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 والعشرين الثالثةحمضر اجللسة 
 

 م(.7182 يونيو 06ه ) 8341 رمضان 11الثالاثء : التاريخ
 رئيس جملس النواب. ،احلبيب املالكيالسيد  الرائسة:

 ة زواال الثانيابتداء من الساعة  ةقدقي اثنان ومخسون التوقيت:
 .التاسعةوالدقيقة 

للدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية  :جدول األعمال
 )قراءة اثنية(..7182للسنة املالية  24.87رقم 

 

 :لسة، رئيس اجلرئيس جملس النواب لسيد احلبيب املالكيا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف املرسلني

 أعضاء احلكومة،السادة 

خيصص جملس النواب هذه اجللسة للدراسة والتصويت على       
، وذلك 7182للسنة املالية  24.87مشروع قانون املالية رقم 

يف قراءة اثنية كما أحاله جملس املستشارين. فأعطي الكلمة 
 للسيدة لبىن الكحلي، مقررة جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية لتقدمي

نة يف املوضوع، وزع؟ ولكن نسمعوا هلا، السيدة املقررة تقرير اللج
 .تفضلي ابختصار.. حىت هي مقررة.. تفضلي السيدة املقررة

 :السيدة لبىن الكحلي مقررة جلنة املالية والتنمية االقتصادية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 اب احملرتمون،السيدات والسادة النو 

يشرفين أن أقدم أمام جملسنا املوقر تقرير جلنة املالية والتنمية       
 24.87اإلقتصادية على إثر دراستها ملشروع قانون املالية رقم 

يف قراءة اثنية، وذلك طبقا ملقتضيات املادة  7182للسنة املالية 
 من النظام الداخلي جمللس النواب، وبعد إحالته من جملس 851

 .املستشارين

برائسة السيد عبد  7182يونيو  5ففي اجتماع يوم اإلثنني       
هللا بووانو، قدم السيد حممد بوسعيد وزير اإلقتصاد واملالية، بعض 
مواد مشروع قانون املالية املشار إليه أعاله، وبعد تعديلها من 

يف بنودها  7طرف جملس املستشارين، ويتعلق األمر بتعديل املادة 
، 841، 872، 17، 11، 7لتالية: البند األول يف املواد: ا

844 ،845 ،877 ،821 ،715 ،784 ،232 ،252 
 878مكررة،  878مكررة،  71؛ والبند الثاين يف املواد: 773و

مكررة؛ والبند الثالث والبند اخلامس.  777مكررة مرتني، واملواد 
رة من مكر  1مع حذف املادة  87وابلتعديل الذي مشل املادة 

 .طرف جملس املستشارين

جمموع هذه التعديالت يعين مشلت توضيحات من طرف       
السيد وزير اإلقتصاد واملالية، وشروحات وإيضاحات الزمة يف 
املوضوع، كما عرفت نقاشا مستفيضا من طرف جمموعة من 

 السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة. 

 التعديالت املقدمة منوهذا النقاش مشل خمتلف وجممل 
مكررة من مشروع قانون  1طرف جملس املستشارين، لكن املادة 

، يعين اليت مت حذفها من طرف جملس املستشارين 7182املالية 
أاثرت جدال كبريا يف صفوف السيدات والسادة النواب يف قراءهتم 

 املشروع.  الثانية هلذا

ارا لكونه بفبينما عرب عن ارتياح حلذف هذا املقتضى، اعت
يعد انتصارا لسيادة القانون وحتصينا ملصداقية األحكام القضائية 
واحرتاما ملصاحل األفراد ومصلحة الوطن، سجل آخرون ابستياء  
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كبري حذف املادة السالفة الذكر وبدوا متمسكني أكثر مبا حتمله 
من مقتضيات تصب يف اجتاه منع احلجز على أموال وممتلكات 

الرتابية تنفيذا ألحكام قضائية صادرة ضدها،  الدولة واجلماعات
وسجلوا أيضا أن حذف هذه املادة فيه ظلم للمواطنني قبل أن 

 .يكون ظلما للدولة واجلماعات الرتابية

ويف السياق ذاته، متت إاثرة مشكلة نوعية األحكام الصادرة       
وأنواع احلجز ذات العالقة، وارتباطا بنفس املوضوع سجل جانب 

مكررة مل يسبقها نقاش  1السيدات والسادة النواب أبن املادة من 
قبلي، وابلتايل ال ميكن اعتمادها ملعاجلة إشكال قائم وخبلق 
إشكال أعمق منه ومت الرتحيب بسحب هذه املادة يف انتظار 
القيام بدراسة معمقة إلجياد احللول لإلشكال املتعلق بتنفيذ 

 .لة واجلماعات الرتابيةاألحكام القضائية الصادرة ضد الدو 

ويف تفاعل السيد الوزير مع ما أاثره السيدات والسادة النواب       
من إشكاالت وما اختذوه من مواقف، عرب السيد الوزير احملرتم، 
عن أسفه لكيفية تعاطي بعض السيدات والسادة النواب مع املادة 

