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السيد الرئيس المحترم،
السادة الوزراء المحترمون،

محضر الجلسة التاسعة والعشرين

السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أقدم جمللسنا املوقر نص التقرير الذي أجنزته
جلنة املالية والتنمية االقتصادية بعد قراءهتا الثانية ملشروع قانون

التاريخ  :الثالثاء  42مجادى الثانية  31 ( 3211ماي

املالية رقم  44.34للسنة املالية  ،4134وذلك بعد إحالته
عليها من لدن جملس املستشارين ووفقا ملادتني  321و 322
من النظام الداخلي جمللس النواب.
لقد تدارست اللجنة بتاريخ  31ماي  4134وبرئاسة

.)4134

الرئاسة  :السيد حممد يتيم النائب األول لرئيس جملس النواب.
التوقيت  :ساعة ابتداء من الساعة الرابعة زواال والدقيقة اخلامسة

عشر.

السيد خالد سبيع نائب رئيس اللجنة وحبضور السيدين الوزيرين،
نزار بركة وزير االقتصاد واملالية والسيد الوزير إدريس األزمي
اإلدريسي الوزير املنتدب لدى وزير املالية املكلف بامليزانية ،ويف

جدول األعمال  :الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية

رقم  44.34للسنة املالية  ( 4134قراءة ثانية).

قراءة ثانية للمواد  31 ،9 ،7 :و 41من مشروع قانون املالية
املشار إليه أعاله ،حبيث تفضل السيد وزير االقتصاد واملالية
بتقدمي التعديالت املدخلة من لدن جملس املستشارين على ذات
املشروع ،هذا فضال عن تقدميه للتربيرات ذات الصلة.

السيد محمد يتيم رئيس الجلسة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على
أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيدان الوزيران المحترمان،

وبعد ذلك ،مت التصويت على مواد مشروع قانون املالية
رقم  44.34للسنة املالية  4134املعنية بالتعديالت ،كما
أحيلت وكما عدلت من طرف جملس املستشارين بإمجاع أعضاء

السيدات والسادة النواب المحترمون،

خيصص جملس النواب هذه اجللسة للدراسة والتصويت

على مشروع قانون املالية رقم  44.34للسنة املالية  4134يف
قراءة ثانية له.
إذا منر إىل املناقشة العامة ونفتتحها بكلمة للسيد الوزير
لتقدمي مشروع القانون ،فليتفضل مشكورا.

السيد رئيس الجلسة:

النائب السيد حسن بنعمر مقرر النص التشريعي:

شكرا للسيد مقرر جلنة املالية والتنمية االقتصادية .اآلن
أفتح باب املناقشة العامة ،الكلمة يف إطار املناقشة ألحد نواب
فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل مشكورا.

جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب.
وستجدون ملخصا ألعمال اللجنة ضمن باب خمصص
له داخل هذا التقرير والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

الكلمة للسيد مقرر جلنة املالية والتنمية االقتصادية لتقدمي تقرير
اللجنة يف املوضوع ،تفضل السيد املقرر.
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على

النائب السيد عبد اللطيف بروحو ،باسم فرق األغلبية:

أشرف المرسلين.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على

هبذا الشكل ،يف إطار الدستور اجلديد .وكانت جلسة أمس
جلسة متميزة بشهادة اجلميع ،من خالل الوضوح والصراحة يف
النقاش ،بني فرق األغلبية وفرق املعارضة على حد سواء ،ورئاسة

السيد الرئيس،

احلكومة اليت متيزت كذلك بالوضوح والصراحة والصدق ،وهي
أمور أساسية تتعلق باحلكامة يف التدبري ،وهي األمور كما يعلم
اجلميع أهنا تعترب يف صلب تطلعات الشعب املغريب ،وهي ما

أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

حيتاجه اليوم املواطن والدولة والفاعلني االقتصاديني سواء كانوا
داخل الوطن أو خارجه .وبالتايل ،كانت مناقشة األمس مناقشة
تارخيية بامتياز ،ال من حيث الشكل أي ورودها يف دستور جديد
ويف تنزيل جديد للدستور اجلديد ،وال من حيث املوضوع ،خاصة

يسرين أن أقدم هذه املداخلة باسم فرق األغلبية مبجلس
النواب من أجل املناقشة العامة للتعديالت الواردة ،يف إطار
القراءة الثانية على مشروع قانون املالية .4134
فكما تعلمون ،السيدات والسادة النواب ،كما تعلمون
أن هذه اجللسة ،من الناحية الدستورية كذلك ،هي من
مستجدات الدستور اجلديد رغم أهنا ترتبط بشكل ما مع الدستور

على مستوى الصراحة يف املناقشة والصدق يف تناول السياسات
العمومية القطاعية اليت جاءت يف املداخالت يوم األمس.
فبالتايل ،كان ال بد من املرور إىل هذه النقطة ،حىت

القدمي .فرغم أن القراءة الثانية ملشروع قانون املالية ،مثله يف ذلك
مثل باقي مشاريع القوانني ،كانت يف إطار الدستور القدمي ويف
إطار القانون التنظيمي للمالية ويف إطار النظام الداخلي جمللس

تكون هذه اجللسة أيضا جلسة يف سياق تنزيل الدستور اجلديد،
خاصة كما قلت ،أن املقتضيات اجلديدة للدستور اجلديد تعطي
احلق جملس النواب وتعطيه كامل الصالحية للبت النهائي يف
مشاريع قوانني ،خاصة مشروع قانون املالية اآلن املعروض علينا

النواب ،إال أن هذه اجللسة هلا خصوصيتها ،على اعتبار أن
مقتضيات الدستور اجلديد ترتب أحكاما خاصة وأحكاما جدية
جتعل من جملس النواب ومن هذه اجللسة اإلطار النهائي يف البت
يف مشروع قانون املالية بعد إحالته من جملس املستشارين.

لسنة  .4134فبالتايل ،جيب أوال التنويه بالطريقة اليت تعاملت
هبا احلكومة ،سواء يف جملس النواب أو يف جملس املستشارين ،مع
مجيع الفرق واجملموعات النيابية أو االستشارية ،خاصة فيما يتعلق

فالبتايل ،تعترب هذه اجللسة كذلك ،يف إطار تنزيل
الدستور اجلديد ،على اعتبار أهنا ستكون اجللسة النهائية للبت يف
مشروع قانون املالية  ،4134وستكون كذلك يف إطار البت

بقبول التعديالت وباملناقشة وباألرحيية يف املناقشة على مجيع
األصعدة.
وقد ظهر التعاون الذي أبدته احلكومة ،خاصة وزارة
املالية ،على مستوى جلنة املالية للتنمية االقتصادية مبجلس النواب

النهائي يف هذا املشروع ،وخاصة يف التعديالت الواردة من جملس
املستشارين بعد اعتمادها باإلمجاع داخل جلنة املالية والتنمية
االقتصادية هذا الصباح.
وبالتايل ،تعترب هذه اجللسة الحقة جللسة أمس ،اليت

