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 6102مشروع قانون المالية العامة لمناقشة في الالعدالة والتنمية  مداخلة فريق

 الجزء األول

 

 مقدمة
 

 السيد الرئيس المحترم ،السيدين الوزيرين، 
 النائبات المحترمات ، السيدات والسادة اأُلطر ، الحضور الكريم واألخواتاإلخوة 

  
الفريق لمشروع قانون المالية بمداخلة  أعضاءلمناقشة  فريق العدالة والتنمية أتشرف بان أتقدم باسم 

  .وية اهتمامهايتولى زمالئي وزميالتي في الفريق المناقشة التفصيلية كل من ز  أنعامة على 
لى التوقف عند المقتضيات المالية والضريبية إ باإلضافةي مناقشة جادة وموضوعية أك فان ودون ش

التي يتضمنها مشروع القانون والمستجدات التي جاء بها ال تكتمل اال من خالل وضعه ضمن سياق أعم، 
السياق السياسي الوطني والدولي والظرفية االقتصادية والمالية الدولية وخاصة لدى شركاءنا االقتصاديين، 

وضعه في سياقه ضمن صيرورة العمل الحكومي وتراكماتها الهادفة الى كما لن تكتمل اال من خالل 
تنزيل البرنامج الحكومي مع استحضار الصعوبات واإلكراهات التي صاحبت مسيرة اإلنجاز، والتوقف عند 

هم المقتضيات التي جاء بها المشروع وآثار تنزيلها على مجمل الوضع االقتصادي واالجتماعي لبالدنا أ 
   .ولساكنتها
إلعداد مشروع قانون المالية لسنة  المؤطر السياق السياسي العام فيما يتعلق . أوال
6102 

 
تعرف فيه عدد من دول المنطقة السنة في سياق إقليمي ودولي يأتي مشروع قانون المالية لهذه 

حراكات شعبية جودها، بعد ان كانت سباقة إلى اضطرابات وانتكاسات تكاد تعصف باستقرارها بل ربما بو 
لى خلخلة عدد من األوضاع السياسية السابقة، لكنها سرعان ما انتكست كي تكون ضحية إعارمة أدت 

  .شكال وصيغ جديدةأو لعدة قوى استبدادية وتحكمية قديمة في أبتناقضاتها الداخلية 
الشعبية  مالاآلفي سياق يتأكد فيه مسار تحول ما سمي بالربيع العربي الى خريف أتى على عدد من  

  .كثر استقرارا من الناحية األمنية وأكثر توفيرا للكرامة والعدالة والحرّيةأفي االنتقال الى أوضاع 
صالحي هادي ومتعقل يجمع بطريقة خالقة بين مطلبي إوفي المقابل يتكرس في بالدنا مسار 

واالستقرار لدرجة ان بالدنا أصبحت تضرب مثال في النضج والتعقل السياسي ، وهو النضج  اإلصالح

 مجلس النواب

 فريق العدالة والتنمية
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الذي حال دون سقوط بالدنا في االستهواء الذي مارسته بعض النكسات التي تعرضت لها بعض تجارب 
بة االنتقال الديمقراطي في المنطقة العربية، وخروجها سالمة من بعض المطبات التي تعرضت له التجر 

 .على عكس ما كان يتمناه ويشتهيه البعض 5122نونبر  52الحكومية المتولدة عن انتخابات 
وتأتي مشروع قانون المالية في وقت تتزايد فيه التحديات في مجال تعزيز تأكيد سيادة بالدنا على 

تلك األقاليم وتفرغ أقاليمنا الجنوبية واستمرار خصوم وحدتنا الترابية في معاكسة بالدنا في سيادتها على 
، واستغالل جارتنا الجزائر لتلك المعاكسة بجميع إمكاناتها المالية والبشرية وأجهزتها األمنية والديبلوماسية

بعض الحساسية الحقوقية لبعض دول الشمال التي يقودها جهلها بالحقائق التاريخية والقانونية ومعطيات 
نفصالية، مما أدى إلى إنتا  مواقف سياسية ركبت عليها القانون الدولي للسقوط في شراك الدعاية اال

بعض مجموعات الضغط من أجل الشروع في المساس بمصالحنا الوطنية، وهو ما يقتضي بعد التحية 
اليومي الفاعل رسميا ومدنيا  للجهود اليومية التي تبدلها ديبلوماسيتنا، مقاربات جديدة قائمة على الحضور

لمانية ومدنية بمقاربة  تقوم على التواصل اليوم والتعريف بحقيقة الملف وتطوراته وديبلوماسية حزبية وبر 
  .وفضح الدعاية التي يقوم بها الخصوم عوض االكتفاء بديبلوماسية إطفاء الحرائق

وهي مناسبة كي نقدم التحية للقوات المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي وقوات األمن والقوات 
الوقاية المدنية وكل األجهزة الساهرة على حماية أمن واستقرار أقاليمنا الجنوبية والعاملة المساعدة وأفراد 

على تنميتها االقتصادية واالجتماعية، وهي مناسبة كي نستحضر معاناة إخواننا المحتجزين في تندوف، 
تي يتعرضون لها يالمعاناة من الحصار وقمع أي سعي للمطالبة بالحقوق أو االعتراض على االنتهاكات ال

والمعاناة الناجمة عن المتاجرة في وضعهم الصعب وعن تحويل المساعدات اإلنسانية الموجهة إليهم، كما 
هي مناسبة دعوتنا للمنتظم الدولي في تحمل مسؤوليته في حمل الجزائر بالسماح بإجراء إحصاء 

  .للمحتجزين في المخيمات
 

 السيدات والسادة النواب  ،السادة الوزراء ،السيد الرئيس
بناء دولة الحق  مواصلةوفي هذا الصدد نعتبر أن رصيد بالدنا في مجال اإلصالحات السياسية و 

  .وتعزيز التراكمات اإليجابية في مجال حقوق اإلنسان والقانون ودولة المؤسسات 
  ن سواء على المستوى اإلنساحقوق  تعزيز مجال في الذي تحققه بالدنا  إننا  نسجل التراكم المتواصل

في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب ولية الد االتفاقياتالمصادقة على عدد مهم من من خالل التشريعي 
وحرص على وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الُمهينة، وكذلك البروتوكول االختياري الملحق بها 

ضمامه إلى باقي البروتوكوالت االختيارية وال سيما مواصلة انخراطه في هذه المنظومة بمصادقته أو ان
البروتوكول االختياري األول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري 
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 

بة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة إضافة إلى التوقيع على البروتوكول االختياري وغيره من ضروب العقو 
ضافة إلى مراجعة العديد من القوانين ذات الصلة كالقانون إ الثالث لالتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل
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استكمال متطلبات في ات األممية المعنية بحقوق اإلنسان والسير الجنائي وانفتاح على مجموعة من اآللي
أو على المستوى المؤسساتي بتعزيز الدور الذي يقوم به  ،االنضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وخاصة بتأسيس وتفعيل الدور الذي تقوم به اللجن الجهوية في األقاليم 
مندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان كآلية لتأمين لالدور الذي تقوم به المندوبية الجنوبية المسترجعة، و 