لطعون االسالفة الذكر، مؤكدا أن اللجنة االستشارية للنظر يف 
املتعلقة ابلتعسف يف استعمال حق خيوله القانون غري اتبعة ألية 
جهة، وأن هلا دورا استشاراي تعمل يف اجتاه تسريع وتسهيل حق 
النزاعات بني اإلدارة وامللزمني، كما أن األمر معمول به يف بعض 
الدول مثل فرنسا، هذا فيما خيص التعديل املتعلق ابللجنة 

 يف الطعون املتعلقة يف استعمال حق خيولهاالستشارية للنظر 
 .القانون

مكررة واليت مت حذفها مبجلس املستشارين  1أما بشأن املادة       
فقد أشار السيد الوزير، أنه مراعاة الحرتام الدستور، ومصلحة 
املواطنني، واملصلحة العليا للوطن، فإن احلكومة تلتزم ابإلتيان 

 الثالثة ملعاجلة اإلشكال املتعلقمبشروع قانون يراعي األهداف 
بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة واجلماعات الرتابية 

 .من خالل احلجز على أمواهلا وممتلكاهتا

نشري يف األخري، أن جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس       
النواب صادقت خالل نفس االجتماع، ويف قراءة اثنية على 

كما أحيل   7182للسنة املالية  24.87ون املالية رقم مشروع قان
 :من جملس املستشارين ابلنتيجة التالية

 12ـون: املوافقـــ

 80املعارضون: 

 .80املمتنـــعون: 

 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

منر اآلن إىل عملية التصويت، أعرض  ،شكرا للسيدة املقررة      
 .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، السيد الرئيس 7املادة 

النائب السيد عبد هللا بووانو رئيس جلنة املالية والتنمية 
 )نقطة نظام(: االقتصادية

السيد الرئيس، بغيت انخذ نقطة نظام أوال ألنكم من خالل       
ربان أبنه اثء املاضي أخالرئيس دايل اجللسة السابقة دايل يوم الثال

ق، فهاذ اليوم إن شاء هللا ستبدأون يف تطبيق قضية احلضور ابلبطائ
بغينا التفعيل دايهلم اليوم انتما غادي تبداو يف التصويت ابش 
اجللسة اجلاية إن شاء هللا نعرفو شكون اللي غاب وشكون اللي 

ا محضر وشكون اللي نسا البطاقة دايلو وشكون اللي يعين ابقا 
 .تعطاتوش البطاقة دايلو

 النقطة الثانية فيما يتعلق رمبا غري خطأ ألنه املصوتون يعين       
اللي كانت يعين مع املشروع، وكان عفوا واحد العدد اللي   75

كان ضد ماشي هو هداك دقيق واملمتنع نفس األمر، واحد 
 .الصوت اللي نساتو رمبا السيدة النائبة، شكرا



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

3 

 :السيد الرئيس

شكرا، فيما خيص املالحظة األوىل بطبيعة احلال هذا التزام       
من طرف املكتب وأعتقد من طرف جل أو كل النائبات والنواب 
سنتقدم أسبوعيا بكل املعلومات اخلاصة ابلغياب وابحلضور، 

 .السيد النائب

 )نقطة نظام(: النائب السيد عمر بالفريج

 السيد الرئيس،

ه مت دايل جلنة املالية وكنلقى فيأأتسف بقراءة هاذ التقرير       
مكررة مقابل التزام احلكومة  1حذف هذه املادة على املادة 

ابلرجوع إىل الربملان، هاذي تكلمنا فيه وسط اللجنة والسيد 
الرئيس، قالينا ابللي ما تكتبش يف التقرير كان نقاش حيث كان 

اليوم  و عدد دايل األشياء اللي تناقشات منهم نواب آخرين وتقالينا 
 .كنلقاوه يف التقرير فأأتسف من هذا

 :السيد الرئيس

من البند واحد  6أعرض املادة  شكرا شكرا للسيد النائب،   
كما صادقت عليها اللجنة املوافقون؟ األسبوع.. احنا  للتصويت

السيد الرئيس السي بووانو األسبوع املقبل سنقوم بذلك، كيفية 
  .تكنولوجية حىت اإللتزام تكنولوجي

 811: املوافقـــون

  57: املعارضـون

 .1: املمتنعـــون

كاينش ا  من البند األول، م 7صادق اجمللس على املادة       
املعارضون؟ أقوم ابلتصويت مرة اثنية إذا مسحتم املوافقون شحال؟ 

 :النتائج النهائية ال ال املعارضون؟ ال أحد، املمتنعون،

 290املوافقـــون: 

 81املعارضـون: 

 90املمتنعـــون: 

 .من البند األول 7صادق اجمللس عن املادة  شكرا

 :كما صادقت عليها اللجنة 09املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 81املعارضـون: 

 90املمتنعـــون: 

 .11صادق اجمللس على املادة 

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 96املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 81املعارضـون: 