وعلى مستوى اجللسة العامة اليت عرفها جملس النواب مث على
مستوى جملس املستشارين ،الذي جاءت منه تعديالت ميكن
وصفها بالتعديالت اهلامة ،رغم أن العدد منها هي تعديالت

اعتربت كذلك جلسة تارخيية عندما استضاف هذا اجمللس املوقر
رئيس احلكومة ،يف تاريخ هذه اململكة ويف تاريخ العمل الربملاين

شكلية لكنها حتسينية ،وسنتطرق إليها بعد قليل .فقد ظهر
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التعاون اجللي للحكومة ،ليس فقط على مستوى قبول تعديالت
األغلبية وإمنا أيضا على مستوى قبول تعديالت املعارضة ،رغم أن
وزارة املالية واحلكومة تعلم علم اليقني أهنا تتوفر على األغلبية

فرق األغلبية مبجلس املستشارين وقبلته احلكومة نظرا ألمهيته ،فهو
يفتح اجملال أمام حل إشكال قانوين سقطت فيه املنطقة احلرة
لطنجة ،فبالتايل مت متديد اإلعفاء إىل متم سنة  4131بعدما كان

العددية يف جملس النواب ،وبالتايل هلا مجيع اإلمكانيات من أجل
مترير ما تشاءه ،لكنها مل ترد مسلك أو سلوك هاذ املسلك،
فبالعكس ،قبلت بعض التعديالت أو عدد من التعديالت اليت

انتهى هذا اإلعفاء هناية دجنرب  ،4133وكان سيدخل هذه
املنطقة اليت مل جتهز بعد املنطقة اليت تضم وحداهتا الصناعية ،فمن
شأنه أن حيل هذا اإلشكال القانوين لغاية حل اإلشكال امليداين

وصلها عددها إىل  33يف جملس املستشارين ،يف اللجنة أو يف
اجللسة العامة ،وقبوهلا طبعا يدفع يف إطار حتسني النص القانوين
املعروض اليوم على املناقشة.
فكما تعلمون ،السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب

املتعلق بنقل املنطقة احلرة مليناء طنجة إىل املنطقة اجلديدة.
فبالتايل ،ال بد من التذكري كذلك ،باألشغال اليت متيزت
هبا األعمال أو املناقشة داخل جملس املستشارين أو داخل جملس
النواب ،من حرص احلكومة على التفاعل مع مجيع املالحظات

احملرتمني ،أن التعديالت اليت جاءت من جملس املستشارين واليت
صادقت عليها جلنة املالية والتنمية االقتصادية اليوم صباحا
باإلمجاع داخل اللجنة ،فهي قد تنقسم إىل نوعني:

وتواصلها باستمرار وانفتاحها على مجيع املقرتحات اليت هتدف إىل
جتويد النص أو إىل جتاوز جمموعة من املشاكل اليت تعيق التطبيق
الفعلي أو التطبيق العملي للنص القانوين ،خاصة ما يتعلق

هناك تعديالت شكلية هتدف لتجاوز بعض الفراغات
اليت قد تثار عند تطبيق النص القانوين أي نص قانون املالية وهذا
مهم ،نعرتف بأمهيته ،خاصة يف إطار التكامل بني جملسي النواب
واملستشارين؛

باملقتضيات املتعلقة بالشأن االقتصادي أو بالشأن االجتماعي.
كذلك ،ال بد من التذكري بأهم احملاور اليت عرفها
مشروع قانون املالية ،وهنا ال حاجة يب إىل اسرتجاع املناقشة
العامة ملشروع قانون املالية  4134على مستوى جملس النواب،

مث هناك التعديالت التجويدية أو التحسينية اليت هتدف
إىل حتسني النص النهائي لقانون املالية ،إما بإضافات أو
تعديالت هتم تدقيق مقتضياته أو حتسينها .وهنا كذلك ،نعود إىل

لكن ال بد من اسرتجاع جمموعة من املعطيات املتعلقة بالتوازن
املايل أو التوازن مابني ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي داخل
مشروع قانون املالية .4134

التنويه بانفتاح احلكومة على األغلبية واملعارضة يف جملس
املستشارين ،وقبوهلا هلذه التعديالت  33وهذا أمر ناذر كان ناذرا
يف احلكومة السابقة أو احلكومات السابقة اليت كانت ترفض فيها
وزارة املالية مجيع التعديالت الواردة من فرق املعارضة.

فأوال ،جيب التأكيد أو اسرتجاع أو التذكري حبرص
احلكومة على التوازنات أو اسرتجاع التوازنات االقتصادية.
فكما تعلمون ،أن املالية العمومية أو التدبري املايل
العمومي ،فهو يوجد اآلن مع هناية  4133يف وضعية صعبة،

كذلك ،جيب أن ننوه بتعديل خاص جاء من ضمن
التعديالت ،فالتعديالت كلها كما قلت هي تعديالت حتسينية أو
جتويدية للنص القانوين ،لكن هناك تعديل خاص جيب التنويه به

خاصة أن عجز امليزانية فاق هناية  24 ،4133مليار درهم
بعدما كان هناك يف املغرب فائض مايل ،كان املغرب بدأ حيقق
فائضا ماليا سنيت  4117و  4111وصل إىل  1ماليري درهم

ويتعلق باملنطقة احلرة مليناء طنجة .فهذا التعديل الذي جاءت به

بنسبة تصل إىل  % 1.0أي  ،+مع هناية  4133سجل املغرب

3

مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -2102

عجزا تارخييا يفوق  24مليار درهم بنسبة قد تصل عمليا إىل 7
 %وهي نسبة خطرية جدا  % 7دون احتساب موارد اخلوصصة
و  % 0.3مع احتساب موارد اخلوصصة يف املوارد العمومية.

اخنفاض الطلب اخلارجي على السلع واخلدمات املغربية ،املوسم
الفالحي الصعب ،احلمد هلل اآلن التساقطات أنقدت املوسم
الفالحي من اجلفاف الكامل ،لكن رغم ذلك هناك صعوبات.

نسبة العجز كما قلت ،قاربت  % 7وهي نسبة خطرية جدا
ونسبة تارخيية تذكرنا بسنوات التقومي اهليكلي خالل الثمانينات؛
ارتفاع مهول لنفقات املقاصة إىل أزيد من  14مليار درهم

فهذه كلها سببت وضع اقتصادي ووضع مايل صعب ورثته هذه
احلكومة ،لكنها تعاملت معه بواقعية وبعلمية وبشكل جدي حىت
تصل إىل مشروع قانون مالية متكامل جبزأيه األول والثاين،

باحتساب مجيع األنواع اليت تدعمها الدولة ،مث عجز امليزان
التجاري وميزان األداءات ووصول كذلك اخنفاض احتياطي
العملة الصعبة إىل أقل من  2أشهر مقابل  1أشهر سنة 4117
و  .4111هذه الوضعية ورثتها احلكومة ،اآلن تفرض عليها

