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ويف إطار قراءة ثانية أحيل من جملس املستشارين

محضر الجلسة التاسعة والثالثين بعد المائتين

مشروع قانون رقم  664.68املتعلق باهليئة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الرشوة وحماربتها ،ومشروع قانون رقم 682.68
يتعلق بتنظيم مهنة حماسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية
للمحاسبني املعتمدين.

التاريخ :الثالثاء  90رجب 6341ه ( 82أبريل 8962م).
الرئاسة :السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس جملس النواب.

ومن السيد رئيس احلكومة توصل اجمللس مبراسلة تتعلق
بدعوة املرشح السيد حسن بوركالن لشغل املقعد النيايب الذي
كان يشغله املرحوم موحى بوركالن.

التوقيت :أربع ومخسون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية بعد
الزوال والدقيقة الثانية.
جدول األعمال :اجللسة الشهرية لألسئلة الشفهية املتعلقة

وأخريا ،عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة
الكتابية اليت توصل هبا جملس النواب من  86إىل  82أبريل
 8962هي 22 :سؤاال شفويا 669 ،سؤاال كتابيا638 ،
جوابا عن أسئلة كتابية ،األسئلة الكتابية املتبقاة دون جواب

بالسياسة العامة املوجهة للسيد رئيس احلكومة.

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ،رئيس
الجلسة:

 ،69.223وشكرا السيد الرئيس.

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

السيد الرئيس:

المرسلين.

شكرا ،نشرع اآلن يف جدول األعمال الذي يتضمن

السيد رئيس الحكومة المحترم،

جزأين :يتعلق اجلزء األول باألسئلة احملورية يف سؤالني اثنني،
واجلزء الثاين يتعلق بباقي األسئلة ويتضمن مثانية أسئلة ،تفضل
السيد النائب.

السيدة والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

طبقا ملقتضيات الفصل  699من الدستور وخاصة

النائب السيد ميمون عميري (نقطة نظام):

الفقرة الثالثة منه ،وعمال مبقتضيات املواد من  898إىل 892
من النظام الداخلي ،يعقد جملس النواب هذه اجللسة املخصصة
لألسئلة الشفهية املتعلقة بالسياسة العامة اليت جييب عنها السيد
رئيس احلكومة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس المحترم،
السيد الرئيس ،بامسي كنائب برملاين عن منطقة زاكورة
وباسم فريقنا بغينا نطلبو منكم كرئيس وكمجلس تالوة الفاحتة
على احلادثة السري اللي وقعت اليوم مبنطقة "تيشكا" جببال
"تيشكا" ،مبنطقة ورزازات ،واللي عدد الضحايا دياهلا تقريبا 2

وقبل الشروع يف جدول األعمال ،أعطي الكلمة للسيدة األمينة
لتالوة ملخص عن املراسالت الواردة عن املكتب ،فلتتفضل.
السيدة مينة بوهدود أمينة المجلس:

أشخاص حافلة ،السيد الرئيس احملرتم ،ومن خالل كذلك
كنطلبوا منكم ومن احلكومة اإلسراع يف تنفيذ مشروع نفق
"تيشكا" ،وشكرا.

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
توصل مكتب جملس النواب مبشروع قانون رقم
 83.62يتعلق بالغرف املهنية.
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السيد الرئيس:

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

تعرف الطرق املغربية حوادث سري كل يوم ،والفاحتة
كنقراوها ترمحا على مجيع ضحايا الطرق .الكلمة اآلن يف إطار
اجلزء األول املتعلق باألسئلة احملورية ،وأعطي الكلمة يف حدود

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل وآله وصحبه ومن واله.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

دقيقة لتقدمي السؤال احملوري األول لفرق وجمموعة االللبية
واملتعلق بالسياسة احلكومية خلفض الدين العمومي واسرتجاع
التوازنات املالية .السيد الرئيس أنت اللي خاصك تضبط هاذ
العملية خليونا نبداو اجللسة نبداوها فواحد اجلو هادئ ،بزاف د

السيدات والسادة النواب المحترمون،

أود يف البداية أن أشكر فرق وجمموعة األللبية على
طرح هذا املوضوع املهم املتعلق بسياسة احلكومة خلفض الدين

واسرتجاع التوازنات املالية ،وجوابا على هذا السؤال سأبني أوال
ملاذا وكيف يتم اللجوء إىل االستدانة ،مث سأستعرض ثانيا
أسباب ارتفاع مديونية املغرب خالل السنوات األخرية وسأوضح

احلوادث مفجعة السيد الرئيس ..أنا قلت نرتحم السيد الرئيس..
الكلمة ألحد النواب لطرح السؤال حول السياسة احلكومية
خلفض الدين العمومي واسرتجاع التوازنات املالية شكون اللي
ليطرح السؤال؟

يف األخري اسرتاتيجية احلكومة للتحكم يف التوازنات املالية
وخفض الدين العمومي.

النائب السيد الحسين قاسمي:

أوال :لماذا وكيف يتم اللجوء إلى االستدانة؟

شكرا السيد الرئيس،

يف البداية البد من التأكيد على أن احلكومة ومنذ

السيد رئيس الحكومة المحترم،

توليها املسؤولية جعلت من االستعادة التدرجيية للتوازنات املالية
أولوية كربى ،إىل جانب أولويات مهمة أخرى تتمثل يف تسهيل
احلياة للمقاولة وحتسني مناخ األعمال وإعادة التوازن للمجتمع

عرف املغرب خالل العشر سنوات األخرية إشكاالت
كبرية على مستوى التدبري املايل العمومي أدت إىل تفاقم عجز
امليزانية وارتفاع املديونية بشكل مضطرب وضعف القدرات

من خالل االهتمام بالفئات املهمشة ،وذلك يف إطار تنزيلها
للمبدأ الذي نص عليه الدستور يف فصله  22والقاضي بأن
يسهر الربملان واحلكومة على احلفاظ على توازن مالية الدولة.
كما ينبغي التذكري باملعطيات التالية :إن تعبئة

االستثمارية العمومية نتيجة اخنفاض قدرة املوارد العادية على
تغطية النفقات اجلارية ونفقات االستثمار.
وبالنظر لألمهية القصوى اليت يكتسيها اسرتجاع
التوازنات االقتصادية واملالية وامليزاناتية ،فإننا نسائلكم السيد
رئيس احلكومة احملرتم ،ماهي إسرتاتيجية احلكومة للتحكم يف
التوازنات املالية؟ وماهي التدابري اليت تعتزمون اختاذها خلفض
موارد وتكاليف الدين العمومي؟ وشكرا.