 90املمتنعـــون: 

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 211املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 81املعارضـون: 

 90املمتنعـــون: 

 .: اإلمجاع211املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 238املادة  أعرض

 290املوافقـــون:  

 80املعارضـون: 

 30املمتنعـــون: 
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 .841صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 233املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 80املعارضـون: 

 30املمتنعـــون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 238املادة  أعرض

 136املوافقـــون: 

 86املعارضـون: 

 81املمتنعـــون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 261املادة  ضأعر  

 290املوافقـــون: 

 81املعارضـون: 

 90املمتنعـــون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 219املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 81املعارضـون: 

 96املمتنعـــون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 188املادة  أعرض

املوافقون؟ ال مسطراي غري مسموح، مت االتفاق مع السادة 
 .والسيدات رؤساء الفرق

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 188املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 املعارضـون: ال أحد

 90املمتنعـــون: 

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 123املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 ؛86ون: املعارضـ

 30املمتنعـــون: 

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 131املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 املعارضـون: ال أحد

 91املمتنعـــون: 

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 181املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 املعارضـون: ال أحد

 91املمتنعـــون: 

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 160املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 املعارضـون: ال أحد

 91املمتنعـــون: 

للتصويت كما صادقت عليها  املكررة 18أعرض املادة  1البند 
  ة:اللجن

 290املوافقـــون: 

 املعارضـون: ال أحد
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 98املمتنعـــون: 

عليها للتصويت كما صادقت  املكررة 262املادة  أعرض
 :اللجنة

 136وافقـــون: امل

 86املعارضـون: 

 املمتنعـــون: ال أحد

للتصويت كما صادقت عليها  مكررة مرتني 262املادة  أعرض
 :اللجنة

 136املوافقـــون: 

 80املعارضـون: 

 81املمتنعـــون: 

كما صادقت عليها  املكررة 116إضافة املادة  أعرض للتصويت
؟ 747السي مضيان موافق على املادة  اللجنة: املوافقون؟

 املعارضون؟

 290املوافقـــون: 

 املعارضـون: ال أحد

 91املمتنعـــون: 

املكررة كما صادقت عليها  777صادق اجمللس على املادة 
 .اللجنة

 :للتصويت كما صادقت عليه اللجنة البند الثالث أعرض

 290املوافقـــون: 

 81املعارضـون: 

 98املمتنعـــون: 

 :للتصويت كما صادقت عليه اللجنة البند اخلامس أعرض

 290املوافقـــون: 

 81املعارضـون: 

 98املمتنعـــون: 

للتصويت كما صادقت عليها  حذف املادة املكررة أعرض
 .اإلمجاع :اللجنة

 .مكررة 1صادق اجمللس على حذف املادة 

 :يها اللجنةللتصويت كما صادقت عل 26املادة  أعرض

 290املوافقـــون: 

 املعارضـون: ال أحد

 96املمتنعـــون: 

 .87صادق اجمللس النواب على املادة 

أعرض مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية للتصويت كما 
 :صادقت عليه اللجنة

 299املوافقـــون: 

 86املعارضـون: 

 30املمتنعـــون: 

 13.26قانون املالية رقم مشروع  جملس النواب علىصادق 
 .يف قراءة اثنية 1821للسنة املالية 

ممثلي فرق األغلبية من فضلكم  منر اآلن إىل إعطاء الكلمة      
ابقي ما هنيناش اجللسة. السيدات والسادة النواب، السيدات 
والسادة النواب، عملية التصويت ليست ابألساس، اإلنصات 
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لمة  التصويت فأعطي الكلبعضنا أهم من كل شيء آخر، تفسري
 .عن فرق األغلبية للسيد النائب حممد خيي

 :النائب السيد حممد خيي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يف إطار تفسري التصويت، وابسم األغلبية بطبيعة احلال       
بة ال تستدعي كل النقاش اللي شهدته هذه القالقراءة الثانية رمبا 

يف القراءة األوىل تذكريا ابلسياق دايل عرض مشروع قانون املالية 
واالستثنائية دايلو وإىل غريه من املعطيات والتفاصيل كثرية اللي 
خضنا فيها مبناسبة املناقشة دايل مشروع قانون املالية يف الصيغة 

 ...دايلو األوىل

 :السيد الرئيس

 .تفضل، تفضل السيد النائب      

 :النائب السيد حممد خيي

قلت أن القراءة الثانية رمبا ال تستدعي أن نكرر كل النقاش       
ون اللي عرفته القبة مبناسبة يعين املناقشة املستفيضة ملشروع قان

 املالية، وللتأكيد على الطابع االستثنائي ملشروع قانون املالية دايل
 ...7182سنة 

 :السيد الرئيس

السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة النواب حنرتمو       
 .السيد النائب املتدخل ابسم األغلبية

 

 :النائب السيد حممد خيي

وهنا البد من التذكري أبن كان اتفاق ما بني املكوانت       
السياسية على ضرورة التسريع مبناقشة مشروع قانون املالية نظرا 