وبصنفيه الصنف األساسي الذي صادق عليه جملس النواب ،مث
التعديالت اليت جاءت من جملس املستشارين.
كذلك ،اعتمدت احلكومة على رؤية واضحة فيما يتعلق
بإطالق حمركات النمو االقتصادي عرب تنويع القاعدة اإلنتاجية

رهانات وتفرض عليها صعوبات.
لكن رغم ذلك ،جند أن مشروع قانون املالية 4134
مبا جاء به من مقتضيات هامة ،فهو يهدف إىل جتاوز هذه

ودعم الصناعة ودعم الطلب الداخلي ،مث مسامهة اجلهات يف
التنمية االقتصادية وإصالح مناخ األعمال عرب جمموعة من
املقتضيات اليت ترسخ الشفافية والنزاهة وتطبيق قواعد احلكامة

الصعاب واسرتجاع هذه التوازنات عرب خفض العجز يف امليزانية
إىل أقل من  %1هذه السنة  ،4134رغم أن  4134ال
تتحكم فيها احلكومة بشكل كامل ،لكنها ستعمل على خفض
العجز املايل إىل أقل من  %1والتقليص التدرجيي للوصول إىل

على خمتلف املستويات.
فهذه كلها كما قلت ،إجراءات حرصت احلكومة على
تنزيلها يف مشروع قانون املالية  ،4134رغم أن املدة القصرية
اليت استغرقتها عند سحبه وإعادة دراسته وإعادته إىل الربملان مل

نسبة  % 1مع هناية  ،4130مث التحكم يف النفقات وترشيدها
ورفع حصة االستثمار العمومي لدفع عجلة االستثمار للبلد.
النقطة الثانية جيب التذكري هبا والتأكيد عليها ،تتعلق

يكن من املمكن أن تلجأ احلكومة إىل أكثر من ذلك .ونعترب بأن
هذه املقتضيات اجلديدة ،اليت طعمت هبا احلكومة مشروع قانون
املالية  ،4134أكثر من كافية على اعتبار أن هذه السنة هي

باعتماد املقاربة الواقعية والشفافة على مستوى الفرضيات
واملعطيات املتحكمة يف القانون املايل ،وهذا أمر مهم جدا
كذلك ،على اعتبار أن هذه الفرضيات إن مل تكن لدينا نظرة
واقعية إل يها ،إن مل تكن لنا صورة واقعية إليها ،فال شك أن

سنة انتقالية ،ومشروع قانون املالية اآلن الذي بني أيدينا كان
جيب أن يصادق عليه قبل هناية دجنرب  4134حىت تكون هذه
احلكومة يف وضع يسمح هلا بتنفيذ خمططاهتا وبالعمل بشكل
طبيعي .فبالتايل ،هنا جيب التذكري أيضا إىل أن هاد املشروع يف

جمموعة من املعطيات تكون خاطئة أو تؤدي إىل نتائج خاطئة.
فالبتايل ،كانت مقاربة احلكومة مقاربة واضحة واعتمدت معطيات
رقمية واقعية ،واقعية مبعىن مبنية على أسس علمية وواقعية على

مراحله النهائية اآلن ،يف مراحل املصادقة مبجلس النواب ،أي
املصادقة على التعديالت اليت وردت من جملس املستشارين والبت
النهائي يف املشروع كما ورد بشكل هنائي من جلنة املالية والتنمية

فرضيات األزمة االقتصادية مث اإلكراهات ديال األزمة العاملية:

االقتصادية طبقا ألحكام الدستور ،لكن هذا ال مينع هذا كما
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قلت ،تأخر قانون املالية إىل اآلن والتأخر هو تأخر ال يعود بسببه
إىل احلكومة اجلديدة ،وإمنا إىل عدم مصادقة مشروع القانون املالية
قبل فاتح يناير  4134وإصدار املراسيم .فبالتايل ،مل مينع هذا

متوقف وبأن هناك مجود يف االقتصاد وهناك ختوف وهناك
وهناك ،فقد مت تنفيذ نفقات االستثمار للميزانية العامة للدولة
بشكل طبيعي ،ووصلت مع هناية مارس  4134إىل أزيد من

احلكومة كما قلت ،من العمل بشكل طبيعي ،ومل مينع املرافق
العمومية من العمل بشكل طبيعي .وهنا البد من الوقوف على
نقطة أساسية ،هو ما أصبح يسمى إعالميا وسياسيا ب"السنة

 1.1مليار درهم ،فهذا مؤشر واضح على أن الدولة تسري بشكل
طبيعي ،املرافق تسري بشكل طبيعي ،الصفقات تفتح بشكل
طبيعي واإلدارات العمومية هلا كامل الصالحيات يف العمل

البيضاء" ويف احلقيقة ،نتمى أن تكون سنة  4134وما بعدها
سنوات بيضاء على املغرب وليس سنوات سوداء كما عاشها
املغرب ثالث سنوات األخرية من عجز امليزانية الذي وصل إىل
مستويات قياسية ومن تضخم ومن عزم امليزان التجاري .فبالتايل،

واالشتغال على نفقات االستثمار دون انتظار أي مقتضى ،دون
انتظار قانون املالية ،خاصة أن املراسيم اليت اختذت قبل بداية
السنة احلالية كانت كافية لتسيري الدولة بشكل طبيعي .طبعا
الضرائب اليت تعرف تغريات ،فهي ختضع ألحوال خاصة توجد

نتمىن أن تكون مجيع سنواتنا بيضاء على احلكومة وعلى األغلبية
واملعارضة على حد سواء.
فهنا البد من التذكري بأمر هام ،املرافق العمومية كانت

كذلك يف هذه املراسيم .كذلك احلسابات اخلصوصية ،جزء كبري
منها مت تنفيذه بشكل طبيعي ،خاصة احلساب اخلصوصي املتعلق
بإصالح الطرق ( )FSRالصندوق اخلاص بالطرق اليت مت إنفاق

تسري بشكل طبيعي واحلكومة اشتغلت بشكل طبيعي طبقا ملا
تضمنته املراسيم اليت اختذت وفق الدستور ووفق القانون التنظيمي
للمالية.
وهنا البد من التأكيد ،على أن املوارد العمومية خالل

منه حوايل  4مليار درهم أو أكثر قليال .فبالتايل ،األمور هي
تسري بشكل طبيعي وليست هناك أي سنة بيضاء كما يدعي
البعض ،وإمنا هي سنة بيضاء إن شاء اهلل مع احلكومة اجلديدة
على املغرب وعلى مجيع املواطنني إن شاء اهلل وحبول اهلل.

