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 6102مداخةل يف ا طار مناقشة مرشوع قانون املالية لس نة 

 

 ؛الس يد الرئيس

 الس يدات والسادة الوزراء؛ 

 الس يدات والسادة النواب احملرتمون؛

لاملية يف عهد احلكومة احلالية، واذلي نعتربه يف فريق الأصاةل لآ خر مرشوع قانون نناقش اليوم، 

واملعارصة مبثابة تقيمي للربانمج احلكويم يف حماوره الكربى ذات الصةل ابلس ياسة الاقتصادية والاجامتعية 

براز مدى و عاملها عىل آأرض الواقع، واملالية، واليت يعد مرشوع قانون املالية آأمه الآليات التدبريية الأساس ية ل   ا 

 .من نتاجئها عىل خمتلف الواهجات والزوااي الاس تفادة

ن اكن لبد من اعامتد )وقد اخزتل البعض قياس التقيمي يف نتاجئ انتخاابت امجلاعات الرتابية الأخرية،  وا 

ننا يف  ياس،ق هذا ال   (.الأصاةل واملعارصة نعزت بذكل فريقفا 

يمي يف حماوةل يه هنج س ياسة الهروب ا ىل الأمام واستباق املوعد احلقيقي للتق هذا الاخزتال حقيقة  لكن 

 :، سأأطرح بعضهاني الس ياس يني والرآأي العام عن طرح الأس ئةل اجلوهريةسئسة لشل  الفاعلاي

ونس بة منو الناجت  6102-6106خالل فرتة  5,5%تحقيق نس بة منو مبعدل احلكومة ب من وعد  آأين حنن -0

يه  ةواحلال آأن النس بة املتوقعة يف آ خر مرشوع قانون املالي ،%2ادلاخيل اخلام غري الفاليح مبعدل 

 ويه نس بة جد متفائةل؟ 3%

س نة  9,9%ة وصلت ا ىل بس  ن ، والواقع يؤكد آأن هذه ال %8آأين حنن من ختفيض نس بة البطاةل ا ىل  -6

 ؟لالرتفاعويه مرحجة  6102

نتج للوروة وللشل ، يف الوقت اذلي آأين حنن من التخصيص الناجع للموارد من آأج  دمع الاستامثر امل  -3

مفوتني بذكل الفرصة عىل التمنية  %21ل تتجاوز فيه نس بة ال جناز، ويف آأحسن الأحوال، 

 .والاجامتعية ةالاقتصادي
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قد و من تطوير املوارد الرضيبية عرب ا صالح املنظومة الرضيبية بلرض حتقيق العداةل اجلبائية،  آأين حنن -2

ل تعدو آأن تكون ا جراءات جزئية يف غياب الشمولية . مرت آأربع س نوات وال صالحات املعمتدة

 وضامن الاس تقرار الرضييب؟

حتصي  موارد ادلوةل اليت  آأين حنن من احلاكمة اجليدة يف التدبري العمويم، يف ظ  ضعف نس بة -5

مليار درمه ابل ضافة ا ىل املداخي  اجلبائية  03 فاقتعائر اليت وعدم حتصي  اذل %25انهزت 

 ؟مليار درمه 21واليت فاقت  البايق اس تخالصهوامجلركية والعقارية اليت تندرج يف ا طار 

عادة الثقة يف املدرسة العمومية،  -2 يف  ،يعيةق ا جراءات تر  يتعدى للك ما مت القيام به و آأين حنن من ا 

لن يمت يف غياب ا صالح املنظومة  ،الوقت اذلي تؤكد فيه التقارير آأن الارتقاء ا ىل ادلول الصاعدة

 .الرتبوية

 221يف الوقت اذلي يقدر العجز ب  ين،آأين حنن من توفري السكن الالئق، وتنويع العرض السك -7

من مجموع ساكن امللرب يف آأحياء فقرية ينعدم فهيا الربط بش بكة  %31 وتواجد آألف وحدة سكنية،

 .التطهري والكهرابء واملاء الصاحل للرشب

عىل آأمه  ذ، من تقليص التفاواتت اجملالية، واحلقيقة اليوم، آأن ثالث هجات تس تحو آأين حنن -8

ياس ية دلى احلكومة ا ن توفرت ال رادة الس   ،(عىل اجلهوية املتقدمة اويبقى الأم  معلق) ؟الاستامثرات

من آأج  ا مدادها ابملوارد املالية واملادية الاكفية للقيام هبذا ال صالح اذلي ظ  مؤجال ملدة آأربع 

 .س نوات

الفرص يف الولوج للصفقات العمومية، واحلال آأن بعض  ؤوتاكفآأين حنن من تكريس الشفافية  -9

ويف تناقض من آأخرى  بعيهنم، ب  اس تفاد آأشخاص آأللت آأكور من مرة نتاجئ فتح الأظرفة الوزارات

 مبدآأ تعارض املصاحل؟ مع

براز مقاربة النوع يف بنية هرم املسؤوليات؟ 01  ـ آأين حنن من املناصفة واملساواة وا 

  

برسعة و آأخرى، سأأحاول التفاع  معها من خالل مرشوع قانون املالية، لكن قب  ذكل آأعرج و ا هنا آأس ئةل 

عداد   .رشوعهذا امل عىل الس ياق العام اذلي مت فيه ا 

ننا  نعاشبوادر  ا ذ نسج  معمكا  منطقة اليورو وحتسن توقعات المنو الاقتصادي العاملي واس مترار  ا 

بالدان ماضية يف البناء ادلميقراطي واملؤسسايت،  نسج  آأنالاضطراابت اجليوس ياس ية يف الرشق الأوسط، 

لبد يف البداية آأن هنئن آأنفس نا عىل جناح بالدان يف اثين مترين دميقراطي عرفته يف ظ   ،ويف هذا ال طار

، ابلرمغ من بعض الاختاللت اليت شابته، لكن عىل العموم يعترب حتول نوعيا يف بناء 6100دس تور 
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قط فليس الانتخايب آأكسب بالدان ا شعاعا س ياس يا ودميقراطيا  آأن املسارنعترب ا ذ مؤسسات دميقراطية، 

منا عىل املس توى ادلويلوطنيا  .كذكل ، وا 

أأن يسود التنافس الرشيف بني الربامج ب الترشيعية،ونمتىن آأن يتوج هذا التحول يف الانتخاابت 