طبيعة احلال اخلروج من حالة االنتظارية اللي كانت  ألن ب
كتشهدها البالد يف غياب املصادقة على قانون املالية يف اآلجال 
القانونية دايلو املعتادة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 
للمالية. بطبيعة احلال كان هناك تعاون ما بني كل الفرقاء 

ت عديدة من اقشة العتباراالسياسيني على ضرورة يعين تسريع املن
بينها أوال أن هذا قانون استثنائي جا يعين جسرا ما بني حكومتني 
وما بني برانجمني حكوميني وأنه وضعته احلكومة السابقة، وفيه 
بطبيعة احلال أتكيد على التزام احلكومة مبواصلة جمموعة من 
اإلصالحات اللي شهدهتا احلكومة السابقة بقيادة األستاذ عبد 

 .اإلله بن كريان

ما يهمنا بطبيعة احلال يف القراءة الثانية اللي صادق عليها       
جملس النواب اليوم والعشرين تعديل اللي كان اللي فيه بعض 
اإلجراءات اجلبائية العادية اللي بطبيعة احلال كان عليها اتفاق يف 

 نجلنة املالية، واللي ما حدث شي تغيري كبري يف يعين يف القانو 
وأحدث بطبيعة احلال وهذا أمر إجيايب جدا يعين مت التثمني دايلة 
يف اللجنة اإلستشارية لتلقي الطعون كواحد اهليئة وسيطة تديل 
آبرائها االستشارية يف احلالة دايل تقدمي الطعون أو ال احلالة دايل 
التعسف يف استعمال احلق يعين يقضي به القانون، كان النقاش 

يعين على لسان اجملموعة دايل املتدخلني حول أساسا كما جاء 
مكرر. وهنا البد أن يعين أن أستغل هذه  1احلذف دايل املادة 

املناسبة ألؤكد على ما يلي: النقاش الذي شهدته هذه املادة بعد 
املصادقة عليها يف جملس النواب أعتقد أنه احنا كنا كنتمناو أنه 

إدخال  منشيو إىل يعينبطبيعة احلال عوض ما منشيو إىل احلذف 
تعديالت حتسينية هلاذ اإلجراء اللي كنعتربوه مهم جدا من الناحية 
القانونية ألنه جاء أوال ابش ميأل واحد الفراغ كان موجود يف 
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مكرر مل  1مسطرة تنفيذ األحكام، مبعىن أن اجلوهر دايل املادة 
 لألسف يف نقاش مغلوط يف أييت أو مل تكن هذه املادة كما شاع

وسائل اإلعالم أهنا جاءت ابش تعرقل تنفيذ األحكام، األصل 
هو أن املادة جات ابش توضع مسطرة لتنفيذ هذه األحكام وليس 

 أوال؛ لعرقلتها

هناك فراغ حقيقي من الناحية القانونية الزم يتوضح  :اثنيا      
يف املسطرة دايل تنفيد األحكام على الدولة وعلى اجلماعات 

 احمللية؛

أن استمرارية املرفق العام وحفظ املصلحة العامة والتوازن  :اثلثا     
ما بني هذه القواعد الدستورية حىت هو أمر مهم جدا، ألنه احلق 
دايل املواطنني اللي حكمت هلم احملكمة ابش يعين يتعوضو هذا 
حق بطبيعة احلال دستوري، ولكن هناك يعين قواعد دستورية 

 .ة دايهلا أثناء يعين تنفيذ هذه األحكامأخرى الزم من املراعا

أمر آخر ال ميكن إال أن نسجل أن يعين الربملان كسلطة       
تشريعية أو الربملان كمؤسسة حتتكر سلطة التشريع جيب بطبيعة 
احلال أن تبقى مبنآى عن التأثري اللي ميكن حتدثو نقاش خاضته 

أو  من املنطقي جمموعة مهنية أو جزء من اجملتمع، من املعقول أو
من الطبيعي أن يستمع نواب األمة والربملان لنبض الشارع وأن 
يكونوا على اتصال دائم يعين ابلنقاش اجملتمعي اللي ممكن تعملو 
يعين قانون جديد وال مادة جديدة يف قانون املالية، لكن من املهم 
جدا بطبيعة احلال أن حنرص على أن القاعدة القانونية قاعدة عامة 

جمردة ونشرع جلميع احلاالت ومبا حيدث توازن يف اجملتمع ومراعاة و 
 .للمصاحل اخلاصة واملصلحة العامة

األمر اآلخر أن احلكومة، بطبيعة احلال حينما قبلت التعديل       
مكرر التزمت بشكل واضح بيعين يف القريب  1دايل حذف املادة 

وع قانون شر العاجل أبن تتفاعل مع هذه املطالب، أبن أتيت مب
يتناول هذه اإلشكالية دايل تنفيذ األحكام على الدولة 