التنسيق والتتبع وا عداد ومتابعة تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان والقانون 
ه الهيئات واآلليات التعاون والتنسيق الدائم للمغرب مع مختلف هذالدولي اإلنساني وحمايتها والنهوض بها 

ء تعلق األمر بمجلس حقوق اإلنسان أو هيئات المعاهدات أو اإلجراءات الخاصة أو مكتب سوا األممية 
 .المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

نحن مدعوون كما في جاء في الخطاب الملكي في افتتاح هذه السنة التشريعية   وفي هذا اإلطار
صالحية تعيينهم لمجلسي البرلمان حتى سراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين يخول الدستور لإل

تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهيأة الوطنية نصيبها في أقرب اآلجال و يتسنى ت
قامة المؤسسات الجديدة التي أحدثها الدستورو  أخر منها تحيين قوانين عددو . للنزاهة ونخص بالذكر  ا 

مجلس االستشاري لألسرة والطفولة، والمجلس االستشاري للشباب بعض المؤسسات الحقوقية والرقابية، وال
 .والعمل الجمعوي 

وفي الوقت الذى نؤكد أنه ال مجال للتشكيك في التقدم الكبير في توسيع نطاق الحريات العامة والحق 
 .فإننا  نسجل من حين آلخر بعض الخلل واالنتهاكات لهده الحقوق في التجمع والتظاهر، 

ندعو إلى تفادي االستدراج أحيانا إلى بعض الفخاخ التي تنصب لنا في هذا وفي هذا الصدد  
ردية أو السلوكات االستفزازية، وتفاديا المجال، أو ردود الفعل  غير المتناسبة مع بعض التصرفات الف

 .للتشويش على المكتسبات وتصديا لكل خرق في هذا المجال ومحاسبة المسؤولين عنه

ندعو المؤسسات الحقوقية الوطنية المعنية إلى التركيز على المعضالت الحقوقية الحقيقية كما  
 نطاقها اختصاصها عوض جر المجتمع إلى نقاشاتمع التركيز على مجال مسؤوليتها و وذات األلوية 

ينبغي الرجوع فيها ألهل االختصاص واألهلية والمؤسسات من قبيل اإلرث عقيمة حول قضايا 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم " : ، وهنا أذكر بقوله تعالي  ذات الصلة ية الدستور 

 " لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

وهو النهج الذي سار عليه المغرب في تدبير قضايا خالفية مثل قضية اإلجهاض وتعديل النصوص 
دستورية أخرى له صلة بمقومات البالد القانونية ذات الصلة فكيف بقضايا حسم فيها وتمس مقتضيات 

 وثوابتها الوطنية ؟؟
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 النواب المحترمون  السيدات والسادة   ،السيدان الوزيران
كثر أبعد إعادة تشكيل األغلبية الحكومية الحالية لقد خرجت التجربة الحكومية التي يقودها حزبنا  

جل أكراهاته من إنضجا وأكثر قدرة على تدبير العمل التشاركي وتجاوز صعابه وأكثر قدرة للتحرر من 
سهم أعادة ترتيبها، مما إ لى اإلنجاز وتنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي وأولوياته التي تمت إكثر أالتوجه 

لة لى عدد من المحإفي تحقيق عدد من اإلنجازات غير المسبوقة والوصول  طات المفصلية ذات الصّ 
  .بتنزيل مقتضيات دستورية ذات أهمية قصوى 

جراء االنتخابات الجماعية انجازا كبيرا كان الكثير يشكك في حدوثه بل إلى محطة إويعتبر الوصول  
  .وتي من قوة لعرقلته والتشويش عليهأيعمل بكل ما 

رست استثنائية النموذ  المغربي المؤسس شتنبر محطة مهمة ك 4لقد شكلت االنتخابات الجماعية ل و  
ن أبما ال يقبل شكا بان المغرب قرر قرارا ال رجعة فيه  وأكدتفي ظل االستقرار،  اإلصالحعلى ثنائية 

ارادة تصر على المضي في مسار تصاعدي ال يخضع و ، عاتهيواصل مسار البناء الديمقراطي ويتحمل تب
والجذب الى الوراء او المحاوالت التي تسعى لتقزيم تطلعات المجتمع المغربي نحو  الشدلكل عوامل 

تعميق المسار الديمقراطي وتوطيد الحريات الفردية والجماعية وتحقيق التنمية االقتصادية والعدالة 
 .االجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات والجهات

انتخابي جديد  الستحقاق الذي مكن من رسم مسارفي هذا ا نجاح بالدنانثمن إذ وفي هذا الصدد 
  : عدة مؤشرات منها تلمسه جدته من خالل ببالدنا يمكن

باستخدام  التجاوزات المرتبطة رغم عدد من ،5122 شتنبر 4خابات ارتفاع منسوب النزاهة في انت -
 وتأطيرهاحزاب السياسية الناخبين الذي يبقى في نهاية المطاف مرتبطا أساسا بمسؤولية األ المال الستمالة

  .لمرشحيها
االهتمام المتزايد بالعملية السياسية المتمثل في نسبة مشاركة مقبولة تعد بمزيد من االرتفاع، وهو  -

وانتخابات  5122عقبت اعتماد دستور أ االهتمام الذي ظهر بوضوح مع المرحلة السياسية الجديدة التي 
سياسي العمومي السيد عبد االله بن كيران، ومتابعته للنقاش ال نونبر من نفس السنة التي أفرزت حكومة

  .رجه وخاصة من خالل جلسة مساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامةاخداخل البرلمان او 
شهدت االنتخابات األخيرة ارتفاعا ملحوظا لحرارة النقاش السياسي   حيث السياسي، حرارة النقاش- 
دراك الناخب المغربي لقيمة صوته إ س وااليجابي المتمثل فيو مالتحول المل هامما جعل .الفرقاء بين

واستعماله بطريقة فعالة، حيث ظهر بوضوح وبشكل متزايد في المشهد السياسي المغربي مفهوم التصويت 
  .العقابي

ر شتنب 4تصويت يوم  ينيغي اعتبار كان ه إنوفي هذا الصدد اتضح بما ال يقبل تشكيكا او نزاعا ان
او للحزب  ألغلبيتهاولألحزاب المشكلة  يتضمن تصويتا عقابيا فانه لم يكن تصويتا عقابيا للحكومة

 .بل كان تصويتا عقابيا للتحكم الذي يقود الحكومة وهو حزب العدالة والتنمية
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مارستها التي  وااللتفاف على إرادة المواطنين محاوالت التشويش واالبتزاز منالرغم  حيث إنه على 
ومعاقبة  درجة الوعي السياسي لدى المواطن إال أننا شهدنا تناميا في على اختياراتهم و ى التحكم بعض قو 