التمويالت عرب اللجوء إىل االستدانة يفرضها عجز املوارد العادية
املتوفرة عن االستجابة للنفقات املتزايدة اليت تتطلبها مقتضيات
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،إن املديونية مرتبطة ارتباطا وثيقا
وأوتوماتيكيا مبستوى عجز امليزانية ،حيث تعرف املديونية ارتفاعا
يف السنوات اليت تسجل عجزا يف امليزانية وتتناقص يف السنوات
اليت يرتاجع فيها عجز امليزانية أو يكون فيها فائض يف امليزانية.
إن اللجوء إىل االستدانة عند الضرورة ال يشكل إشكاال يف حد

السيد الرئيس:

الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة عن السؤال.
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ذاته ،شريطة التحكم من جهة يف أوجه صرف واستعمال

 8966و 8963مقابل  4092مليار درهم بني 8992

التمويالت املعبأة باحلرص على تسخريها حصريا لتمويل
االستثمارات املنتجة ،وشريطة احلرص من جهة أخرى على أن
ال يتعدى مستوى املديونية السقف الذي يضمن استدامتها
والقدرة على إرجاعها.

و8969؛
 دعم االستهالك وذلك من خالل الرفع من األجور،حيث بلغت كتلة األجور  0192مليار درهم يف املتوسط
السنوي بني  8966و 8963مقابل  2891مليار درهم بني

كما جتدر اإلشارة يف األخري إىل أن اللجوء إىل
االستدانة خيضع للرتخيص من قبل الربملان ،باعتبار أن مستوى
املداخيل والنفقات وحاجيات التمويل السنوية يتم الرتخيص هلا

 8992و8969؛
 حتمل التكاليف املقاصة اليت بلغت  3392مليار درهميف املتوسط السنوي بني  8966و 8963مقابل 8896

يف إطار قانون املالية السنوي والذي حيدد سقفا ملستوى
التمويالت اخلارجية ال ميكن بأي حال جتاوزه وتتم تغطية الفارق
املتبقى من احتياجات التمويل باملوارد الداخلية.

مليار درهم بني  8992و ،8969لذلك فإن تدهور مؤشر
املديونية هو نتيجة طبيعية للسياسة االقتصادية التوسعية
واإليرادية واليت هنجتها احلكومة واليت مسحت يف خضم مناخ
متقلب على املستويني الدويل واإلقليمي القتصادنا مبواصلة

لقد عرف مؤشر الدين اإلمجايل للخزينة ارتفاعا ابتداء
من سنة  8969ليصل إىل حدود  % 2092من الناتج
الداخلي اخلام متم  ،8968مث  1492يف هناية  ،8964مث

حيويته واحلفاظ على مناعته ،ويف املقابل أدت هذه السياسة
إىل استهالك اهلوامش املالية املتاحة وتعمق عجز امليزانية
وارتفاع مؤشر املديونية.

السيد الرئيس،

وبالرلم من أن نسبة املديونية تبدو مرتفعة ،فإن األهم
هو مدى استدامة هذا الدين ،إذ أن املستوى احلايل للمديونية
يعد بعيدا عن اخلط األمحر والذي حدده صندوق النقد الدويل،
بالنسبة للدول الصاعدة بنسبة  % 29من الناتج الداخلي

 1490يف هناية  ،8963ويأيت هذا االرتفاع يف ظرفية اقتصادية
متيزت بارتفاع كبري يف أسعار املواد األولية واألساسية وتفاقم
األزمة املالية واالقتصادية العاملية ،أدت إىل تراجع املوجودات
اخلارجية وارتفاع حاجيات متويل االقتصاد الوطين ،خصوصا

اخلام ،واحلال أن مديونية اخلزينة ال تتعدى  ،% 13كما أن
الدين العمومي يبقى متحكما فيه كما تدل على ذلك مؤشرات
املخاطر املتعلقة به واليت تبقى يف مستويات مقبولة يف متم سنة

التمويل اخلارجي ،وملواجهة هذه الوضعية عمدت احلكومة إىل
تبين سياسة مالية توسعية ملواجهة تقلبات الدورة االقتصادية
استعملت فيها كل اإلمكانيات واهلوامش املالية امليزانياتية اليت

 ،8963حمدودية املخاطر املتعلقة بإعادة التمويل حيث مل
تتجاوز حصة الدين ذو املدى القصري  ،% 62حمدودية
املخاطر املتعلقة بسعر الفائدة حيث ال ميثل الدين ذو سعر
الفائدة املتغري سوى  2.3يف املائة.