واجلماعات احمللية بطبيعة احلال مبا يعيد األمور إىل نصاهبا وحيدث 
التوازن املطلوب ما بني كما قلت هاذ املصلحة العامة واملصلحة 
اخلاصة، إذن احنا تفهمنا إىل حد ما التربير دايل أن هاذ املادة 

ي املكان دايهلا الطبيعي هو قانون املالية، ميكن مكرر ماش 1
نتفقو على هاذ املسألة أو خنتلفو عليها ولكن اللي أساسي أن 

 1اليوم القبول دايلنا هباذ التعديل وابلتصويت على حذف املادة 
مكرر ليس ألهنا خطأ يف األصل، ولكن ألن كاين سوء يعين 

هناك  الية ما دام كاينتفاهم مرتبط ابإلدراج دايهلا يف قانون امل
التزام واضح دايل احلكومة أبهنا غتجيب مشروع قانون حيل لينا 
هاذ اإلشكال، فأعتقد أن هاذ املسعى حىت هو أو ال هاذ اإللتزام 
احنا نؤكد عليه ونثمنه وننتظر يعين تفاعل قريب إن شاء هللا من 

ذ ااحلكومة يف األايم املقبلة، ابش يعين نلتفتو من جديد إىل ه
الفراغ القانوين اللي كاين فيما خيص املسطرة دايل تنفيذ األحكام 

 .القضائية على الدولة وعلى مجاعات احمللية، شكرا السالم عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا السيد النائب، عن فريق األصالة واملعاصرة       
 .السيد النائب صالح الدين أبو الغايل

 :أبو الغايلالنائب السيد صالح الدين 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يف فريق األصالة واملعاصرة ما كانش ممكن نساندو 
لبعض احليثيات وأسباب واضحة  7182مشروع قانون املالية 

وموضوعية، أوال هاذ املشروع قانون املالية تيجي فواحد الوقت 
 كتعرفو أنه هاذ مشروع قانون املالية توضع يف شتنرب  متأخر جدا،

، احلكومة خذات واحد الوقت زمين غري معقول متاما يف 7187
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 وستة شهور واحلكومة تتناقش اهليكلة احلكومية، يف وجه املغاربة
الوقت اللي مشروع قانون املالية هو مبثابة واحد املرآة تعكس مجيع 

 دايل هاذ قانون املالية على مجيعالقطاعات احلكومية والتأثري 
قل امليادين اللي كتهم الشغيلة املغربية، من صحة وتعليم وجتهيز والن

وعدالة، هاذ الشي كلو كاين يف قانون املالية. مع األسف احنا 
يف شهر يونيو اي هللا مازال تناقشو اليوم املوافقة واملصادقة على 

اربة اللي هذا حيف اجتاه املغمشروع قانون املالية، إذن ابلنسبة لينا 
 تيعانيو يف مجيع اجلماعات القروية والبلدية؛

مث املسألة الثانية تتعلق ابلفرضيات اللي تبناها أو اعتمد       
دوالر  451عليها مشروع قانون املالية، هاذ الفرضيات دايل 

، 511أو  351الغاز دايل البواتن اللي ما بقاتش، اليوم فات 
 بواحد العجز اللي احنا عارفينو ما زال غادي يتزادفرضية تتعلق 

أايم آخر تقرير دايل مكتب الصرف  4أو كتعرفو على أنه هاذي 
 يف املغرب تكلم على تفاقم يف العجز امليزاين التجاري، مبعىن أنه
مازال اليوم احنا ما عندانش ابش منولو اإلقتصاد دايلنا املغريب، 

ادي جعو عاود اثين للمديونية وأان غهذا تيمعين أنه غادي منشيو نر 
نرجع للمديونية ابش نصرفو امليزانية دايلنا، كذلك كاين بعض 
 املعطيات كارثية ابلنسبة لإلقتصاد الوطين دايلنا اليوم، فيما خيص

، %1,7ال الشغل، تراجع بعض القطاعات حبال النسيج ب
، %84تراجع دايل االستثمارات اخلارجية املباشرة يف املغرب ب

، ارتفاع الطاقة %48التفاقم اللي قلت دايل امليزان التجاري ب
، ما زال الصناعة دايلنا اليوم %32أو اإلسترياد دايل الطاقة ب

دايل االندماج كقيمة مضافة دايل  %75اي هللا يف حدود 
الصناعة املغربية فيما خيص مثال السيارات، ما تنوصلو حىت 

مة ، مازال عندان فوارق جمالية مهمن القيمة املضافة احمللية %75ل
جدا، ما زال مثال املؤسسات واملقاوالت العمومية اللي اتبعة 
للدولة حتت ضماانت الدولة ما تتستثمرش يف كل جهات املغرب 
بواحد الطريقة متوازنة، وعلى سبيل املثال أذكر ثالث جهات: 

ة، هاذ احلسيم-القنيطرة، وطنجة-سطات، الرابط-الدار البيضاء
دايل اإلستثمارات  %21ثالث جهات بوحدهم كيستولو على 

