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يسعدين أن أقف جمددا أمام جملسكم املوقر ،جوااب على
تدخالت السيدات والسادة رؤساء وممثلي الفرق واجملموعات
النيابية مبناسبة املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية
لسنة  .8102ولقد أصغيت بكل إمعان ،لكل متدخلة ومتدخل
منكم ،طوال هذا اليوم ،ومل أابرح مكاين ولو حلظة حىت أمتكن من
تسجيل مالحظاتكم ،ومآخذاتكم ،وانتقاداتكم ومقرتحاتكم.

حمضر اجللسة السادسة عشر بعد املائة
التاريخ :األربعاء  6ربيع األول 0441ه ( 04نونرب 8102م).
الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

وأود بداية أن أشيد ابلنقاش اهلادف والبناء الذي ميز أشغال
جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية ،واللجان القطاعية ،وكذا أثناء هذه
اجللسة حول مشروع قانون املالية لسنة . 8102وهبذه املناسبة،
أتوجه ابلشكر واإلمتنان لكافة النائبات والنواب احملرتمني يف

التوقيت :مخسون دقيقة ابتداء من الساعة السادسة مساء
والدقيقة الثامنة واخلمسون.
جدول األعمال :جلسة عمومية خمصصة جلواب السيد وزير

األغلبية واملعارضة ،على روح املسؤولية والتعبئة الكبرية ،وعلى
األجواء اإلجيابية واجلادة اليت طبعت املناقشة والتصويت على اجلزء
األول من مشروع قانون املالية لسنة  ،8102داخل جلنة املالية
والتنمية اإلقتصادية .حيث اشتغلت هذه اللجنة بشكل متواصل

االقتصاد واملالية على مداخالت الفرق واجملموعة النيابية يف
مناقشة اجلزء األول من مشروع قانون املالية رقم  21.02للسنة
املالية .8102

مبا يف ذلك أايم السبت واألحد ،وإىل أوقات متأخرة بلغت الثانية
صباحا عند التصويت على اجلزء األول من املشروع .وأود أن
أتوجه ابلشكر كذلك للسيد رئيس جلنة املالية ،على سعة صدره
وتدبريه املعقلن للزمن ،وجمرايت النقاش داخل هذه اللجنة.

السيد احلبيب املالكي ،رئيس جملس النواب:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

املرسلني.

افتتحت اجللسة ،وأعطي الكلمة للسيد وزير اإلقتصاد واملالية
ليتقدم ابلتوضيحات الضرورية على ضوء مداخالت السيدات
والسادة النواب.

فما من شك أبننا نتقاسم مجيعا هاجس احلرص على تقدمي
ما هو أفضل لوطننا ومواطنينا ،ومن هذا املنطلق فقد عملنا على
التفاعل بكل إجيابية مع كل مالحظات وتساؤالت وانتقادات
السيدات والسادة النواب ،من خالل تقدمي األجوبة الشفوية

السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية:

واملكتوبة معززة ابملعطيات املرقمة ،وتضاف هذه الواثئق إىل 01
تقرير ،وافيناكم هبا عند إيداع هذا املشروع مبجلسكم املوقر،
وتتضمن معطيات دقيقة ومفصلة حول سياق إعداد املشروع،
وفرضياته ،وكل التفاصيل حول توزيع االعتمادات حبسب

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني.
السيد رئيس جملس النواب،
السيد الوزير،

القطاعات والربامج واملشاريع املربجمة ،ومعطيات دقيقة حول تطور

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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أساس

املديونية ،وكتلة األجور ،واملوارد البشرية واإلستثمارات العمومية
وتوزيعها اجلهوي.

اإلدالء

ابلفواتري

املربرة

لعملية

البناء؛

رابعا -متكني اجلمعيات ذات املنفعة العامة ،وكل اجلمعيات اليت

أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة هبدف إجناز مشاريع ذات مصلحة
عامة من اإلستفادة من خصم اهلبات النقدية أو العينية املمنوحة

كما حرصنا يف نفس الوقت ،على التجاوب مع التعديالت
املقدمة سواء من طرف األغلبية أو املعارضة ،مبا ينبغي من اجلدية
املوضوعية مع تقدمي كل التربيرات والتوضيحات الالزمة ،فمن بني
 884تعديال مت تقدميها يف اجملموع ،منها  888مهت اجلزء
األول ،مت سحب  66تعديال أي  %11من جمموع التعديالت

لفائدهتا ،مع حتديد كيفية هذه اإلستفادة بنص تنظيمي يف حدود
 8يف األلف من رقم املعامالت؛
خامسا-ختفيض احلد األدىن للوحدات السكنية الواجب التعاقد
بشأهنا إىل  011وحدة يف العامل القروي؛

اليت مت سحبها .ومن بني التعديالت املتبقية ،أي  011مت قبول
 61تعديال ،أي  %48من التعديالت ،وما يفوق  %46منها
لفرق املعارضة ،وهذه أرقام إستثنائية تعكس األجواء اإلجيابية اليت

سادسا-تطبيق سعر احلد األدىن للضريبة على الشركات والضريبة
على الدخل احملدد يف  %1281على األدوية؛

مر هبا النقاش والتصويت على مشروع قانون املالية ،8102
والتجاوب والتفاعل الكبري للحكومة مع تعديالت كل الفرق
واجملموعات النيابية أغلبية ومعارضة ،أي أننا مل نقم أبي انتقائية
ال مع األغلبية وال مع املعارضة .ومن أهم التعديالت اليت مت قبوهلا،

سابعا-الرفع من مثن تفويت العقارات املخصصة للسكن الرئيسي

من مليون إىل  4ماليني درهم ،مع تطبيق احلد األدىن  %1يف
حدود ما زاد عن مبلغ  4ماليني درهم؛

وهي يف جمملها ذات طابع اجتماعي ،وموجهة ابألساس للمواطن
ومحاية قدرته الشرائية:

