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 محضر الجلسة الحادية والستين

 

 (.3143نونرب  34) 4141حمرم  8اجلمعة   : التاريخ

 .السيد كرمي غالب، رئيس جملس النواب  : الرئاسة

ساعتان ومخسة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة :  التوقيت
 .التاسعة صباحا والدقيقة اخلامسة والعشرين

 :  جدول األعمال

التنمية االقتصادية حول لية و تقدمي تقرير جلنة املا  -
للسنة املالية  43..44مشروع قانون املالية رقم 

3144. 

الشروع يف املناقشة العامة للجزء األول من مشروع  -
 .اجملموعات النيابيةمداخالت الفرق و : قانون املالية

 

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة

السالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة و 
 .المرسلين

 .نفتتح على بركة اهلل هذه اجللسة

 السيدان الوزيران المحترمان،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرع جملس النواب ابتداء من اليوم يف دراسة مشروع  
نستمع يف . 3144للسنة املالية  43..44قانون املالية رقم 

ملالية والتنمية االقتصادية بداية هذه اجللسة إىل تقرير جلنة ا
حول مشروع قانون املالية، وبعد ذلك ننتقل إىل املناقشة العامة 

هلذا املشروع باالستماع إىل تدخالت الفرق واجملموعات 
 .النيابية

نعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم حسن بن عمر  إذن
 .مقرر جلنة املالية والتنمية االقتصادية

 :مر مقرر النص التشريعيلسيد حسن بن عاالنائب 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 السيد الرئيس المحترم،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أقدم للمجلس املوقر نص التقرير الذي 

لنواب بعد أعدته جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس ا
للسنة  43..44االنتهاء من دراسة مشروع قانون املالية رقم 

 .3144املالية 

وهكذا، فإن مشروع قانون املالية هذا يأيت يف سياق         
مسلسل أجرأة توجهات والتزامات الربنامج احلكومي، النابعة 
بدورها من تعهدات الربامج االنتخابية ألحزاب األغلبية اليت 

الناخبات والناخبني، وكذا أهداف ميثاق األغلبية  حظيت بثقة
 .املربم بني مكوناهتا فيما يتعلق بالتنزيل األمثل ألحكام الدستور

كما يعترب منعطفا هاما يف ترسيخ دولة القانون  
واملؤسسات الدميقراطية ويستمد فلسفته ومضامينه من 

ة التوجيهات امللكية السامية الواردة يف خطاب صاحب اجلالل
امللك حممد السادس نصره اهلل، مبناسبة عيد العرش اجمليد 

 .وذكرى ثورة امللك والشعب

كذلك   3144ويشكل مشروع قانون املالية لسنة 
ثاين مشروع قانون للمالية يف ظل الوالية التشريعية احلالية، 
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والذي يرتكز على مواصلة البناء الدميقراطي، وربط املسؤولية 
منافع النمو االقتصادي يف تقليص الفوارق  باحملاسبة، واستثمار

االجتماعية واجملالية، وتوفري فرص الشغل وظروف العيش الكرمي 
 . جلميع املواطنات واملواطنني

فإن إعداد مشروع قانون املالية برسم سنة  وللتذكري،       
أتى يف ظل ظرفية وطنية، اتسمت بتأخر التساقطات  3144

تراجع احملصول الزراعي من احلبوب، املطرية، واليت أدت إىل 
وأخرى دولية من املتوقع أن يتواصل فيها تراجع االقتصاد 
العاملي، والذي تظل آفاقه هشة، ومهددة بالرتاجع، نتيجة 

وكذا  تقدمة لسياسات اقتصادية تقشفية،اعتماد البلدان امل
واملواد  املرتبطة بارتفاع أسعار البرتول التوترات التضخمية

واالختالل احملتمل للتوازن باألسواق العاملية للسندات  ،ةاألولي
والصرف، وكذا اخنفاض وترية النمو االقتصادي يف الصني ويف 