، وهذه مسؤولية احلكومة والأحزاب شأأنه آأن يؤدي ا ىل العزوف الس يايسوالأفاكر والابتعاد عن لك ما من 

 .الوطنية واجملمتع املدينالس ياس ية ووسائ  ال عالم 

، بلاية تطوير الآليات يشء رضوري وملح ،فتقيمي نتاجئ الانتخاابت من طرف الفاعلني الس ياس يني

ذاكء اجملمتع  دلتستبت اتادلميقراطية، لكن آأن يكون ذكل من ابب تصنيفات ونعواملزيد من ترس يخ القانونية و 

 .حنن يف غىن عهنانزعات بني آأطياف اجملمتع امللريب ذيك فقط رصاعات و يامللريب، فهذا آأمر 

زاء ساكن البوادي والعامل القروي، بقدر ما  هذه  معقمت جراحه مبث فبقدر ما اعرتفمت بفش  س ياس تمك ا 

  .اليت تفيد الرتاتبية بني ساكن البوادي واحلوارض التصنيفات

دلى بعض  ازدواجية اخلطاب الس يايسهو يف عهد هذه احلكومة،  ،ن ما آأفسد العم  الس يايسا  

يف )ال ن جناح ادلميقراطية، ويف ذات  ةشلكت حمط اليت ن هجة يمت احلدي  عن نزاهة الانتخاابتمف، مكوانهتا

يف الوقت اذلي ندرك فيه آأن احلكومة يه من ، التحمك والتصويت العقايب نع الكم يطفو (اخلطابنفس 

متتكل اكفة الآليات ادلس تورية اليت ختول لها تفعي  ال جراءات القانونية الكفيةل بردع لك من ثبت يف حقه 

 . ال خالل ابملامرسة الس ياس ية املنافية للقواعد اجلاري هبا العم  يف هذا ال طار

حدث عهنا يه نفسها اليت بوآأت حزب الأصاةل واملعارصة نعترب آأن ادلميقراطية املت ومن جانب آ خر، 

ن التصويت العقايب اكن من نصيب جزء كبري من مكوانت فا  ن اكن هذا مل يرق البعض، ا  املراتب الأوىل، و 

يقاع  احلكومة، وآأن التحمك املتحدث عنه هو فقط من آأج  تربير العجز والفش  وعدم القدرة عىل جماراة ا 

ا ىل ممارسة التحمك عرب فرض الوصاية عىل  ، يف واقع الأمر،نا بأأن احلكومة يه من تسعىكام نسج  ه  .التنافس

للنقاش اجملمتعي املرشوع عىل طرح بعض القضااي  تقدمبعض املؤسسات ادلس تورية وحماوةل ا جلام لساهنا حيامن 

   . واملرغوب فيه؛ وهو ما نعتربه تشويشا وَحجرا عىل حق الأمة يف التفكري والاجهتاد

الثقة حىت هذه تفتقد  حي  ،توفر بني الفاعلني الس ياس ينيي عىل مبدآأ الثقة اليت جيب آأن  اوهذا حييلن

ما راج خبصوص سلب الاختصاص من عدمه  س تحرضآأ و يدعو ا ىل القلق،  اآأمر  ليصبحبني آأعضاء احلكومة، 

فاملصداقية تتطلب  واكن عىل احلكومة تنوير الرآأي العام، لصفة ال مر ابلرصف عىل صندوق التمنية القروية،

  .من اجلهة املعنية دون اس تعامل حرب ابلواكةل الأمر يف حينهتوضيح 

 الس يد الرئيس،

ننا ملزمون ويف هذا ال طار،  ؛كرى املسرية اخلرضاءيف تزامن مع ختليد بالدان ذلنناقش هذا املرشوع  فا 

 ا، وهبذه املناس بة نمثن عاليلك املناورات اليت حتاك ضد قضية وحدتنا الرتابيةمن آأج  دحض ابليقظة والتعبئة 
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ا عطاء ، ولس امي يف للمسرية اخلرضاء الأربعني مبناس بة اذلكرىجاللته مضامني اخلطاب املليك اذلي آألقاه 

ذه التجربة عىل ابيق منوذجا لنق  الاختصاصات املنقوةل يف آأفق تعممي هلتكون هات الأقالمي اجلنوبية جل  الأس بقية

عادة هيلكة منظومة املساعدات الاجامتعية يف شأأن اجلهات، وكذكل   .وآأكور اس هتدافا ،مبا جيعلها آأكور شفافية ،ا 

الأمن الوطين  وتقدير للقوات املسلحة امللكية وادلرك املليك وقوات كام نلتمنها فرصة لنقدم حتية ا جالل

الأمن والسالم والاس تقرار يف  تكريسوالقوات املساعدة املرابطة بتخوم حصرائنا، محلاية الرتاب الوطين و 

   .خمتلف ربوع اململكة

 

 ؛الس يد الرئيس

توجيه سهام النقد ل هجدا كبريا  الأغليب املمتثةل يف احلزب وخاصةاحلكومة، بعض مكوانت لقد كرست  

ن كنا نعمل مس بقا آأن هذا الهتام ، الأصاةل واملعارصة ابعتباره عاجزا عن تقدمي البدائ  لفريق ينطوي عىل وا 

ننا نريد فقط تنش يط ذاكرة من ل ذاكرة هل مبناقشات قوانني املالية السابقة، حي  كنا نلح خلفية س ياسوية ، فا 

  :عىل

عادة النظر يف منوذج المنو الاقتصادي متخصصون وخرباء يف  هاندوة دولية حرض  ، ب  نظمنارضورة ا 

آأن ا ىل  ،يف ا حدى توصيات خالصات آأشلالهامجيعا احلكومة آأيضا، اهتدوا آأعضاء من وحرضها  املوضوع

 .المنوذج احلايل مل تعد هل هوامش كثرية للرفع من مس توى التمنية الاقتصادية والاجامتعية

واملندوبية السامية  ،واملركز امللريب للظرفية ،دلى لك من بنك امللرب تشلكت القناعةنفس  علام آأن

ودلى احلكومة آأيضا يف خشص وزير الاقتصاد  ،الاجامتعي والبييئو الاقتصادي للتخطيط، وآأخريا اجمللس