اثمنا -حتديد سعر الضريبة على الدخل يف  %01ابلنسبة للمبلغ
اإلمجايل للدخول العقارية اليت تقل عن  081.111سنواي ،ويف
 %01ابلنسبة لتلك اليت تساوي أو تفوق  081.111درهم؛

أوال -التنصيص على ختصيص مناصب مالية وفق النسبة

اتسعا -ختفيض سعر الضريبة على الدخل املطبق على رقم أعمال

املئوية احملددة مبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا
العمل من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات لفائدة األشخاص

املقاول الذايت من  0إىل  % 1021ابلنسبة لألنشطة التجارية
والصناعية واألنشطة احلرفية ،ومن  8إىل  %0ابلنسبة ملقدمي
اخلدمات؛

يف وضعية إعاقة ،وابإلضافة إىل هذا ،مت ختصيص  811منصب
مايل لفائدة هذه الفئة ضمن املناصب اليت يؤهل رئيس احلكومة
لتوزيعها؛

عاشرا-إعفاء املضخات املائية اليت تعمل ابلطاقة الشمسية وكل

اثنيا -إعفاء الدراجات ومجيع أنواع الكراسي أكانت ذات

الطاقات املتجددة املستخدمة يف القطاع الفالحي من الضريبة
على القيمة املضافة؛

حمرك كهرابئي أم ال ،وكذا األدوات واملعدات اآللية احملددة
الئحتها بنص تنظيمي ،واملعدة خصيصا لألشخاص يف وضعية

إحدى عشر-إعفاء األدوية املخصصة لعالج مرض التهاب

إعاقة؛

السحااي من الضريبة على القيمة يف الداخل؛

اثلثا -اإلبقاء على املسامهة اإلجتماعية للتضامن املطبقة على

ما يسلمه الشخص لنفسه ،من مبىن معد للسكن الشخصي على
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واملسؤول ،الذي يستحضر املصلحة العليا لبالدان ومصلحة

وأخريا متكني مؤسسات اإلئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها أن

املواطنني ،يشكل أحد املنطلقات األساسية الستعادة ثقة املواطن
يف مؤسسات بالده ،ويف إرادهتا الصادقة وقدرهتا على اإلستجابة
حلاجياته امللحة .وابلتايل فعوض أن نوجه جهودان لتشخيص
وإعادة تشخيص الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية وتقدمي

تقتين لفائدة زبنائها السكن اإلجتماعي املعفى من الضريبة على
القيمة املضافة يف إطار عقود اإلجارة املنتهية ابلتمليك.
تلكم كانت أهم التعديالت اليت مت إدخاهلا على مشروع
قانون املالية  ،8102يف إطار التفاعل مع اقرتاحات خمتلف الفرق
واجملموعات النيابية ،علما أننا نضرب لكم موعدا بداية سنة

املقارانت بني احلكومات املتعاقبة ،وتقدمي بعض األرقام مبعزل عن
سياقها ،وتضخيم اخلالفات بني مكوانت األغلبية ،إنه من
األفضل أن نرتقي خبطابنا ملالمسة القضااي الكربى اليت تسائلنا

 ،8102من أجل توسيع النقاش حول السياسة اجلبائية بشكل
عام يف إطار املناظرة اليت نعتزم تنظيمها هبذا الشأن .ونؤكد لكم
استعدادان للحوار والتعاون يف كل القضااي الكربى لبالدان ،وعلى
رأسها القضية الوطنية األوىل قضية وحدتنا الرتابية ،وما تقتضيه
من يقظة وتعبئة مجاعية وقدرة استباقية ملناورات اخلصوم.

مجيعا يف هذا الوقت الدقيق من اتريخ بالدان .فنحن مطالبون،
ابإلنكباب على إجياد حلول وتقدمي البدائل املمكنة لتجاوز
املعيقات اليت حتول دون متكن منوذجنا التنموي احلايل من إدماج
الفئات واملناطق اهلشة والفقرية يف التنمية ،وحل معضلة الشباب،
وضمان طبقة وسطى تضمن التوازن اجملتمعي لبالدان.

والبد هنا ،أن أعرب عن اعتزازان وتنويهنا وتثميننا للمبادرات
الصادقة والشجاعة جلاللة امللك حفظه هللا ،يف خطابه السامي
مبناسبة الذكرى  41للمسرية اخلضراء ،ابلتعبري عن استعداد املغرب
للحوار املباشر والصريح مع اجلزائر الشقيقة ،من أجل جتاوز

قد أصبحنا مجيعا متوافقني على أن منوذجنا احلايل استنفذ
مداه ،وجيب إعطاءه نفسا جديدا ،وجتاوز العراقيل اليت تعيق تطوره
على مستوى خلق الثروة وعلى مستوى توزيعها .لكن يف املقابل،
هذا ال ينفي أن بالدان حققت بقيادة ملكية رشيدة ،مكتسبات

اخلالفات الظرفية واملوضوعية اليت تعيق تطور العالقات بني
البلدين .ونؤكد استعداد احلكومة لإلخنراط يف هذه املبادرة
وتفعيلها ،وكلنا أمل أبن يستجيب لنا أشقاؤان يف اجلزائر من أجل
أن نساهم معا يف بناء عالقات مبنية على الثقة والتعاون والتكامل.

هامة على مستوى تقوية بنياتنا التحتية ،والتقدم يف إسرتاتيجياتنا
القطاعية ،وتغيري بنية اقتصادان .وقد متكنت بالدان بفضل هذه
اإلختيارات ،هذه اإلختيارات الناجعة من امتصاص اآلاثر السلبية
لألزمة اإلقتصادية العاملية اليت عصفت ابقتصادايت كربى مسجلة

كما ال يفوتين التنويه من جديد ابجلهود والتضحيات اليت تبذهلا
كل القوى األمنية مبختلف تشكيالهتا وبتجندها الدائم حتت
القيادة الرشيدة جلاللة امللك حفظه هللا ،للدفاع عن الوحدة الرتابية
للوطن ،وصيانة أمنه واستقراره.