الربع األول من سنة  4134وهذا مهم جدا ،الربع األول من سنة
 4134أي مع هناية مارس  4134عرفت املوارد العمومية
ارتفاعا بنسبة  %7.0مقارنة مع الربع األول لسنة  ،4133وهذا

فبالتايل ،أمام احلكومة اآلن رهانات تتعلق باالستمرار
يف هنج اإلصالح .وقد الحظنا بأن مشروع قانون املالية ،4134
رغم العوائق اليت واجهتها احلكومة كما قلت ،ورغم ضيق الوقت

مهم جدا ومشجع ،يف إطار اسرتجاع التوازنات املالية والتوازنات
االقتصادية .فقد فاقت املوارد العمومية خالل  1أشهر األوىل سنة
 4134إىل ما يفوق  13مليار درهم مقارنة مع  21مليار
درهم -الربع األول لسنة  ،4131والنفقات العادية سارت

ورغم اإلكراهات الزمنية اليت وضعت فيها احلكومة بعد تنصبها
رمسيا من طرف الربملان أواخر يناير ،فرغم ذلك كانت هلا اجلرأة يف
أن تدخل جمموعة من املقتضيات اليت ميكن أن تكون أساس
البناء وأساس اإلصالح وأساس تنزيل الربنامج احلكومي عرب شقيه

بشكل عاد وعرفت كذلك ارتفاعا طفيفا ،النفقات العادية-
نفقات التسيري .أما نفقات االستثمار وهذا مربط الفرس يف هذه
النقطة ،نفقات االستثمار كان تنفيذها بشكل طبيعي ،فليس

االقتصادي واالجتماعي .فبالتايل ميكن اعتبار ،أقول ميكن ،ألن
احلكومة بدأت فعال يف تنزيل جمموعة من املقتضيات املتعلقة
باإلصالح واملتعلقة هبيكلة االقتصاد الوطين واملتعلقة بدعم

صحيحا ما مت تروجيه من أن الدولة متوقفة وبأن االستثمار

االستثمار وبدعم الطلب الداخلي وبدعم القطاعات االجتماعية،
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عرب جمموعة من املقتضيات .فأقول قويل هذا وأستغفر اهلل والسالم
عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

خاصة صندوق تكافل العائلي الذي جيب الرتكيز عليه ،هذا
صندوق التكافل العائلي الذي حاول البعض يف جملس
املستشارين التشويش عليه عرب ما يسمى بضريبة الثروة ،فصندوق

السيد رئيس الجلسة :

التماسك االجتماعي هو من أهم مستجدات اليت جاءت هبا
احلكومة اجلديدة وحنن دعمناه وركزنا جهودنا على تفعيله ،كذلك
هناك حتسينات جاءت منه شكليا جملس املستشارين نقبلها على

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة للسيد النائب احملرتم
السيد رشيد الطاليب عن فريق التجمع الوطين لألحرار ،فليتفضل
مشكورا.

اعتبار أهنا حتسينات شكلية لتجاوز بعض الفراغات اليت هي
ميكن أن يسقط فيها تنفيذ هاد الصندوق.
فبالتايل كخالصة ،ميكن القول بأن مشروع قانون املالية
 ،4134بصيغته النهائية احلالية املعروضة على اجمللس املوقع من

النائب السيد رشيد الطالبي العلمي ،باسم فريق التجمع
الوطني لألحرار :
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على
أشرف المرسلين.

أجل املصادقة ،هو مشروع قانون انتقايل على اعتبار أن احلكومة
احلالية ال تتحمل أية مسؤولية يف أخطائه أو يف تأخريه ،مث أنه
جاء يف ظرف استثنائي وطين ودويل ،ظرف استثنائي سياسي

السيدان الوزيران،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
بداية ،ال بد أن أذكر ،خاصة السيدات والسادة النواب،
الذين عاشوا معنا التجربة يف املرحلة املاضية ،أن قانون املالية مل
يناقش ألن جملس النواب هو الذي رفض مناقشة قانون املالية

واقتصادي ومايل ،على املستوى الوطين مث على املستوى الدويل.
لكن جاء وركزت كذلك احلكومة عليه ،جاء برهانات سياسية
ودميقراطية ترتبط بتنزيل الدستور اجلديد وتنفيذ الربنامج احلكومي،
وقد بدأت بعض مالحمه ،خاصة على املستوى التوازنات

الذي وضع يف آجاله الدستورية ،واإلخوان أعضاء املكتب جملس
النواب السابق هم الذين من أخذوا هذا القرار ،ألنه كانت
األجندة مملوءة ،حبيث مت إدراج جمموعة من القوانني التنظيمية

االقتصادية ،على مستوى التوازنات االجتماعية وعلى جمموعة من
احملاور اليت ناقشناها كذلك يف أول هذا العرض ،مث يف ظل
إكراهات مالية واقتصادية.

لتهيئ االنتخابات يف وقتها أو قبل يعين يف وقتها  41نونرب ،وكان
الوقت يزحم وقرر مكتب جملس النواب أن يؤجل مناقشة قانون
املالية إىل هذه السنة ،باش هاذ املغالطة نرفعوها بصفة قطعية.
النقطة الثانية ،فعال أن القانون املايل ديال 4131

اآلن ،تبقى األولوية متمثلة أو الرهانات األساسية
للحكومة يف اسرتجاع التوازنات االقتصادية واملالية واسرتجاع القوة
االقتصادية للمغرب اليت فقدها طيلة السنوات األخرية ودعم النمو
وضمان العدالة يف االستفادة من مثار النمو ،وهذا مهم جدا وهذا

كانت فيه فرضية ديال العجز حمدودة يف  1.1يف املائة ،لكن أن
نقدم تقييما خارج سياقه الطبيعي وأن نغفل كل العناصر
املوضوعية ديال التقييم ونقولوا بأن كملنا السنة ب  0.3يف

جوهر التوازن أو املوازنة بني التوازنات املاكرواقتصادية والتوازنات
االجتماعية ،وهذا من مستجدات ومن معامل هذه احلكومة
اجلديدة يف عملها ،مث ترسيخ البعد االجتماعي للعمل احلكومي

املائة ،فعال كملنا السنة ب  0.3يف املائة مقابل استيعاب غضب
الشارع بتوظيفات والقرار السياسي للسيد الوزير األول األستاذ
عباس الفاسي ألنه رجل ال يطبق القانون يصنع القانون ،أن
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اإلدارة هي اليت تطبق القانون ،ألن كانت هناك ظاهرة اجتماعية
خطرية وكانت له اجلرأة السياسية باختاذ قرار بالتوظيف املباشر،
وقام بتوظيف املعطلني يف حدود املناصب املالية اليت كانت

كنا نسمع ،يف املرحلة السابقة ،بأن صندوق املقاصة هو
إشكال كبري وكانت اإلرادة السياسية حلل هذا املشكل .اليوم
ليس هناك كالم بتاتا عن صندوق املقاصة ،ما شفنا حىت شي

مفتوحة .ومت توقيع اتفاق مع باقي املعطلني احلاصلني على
الدبلومات ،ألنه املناصب املالية كان غري متوفرة ،على أساس أنه
مت رفع عدد املناصب ل  40ألف لالستجابة ل  1111إطار

مشروع وال كالم وال إشارة وغادي تكمل سنة وغادي نتحاسبو
على املؤشرات.
السيد الرئيس،

اللي كانوا آنذاك مل يوفر هلم قانون املالية السابق هاته املناصب.
واليوم ،نعترب هذا الرتاجع أمر خطري ،نطلب االستمرارية
يف األمور اليت تعجبنا ونرفض االستمرارية يف األمور اليت ال
تعجبنا .حنن سياسيون ،أوال حنن الذين نصنع القانون جملاهبة

