إالنعاش 
داث رشكة مسامهة حتت ٕامس  ر"ٕا ، "صندوق محمد السادس لالس

الف مايل يبلغ  و  15خصص لها  مليار درمه من املزيانية العامة 
ٔسايس إالسهام  متثل غرضه ا ملالية جملس ٕادارهتا؛  ر امللكف  ورٔس الوز

ن الوطين يف مت ىل الصعيد بهتا،  رية الكربى وموا س ويل املشاريع 
الل  والرتايب، يف ٕاطار رشااكت مع القطاع اخلاص؛ واملسامهة من 
ٔو  اتية، يف رٔسامل مقاوالت صغرية  ٔو املوضو الصناديق القطاعية 

وسطة   .م
س احملرتم،  السيد الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب ضيات مرشوع ٕاننا يف فريق  مثن مق  ،
داث  76.20قانون رمق  ٕ ر"يقيض  ، "صندوق محمد السادس لالس

ىل مستوى  د التصويت واملصادقة  شلك مرشوع القانون ق ٔن  ٓملني 
ة  ا سامه بن رية س ٓلية اس ور  ال الصندوق املذ اجللسة العامة ومن 

رية الكربى، و  س تعزز رٔسامل املقاوالت وفعالية يف متويل املشاريع 
ر  ٓ د من تداعيات  ل ة الكربى  شطة إالنتاج ٔ والرشاكت، وكذا دمع ا

  ". ورو"احئة 
س احملرتم،  السيد الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعو احلكومة ٕاىل تعزز  ٕاننا يف فريق 
ىل ة وحرية احلصول  ميومة والشفاف ادى احلاكمة اجليدة وا  وٕارساء م

ر ة صندوق محمد السادس لالس   .املعلومات لتقوية جنا
ريا، ٔ تصة  و لجنة الربملانية ا ل ا ا دا اما مع موقف فريق س وا

ٕالجياب ليه   .خبصوص مرشوع هذا القانون، فٕاننا نصوت 

ىل  70.20مرشوع قانون رمق مدا الفريق حول  )2 ملصادقة  يقيض 
 30( 1442من صفر  12الصادر يف  52.20.66املرسوم بقانون رمق 

مترب  ار البيضاء) 2020س ادة تنظمي القطب املايل  ٕ   :املتعلق 
س اجللسة احملرتم،  السيد رئ

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة احملرتم، ق ر    السيد وز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

س اجللسة احملرتم،   السيد رئ
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مس فريق  اقشة - حتاد العام ملقاوالت املغرب يطيب يل  ر م ىل ٕا
ىل املرسوم بقانون رمق  70.20مرشوع قانون رمق  ملصادقة  يقيض 

مترب  30صادر يف  2.20.665 ادة تنظمي القطب املايل  2020س ٕ املتعلق 
صاص  ي يندرج مضن اخ د التصويت واملصادقة ا جلنة ار البيضاء ق

صاديةاملالية والتخطيط والت  ق ٔجواء إالجيابية اليت سادت  -منية  ٔنوه  ٔن 
ٔعضاء  ل  الخنراط الفا رشيعية، و ٔشغال هذه اجللسة العامة ال الل 
ٔشغالها، وكذا قمية  ن حرضوا  شارن ا شارات واملس لجنة وللك املس ا

ر   .النقاش اجلدي واملسؤول الهادف ٕاىل ٕاغناء مرشوع القانون السالف ا
س احملرتم،السي  د الرئ

ٔمام اجللسة العامة  د التصويت واملصادقة  ٔيت مرشوع القانون ق ي
لقطب املايل وٕادارته، دراسة  لقطب املايل  لهنوض املؤسسايت  رشيعية،  ال
رتام  ٔكد من ا ار البيضاء، والت ىل صفة القطب املايل  طلبات احلصول 

سبة لصفة القطب املايل  ار البيضاء لاللزتامات اليت املقاوالت املك
  . تعهدت هبا

س احملرتم،  السيد الرئ
ضيات مرشوع  مثن مق حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ٕاننا يف فريق 

ىل املرسوم بقانون رمق  70.20قانون رمق  ملصادقة   2.20.665يقيض 
مترب  30صادر يف  ار  2020س ادة تنظمي القطب املايل  ٕ املتعلق 