أرقاما قياسية على مستوى البطالة والتضخم واملديونية ،كما أن ما
حققته بالدان من مكاسب هامة يف مسار البناء الدميقراطي حتت
القيادة املتبصرة جلاللة امللك حفظه هللا ،وما واكب ذلك من

السيدات والسادة،

املصاحلات التارخيية ،توجت إبخراج دستور  ،8100هو الذي
جنب بالدان اليوم واحلمد هلل املنزلقات اخلطرية اليت وقعت فيها
العديد من الدول .وال ميكن أن نقدر قيمة ما حتقق إال من خالل

البد أن أؤكد أبن اإلرتقاء ابخلطاب السياسي إىل مستوى
املساءلة املوضوعية ملدى جناعة السياسات العمومية ،واملسامهة
الفاعلة يف بلورة هذه السياسات ،من خالل النقاش اجلاد
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املقارنة مع املاضي ومع ابقي الدول ،وهنا البد أن أؤكد على
نقطتني هامتني:
-

التوجيهات السامية جلاللة امللك حفظه هللا ،والربانمج احلكومي،
وابلتايل فاحلكومة بكل مكوانهتا هلا تصور مشرتك ،واختيارات
اقتصادية وإجتماعية واضحة أطرت إعدادها هلذا املشروع.
وهتدف هذه اإلختيارات ابألساس ،إىل بلوغ مستوايت أعلى من
النمو من خالل إعادة الثقة لكل املكوانت السياسية واإلقتصادية

أوال -حنن ال نقول أن كل شيء على ما يرام ،وأبننا بلغنا

املراد ،فاستشراف املستقبل ،وبلورة منوذج تنموي جييب على
التحدايت املطروحة على بالدان على مستوى تقليص الفوارق،
وحتسني اخلدمات اإلجتماعية ،وتوفري الشغل ،الشغل الكرمي

واجملتمعية بشكل عام ،وابألخص املواطن عرب التجاوب السريع
مع متطلباته يف التعليم والصحة والشغل ،وكذلك املقاولة
واملستثمرين اخلواص من خالل تقليص آجال األداء وتصفية دين

لشبابنا ،يقتضي أن نشخص وضعية منوذجنا احلايل بكل
موضوعية ،وأن نعرف أين هي مكامن القوة ،وأين هي مكامن
الضعف ،وأن نعرف هذا هو األهم ما هي إمكانياتنا ومدى قدرتنا
على حتمل العبء املايل لرفع كل هذه التحدايت؟؛

الضريبة املرتاكم على القيمة املضافة وعلى الشركات ،وتبسيط
وتوسيع آليات الضمان.
فكلنا نعرف أبن اخلصاص اإلجتماعي كبري ،فما حتدثتم عنها
من إختالالت يف التوازن اإلجتماعي واجملايل ،وبطالة الشباب،
واهلجرة وإشكالية التعليم هي تراكمات لسنوات طويلة .واليوم حنن
مطالبون مجيعا ابلتفكري يف اآلليات الكفيلة لتجاوز هذه

 اثنيا -عندما نتكلم عن اجلرأة السياسية ،فالبد أن أؤكد أبناستعادة التوازانت املالية اليت جنبت بالدان املنزلقات اخلطرية اليت
ال قدر هللا كانت ستؤدي بنا إىل فقدان القرار السياسي
اإلقتصادي واملايل ،حتققت بفضل اإلصالحات الشجاعة واجلريئة
اليت إختذهتا بالدان عرب إصالح املقاصة وصندوق التقاعد ،وبفضل

اإلختالالت ،يف إطار إعادة صياغة منوذجنا التنموي ،وتقليص
اخلصاص اإلجتماعي ،ال ميكن أن يتحقق إال مبجهود مجاعي
للدولة ،واملؤسسات واملقاوالت العمومية ،واجلماعات الرتابية،

اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية املالية العمومية واختاذ القرارات
الصائبة؛

والقطاع اخلاص واجملتمع املدين .جمهود حتدد فيه تدخالت كل
األطراف بشكل متناسق جينبنا أخطاء املاضي وما ميزها من تراكم
للتدخالت والربامج دون حتقيق األهداف املرجوة ،على مستوى
استهداف الفئات اإلجتماعية اليت تعاين من اخلصاص.

 اثلثا -أن نتوافق خبصوص التشخيص ،ال يعين أن يكونلدينا نفس التصور ملا ميكن بلورته من حلول لإلشكاليات
اإلجتماعية واإلقتصادية املطروحة على بالدان ،فنحن نرحب

ابلنقد املوضوعي ،ونرحب كذلك ابإلقرتاحات البناءة ،وقد
تفاعلنا برحابة صدر مع انتقاداتكم ،وجتاوبنا مع مقرتحاتكم اليت
تتوافق مع التصور الذي حددانه ملشروع قانون املالية لسنة
.8102

ومن هذا املنطلق ،حرصنا يف إطار مشروع قانون املالية
 ،8102يف ظل إكراهات ارتفاع أسعار البرتول والغاز ،على
استغالل كل اهلوامش ،كل اهلوامش املتاحة وتعبئة موارد إضافية
هبدف توجيهها ابألساس للقطاعات اإلجتماعية ،وذلك وفق
مقاربة وتصور واضح املعامل ينبين أساسا:

السيدات والسادة،
لقد مت إعداد مشروع قانون املالية من طرف احلكومة ،ويف
إطار التنسيق التام بني مكوانت األغلبية ،وابإلستناد إىل