إن تأجيل قانون املالية ،وكنقولو بأن قانون املالية دخل
حيز التنفيذ ،فعال قانون املالية دخل حيز التنفيذ ،فيما يتعلق
بصرف كل البنود املرتبطة بتسيري اإلدارة وكل البنود املرتبطة
باالستثمار ،لكن ماذا نقول يف الصناديق اليت مت وضعها ؟ هل
احلكومة هلا احلق يف صرف اعتمادات الصناديق وعلى رأسها
صندوق التشغيل ؟ إن هذا التأجيل الذي نعيشه على مستوى
القانون املايل يفوت فرصا للنمو ،وبالتايل يفوت فرصا خللق

وملواجهة كل الظواهر االجتماعية ،واستقرار البالد أهم من
القانون وحنن نصنع هذا القانون .هلذا ندعوكم إىل التصويت
الستيعاب  1111الذين هم موضوع حمضر ،الذي وقعه السيد
رئيس احلكومة.
النقطة الثالثة ،ملا ترتفع أسعار املواد الغذائية واملواد
األولية يف األسواق العاملية وملا تقرر احلكومة بني اختيارين أحالمها
مر ،األمر يف حصر العجز املايل أو عدم رفع أسعار املواد الغذائية

مناصب الشغل ،وبالتايل يوفت فرصا بالنسبة للصناديق وخاصة
صندوق التشغيل الذي كان من املمكن أن يلعب دورا أساسيا
يف دعم التشغيل وحل معضلة التشغيل.
السيد رئيس،

لكي يتضرر املواطن وتتضرر القدرة الشرائية ،فكان االختيار أن
تتحمل الدولة كل هذا العبء عوض أن يتحملها املواطن ،وهذا
قرار سياسي كذلك وهو اختيار أخذته احلكومة السابقة .أن

مل يكن بودنا متاما أن نتدخل يف هذه اجللسة ،لكن أن
نسمع كالما غري موضوعي متاما ،من باب األخالق السياسية،
أن نقوم بالتقييم من أجل مصلحة البالد ،لكن جيب أن يكون

حنصر النقاش يف النسب بشكل جمرد ونفرغه من حمتواه ،أعتقد أن
هذا العمل ليس عمال مسؤوال ،لكن العمل املسؤول ملا نتحدث
عن ارتفاع املؤشرات ،البد أن نرتكز على أمور موضوعية وهو
االعرتاف بأن احلكومة السابقة لعبت دورا أساسيا يف احلفاظ على

التقييم موضوعيا كذلك ،إن مل يكن موضوعيا ،فإننا سنكون
حاضرين للدفاع مبا أوتينا من جتربة وحنكة وإرادة وجرأة سياسية
على مواجهة كل الظواهر االجتماعية ألننا مسؤولون على تدبري
االختالل وكل املشاكل اليت يعيشها اجملتمع املغريب ،شكرا.

القدرة الشرائية للمواطن ،مع استيعاب جيوش من األطر اليت
فرختهم اجلامعة املغربية مقابل سوق شغل غري قادرة على
استيعاب هؤالء األطر ،تكون احلكومة والدولة مسؤولة تارخييا

السيد رئيس الجلسة:

أمام قرارات من هذا النوع.

مشكورا.

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة للنائب احملرتم السيد
عبد اللطيف وهيب عن فريق األصالة واملعاصرة ،فليتفضل
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اهلل جيازيكم خبري ،احرتام املتدخل..

النائب السيد عبد اللطيف وهبي ،رئيس فريق األصالة

النائب السيد عبد اللطيف وهبي ،رئيس فريق األصالة

والمعاصرة:

والمعاصرة:

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

..هذا اخلليط ،قررنا يف اللجنة صباحا ،حنن كفريق
األصالة واملعاصرة ،أن نساعد احلكومة اليت تعاين من عجز كبري
يف مترير هذا القانون ملساعدهتا لتمريره لنفرج على السادة الوزراء

السالم عليكم،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الفرق،

من حضور من هذه اجللسات املرطونية ،رغبة منا يف أن ندفع يف
إجياد حل فعلي اقتصادي يف هذا البلد .فهي سنة بيضاء
وستكون سنة سوداء نتائجها .ولذلك ،حنن نعتقد بأنه املؤشرات

السادة النواب ،أخواتي النائبات،

يف احلقيقة ،كنت ال أود على أن أحتدث عن شخص

غائب ،ألنه كان لقاء لنا معه باألمس ،ألنه ليس من األخالق أن
ننتقد شخصا يف غيابه ،ولكن النائب احملرتم عن العدالة والتنمية
مدحه وخلق موضوع للنقاش ،ولكنين أعترب ليس من األخالق

اليت أشار إهلا نفسه ،السادة وزراء املالية ،من كون املديونية قد
تصل إىل  13يف املائة ،عفوا الديون .ثانيا أنه ...تتوفرون على
ثالثة شهور من العملة الصعبة؛
رابعا ،أن األزمة على مجيع املستويات مازالت مستمرة،

دائما أن نذم شخص أو مندحه يف غيابه .لذلك ،النقاش الذي
كان باألمس سأنتظر أن أهنيه مع السيد رئيس احلكومة يف الشهر
املقبل .ورغم أن العدالة والتنمية مدحت رئيسها ،فنحن بأخالقنا
لن نذمه يف غيابه.

وأنكم حلد اآلن ،كما قلنا سابقا ،تديرونا األزمة وال تديرونا
امليزانية ،حىت ما يسمى مبيزانية التجهيز ،حنن متأكدون والسيد
رئيس احلكومة باألمس قال ،بأنه اإلدارة تسري ببطء شديد،

املسألة الثانية ،السيد رئيس احلكومة احملرتم ،باألمس
طلب منا أن ندعي له وندعي على اجلميع .وأنا من هنا أقول
دعويت هاته ،اللهم ال نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف

فكيف هذه اإلدارة اليت وصفها السيد رئيس احلكومة بأهنا تسري
ببطء شديد ،كيف هلا أن تنفذ ميزانية باستثمارات تبلغ 311
مليار درهم يف مدة أربعة أشهر ؟ ال أعتقد بأن ستصلون أو
ستستطيعون تنفيذ هذه امليزانية .ولكن ،أوجه عناية حكومتكم

فيه ،وهي الدعوة اليت تناسب هذه امليزانية.
لذلك ،أنا أعتقد أن هذه امليزانية اليت وصفناها بأهنا
ستكون سنة بيضاء ،أشكر السيد النائب عن العدالة والتنمية اليت
وصفها بكوهنا نتيجة ثالثة سنوات من سنوات سوداء ،وأنتم

وعناية أغلبيتكم ،ال تأتون يف السنة املقبلة وتقولون أن احلكومة
وفرت اعتمادات بلغت  311مليار درهم ،ال تفشلون يف تنفيذ
االستثمارات مث تأتون ،ننبهكم منذ اآلن ،ال تقولون بأنكم وفرمت

تعرفون أن حزبكم الرئيسي هو الذي كان يقرر فيها كرئيس،
حليفكم الرئيسي الذي كان كرئيس ،حليفكم الرئيسي هو الذي
كان يرتأس تلك احلكومة وهو الذي صنع سوادها ووزير املايل

يف ميزانية السنة املقبلة  311مليار درهم،ـ ألنكم ستعجزون يف
تنفيذ هذه امليزانيات مث ستتزايدون علينا بذلك .
كذلك سنالحظ بأن هذا التذبذب وهذا اخلالف الذي
سريمت به هذه امليزانية ،يؤكد من جديد أن هناك مشكل حقيقي

احلايل كان آنذاك الرجل الثاين يف تلك احلكومة.
ثالثا ،أننا قدمنا...