ٔمام البيضا د التصويت واملصادقة  شلك مرشوع القانون ق ٔن  ٓملني  ء، 
صادي  ق ٔمام تعزز وتطور الرصيد  ديدة  ٓفاق  ا  اجللسة العامة ف

عامصة ٕاقلميية ودولية كربى   .لمدينة 
س احملرتم،  السيد الرئ

ريا، ٔ تصة  و لجنة الربملانية ا ل ا ا دا اما مع موقف فريق س وا
ىل املرسوم بقانون  70.20قانون رمق  خبصوص مرشوع ملصادقة  يقيض 

مترب  30صادر يف  2.20.665رمق  ادة تنظمي القطب  2020س ٕ املتعلق 
ٕالجياب ىل مرشوع هذا القانون  ار البيضاء، فٕاننا نصوت    .املايل 

مك ىل حسن ٕاصغا  .وشكرا 

ة رمق مدا الفريق حول ) 3 ذ امل  21.20مرشوع قانون التصف ف تعلق ب
لسنة املالية    :2018قانون املالية 
س اجللسة احملرتم،  السيد رئ

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة احملرتم، ق ر    السيد وز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

س اجللسة احملرتم،   السيد رئ
حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  اقشة - يطيب يل  ر م ىل ٕا

لسنة املالية  21.20رشوع قانون رمق م  ذ قانون املالية  ف  2018املتعلق ب
صاص  ي يندرج مضن اخ رس واملناقشة ا د ا جلنة املالية والتخطيط ق

صادية ق ٔشغال  -والتمنية  الل  ٔجواء إالجيابية اليت سادت  ٔنوه  ٔن 

ٔعضاء  ل  الخنراط الفا رشيعية، و لجنة وللك هذه اجللسة العامة ال ا
ٔشغالها، وكذا قمية النقاش اجلدي  ن حرضوا  شارن ا شارات واملس املس

ر   .واملسؤول الهادف ٕاىل ٕاغناء مرشوع القانون السالف ا
س احملرتم،  السيد الرئ

ىل نضج الرقابة الربملانية،  ا  د املؤرشات ا ٔ ة  يعترب قانون التصف
ٔن قوة وصالبة مؤسسات الرقابة  القضائية والربملانية يه الضامنة ذ 

ق  ادئ ربط املسؤولية احلق ىل م سا  ٔس د من الفساد وماكحفته، ت ل ة 
ٔدوار املنوطة  ام  لق ٔمة  حملاسبة واحلاكمة اجليدة، وهو ما ميكن ممثيل ا
ٔن العمويم يف نطاق القانون  لش ىل تدبريها  ٔمهها حماسبة احلكومة  هبم، و

ٔحاكم ا وهو ما ميكن الربملان من حتليل ودراسة مؤرش دقة . ستورووفقا 
ام شلك  ذ املزيانية  داد وتنف   .ختطيط املوارد والنفقات ومؤرش دقة ٕا

س احملرتم،  السيد الرئ
ٔمام اجللسة العامة  د التصويت واملصادقة  ٕاذا اكن مرشوع القانون ق

رشيعية، هيدف هودات املبذو من طر  ال ف احلكومة ٕاىل مواص ا
ل  رشيعية دا ة وتقدميها ٕاىل املؤسسة ال داد قوانني التصف ة ٕاىل ٕا والرام

ستورية والقانونية ال ا ٓ ة  ،ا يف طالع والتحقق من  هنا من  متك وذ 
رمس السنة املالية  دات  ع الص املوارد ورصف  ؛ وكذا 2018است

ذ قانون املالية هنائية لتنف ت النتاجئ ا ىل مستوى 2018لسنة  تث ، وذ 
و املسرية  لخزينة ومرافق ا ت اخلصوصية  لك من املزيانية العامة واحلسا

  .بصورة مستق
ضيات  اء يف مق مثن ما  حتاد العام ملقاوالت املغرب،  فٕاننا يف فريق 

لعديد من التدابري  مرشوع القانون احلايل، ٔن احلكومة قامت  ذ 
ة  ر وسطرت مجمو س ة ٕاىل دمع  من إالجراءات الرضورية والرام