كانت متوفرة آنذاك حيث قامت بإعطاء األولوية إلنعاش
الطلب الداخلي عرب اإلجراءات التالية:
 الرفع من االستثمار لتعويض تراجع الطلب اخلارجياملوجه لبالدنا ،حيث وصلت نفقات االستثمار استثمار
امليزانية العامة إىل  29مليار درهم سنويا يف املتوسط بني
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قاعدة ذهبية تنص على حصر االقرتاضات يف متويل نفقات

ثالثا :إستراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية

االستثمار وسداد أصل الدين فقط ،مما سيساهم يف خفض
معدل املديونية ،وهذا ما جسدته احلكومة على أرض الواقع
مبناسبة إعداد مشروع قانون املالية لسنة .8962
كما تسعى احلكومة إىل هنج سياسة اقتصادية قادرة

وخفض الدين العمومي.
السيد الرئيس،

مع استمرار الركود االقتصادي وارتفاع أسعار املواد

األساسية والبرتولية تقلصت اهلوامش املتاحة وكان البد من
إدخال إصالحات مهمة واخلروج التدرجيي من السياسة
االقتصادية التوسعية وقد مهت باخلصوص ما يلي:

على حتقيق نسب منو اقتصادي مهمة من خالل استمرار هنج
اإلصالحات البنيوية اهلادفة إىل حتسني مناخ األعمال ودعم
القطاعات املنتجة وتنويع النسيج االقتصادي الوطين لتحقيق منو

 إصالح نظام املقاصة عرب تفعيل نظام املقايسة الكليبالنسبة للبنزين والفيول بكل أنواعه والغازوال؛
 البدء يف اإلصالح الضرييب ،عرب تفعيل توصياتاملناظرة الوطنية حول اإلصالح الضرييب هبدف تعزيز مردودية

اقتصادي قوي وتضامين ،وباهلل التوفيق والسالم عليكم ورمحة
اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للفريق االستقاليل للوحدة

املنظومة اجلبائية وحتسني العالقة بني اإلدارة وامللزمني.
وبفضل هذه اإلصالحات قد جنحت احلكومة يف
تقليص عجز امليزانية من  % 2من الناتج الداخلي اخلام سنة

والتعادلية يف حدود دقيقة واحدة.
النائب السيد عبد العزيز لشهب:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

 ،8968إىل  % 298سنة  ،8964مث إىل  % 390سنة
 8963ومن املرتقب أن ينحصر هذا العجز يف حدود %394
سنة .8962
كما جتدر اإلشارة إىل أنه مت تسجيل أول ادخار

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس احلكومة ،أنا عندي لري أسئلة مباشرة،
اليوم الدين العمومي وصلنا تقريبا  229مليار ديال الدرهم

عمومي إجيايب يقدر ب  298مليار درهم سنة  8963بعد
ادخار سليب ملدة  4سنوات متتالية ،وكان من نتائج هذه
اإلصالحات والتحكم يف عجز امليزانية أن تقلصت الوترية
السنوية الرتفاع معدل مديونية اخلزينة إىل  993نقطة من الناتج

ولكن اللي كنالحظوا لألسف الشديد أن خدمة الدين انتقلت
من  42مليار ديال الدرهم سنة  8966إىل  12مليار ديال
الدرهم سنة  8962وهاذ الشي انتما تكلمتوا بأن نسبة
االستثمار العمومي راه اخنفضت السيد رئيس احلكومة ماشي
كثرت ،وبالتايل انتقلت من  8992مليار درهم سنة 8966
إىل  6094مليار درهم سنة  ،8962التخوف الكبري ديالنا
السيد رئيس احلكومة هو هاذ الدين العمومي يكون موجه إىل

الداخلي اخلام يف هناية  ،8963مقابل معدل االرتفاع السنوي
بلغ  396نقطة ما بني  8990و ،8964ويبقى اهلدف هو
استقرار نسبة املديونية خالل هذه السنة على أن تنخرط يف
منحى تنازيل ابتداء من سنة  ،8961كما عملت احلكومة على
إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي اجلديد
للمالية ،تتضمن تأطريا قانونيا أكثر دقة للمديونية عرب إدخال

االستهالك وليس لالستثمار ،واحنا كنتخوفوا رمبا يكون هاذ
الدين العمومي موجه رمبا لألداء ديال لري األجور ،األداء ديال
تأثيث املكاتب إىل لري ذلك وبالتايل اليوم احنا..
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مليار سنة  8992-8996واللي اليوم يعين يف الفرتة بني

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت .الكلمة لفريق
العدالة والتنمية يف حدود  3دقائق.

 8992و 8966ياهلل تتوصل  298مليار مما يعين أن % 22
من املداخيل احملصلة من اخلوصصة مت حتصيلها قبل 8992
وهذا يثقل كاهل امليزانية العمومية ،نفس الشيء بالنسبة
للمصاريف ،بالنسبة للمصاريف العمومية أو النفقات ،النفقات

السيد الرئيس،

العمومية كذلك عرفت واحد االرتفاع مهول يكفي أن نعرف أن
النفقات ديال املقاصة وصالت خالل الفرتة ،8968-8990
 633مليار درهم يف حني أن نفس النفقة كانت يف -8992

النائبة السيدة حكيمة فصلي:
بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،

 8992يف مستوى  28مليار درهم نفس الشيء بالنسبة
للمجهود االستثماري ،اجملهود االستثماري للحكومة احلالية هو
جمهود جد مهم حبيث أن االستثمارات يف الفرتة بني -8990
 8964وصالت ل 124مليار درهم يف حني أن هاذ النفقات

السيدات والسادة النواب المحترمون،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،
إن مسألة الدين العمومي هي مشكل يؤرق مجيع دول
العامل ،وهي ليس خاصية تطبع االقتصاد الوطين بل هي تطبع
مجيع االقتصاديات بالنظر إىل التدبري احليوي للمالية العمومية،

يف الفرتة ما بني  8992و 8992كانت يف مستوى 449
مليار يعين بأن االستثمار يف ظل هذه احلكومة تضاعف وهذا
كيبني بأن احلكومة تتآمن بالتأثري وباألمهية ديال االستثمار؛