اذلي آأكد يف عرضه  آأثناء تقدمي هذا املرشوع، عىل آأن احلكومة تواجه حتدي وضع آأسس منوذج  ،واملالية

 . منذ بداية هذه الولية الترشيعية صواب وهجة نظرانيثبت تمنوي متجدد، وهذا 

آأن  ،القوة الاقرتاحية للفريق، فقد س بق لنا آأن آأكدان يف آأكور من مناس بة بذاتو  بنفس التوجه،

خمطط )وتنس يق الاسرتاتيجيات الاقتصادية  وتنامغتفاع   نتفتقر لس ياسة اقتصادية عامة تضمحلكومة اب

وزارة الاقتصاد لالتنس يق  وطالبنا برضورة ا س ناد هممة ...( امللرب الأخرض، خمطط انبثاق، اخملطط الأزرق

ق فامي بني هذه سهر عىل التنس يلل املزيانية العمومية،  طريقها القطاع املمول عن واملالية ابعتبار 

 .عن بعضها البعضعزل مبمتت يف السابق ، لأن صياغة هذه الاسرتاتيجيات الاسرتاتيجيات

جيابية آأن احلكومة قررت اعامتد هذا اخليار  مع ا س ناد هذه املهمة ا ىل الوزارة امللكفة ونسج  اليوم اب 

ن جاء ذكل متأأخرا) ابلشؤون العامة واحلاكمة   (وا 
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دارية عالقة، واكنالوطنية للحاكمة  توصيات املناظرة ظلت و  آليات قانونية وا  بلاية  ،عىل احلكومة ا جياد آ

تقيمي موضوعي ومعرفة مدى مسامهة هذه الاسرتاتيجيات يف عرصنة الاقتصاد الوطين والهنوض ابلمنو واحلد 

 .من البطاةل

اليوم موضوع  جندها ،ابلنس بة للتعديالت اليت تقدمنا هبا يف قوانني املالية السابقةيف نفس ال طار، و

رفع الرمس املفروض عىل التبغ الرهيف املقطع واملعد للتلفيف، وكذكل  من قبي من طرف احلكومة  اقرتاح

املبادرات النيابية وتتبع مس توى نفس املسامهة مقنا هبا عىل و  مراجعة كيفية احتساب الرضيبة عىل الرشاكت،

 .تنفيذ الس ياسات العمومية عرب الآليات الرقابية

 

 :الوزيرالس يد 

، تقتيض منا الوقوف عىل وضعية الاقتصاد الوطين 6102لس نة املالية ا ن دراسة مرشوع قانون  

عىل مقاربة اقتصادية وحتليلية للمعطيات  يستند حىت يكون تقيمينا لهذا املرشوع ،6105و 6102خالل سنيت 

 .املتوفرة بشلك موضوعي

مرضيا، ب  يكون قد استنفد بعض  مل يكنن المنو الاقتصادي آأ  وانطالقا من ذكل، يظهر واحضا 

يف نفس الوقت هو آأن احلكومة ابلرمغ من دمعها للطلب ادلاخيل، فا هنا : ذكل عىلنا ل ودلي  دخهل،تهوامش 

وي  الاقتصاد الوطين، حي  معاجلة آأزمة الس يوةل ومعاجلة مشالك مت هبدفرية ارتفاعه تمن و  تسعى للحد

 .6102فقط س نة  %0ا ىل  6100س نة  %2،7من  :رية ارتفاع الطلب ادلاخيلتتراجعت و 

 ،(اليت تعترب آأحد مكوانت الطلب ادلاخيل)ن اس هتالك ال دارة العمومية فا  ابل ضافة ا ىل ذكل، 

ذا كنا، 6103س نة  %1،8بعدما اكن بشلك  %1،3رية ارتفاعه ا ىل نس بة تاخنفضت و  يف فريق الأصاةل  وا 

فلننا كنا آأيضا نؤكد عىل الوطين للرفع من الادخار،  واملعارصة دامئا حن  عىل رضورة تقليص الاس هتالك

، مبعىن دمع الاستامثر اذلي تراجع يف عهد هذه احلكومة من "آأي ال نتاج"فع من العرض الوطين الر رضورة 

 .6102س نة  %33ا ىل  6100س نة  32%

النقدية ، ذكل آأن الس ياسة نسج  آأيضا، غياب الانسجام بني الس ياسة النقدية والس ياسة املوازانتية

روض قهذه الس نة مقاب  ارتفاع جد متواضع ل %06الاس هتالك حبوايل  جسلت ارتفاعا ملحوظا لقروض

ارتفاع القروض املموةل ، وبذكل يكون اخنفاض الاس هتالك العمويم عوضه جزئيا %6ا ذ مل يتجاوز  ،الاستامثر

 .فيت اذلكر، وهنا يتجىل تعارض الس ياس تني السالالأرسلس هتالك 

احلكومة تؤكده  ظاهرة تفيش البطاةل وابلأرقام، فالقطاع الصناعي فقد يف فرتة  منو اقتصادي غري مريض

، وهذا يطرح علينا 6102منصب شل  س نة  37.111وآأكور من  6103س نة شل  منصب  28.000 ،احلالية

منصب شل   70.511فامي خيص ا حداث آأما  ،سؤالا عريضا ومعيقا حول مدى جناعة خمطط الترسيع الصناعي
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ن القطاع لأ ، عبارة عن شعار ليس ا ل ظ فقد  ،اذلي وعدت به احلكومة الس نة املاضية واحلالية آأيضا

 .اليد العامةل بدل تشليلهايرسح الصناعي 

ذا ما اس تحرضان الأزمة اخلانقة  ،ومن هجة آأخرى، فا ن وضعية فقدان مناصب الشل  مرحشة لالرتفاع ا 

 ،منصب شل  70.111 زالثالث س نوات املاضية ما يناهخالل اليت يعيشها قطاع البناء اذلي فقد بدوره 

 .ومن املرتقب آأن يرتفع هذا الرمق خالل الس نة اجلارية لأنه ليس هناك مؤرشات عىل انتعاشة هذا القطاع

ن قطاع اخلدمات لأ صنيع البالد هو احل  املناسب ل جياد خمارج طبيعية لهذه املعضةل، ت ذلكل، يبقى 

آأو  عىل مس توى المنومن الناجت ادلاخيل اخلام بدون قمية مضافة هممة  %71 عىل ما يعادل يس تحوذببالدان 

