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 ملائةبعد ا لثماننياة و الثالثحمضر اجللسة 
 

 (.9122أكتوبر  21ه )1414 صفر 22 اإلثنني :التاريخ

 .رئيس جملس النواب احلبيب املالكيالسيد : لرائسةا

مساء  ةابعالسدقيقة ابتداء من الساعة  مثانية وأربعون :التوقيت
 .عةالتاسوالدقيقة 

جلسة عمومية مشرتكة ختصص لتقدمي السيد  جدول األعمال:
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ملشروع قانون املالية رقم 

 .2222برسم السنة املالية  92.19

 

 :كي رئيس جملس النواب رئيس اجللسةالسيد احلبيب املال

 هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،بسم 

 افتتحت اجللسة،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيد رئيس جملس املستشارين،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة الربملانيني،

من الدستور بعقد الربملان  86طبقا ملقتضيات الفصل 
مبجلسيه جلسة عمومية مشرتكة ختصص لتقدمي السيد وزير 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ملشروع قانون املالية رقم 

، الكلمة اآلن للسيد وزير 2222برسم السنة املالية  92.19
 را.االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، فليتفضل مشكو 

 اإلدارة:  إصالحو  السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية

بسم هللا الرمحــن الرحيــم والصالة والسالم على أ شرف 
  املرسلني.

 السيد رئيس جملس النواب؛ 

 السيد رئيس جملس املستشارين؛ 

 السيد رئيس احلكومة؛ 

 السيد وزير الدولة؛ 

 السيدات والسادة الوزراء؛ 

  ؛والسادة الربملانيون احملرتمونالسيدات 

يشرُفين أن أقف أمام جملسيكم املوقرين لتقدمي مشروع قانون املالية  
، وقبل     الشروع يف بسط مضامني هذا املشروع، 2222لسنة 

البد أن أقف عند الرسائل املتعددة والوجيهة اليت جاءت يف 
امللك  ةاخلطب امللكية السامية، لعيد العرش اجمليد وذكرى ثور 

 والشعب اخلالدة وافتتاح السنة التشريعية. 

فقد حدد جاللة امللك، حفظه هللا، مقومات ومعامل املرحلة 
اجلديدة اليت جيب أن تنخرط فيها بالدان، وهي مرحلة حافلة 
ابلتحدايت والرهاانت االقتصادية واالجتماعية اليت تسائلنا مجيعا 

 القوى احلية ببالدان، منحكومة وبرملاان وقطاعا خاصا، وكذا كل 
أجل التعبئة واالنكباب بكل مسؤولية على إجياد احللول اليت تعيق 

، التنمية ببالدان واملسامهة الفاعلة يف بلورة منوذج تنموي يكون أكثر
 حرصا على حتقيق العدالة االجتماعية وتقليص الفوارق.
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ة يإذ تعترب احلكومة بكل مكوانهتا عن اعتزازها ابلثقة املولو 
السامية، فإهنا تؤكد يف نفس الوقت   عزمها على أن جتعل من 

منطلقا للتأسيس ملرحلة جديدة  2222مشروع قانون املالية لسنة 
تنبين على توطيد الثقة ورفع رهان العدالة االجتماعية واجملالية 
وحتفيز املبادرة اخلاصة وإطالق برامج جديدة من االستثمار املنتج 

 غل.واحملدث لفرص الش

وهذه حتدايت ورهاانت حترص احلكومة على التفاعل والتجاوب 
السريع معها، من منطلق إمياهنا أبن بالدان حققت مكتسبات  
كبرية يف مسارها التنموي، جيب احلفاظ عليها وترصيدها ومن 
جهة أخرى وابلرغم مما حققته بالدان من إجنازات فالزالت تعرتض 

 دايت.   تقدمها جمموعة من العوائق والتح

ومن هذا املنطلق فالبد من إجياد احللول وتقدمي البدائل املمكنة 
هلشة الفئات واملناطق ا املعيقات، اليت حتول دون إدماج  لتجاوز

والفقرية يف التنمية، وحل معضلة البطالة شباب، وضمان انبثاق 
الطبقة الوسطى تضمن التوازن اجملتمعي لبالدان، وهذا كله ال ميكن 

حقق إال مبجهود مجاعي للدولة والقطاع اخلاص واجملتمع أن يت
املدين عرب إعطاء األولوية ملصلحة الوطن واملواطنني، وجتسيد 
معاين التعبئة والتالحم اليت ميزت كل مكوانت الشعب املغريب 
على مر التاريخ، وجعلت من بالدان منوذجا يف املنطقة على 

على  الدميقراطي، وكذامستوى استقراره وأمنه وتنميته ومساره 
 مستوى انفتاحه وتنميته.

والرهان اليوم هو أن نعطي نفسا جديدا هلذا النموذج وأن نؤسس 
واإلقالع الشامل، كما أ كد على  ملرحلة جديدة شعارها املسؤولية

ذلك جاللة امللك، حفظه هللا، وذلك حىت نتمكن   من احلفاظ 
يعا أ مام كل على التميز الذي جعل   بالدان تقف سدا من

 املرتبصني ابستقرارها ووحدهتا الرتابية.