سأتطرق ألن السيد رئيس احلكومة مداخلته كانت جد مهمة
وجد دقيقة سأتطرق إىل ثالث نقط:

النقطة الثالثة هي كتلة األجور ،كتلة األجور عرفت
حقيقة واحد االرتفاع مبستوى  % 693بني  8994و8963
كل هذا كيبني بأن امليزانية العمومية تأثرت كثريا وهاذ الشي اللي
كيخلق العجز كما شرحه السيد رئيس احلكومة ،واللي كيخلينا

أوال بالنسبة للدين العمومي اليوم اللي يف املغرب واش
هو نتاج لري هلاذ احلكومة ،الدين العمومي اليوم فيه شق مهم
اللي جاي من أننا وصلنا اليوم وبعض الديون اللي خذاهتا
اململكة املغربية يف سنوات  8992-8993اللي وصالت اليوم
 à maturitéوخاصها ختلص إذن شق كبري من هاذ الدين

منشيو للمديونية ،لكن احلكومة احلالية التجأت للبحث عن عدة
إجراءات وعدة إصالحات هبدف النقص من هاذ العجز ،هاذ
اإلصالحات بدات كتعطي األكل دياهلا حبيث أن احلكومة

ماشي ديال هاذ احلكومة هو ديال احلكومات السابقة؛ الشق
الثاين عنده عالقة بالتأثري ديال األزمة العاملية على امليزانية حبيث
أن امليزانية املغربية عرفت عدة تغيريات على مستوى املداخيل

قادرة تتحكم يف النسبة ديال الديون حبيث أن النسبة ديال
االرتفاع ديال الدين العمومي بني  8969و 8966حىت
ل 8968كانت تتطلع ب  ،% 3يف  8963طلعات فقط
ب % 993وهذا كيبني اجملهود املهم اللي تتقوم به احلكومة بني

وكذلك على مستوى النفقات ،على مستوى املداخيل مثال
املردودية ديال النفقات اجلبائية عرفت واحد االخنفاض كيما
قلت بفعل التأثري ديال األزمة العاملية ،كذلك املداخيل لري
اجلبائية وهنا لادي هنضر على واحد النقطة اللي هي جد

 % 3ل 993هذا جمهود جد مهم وقد اعرتفت بذلك مؤسسة
التنقيط العاملية حبيث أن التقرير األخري ل & standard

مهمة ،املداخيل احملصلة من اخلوصصة اليت كانت متثل 32
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 poor’sحول تصنيفات الديون السيادية يف منطقة الشرق

النائب السيد حسن بن عمر:

األوسط تؤكد ذلك.

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

السيد الرئيس:

المرسلين.

شكرا السيدة النائبة ،انتهى الوقت .الكلمة لفريق

السيد الرئيس المحترم،

األصالة واملعاصرة يف حدود دقيقة.

السيد رئيس الحكومة المحترم،

النائب السيد يونس السكوري وبحسو:

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

شكرا السيد رئيس الحكومة،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

الرقم ديال  19مليار السيد رئيس احلكومة هو اللي
عندكم ديال خدمة الدين ،بينما االستثمار هو  29مليار ديال
الدرهم مبعىن خدمة الدين كيفما قال األخ من االستقالل هي
أكرب من امليزانية ديال االستثمار واخا ،قولوا لنا هاذ الدين

ملا كلفين السيد رئيس الفريق بالتعقيب على جوابكم
السيد رئيس احلكومة ،وملا اطلعت على املوضوع ،وملا توصلت
باملعلومات حول املوضوع ،وجدت نفسي السيد رئيس احلكومة
بأنه من أسهل املداخالت اللي لنقوم هبا هو هاذ املداخلة
هاذي ،ألنه وجدت بأن األرقام تتكلم بنفسها ،وهنا بغيت نركز
على واحد جوج ديال النقط السيد رئيس احلكومة قبل ما نبدا

العمومي اللي كنكلفوا راسنا باش جنيبوه قولوا لنا فني درتوه؟ شنا
هي املشاريع املنتجة املهيكلة اللي كتخلق مناصب الشغل؟
عطيونا أمثلة حية وقولوا لنا شحال ديال عدد مناصب الشغل

املداخلة.

اللي خلقتوها يف األوراش الكربى يف الصناعة مثال ويف أمور
أخرى؛

أوال أحب من أحب وكره من كره السيد رئيس
احلكومة ،هاذ احلكومة هاذي جات وج ابت معها الربكة ،سعر
النفط اخنفض ب  ،%29سعر الغاز كذلك ،االستثمارات

ثانيا السيد رئيس احلكومة احملرتم ،انتما تتكلموا فقط

على الدين ديال اخلزينة وأنتم تعلمون علم اليقني بأن الدين اللي

تزداد يوما بعد يوم ،ومن األوراش الكربى اللي خالت املغرب
يكون عندو فرصة باش pour créer des emplois
وهو اليوم املغرب كيلعب دور كبري يف صناعة السيارات ،اليوم

تكلم عليه  H.C.Pاملندوبية السامية للتخطيط هو الدين
العمومي بعدا كلو ،اللي وصل ل %29هذاك اخلط األمحر اللي
تكلميت عليه السيد رئيس احلكومة؛

املغرب كيلعب دور كبري يف قطاع الطريان ،اليوم املغرب كيلعب
دور كبري يف الطاقات املتجددة ولري ذلك ،األمطار السيد رئيس
احلكومة ،األمطار هتاطلت يف مجيع نواحي املغرب ،واليوم السيد
وزير الفالحة األمس أعلن بأنه هاذ السنة الفالحية بإذن اهلل

ثالثا وأخريا ما تكلمتوا ليناش على الدين الداخلي ،أي

الفلوس اللي كتاخذ اخلزينة من االقتصاد أو ما كيمشيوش هاذ
الفلوس للمقاوالت ،شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

لتكون من أحسن السنوات وهو تكلم ولنأكد على الرقم،
ليتكلم ب  669مليون قنطار من القمح ،هذا جواب من
فضل اهلل ،هذا جواب من رمحة اهلل ،السيد رئيس احلكومة،

شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت الكلمة لفريق التجمع
الوطين لألحرار يف حدود  2دقائق ،تفضل السيد النائب.