 .البلدان الصاعدة الكربى األخرى

وللتذكري أيضا، فقد كانت هلذه الظرفية العاملية املتقلبة 
على توازن احلسابات اخلارجية  3144تداعيات سلبية يف سنة 

ية العمومية لبالدنا، جتلت يف ارتفاع عجز احلساب اجلاري واملال
 .% 6,1، وارتفاع عجز امليزانية بـ % 8مليزان األداءات بـ

ما هي التدابري واإلجراءات اليت  ،ومن هذا املنطلق       
، لتفادي 3144اختذهتا احلكومة داخل مشروع قانون املالية 

قلبة، دون املساس انعكاس الظرفية االقتصادية الدولية املت
 باملقومات األساسية القتصادنا الوطين؟

ما هي اآلليات اليت مت اعتمادها جلعل دينامية النمو       
ببالدنا تسري يف منحى إجيايب مقارنة مع دول منطقة الشرق 

 األوسط ومشال إفريقيا؟ 

إن احلكومة يف مبادرهتا ركزت على االختيارات 
ة الشرائية، وتقوية االستثمار اإلسرتاتيجية، يف دعم القدر 

والرتكيز على األوراش الكربى املهيكلة والسياسات القطاعية، 
وحتسني  ام غري الفالحيمن خالل انتعاش الناتج الداخلي اخل

خاصة بعد انطالق خمطط املغرب  ،مردودية القطاع الفالحي
 .األخضر

وكما هو معلوم، فقد انطلقت املناقشة العامة ملشروع 
، 3143نونرب  4يوم اخلميس  3144املالية برسم سنة قانون 

حيث اعترب بعض السيدات والسادة النواب أن ذات مشروع 
قانون هو واقعي، بالنظر إىل ما حيمله من مؤشرات حمينة، 
ويكتسي طابع اجلرأة، والطموح من حيث التدابري االجتماعية، 
وأوضحوا أن احلكومة اجتهدت يف إخراج النموذج األمثل 
ملشروع القانون املايل، اخلاضع ملختلف التأثريات الداخلية 

 . واخلارجية

وذهب فريق آخر إىل أن هذا املشروع ابتعد عن         
مبادئ وقيم الدستور اجلديد، فأول تلك املبادئ هي املقاربة 

االعرتاف بدور املعارضة يف لتشاركية وجتاهل واضعي املشروع  ا
ة، وما بالك أن هذا قد طال حىت فرق إغناء مشروع قانون املالي

 . األغلبية نفسها

وقد مت طرح جمموعة من اإلشكاالت، منها التساؤل        
عما إذا كان هذا املشروع، ينطلق من تدبري اإلمكانيات القليلة 
املتوفرة، أم يتعلق األمر مبشروع لتسطري الربامج، وتنفيذها مع 

ديد هوية دقيقة هلذه الدعوة إىل تكثيف االجتهاد من أجل حت
امليزانية، مع التساؤل عن طبيعة النموذج االجتماعي املنشود، 
هل هو التوجه حنو االهتمام بالطبقة املتوسطة أم التوجه حنو 
دعم الطبقات الفقرية واملعوزة، مع التأكيد على ضرورة احلسم 

 .يف االختيار واالقتناع بأنه من الصعب إرضاء اجلميع

السيدات والسادة النواب بإعمال مبدأ وقد نوه بعض  
التضامن، مع املطالبة بتوسيعه أمام مجيع املواطنني، دون حتديد 
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ألف درهم قد حيد من  .3السقف، مع التنبيه أن حتديد مبلغ 
فاعلية ومردودية التضامن، وبالتايل االبتعاد عن حتقيق األهداف 

 .املرجوة

ؤشرات كما أشار فريق آخر إىل وجود عدد من امل 
اإلجيابية، اليت جيب االعتزاز هبا، وتوظيفها يف سياق صناعة 
التفاؤل، منها عودة الدينامية لالستثمارات األجنبية، اليت 
تعكس الثقة يف النموذج االقتصادي املغريب، مع إبراز أن 
التجربة السياسة املغربية املتميزة على صعيد املنطقة العربية كان 