شيد بت التدابري، مع  اخلاص وحتفزي املقاو املواطنة، وهو ما جيعلنا 
اح يف رفع حتدي  ٔفق الن رشي يف  ر يف الرٔسامل ال س املطالبة برتكزي 
شغيل  هنوض ب امات اسرتاتيجية ا دى د ٔعامل ٕا دة ا التصنيع وجعل ر

  .بابالش 
تصة، فٕاننا  لجنة الربملانية ا ل ا ا دا اما مع موقف فريق س ريا، وا ٔ و

ىل مرشوع قانون رمق  لسنة  21.20نصوت  ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
  .ٕالجياب 2018املالية 

مك ىل حسن ٕاصغا   .وشكرا 

VI - لشغل حتاد املغريب    :فريق 
داث  76.20مرشوع قانون رمق دا الفريق حول م) 1 ٕ يقيض 

ر"   :"صندوق محمد السادس لالس
 سم هللا الرمحن الرحمي

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم السيد   ،الوز
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شارون احملرتمون  ،السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة مبناسبة دراسة مرشوع  مس فريق لشغل  حتاد املغريب 
داث 76.20 قانون رمق ٕ ر د السادسصندوق محم" يقيض   "لالس

 .جللسة العامة
ىل العرض القمي ر  ٔغتمن الفرصة لتقدمي الشكر اجلزيل ٕاىل السيد الوز  و

ي ث ،تقدم به خبصوص هذا املرشوع قانون ا داث  ٔن ٔوحض ح ٕا
ٔحاكم «سيجع خيضع  ىل شلك رشكة مسامهة، الصندوق ملا تفرضه 

رشاكت ة، ومن الزتام من إ » املسامهة القانون املتعلق  ٓليات املراق رساء 
شلك ة والزناهة  مثرن  مببادئ الشفاف ى املس ح وضوح الرؤية  ي

  .»والرشاكء اخلواص وتعزز ثقهتم
 ، و لصندوق، وا ٔن مينح  منوذج املؤسسايت  ٔن هذا ا ومن ش

ارات « ت وخ ٔولو ث حتديد ا رية واحضة املعامل من ح اسرتاتيجية اس
ل ا صادية دونتد ق ت الكربى  و يف املنظومة  ىل التواز ٔثري  ٔي ت

ة   .لاملية العموم
ٔن| ر  داث ونعترب السيد الوز ٔسايس من ٕا متثل  الهدف ا الصندوق 
رية الكربى وتعزز رٔسامل الرشاكت ودمع «يف  س متويل املشاريع 

ة شطة املنت ٔ رام رشااكت مع القطاع اخلاص، و »ا املسامهة يف رٔسامل ، وٕا
ارشة يف رٔسامل  املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وكذا املسامهة بصورة م
االت اليت يعدها الصندوق  ة واخلاصة الكربى العام يف ا املقاوالت العموم
رى  االت اليت  ٔولوية، ٕاضافة ٕاىل إالسهام يف متويل املقاوالت العام يف ا

يس طابعا  ك ٔهنا  ٔو  ،ٔولوالصندوق  قات  س ح  وذ عن طريق م
ٔو متويالت اع   .قروض قاب لٕالر

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارون احملرتمون  ،السيدات والسادة املس
سامه رية س ٓلية اس ٔن هذا املرشوع قانون يعترب   ال حما يف معلوم 

رية الكربى، وتعز س شطة متويل املشاريع  ٔ ز رٔسامل الرشاكت، ودمع ا
حتاد املغريب  ٔننا يف فريق  ، ٕاال  ورو احئة  ة، يف ظل  الكربى املنت

ة يف تدبري هذا  ٕاىللشغل نطمح  ة والشفاف ا د احلاكمة اجليدة والن اع
ات اليت واملطالبة. الصندوق مع متويل القطا ت  ٔولو عطاء ا  لها ٕ

ات الصا ل ٔ دة واليت تتطلب سنوات وجمهودات من مردودية اكلصنا
دةإ    . قالعها بصورة ج

ٔن احلاكمة إ  ىل  رى ونؤكد  لشغل  حتاد املغريب  ننا يف فريق 
ر لتفادي  ة صندوق محمد السادس لالس ل لتقوية جنا ميومة يه الس وا