وهبذه املناسبة البد أن أنوه من جديد ابجلهود والتضحيات اليت 
 تبذهلا كل القوى األمنية مبختلف تشكيالهتا وبتجندها الدائم حتت

القيادة الرشيدة جلاللة امللك، حفظه هللا، للدفاع عن الوحدة 
 الدائم واستقراره.    الرتابية للوطن وصيانة أمنه

 السيدات والسادة،

إن الظرفية االقتصادية العاملية ال تزال موسومة ابهلشاشة ومل تبلغ  
بعد مرحلة االستقرار، وخاصة مبنطقة األورو الشريك االقتصادي 
األساسي لبالدان، فقد راجع صندوق النقد الدويل يف تقريره األخري 
الصادر منتصف هذا الشهر توقعاته خبصوص النمو العاملي لسنة 

، مسجال أضعف 3تجاوز معدل النمو %حيث لن ي   2219
 1,2%وترية منو منذ األزمة املالية العاملية، كما لن يتجاوز النمو 

وقد  راجع الصندوق   2216سنة  1,9مبنطقة األورو مقابل %
حيث لن  2222كذلك توقعاته خبصوص النمو العاملي لسنة 

، ويرجع ذلك ابألساس إىل تصاعد التوترات 3,4يتجاوز %
د واستمرار عدم اليقني املرتبط خبروج بريطانيا من االحتا التجارية

األورويب والتوترات اجليو سياسية املتصاعدة، وتراجع االستثمار 
والطلب على السلع االستهالكية على مستوى االقتصادات 

 املتقدمة واألسواق الصاعدة.  

ورغم هذه الظرفية فقد سجلت جل املؤشرات املاكرو اقتصادية 
، حيث 2219حتسنا خالل النصف األول من سنة  الوطنية

 % 3,8واصلت األنشطة غري الفالحية ديناميتها مسجلة منو 
، مع حتسن 2216خالل النصف األول من سنة  3,3مقابل 

ظروف متويل االقتصاد الوطين وتراجع معدل التضخم لينحصر يف 
 نقطة. 1.2واخنفاض معدل البطالة ب  %2,1
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زانية ملالية للسنة اجلارية فقد حتملت ميوخبصوص تنفيذ قانون ا
الدولة األثر املايل للحوار االجتماعي الذي خصصت له 

مليار درهم، ضمن مبلغ إمجايل  3,3اعتمادات مالية تقدر ب 
 مليار درهم موزع على ثالث سنوات.  14,2يناهز 

ورغم ذلك، فمن املنتظر أن متكن اإلجراءات اجلديدة، أقول 
دة املتخذة خالل هذه السنة من التحكم يف اإلجراءات اجلدي

 . 2216سنة  %3,9 مقبل % 3.3عجز امليزانية يف حدود 

وتتعلق هذه اإلجراءات أساسا ابخلوصصة وتفعيل التمويالت 
املبتكرة يف إطار الشراكة املؤسساتية وتعبئة املوارد اجلبائية وغري 

 اجلبائية وضبط النفقات.

ن خاصة اىل تغطية أسعار غاز البواتويف هذا الصدد جتدر اإلشارة 
ألول مرة من طرف احلكومة، مما سيمكن من التحكم يف نفقات 
صندوق املقاصة، وقد لقيت هذه اإلجراءات صدى طيب لدى 

 standard and poor'sمنظمات التنقيط الدولية، وخاصة 
" اليت حسنت مؤخرا آفاق تصنيف املغرب من سليب إىل مستقر، 

 يف درجة االستثمار.مع أتكيد وضعه 

 السيدات والسادة، 

لقد أ كد جاللة امللك، حفظه هللا، يف خطابه السامي مبناسبة 
 عيد العرش اجمليد، أبن أاثر التقدم واملنجزات اليت مت حتقيقها خالل
 العقدين األخريين مل تشمل مبا يكفي مجيع فئات اجملتمع املغريب،

سني اشرة أتثريها يف حتاملواطنني قد ال يلمسون مب ذلك أن بعض
ظروف عيشهم، وتلبية حاجياهتم اليومية وخاصة يف جمال 
اخلدمات االجتماعية األساسية واحلد من الفوارق االجتماعية، 
وتعزيز الطبقة الوسطى، لذا وجب إيالء أمهية خاصة للنهوض 
ابلسياسات االجتماعية وحتقيق العدالة اجملالية، والتجاوب مع 

حة للمواطنني. وهذا ما حرصت على تفعيله االنشغاالت املل
احلكومة يف إطار مشروع قانون املالية، حيث أولت اهتماما خاصا 
ملواصلة دعم السياسات االجتماعية وتقليص الفوارق وإرساء 

 آليات احلماية االجتماعية.