حكومتكم تتمتع برمحة وبعطف اخلالق؛
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ثانيا السيد رئيس احلكومة ،ملا هاذ احلكومة عرفت

املستمر على جلب االستثمار األجنيب ودعم املقاوالت الصغرى

أزمة سياسية والتحق هبا احلزب اللي كنتمي ليه حزب التجمع
الوطين لألحرار ،كاين اليوم واحد الثقة ،وكاين اليوم واحد
االنسجام ،انسجام تام وخالص اللي كيخلي مجيع القطاعات
ومجيع الوزارات كيشتاللوا بكل ارتياح ،هاذ االنسجام وهاذ

واملتوسطة.
السيد رئيس احلكومة ،بالرلم من هشاشة الوضع
االقتصادي العاملي فإن احلكومة حققت األهداف املسطرة يف
التصريح احلكومي ،كما استطاعت احملافظة على التوازنات

االرتياح هو اللي خلى احلكومة توصل اليوم وتعطي هاذ النتائج
ونوصلوا احلمد هلل للوضعية املالية تتحسن.
السيد رئيس احلكومة ،إن بالدنا جنحت يف احلفاظ

املكرو-اقتصادية دون املساس بالقدرة الشرائية للفئات
االجتماعية.
السيد رئيس احلكومة ،اليوم مجيع املؤسسات املالية

على التوازنات االقتصادية األساسية ،إذ متكنت من ختفيض
عجز امليزانية والعجز التجاري من الناتج احمللي اإلمجايل ،نطلب
منكم بأن التدابري الرامية إىل خفض عجز امليزانية العمومية ال
جيب أن يؤثر سلبا على النشاط االقتصادي ودينامية الدورة

العاملية تعرتف بالنموذج املغريب وتعرتف بنجاح هذا النموذج.
السيد رئيس احلكومة ،استمروا يف عملكم رلم
التشويش على احلكومة الذي ال يؤثر على عمل حكومتكم
وحنن كأللبية سنكون معكم واستمروا يف عملكم والسالم

االقتصادية الوطنية ،وأن املرحلة تقتضي التوفيق بني التوازنات
املكرو-اقتصادية وبني تشجيع االستثمار واإلنتاجية واالستهالك
والوصول إىل مستوى اقتصادي قادر على خلق الثروات

عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

شكرا ،الكلمة للفريق االشرتاكي يف حدود دقيقة

والشغل ،خصوصا يف ظل الوضع السياسي املستقر الذي مييز
بالدنا.
وجتدر اإلشارة أن العالقة اجلدلية القائمة هنا تكمن
يف الربط امليكانيكي بني عجز امليزانية والدين العمومي وإقرار

واحد ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد عبد العزيز العبودي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكمة المحترم،

السياسة وقائية عقالنية يف إطار مقاربة إسرتاتيجية حذرة
للتوازنات املاكرو-اقتصادية من أجل ضبط التوازنات املالية.
السيد رئيس احلكومة ،إننا يف فرق األللبية نعاين عن

حقيقة أنا لادي نعتمد على املعطيات ديال وزارة املالية
هو أن املديونية ارتفعت ب  638مليار درهم ،هذه حقيقة
ديال وزارة املالية واإلحصائيات دياهلا ،اليوم السيد رئيس
احلكومة احملرتم حنا كنقولوا أودي هذا أمر اللي ما بانش على
مستوى الواقع وعلى مستوى املعيشة ديال السكان ،وبالتايل
ملي كنشفو حاليا ،كنشوفو على أن هذه املديونية هادي

كثب حتسن املؤشرات املكرو -اقتصادية لبالدنا ،إذ نؤكد على
ضرورة تنفيذ إسرتاجتية احلكومة للتحكم يف التوازنات املالية،
فإننا نتمن اإلجراءات اليت مهت ترشيد النفقات العمومية،
خاصة تلك املتعلقة بالتسيري والرتكيز أساسا على تقوية تنافسية

مشات لالستهالك وليس لالستثمار ،والدليل على ذلك السيد
رئيس احلكومة احملرتم هو املقاوالت اللي ما ختلصتش ،اليوم
كاين مقاوالت األخوات واإلخوان النواب احملرتمني اللي قاموا

االقتصاد الوطين عرب انعاش االستثمار العمومي واخلاص والعمل
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بأشغال قاموا مبدارس قاموا بثانويات الناس قرأت وما ختلصاتش

إن احلكومات املتعاقبة وبالرلم من حماولتها معاجلة

إىل يومنا هذا.
السيد الرئيس احملرتم ،كذلك ملي تنشوفوا هاذ املديونية
ارتفعت خصنا نعرفو اخلطورة دياهلا على مستوى السياسة ديال
البالد ،ألن هاد العملية جترنا اللي كنا فيه سابقا ديال برنامج

إشكالية الدين واحلفاظ على التوازنات املالية يف نسب معقولة،
إال أهنا ولألسف مل تفلح يف االنعتاق من دوامة هذه اآلفة وهذا
أمر طبيعي أن هذه احلكومات بقيت حبيسة منظور اقتصادي
ومايل ومل تعد قادرة على األخذ بزمام املبادرة لطرح بدائل أخرى

التقومي ديال  ،6026هلذا السيد رئيس احلكومة احملرتم ...