ري  لموسة، مع استحضار بطبيعة احلال املشاريع اليت املالنتاجئ الضعيفة و
عية ولوية يف التمنيةٔ تعرف  ج صادية و   . ق

ا نطالب برضورة استحضار البعد اجلهوي  ٕاننا كذ  وٕاجياديف فريق
رات يف بعدها اجلهوي، مع  التقائية من س ستفادة من  ل ضامن  ٔ

ىش مع  تظمة ت د م ىل الرقابة املالية لهذا الصندوق وفق قوا شديد  ال
مي املوارد ة تق لمشاريع ذات حاكمة وجنا   . اليت ختصص 

ر  ريا، البد من التذكري برضورة اس ٔ ريق  إالنتاجو ل  ٔ الوطين من 
ٔن  ر جيب  س لتايل دمع  عي، و ج منية الشق  ات الهشة، و الف

شغيل اصب الشغل رتبط بفرص ال دة يف م ليه، والز   . واحلفاظ 
حت سبق ما للك   .ٕالجياباد املغريب لشغل نصوت فٕاننا يف 

ة رمق مدا الفريق حول  )2 ذ  21.20مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
لسنة املالية    :2018قانون املالية 

س احملرتم  ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
ٔتناول اللك لشغل،  حتاد املغريب  مة يف ٕاطار اجللسة مس فريق 

ة مزيانية السنة املالية  صصة ملناقشة مرشوع قانون يتعلق بتصف العامة ا
ىل 2018لسنة  ر  ٔغتمن الفرصة لتقدمي الشكر اجلزيل ٕاىل السيد الوز ، و

ٔن  ث يعترب  ي تقدم به خبصوص هذا املرشوع قانون، ح العرض القمي ا
راز ا ٔساسية ٕال صاد واملالية هذا املرشوع قانون حمطة  ق خنراط وزارة 

ٔداء التدبري  ة  ة وتعزز جنا ادئ الشفاف وٕاصالح إالدارة يف مسار ٕارساء م
ادئ دستورية مؤطرة  عتبارها م ة  العمويم وتقوية دور الربملان يف املراق
هودات  رسها القانون التنظميي لقانون املالية، ورخسهتا ا ة  لاملية العموم

لوز ة  ملالية احلث داد ورش التقارر واملعلومات املرتبطة  ىل مستوى ٕا ارة 
ة   .العموم

ولية املتعلقة  ىل املعايري ا داده بناء  وهذا املرشوع قانون مت ٕا
ذ قانون املالية  ف ٔمه املؤرشات املرتبطة ب ىل  ة املزيانياتية لالطالع  لشفاف

ىل مستوى املوارد احملص والن2018لسنة  فقات املنجزة يف ٕاطار تزنيل ، 
ش املواطنني  ٔساس لتحسني ظروف  ة  خمتلف الربامج واملشاريع املو

ة ابة ملتطلبات احلياة اليوم ست   .و
ىل  ىل رضورة وجود الرقابة السياسية  ول جتمع  ٔن مجيع ا ومعلوم 

ذ املزيانية، وخت  الو  دوريةلف تتنف خ ٓخر،  ف قوة هذه الرقابة من ب 
د رتام م ميقراطي ومدى ا   .الفصل بني السلط ٔ التقدم ا

ٔنه وسي  ىل اعتبار  لغة  ٔمهية  يس  ك ة  ليه، فقانون التصف و
داد القوانني  ٔ يف ٕا ؤ وتقليص هامش اخلط ر والت لتحسني طرق التقد
ىل  ٔنه  ذ القانون املايل السنوي، ٕاال  ٔكد من تنف املالية الالحقة، والت

ٔهدافه الرقابية لكونه مستوى ال ة من مضمونه و واقع يمت ٕافراغ قانون التصف
ي يلقاه  م ا الفا لاله لسيه،  ل الربملان مب ري من ق م الك ه ال يلقى 

  .القانون املايل السنوي
س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز
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شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
ة من ٕاننا يف فريق  لشغل، البد من ٕابداء مجمو حتاد املغريب 