 .توفري فرص الشل عىل مس توى 

لكن  ،من الناجت ادلاخيل اخلام %81 من ورآأكفهيا قطاع اخلدمات عكس ادلول املتقدمة اذلي ميث  عىل 

املنظومات  ،قمية مضافة مرتفعة لأنه يرتكز عىل الاقتصاد الالمادي وعىل تكنولوجيا التواص  اجلديدةب 

 .وعىل قطاع مايل همم ورشاكت تأأمني معالقة ،ورةتطاملعلوماتية امل 

 يقتيض، اكن من مطالبنا الأساس يةواذلي  ،ال رساع بتصنيع البالد اذلي اعمتدته احلكومة ا ن برانمج

ا دماج املقاولت الصلرى واملتوسطة بلاية مواهجة املنافسة العاملية، والانتقال املمتثةل يف توفري رشوط النجاح 

عداد املوارد البرشية الالزمة واملؤهةل  ،من املقاوةل العائلية ا ىل املقاوةل العرصية، ابل ضافة ا ىل التعجي  اب 

آلف  01ج تكوين خصوصا وآأن برانم  .همندس س نواي مل يتحقق ا ىل حد ال نآ

من صادرات  %71، لكن نسبيا الصادرات معهاآأن املهن العاملية اجلديدة لبالدان، انتعشت  حصيح

من الواردات، وبذكل فا ن القمية املضافة احملص  علهيا من هذه  %81امللرب يف هذا ال طار تتضمن آأكور من 

ة بذلكل يتعني ا دماج صناعة الس يارات والطائرات مضن مقار  كقمية مضافة، %05السلع ل تتجاوز نس بة 

 .لرفع من نس بة قميهتا املضافةلقطاعية مشولية ومندجمة 

، فبالرمغ من حتسن  التوازانت اخلارجيةني، يتجىل يف هشاشة حتسمنوذج اقتصادي غري مريض كذكل

جيب آأن حيجب عنا معطيات آأخرى تقل  من قمية ، فا ن ذكل ل تداءا، واخنفاض مزيان الأ العجز التجاري

 .يلكةهم ن هذا الاخنفاض حتمكت فيه عوام  اس تثنائية وليست ا جراءات آأ ويه  ،هذا ال جناز

 :من بني هذه العوام  

واس متر طيةل  6102و 6103ما بني س نة  6%اخنفاض الفاتورة الطاقية اليت تقلصت حبوايل  -

دات والوار  الواردات من القمح حبوايل الثل  الفص  الأول من الس نة احلالية، ا ضافة ا ىل تقلص

نظرا للس نة الفالحية اجليدة، عالوة عىل ذكل اخنفاض الأسعار  ،من احلليب ومش تقاته ابلثلثني

 الأولية العاملية للعديد من املواد الأولية؛
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مليار  080ا ىل  6103مليار درمه س نة  050 يتعلق ابرتفاع اخملزون من العمةل الصعبة من آأما فامي -

، فقد سامه فيه حتصي  هبات ممنوحة من طرف بدلان اخلليج العريب اليت 6102درمه س نة 

الفض  من هجة، يف ارتفاع اخملزون ومن هجة مليار درمه بنس بة الثلثني تقريبا، اكن لها  61انهزت 

 .د ادلوةل وسد احلاجيات املالية للمزيانيات العمومية وتقليص العجز املوازانيتر تعزيز موا آأخرى،

 ادلاخلية مرده ابلأساس ا ىل عوام  ظرفيةحتسن مؤرشات التوازانت اخلارجية و واخلالصة آأن 

وتفعي   احلكومة مل تنجح يف اغتنام هذه الفرصة ل صالح صندوق املقاصة بشلك مشويل، آأنعلام  اس تثنائية،

للتحولت اليت قد تقع  حتس باتوصية اجمللس الأعىل للحساابت يف شأأن القيام بهتييء فضاء ختزين املواد النفطية 

 .من س نة لأخرى

 

 ؛الس يد الرئيس

عداد مرشوع قانون املالية لس نة  ،يف ظ  هذه الس ياقات ادلولية والوطنية اذلي يتوقع  6102مت ا 

كام حددت ذكل  ،5,5%بوعدها بتحقيق نس بة س تفي ، بعدما كنا نعتقد آأن احلكومة 3%نس بة منو يف حدود 

آأن هذه النس بة املتوقعة  علام، آأهنا خارج س ياق املعطيات وال ماكنيات املتوفرة ولكن يبد ،يف برانجمها احلكويم

 : للأس باب التاليةيه نفسها متفائةل ( %3)

 005ن بلغ آأ احلالية، اكنت س نة قياس ية، حي  مل يس بق للمحصول الزراعي  آأن الس نة الفالحية -0

من املرحج آأن ل تتكرر نفس الظروف واملعطيات، ذلكل جيب تويخ احلذر يف و مليون قنطار، 

 مث  هذه التوقعات؛

ا ن ال نتاج غري الفاليح يوجد يف وضعية تراجع مس مترة يف عهد هذه احلكومة، حي  اخنفضت  -6

ذلكل نتوقع آأن ل تتجاوز نس بة المنو  .6102س نة  2,5%ا ىل  6100س نة  5%من  منوهرية تو 

 .عىل آأقىص تقدير، ويه آأيضا نس بة متفائةل 6.2%

وانطالقا من هذا التحلي  املوضوعي، فا ن نس بة العجز املتوقعة يف مرشوع قانون املالية، مقارنة مع 

املدرجة  3,5%بدل  4%ا ىل آأن العجز املوازانيت قد يص  ا ىل ا ضافة  ،3,7%الناجت ادلاخيل اخلام سرتتفع ا ىل 

 .انطيف مرشوع قانون املالية انطالقا من التفاؤل املفرط خبصوص فرضيات آأمثنة النفط وغاز البو 

 21ي  من النفط خالل الس نة القادمة ما بني م تتوقع آأن يرتاوح سعر الرب  ،الواكةل ادلولية للطاقة علام آأن

 .ا للك املفاجأ تدرء   دىنللربمي ، واحلذر يقتيض اعامتد احلد الأعىل من التوقعات بدل احلد الأ دولر  71و
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، وهذا يشء طبيعي لأن تتسم ابلقصور س ياسةفامي خيص الس ياسة املوازانتية لهذا املرشوع، فا هنا آأما 