 .جلانبهلا دور مهم، يف هذا ا

وانتقد فريق آخر الغياب املطلق ألية إشارة يف مشروع  
للقوانني التنظيمية ذات األولوية يف  3144قانون املالية لسنة 

كما تساءل نفس الفريق عن مصري   .خطط التشريعيامل
مطالبا  ،مليار درهم 43اإلعفاءات الضريبية اليت تصل إىل 

اإلعفاءات الضريبية وتقييم  بإعادة النظر يف هذه االستثناءات
 .على األقل يف اجملال العقاري

ودعا السيدات والسادة النواب احلكومة إىل اخلروج 
من املنطق احملاسبايت للميزانية، إىل االستهداف املباشر 

التذكري بأن امليزانيات السابقة كان توزيعها غري للمواطنني، مع 
ت، مع عادل بسبب لوبيات كانت تتحكم يف توزيع امليزانيا

ضغط القطاعات، بل إن جهات ومناطق ومجاعات استفادت 
 .بغري منطق من ميزانيات مهمة

وذهب فريق آخر إىل أن فرض ضرائب يف شكل  
مسامهات تضامنية، سيضرب الطبقة الوسطى، كما عاب نفس 
الفريق على احلكومة عدم اإلفصاح حىت اآلن عن أي تفاصيل 

 .حول إصالح صندوق املقاصة

آخر احلكومة من خطورة اللجوء إىل  يقوحذر فر 
احللول السهلة، من خالل االقرتاض من اخلارج بشكل قد 

ع مشابه ملا يرهن القرار االقتصادي للمغرب، ويعيده إىل وض
 .إشارة إىل سياسة التقومي اهليكلييف عاشه يف الثمانينات، 

ويرى أحد الفرقاء أن الثقة هي عماد كل 
ار، وتأسف هذا األخري لكون االقتصاد وأساس كل استمر 

كما . املشروع يفتقد إىل عناصر وإىل إشارات قوية هلذه الثقة
أن احلكومة أضاعت الفرصة يف تثبيتها، وأن اخلالف الذي 
طفا بني املنتج واملستثمر من جهة، ومؤسسة الباطرونا من جهة 
ثانية، والنقابات من جهة ثالثة، من شأنه أن يعمق الشعور 

 .تواصل وضياع الثقةبانعدام ال

ويذهب نفس الفريق إىل أن املقاولة الصغرية 
واملتوسطة، استعملت لفظا، إال أن النتائج لو مت تقييمها، 
لكانت صادمة هلزالة نتائجها، بينما الركن األساسي يف 
السياسات احلديثة لكل الدول، حىت املتقدمة منها، هي 

واملتوسطة، وهو ما مساعدة و مواكبة وتشجيع املقاولة الصغرية 
 .يفتقده هذا املشروع

وخبصوص التعديالت اجلبائية والضريبية، 
وصندوق التماسك االجتماعي، انتقد نفس الفريق اقرتاح 

 .3احلكومة بفرض الضريبة على األجور اليت تساوي أو تفوق 
الطبقة  مفهومألف درهم مع الدعوة إىل فتح نقاش وطين حول 

 .املتوسطة باملغرب

لتذكري بأن احلكومة احلالية مل تتخذ أي ومت ا
إجراء يف حق املتهربني الكبار من الضرائب وأصحاب 

 .االمتيازات الكربى رغم عددهم الكبري

وذهب فريق آخر إىل أنه ال جيب اعتبار مشروع 
قانون املالية املعلن، مستوعبا لكل مشاريع اإلصالح بالنظر إىل 

وقت املخصص لتحضري عدد من اإلكراهات، من بينها ضيق ال
القانون املايل، وكذا الظرفية اليت مت فيها إعداده، قبل أن يؤكد 
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نفس الفريق بأن إجراءات احلكومة على املستوى االقتصادي مل 
ترق إىل املستوى املأمول، وأن نسبة العجز املعلنة ال تعرب عن 