العمومية دايل املؤسسات واملقاوالت العمومية. احنا تنطالبو 
احلكومة ونبهنا احلكومة أنه خاصها تدير واحد اجملهود كبري فيما 
خيص إعادة التوازانت دايل هاذ اإلستثمارات دايل املؤسسات 

كك سسات تنتكلمو على السدايل الدولة، منني تنكلمو على املؤ 
احلديدية، على مؤسسة العمران، تنتكلمو على املطارات، تنتكلمو 
على كل املؤسسات اللي تتوصل ابإلمكانيات دايل الدولة، هاذ 

 .املفارقة اجملالية ما خاصهاش تبقى

كذلك صوتنا ضد هاذ املشروع قانون املالية ألنه مل حيرتم       
يل طنية للجباايت اللي تّدارت يف أبر توصيات دايل املناظرة الو 

، هاذ التوصيات منهم: كيفاش احلكومة غاذا تعاجل 7184
املشكل دايل القطاع الغري املهيكل، مادرتوش احلكومة، قالت لينا 
احلكومة يف املناظرة غتدير ما يسمى إبصدار دليل املراجعة 

ية، قالت ئاجلبائية، ما زال حلد اليوم ما كاينش دليل املراجعة اجلبا
احلكومة على أنه غادي أتطر املقتضيات املتعلقة إبشعار الغري 

دايل حجوزات األموال املغاربة يف األبناك،  la TD لدى الغري
بال ما يكون عندهم إشعار أو بال ما متشي للقضاء، ما دارتوش، 
أو هذا إلتزام كان رئيس احلكومة السابق. قالت احلكومة يف 

 La اليوم قلنا TVA تدير إصالح دايل املناظرة أنه غادية
TVA كاين ربعة دايل TVA  ؛  %81؛ كاين %2كاين

 ، قالو أنه يف املناظرة غادة تويل جوج%71؛ كاين%83كاين 
TVA حلد اليوم ما كيناش ابش نبسطو املساطر. قالت املناظرة ،

على أنه غادي ندعمو اجلماعات، ألنه بعض اجلماعات القروية 
مل القروي ما فحاهلاش، ما عندهاش ولو درهم دايل وخاصة يف العا

الفائض، درهم دايل الفائض ما كاينش، بل حىت املوظفني يف 
بعض اخلطرات تتمشي لعند وزارة الداخلية ابش تكمل ليهم 
خالصهم، هاذي من بعض املعطيات اللي تتبني على أنه ما كانش 
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روع ا فهاذ مشممكن نلقاو احنا االرتياح دايلنا والطمأنينة دايلن
جاوب مع توي قانون املالية ابش اللي غادي جياوب على املغاربة

 .االنتظارات دايهلم

فيما خيص الشغل، كنا كنتاظرومن مشروع قانون املالية فيما       
خيص الشغل جييب أجوبة على الوضعية الكارثية اللي عندان يف 

و  جطالشغل، ابش نذّكر هاذ احلكومة هاذي يف حكومة إدريس 
ألف منصب شغل يف السنة، حكومة األستاذ  871كنا كنخلقو 

ألف منصب شغل يف السنة، ما  841عباس الفاسي كنا كنشأو 
ألف منصب  77نشأان معدل دايل  7185إىل  7187بني 

ألف؟  77ألف ملعدل دايل  841شغل. كيف يعقل أنه دزان من 
السامية حسب املندوبية  7187مع األخذ بعني اإلعتبار أنه يف 

 .ألف منصب شغل صافية 72للتخطيط فقدان صايف 

ابلنسبة للصناعة، اللي تنتكلمو على املعامل اللي غلقات       
مقاولة اللي سدات يف املغرب هاذ  3711ما كنتكلمش على 

ست شهور، كنتكلم على املشكل دايل التصنيع اللي تنقولو 
سيارات جبنا ا الخصنا نصنعو البالد ألنه جبنا الطونوبيالت، جبن

الطائرات. هاذ الشي كلو احنا فرحانني أنه جبنا هاذ السيارات 
 غادي يبداو يتصنعو يف طنجة وطائرات بدينا كنربطو الرتيسيتنيت
فيهم، مزاين هاذ الشي ولكن القيمة املضافة دايل املغرب ما  

، هاذ الشي اللي كيجعلنا احنا ما كنقدروش %75كتفوتش 
ما عدانش احلق نصدرو ليهم حبال مصر نصدرو لبعض الدول 

دايل أكادير خاصك  l'accord ألنه اإلتفاق اللي عندان يف
دايل نسبة إدماج يف التصنيع  %31تكون عندك على األقل 

املغريب ابش يقبلو منك تصيفط هلم مثال السيارات. إذن كاين 
 secteur مشكل آخر كيتعلق ابهليمنة دايل القطاع الثالثي أو

tertiaire   من شحال هاذي كان يف املغرب كان القطاع األويل
هو الفالحة، هو اللي كينتج أكرب نسبة دايل الناتج الداخلي 
اخلام. اليوم القطاع الفالحي هو املشغل األول لكن املنتج األول 