ومن منطلق إمياهنا أبن حتقيق هذه األولوايت  
كومة ستدام، ستحرص احلاالجتماعية حيتاج إىل متويل مستمر، وم

يف إطار هذا املشروع حتسني مناخ األعمال وتشجيع االستثمار 
ودعم املقاولة وخصوصا الصغرى منها واملتوسطة، مبا ميكن من 
رفع وترية النمو االقتصادي ابعتباره مدخال أساسيا إلنتاج الثوة 

  وإجياد فرص الشغل.

وبناء على ذلك، فقد مت حتديد ثالث أولوايت أساسية هلذا 
 املشروع: 

 مواصلة دعم السياسات االجتماعية؛ -أوال 

تقليص الفوارق االجتماعية واجملالية وإرساء آليات احلماية -اثنيا
 االجتماعية. 

 تعزيز الثقة وإعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة.-اثلثا

القطاعات االجتماعية ستعطي احلكومة فعلى مستوى دعم 
األولوية لتنزيل القانون اإلطار إلصالح منظومة الرتبية والتكوين 
ابعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص وعامال 
حامسا يف أتهيل الشباب لولوج سوق الشغل، خاصة فيما يرتبط 

ذ يف مجيع دى التالميبتطوير احلس املقاوليت وإذكاء روح املبادرة ل
مستوايت وأسالك التعليم والتكوين وتعميم إحداث املسارات 

 املهنية وتعزيز متلك اللغات.  
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كما ستويل احلكومة اهتماما خاصا لتفعيل خارطة الطريق لتطوير 
التكوين املهين املقدمة أمام جاللة امللك، حفظه هللا، خاصة فيما 

وية عرب وحتديث املناهج الرتب يتعلق إبنشاء مدن الكفاءات واملهن
التكوين ابلتناوب والتكوين ابلتدرج، وتطوير املهارات وروح 
املقاولة يف مجيع التكوينات، وخاصة ابلنسبة للشباب املنتمني 
للقطاع غري املهيكل، والذين يقطنون هبوامش املدن واملناطق 

 القروية.  

ذي ال 2223وتعتزم احلكومة مواصلة تفعيل خمطط الصحة 
يهدف لتحسني الولوج للخدمات الطبية واألدوية، وذلك عرب 
مواصلة بناء وجتهيز املراكز االستشفائية اجلامعية، ومواصلة برانمج 
أتهيل البناايت والتجهيزات االستشفائية، وتوفري األدوية 
واملستلزمات الطبية، ودعم الربامج الصحية املوجهة ابألساس 

 القروي واألحياء اهلامشية. لألمهات واألطفال يف العامل

مليار  91، 2222وقد خصص مشروع قانون املالية لسنة    
درهم لقطاعات الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلم العايل 

منصب مايل موزعة   22.222والصحة، موازاة مع إحداث 
منصب لقطاع الصحة، وما يفوق عن  4.222كالتايل: 
 بية الوطنية والتكوين املهينمنصب مايل لوزارة الرت  18222

لفائدة 13.222والتعليم العايل والبحث العلمي، منها 
 األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين.

وبلغة املؤشرات متثل االعتمادات املرصودة هلذه 
، ما 2222القطاعات يف إطار مشروع قانون املالية لسنة 

ثل اب الدين، ومتمن امليزانية العامة للدولة دون احتس %32يناهز
من جمموع املناصب املفتوحة  % 48املناصب املالية املخصصة هلا 

ألف  43، واليت بلغت 2222يف إطار مشروع قانون املالية لسنة 

منصب، مبا يف ذلك املناصب املفتوحة لفائدة  898و
 األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين. 

ا اما موجهكما يتضمن مشروع قانون املالية تدبريا ه  
ابألساس للقطاع الصحي عرب متكني املواطنني من احلصول على 
اللقاحات الكافية، وينص هذا التدبري على إعفاء اللقاحات من 

  الضريبة على القيمة املضافة.

ومما ال شك فيه فإن الثقافة بشكل عام والرايضة بشكل خاص، 
اعمة دتعترب مرتكزات أساسية لبناء مرجعيات مشرتكة ورافعات 

لتقوية التماسك الوطين والقيم اإلنسانية املشرتكة ألجيال 
 املستقبلية. 

ومن هذا املنطلق يقرتح مشروع قانون املالية تدبريين ينصان على 
 ما يلي:

إىل  22: ختفيض سعر الضريبة على القيمة املضافة من %أوال-
على عمليات بيع تذاكر الولوج للمتاحف وقاعات  12%

 سرح؛السينما وامل

: مواكبة حتويل اجلمعيات الرايضية إىل شركات من خالل اثنيا-
 حتفيزات ضريبية.