 .حجم العجز احلقيقي

واعترب فريق آخر أن اعتماد احلكومة على 
ائب كمورد للرفع من املوارد املالية، مؤشر خطري يؤكد بأهنا الضر 

تعيش أزمة تفكري وإبداع، موضحا أن موارد السياحة تأثرت 
 .ببعض اخلطابات السياسية واالجتماعية

وذهب فريق آخر إىل أن القضاء على الفساد، 
مير من خالل تنزيل الدستور، وأن احلكومة عجزت إىل حد 

 .األدىن من القوانني التنظيمية اآلن، عن تنزيل احلد

فيما يتعلق بتمويل االقتصاد، فقد متت اإلشارة 
إىل أن األبناك ظلت معافاة رغم األزمة، حيث لعب بنك 

 .املغرب دورا مهما يف حتسني أداء ميزانية األبناك

وقد متت املطالبة مبراعاة جمموعة من االعتبارات 
وقد  .صغرى واملتوسطةويل املقاوالت اليف هذا الباب، منها مت

هنأ بعض السادة النواب، احلكومة على بعض اإلجراءات اليت 
جاءت هبا لصاحل املقاوالت داخل مشروع قانون املالية برسم 

مذكرين بأن الصندوق املركزي للضمان ميكن أن  ،3144سنة 
يلعب دورا مركزيا يف هذا الباب مستقبال، على غرار ما 

كما . يت ذهبت بعيدا يف هذا اجملاليف فرنسا مثال وال هنشاهد
طالبوا بضرورة إسراع الدولة بأداء ما بذمتها لصاحل املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، خاصة على مستوى مستحقات الضريبة 

 .على القيمة املضافة

وعلى مستوى متويل االسرتاتيجيات القطاعية، 
تمويل نبه نفس التيار إىل أنه البد أن تكون هناك سيولة كافية ل

 .املشاريع املعلن عنها داخل هذه األخرية

فقد متت  ،أما خبصوص التشغيل العمومي
املطالبة بالعمل على إرساء مرصد للتشغيل ليزود احلكومة بكل 
املعطيات املطلوبة من أجل استشراف سياسة حقيقية حملاربة 

 .آفة البطالة، وإال ستظل األوضاع عند حدود ردود األفعال

لية التقاعد، فقد أمجع جل أما عن إشكا
السيدات والسادة النواب على ضرورة اإلسراع بإصالح 

 .صناديق التقاعد إصالحا جذريا

كما مت الرتكيز كذلك، على مراجعة قانون 
الوظيفة العمومية، ألن املالحظ وقف على أن هذه األخرية 
ستفقد عدة كفاءات وأطر كربى، سيما وأن هؤالء سيغادرون 

 .مومية بسبب ضعف األجوراإلدارة الع

وانتقل أحد املتدخلني إىل التوازنات املاكرو 
اقتصادية يف الشق املتعلق باملديونية، مذكرا أن الدستور اجلديد 
جعل الربملان واحلكومة مسؤولني عن التوازنات االقتصادية، 
وعن جيوب األجيال املقبلة، مالحظا أن املديونية ترتفع أمام 

السنوات األخرية، متسائال ما هي توقعات عجز امليزانية يف 
 .احلكومة حول امليزانية يف السنتني املقبلتني

وعلى مستوى املداخيل، مت إبراز أن الكل أصبح ينتظر  
املناظرة الوطنية لإلصالح اجلبائي، مع اإلشارة إىل أن النظام 

 .الضرييب يف املغرب ما زال جد معقد

متت املالحظة أن  وخبصوص تقييم السياسات العمومية 
هناك استمرارية عدم التشخيص والتقييم ملعرفة هل حنن على 

 .الطريق الصحيح أم ال

مت التطرق إىل برنامج املغرب  ،ويف إطار ذلك
حيث مت إبراز أن هذا األخري يشجع اإلنتاج وهذا  ،األخضر