  .لعدد كبير ممن دبروا الشأن المحلي
دراك المواطنين لقيمة صوتهم من الناحية السياسية من خالل متابعة عملية إَوم مَّا يدل على تزايد أهمية 
دخال إلى إالمواطنين مما أدى  إلرادةت التي تمت في االتجاه المعاكس التحالفات واستنكار التحالفا

ي آن التالنظام االنتخابي  بسبب ثغرات خراجها من الباب كي تعود من نافذة مترعة إمرشحين ووجوه تم 
يفرض إصالح القوانين االنتخابية لمحاصرة بعض الظواهر  مماى سدها بطريقة نهائية ، لعمل علل األوان

 .االنتخابية المسيئة للعملية
التحالفات الحزبية قبل تشكيل  لعقلنة فألول مرة هناك محاولة جدية الحزبية، التحالفات عقلنة- 

بناء على منطق  واألقاليم، العماالت مجالس الجماعات ومجالس الجهات ومجالس
صطدم هذا التوجه ببيانات سياسية صادرة عن أحزاب التحالف الحكومي، رغم ا مؤطر واضح، سياسي

حيانا ببعض الصعوبات المفهومة الناجمة عن مقاومة مفهومة للثقافة السياسية المترسخة منذ أنحو العقلنة 
عقود فضال عن استمرار بعض النزوعات التحكمية، لكن في المجمل كان الحصيلة العامة إيجابية رغم 

  .بعض االستثناءات
 بخطى واثقة نحو المغرب يتجه نحو ان 5122شتنبر  4ن نقول دون تردد ان انتخابات أويمكن  

تضعف بشكل واضح أطروحة انتخابات بدون ديمقراطية التي  حقيقية، برهانات سياسية ُممأسسة انتخابات
  .كثيرا ما أطرت النقاش العمومي في مراحل سابقة

اإلشراف السياسي نسجل للحكومة نجاحها في تدبير هذه االستحقاقات ان على مستوى  ن أ وهنا وجب
 وهي، من قبل رئيس الحكومة او من جهة التدبير التنظيمي من قبل مختلف القطاعات الحكومية المعنية

، يتعين السير بها إلى إشارة إيجابية في اتجاه تعزيز مفهوم المسؤولية السياسية للحكومة ورئاستها
لسير في االتجاه المعاكس أو ـ عوض ا 6100أقصى مداها إلعطاء أحسن تأويل ديمقراطي لدستور 

إعطاء رسائل توحي بعودة نمط من التدبير قرر المغرب من خالل الدستور الجديد أن يجعله جزءا من 
الماضي ، وهي اإلشارات الذي لن تكون نتيجته إال التشكيك في جدوي التمثيل السياسي والمشاركة 

ضعاف المؤسسات في أبعاد ضعاف دور األحزاب وا   .ها التشريعية والتنفيذيةالسياسية وا 
وأننا اذ نثمن حرص الحكومة على تحصين العملية االنتخابية من كل مظاهر الفساد 

وتحصين اإلرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل  االنتخابي
ونرفض عملية التشهير التي اإلجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية االنتخابية، فإننا نتحفظ 

تمت في حق عدد من المستشارين من البالغ الذي اصدرته اللجنة الحكومية لتتبع االنتخابات شملت 
فإننا   منهم بمقاعد في مجلس المستشارين 01مرشحا أعلن الفوز عن  04شخصا من بينهم  62

حترام قرينة البراءة التي خرقها نشدد على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا ا
 .نة المذكورة الى أن يثبت العكسالبالغ الصادر عن اللج
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وفي هذا الصدد فإننا نؤكد في فريق العدالة والتنمية ان تكون هذه االستحقاقات االنتخابية التشريعية 
السياسية التي وان تترجم الرسائل  الفساد والتحكم ببالدنا، تغول مع حاسمة لمستقبل للقطع ينبغي  

وما تالها من تحالفات على مستوى مجالس الجماعات  5122 أكتوبر 5تمخضت عن انتخابات 
 .والجهات وعلى مستوى رئاسة مجلس المستشارين

شتنبر وتداعياتها، وأن تكون  4انتخابات  سنة استخالص الدروس من نتاىج ينبغي ان تكون  
االنتخابات التشريعية مناسبة إلعالن نهاية التحكم، خاصة وانه قد تبين ان التناقض الحقيقي اليوم ليس 

بل انه تناقض بين القوى الوطنية المنبثقة  والمعارضة، او بين الحداثة والتقليد،  األغلبيةهو التناقض بين 
االنتقال الديمقراطي بشكل ال رجعة فيه، بين القوى من رحم المجتمع وبين التحكم تحقيق  إلىوالتي تسعى 

والنفوذ الذي تبين انه يشتغل لحسابه الخاص، وبأساليب تسعى الى رد عقارب الساعة وان ماكينته ال 
   .تستثني قريبا او بعيدا او حليفا او مخالفا سياسيا

 
 الحكوميحصيلة المشرفة لتنفيذ البرنامج :  ثانيا

   
 النواب المحترمون  السيدات والسادة   ،السيدان الوزيران

ويواصل تنزيل إيجابي  حصيلة المشرفة لقد جاء مشروع قانون المالية كي يكرس الحصيلة الحكومية
   .من المناسب استحضار المعالم الكبرى لهذه الحصيلة وفي هذا الصدد البرنامج الحكومي، إجراءات

 
  :الدستورية والرصيد التشريعي  المؤسسات بناء مستوى على  -0

ومشرفة حيث تمثل ضعف الحصيلة  ايجابية حصيلة  لقد كانت الحصيلة التشريعية في هذه المرحلة 
 2حيث تم إعداد مجمل القوانين التنظيمية جلها من طرف الحكومة بقي  السابقة، التشريعية في الوالية

المؤسسة التشريعية العمل على  لحكومة وسيتم إحالتها قريبا ويبقى علينا فيالعامة ل األمانةقوانين لدى 
إلصدارها، كما  الدستورية  اآلجالالتشريعي كي نكون في الموعد على مستوى  المنتو  تسريع وتجويد

حالة عدد من القوانين المهمة من قبيل المجلس   األعلىللشباب وقانون المجلس  األعلىننتظر إعداد وا 
   .لية وقانون المجلس الوطني لحقوق االنسانللجا
 
 
 
  على مستوى األوراش الكبرى لإلصالح  - 6

 آخرويفتح عددا  ويتمم عددا من األوراش اإلصالحية الكبرى  مشروع قانون المالية كي يثمن جاء لقد 
 .الحصرونذكر على سبيل المثال ال  هم تلك األوراش التي تحققت فيها تراكمات كبيرةأ ومن  
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وهو الورش الذي يشهد تقدما داال سواء من خالل إعداد  خارطة طريق   :القضاء إصالحورش - 

يمية مهيكلة من أجل تفعيل المجلس ظاق إصالح  المنظومة القضائية أو من خالل إخرا  قوانين تنيثم
تعزيز الحماية القضائية مبدأ استقاللية القضاء وتخليق منظومة العدالة و األعلى للسلطة القضائية وتكريس 