أوال-على عدم املساس ابلقدرة الشرائية للمواطنني ،وخاصة
الفئات الفقرية واهلشة والطبقات املتوسطة ،حيث مل نقرتح أي
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تدبري يرفع من الضريبة على الدخل ،وتفاعلنا إجيابيا مع تعديالتكم

مستوى تبسيط مساطر خلق املقاوالت ،وحتسني مناخ األعمال

يف هذا اإلجتاه ،وواصلنا دعم غاز البوطان والقمح والسكر يف
إطار صندوق املقاصة اليت ستكلف ميزانية الدولة  02مليار درهم
عرب حتمل  1ماليري درهم إضافية؛

بشكل عام ،موازاة مع إطالق ورش إصالح املراكز اجلهوية
لإلستثمار ،واإلخراج السريع مليثاق اإلستثمار وابقي القوانني اليت
دعا إليها جاللة امللك حفظه هللا ،يف خطاب العرش .وهذه كلها
إشارات ينبغي للقطاع اخلاص وللمستثمرين التقاطها من أجل

اثنيا-مراجعة إسرتاتيجيات مسامهات الدولة يف بعض املؤسسات

املسامهة الفاعلة يف إعادة الدينامية اإلقتصادية وخلق فرص
الشغل ،خاصة وأن كل املؤشرات ،والتقارير الدولية اليت كان
آخرها تقرير ممارسة األعمال األخري للبنك الدويل تؤكد أبن جاذبية
بالدان لإلستثمارات خبري ويف تقدم متواصل؛

واملقاوالت العمومية ،عرب تفعيل إصالح هيكلي تدرجيي هلذه

املؤسسات لتحسني حكامتها ومنوذجها التدبريي ،وضمان دميومة
وحتسني مسامهتها يف تعزيز موارد اخلزينة ،واستعادة دورها
األساسي يف دينامية اإلستثمار العمومي .ويتعلق األمر ابألساس
من جهة ،إبعادة النظر يف النموذج اإلقتصادي واملايل ومنظومة

خامسا -متكني اجلهات من حصتها  %1يف الضريبة على

حكامة هذه املؤسسات واملقاوالت ،مبا ميكن من تقليص ديوهنا
وحتسني آجال أدائها ،وتدبري أمثل للمخاطر احمليطة هبا؛ ومن
جهة أخرى ،برتكيز تدخل هذه املؤسسات واملقاوالت على

الشركات والضريبة على الدخل ،وأضفنا إليها اعتمادات مالية من
امليزانية العامة تقدر ب 821مليار درهم ،لتبلغ جمموع التحويالت
 224مليار درهم ،بزايدة مليار و 411مليون درهم مقارنة مع

مهامها األساسية ،مع تفويت بعض فروعها وأصوهلا اليت ال ترتبط
بنشاطها األساسي ،ما سيمكن من ضخ موارد إضافية للميزانية
العامة تقدر خبمس ماليري درهم سنة  ،8102سيتم ختصيصها
كليا الستثمار ،وابألساس يف القطاعات اإلجتماعية ،وذلك
درءا ألي لبس يف هذا املوضوع؛

سنة  .8102وهنا ،أود أن أتوجه إىل الفاعلني السياسيني داخل
اجلهات ،مبشرا أبن الوزارة قد اختذت التدابري الالزمة لتصفية كل
املتأخرات جتاه اجلهات برسم السنوات املاضية .وهذا جمهود
استثنائي ،حرصنا على الوفاء به من منلطق إمياننا أبن اجلهوية متثل
أجنع الطرق ملعاجلة املشاكل اإلجتماعية واإلستجابة ملطالب
السكان وتقليص الفوارق .وما من شك أبن برامج التنمية اجلهوية
ستشكل األرضية املناسبة لتنزيل هذه األولوايت يف إطار ما تتيحه

اثلثا-إقرار مبدأ التضامن ابلنسبة للشركات الكربى عرب املسامهة
ب  %821من أرابحها اليت تفوق  41مليون درهم يف متويل
الربامج اإلجتماعية؛

ميزانيات اجلهات وميزانية الدولة واملؤسسات العمومية من
إمكانيات .لكن يف املقابل ،فاجلهات مطالبة بتطوير مواردها
الذاتية اليت ال تتجاوز  %621من جمموع مداخيلها ،مما يعين أن
 2821من مداخل اجلهات متأتية من حتويالت الدولة.

رابعا-ختفيف العبء الضرييب على املقاوالت الصغرى واملتوسطة

من خالل تقليص نسبة الضريبة على الشركات من 81

إىل  ،%0621ومتكينها من الولوج للتمويل عرب تبسيط آليات
الضمان وحتسني سيولتها املالية من خالل تقليص آجال األداء،
ومتكينها من متأخراهتا على مستوى دين الضريبة على القيمة
املضافة .وتنضاف هذه التدابري إىل ما مت اختاذه من إجراءات على

كانت تلكم أيتها السيدات والسادة ،التوجهات الرئيسية
اليت مت وفقها إعداد مشروع قانون املالية  ،8102وهي توجهات
توازن بني توفري املوارد الضرورية لدعم القطاعات اإلجتماعية عرب
هيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية ،وتضامن املقاوالت
5
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الكربى من جهة ،ومن جهة أخرى متكني اجلهات من مواردها

الفرص ألبناء املغاربة يف التعليم اجليد ،واإللتقاء االجتماعي ،وفتح

املالية ،وختفيف العبء الضرييب على املقاوالت الصغرى واملتوسطة
من أجل حثها على اإلستثمار وخلق فرص الشغل ،وهذا دون
املس ابلقدرة الشرائية للمواطنني والطبقات املتوسطة.

آفاق إندماجهم يف سوق الشغل ويف الدينامية التنموية لبالدان
بشكل عام .وهذه كلها رهاانت حنرص على تفعيلها عرب توفري
كل اإلمكانيات لتنزيل مقتضيات القانون اإلطار.