ممكنة ،فاملنطق الذي ألرق دول بأكملها يف مستنقع الديون
الداخلية واخلارجية هو نفس املنطق الذي اعتمدته احلكومات
السالفة وتسري على هنجه احلكومة احلالية .إن األرقام املعروضة

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت .الكلمة للفريق

أمامنا هلا داللتها وهلا معناها ،لكن وكما أشرنا إىل ذلك ،وجب
أن نصوغ توجهات سياسية ،اقتصادية ومالية من جيل جديد
وخارج منطق وتوجهات املؤسسات املالية الدائنة.
إن اسرتجاع التوازنات املالية مير عرب اسرتجاع جزء من

احلركي يف حدود أربع دقائق ،الفريق احلركي.
النائب السيد وديع تنماللي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس المحترم،

سيادة القرار يف التوجهات االقتصادية واملالية لبالدنا ،لقد
قدمت عدة وصفات لتجفيف أو لتخفيف الدين الداخلي
واخلارجي يف املاضي القريب ،إال أن هذه اإلجراءات مل تعد ذي

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

نفع يف تسديد الديون بل سامهت يف الزيادة من كتلة الدين،
هذه هي احلقيق اليوم.
إننا يف الفريق احلركي ،ننادي من هذا املنرب بسياسات
اقتصادية ومالية مواطنة وإنسانية ومع فتح نقاش عمومي مبسامهة

السيد الرئيس ،امسحوا يل يف البداية أن أعرب لكم عن
تقديري لكم وحلكومتكم لطرح موضوع ذات أمهية بالغة

للمناقشة ،علما أن إشكالية الدين وما تفضلتم به أمامنا ال
ميكن تداوله مبا يستحقه من اهتمام خالل هذه اجللسة .فال
خيفى عليكم السيد رئيس احلكومة ،أن اهلم الوحيد واألوحد

كل األطياف السياسية لبلورة اسرتاتيجيات فعالة متكننا من
تثبيت استقرارنا االقتصادي واملايل على لرار االستقرار السياسي
اليت تنعم به بالدنا بفضل حنكة صاحب اجلاللة نصره اهلل.

الذي يؤرق حكومات العامل اليوم هو ليس فقط اسرتجاع
التوازنات املالية بل احملاولة اجلاهدة هلذه احلكومات السرتجاع
سيادة اقتصادياهتا وماليتها العمومية ،وهو معطى مل يعد خاف
على أحد .إال إن اإلشكال القائم اليوم يتلخص يف إجياد

إن اإلشكالية املتعلقة بالدين هي قضية وطنية بامتياز
بعد قضية وحدتنا الرتابية ،ويضعها حزبنا يف صلب اهتماماته،
فال ميكن متثني جبهتنا الداخلية يف لياب استقرار مايل ويف
تسجيل مواصلة تفكيك النسيج اجملتمعي بفعل التأثريات السلبية

وصفات والسبل احلقيقية ملعاجلة ثقل كتلة الدين والتخفيض من
وطأته على االستثمار العمومي وعلى التنمية البشرية
واالقتصادية عموما.

للدين اإلمجايل على اجملتمع وعلى خزينة الدولة.
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تلكم أيها السيدات والسادة ،رسالة الفريق احلركي

السيد الرئيس:

وتلكم تطلعاته من أجل مغرب الغد ،لذا وجب علينا مجيعا
وبروح صادقة ومواطنة إجياد احللول .إن إشكالية الدين هي
منتوج متعمد لسياسات ليربالية بدون قيود تغافلت وجتاهلت
عنصر التنمية احلقيقية خدمة ألهداف السوق .إن الرهان اليوم

شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت .الكلمة لفريق
التقدم الدميقراطي يف حدود ثالث دقائق وثالثون ثانية.
النائب السيد إدريس الرضواني:
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

هو على العنصر البشري وعلى الطاقات الوطنية خللق ثروات
مادية ولري مادية تقينا شر االستدانة املستدامة ،والسالم عليكم
ورمحة اهلل.

السيد رئيس الحكومة الموقر،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الرئيس:

يشرفين أن أتناول الكلمة أمامكم باسم فريق التقدم
الدميقراطي ،وبدون شك فإن املغاربة مجيعا يتابعون تطور الدين

شكرا ،الكلمة لفريق اإلحتاد الدستوري يف حدود دقيقة

واحدة.

العمومي من جهة ،وأيضا يتابعون مصاريف خدمة الدين
العمومي وانعكاساته على اإلقتصاد الوطين.

النائب السيد الحسين الرحوية:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس الحكومة،

السيد رئيس الحكومة،

إن املوضوعية تقتضي أن نضع األمور يف سياقها،
والسياق ينطلق منذ أن شكلت احلكومة ،حبيث أن الوضع
الوطين عرف ارتفاعا جملموع املؤشرات وأساسا عجز امليزانية
وعجز ميزان األداءات وعجز امليزان التجاري وارتفاع الكتلة

على مستوى املديونية أجنزت احلكومة أرقاما قياسية يف
السنوات األخرية فقد بلغت املبالغ املقرتضة إىل  688مليار
درهم ،لقد كانت املديونية قبل هذه احلكومة يف حدود 382
مليار درهم وأصبحت اآلن تتجاوز  233مليار درهم ،إن

األجرية وارتفاع أسعار النفط يف السوق الدولية وارتفاعات شىت
وحىت.