آأحد املعاهد  ت هبذا اخلصوص من طرفيحسب دراسة آأجر  ،يف مؤرش ال بداع 061بالدان حتت  الرتبة 

 :ادلولية، فهاجس احلكومة هو اسرتجاع التوازانت ادلاخلية وخاصة جعز املزيانية من خالل

 ؛احلد من دمع الطلب ادلاخيل -0

 .تقليص استامثر املزيانية العمومية -6

مليار درمه  52مقاب   6102مليار درمه س نة  20فبالرمغ من ارتفاع غالف الاستامثرات العمومية ا ىل 

فا ن جحم هذه الاستامثرات مقارنة مع الناجت ادلاخيل اخلام يف تراجع مس متر، يف عهد هذه  ،6105س نة 

يف حني تقتيض ، 6105س نة  4,4%ا ىل ما يعادل  6100س نة  6,2%احلكومة، حي  اخنفض من نس بة 

 .س نواي 5%الأعراف ادلولية  آأن ل يق  استامثر املزيانية العامة عن نس بة 

بعدم الرفع من اللالف اخملصص لالستامثرات العمومية، من آأج  تقليص ف فقط تفاحلكومة مل تك 

منا جلأأت آأيضا وكعادهتا ا ىل الزايدة يف الرضائب للرفع من مواردها ب  الأكور من ذكل، فا ن الس ياسة  ؛العجز، وا 

قاولت صحح الأوضاع برفع القروض املوهجة لالستامثرات املمنوحة من طرف الأبناك ا ىل املتآأن  عوضالنقدية 

بلاية تعويض النقص احلاص  يف الاستامثرات العمومية، لحظنا وللأسف الشديد، تراجع جحم القروض بنس بة 

س نة  33%ا ىل  6100س نة  36%، وابلتايل فا ن الاستامثر الوطين تراجع من 6105مع ممت نصف س نة  %3

6102. 

ننا ل نتفق نتفق معفا ذا كنا  معها يف التدابري وال جراءات اليت  احلكومة يف التقليص من العجز، فا 

ل توس يع وعاهئا داعمتدهتا من آأج  ذكل، لأن املساس ابلستامثر يعين املساس ابلمنو، والرفع من الرضائب ب

بداع وابتاكر حيسب لهذه احلكومةرشاحئ واسعة من املواطنني، رضب القدرة الرشائية ل ي  ،فا ذا اكن هناك من ا 

تشم  تذاكر النق  س للزايدة اليت  ابلنس بة كام هو احلال ،هو جع  املواطن يف حمور آأغلب الزايدات الرضيبية

 .آأو الرسوم املفروضة عىل الزبدة وعىل الشعري واذلرة ،السكيك

منا آأيضا تعم  اجملالية،  ق الفوارقيفالأمر ل يقترص فقط عىل تراجع خمصصات الاستامثر العمويم، وا 

هجة  02كل حسب معطيات اس تقيناها من مديرية املزيانية بوزارة الاقتصاد واملالية، آأن من آأص  ويتضح ذ

 .درمه للفرد 2111هجات مل يرق فهيا الاستامثر العمويم ا ىل املعدل الوطين، آأي  01املعمول هبا سابقا، 

نفس الظاهرة طالت الاستامثرات واملؤسسات واملقاولت العمومية، حفسب مرشوع قانون املالية قيد 

نه )من اللالف الاستامثري،  74%املناقشة، جند ثالثة هجات تس تحوذ عىل  ذلكل ولتجاوز هذا الاختالل، فا 

 .(ع بدورها اكماليتعني عىل احلكومة اس تكامل ال جراءات القانونية والتنظميية للجهات حىت تضطل
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نه آأصبح من املؤكد، آأن احلكومةآأما خبصوص املداخي  العادية،   تنظمي ىلعد مرور س نتني عبو ، فا 

املنظومة الرضيبية املناظرة الوطنية لال صالح اجلبايئ، تأأكد ابمللموس آأن السمة الأساس ية اليت طبعت ا صالح 

 .يه اختاذ ا جراءات ابلتقس يط عوض ال صالح الشام 

 اتتعرتي جتزئة ال صالح، يف ظ  التطور دا ىل اخملاطر اليت ق ل بد من التنبيهويف هذا ال طار، 

ا دخال  ويصبح مفروضاال صالحات متجاوزة، قد تصبح جامتعي واملايل، والا تسارعة للوضع الاقتصاديامل 

 .مماثةل ال صالحات عىل ال صالحات، كام هو احلال يف قطاع التعلمي وقطاعات آأخرى

غياب ال رادة الاس تقرار، وهذا دلي  قاطع عىل  مفاملنظومة الرضيبية تفتقر لعداةل جبائية وتتسم بعد

ينعكس سلبا عىل تقوية مناعة اقتصادان الوطين اذلي يمتزي اليوم، ومنذ الأربع س مما  ،الس ياس ية لال صالح

القارة وضامن اس مترارها، يتطلب مفحاربة المتلص الرضييب وتقوية موارد ادلوةل س نوات املاضية ابلهشاشة، 

س ياسة جبائية تأأخذ بعني الاعتبار الفئات املعوزة اليت آأثقلمت اكهلها ابلزايدات املتتالية يف الرضيبة عىل القمية 

رهان املنافسة العاملية من هجة،  بأأخذ بعني الاعتبار كذكل حاجة الاقتصاد الوطين للتأأهي  لكستاملضافة، و 

 .لتشلي  من آأمه آأولوايهتاجع  ا ،ومن هجة آأخرى

الس ياق، آأي س ياق احلدي  عن املداخي ، فا ن احلكومة مبناس بة التقيمي النصف س نوي ويف نفس 

نفس  ،اليت اعترب ،6102مليار درمه مقارنة مع س نة  2رتاجع املوارد حبوايل ب تقر آأ ، 6105لقانون املالية لس نة 

الس نة اجلارية س تختمت تناقض واحض، ذكل آأن  انبهذا اجلويف آأهنا عرفت مداخي  اس تثنائية،  ،املصدر

ذا آأضفنا هذا المنو و ، 5%تقدر ب منو نس بة ب  س تحص   ،6102الناجت ادلاخيل اخلام املسج  س نة  ا ىلا 