السيدات والسادة،

كما أن التوظيف ابلتعاقد يف التعليم ليس فيه هشاشة ،فهو
يكفل للمتعاقدين نفس حقوق نظرائهم النظاميني ،على مستوى
األجر والرتقية واخلدمات اإلجتماعية .لكن يف نفس الوقت ،كما

أعتقد أننا كلنا متفقون أبن التعليم يشكل أحد أكرب العراقيل
أمام تطور منوذجنا التنموي ،لكن يف املقابل ما ال ميكن أن نتفق
عليه هو أن نقلل من قيمة اجملهود اإلستثنائي وغري املسبوق الذي

للمتعاقدين حقوق فعليهم واجبات ،ومن أهم هذه الواجبات هي
الكفاءة واجتياز التدريب بنجاح من أجل احلصول على عقود
غري حمددة يف الزمن .كما سيمكننا التوظيف ابلتعاقد من حل

قامت به احلكومة على مستوى املناصب املالية واإلعتمادات
املخصصة هلذا القطاع ،فلطاملا اشتكيتم اخلصاص الذي يعاين منه
قطاع التعليم على مستوى املوارد البشرية واملالية ،ولطاملا طالبتم
وما زلتم تطالبون برفع عدد املناصب واإلعتمادات املالية

مركزة تدبري املوارد البشرية للتعليم ،فال يعقل أن نستمر يف تدبري
 826.111رجل تعليم من الرابط .وهذا التدبري الالممركز هلذه
املوارد ،سيمكن كذلك من حل إشكالية التوزيع ومتركز نسبة كبرية
من أطر التعليم على احملور الدار البيضاء-القنيطرة.

املخصصة له .وقد حرصنا على اإلستجابة ملطالبكم وملطالب
املواطنني من أجل حتسني ظروف متدرس أبنائهم ،والتخفيف من
حدة االكتظاظ ابألقسام ،حيث أصبحت األقسام اليت تضم 16

وقد استفاد قطاع الصحة كذلك من إمكانيات مالية وبشرية
هامة ،ومت بذل جمهودات كبرية على مستوى البنيات التحتية،
وعلى مستوى حتسني بعض مؤشرات العرض الصحي ،وتقليص
وفيات األمهات واألطفال عند الوالدة .لكن هذا ال مينع من
القول أبن هناك جمموعة من التحدايت اليت تواجه هذا القطاع،

تلميذ أو أقل تشكل  % 62يف اإلبتدائي .وسنواصل هذا
اجملهود ،إمياان منا أبمهية توفري اإلمكانيات املالية والبشرية إلصالح
التعليم.
كما جيب عند تشخيصنا لوضعية قطاع التعليم ،أن نقف
عند بعض النقط اإلجيابية اليت حققتها بالدان يف هذا اجملال عرب

خاصة على مستوى احلكامة وحتسني التوزيع اجملايل للموارد
البشرية ،وضمان الولوج للخدمات اإلستشفائية يف ظروف حتفظ
الكرامة للمواطن املغريب ،خاصة ابلنسبة حلاملي بطاقة "الراميد".

الرتاكمات املسجلة على مستوى الرتبية والتكوين .سواء فيما
خيص تعميم التمدرس ،أو النتائج اجليدة اليت حيققها خرجيي التعليم
العمومي على مستوى ولوج أكرب املدارس يف اخلارج ،أو على
مستوى بعض املسابقات اللي تطرقتم هلا ابلتفصيل يف مداخالتكم
والذين يستحقون كل التنويه واإلشادة.

واحلكومة منكبة على معاجلة هذه الوضعية ،طبقا للتعليمات
امللكية السامية.
السيدات والسادة،

لكن حنن نؤمن كذلك أبن ما ينتظران اليوم إبحلاح هو حتسني

فيما خيص التشغيل ،البد من اإلعرتاف أبن من أبرز نقط

اجلودة وإعادة اإلعتبار للمدرسة العمومية ودورها يف ضمان تكافؤ

الضعف يف منوذجنا اإلقتصادي احلايل ،هي قدرة النمو احملدودة
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على مستوى إحداث فرص الشغل .وهذا ليس مرتبطا حبكومة

ما يقارب  041ألف منصب مايل ،ومن منطلق أن التشغيل

معينة ،بل هو نتاج تراكمات وسياقات خمتلفة .وال ميكننا حتليل
األرقام املرتبطة ابلتشغيل واملناصب الصافية اليت مت إحداثها
ابختالف احلكومات املتعاقبة ،دون ربط هذه األرقام بسياقها.

مرتبط ابملقاولة واإلستثمار اخلاص ،فقد أعطينا األولوية يف إطار
مشروع قانون املالية  8102ابألساس لتخفيف الضغط الضرييب
على املقاولة ،وتشجيع اإلستثمار ،ودعم املقاولني الذاتيني
واملقاوالت الناشئة املبتكرة.

ومن جهة أخرى ،البد أن أؤكد أبن ظاهرة البطالة ال
تقتصرعلى بالدان ،وكل البلدان مبا فيها املتقدمة اليت أتثرت بتبعات
األزمة املالية العاملية ،تعاين من هذه الظاهرة .وقد بلغت معدالت

ويف هذا اإلطار ،فقد مت تسجيل ما يقارب من  62ألف
مقاول ذايت يف السجل الوطين للمقاول الذايت من أصل  26ألف

البطالة ابلعديد من البلدان ،مستوايت قياسية ،فمعدل البطالة
ببالدان يتأرجح خالل السنوات األخرية ما بني  2و،%01
وحسب آخر أرقام املندوبية السامية للتخطيط ،فمعدل البطالة

طلب تسجيل ،مبا فيهم  %11من النساء املقاوالت .وقد جتاوبنا
مع مقرتحاتكم بتخفيض سعر الضريبة على الدخل املطبق على
هذه الفئة من املقاولني ،وختفيض اجلزاءات املرتتبة على عدم

تقلص من  0126إىل  %01ما بني الفصل الثالث لسنة 8106
ونفس الفصل من سنة  ،8102ومت إحداث 088.111
منصب شغل صايف خالل هذه الفرتة.
ويف املقابل تظل هذه األرقام اخلاصة ابلبطالة مرتفعة لدى
الشباب والنساء ولدى حاملي الشهادات ،وهي صحيح ال ترقى

اإلدالء أو اإلدالء املتأخر ابإلقرار املتعلق برقم األعمال ،هذا
إضافة إىل إلغاء ديون املقاولني الشباب جتاه الدولة .وأؤكد لكم
أبن هذا التدبري يشمل إلغاء حصة الدولة من القروض املمنوحة
للمقاولني الشباب ،سواء تلك اليت متت املطالبة هبا أو اليت مل حين
موعد استحقاقها.