الل  الصها من  املالحظات خبصوص هذا املرشوع قانون، واليت مت است
  :النقط التالية

ق سنة •  دود  2018مت حتق  مقارنة مع التوقعات اليت% 3سبة منو يف 
دث عن  دد يف %3.2اكنت تت لمزيانية  من الناجت  %3، وجعز 

يل اخلام، ا   هذا ف خيص الفرضيات؛ ا
سجيل •  ٔهداف احملددة، فقد مت  ر ا  من% 95ٔما ما يتعلق بتقد

صاصات ٔو اخ ٔساسية السرتاتيجيات  ت ا ٔهداف ترتمج الرها  ا
ات الوزارية واملؤسسات و اس، % 87القطا لق ٔهدافا قاب  ددت  مهنا 

ٔن  ٔصل  9ومتت إالشارة ٕاىل  ات من  ت من فقط يه اليت مت  37قطا ك
ٔساسية، و ت ا لرها ٔهداف  ا ومؤسسة 13رمجة ا ت  قطا فقط متك

اس لق ٔهداف مبواصفات قاب  ق    ؛من حتق
ذ قانون •  ٔن تنف ، فقد متت إالشارة ٕاىل  و ذ مزيانية ا ٔما ف خيص تنف

ىل النفقات قدرها2018املالية لسنة  لموارد  دة  مليار  10.4 ، جسل ز
ني دود  درمه، يف    ؛2017مليار درمه سنة  3.6اكنت يف 

لمزيانية بلغ •  سجيل جعز   2017مليون درمه، ومقارنة مع سنة  42مت 
ب ارتفاع  4.5، ما قدره 2018ارتفع جعز مزيانية  س مليون درمه، وذ 

ت اخلصوصية ٔرصدة احلسا راجع    ؛لخزينة النفقات العادية و
ل العادية بف خيص النفقات املنجزة، فقد •   86.7 ـجتاوزت مجموع املداخ

سجيل اسمترار املنحى  سبة لنفقات املوظفني فقد مت  ل مليار درمه، و
سبة  ث ارتفع ب رية، ح ٔ ل يف السنوات ا دي املس   ؛%9.9التصا

ث مت•  ر، فقد يبقى دون املستوى املطلوب، ح س  ٔما خبصوص 
رمس  هنائية  دات ا ع ٔن  ات سجيل ب تلف القطا ر  س نفقات 

ٔو املؤسسات بلغت  ستعمل مهنا ٕاال  86الوزارية   68مليار درمه، ومل 
ٔي مبعدل  ر ب%79مليار درمه،  ٔ ست ات وزارية  ٔن مثانية قطا  ـ، و

  ؛من مجموع النفقات% 89
ذ•  اصال يف تنف كون  ي  ٔخر ا ٔن الت سجيل  ٔخرى، ميكن  ة  ح  من 

س كون  انعاكسات مزيانية  ٔو املؤسسات،  ات  ر يف بعض القطا
لتايل لمغاربة، و عية  ج صادية و ق ٔوضاع  كون   ىل ا

لبالد ىل التمنية  ش اليويم هلم و ىل املع   .انعاكسات 
س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
ق مؤرشات ٕاننا يف ف ٔن حتق ل  رى وس لشغل،  حتاد املغريب  ريق 

يل حتسن  اة املواطنني من ق ىل ح ة  رات العموم س ر  ٔ ىل  دا 
الية  ة العامة والتغطية الصحية، وتقليص الفوارق ا مؤرشات الص

عية، ال ينفي ضعف  ج الل سنة  إالنفاقو ، وحمدودية 2018العمويم 

ات السياسات ال ة لبعض القطا ة املو لطرق السيارة والقطاع اكعموم
ة السياسة املائية يف  الرمقي، وضعف التقائية بعض السياسات العموم

ة لفال   .ارتباطها 
ٔهنا  ىل  سجيل  ت اخلصوصية، فميكن  ٔما ما يتعلق مبوارد احلسا
ٔمور خصوصية وحساب  ت املرصدة  اصة احلسا ا ملموسا  عرفت ارتفا

ٔقىص ا لمبلغ ا سجيل جتاوز النفقات  ني مت  صصات، يف  لنفقات من ا
لخزينة مبا قدره  ت اخلصوصية    .مليار درمه 31.2النفقات احلسا