ة في األسبوع وهو ما تحقق باألمس من خالل إقرار مجلسنا في جلسته العمومي للحقوق والحريات 
  .القانون التنظيمي للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للقضاة الماضي

 
األجندة الجماعية والجهوية والتزمت الحكومة بتم تنظيم االنتخابات  :الموسعة الجهوية ورش -

الزمنية التي أعلنت عنها من أجل ذلك في الوقت الذي شككت فيه مكونات سياسية من المعارضة في 
ووفرت الشروط لنجاحها وانخراط المواطنين فيها  ونزاهتها على ضمان قدرة الحكومة على ذلك كما عملت

 22.2 وارتفاع مقدم في لوائح الناخبين%24 قاربت وتوسع نسبة المشاركة فيها بنسبة مشاركة مقدرة
مليون  4.4إلى  5122مليون في  2 الصحيحة من األوراقوانتقال  مليون مسجلين في اللوائح

 205.111عدد المرشحين  كما أن %22 إلى %21 الملغاة من األوراقوتراجع في  ،5122 في
ال يرتبط فقط  الجهوية موضوعأن  شكاية علما 2111 المقدمة الشكايات ددع لم تتجاوز مرشح

  .جديدة وامكانات المتقدمة باختصاصات الجهوية يضا بإرساء هيئاتأبل  الجهوية باالنتخابات
منهم نساء صحيح تم %22 تعين 011 عن حوالي اإلعالن حيث تم  المنظومة الجديدة للتعيينات- 

فراز إلتقييمها تقييما يمكن من  وان اآلن آاحداث نقلة نوعية على مستوى هذه التعيينات وهي منظومة 
ولية ؤ ولية وبشكل يضمن الفعالية مع مطلب الشفافية وربط المسؤ جود العناصر لشغل مناصب المسأ

 .بالمحاسبة 
يقطع مع الزبونية من خالل ما كان يعرف بالتوظيف  لولو  الوظيفة العمومية  رساء ُاسلوب جديد إ- 

ساس الشفافية أالمباشر واعتماد نهج جديد يجعل الولو  الى الوظيفة العمومية قائما على على 
  .والكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة
مستوى منظومة الصفقات  المجهود المبذول علىمن خالل  :الفساد مكافحةورش - 

حالة  القضاء، علىحسابات لعلى لحالة ملفات المجلس األإارتفاع عدد  وومنظومة الخدمات  العمومية وا 
متكاملة وتدابير االعمال وهو ورش ينبغي أن يتواصل من خالل استراتيجية  مناخ وتحسن الرشوة، قضايا

 .استباقية وقانونية ومسطرية  وزجرية
 
 
  إيجابية على المستوى االقتصاديحصيلة - 3

يهدد بفقدان السيادة الوطنية على القرار  انحداري  لقد جاءت هذه الحكومة في مرحلة اتسمت بمسار
وعجز الميزانية  %9 هذا النزيف كان واضحا في عجز ميزان االداءات الذي وصل نسبة االقتصادي 
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نقط كل  4ملة الصعبة تفاقم المديونية بمعدل احتياطي الع %1.4معدل البطالة  %4.4 العامة الذي بلغ
  .مليار درهم 011وصلت قيمتها المالية  5119سنة منذ 

سياسة  ولقد اعتمدت الحكومة وتحملت مسؤوليتها في استعادة عافية المالية العمومية حيث اعتمدت 
لعامة عموما من تفاقم إرادية جريئة للتحقيق التوازنات ماكرو اقتصادية مهمة حسنت من مستوى الموازنة ا

. في مجال الدين العمومي وحقيقية المديونية لكن المغرب ال يتوفر على سياسة واضحة المعالم فعالة
والمعطيات  األرقامعدد من النتائج االيجابية التي تنطق بها عدد من  إلىفضت أوهي السياسة التي  
  :والمؤشرات االقتصادية والمالية واالجتماعية نذكر منها  

المستوى قياسي بالنسبة للمحصول  اسهم فيه دون شك  في المائة  2تحقيق معدل نمو يبلغ  -
سهمت فيه سلسلة من أوتراجع الفاتورة الطاقية ولكن ايضا  مليون قنطار  222الزراعي الذي بلغ حوالي 

  تدابير الحكومية الجريئة من قبيل اصالح صندوق المقاصة واعتماد نظام المقايسة وال اإلصالحات 
في  9في المائة بعد أن كان قبل حوالي أربع سنوات في حدود  5,1إلى  األداءات تراجع عجز * 
  المائة
  في المائة عن السنة الماضية 51,4تراجع العجز التجاري بحوالي * 
  في المائة 2,5ة المقيمين في الخار  بحوالي ارتفاع تحويالت المغارب * 
مليار درهم وهو ما  54,5في المائة بما قيمته  55,1ارتفاع موارد االستثمارات األجنبية بحوالي * 

 0مليار درهم أي ما يعادل  520أدى إلى ارتفاع االحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 
 .سنواتيوما مقابل أقل من أربعة قبل أربع  25و أشهر
في  4,4بعد أن كان العجز في حدود  5122في المائة في سنة  4,0تراجع عجز الميزانية إلى  * 

  5125المائة سنة 
  في المائة 1,4تراجع معدل البطالة إلى * 
  في المائة بما يعنيه ذلك من تدعيم للقدرة الشرائية 2,1التحكم في التضخم في حدود  * 

رات ستمكن المغرب خالل السنة المالية المقبلة من مواصلة اإلصالحات ان التحسن في كل تلك المؤش
 في البرنامج الحكومي وتنزيل التوجهات الكبرى المعلن عنها

 
 

الحصيلة الحكومية حصيلة دالة على  ولقد كانت  :االجتماعي حصيلة إيجابية على المستوى  - 4
فيها مجهود تأسيسي بخصوص الصحة  المبذول المجهود قطاعات 0المستوى االجتماعي لكن هناك 

تطوير االجراءات  ألف، 331ألف طالب المنح  011 )والتعليم والسكن المجهود الذي بذل فيهم مهم جدا
 الشغل، التعويض عن فقدان ، التغطية الصحية :االجتماعية المرتبطة بالحماية

 .التعويض على حوادث الشغل التقاعد، تامين
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ت سياسة قطاعية ولم تتحول إلى سياسة افقية ايضا تم اعتماد مجموعة لكن سياسة التشغيل الزال
وبالتالي  %(01 نسبة االنفاق)صندوق التكافل العائلي  :محدودة من البرامج والصناديق فعاليتهم تظل

وسياسة الحماية االجتماعية عبر سلسلة من  طالق ورش العدالة االجتماعيةإفان الحكومة تمكنت من 
 .(دالة حسب الفئات المستهدفة ال اإلجراءات

 
 السيدان الوزيران السيدات والسادة  النواب المحترمون 

 
 مؤشرات وتصنيفات شاهدة على هذه الحصيلة

من جهة اإلشادة المتزايدة ما تشهد  وهو في تنزيل البرنامج الحكومي حصيلة ايجابية مام أ عالفإننا 
والثقة المتزايدة فيه كبلد استقرار وتنمية يسير في مسار البناء الديمقراطي واإلصالح  بالنموذ  المغربي