هو اخلدمات: التجارة، األبناك، اإلتصال والنقل اللي مهمني 
ع لي كيشكل هو القطا ولكن ماشي مها اللي كيشتغلو بزاف ال

دزان من الفالحة  le secteur secondaire الصناعي
للخدمات، ونقزان على الصيانة، مبعىن احلكومة ما عندهاش تصور 
 حقيقي لتصنيع البالد واحنا يف فريق األصالة املعاصرة طلبنا على

 le أنه يكون خمطط وطين لتصنيع البالد كيفما كان
programme phosphatier   انمج كذا خاصنا تصنيع والرب

 .البالد خاصنا هنتمو ابلتصنيع

كذلك ابلنسبة للمديونية، ما قدرانش نصوتو على مشروع       
دايل السنوات  3قانون املالية ألنه كاين مشكل دايل أنه هاذ 

مليار  511مليار دايل الدرهم إىل  311تفاقمت املديونية من 
دايل الدرهم دايل دين  مليار 751، اليوم 511دايل الدرهم إىل 

دايل املليار دايل الدرهم دايل الدين  181اخلزينة بوحدو، و
دايل املديونية دايل الدين  % 13العمومي مبعىن أنه اليوم وصلنا ل

العمومي، هاذ الدين هذا اللي اإلقرتاضات اللي تتجي احلكومة 
سنني  3ابش الربملان تعطيوها املوافقة االقرتاضات اقرتضت يف 

مليار دايل الدرهم اللي اقرتضت احلكومة. هاذ  351ألخرية ا
اإلقرتاضات احنا طلبنا من احلكومة يف تعديل لقانون املالية وداز 
يف جملس املستشارين ورفضات احلكومة ماشي غري التعديل 
سحبت املادة كلها ابش ما تلتزمش بواحد السقف دايل 

عىن ما ات، مباإلقرتاضات، احلكومة ترفض وضع سقف لإلقرتاض
زال غادة يف واحد املنحى تصعيدي دايل اإلقرتاضات، واحنا يف 
فريق األصالة املعاصرة نبهنا احلكومة أنه هاذ الشي يشكل واحد 
اخلطر على البالد عالش؟ ألنه ما درانش التصنيع، ما درانش 

ما عندانش فائض، إذن   exédent التجارة، وما عندانش
 1,2دران فائض  7117قت اللي يف كنمشيو لإلقرتاضات يف الو 
اليوم  %1,1دران فائض دايل  7111من الناتج الداخلي اخلام، 
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سنوات مكاينش فائض، كاين عجز يف امليزانية اللي كيتمول  3
 .منني؟ من اإلقرتاضات

املعطى األخري اللي جعلنا ما نقدروش نصوتو على مشروع       
ال لة، مشكلة كبرية حبقانون املالية هو التقاعد، التقاعد مشك
ناه وابش نداويوه اعطي ديك املريض اللي كيعيش واحد النزيف

أسبريين، قلنا غادي ما ميوت اليوم عفاك ميوت حىت لغدا، كان 
، غادي ميوت 7178غادي يوقف الصندوق املغريب للتقاعد يف 

، احلكومة ما زال ما اعطاتناش تصور مشويل بل اعطاتنا 7171
، 74ل 71ياسي، زادت يف سن التقاعد من واحد اإلصالح مق

زادت يف املسامهة وقلصت من املعاشات، هذا هو اإلصالح 
الوحيد اللي دارت كإصالح مقياسي، إذن يف األصالة املعاصرة 
ما ممكنش نصوتو مع هاذ مشروع قانون ألنه ما كيجيبش أجوبة 

 .لبالدان مع األسف. وشكرا

 :لسيد الرئيسا

عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية شكرا، شكرا،       
 .السيد النائب أمحد التومي

 :النائب السيد أمحد التومي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب،

ما كان بود الفريق اإلستقاليل أن يتدخل يف مناقشة مشروع       
كما صادق عليه جملس املستشارين يف إطار  7182قانون املالية 

تفسري التصويت، لوال استحضار بعض املالحظات على ضوء 
التعديالت اليت قدمها جملس املستشارين على هذا املشروع يف ظل 

 .املرحلة الراهنة

ويف مقدمة هاته املالحظات التعامل السليب للحكومة مع       
غم أمهيتها واجملموعات النيابية ر التعديالت اليت تقدمت هبا الفرق 

يف حتسني املشروع وإغنائه مبا يف ذلك الزايدة يف مداخيل اخلزينة 
دون املس ابلقدرة الشرائية للمواطنني، عندما يتعلق األمر بتوسيع 
الوعاء الضرييب ليشمل ابألساس املواد الكمالية، األمر الذي يؤدي 