 أيها السيدات والسادة، 

إذا كانت احلكومة حريصة على توفري الدعم املايل والبشري 
للقطاعات االجتماعية فهي حريصة كذلك على ضمان احلكامة 

ملتوخى ا اجليدة يف تدبري هذه اإلمكانيات من أجل حتقيق األثر
على مستوى حتسني ولوج املواطنني للخدمات الصحية واستفادة 
أبنائهم من التعلم اجليد الذي ميكنهم من االخنراط يف املسار 

 التنموي لبالدهم. 
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وقد حرصت احلكومة ابملوازاة مع ذلك على ختصيص ما يناهز  
مليار درهم، من أجل تقليص الفوارق جماليا واجتماعيا يف  16

 للصحة والتعلم وكل اخلدمات االجتماعية األساسية.  الولوج

ويف هذا اإلطار مت إيالء أمهية خاصة لتعميم التغطية الصحية عرب 
مليون درهم لربامج املساعدة الطبية  922ختصيص مليار و

RAMED تفعيل التأمني الصحي للمستقلني  موازاة مع بداية
 وتوسيع التغطية الصحية اإلجبارية للطلبة. 

مليار درهم يف إطار تعزيز  3.3كما مت ختصيص ما يفوق من 
الدعم االجتماعي للتمدرس هبدف جتاوز املعيقات اليت حتول دون 
متدرس أبناء الفئات املعوزة أو تتسبب يف انقطاعهم عن الدراسة 

 222وخاصة ابلعامل القروي. هذا فضال عن ختصيص مليارين و
ة البشرية، ن املبادرة الوطنية للتنميمليون درهم لدعم املرحلة الثالثة م

وفق التوجه اجلديد لرباجمها اليت هتدف إىل إطالق جيل جديد من 
املبادرات املدرة للدخل ولفرص الشغل هبدف تقليص الفوارق 

 االجتماعية واجملالية.

كما ستعمل احلكومة على مواصلة تنفيذ الربامج الوطين لتقليص   
، مليار درهم ما بني 9,4ره هذه الفوارق عرب ختصيص ما قد

اعتمادات األداء وااللتزام، مع اختاذ كافة التدابري من أجل تعزيز 
 جناعة وفعالية هذا الربامج.

مليار درهم  28ووفق نفس الرؤية، خصصت احلكومة ما يناهز  
لدعم القدرة الشرائية للمواطنني وخاصة ابلنسبة للطبقة املتوسطة، 

لغ مات اتفاق احلوار االجتماعي اليت يبوذلك من خالل تنزيل التزا
 11.3أثرها املايل الذي تتحمله امليزانية العامة الدولة ما جمموعه 

مليار درهم  14.8فضال عن ختصيص  2222مليار درهم، برسم 

لصندوق املقاصة يف إطار مواصلة دعم غاز البواتن والسكر 
  .والدقيق

ية طنني يف وضعموازاة مع هذا سيتم حتسني استهداف املوا  
هشاشة والتطوير التدرجيي للمساعدات املباشرة لفائدهتم، حيث 

مليون درهم  222مليون درهم لدعم األرامل و 832مت ختصيص 
 ملساعدة األشخاص يف وضعية إعاقة.   

 السيدات والسادة، 

لقد أ كد جاللة امللك، حفظه هللا، أ كثر من مرة يف خطاابته 
بني   زيع الثروة وضرورة تقليص التفاواتتاألخرية على إشكالية تو 

كل الفئات واجملاالت، وما من شك أبن صياغة أي تصور أو 
رؤية لنموذجنا التنموي يف املستقبل جيب أن أتخذ بعني االعتبار 
ضرورة االستجابة ومالءمة كل السياسات العمومية النشغاالت 
املواطنني حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة وكل جهة 

 فئة وخاصة الفئات اهلشة والفقرية. وكل 

ومن هذا املنطلق ويل احلكومة أولوية قصوى لتسريع تنزيل اجلهوية 
ابعتبارها رافعة لتغيري هياكل الدولة، وحتسني احلكامة الرتابية، 
ورافدا أساسيا ملعاجلة الفوارق اجملالية وحتقيق التوازن املنشود بني 

 اجملهود التنموي العام وبني خصوصية كل جهة. 

مليار درهم يف إطار  9,8ما جمموعه  ويف هذا اإلطار سيتم رصد 
، 2219مشروع قانون املالية بزايدة مليار درهم مقارنة مع سنة 

سيتم حتويلها للجهات يف إطار مواكبتها ملمارسة اختصاصاهتا 
الذاتية واالضطالع أبدوارها على مستوى التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية على املستوى اجلهوي.

ذه االعتمادات لفائدة صندوق من ه 12ختصيص % موسيت
 التضامن بني اجلهات يف إطار التقليص التدرجيي للتفاواتت بني
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اجلهات، كما سيتم إعطاء األولوية لتفعيل آلية التعاقد بني الدولة 
، واجلهات، عرب مواكبتها يف إعداد براجمها املتعلقة ابلتنمية اجلهوية

اصلة هات، ومو وتفعيلها يف إطار عقود برامج بني الدولة واجل
املشاورات مع كافة الشركاء لتمكني اجلهة من ممارسة اختصاصاهتا 

 الذاتية واملشرتكة.