آأو تفوق ذكل  6102اليت عرفهتا س نة  اخلزينة عىل مداخي  ا ضافية تعوض فقداهنا للمداخي  الاس تثنائية

ماكن المنو الاقتصادي لس نة  آأن حيافظ عىل الأق  عىل اس تقرار مداخي  املزيانية لو  6105بكثري، وقد اكن اب 

  .اكنت هناك جناعة يف النظام اجلبايئ وجناعة يف حتصي  املوارد

اليت نس بة ال  ويهمن الناجت ادلاخيل اخلام،  64%نس بة ا ىل ال آأن تص  احلكومة تتوقع ابلنس بة للمديونية 

ابعامتد  ،من الناجت ادلاخيل اخلام 80%، علام آأن هذه النس بة تص  ا ىل يصعب معها التحمك املطلق يف املديونية

التحلي  الاقتصادي العميق، ويه نفس النس بة اليت آأكد علهيا اجمللس الأعىل للحساابت واملندوبية السامية 

 .للتخطيط

اتفاقيات وس ندات القروض )ومن احملمت  جدا آأن تزداد املديونية تفامقا، ابملفهوم اذلي اعمتدته احلكومة  

 (.تساب املديونية مبفهوهما الشام دون اح 

  ،الس يد الرئيس

بادرة ويه م ابلنس بة لصندوق التمنية القروية اذلي اس تفاد من مزيانية اس تثنائية بتعلاميت ملكية سامية، 

رمغ ابلبقدر كبري من الأمهية يف الس ياسات العمومية لهذه احلكومة،  ظمن منطلق آأن العامل القروي مل حينمثهنا 
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ة عىل مقاربة نيلعتناء ابلعامل القروي من خالل اعامتد مشاريع مندجمة مب اب ،احلكويم الربانمج يف اهماالزت من 

 .جمالية وتشاركية وتعاقدية

عداد آأيالعكس هو اذلي حص  خالل الأربع س نوات املاضية، حي  مل تقدم لكن  برانمج  ومل تقم اب 

، ا ىل آأن جاءت (حكومتهآأعضاء وهذا بشهادة رئيس احلكومة وبعض )دف ساكنة العامل القروي هتس ي تمنوي 

نقاذ ما فشلت فيه احلكومة احلالية املبادرة امللكية  .ل 

عداد برانمج تمنوي مندمج، سارع والرشوع يف لكن عوض مناقشة املضمون  عض ا ىل ا اثرة نقاش البا 

هذه احلكومة عىل الفرقعات وقد تعودان مع من مرشوع قانون املالية،  31عقمي خبصوص مقتضيات املادة 

 يتمن قبي  مظاهر احليف ال، الأساس يةقضااي المناقشة  عنآأنظار الرآأي العام  حوي لتاملقصودة ال عالمية 

من اخلدمات،  10%فقط من الصناعة، و 4%نس بة اس تفادهتا ب واملمتثةل يف  ،ساكن العامل القروي اهيعرف 

 .من خدمات ال دارة العمومية 4%من خدمات قطاع العقار والبناء، و 4%و

يف رصف نفقات هذا الصندوق وتوجهيها ا ىل الاستامثر يف  ،ا عامل احلاكمة اجليدة ذلكل، نلح عىل

 .ابل ضافة ا ىل املشاريع املدرة لدلخ  ،احلاجيات الأساس ية اكلتعلمي والصحة واملاء الرشوب والبيئة

 

 ؛الس يد الرئيس

 بناء عىل ذكل آأنناواعتقدان وثيقة الربانمج احلكويم،  رلقد حظي اجلانب الاجامتعي حبزي وافر مضن حماو 

نتاج آأفاكر جديدة،  .س نعيش حتول نوعيا ومكيا يف كيفية التعاطي مع املشالك الاجامتعية والعم  عىل بلورة وا 

 .6100نومفرب  65ترىق ا ىل مس توى اللحظة الس ياس ية وادلميقراطية اليت عرفهتا بالدان يف 

لاملية، مبعىن آأننا لانون ت احلكومة احلالية آأربع مزيانيات معومية، واليوم، نناقش آ خر مرشوع قذفقد نف

زاء حلظة تقيمي   ؟ما جحم ال جنازات؟ ما جحم ال كراهات :ونتساءل معمك يف اجلانب الاجامتعي، ةآأداء احلكوما 

التعلمي والسكن والصحة وحماربة  ات، ولس امي ابلنس بة لقطاع6102وما جحم الانتظارات يف آأفق هناية س نة 

 .الفقر والهشاشة الاجامتعية، ابعتبار هذه املواضيع تنمتي ا ىل زاوية قياس مؤرشات التمنية املس تدامة من عدهما

ن اكن ذكل )العربة، ليست يف ختصيص نصف املزيانية العمومية للقطاعات الاجامتعية، ا ن  ، لكن (هماموا 

نفاق العمويم واحلاكمة يف التدبري والرسعة يف ال جناز والانسجام يف االنجاعة يف توج الأمه يمكن يف  ى ؤر ليه ال 

ليه هذه احلكومةوالربامج واس هتداف اللاايت بشلك مندمج، ابل ضافة ا ىل الالزتام ابلوعود، هذا ما   .تفتقد ا 

ارتباطا وثيقا وبشلك فا ذا اكنت التمنية املس تدامة والارتقاء ببالدان ا ىل مصاف ادلول الصاعدة مرتبطة 

مترار يف البح  عن آأسايس مع ا صالح املنظومة الرتبوية، فا ن ما حتقق بعد آأربع س نوات من التدبري، هو الاس  

ارية القاتةل، ة، يعاين من الانتظييسائ  الس ياسة احلكوم  ،واقع تعلميي هناك ،ذكل، يف مقاب  بوصةل ال صالح

 .هزيات الرضورية لصون كرامة انش ئتنا وآأطران الرتبويةبدون حد آأدىن من التج  واقع مدرسة معومية
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تلميذ وتلميذة يف القسم، ابل ضافة ا ىل املس توايت املشرتكة وقةل  51آأكور من  ،مدرسة قواهما الاكتظاظ

اخملدرات يف حميط  تعاطي، وتعور برانمج املدارس امجلاعاتية، وتفيش ظاهرة العنف و واملادية املوارد البرشية