إىل طموحنا يف حماربة البطالة .واحلكومة تضع إشكالية التشغيل
على رأس أولوايهتا ،فجل التدابري املتخذة على مستوى مشروع
قانون املالية لسنة  ،8102قامسها املشرتك هو توفري ظروف خلق
فرص الشغل الكرمي للشباب .وال بد أن أؤكد أن على مسألة

ومن جهة أخرى ،فاحلكومة منكبة على تسريع إخراج
املخطط الوطين للنهوض ابلشغل ووضع اآلليات العملية ألجرأته،
موازاة مع إطالق آليات متويل املربجمة يف إطار الصندوق "INO
"INVESTالذي من املنتظر أن يوفر فرصا حقيقية فيما خيص

هامة ،وهي أن حل إشكالية تشغيل الشباب مرتبطة ابألساس
بدعم ومواكبة املقاولة وحتفيز اإلستثمار اخلاص بشكل عام،
وتشجيع املقاوالت املبتدئة واملبتكرة ومواكبة الشباب خللق املقاولة

دعم ومتويل املقاوالت الناشئة ،ودعم الشباب حاملي املشاريع
املبتكرة .كما أن مواصلة اجملهود اإلرادي لإلستثمار العمومي مببلغ
 021مليار درهم ،يف إطار مواكبة اإلسرتاتيجيات القطاعية

الذاتية .فدور القطاع العام ليس هو التشغيل ،بل توفري الظروف
املواتية لالستثمار ومواكبة املقاولة على مستوى التمويل ،وتبسيط
املساطر ،وختفيف الضغط الضرييب ،وحتسني مناخ األعمال وتوفري
اللوجيستيك.

واملشاريع الكربى للبنية التحتية يهدف ابألساس إىل تطوير النسيج
املقاواليت الوطين وحتسني تنافسيته ،وتقوية مسامهته يف خلق الثروة
وتشغيل الشباب ،ابإلضافة إىل استقطاب اإلستثمارات اخلارجية
الكربى اليت تشكل قاطرات ملقاولتنا الوطنية.

وابلرغم من ذلك ،فالدولة بذلت جمهودات كبرية على
مستوى التشغيل خالل الثالث سنوات األخرية من خالل إحداث
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السيدات والسادة،

األساسية ،وخاصة العامل القروي واملناطق اجلبلية ،يشكل ضرورة
وأولوية قصوى ابلنسبة للحكومة .وهي حريصة على التفعيل
السريع لربانمج تقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية ابلعامل القروي،
وعلى حتقيق اإللتقائية الفعلية يف تنزيل مكوانته بني كل املتدخلني،
مبا فيها القطاعية وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،واجلهات

إن من أهم التحدايت اليت تواجه منوذجنا التنموي هي تقوية
قدرته على إدماج كل الفئات ،وكل املناطق ،يف خلق الثروة
واإلستفادة املتوازنة من أثرها .وهذا يقودان إىل احلديث عن
إشكالية حماربة الفقر ،وتقليص الفوارق ،واستهداف الفئات اهلشة
وتقوية آليات العدالة اإلجتماعية بشكل عام .لكن حماربة الفقر

واملؤسسات العمومية .كما أن التفعيل التدرجيي لصندوق التضامن
بني اجلهات ،وصندوق التأهيل اإلجتماعي ،سيمكننا من حتقيق
نتائج هامة يف مسار تقليص الفوارق .واحلكومة عازمة على

وتقليص الفوارق لن يتحقق أبدا من خالل سياسة اإلحسان
واإلتكال على املساعدات ،بل جيب أن يرتكز على تيسري سبل
اندماج كافة فئات اجملتمع يف النسيج اإلقتصادي من خالل
تشجيع األنشطة املدرة للدخل والتعاونيات وكل آليات اإلقتصاد
اإلجتماعي.

التفعيل التدرجيي هلذين الصندوقني يف إطار التنسيق مع اجلهات،
ومبا يضمن حتقيق األهداف املرجوة على مستوى حتقيق التنمية
اجلهوية املتوازنة .والبد أن أؤكد أبن اقتطاع  % 01من املوارد
ابلتساوي بني اجلهات ال يتناىف مع مبدأ التضامن ،بل يتم حتقيق

وال بد أن أؤكد مرة أخرى ،أبن الربامج اإلجتماعية اليت

التضامن من خالل إعادة توزيع هذه املوارد عرب إعطاء األولوية
للجهات احملتاجة والفقرية اليت تستفيد من موارد أكثر.