-2221وما من شك يف أ ن برامج تنمية األقاليم اجلنوبية  
الذي مت توقيع االتفاقيات اخلاصة به أ مام صاحب  2218

 2213نونرب  22اجلاللة، امللك، حممد السادس، نصره هللا، يف 
، يشكل منوذجا رائدا على مستوى التنمية اجلهوية 2218رباير وف

املندجمة اليت تتظافر فيها جمهودات الدولة واملؤسسات واملقاوالت 
 العمومية واجلماعات الرتابية والقطاع اخلاص.

مشروعا بغالف مايل  69وقد مت يف إطار هذا الربامج إجناز   
مشروع طور  322 ماليري درهم، يف حني يوجد أكثر من 9يبلغ 

مليار درهم، وستعرف سنة  46اإلجناز بغالف مايل يقدر ب 
إطالق مشاريع هامة كميناء الداخلة املتوسطي بغالف  2222

ماليري درهم، واملركز االستشفائي اجلامعي  12مايل إمجايل يبلغ 
مليار درهم، إىل جانب  1.2ابلعيون بغالف مايل يقدر بـ 

غالف الرحيية بكل من تيسكراد وبوجدور ب املشاريع املندجمة للطاقة
 مليار درهم. 8.6مايل إمجايل يقدر ب 

ويف إطار مواكبة تنزيل الورش االسرتاتيجي للجهوية سيتم العمل 
على التفعيل السريع مليثاق الالمتركز اإلداري خاصة فيما خيص 
نقل االختصاصات الوظيفية والصالحيات التقريرية واملوارد البشرية 

 ادية إىل املصاحل الالممركزة.  وامل

 السيدات والسادة، 

لقد أ كد جاللة امللك، حفظه هللا، يف خطابه العرش للسنة املاضية 
أبن أمسى أشكال احلماية االجتماعية هو الذي أييت عن طريق 
خلق فرص الشغل املنتج والضامن للكرامة، وأنه ال ميكن توفري 

دعم  جماالت االستثمار، و فرص الشغل إال إبحداث نقلة نوعية يف
القطاع اإلنتاجي الوطين وأبن املقاولة املنتجة حتتاج اليوم إىل مزيد 
 من ثقة الدولة واجملتمع لكي يستعيد االستثمار مستواه املطلوب. 

ومن هذا املنطلق يويل هذا املشروع أمهية خاصة إلنعاش االستثمار 
ن واملتوسطة ماخلاص ودعم املقاولة وخاصة املقاوالت الصغرى 

أجل تشجيعها على تشغيل الشباب. وكما قال جاللته، يف 
خطاب العرش هلذه السنة "بـأن املرحلة اجلديدة اليت حنن مقبلون 
عليها حافلة ابلعديد من التحدايت والرهاانت الداخلية واخلارجية 
واليت يتعني كسبها ويف مقدمتها أوال رهان الثقة"؛ ولكسب رهان 

لنسبة للمقاولة   أو املستثمرين بشكل عام فقد مت الثقة سواء اب
اقرتاح جمموعة من التدابري يف إطار مشروع قانون املالية لسنة 

 وتتمثل هذه التدابري يف ست نقط اتلية: 2222

التسوية الطوعية برسم املوجودات احملتفظ هبا يف شكل أوراق -أوال
اهتم اجلبائية امبنكية من قبل األشخاص الذاتيني الذين أخلوا ابلتز 

 املنصوص عليها يف املدونة العامة للضرائب؛

بة الذين التسوية التلقائية للوضعية اجلبائية للخاضعني للضري-اثنيا 
مل يقوموا يف السابق ابإلدالء ابإلقرار السنوي برسم الدخول 

 العقارية؛

بائية منح امللزمني بصفة انتقالية إمكانية تسوية وضعيتهم اجل-اثلثا 
خالل اإلدالء إبقرار تصحيحي تلقائي ابلنسبة للضريبة على  من

الشركات والضريبة الدخل والضريبة على القيمة املضافة وذلك 
 2016-2017-2018برسم السنوات احملاسبية 
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إحداث إطار قانوين ملسطرة شفوية من خالهلا املواجهة بني -رابعا
طار تعزيز يف إ اإلدارة وامللزم اخلاضع ملسطرة فحص احملاسبة وذلك

الضماانت املخولة للملزمني. وينص هذا التدبري على عقد اجتماع 
مع امللزم بعد اختتام أشغال فحص احملاسبة وقبل تبليغ هذا األخري 

 ابلتعديل الضرييب.

ة توسيع نطاق تطبيق طلبات االستشارة الضريبية املسبق-خامسا 
يه طاقاهتم توجوذلك لتوضيح الرؤية للمستثمرين ومتكينهن من 

  لتنمية مشاريعهم.

التسوية الطوعية برسم املمتلكات أو املوجودات احملتفظ -سادسا
هبا خارج املغرب من قبل األشخاص الذين أ خلوا ابلتزاماهتم اجتاه 

  .مكتب الصرف

 2219يونيو  23وجتدر اإلشارة هنا إىل توقيع املغرب بتاريخ 
ت املتعلقة دل اآليل للمعلومالالتفاقية متعددة األطراف بغرض التبا

ابحلساابت املالية مع دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
OCDE وستدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من سنة .