عدد من المؤشرات التي ، وكما تشير لذلك الصاعدةالحديثة و  وتأهلها لدخول مصاف البلدان  السياسي
  .وردت في عدد من التقارير والتصنيفات الدولية

وبوأت المنظمة . فريقيا فيما يخص التنافسية االقتصاديةلمغرب أوال على صعيد دول شمال إافقد جاء 
التي احتلت  الجزائر بلدا متقدما على كل من 241من بين  45المعروفة بمصداقية المغرب المرتبة 

   .201وموريتانيا المرتبة  220ومصر المرتبة  95وتونس المرتبة  14المرتبة 

، ها هو 5122خالل سنة  41انتقل إلى الرتبة  5124عالميا التي حصل عليها في  99فبعد الرتبة 
   .5120-5122نقط أخرى في تقرير  10اآلن يربح 

، حيث يتم احتساب درجات المؤشر فى إطار المحققة باإلنجازاتمما يعني أن المنتظم الدولي يعترف 
إنتاجية الدولة، تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التى تحدد مستوى 

فئة أساسية، تمثل الدعائم األساسية  25وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 
  .للتنافسية

في مجال الولو  الى تكنولوجيا المعلومات  54تصنيف المغرب في الرتبة  5122لت جوللذكر فقد س
استعمال تكنولوجيا المعلومات من طرف ، كما حصل على تصنيف مشجع في مجاالت 0.0بتنقيط قدره 
الرتبة )، االستعمال الفردي (04الرتبة )، التأثير االجتماعي لتكنولوجيا المعلومات (42الرتبة )الحكومة 

 .(42الرتبة )، المناخ السياسي والتشريعي (41

تقرير في مناخ األعمال حسب   42إلى الرتبة  5122سنة  222المغرب انتقل من المرتبة وانتقل 
االقتصادية والتشريعية التي قام بها المغرب مند بفضل  الجهود   للبنك العالمي" 6102دوينغ بيزنس "

تنصيب هذه الحكومة  الهادفة  تحسين مناخ األعمال في البالد من خالل تعزيز الشفافية وتدعيم المنافسة 
 .اإلدارية المتعلقة بإنشاء المقاوالت اإلجراءاتوتبسيط 
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الخارجية المغرب ثانيا بعد جنوب إفريقيا في جلب االستثمارات  إف دي آي انتلجنسوصنفت مؤسسة 
 .المباشرة مما يدل على الثقة المتزايدة في مناخ األعمال

وكأفضل بلد في شمال إفريقيا حسب تصنيف المنتدى  كما احتل الرتبة الثالثة أفريقيا والسادسة عربيا
 ما يعكس وجاهة االختيارات السياسية التي قام بها المغرب خالل هذه المرحلةاالقتصادي العالمي، وهو 

  .ووجاهة االختيارات الحكومية التي بدأت تؤتي ثمارها

 
 السيدان الوزيران، السيدات والسادة النواب المحترمون  
 

     تحديات ورهانات مشروع قانون المالية:  ثالثا
، يأتي هذا   5120ساس هذه المكتسبات وسعيا الى تثمينها يأتي مشروع قانون المالية لسنة أعلى 

سنة في الوالية  بأخريتعلق  األمرالمشروع في إطار سياق خاص يعرف فيه المشهد السياسي حيث ان 
-6100السنة األخيرة من الوالية التشريعية الحالية   الحكومية الحالية، وهي في نفس الوقت

  :التحديات . هذه ومن  وما تفرضه من تحديات مشتركة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية   6102
صدار مشاريع القوانين التنظيمية -0 وفق اآلجال المحددة في  إحالتها تحدي استكمال إحالة وا 

الوالية كراهات الزمنية في ما تبقى من عمر تدبير اإل  من الدستور وتحدي 10الفصل  في 5122دستور 
التفاعل الجدي والبرلمان بغرفتيه من قبل البرلمان في إطار من التعاون بين السلطة الحكومية والتشريعية و 

التوازن والتكامل بين مجلس النواب ومجلس المستشارين مع   وفي إطار من  التنفيذية والسلطة التشريعية
إعمال مقتضيات الديمقراطية التشاركية وما يقتضيه ذلك من مواصلة  التشريعي المنتو  مراعاة جودة

 .وتحضير المراسيم التطبيقية ذات الصلة بتنزيلها 
بمؤسسات جديدة ستحدث ألول  األمرسواء تعلق  استكمال إحداث المؤسسات الدستورية تحدي  -6

تعلق ببعض المؤسسات التي كانت موجودة  وأ الجديد، مرة في المغرب طبقا لمقتضيات الدستور
ما زالت في مسطرة المصادقة التشريعية داخل  مرتبط بقوانين  ألول مرة وبعضها االخر ترتهادس وتمت

  .الدستورية كما هو الحال بالنسبة إلى المحكمة لكن هناك شق متعلق بالبرلمان، سسة البرلمانية ؤ الم
جتمع تستجيب لتطلعات الم ستحقاقات تشريعيةاوتنظيم  اإلعدادتحدي ربح المغرب لرهان   - 0

التي عبر عنها من خالل التصويت الحر على مستوى المؤسسات  إرادتهن تتجسد أالمغربي في 
الجيد  اإلعدادضمان  بما تطرحه من تحدي : شتنبر 4واالختيارات، واستخالص الدروس من انتخابات 

   .جماعيةاكبة المكتسبات التي تحققت خالل االنتخابات الو ومواصلة م النتخابات التشريعية القادمة
تنزيل  5120مشروع قانون المالية   ان :الموسعة الجهوية الفعلي لورش اإلطالق - 4

من خالل توفير الموارد المالية للجهات باعتبارها أمرا حيويا  الموسعة الجهوية مشروع
 . اختصاصاتها الجديدة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتفعيل
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خصوصية مرتبطة بشكل مباشر  ينظم عمليا ثالث صناديق 5120المالية مشروع قانون  ان
التضامن بين الجهات وصندوق حصيلة الضرائب  التدبير االجتماعي وصندوق  صندوق  :بالجهات

  .المرصودة والمخصصة للجهات
 5120خاصة ان مشروع قانون مالية سنة  حدي تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للماليةت -   5

العمومي سينتقل من  التدبير   حيث ان القانون المالي األول الذي سيعمل على تنزيله  سيكون هو 
محدد ببرامج متعدد السنوات إلى تدبير محكم بالنتائج بحيث أن  تدبير مبني على قرارات إلى تدبير 

  نزيلهاالنفقات كلها محددة بالنتائج التي نسعى لت

  في نفقاته  مواصلة إصالح صندوق المقاصة ومواصلة التحكمـ  0

 
 النواب، السادة اأُلطر السيد الرئيس ، السيدان الوزيران، السيدات والسادة   

نجد انها تسعى لتجسيد   5120مشروع قانون المالية لسنة  بها التي جاء اإلجراءاتلى إبالرجوع 
خاصة و تعزيز المكتسبات التي تحققت خالل السنوات األربع السابقة من  البرنامج الحكومي  االلتزامات