أطلقتها بالدان حققت نتائج هامة على مستوى حماربة الفقر،
وهذا تبينه خارطة الفقر متعددة األبعاد لسنة  8104اليت أجنزهتا
املندوبية السامية للتخطيط .لكن النتائج احملققة على أمهيتها تبقى

السيدات والسادة،

غري كافية ،وجيب العمل على تدعيمها من خالل إرساء اإللتقائية
وتكامل السياسات اإلجتماعية العمومية ،وحتسني حكامة الدعم
املوجهة للفئات الفقرية واهلشة يف إطار برامج املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،و"الراميد" ،و"تيسري" ،ودعم األرامل واملطلقات

ال ميكن احلديث عن مردودية اإلستثمارات العمومية فيما
خيص خلق الثروة ،وإحداث فرص الشغل ،مبعزل عن دورها يف
خلق الظروف اللوجستيكية الضرورية لتطوير اإلستثمارات اخلاصة
املسؤولة بشكل مباشر عن خلق فرص الشغل .كما ال ميكننا أن

وذوي اإلحتياجات اخلاصة .ولعل من أهم اآلليات اليت سيتم
تفعيلها يف هذا اجملال ،هي وضع قاعدة معطيات موحدة خاصة
ابلفئات الفقرية واهلشة ،واليت ستمكننا من استهداف الفئات

ننكر أبن اجملهودات الكبرية يف اإلستثمارات العمومية مكنت
بالدان من حتقيق نتائج مهمة على مستوى تطوير األوراش الكربى
للبنية التحتية ،وإطالق إسرتاتيجيات قطاعية سامهت يف تغيري بنية

املستحقة للدعم بشكل فعال ،ومن توجيه اهلوامش احملققة حنو
دعم اإلستثمار الناجع واحملدث لفرص الشغل.

اإلقتصاد الوطين ،كما سامهت يف متويل مشاريع الكهربة القروية،
والتزويد ابملاء الصاحل للشرب ،وفك العزلة عن املناطق البعيدة
والنائية.

واحلكومة عازمة على اإلخراج السريع للسجل اإلجتماعي
املوحد ،والشروع يف تفعيله تدرجييا انطالقا من هناية سنة .8102
كما أن حتقيق التقائية اإلجتيازات اإلجتماعية املوجهة لتأهيل

وخبصوص ما أثري حول التوزيع اجلهوي لإلستثمارات
العمومية ،البد أن أؤكد أبن حتليل األرقام املتعلقة ابلتوزيع اجلهوي

املناطق اليت تعاين من اخلصاص على مستوى التجهيزات

لإلستثمار العمومي جيب أن أيخذ بعني اإلعتبار أن املشاريع
8
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الكربى املهيكلة ،واليت تشكل النسبة األكرب من اإلستثمارات

ومشورة املؤسسات الدولية واإلقليمية فيما خيص إجناز املشاريع

العمومية يتجاوز أثرها املستوى اجلهوي ليعم كل أرجاء اململكة.
فاإلستثمار الكبري الذي أجنزته بالدان على مستوى ميناء طنجة
املتوسط هو الذي كان له الفضل يف استقطاب استثمارات كربى
وعلى رأسها مشروع "رونو" للسيارات والذي تتجاوز آاثره
إطاراجلهة.

واإلصالحات واإلطالع من خالهلا على جتارب دول أخرى يف
شىت اجملاالت.
كما أن اإلقرتاض اخلارجي ،مؤطر ابلقانون التنظيمي لقانون
املالية ،فال ميكن للحكومة أن تقرتض إال لإلستثمار ،كما أنه
مؤطر كذلك ابإلذن املمنوح من طرف الربملان ،وال ميكن
للحكومة أن تتجاوز السقف الذي يؤذن به الربملان يف إطار قانون

وخبصوص النقاش الذي لطاملا تكررعند مناقشة قوانني املالية

املالية .ومن جهة أخرى ،يتوجب احلذر عند اعتماد املفاهيم
املتعلقة ابملديونية ،ألن خلط املفاهيم يؤدي حتما إىل خلط يف
األرقام ،فاألرقام املعتمدة من طرف بالدان يف إطار إلتزاماهتا ،أو
يف إطار التزامها مع املؤسسات املالية الدولية هتم مديونية اخلزينة.

خبصوص املديونية ،البد من التأكيد جمددا أبن مديونية بالدان
ليست إراث خاصا حلكومة معينة ،بل هي نتيجة لسياسة إرادية
صائبة لبالدان لدعم الطلب ،لدعم الطلب واإلستثمار ،سامهت
يف متنيع ومحاية اقتصادان الوطين يف وقت اهنارت فيه إقتصادايت
كربى .والبد من التأكيد كذلك ،أبن حجم مديونيتنا ال يتجاوز
 %61من الناتج الداخلي اخلام ،يبقى يف حدود معقولة ابملقارنة
مع بعض الدول املتقدمة الذي يتجاوز حجم مديونيتها 011

أما فيما يتعلق بدين اإلدارات العمومية أو دين القطاع
العمومي ،فاحتسابه يتطلب إجراء عملية التوطيد ،التوطيد la
 ،consolidationاليت تعين إلغاء أصول وخصوم الدين
ابإلدارات العمومية لتفادي احلساب املزدوج للديون ،وابلتايل

 .%فمختلف الصدمات اليت مت إجراؤها على مديونيتنا من طرف
صندوق النقد الدويل ،واليت مهت عجز امليزانية ،ونسبة الفائدة
وكذلك سعر الصرف ،إما بتأثريات فردية أو مجاعية أظهرت مناعة

ينبغي توخي الدقة عند تقدمي األرقام خبصوص حجم الدين
العمومي.

والبد من التوضيح أبن اللجوء إىل اإلقرتاضات اخلارجية لبلد
كاملغرب ،يسعى إىل أن يكون بلدا صاعدا هو مسألة عادية بل

أما خبصوص احلوار اإلجتماعي ،فاحلكومة ملتزمة ابحلوار
مع كل الفاعلني اإلجتماعيني واإلقتصاديني .بطبيعة احلال ،احلوار
املوضوعي واملسؤول الذي أيخذ بعني اإلعتبار التوازن بني
الطموحات املشروعة لتحسني دخل األجراء وظروف اشتغاهلم
واإلمكاانت املتاحة.

الدين العمومي لبالدان يف مواجهة هذه الصدمات ،وقابليته
لإلستثمار دون جتاوز سقف  % 61ابلنسبة للناتج الداخلي
اخلام.