ة  ات الرتابية، فقد عرفت هشاشة يف الب لجام ٔما املوارد املرصدة 
و مقار  ٔة من طرف ا ٔموال املعب ىل ا ٔسايس  شلك  نة املالية، واراكزها 

اتية هتا ا   .مع ٕاماكن
حتاد املغريب  ا  ليه يف فريق يد  ٔ الصة القول، فٕان ما ميكن الت و
لرقابة املالية من  ام  مة الق يه ختىل عن  ٔن الربملان بغرف لشغل، هو 
سط هذه الرقابة وحماسبة لك  ي يعترب فرصة ل ة، وا الل قانون التصف

اء يف حمتوى ق ل مبا  ٔ الف و لتايل فدسرتته من  انون املزيانية، و
ٔمهية هذا القانون  ٔمه هو إالميان الراخس ب ري اكيف، بل ا والتنصيص كقانون 

  . ى الربملانيني
  .املرشوع ىل نص ٕالجيابللك ما سبقت إالشارة ٕاليه فٕاننا نصوت 

IVI - لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :مجمو
ةدا ام) 1 داث  76.20انون رمق مرشوع قحول  مو ٕ يقيض 

ر"   :"صندوق محمد السادس لالس
لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ىل املرسوم  70.20ملناقشة مرشوع قانون رمق  ملصادقة  ي يقيض  ا
ار البيضاء 2.20.65بقانون رمق  ادة تنظمي القطب املايل  ٕ قد ل. املتعلق 

يه  ىل الربملان بغرف دة مراسمي بقوانني  ىل عرض  ٔبت احلكومة احلالية  د
ل يومني من  تظم، بل وقد تقوم بذ ق شلك م ٔهنا تقوم بذ  ة  ر
ساؤالت، ومضن  دة  ٔصبح يطرح  ي  رشيعية، اليشء ا ورة ال تاح ا اف

ادع فٕان احلكومة عند عرضها ملراسمي بقوانني ال تناقش وتطلب  اجهتادها ا
ىل مرشوع املرسوم بقانون، وبعد عرض  ملصادقة  من الربملان إالرساع 
ٔنه ال ميكن التقدم بتعديالت  ىل  شدد  ىل املصادقة  هذا املرسوم بقانون 
ٔمر خطري، قد  ليه، وهذا  ٔنه متت املصادقة  ىل اعتبار  ىل املرسوم 

ىل الربملان، حب  ىل القانون و ريد احلكومة يتحول ٕاىل حتايل  يث لك قانون 
لص من وجع الرٔس  لتايل تت مترره دون نقاش تعرضه مبرسوم بقانون و

يه مبناقشاته وتعديالته ه لها الربملان بغرف س ي قد    .ا
ذي  ٔن العالقة بني اجلهاز التنف ري سوي حبيث  ٔمر خطري و وهذا 

ىل التعاون والتاكمل خلدمة الو  رشيعي تقوم  ىل واجلهاز ال س  طن، ول
ات واخلداع رتام والثقة بني اجلهازن، . ا اكمل  واملفروض التعامل 

ازا  ست  ىل مصاحل املواطنني، ول ٔهنا مؤمتنة  ٔن تعرف  ىل احلكومة  و
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اهدة  رفضها الشعب وتعمل  ىل املواطنني ومترر قوانني  س  لتدل
ٔو اخل ة  ٔو املراو ايل  رب الت دها سواء  ٔن حيمكها الع داع، وٕامنا جيب 

اع  ىل احلوار وإالق كون لها القدرة  ٔن  ة العامة، و الضمري الوطين واملصل
روح  ٔن تتعامل مع الربملان  ا، و نتقاد ولو اكن الذ ع ٕاىل  س و

رتام املنتج   .املواطنة والتعامل إالجيايب والثقة املتباد و
ٔن نتقدم بتعد ليه، فقد كنا نود  ىل هذا القانون لكن املسطرة و يالت 

ادة النظر فهيا حىت ال يمت حرمان  ٕ ري موضوعية ونطالب  املتبعة نعتربها 
اقشة وتعديل القوانني   .الربملان من حقه يف م

ةمدا  )2 مو ة رمق حول  ا املتعلق  21.20مرشوع قانون التصف
لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف   :2018ب