 .ا ىل غري ذكل من الظواهر املشينة ...لعمومية والتحرش اجلنيساملدرسة ا

واقع مدرسة معومية، يتناقض لكيا مع وعد احلكومة املمتث  يف تعبئة الطاقات البرشية والوسائ  املادية 

ة والارتقاء جبودة التعلمي ومراعاة اخلصوصية احمللية، ومنح املؤسسة التعلميية سلط ،واس تعاملها ابلشلك الأمث 

 .القرار واس تقاللية فاعةل يف التدبرييف فعلية 

ل ختفي حمدودية الأداء احلكويم يف هذا القطاع ويف عالمية، ال  ت شطحاال هبرجة يف اخلطاب و ا ن ال

بعيدة عترب املسؤوةل الس ياس ية عنه خارج زمهنا الس يايس، ت كقطاع التمنية الاجامتعية اذلي  قطاعات آأخرى

وعوضته فامي خيص ال نتاج العميل واجلدي، غائبة التمنية الاجامتعية  فوزارة .احلديثة عن زمن ثورة التكنولوجيا

نتاج اخلططابحلرص عىل عقد  واحلصيةل يف آ خر س نة  ،الاجامتعات وتدويهنا وتنظمي املوائد املس تديرة وا 

ثننيتقدمي مرشوعي قانونني مل تتجاوز  :ترشيعية متت املصادقة عليه يف اجمللس احلكويم مع وقف  واثل ، ا 

نتاجوحىت ، ينتج ول س هتكل ي مبعىن آأننا آأمام قطاع حكويم  ،التنفيذ فهو متواضع ومتحمك  ا ن اكن هناك من ا 

، 21%تتجاوز الفقراء يف العامل القروينس بة خبلفية س ياس ية وحزبية ضيقة، يف الوقت اذلي جند فيه  ،فيه

جراءات منعزةل عن املقاربة الشموليةابل ضافة ا ىل الهشاش  .ة الاجامتعية اليت تقارهبا هذه احلكومة اب 

ن م املقاربة نفس  رآأة يف اختاذ القرارات، لكن جبرعة جبيف بعض الأحيان متزيت نهتجة يف قطاع الصحة، وا 

 .آأق  يف ال عامل واملتابعة

فبقدر ما نمثن الرفع من نس بة عدد املس تفيدين من نظام املساعدة الصحية، واذلي وص  عددمه ا ىل 

تعور ا جناز يف ظ   ،وبدون قمية اجامتعية منقوصمليون نسمة، فبقدر ما نعترب آأن هذا اجملهود  8,5حوايل 

املس توصفات املللقة وغري ، ا ضافة ا ىل وجود عدد كبري من الاستشفائية بناء بعض املؤسسات واس تكامل

وغياب املوارد البرشية العادية واملتخصصة، فعن آأي نظام مساعدة طبية  ،اجملهزة ابلآليات واملعدات الطبية

منا لبعض افالتقيمي ليس بقياس عدد العمليات اجلراحية اليت آأجريت  ؟تحدثونت  ملس تفيدين من هذه اخلدمة، وا 

 .بتقريب اخلدمات الطبية للساكنة وختفيف الضلط عىل املراكز الاستشفائية الكربى

معاجلة ا شاكلية النقص احلاد يف املوارد البرشية ولس امي يف العامل القروي ويف  يقتيضالأمر  آأنكام 

جراءات مومسية وترقي وليس املناطق النائية، بطريقة معلية  فا ن القطاع مل يمتكن من ب  آأكور من ذكل ، عيةاب 

نصفها خمصص لعامتدات و ، 29% اليت تبلغ ومزيانية الاستامثر 70%املوازنة بني مزيانية التس يري اليت تبلغ 

 .الالزتام للس نوات املقبةل

ننا نسج  اهنيار قيايس لهذا القطاع  عهد هذه احلكومة، فقطاع البناء  يفآأما خبصوص قطاع السكن، فا 

نعاش هذا الورش، مل  س تطع حتريك التمنية الاقتصادية ت يعاين من آأزمة خانقة وال جراءات املتخذة ل 
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وضعية جد مقلقة، العجز  ،جند يف مقاب  ذكل ؛بدرجة كبرية وهممة قطاع السكىن فهياوالاجامتعية اليت يسامه 

من مجموع ساكن امللرب يعيشون بأأحياء فقرية ينعدم  30%ا ىل  25%وحدة سكنية تقريبا،  221وص  ا ىل 

من الأرس تقمي مبنازل غري  13%فهيا الربط بش باكت التطهري والكهرابء واملاء الصاحل للرشب، ا ضافة ا ىل كون 

 .لئقة

 

 ؛الس يد الرئيس

، ميث  اس مترارية لقوانني املالية السابقة، بس يط يف 6102ابلنظر لكون مرشوع قانون املالية لس نة 

شلك، يف جزء منه، تراجعا عن بعض املكتس بات ي ا جراءاته وتدابريه الاقتصادية واملالية والاجامتعية، ب  

ننا يف فريق الأصاةل وامليف السابقحولها  مت التوافقالاجامتعية اليت  سهاما منا يف ا ضفاء دينامية  ،عارصة، فا  وا 

 :عىل املرشوع يف بعديه الاقتصادي والاجامتعي، تقدمنا جبمةل من التعديالت توخينا مهنا

احملافظة عىل املكتس بات من خالل مراجعة اقرتاح توس يع جمال املساحة امللطاة ابملرت املربع واملعدة  -0

للسكن الرئييس، حي  اعتربان ذكل، يؤدي ا ىل تعميق آأزمة السكن الاقتصادي وآأزمة البناء 

 ؛نتوسطة اليت نعتربها صامم الأماآأيضا، ويؤدي كذكل ا ىل املزيد من تفقري الطبقة امل 

للاء ا خضاع النق  السكيك لهذه الرضيبة  ءالتخفيف من عب -6 الرضيبة عىل القمية املضافة، عرب ا 

 القطارات؛ وواليت س يؤدهيا مس تعمل

دارة امجلارك ومراجعة -3 الرضيبة عىل الرشاكت بلاية توفري كيفية احتساب  تليني عالقة املستمثرين اب 

جياد حلول ملعاجلة المتلص الرضييب م؛ا جراءات تسامه يف معاجلة ا شاكلية القطاع غري املنظ  .وا 

الاس هتالك  ىلحامية ش بابنا من اس هتالك مادة سامة ومرضة ابلصحة من خالل توحيد الرضيبة ع -2