ستشكل آخر فرصة للمغاربة  2222، مما يعين أن سنة 2221
من أجل التصريح مبمتلكاهتم وموجوداهتم النقدية املنشأة ابخلارج 

ية وضعيتهم فيما يرتبط بقوانني الصرف وااللتزامات وتسو 
 الضريبية.

وابملقابل ستعمل احلكومة على اختاذ ما يلزم من إجراءات من أ 
جل تبسيط املساطر املتعلقة ابلصرف وإبحداث احلساابت 
 البنكية ابلعملة الصعبة، وتتوخى هذه التدابري على املدى القصري

ارة الضرائب لقائية لوضعيتهم اجتاه إدمتكني امللزمني من التسوية الت
ومكتب الصرف.  وعلى املدى البعيد أتسيس اسرتاتيجية مبنية 
على االخنراط الطوعي يف األداء التلقائي للضرائب ابعتماد البعد 

التواصلي يف التعريف بدور الضريبة والعمل على حتسني أداء 
اللجوء إىل  لواجباهتم ابعتماد أولوية أسلوب التنبيه واإلرشاد قب

 األسلوب الزجري. 

وتكتسي هذه املرحلة االنتقالية الدقيقة أمهية قصوى يف إطار 
التنزيل التدرجيي لتوصيات املناظرة الوطنية حول اجلباايت اليت 

  ساهم فيها خمتلف الفاعلني وسامهتم فيها مبقرتحاتكم القيمة.

وصيات ت ويف هذا اإلطار أؤكد لكم أبن احلكومة عازمة على تنزيل
هذه املناظرة يف إطار التعاون مع مؤسستكم املوقرة ومع خمتلف 
الفاعلني. وأييت على رأس األولوايت إخراج القانون اإلطار الذي 
سيحدد التوجهات االسرتاتيجية إلصالح ضرييب يستجيب 
النتظارات عامل األعمال وامللزمني بشكل عام، يف إطار احرتام 

الضريبية، ميكن من ضمان تناسق  املبادئ العاملية للحكامة
مقتضيات املنظومة الضريبية والرفع من مردوديتها وجعلها أداة لبناء 
عالقات الثقة مع املواطن ومع القطاع اخلاص لتحفيزه على 

 االخنراط يف اجملهود االستثماري العام للدولة.  

ويعترب مشروع قانون املالية املرحلة األوىل لتنزيل بعض مضامني 
ا القانون اإلطار املنبثقة من توصيات املناظرة واليت تتوخى هذ

الوصول إىل صدقية اإلقرارات اليت يودعها امللزمون من جهة 
وتطوير العمل اإلداري من جهة أخرى، خصوصا على مستوى 

قة جودة عملية املراقبة الضريبية اليت تعترب أكرب ضمانة لتقوية الث
 بني اإلدارة وامللزمني.   

هذا الصدد يقرتح هذا مشروع جمموعة من التدابري الرامية ويف 
لدعم االستثمار وختفيف الضغط الضرييب على املقاوالت وخاصة 
ختفيض السعر اهلامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 

برسم رقم معامالهتا احمللي، موازاة مع ختفيض  % 26رقم  %31
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،  2,32إىل % 2,93%السعر احلايل للحد األدىن للضريبة من 
كما ستتم مواصلة تفعيل اإلصالحات الرامية لتحسني مناخ 

ر األعمال اليت كان هلا أثر كبري يف حتسني ترتيب املغرب يف تقاري
 Doing السنوات األخرية ملمارسة األعمال للبنك الدول

Business  هذا موازاة مع العمل على إخراج امليثاق اجلديد
ية ز  اجلهوية لالستثمار. وسيتم إيالء أمهلالستثمار وإصالح  املراك

قصوى إلصالح اإلدارة تفعيال للتوجيهات امللكية السامية، وذلك 
من خالل إخراج القانون املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات 
اإلدارية، وخاصة ما يتعلق بتحديد اآلجال القصوى لرد اإلدارة 

عدم جواهبا  على أنعلى الطلبات املتعلقة ابالستثمار مع التأكيد 
 داخل هذه اآلجال يعد مبثابة موافقة من قبلها. 

وستويل احلكومة عناية خاصة لدعم املقاوالت املتوسطة والصغرية 
جدا من خالل مواصلة التدابري الرامية لتصفية دين  والصغرية

الضريبة على القيمة املضافة املرتاكم خالل السنوات املاضية 
وتسريع آجال اسرتجاع هذه الضريبة وتقليص آجال األداء 
وحتسني الولوج، وقدمت وضع إطار مرجعي ميكن املقاوالت املبتدئة 

 الدعم اليت ت وتدابريوالصغرية واملتوسطة من التعرف على كل آليا
تضعها الدولة رهن إشارهتا موازاة مع إصالح هذه اآلليات والرفع 

 من جناعتها وتبسيط مساطرها. 