ٔن  لشغل رشفين  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة 
لسنة املالية  ة لقانون املالية    .2018ملناقشة مرشوع قانون التصف

مي التدبري احلكويم  مة لتق ة حمطة  شلك دراسة مشاريع قوانني التصف
ىل ماكمن الضعف  ذ السياسات والربامج، والوقوف  ة ولتنف لاملية العموم

م من وا ه ٔن هذه املشاريع ال حتظ بنفس  لقوة، لكن واقع احلال، 
ٔنفسهم ال  ع من املواطنني وحىت الربملانيون  افة وال حتظ بنفس الت الص

 .يناقشونه بنفس امحلاس
داد وتقدمي مشاريع  ل التقدم احلاصل يف ٕا س ٔن  يف البداية البد 

ر ما ينص سا ة، لكن ال زالت مل  ليه القانون التنظميي  قوانني التصف
ة لسنة  ٔال وهو رضورة ٕايداع مرشوع قانون التصف  2018لقانون املالية، 

ٔول من سنة  ل هناية مارس 2020يف الربع ا ٔي ق ، وحنن اليوم 2020، 
ري مهنا ٔ   .يف هناية الربع ا

ىل احلكومة  لربملان  ىل يف الرقابة البعدية  ة تت ٔمهية قوانني التصف
ٔيضا يف  ق توقعات احلكومة، وكذا و سبة حتق ت من  ٔكد والتث الت

ة، ومقارنة املوارد،  ق ٔرقام احلق ىل ا ، وإالطالع  و ت املالية  التواز
ىل  ة العمل  ىل مصادر ثقوب املزيانية، ويف ورصد النفقات وإالطالع 

جعة لها لول  ٔو ٕاجياد    . تفادهيا 

ٔن احلكومة والربملان  ٔمهية لكن املالحظ  ٔية  ىل السواء، ال يولون 
ىل  نا املوقرة حتاول الضغط  ٔن حكوم يف  رى  ة، وحنن  لقوانني التصف
عتبارها  ة  ىل مشاريع قوانني التصف ملصادقة والتصديق  الربملان لٕالرساع 
ني،  ٔكرث من سن لهيا  امدة ومعليات مىض  ٔرقام  اصل  حتصيل 

اقشة و ٔية م ستدعي  لتايل ال  اسبة و ال تداول، عوض جعل املشاريع م
ن العمويم، ولك  ، وحول ا و اد حول موارد ومصاريف ا ح نقاش  لف
ح نقاش حول جعز  ٔيضا ف ريهبا، و ة وكذا حول  ت املالية العموم مكو
ٔن يطور املامرسات الفضىل يف تدبري  ٔنه  منو، ولك ما من ش املزيانية وسبة ا

ة   .املالية العموم
ٔداء ٔمه ة ا ا ة هو التقرر السنوي لن . ما ميزي مرشوع قانون التصف

ني تفحص هذا التقرر جند فقط  ة  26لكن  ي تقدمت به مجمو تقرر ا
  .تقررا 227من الوزارات واملؤسسات من بني 

سبة لتقارر  ل اصة  دم تقدمي هذه التقارر  ٔسباب  ر التقرر  ومل يذ
ٔداء املتعلقة ب ة ا   :ــجنا

فاع الوطين؛ -   ٕادارة ا
  احملامك املالية؛ -
لسلطة القضائية - ىل  ٔ لس ا   .ا

ق النتاجئ فٕاهنا ختتلف من سبة حلصي حتق ل اليت % 100سبة : و
سبة  لحكومة ٕاىل  ٔمانة العامة    .اليت حققهتا وزارة العدل% 23.5حققهتا ا
ٔخرى كام ييل ٔيت نتاجئ الوزارات ا   :وت

صا•    ؛%56.25د واملالية ق
  ؛% 38.78التجهزي والنقل • 
ة •    ؛%39.02الص
  %.34.65الرتبية الوطنية • 

اما ٔداء،  ،وخ ة ا ات اليت مل تقدم تقارر جنا ستجيب القطا ٔن  متىن 
ة اقشة مشاريع قوانني التصف ٔن يطور جملسنا طريقة م   .و

  .وشكرا