تعيشه هذه األغلبية ،مبا فيها حكومتكم ،هو غياب رؤية حقيقة

السيد رئيس الجلسة:
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ملشاكل املغرب وإجياد حلول هلا .غياب هاد الرؤية ناتج أوال على
أن ليس لكم تصور أو تشخيص للوضع االقتصادي يف املغرب
صحيح تعتمدون عليه .ثانيا ،احللول اليت قدمتموها حلد اآلن هي

حذرنا من عدم تعاطي احلكومة باحلزم الضروري مع تداعيات
اجلفاف على التشغيل .وبعد أقل من شهر على حتذيرنا ،صدرت
أوىل املؤشرات السلبية للسياسة احلكومية ،حيث فقد سوق

حلول ال تعاجل القضايا الكربى ،ولكن قدمتم بعض احللول
الظرفية حلل عالقتكم السياسية مع اجملتمع املغريب.
لذلك ،حنن نعتقد بأن هذه امليزانية اليت صوتنا عليها يف

الشغل باملغرب ما يفوق عن  327ألف منصب شغل خالل 1
أشهر األوىل من عام  ،4134منها  91ألف منصب شغل يف
العامل القروي.

اجللسة السابقة بالرفض ،سنظل نصوت عليها بالرفض ،ألهنا
ميزانية األزمة ،ألهنا تقدم حلوال ،ألهنا جاءت متأخرة وستتأخر
أكثر .ويبدو أننا سيكون عملنا رتيبا ،إذا كررنا جلسات يف ميزانية
أصال هي ميزانية اإلفالس ومفلسة .لذلك ،فخطايب سيكون

لقد تركت احلكومة األوساط االقتصادية تعيش حالة
انتظار غري مفهومة وغري مربرة ،مما أثر على أداء االقتصاد الوطين
وبالنتيجة على التشغيل الذي يعترب رهانا أساسيا يف املغرب الراهن
جلهة االستقرار وضمان احلقوق األساسية للمواطنني .لقد اهتمنا

حمدودا حىت ال أواكب هذه امليزانية املفلسة وشكرا.

بالتهويل عندما حذرنا من سيناريو تراجع جمموعة من املؤشرات
االقتصادية واالجتماعية.
أما ثاين مؤشرات فتتعلق بنسبة منو الناتج الداخلي اخلام

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة للنائب احملرتم السيد عبد العزيز

اليت تراجعت إىل  4،4يف املائة خالل ثالثة أشهر األوىل من سنة
 ،4134وهي أدىن نسبة تسجل منذ  31سنوات ما يعين أن
وترية خلق الثروة خالل هذه السنة لن تتعدى نصف ما كان
يتحقق سنويا منذ  ،4114فقد عددنا العديد من أوجه اهلشاشة

العبودي عن الفريق االشرتاكي ،فليتفضل مشكورا.
السيد النائب عبد العزيز العبودي ،باسم الفريق االشتراكي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،

يف الفرضيات اليت بنت عليها احلكومة مشروع القانون املايل ،وها
حنن أقل من شهر ،نقف على املوساد واألرقام اليت تثبت وجاهة
حتليلنا.

السيدات والسادة النواب،

أتدخل باسم الفريق االشرتاكي ليس ملناقشة مشروع

القانون املايل ،يف الصيغة اليت صادق عليها جملس املستشارين،
ولكن من أجل تسجيل بعض املالحظات املرتبطة بتداعيات
تأخر احلكومة يف إعداد هذا املشروع وإحالته على الربملان ،وهي

السيد الرئيس،

كما ننتظر مع الرأي العام الوطين أن تكون جلسة أول
أمس ،اليت كانت أول جلسة يتحدث فيها رئيس احلكومة أمام
جملس النواب ،مناسبة ملصارحة الرأي العام حول هذه املؤشرات

تداعيات اقتصادية واجتماعية وأكيد أنه سيكون هلا انعاكاسات
سياسية.
لقد نبهنا وحذرنا السادة أعضاء احلكومة من أن تأخر
احلكومة ،يف عرض مشروع القانون املايل على الربملان ،من شأنه

وأخرى أساسية للشعب املغريب ،ومع كامل األسف ،مل نسمع
ولو رقما واحدا أو مؤشرا واحدا صادر عن رئيس احلكومة ،كما
مل نسمع بأي إجراء عملي أساسي من شأنه طمأنينة أطراف

اإلضرار باملناخ االقتصادي وباالستثمار العمومي ،وبالتايل
بالدينامية االقتصادية وبالنتيجة على التشغيل .كما سبق أن

اإلنتاج .فمرة أخرى يتم تغيب التشخيص احلقيقي لألوضاع
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اإلنصاف ،حيث رفضت مجيع تعديالتنا يف جملس النواب كما يف
جملس املستشارين الرامية إىل حتسني أوضاع الفئات واجملاالت
اهلشة.

االقتصادية واالجتماعية ،وال جند كمعارضة ،أساسا مرقما ملراقبة
األداء احلكومي أو إجراءا شجاعا نسنده وندعمه .وأكيد ،أننا لن
جند يف احملطة املقبلة أسس مرقمة لتقييم األداء احلكومي.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس،

عندما حتدثنا يف الفريق االشرتاكي عن النزعة االنفرادية،
يف عالقة احلكومة بالشركاء السياسيني واالقتصاديني

السيدات والسادة النواب،

على مكاتب الوزراء توجد ملفات ال حتتاج إىل تأجيل

واالجتماعني ،مل نكن نتحدث من فراغ ،فبعد أن رفضت
احلكومة  14تعديال من أصل  11تقدمت املعارضة على مشروع
املايل ،هاهي خترق القانون باألمس يف جملس املستشارين ،حيث

كما لتحتاج إىل إمكانية مالية كربى ،وإمنا حتتاج إىل جرأة
سياسية .وكانت مناسبة مناقشة القانون املايل فرصة للحكومة
لرتسل بشأهنا رسائل إجيابية إىل اجملتمع .ولكن يف هذا الصدد ،ال

حتايلت على تعديل اجتماعي جوهري تقدم به الفريق الفيدرايل
مبجلس املستشارين بشأن تضريب الثروة .تضريب الثروة رفضته
احلكومة ،احلكومة هي اليت رفضت هذا اإلجراء .على أي ،بشأن
تضريب الثروة متت املصادقة عليه يف اللجنة وطبقت احلكومة