  .إنه قانون االلتزام بمواصلة اإلصالحات واستكمال بناء المؤسسات:  عمر الوالية الحكومية
الهامة  اإلصالحاتيؤسس لجيل جديد من  يعد مشروعا طموحا  5120ان مشروع قانون المالية لسنة 

االقتصادية ببالدنا خاصة ويدشن لجيل من  والحكامة التي ستكون دفعة قوية لمستقبل تدبير الشأن العام
 اعدةمن ولو  سلم الدول الص الهيكلية التي سيمكن تنزيلها من تأهيل بالدنا  اإلصالحات

 :والتي نكتفي هنا باإلشارة إلى عناوينها الكبرى 
  اقتصادية-الماكرو مجهود االستعادة التدريجية للتوازنات مواصلة  -2
من رفع لفعالية النفقات  به تنزيل اإلصالحات المرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية وما يتعلق  -5

 العمومي
العزم على إصالح أنظمة التقاعد نظرا لما يشكله إصالحها من أهمية قصوى في تأمين  -0

يضا أديمومتها وتأمين حق األجيال المقبلة في تقاعد كريم في إطار التضامن بين األجيال ، وبالنظر 
من أهمية اقتصادية اذ  المحافظة على احتياطي معقول لهذه الصناديق هو  اإلصالحلما يمثله هذا 
ثار إيجابية على التنمية االقتصادية آرصدة مالية هامة في الدورة االقتصاديًة بما لذلًك أمحافظة على 

فضال عما له من اثار إيجابية على ديمومة هذه األنظمة واستمرارها في االضطالع بأدوارها في مجال 
وفيما يتعلق بإصالح هذا النظام ندعو إلى اعتماد مقاربة شاملة . حماية االجتماعية التي تتزايدال

ومتدرجة وتشاركية مع العمل على المحافظة على أكبر ممكن من الحقوق المكتسبة وتخفيف 
بداع الحلول التي تمكن من جعل المشروع مشروعا ينخرط فيه الجميع وهو ماإلصالحات المعيارية  ا وا 

يقتضي فتح حوار عمومي مواكب لهذا اإلصالح وبذل جهد تواصلي من كل المعنيين به من منطلق 
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المسؤولية الوطنية المشتركة في مثل هذه اإلصالحات الهيكلية ، وتجنب المقاربات األحادية أو 
 .المقاربات المبنية على المزايدات وتعويم المشكل والتهرب من مسؤولية مواجهته

من نفقاتها بين سنتي  ةالمائ في 41ة إصالح صندوق المقاصة بعد التقليص ب مواصل - 0 
5125-5122. 

تفكير استراتيجي حكومي اعتمد  وهو التقليص الذي لم يأت بين عشية وضحاها بل جاء نتيجة 
 .المنهجية التدريجية، ساعدت عليه الوضعية الدولية ألسعار النفط الخام ومشتقاته

اصلت الحكومة اعتماد مبدأ مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين مع المحافظة على التوازنات ولقد  
المالية، وذلك عبر تفعيل نظام مقايسة أسعار المحروقات ودعم سعر غاز البوتان والمواد الغذائية، ورفع 

عن تقليص حصيص حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة، فضال  وا غالقالدعم عن الغازوال، 
مليون  1حيث بلغ إجماليا  5122ألف قنطار خالل األسدس الثاني لسنة  211الدقيق الوطني المدعم بـ 

 .قنطار

ونؤكد أنه مع  الحاجة إلى مواصلة ورش إصالح نظام المقاصة  يتعين على الحكومة أن تواصل 
المجال االجتماعي على مستويات  وجب توسيع سياساتها االجتماعية االستثمارية لسد العجز الحاصل في

شمولي يجاوز بين مقتصيات التحكم في التوازنات المالية والتحكم في التوازنات  وفق منظور متعددة 
 .االجتماعية

 
فضال عن مناصب الشغل التي  منصب شغل في الوظيفة العمومية 62.111 حوالي إحداث  -4

مليار درهم على اعتبار ما سينتج عنه  219ستحدث عبر االستثمار العمومي المقدر بحوالي 
 .لمناصب شغل على مستوى القطاع الخاص إحداث
وخاصة ما يتعلق بتسريع تنزيل المخطط دعم المقاولة وتحفيز االستثمار اإلجراءات المرتبطة ب –2

رساء نظام األفضلية الوطنية  األداءات ت الصغيرة والمتوسطة وتسريع آجالالصناعي ودعم المقاوال وا 
في المائة من الصفقات العمومية للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة  51حصة  وتفعيل للمقاوالت المغربية

باإلضافة إلى مراجعة الضريبة على أرباح الشركات في ما يتعلق بالشركات التي ال تتجاوز أرباحها 
 .ن درهممليو 
 التوجه المتمثل في تقليص الفوارق اإلجراءات االجتماعية لتحقيق توسيع  -2

تنزيل المشروع الوطني  و ودعم التماسك االجتماعي وتوفير فرص الشغل الكريم والمجالية االجتماعية
دوار وذلك  54.591مليون مغربي موزعين على حوالي  25المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 
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مليار درهم مقسمة على سبع  21ألف مشروع بغالف مالي يبلغ  51.111حوالي  إنجاز ن أجلم
على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم  الخصاص سنوات تقوم على سد

 .في العالم القروي 
المخصص من خالل الصندوق  دعم التماسك االجتماعي مواصلة الجهة المبذول من اجل   - 4

الذي تجاوز عدد المؤهلين لالستفادة  "راميد"نظام المساعدة الطبية   وذلك بمواصلة دعم لهذا الغرض 
وبهذا  5122 يوليوز 21مليون مؤهل لالستفادة إلى حدود  1,41مليون شخص ليصل إلى  1.2منه 

. 5111 مليار سنة 1مليار درهم بعد أن كانت في حدود  20,2ستنتقل ميزانية الصحة إلى 
حيث سيبلغ عدد التالميذ  "تيسير" من قبيل برنامج أخرى لبرامج اجتماعية  التوسع   ومواصلة

في إطار  "محفظة مليون "وبرنامج  تلميذ وتلميذة،  151.411والتلميذات المؤهلين لالستفادة منه 
 .مليون تلميذ وتلميذة 0,92المبادرة الملكية سيصل عدد المستفيدين منه إلى 

ألف طالب وطالبة بعد أن  001سيصل إلى  بحيث المرشحين لالستفادة من المنحة من عددوالرفع 
ألف ممنوح جديد فضال عن تنزيل  221بزيادة تقدر بحوالي  5125ألف سنة  215كان في حدود 

  .طالب ألف 521نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 
و  صندوق دعم التماسك االجتماعي مجاال جديدا هو برنامج دعم كما يتزامن هذا المشروع مع ول