ويف هذا الصدد متت املصادقة من طرف احلكومة على مشروع 
 التعاونية املعروفة ب  قانون التمويالت

Crowdfunding وتفعيال للتوجيهات السامية، لصاحب
نة ه هللا، يف اخلطاب الذي ألقاه مبناسبة افتتاح الساجلاللة، حفظ

التشريعية احلالية، سيتم إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية  
ماليري  8يسمى صندوق  دعم متويل املبادرة املقاولتية ترصد له  

سنوات يف إطار الشراكة بني الدولة وبنك  3درهم على مدى 

 ص هذا الصندوقاملغرب واجملموعة املهنية لألبناك. وسيخص
ابألساس لدعم اخلرجيني الشباب ومتكينهم من احلصول على 
قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة العاملة يف جمال التصدير، وخاصة حنو إفريقيا، ومتكني 
 العاملني يف القطاع غري املنظم من االندماج املهين واالقتصادي.   

كل هذه التدابري واجملهودات لدعم القطاع اخلاص وموازاة مع  
ستواصل احلكومة اجملهود اإلرادي لدعم االستثمار العمومي الذي 

ماليري درهم  3ستسجل االعتمادات املخصصة له ارتفاعا ب
 مليار درهم. 196ليبلغ هذه السنة 

ويف هذا اإلطار سيتم توطيد وتوسيع الشراكة املؤسساتية اليت 
يف بلورهتا هذه السنة من خالل تطوير آليات  شرعت احلكومة

جديدة ومبتكرة لتمويل املشاريع االستثمارية املربجمة يف إطار 
امليزانية العامة للدولة. ويندرج ذلك يف إطار تفعيل مقاربة جديدة 
لتدبري االستثمارات العمومية بشكل عام تنبين على النجاعة 

 وتطوير الشراكة مع القطاع اخلاص.   

 هذا اإلطار متت مراجعة اإلطار القانوين املنظم لعقود الشراكة ويف
بني القطاعني العام واخلاص من أجل تشجيع اللجوء إىل هذا 

يف متويل املشاريع االستثمارية للدولة  النوع من الشراكات
واملؤسسات واملقاوالت العمومية واجلماعات الرتابية. ويوجد 

املصادقة لدى مؤسستكم  مشروع القانون املعين طور مسطرة
املوقرة. كما تعتزم احلكومة إطالق إصالح هيكلي للمؤسسات 
واملقاوالت العمومية، مبا ميكنها من املسامهة بشكل فعال يف دعم 
دينامية النمو وخلق فرص الشغل. موازاة مع مواصلة تنزيل 
مقتضيات إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية، وتكريس 

 جناعة األداء ومبادئ التقييم واحملاسبة.الرتابط بني 
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بدخول جمموعة من  2222ويف هذا اإلطار ستتميز سنة 
 املقتضيات حي التنفيذ ويتعلق األمر بـ: 

. ابإلدراج مسامهات الدولة يف التقاعد وأنظمة االحتياط 1
. تصديق اجمللس ال على 2اجتماعي ضمن نفقات املوظفني؛ 
 الدولة للقانون؛  للحساابت على مطابقة حساابت

. إعداد التقرير السنوي حول جناعة األداء الذي يلخص التقارير 3
 املعدة من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات؛ 

. إعداد تقرير افتحاص جناعة األداء من طرف املفتشية العامة 4
 للمالية.

 السيدات والسادة، 

حافظة ملقد بذلت بالدان يف السنوات األخرية جهودا كبرية لل
على التوازانت االقتصادية واملالية، لكن يبقى تعزيز االستقرار 
والتطور االقتصادي لبالدان، واحلفاظ على هذه التوازانت حمفوفا 
مبجموعة من املخاطر تكمن أساسا يف تباطؤ النمو العاملي 
وتقلبات أسعار الطاقة ابلنظر للمخاطر اجليو سياسية القائمة،  

املخاطر كلفة حتمل أعباء مالية إضافية كما تنضاف إىل هذه 
مرتبطة أساسا بتفعيل مضامني احلوار االجتماعي وحتمل نفقات 
املقاصة، والتحويالت املالية لفائدة اجلهات والكلفة املالية 
إلصالح أنظمة التقاعد ومواكبة خمتلف األوراش اإلصالحية 

ملالية ا واالسرتاتيجيات القطاعية. وسينتج عن كل هذه االلتزامات
مليار  18مبا يناهز  2219تزايد حلاجيات متويل اخلزينة برسم 

درهم وهو ما يتطلب توفري موارد إضافية من أ جل التحكم يف 
 مستوى عجز اخلزينة.  

ويف ظل هذه الوضعية فقد حرصنا على اختاذ التدابري الالزمة 
 للحفاظ على التوازانت املالية من خالل: 

فقات املرتبطة ابلسري العادي لإلدارة من : التحكم يف النأوال
 خالل تقليص النفقات بـ مليار درهم؛

: اللجوء إىل آليات التمويل املبتكرة يف إطار الشراكة اثنيا
املؤسساتية ومع القطاع اخلاص والتدبري النشيط ألمالك الدولة 

 مليار درهم؛ 12واملؤسسات العمومية مما سيمكن من تعبئة 

 3عمليات اخلوصصة اليت ستمكن من حتصيل : مواصلة اثلثا
 ماليري درهم؛

كما ستعمل احلكومة على تكثيف اجملهودات على مستوى تعبئة 
 املوارد اجلبائية عرب تقوية املراقبة وتقليص النفقات اجلبائية.  