نفهم مثال استمرار صمت تسويق احلكومة يف ملف صناديق
التقاعد اليت تؤشر أوضاعها املالية على كارثة وطنية قد تتحول إىل
صراع بني الدولة واجملتمع .كما ال نفهم تردد احلكومة يف إعالن
رؤية واضحة إلصالح نظام املوازنة .كما ال نفهم يف املقام

بشأنه مسطرة غريبة ،ليتم سحبه من التعديالت املعروضة على
اجللسة العامة.
إهنا حالة من بني أخرى ،تؤكد االستخفاف احلكومي

الثالث ،ختبط اخلطاب احلكومي فيما خيص مكافحة الريع
والفساد.
ويف هذا املوضوع بالذات ،نؤكد أن مكافحة الريع

باملعارضة وبالشركاء االجتماعني ،كما يؤكد انعدام النزعة
التشاركية لدى احلكومة.
إننا إذ تبىن تعديالت إخواننا يف الفريقني االشرتاكي
والفيدرايل مبجلس املستشارين ،نثمن توجهها إىل احملكمة

والفساد مهمة أنبل وأعظم من أن ختتزل يف تصرحيات أو إعالن
نوايا ،األمر يتعلق بسياسات مبنية على رؤى واضحة تتسم باجلرأة
وحتدوها اإلرادة السياسية وال تكبلها حسابات احلفاظ على
االئتالف احلكومي من التصدع إذا مست مصاحل أحد أطرافه،

الدستورية للطعن يف عدم دستورية يف عدد من اإلجراءات املتعلقة
مبسطرة املصادقة على القانون املايل.
إننا عندما نتحدث عن املقاربة االتشاركية ،ال نطلب
صداقة من احلكومة ،وإننا نؤكد على حقوق املعارضة املنصوص

السيد الرئيس،

فيما خيص تعزيز القدرة الشرائية للمواطنني وإعمال مبادئ

االقتصادية واالجتماعية ،جتعلنا ننبه مرة أخرى ونؤكد أن هذه

يتعلق األمر بالسياسات وبعمليات جراحية مؤملة ولكنها ضرورية
يف عدد من القطاعات لتخليصها من األمراض املزمنة اليت تعيق
تطورها.

عليها يف دستور  .4133لقد أثبتت احلكومة ،يف جمموع
مسلسل املصادقة على مشروع القانون املايل ،متلصا واضحا
ألحزاب األغلبية احلكومية ونقضا صارخا لوعودها االنتخابية،

كان بإمكاننا أن ال نتحدث مرة أخرى يف هذه اجللسة،
ألننا نعرف معىن القراءة الثانية للقوانني ،ولكن استمرار احلكومة
يف ذات السلوكات وغياب إجراءات حكومية ملعاجلة األوضاع
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املعاجلة تكون بالسياسات واإلجراءات والقرارات وليس بالكالم
واخلطابات والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

إن التعديالت املقرتحة علينا اليوم ،يف إطار هذه القراءة
الثانية ،ال تطرح نفسها كتعديالت جوهرية يف نص املشروع بقدر
ما هي تعديالت تتعلق يف جلها بتمديد فعاليات بعض

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة للسيد النائب احملرتم
السيد مولود بركايو عن الفريق الدستوري ،فليتفضل مشكورا.

اآلجاالت املرتبطة هبا .وهي يف نظرنا ،ال تطرح مشكال إذا كان
األمر يتعلق خبلق مساحات زمنية الستيعاب باقي املقتضيات
وخلق شروط التنفيذ .ولكن ،ما هو مطروح علينا اليوم حبدة ،هو

السيد رئيس الجلسة :

النائب السيد ميلود بركايو باسم فريق االتحاد الدستوري :

التعجيل بوضع النصوص التطبيقية هلذا املشروع قصد حتريكه يف
أقرب اآلجال خللق األثر املنشود على أوضاعنا املالية واالقتصادية
واالجتماعية.
إن الركود الذي يطبع مسارنا االقتصادي يف احلالة

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

الراهنة ،يتناقض متاما واملسعى الذي نريد اليوم لبالدنا والذي يروم
خلق دينامية متميزة قادرة على مواجهة خملفات األزمة العاملية
واليت تفيد كل املؤشرات على استقرارها يف منطقة األورو ،مما

يشرفين باسم فريق االحتاد الدستوري أن أتدخل يف إطار
مناقشة القراءة الثانية ملشروع قانون املالية لسنة  ،4134وهي
مناسبة لنذكر من موقعنا يف املعارضة ،أن البالد دخلت مرحلة من
الركود العميق ،مس تقريبا كل القطاعات اإلنتاجية ،فاملقاوالت
تعيش نوعا من اجلمود واألرقام املتعلقة مبعامل النمو وضغط

يقتضي منا حتركا سريعا الحتواء املزيد من تأثرياهتا السلبية ،بل
وتقدمي تصورات جتعلنا نتموقع بشكل جيد يف مرحلة ما بعد
األزمة.

األسعار وارتفاع كلفة الواردات ومؤشر نسبة التضخم أخذت
جلها يف التزحزح حنو الدخول يف املناطق احلمراء ،ناهيك عن
ارتفاع مؤشر نسبة البطالة .وهي عوامل تؤكد أن البالد ترهتن إىل
حالة من االنتظارية غري املربرة وكأن احلكومة ليست يف عجلة من

السيد الرئيس،
إن تطوير السياسة العمومية ،يف جمال املالية والدولة
واالقتصاد ،ينبغي التعجيل بوضع قانون تنظيمي للمالية ،حىت تتم
مناقشة القوانني املالية يف ظل قانون ينظم هذا النقاش ويف ظل

أمرها ،فالتأخري الذي طال تقدمي امليزانية خلف نوعا من االرتباك
يف أداء املقاوالت الوطنية .وإذا أضفنا إىل ذلك أن السنة الفالحية
ستكون أقل من املتوسط ،بفعل تأثري اجلفاف ،فإن كل ذلك من

آليات متعارف عليها ،سواء تعلق األمر ببنية القانون املايل أو
بأدوات الرقابة .كما نستغلها فرصة ،للتأكيد مرة أخرى على
ضرورة التعجيل بتقدمي قوانني التصفية ،بوصفها أدوات أساسية
يف ميدان إعمال الرقابة الربملانية ،وكذلك بضرورة تطوير أداء

شأنه أن يضغط أكثر على ماليتنا العمومية وعلى مردوديات
اقتصادنا الوطين بشكل عام.

اجمللس األعلى للحسابات حىت يكون يف مستوى انتظارات
املقتضيات الدستورية الذي يربط ما بني املسؤولية واحملاسبة.
ولسنا حباجة إىل العودة إىل مرامي مشروع القانون

السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السادة النواب المحترمون،

املايل ،الذي كانت لدينا فرصة نقاشه اهلام ،ولكننا نؤكد من
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املواد املعدلة من مشروع قانون املالية رقم  34.44للسنة املالية
 4134كما صادق عليه جملس املستشارين.