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من أجل النهوض بحقوق األشخاص الذين يوجدون في وضعية 
إعاقة وتحسين ولوجهم إلى الخدمات االجتماعية األساسية، وتنزيل مقتضيات الدعم للنساء األرامل في 

مليون  290، حوالي   5122اليتامي الذي رصد له برسم سنة  وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن
درهم والذي شرعت المعنيات باألمر في تلقي الدعم المخصص لهن فيه بأثر رجعي بعد استكمال 

 .ات التنظيمية واإلجرائية يبالترت
تضمن المشروع أيضا إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء على مستوى ـ  1
أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع اإلدماج  "تأهيل"و "إدماج" برامج

 . في المقاوالت فضال عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل
عن طريق إحداث كل من صندوق التضامن  الجهوية ورش ستكون سنة تنزيل  5120كما أن سنة 

 4االجتماعي ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى  بين الجهات وصندوق التأهيل
باإلضافة إلى تسريع اإلصالحات المتعلقة بعدد من  5151مليار درهم سنة  21مليار درهم في أفق 

وباقي  التشاركية القطاعات والمتمثلة في القضاء والقانون التنظيمي لقانون المالية والديمقراطية
 .بتنزيل أحكام الدستور الجديداإلصالحات المرتبطة 

فضال عن عدد من التدابير المالية والضريية والجمركية التي سيأتي التفصيل فيها خالل الجزء 
 الثاني من مداخلة فريقنا 
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  مالحظات واستدراكات:  رابعا 
ببعض إننا إذ نثمن إجماال المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون، من الالزم أن نختم مداخلتنا 

  .المالحظات االستدراكية والتساؤالت
سطرت في البرنامج  اقتصادية التي-الماكرو التوازنات استعادة سياسةب ـ المالحظة األولى تتعلق 2

 لكن الرهان  والتي حققت فيها الحكومة إنجازات  تشهد بها كافة المؤشرات  بجميع حيثياتهاالحكومي 
لحكومة بالقيادة السياسة ل بشكل يضمن ربطها أكثرواستدامتها  اتحصين هذه السياسة وتعزيزه يبقى هو 

وليس بعوامل ظرفية من قبيل تراجع نفقات تية الستمرارها اآلليات المؤسساوبرنامجها الحكومي وبوضع 
  .المقاصة أو تراجع الفاتورة الطاقية

مجموعة من القوانين  مرتبطوهو أمر  العمومية، ستثماراترتبط بفعالية االـ المالحظة الثانية ت 6
والمؤسسات التي جاءت في البرنامج الحكومي والتي تم تنزيلها مرتبطة 

المحافظة على مجهود الدولة في  :يالوطن االقتصاد وانعاش بتطوير
القطب المالي  خاص، شراكة قطاع عام االئتمان، مؤسسات العمومية، الصفقات العمومي، االستثمار

وقد جاء قانون .... مهمة لفائدة المقاولة إجراءات ،األعمال تحسين مناخ ، لمنافسةمجلس ا البيضاء، لدار
 اإلصالح لكن سؤال القانونية  اإلصالحات المالية لهذه السنة من أجل استكمال هذه الترسانة من

 .تجزيئي بمنطق شمولي وليس ما زال معلقا وهدا اإلصالح ما زال ينتظر التنزيل الضريبي
 وهو ح النظام العقاري في إصال لةثمتنقط الضعف الجوهرية الم المالحظة الثالثة ترتبط بإحدىـ  0

 اآلنله الزال معطال لحد  حقيقي يضمن تثمين إصالحوالذي  الستثمار  األساسيةواحد من المداخل 
 .ويعثر تطور االقتصاد الوطني

 :الوطنياالقتصاد  دائم تمويل المالحظة الرابعة ترتبط بضمان . 4
يعتبر دور الدولة في تمويل االقتصاد محوريا ارتباطا بدورها في التنمية خاصة وأن هامش الدولة في 

له تأثير على شروط تمويل القطاع الخاص من خالل الضغط على  أصبحتمويل االقتصاد 
عرف معدل الكبرى لالستثمار  وراشاأل ففي الوقت الذي راهن المغرب على استمرارية الفائدة، أسعار

وهو ما يبرر اللجوء  االدخار منحى تنازليا خاصة أمام تفاقم حاجيات التمويل وتراجع معدل االستثمار،
تراجع االدخار الداخلي لتمويل النمو  حدة المتواصل للخزينة إلى السوق الدولية من أجل التخفيف من
إال أن  5124و  5119بين ما  نقطة 0.9بحيث سجلت مديونية الخزينة ارتفاعا بمعدل سنوي بلغ 

 .الهامش أصبح ضيقا لالستمرار في هذا المنحى
ضمانات إضافية لتمويل المشاريع وفرض  باعتماد كما أن نهج البنوك لسياسة جد حذرة تجاه المقاوالت

وارتفاع كلفة الموارد إثر تراجع وتيرة تطور الودائع ساهم في تباطؤ توزيع  مكافأة مرتفعة للمخاطر
مقارنة مع  0نسبة  5124و  5120حيث لم تتجاوز ما بين  5119لبنكية ابتداء من سنة القروض ا

 .الذي ساهم في ضعف تمويل االقتصاد الوطني األمر خالل السنوات األولى لبداية األلفية % 20
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الصرف التي تعتبر من بين أهم مصادر السيولة خالل السنوات األخيرة لتصل  احتياطات ورغم تحسن
يوم يضل السؤال الجوهري مطروحا  22مليار درهم أي تغطية حاجيات ستة أشهر و 524ل إلى معد

بخصوص اعتماد بالدنا لسعر الصرف الثابت ومدى مساهمته الفعلية في توفير سيولة كافية لتمويل 
االقتصاد الوطني خاصة وان مجموعة من الدول اعتمدت نظام سعر الصرف المتحول كان له آثار 

 .ى السيولةايجابية عل
رهينة باستقطاب أفضل لالستثمارات األجنبية  تبقى وعموما فإن إشكالية التمويل خالل السنوات المقبلة
 .التشاركية المباشرة وتعبئة االدخار خصوص من خالل البنوك

 :مناعة االقتصاد الوطني المالحظة الخامسة تتعلق بتحصين .2
الشريك  اليورو استمرار ضعف معدالت النمو بمنطقة ظلفي تنبغي اإلشارة في هذا الصدد أنه 

في حين ال يعرف  وهشا، االقتصادي الرئيسي لبالدنا، حيث ال يزال انتعاش االقتصاد األوروبي معتدال
بسبب تراجع النمو المتوقع في كبرى الدول  الالزمة، النمو في البلدان الناشئة والبلدان النامية االستمرارية

يتوقع أن يسجل حجم الطلب  في ظل ذلك كروسيا، والبلدان المصدرة للنفط والبرازيل، نالناشئة كالصي
بعد  ،5120سنة  %4,2و 5122سنة  %4,4 الخارجي على البضائع الموجه نحو المغرب نموا بحوالي