ضرورية ،فاملوارد الذاتية ال ابلنسبة للخزينة ،وال ابلنسبة
للمؤسسات العمومية غري كافية لتمويل املشاريع اإلستثمارية
واإلسرتاتيجيات القطاعية وكذلك اإلصالحات اهليكلية اليت تعترب
ضرورية من أجل الرفع من مستوى النمو واخلفض من البطالة.

السيدات والسادة،
لقد حرصنا مجيعا حكومة وأغلبية ومعارضة ،على أن متر
مناقشة والتصويت على مشروع قانون املالية لسنة  8102يف
أجواء إجيابية ،من خالل النقاش اجلاد والصريح واملسؤول حول
كل جوانبه ومضامينه .وكلنا أمل أن تنعكس هذه األجواء على

وتعترب موارد اإلقرتاض وخاصة اخلارجية ،مكملة للموارد الداخلية
حيث تتيح احلصول على العملة الصعبة واستفادة بالدان من خربة
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مستوى مناقشة كل القضااي الكربى املطروحة علينا يف هذه الظرفية

املشرتك وقيم الوطنية الصادقة ،فبالعزمية واإلرادة والصدق يف العمل

الدقيقة يف اتريخ بالدان ،فكلنا متفقون أبن بالدان قطعت أشواطا
هامة يف مسارها التنموي بقيادة ملكية رشيدة سياسيا واقتصاداي
واجتماعيا ،وحنن متفقون كذلك على أن حجم االنتظارات كبري
ويتطلب منا إبداع احللول السريعة والناجعة لإلستجابة هلذه
اإلنتظارات.

سنبلغ ما نصبو إليه مجيعا من تقدم ورخاء لبالدان ومواطنينا،
بقيادة عاهلنا املفدى جاللة امللك حممد السادس نصره هللا،
مصداقا لقوله تعاىل  " :ليجزي هللا الصادقني بصدقهم" صدق
هللا العظيم .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل.
السيد الرئيس:

فقد حان الوقت كي نتوجه بشكل ال رجعة فيه حنو املستقبل

مازال ،السادة النواب ابقي ما هنيناش اجللسة ..ابقي ما
هنيناش اجللسة ،السادة النواب من فضلكم ،ملّي ّهنيو كلنا غادي

الذي ينتظر منا إجاابت على إشكاالته ،وختطيطا ألجياله،
واستباقا لتطوراته ،والنظر إىل املاضي من زاوية تثمني الرتاكمات
ال من زاوية إضاعة الوقت يف التشخيص وإعادة التشخيص .فقوة

منشيو ..حىت حد ما غادي يبقى هنا .شكرا للسيد الوزير على
كل هذه التوضيحات.

املغرب ،أيتها السيدات وأيها السادة ،مل تكن يوما يف ثرواته
الطبيعية ،بل قوة املغرب تنبع من اختياراته اإلقتصادية والتنمية اليت
حيرص على تطويرها ابستمرار يف عنصره البشري ،وخنبه السياسية
والنقابية ،وجمتمعه املدين الذين برهنوا يف مناسبات عدة على أن

السيدات والسادة النواب ،أخربكم بتعديل طرأ على
الربانمج اخلاص ملناقشة مشروع قانون املالية ابلنسبة للسنة املقبلة،
وذلك بتنسيق مع رؤساء ورئيسة اجملموعة النيابية للتقدم
واإلشرتاكية .وذلك على إثر جمموعة من اإللتزامات احلكومية،
جمموعة من الوزراء بدءا من السيد رئيس احلكومة ،غادي يكونو
يوم الغد خارج الرابط ،خارج الرابط وعلى هذا األساس ،مت اختاذ
ما يلي من بعض القرارات التكييفية ملا اتفق عليه من قبل  :جلسة

الذكاء املغريب اجلماعي شكل قوة الدفع الكربى اليت جعلت بالدان
يف منأى عن املصري الكارثي الذي آلت إليه املنطقة.
ولعل أوىل اخلطوات يف مسار بناء مغرب املستقبل ،هي
إعادة الثقة يف املواطن ،هي إعادة ثقة املواطن يف مؤسسات بالده،
ويف إرادهتا الصادقة وقدرهتا على اإلستجابة حلاجياته ،وجيب إعادة

الغد عوض أن تنطلق على الساعة الثالثة ستنطلق على الساعة
السادسة ،مع جدول األعمال التايل  :التصويت على اجلزء األول
من مشروع قانون املالية للسنة املالية املقبلة يف اجللسة العامة ،وبعد

الثقة كذلك للمقاول واملستثمرين والفاعلني اإلقتصاديني،
فالتحفيزات اجلبائية وتوفري العقار وحتسني مناخ األعمال تبقى غري
كافية إذا مل نعد الثقة لكل الفاعلني اإلقتصاديني الوطنيني

ذلك سنمر إىل التصويت داخل اللجان على امليزانيات الفرعية
املرتبطة ابختصاصاهتا ،قبل أن نفتح املناقشة املتعلقة ابجلزء الثاين
من مشروع قانون املالية ،وسنستمر يوم اجلمعة ابتداء من الساعة

واألجانب .ويف اإلمكانيات اليت يتيحها املغرب على مستوى
استقراره السياسي واإلجتماعي ،ومتانة مرتكزات اقتصاده،
واآلفاق الواعدة اليت يفتحها النقاش املشرتك لكل القوى احلية
حول النموذج التنموي املستقبلي لبالدان بقيادة ملكية رشيدة .فما

التاسعة صباحا إىل غاية الساعة الواحدة ،شكرا لكم مجيعا.

ينتظران مجيعا من رهاانت كربى ،وعلى رأسها املسامهة الفاعلة يف
إعادة بلورة منوذجنا التنموي ،يتطلب منا تغليب منطق العمل
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