جديد ،من خالل هذا النقاش ،على ضرورة أخذ املسار السياسي
الرامي إىل القطع مع اقتصاد الريع مأخذ جد ،من خالل
إجراءات ملموسة تستدعي منظورا مشوليا يرتبط باجملاالت القانونية

السيد الرئيس،

والثقافية والتحسيسية ،وكذا باإلجراءات الزجرية يف حالة خمالفة
القوانني.
كما نستغلها فرصة للدعوة إىل إجياد حل حلاملي

إن التعديالت اليت جاءت باملواد،41 ،31 ،9 ،7 :
من مشروع قانون املالية ،هذا املشروع الذي سبق لنا رفضه
وأسباب هذا الرفض التزال قائمة ،حيث أهنا أي التعديالت مل

الشواهد العليا من املعطلني ،على اعتبار أن بالدنا تعيش فرصة
دميوغرافية ال ينبغي تضييعها .ولذلك ،فال بد من حتمل أعباء
إضافية الستثمار سواعد هؤالء الشباب ،خاصة وأن املوجة
الشبابية اآلن يف حالة احنصار وتراجع بفعل تراجع معدل

متس جوهر وعمق قانون املشروع ،وبالتايل فمشروعكم ال يزال
دون مستوى طموحات وتطلعات الشعب املغريب .كما أنه مل تنزع
عنه الصبغة االستمرارية للميزانيات السابقة واملتعاقبة اليت آلت
ببالدنا إىل هذا الواقع املزري حيث بقيت دار لقمان على حاهلا.

اخلصوبة .إذن ،ال بد من التعامل مع شبابنا املطالب حبقه يف
التشغيل ،من خالل إبداع وابتكار أساليب جديدة إلدماجه يف
النسيج االقتصادي .وطبعا ،لن يتحقق هذا إال من خالل حتقيق

السيد الرئيس،

منو اقتصادي مرتفع ومن خالل اقتصاد قوي ،األمر الذي ال
يتحقق لألسف من خالل هذا املشروع الذي حنن بصدده وشكرا
السيد الرئيس ،السادة النواب.

بسبب خمالفة الوعود وااللتزامات اليت هي أساس التعاقد بني
الناخب واملنتخب ،حيث سجلنا حمدودية يف هامش التحرك
املتعلق باملداخيل ،وكذا استمرار هذر األموال العمومية يف

شكرا للسيد النائب احملرتم ،الكلمة للسيد النائب احملرتم
السيد سعيد باعزيز عن اجملموعة النيابية للحزب العمايل،
فليتفضل مشكورا.

النفقات دون أن تشكل أدىن قطيعة مع العهود السابقة.
وعليه ،إن مشروع امليزانية ال يتضمن أي إشارة من أجل
التوازن يف توزيع إمكانيات هذا البلد وبشكل عادل على خمتلف
أحناء اململكة ،خصوصا أن الدستور اجلديد نص بشكل صريح

إن هذا املشروع وكما سبق لنا قوله ،يشكل تراجعا
خطريا عن الوعود االنتخابية واليت تقتضي بالضرورة احملاسبة

السيد رئيس الجلسة :

النائب السيد سعيد باعزيز باسم المجموعة النيابية لتحالف

على ضرورة إعتناء اإلدارة بالفئات االجتماعية األقل حظا ،وهذه
الفئات بالتحديد هي اليت تعيش مشاكل يومية تتطلب تدخل
مجيع القطاعات احلكومية لإلعتناء هبا ،حيث العزلة والظالم وقلة

الحزب العمالي :
السيد الرئيس،

املاء وتدين اخلدمات االجتماعية من صحة وسكن وتعليم
وضعف جودهتا .فحقيقة األمر ،هناك فئة اجتماعية تعيش
اهلشاشة والتهميش واإلقصاء والفقر واألمية ،وهناك فئات
اجتماعية تعيش حياة من صنف مخسة جنوم.

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،
السادة الحضور الكريم،
يشرفين باسم جمموعة النيابية للحزب العمايل ونيابة عن
كل مناضالت ومناضلي احلزب ،بأن أتناول الكلمة يف مناقشة

السيد الرئيس،
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سنة بيضاء وسنة أزمة حياول مشروعكم أن خيفيها لكنه
مل يفلح يف ذلك ،حيث الرتاجع عن ضمان الشغل لشرحية واسعة
من طاليب الشغل الذين يتوافدون يوميا للمطالبة به أمام هذه

أعرض للتصويت املادة  7كما صادقت عليه اللجنة يف القراءة
الثانية ملشروع قانون املالية رقم  : 34.44اإلمجاع.
أعرض املادة  9أعرض هذه املادة للتصويت :اإلمجاع.

املؤسسة ،وتعثر يف إجناز املشاريع التنموية واستياء يف صفوف
املستثمرين وغريها من مظاهر األزمة املالية اليت يعيشها بلدنا.

املادة  31أعرض هذه املادة للتصويت :اإلمجاع.
املادة  41أعرض هذه املادة  41للتصويت :اإلمجاع.

السيد الرئيس،

أعرض مشروع قانون المالية برمته للتصويت كما صادقت عليه

إن هذا املشروع رغم التعديالت الواردة عليه ،فهو يبقى
يف جوهره على حاله دون أدىن تغيري يف لب املشروع املذكور.
لذلك ،قررنا يف اجملموعة النيابية أن حنافظ على موقفنا السابق

اللجنة:
الموافقون111 :
المعارضون54 :

وذلك بعدم التصويت له وشكرا.

الممتنعون :ال أحد

السيد رئيس الجلسة:

صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم

شكرا السيد النائب احملرتم ،هبذا نكون قد أتينا على
قائمة املتدخلني يف املناقشة العامة ،ومنر اآلن إىل عملية

 11:11للسنة المالية  1111في (قراءة ثانية).
ننتقل بعد ذلك إىل عملية تفسري التصويت ،هل هناك من فريق

التصويت ،يعين التصويت بطبيعة احلال سيمس املواد اليت عدلت
من لدن جملس املستشارين وهي املواد  7و 9و 31و.41
املادة  7وتتضمن عددا من املواد اخلاصة باملدونة العامة للضرائب

حمرتم يريد أن يفسر التصويت ؟ ورفعت الجلسة.

وسنعرضها للتصويت تباعا.
املادة  1-01أعرض هذه املادة للتصويت :إمجاع.
املادة ( 4 -01أ) :أعرض هذه املادة للتصويت :إمجاع.
املادة  4-71أعرض هذه املادة للتصويت :إمجاع.
املادة  7-93أعرض هذه املادة للتصويت :إمجاع.
املادة  : 343أعرض هذه املادة للتصويت :إمجاع.
املادة  :313أعرض هذه املادة للتصويت :إمجاع.
املادة  :33-427أعرض هذه املادة للتصويت :إمجاع.
أعرض الباب الثالث من املادة  7كما صادقت عليه اللجنة:
إمجاع.
أعرض الفقرة املضافة اجلديدة اليت حتمل رقم  34يف املادة 1-7
من مشروع قانون املالية :اإلمجاع.
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