من هجة، ومن هجة آأخرى يف ا شارة منا  بني التبغ الرهيف املقطع املعد للتلفيف والسجائر املعبأأة؛

 .ارضة بتواطهئا مع هجات منتجة لهذه املادةس بق آأن اهتمت املعا ىل تكذيب بعض الأصوات اليت 

متكني اجلهات من نفقات ا ضافية، يف ا طار الالزتام املس بق لفائدة مزيانية اجلهات هبدف تيسري  -5

معلية الربجمة للمشاريع التمنوية واملدرة لدلخ  آأو تكل اليت س تقدم خدمات اجامتعية للمواطنني، علام 

 املالية ملرشوع قانون املالية؛ بأأن هذا التعدي  ل خي  ابلتوازانت

 دمع الأرس اليت يعاين آأبناؤها من ال عاقة احلادة واليت تلكف مصاريف كبرية؛ -2

اقرتاح الرتاجع عن توحيد الرضيبة بني اذلرة والشعري، لأن يف ذكل مساس ابلقدرة الرشائية  -7

 .للمواطنني
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ابلتفصي  آأثناء التصويت عىل اجلزء الأول من  لها تعرضن ابل ضافة ا ىل عدة تعديالت آأخرى، س 

يف ا طار اعامتد املقاربة التشاركية اليت ينص علهيا مع هذه التعديالت احلكومة  تتفاع املرشوع، وآأملنا آأن 

     .ادلس تور

 

 ؛الس يد الرئيس

آأن احلكومة آأوفت بذكل الس يد وزير الاقتصاد واملالية، معتربا مت التذكري ببعض املنجزات يف خطاب 

، تتضمن عداد وثيقة مصاحبة ملرشوع قانون املاليةواحضة اب   رؤيةال تكون آأن واكن من املفروضابلزتاماهتا، 

مت ا جنازه من الربانمج احلكويم مبوجب آأربعة مشاريع قوانني املالية السابقة، وما سيتحقق مبوجب املقارنة بني ما 

 (. اعتقادان ميث  النس بة الأكربوهو يف) هذا املرشوع، وما سوف لن يتحقق

تسه  عىل املواطنني مقارنة الالزتامات ابملنجزات، وتقيمي آأداء الفاعلني الس ياس يني آأغلبية هذه الوثيقة 

 ،املالحظ آأنه لأن، وتفع  املبدآأ ادلس توري القايض بربط املسؤولية ابحملاس بة ومعارضة بلك موضوعية وجترد

غالبا ما يسقط املواطن حضية ملالطات س ياس ية من خالل النفخ يف الأرقام واعامتد صيغ ملتوية يف كيفية 

 ،شخاص، بدل من مصارحة املواطننياحتساهبا، ومن خالل آأيضا تلفيق الهتم الس ياس ية والنبش يف مسار الأ 

ن الرئيس يون يف صنع اخلريطة وجعلهم يف صلب املسامهة يف ختليق احلياة الس ياس ية، لأهنم مه الفاعلو

 .الانتخابية

 وا رشاكعوض ذكل، تعم  احلكومة عىل الانتقائية يف املنجزات وتعومي اخلطاب وجعهل آأكور ضبابية، 

، يف اكتشفناها من خالل خطاب احلكومة احلالية واكئنات آأخرىيف الفع  الس يايس العفاريت والامتس يح 

يف  بسخاء حامتي مت توزيعهالوعود اليت ابلوفاء ابللزتامات ومكشوف للتلطية عن الفش  وعن عدم ا سعي

مكشوف آأيضا لس امتةل آأصوات الناخبني بطرق س ياسوية، وهو ما نعتربه تزويرا  سعي، ويف الربامج الانتخابية

 .ل رادة املواطنني

من  يف بداية مشوارها التدبريي، خريطة آ فاق لمتناهية ،واخلالصة، يه آأن احلكومة ابتكرت

ننا يف س نة خمت الولية الترشيعية، ا ل آأن جلها بقي عالقا، الالزتامات،  آأن  فقد برز ابلواحض وامللموسوحي  ا 

 .اكن جمرد نواايما مت تسطريه يف الربانمج ج  

الأس ئةل الاس هتاللية اليت تناولهتا يف مقدمة هذه املداخةل، واليت تبني من  مكل آأريد آأن آأكرر عىل مسامع

منا خالل ا للوص يف مضامني مرشوع قانون املالية، آأهنا س تطالها الانتظارية ا ىل زمن ما بعد هذه احلكومة، وا 

جحم يعترب آأفقر وثيقة ابملقارنة مع  ة موضوع املناقشةاملالي ن مرشوع قانونا  آأريد خمت هذه املداخةل ابلقول، 

مالءات املؤسسات املاحنة،  املالية ادلولية التدابري املتخذة، واليت ل تعدو آأن تكون مبثابة آأجوبة عن آأس ئةل وا 

 :ذلكل فهو مرشوع قانون
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رادة اقتصادية ومالية من شأأهنا مالمسة املشالك الاجامتعية يف العمق؛ -  بدون ا 

 بدون آ فاق ل خراج احلوار الاجامتعي من النفق املسدود؛ -

ا صالح صناديق التقاعد يف جو من التفامه والتوافق بني الفاعلني الرئيس يني  لتيسري ،دون آ فاقب -

 يف ذكل؛

ل حيم  آأية ا شارات آأو مؤرشات لعامتد اسرتاتيجية مندجمة للش باب، كام وعدت بذكل  -

 احلكومة؛

نعاش التشلي ـ             .بدون رؤية حملاربة البطاةل وا 

ـ بدون آ فاق لتكريس خيار اجلهوية املوسعة اليت راهنا علهيا مجيعا من آأج  خلق جتانس يف التمنية          

ومعاجلة الاختاللت البنيوية بني خمتلف مناطق اململكة، فالرصيد املايل اخملصص لهذه اجلهات مبوجب قانون 

 .املالية ل يرىق يف نظران حنو جتس يد هذا اخليار

والزتامات ا ىل جانب آأخرى كثرية ومتعددة ل يسعنا الوقت ل اثرهتا لكها، واليت س تظ  عالقة ورمبا ا هنا وعود 

 .س تكون حماور منشورات ادلعاية الانتخابية املقبةل للأحزاب املشلكة لالئتالف احلكويم

     

 