ارتفاع مديونية اخلزينة إىل  %1492يرتجم إىل حد ما تباطؤ
النشاط االقتصادي واخنفاض املوارد اجلبائية ألهم املسامهني ،ويف
ظل هذا الرتاجع املايل لنظام املعاشات املدنية كل ذلك يفرض

السيد رئيس الحكومة المحترم،
إن الوضعية أيضا شهدت أزمة مل تستثن الدول املتقدمة
والعظمى وأيضا مشلت حىت الدول املتخلفة ومن بني هذه
الدول ،الدول املتقدمة اليت يتعامل معها املغرب بشكل كبري.
السيد رئيس احلكومة ،امسحوا يل أن أقول لكم بأن

اللجوء إىل االستدانة ،فهل انعدمت االختيارات؟ فهل افتقدنا
القدرة على ابتكار حلول هيكلية ملواجهة اختالالت ماليتنا
العمومية؟ االستدانة وبالشكل الذي تتم به يشكل حاليا أسهل
احللول هلذه احلكومة ولكن السيد رئيس احلكومة إىل مىت؟

بداية احلكومة كانت يف وضع عسري جدا وجدا ،واليوم وحنن
نتابع الوضع يف املنطقة العربية يف بعض البلدان أساسا اليت
فقدت السيطرة على استقرارها وأصبحت يف وضع ال حيسد

االستدانة املفرطة ستؤدي إىل تآكل الثقة وتضييق دائرة احللول
إن مل نقل ستؤدي إىل إلراق البالد يف دوامة من املشاكل
والتداعليات على مجيع املستويات...

عليه ،أيضا جمموعة من الدول حتلم بالسلم املدين وباالستقرار
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والبحث عن التنمية والدميقراطية .ويف هذه املرحلة ،وحنن اليوم

 % 993وحتسني عجز امليزان التجاري الذي تقلص ب % 1

علينا أن نقيم الوضع ما بني البداية واليوم ،اليوم جمموع
املؤشرات حتسنت ،جمموع املؤشرات نسجل بإجياب أهنا حتسنت
وأن املغرب وهلل احلمد حافظ على استقراره وحافظ على وثبت
مؤسساته بل ركزها وطورها بشكل كبري جدا مقارنة مع املاضي.

فضال عن ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات ،وخاصة بفضل
تقلص الطاقة يف األشهر األخرية من سنة  8963بشكل مهم.
وعموما هذه النتائج إجيابية جاءت طبعا بفضل األداء
املتميز للقطاعات الواعدة واملهن العاملية باملغرب ،كما حافظ

السيد رئيس الحكومة،

املغرب على ثقة الشركاء واملستثمرين كما تشهد على ذلك
استفادهتم من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدويل
والشروط املتميزة لالقرتاضني األخريين للخزينة يف السوق

إننا يف فريق التقدم الدميقراطي واعون أن متويل عجز
امليزانية عن طريق االقرتاض ليس عيبا ،شريطة أن يوجه هذا

الدولية ،لري أن رفع التحديات اليت تواجهها احلكومة لتعزيز
مناعة االقتصاد الوطين وحتديث هياكله والرفع من تنافسيته
يقتضي تسريع وترية اإلصالحات وتوسيع نطاقها يف إطار تفعيل
الدستور...

االقرتاض إىل االستثمار واالستثمار املنتج للشغل...
السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت .الكلمة للمجموعة

النيابية لتحالف الوسط يف حدود دقيقتني ،تفضل السيد النائب
السي هاليل.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،شكرا انتهى الوقت .الكلمة
للسيد رئيس احلكومة للجواب على التعقيبات فيما تبقى من

النائب السيد عبد العالي محمد هاللي:
شكرا السيد الرئيس،

الوقت.

السيد رئيس الحكومة،

السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة:

مما ال شك فيه أن احلكومة لديها وعي تام

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

باالنعكاسات السلبية لتفاقم عجز امليزانية على االقتصاد الوطين
وعلى املالية العمومية ،ولوال اإلجراءات املتخذة من طرف
احلكومة واهلادفة إىل حتسني ،ترشيد وتدبري النفقات العامة
واملتمثلة خاصة يف إصالح نظام املقاصة عرب إدخال نظام

السيد الرئيس،

امسحوا يل أن أعرب عن أنين حني أمسع بعض
التدخالت ،أتساءل هل حنن نعيش يف نفس البلد أو أننا نعيش
يف بلد آخر .إذا كان الوضع هبذا السوء الذي أمسع من بعض
السادة النواب املتدخلني ،فأوال كيف استمرت هذه احلكومة
ما يقارب الثالث سنوات ونصف؟ كيف استمر الشارع املغريب
هادئا آمنا مطمئنا متابعا للحياة السياسية ومنخرطا فيها؟ كيف

املقايسة اجلزئية وتغطية املخاطر املرتبطة باالرتفاعات املهمة
لسعر الغازوال ويف التحكم يف كتلة األجور لفاق عجز امليزانية
مستواه ولتفاقم الدين العمومي بصفة أكرب.
وبالرلم من هشاشة الظرفية الدولية واملخاطر احمليطة

يف ثالث سنوات صعبة جدا يف املنطقة كلها املغرب ما فتئ ينال
هتاين األطراف اخلارجية ومؤسسات التنقيط الدولية،
االقتصادية؟ كيف ترتفع شعبية احلكومة وشعبية رئيسها حسب

هبا ،فإن االقتصاد الوطين استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات
اخلارجية وينخرط يف حتسني مستمر ألدائه ،حيث سجلت نسبة
منو مهمة خالل سنة  4 :8963يف  %والتحكم يف التضخم
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استطالعات الرأي؟ أخربونا لكي نفهم ،هل فعال حنن على

احلكومة ،هو العجز كان موجود وجينا ولقيناه وأشنو هو السبب

أبواب تقومي هيكلي جديد ،هذا كالم جمانب للصواب ،حنن لن
نفر من املسؤولية ،أن نساءل ،حنن هنا لنسأل ونساءل ،وال
ندعي أن أداءنا هو أداء مثايل ،أداؤنا فيه أخطاء وعيوب حبال
ديال الناس كاملني ،ولكن يف العموم احلمد هلل ،احلمد هلل يف