عاده عمل التشريعي أببحتما إىل مصادرة حق النواب يف ممارسة ال
املالية واالقتصادية واإلجتماعية، وهذا يعين أن احلكومة ال تتوفر 
على إرادة سياسية يف اإلصالح اجلبائي الذي يبقى املدخل 
الرئيسي يف حتقيق العدالة اجلبائية وزرع ثقافة الضريبة كواجب 
وطين سلوكا وممارسة لدى امللزمني، مبا يضمن مكافحة ظاهرة 

ص الضرييب من طرف بعض الشركات يف الوقت الذي التمل
يكتوي بنار الثقل اجلبائي املوظفون واألجراء الذين تقتطع منهم 
الضريبة على الدخل من املنبع وكذلك الشأن لصغار التجار 
واملهنيني واحلرفيني الذين أصبحت الضرائب املفروضة عليهم 

لظاهرة اليت اتشكل عبئا ثقيال على وضعيتهم اإلجتماعية. هاته 
أخدت طابعا مزمنا طابعا يف غياب إصالح أو تدابري حقيقية من 

 شأهنا مكافحة هذه اآلفة اليت تؤشر رمبا لفساد مايل حقيقي؛

وهتم املالحظة الثانية، غياب التوازن اإلجتماعي يف القوانني       
املالية عندما تعتمد احلكومة مقاربة التوازن املايل الضيق، األمر 

ي يؤدي حتما إىل تغييب البعد اإلجتماعي يف امليزانية سواء الذ
من حيث جعل القانون املايل آلية أساسية خللق الثروة وتوزيعها 
العادل وحتقيق العدالة اإلجتماعية وتكافؤ الفرص، بعدما ضعف 
دور الدولة كمحرك أساسي للنمو اإلقتصادي واإلنعاش 

املرصودة للقطاعات  اإلجتماعي. كما أن اإلعتمادات اهلزيلة
اإلجتماعية اإلسرتاتيجية اليت هلا ارتباط وثيق ابحلياة اليومية 
للمواطنني ومستقبل البالد، تشكل مؤشرا حقيقيا على غياب 
البعد اإلجتماعي يف امليزانية السنوية وانعكاس ذلك سلبا على 
السلم اإلجتماعي كما عربت عن ذلك االحتجاجات اليت تعيشها 
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تبارها ب تدين اخلدمات الصحية والتعليمية والثقافية ابعالبالد بسب
 حقوقا أساسية مطلوب من الدولة ضمان توفرها؛

يل أما املالحظة الثالثة فتتعلق بغياب رؤية واضحة للتشريع املا      
مكرر اليت مبقتضاىها ال جيوز تنفيذ  1وعلى سبيل املثال املادة 

ي به يف حق الدولة األحكام احلائزة على قوة الشيء املقض
واجلماعات الرتابية إال يف حدود اإلعتمادات املالية املفتوحة 
ابمليزانية، األمر الذي يعترب ضراب للسلطة القضائية واألحكام 

 .الصادرة عنها

من مشروع قانون  784ويف نفس السياق، جاءت املادة       
سلطة لاملايل مبقتضى قد يدفع لرتسيخ دعائم الشطط يف إستعمال ا

وفتح الباب على مصراعيه أمام تفشي الرشوة واستغالل النفوذ 
املتمثل يف اإلدارة التقديرية. هذا التوجه للتعامل اإلداري مل يعد له 
مربر يف دولة احلق والقانون واحلكامة اجليدة، نتمىن من احلكومة 
التخلص من هذا املنظور الضيق للقانون املايل الذي أصبح 

التوجهات واإلختيارات اليت جاء هبا الدستور متجاوزا حبكم 
ا اجلديد ومتطلبات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية اليت يتطلع إليه

املغاربة من خالل اعتماد التوازن اإلقتصادي واإلجتماعي إىل 
جانب التوازن املايل، من خالل اعتماد ميزانيات الربامج عوض 

لسياسات اجليدة يف تدبري ا امليزانيات القطاعية مبا يضمن احلكامة
العمومية وربط املسؤولية ابحملاسبة، وكذلك انسجاما مع القانون 
التنظيمي لقانون املالية اجلديد من خالل جعل القانون املايل 
دعامة أساسية للتوزيع العادل خلريات البالد ملواجهة الفوارق 

خالل  مناإلجتماعية واجملالية اليت ال تزداد إال اتساعا، وأخريا 
التعجيل ابإلصالح اجلبائي حىت يتزامن مع مشروع قانون املالية 

 .والسنوات الالحقة 7181لسنة 

 

 

 السيد الرئيس،

ويف انتظار أن يصبح القانون املايل يف خدمة املواطنني       
وتطلعاهتم وانتظاراهتم على الوجه األكمل حرص الفريق 

ناع على مشروع إلمتاإلستقاليل على متسكه مبوقفه ابلتصويت اب
قانون املالية استنفذ أهدافه قبل املصادقة النهائية، عليه والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا لكم، شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيد رئيس جلنة       
املالية والتنمية اإلقتصادية، شكرا للسيدات والسادة رؤساء اللجن 

عت رف كرا للسيدات والسادة النواب، شكرا للجميع،الدائمة، ش
 .اجللسة

 