ألسعار أهم  تراجع عام كما أن فاتورة الطاقة ستعرف تطورا مهما نتيجة .5124سنة  %0,0 تسجيل نسبة
،انخفضت قيمة واردات المغرب من الطاقة 5122 فمع متم غشت واد األولية في األسواق الدوليةالم

من  %29 وهو ما يمثل درهم، مليار 40,2لتسجل  الفارطة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة %01 بنسبة
 .5124سنة  %52 إجمالي واردات السلع مقابل

 01,4ومشتقاته  الفوسفاط بلغت صادرات ،5122 هذا إضافة إلى أنه مع نهاية غشت
السنوات مقارنة مع متوسط  %9 وبنسبة 5124مقارنة مع سنة  %29,2 بزيادة درهم، مليار

على الرغم من انخفاض  ،%59 أسعار التصدير بنسبةوذلك بعد انتعاش في متوسط  الماضية، الخمس
وبالتالي ارتفعت حصتها في إجمالي صادرات السلع  %.4 ةحجم الصادرات بنسب

  .5124سنة  %29 مقابل %52,0 إلى
سياسة االنفتاح  كما أنوبناءا عليه فإن الظرفية الخارجية قد تكون لها أثار على االقتصاد الوطني 

النمو عند  األولية، المواد أسعار)عرضة لمجموعة من التقلبات على الصعيد الدولي  يبقى التي تبناها
 .الجيوسياسي القضايا األمنية في المنطقة والمحيط إغفالهذا دون  ...(الشركاء 

امتصاص تبعات األزمة المالية األخيرة كان له تأثير كبير على أداء االقتصاد الوطني إذ أنه  كما أن
له تأثير سلبي على اقتصادية نتج عنه تراكم سريع للمديونية سيكون  الماكرو أدى إلى اختالل التوازنات

 .النمو مستقبال
إن تكلفة األزمة األخيرة ما كان أن تكون بنفس الوقع لو كانت هناك مرونة أكبر في تدبير 

وضع  لدى يجب وبشكل استعجالي (.دعم االسعار ثابت، سعر الصرف)اقتصادي  الماكرو االستقرار
 .كفيلة بتدبير المخاطر الخارجية ميكانزمات آليات و
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 :النموذج التنموي بتحفيز الطلب والرفع من فعالية االستثمار  الحظة السادسة تتعلق بتقويةالم ـ 2
يرتكز على مواصلة دعم الطلب وتشجيع العرض عبر  متوازن، يعتبر توطيد أسس نمو اقتصادي

نعاش االستثمار الخاص ودعم المقاولة من أهم أولويات الحكومة لتحقيق التطور  تحفيز التصنيع وا 
الحكومية الخاصة  المجهودات يسجل بايجابية اإلطاروفي هذا  الوطني، نشود للنموذ  االقتصاديالم

للقطاعات الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية والمنتجة للثروة  اإلنتاجيبدعم العرض 
انخفاض يبقى معدل النمو االقتصادي مرتبطا بالظروف المناخية وذلك بالرغم من  لكن الشغل، وفرص

حسب بيانات القاعدة الجديدة لسنة  % 21مساهمة الفالحة في الناتج الداخلي الخام والتي تشكل حاليا 
  .الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط 5114

نقاط ما بين  0,4االقتصادي بنسبة تقدر ب  كما أن الطلب الداخلي ساهم في معدل النمو 
مما أثر سلبا  ،5111و 5110بين سنة  قاط كل سنة مان 4,4مقابل معدل يفوق  5124و 5111
الطلب الداخلي من التقليص  دينامية مكنت النمو االقتصادي خالل السنوات األخيرة في حين دينامية على
 .الصدمات الداخلية والخارجية بداية األلفية حدة من

ساسيا في قياس الوحدات عنصرا أ برتيع هذا إضافة إلى ضعف معدل فعالية االستثمار الوطني والذي
الضرورية من معدل االستثمار من أجل الحصول على نقطة من الناتج الداخلي الخام 

لدى الدول  4إلى  0في حين يصل مستوى هذا المعامل ما بين   0 و 2 ما بين ببالدنا يتراوح وهو
ا المباشر بضعف مردوديةاالستثمار الرتباطه و ضعف فعالية المتقدمة والصاعدة وهو ما يؤشر على 

جودة  ضعف الساكنة النشيطة ال تتوفر على أي شهادة، ثثل ن أكثر منأالرأسمال البشري المؤهل ذلك 
 .المؤسسات

 تتعلق بالحاجة إلى جيل جديد من ٌاإلصالحات : المالحظة السابعة  -0
لم تمكنه من تحسين أداء االقتصاد الوطني لكنها  مكنت قام المغرب بمجموعة من اإلصالحات قدف

يجب مراجعة النموذ  التنموي الوطني عبر مباشرة جيل  لدى الظرفية، من تعزيز مناعته ضد التقلبات
 النمو االقتصادي بالمغرب إكراهات الت وتجاوز عدد منجديد من اإلصالحات لمعالجة جملة من االختال

   :ومنها
 العقار؛ وحكامة مردودية ضعف  -
 المؤهل؛ضعف الرأسمال البشري  - 

 على مستوى النظام الضريبي و سوق الشغل؛ اختالالت  -
  ؛االختالالت المتعلقة بالنظام القضائي - 

 (.السياسات إلتقائية إشكالية التنسيق و)فعالية المؤسسات   -
اقتصادية في ظل تزايد المطالب االجتماعية سيبقى أكبر تحدي  الماكرو ن المحافظة على التوازناتإ

من شأنها الرفع من قدرات اقتصادنا بشكل بنيوي  إصالحات جديدة يتم إنجاز لم ما لمغرببالنسبة ل
وتعزيز مصداقية المغرب لدى الشركاء السياسيين والمؤسسات المالية الدولية ولدى المستثمرين المغاربة 
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وال أسية ية سياوهي إشكال العمومية، السياسية وتقييم السياسات الحكامة تعزيز وهو ما يتطلب .واألجانب
 .تجزيئي بمنطق شمولي وليسومؤسساتية وعملية ثانيا 

 

 السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السيدات والسادة  النواب، السادة اأُلطر 
وفي سياقاته ومستجداته، فضال عن عدد من  5120هذه قراءة عامة في مشروع قانون المالية لسنة 

بالتحديات التي ال ما زالت تواجه اقتصادنا الوطني نعتقد أن المالحظات االستدراكية ذات الصلة 
مشروع قانون المالية يشكل خطوة هامة في سبيل االستجابة لها ، كما أن تنزيل اإلصالحات الهيكلة 
التي باشرتها  وما تزال تباشرها من شأنها أن تؤهل المغرب لمزيد من النجاحات كي يدخل بخطى واثقة 

  .دةبنادي الدول الصاع
 .خرى األوانب شك فإن الجزء الثاني من المداخلة سيسهم في تجلية الجودون 

  
 .ورحمة هللا وبركاته  عليكمشكرا لكم على حسن اإلصغاء والسالم 