ديالو دائما ،السبب ديال العجز هو أنه اإلمكانيات اليت تكون
عند الدولة تعجز عن أن تؤدي مصاريفها ،فنحتاج إىل املديونية
فنستدين ،حبال كل العائلة كتصور  69.999درهم واملصاريف
دياهلا  68.999درهم كيخصها ديك الساعات متشي خترج

العموم األمور جيدة باقي ما وصلناش للدرجة اللي نكونوا
مقتنعني فيها  ،%699ولكن األمور جيدة وهلذا ملا قام السي
عمر ،ملا قام وذكرنا بفضل اهلل سبحانه وتعاىل أنا كنقوهلا

تستدين ،أنا كنستغرب دبا من واحد القضية ملي جيت ننقص
ملي جيت نزيد يف مثن ديال احملروقات نضتيو قلتوا يل ال ،دابا
كون ما نقصناش الثمن ديال احملروقات ،كون ما زدناش يف

وكنأكد عليها أن ما كنآمنش بالسياسة اللي كيعملها اإلنسان
فقط ،أنا كنآمن باللي السياسة هي سبب من اإلنسان وهي
توفيق من اهلل واهلل سبحانه وتعاىل يقولَ ﴿ :و َما تَ ْوفِيقِي إِاَّل
بِاللاِه﴾ ،على لسان صاحل فيما أذكر ،فلهذا خاص تكون

الثمن ديال احملروقات وعملنا اإلصالح ديال املقايصة كنا لادي
حنتاجو  699مليار ديال الدرهم أخرى بني  29و 699مليار
ديال الدرهم أخرى ديروا احلساب ،ملي جيت عام 8968
خلصنا  86مليار ديال الدرهم يف املازوت ديال املقاصة ،هاذ
العام  8962راه املدير ديال امليزانية فرحان ألنه ما لنخلصوا
وال درهم واحد 86 ،مليار درهم لري ديال املازوت 22 ،مليار
درهم ديال املقاصة هاذ العام  84مليار ديال الدرهم 43

األمور عندنا واضحة فعال حنن نستبشر خريا كلما نزلت قطرة
من السماء صحيح ونؤمن بربكة اهلل سبحانه وتعاىل ونؤمن بيمن
الطالع ،ال نتشاءم كما هنانا رسول اهلل ولكننا نؤمن بيمن الطالع
وتفاءلنا كثريا ملا التحق بنا إخواننا من األحرار باالنسجام الذي
حصل يف األللبية كما كان حاصال يف احلكومة ..قال صلى اهلل

مليار ديال الدرهم ديال  8962و 84مليار ديال الدرهم ديال
 8963و 66مليار ديال الدرهم ديال  8968هذه كتمثل
بني  29و 699مليار ديال الدرهم ،هاذ  29مليار ديال
الدرهم منني كنا لاجنيبوها؟ لو كان مسعت لكم لاجنيبوها من

عليه وسلم" :أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها" فحني
يكون الشركاء متجانسني ويعملون بنية حسنة فإن اهلل سبحانه
وتعاىل يوفقهما ملاذا ال نقول هذه األشياء ،وكيف ال نستغرب،

العجز لاجنيبوها من الدين لاتكون زايدة على داكشي اآلخر
ملي جينا نزيدو يف الثمن ديال املاء والكهرباء قلتيوا ليا ال
ما تقيش الثمن ديال املاء والكهرباء ،لو كان ما زدناش يف الثمن

كيف ال نستغرب فضل اهلل سبحانه وتعاىل علينا وال نذكر به
حني نرى حىت أمثان البرتول قد نزلت يف النهاية ،هذا كذلك
البد أن نستشعر أنه من فضل اهلل سبحانه وتعاىل علينا وعلى
هاذ احلكومة وعلى هاذ الشعب وعلى هذا الوطن وعلى ملكنا

ديال املاء والكهرباء العجز شحال لادي يكون عاود ثاين 62
مليار ديال الدرهم إضافية يف ما أذكر ،إيال كان  62ديال
مليار ديال الدرهم إضافية منني لاجنيبوها عاود ثاين لاخيصنا
جنيبوها من العجز وهكذا ترون أن هنالك تناقض يف اخلطاب أنا

حفظه اهلل لنا ،البد أن نقول هذه األشياء ال سبيل للرتاجع عن
هذه األشياء.
ولكن إذا كان هنالك عجز ،امسحوا يل أن أشرح

لري قولوا يل كلمة وحدة ،قولوا يل اشنو بغيتيوا داكشي اللي
بغيتيوا نديروه ولكن واجهوا اجملتمع به ،ماشي ملي جني نتاخذ

للمواطنني أن العجز هو ماشي واحد احلاجة اللي اخرتعتها هاذ
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اإلجراءات اللي فيها املصلحة ديال الشعب وديال اجملتمع

داعش ..أنت هو السفيه ..أنت أكرب سفيه ..ملي تعطيين

تنوضوا تبداوا تتعايروا وتنوضوا تبداوا تقولوا الكالم ديال السفاهة
وتنوضوا تقولوا الكالم اللي خارج الطريق ،نعم ال ما لانسحبش
ما لانسحبش ..،رئيس احلكومة حمصن بالدستور وبالقانون وال
ختيفونه أبدا ..عالش ما درتيش هكذا ملي تكلم صديقك على

اإلذن نتكلم السيد الرئيس ..ما هضرتش عليك انت أنا قلت
على اللي قال داعش واللي قال النصرة واللي قال املوساد آه
نعم آه ..البد ختلصوا...
السيد الرئيس:
..رفعت اجللسة ..السيد الرئيس ،رفعت الجلسة.
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