 ىلإ ومن املنتظر أن متكن هذه التدابري من تقليص عجز امليزانية
أنه البد من التأكيد أبن  إال من الناتج الداخلي اخلام، 3,3%

مواصلة التحكم يف عجز امليزانية وتقليص املديونية فيما يلي من 
السنوات يقتضي التفعيل السريع لإلصالحات اهليكلية ألنظمة 

 التقاعد واملقاصة واملؤسسات واملقاوالت العمومية. 

وبصفة عامة احلكومة تتوخى من خالل مشروع قانون املالية حتقيق 
مع مواصلة التحكم يف التضخم  %3.9اقتصادي يف حدود منو 

وضمان استقرار التوازانت املالية من خالل حصر العجز يف 
ويتطلب حتقيق هذه األهداف اإلسراع بتعاون مع  3,3%

مؤسستكم احملرتمة وموازاة مع قانون املالية إبخراج عدد كبري من 
 القوانني املتعلقة أساسا بـ: 

   جراءات اإلدارية؛تبسيط املساطر واإل -
 ميثاق املرافق العمومية؛ -
والتمويالت  عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص -

 التعاوين.
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 السيدات والسادة، 

املوجهة  2222تلكم كانت أولوايت مشروع قانون املالية لسنة 
ابألساس لدعم الربامج االجتماعية وتقليص الفوارق، وتسريع 

موعة الستثمار ودعم املقاولة عرب اختاذ جمتنزيل اجلهوية، وحتفيز ا
من التدابري الستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغرية جدا 
والصغرى واملتوسطة واملقاولة الذاتية ومتكني الشباب من إطالق 
 مشاريعهم واالستفادة من كل فرص االندماج املهين واالقتصادي.  

جلة يف إطار وموازاة مع انكباهبا على هذه األوراش املستع
االستجابة النشغاالت املوطنني فإن احلكومة عاقدة العزم على 
املسامهة الفاعلة يف جتسيد رؤية جاللة امللك، حفظه هللا، بتمكني 
املغرب من منوذج كفيل بتحقيق طموحات املغاربة يف التقدم 
والعيش الكرمي. وتراهن يف ذلك على إعادة الثقة وتنشد االخنراط 

س الوطين اجلامع، واستحضار الروح الوطنية الصادقة اجلماعي ابحل
وقيم التضامن اليت لطاملا تشبع هبا املغاربة عرب التاريخ من أجل 
رفع الرهاانت والتحدايت اليت تواجه بالدان، واملرتبطة ابألساس 
بتحقيق العدالة االجتماعية وتقليص الفوارق، وتوفري الشغل 

 للشباب.

هداف مرتبطا بقدرة احلكومة على وضع وإذا كان حتقيق هذه األ
 خمططات مضبوطة تضمن التحضري اجليد والتنفيذ الدقيق والتتبع

املستمر ملختلف القرارات واملشاريع، كما أكد على ذلك جاللة 
امللك، حفظه هللا، يف خطابه أمام مؤسستكم احملرتمة، فهو مرتبط  

تصاديني قكذلك مبدى تفاعل وجتاوب الفاعلني املؤسساتيني واال
واالجتماعيني وعلى رأسهم القطاع اخلاص، عرب تطوير شراكات 
فاعلة لتمويل خمتلف املشاريع االستثمارية ومتكني املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة واملقاوالت الذاتية والشباب اخلرجيني والعاملني 

يف القطاع غري املنظم من الولوج للتمويل وخلق فرص الشغل. وهو 
لتفاعل اإلجيايب مع التدابري اليت جاء هبا هذا مرتبط كذلك اب

املشروع من أجل إرساء الثقة والتأسيس التدرجيي ملبدأ املواطنة 
اجلبائية ومسامهة كل املواطنني، كل على قدر إمكانياته يف اجملهود 
التنموي اجلماعي لبالدان، فكما أ كد على ذلك جاللة امللك، 

عية: "إن املرحلة اح السنة التشريحفظه هللا، يف خطابه مبناسبة افتت
اجلديدة تبدأ من اآلن وتتطلب اخنراط اجلميع ابملزيد من الثقة 
والتعاون والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيد عن الصراعات الفارغة 
وتضييع الوقت والطاقات." انتهى منطوق اخلطاب امللكي 
السامي، شكرا على حسن إصغائكم وسأبقى رهن إشارتكم طوال 

 ار املناقشات، والسالم عليكم ورمحة هللا.مس

 السيد الرئيس:

رفعت شكرا للسيد الوزير، وشكرا على حسن إصغائكم، 
 .اجللسة

 

 

 