 .غري كاف إذا مل يتم تشجيع التوزيع والتصدير

 السيد الرئيس المحترم،
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 دة الوزراء المحترمون،السا
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

تلك بإجياز ملخص املداخالت خبصوص 
 .3144املناقشة العامة ملشروع  قانون املالية برسم سنة 

، يف إطار جواب 3143نونرب  9وبتاريخ 
احلكومة على أسئلة السيدات والسادة النواب مبناسبة املناقشة 

، أكد السيدان 3144الية برسم سنة العامة ملشروع قانون امل
وزير االقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية 

أن مشروع القانون املايل املذكور يسري يف  ،املكلف بامليزانية
اجتاه حتصني املكتسبات، ومواجهة التداعيات االقتصادية 

ي أسباب واالجتماعية لألزمة، واستشراف املستقبل، مبا يقو 
 .االستقرار ويعزز الثقة الدولية يف اقتصادنا وبالدنا

وذكر السيدان الوزيران بأن احلكومة قدمت قبل 
أشهر خطة عمل تتضمن مجلة من التدابري االستعجالية، 
ملواجهة آثار األزمة، ووقف نزيف تراجع املوجودات وعجز 

ق ميزان األداءات، كما تتضمن تدابري هيكلية موازية الستبا
مرحلة ما بعد األزمة، هتدف إىل حتسني العرض التصديري، 
والرفع من تنافسيته، وتثمني املصادر الواعدة للنمو، دون 
املساس بالتوازنات االجتماعية، اليت هي ركيزة أساسية يف 
النموذج التنموي الذي اختاره املغاربة بقيادة جاللة امللك 

 .حفظه اهلل

رورة أن يكون وشدد السيدان الوزيران على ض
اجلميع يف مستوى اللحظة الدقيقة وقيام كل طرف بدوره  
كامال، سواء  يف التدبري أو التشريع أو املراقبة أو يف املشاركة 
واالقرتاح، وهو األمر الذي يهم احلكومة كحكومة واملعارضة  

بات يف دفاعها عن كمعارضة، واألغلبية بدورها كأغلبية، والنقا
وحتسني ظروف عيش  عدالة االجتماعيةالطبقة العاملة وال

الشغيلة، والباطرونا واالحتاد العام ملقاوالت املغرب كهيئة 
مقاوالت مواطنة تساهم يف خلق الثروة وحتقيق السلم 

 .االجتماعي

ومت التوضيح أنه سبق قبل أشهر متت املخاطبة 
الربملانيني والرأي العام الوطين، بلغة احلقيقة وبكل شفافية 

 .ة حول الوضعية املالية واالقتصادية لبالدناومسؤولي

وخبصوص النموذج التنموي املغريب، متت اإلشارة 
إىل أن هذا النموذج يرتكز على مبدأ ال للتقشف الراديكايل، 
وال لإلنفاق املوسع، مع تشجيع وتقوية مواصلة االستثمار العام 
واخلاص املنتج لفرص تشغيل الشباب، مع دعم وتطوير 

ت الصغرى واملتوسطة، دون إغفال حتسني تنافسية املقاوال
 .االقتصاد الوطين وتقوية آليات التضامن االجتماعي واجملايل

من  %411وأبرز السيدان الوزيران بأن 
املداخيل اجلبائية تغطي نفقات األجور ونفقات صندوق 
املقاصة وفوائد الدين، وكل ما يتم إنفاقه يف االستثمارات هو 

اخلي واخلارجي، موضحني بأن مستويات من الدين الد
املديونية ستصل خالل السنة القادمة إىل مستويات مل يسبق هلا 

من الناتج  %31أن وصلتها، حيث ستفوق هذه األخرية 
 .الداخلي اخلام، إن مل توجد احللول إليقاف عجز امليزانية

وأشار السيدان الوزيران إىل أن اإلجراءات اليت 
مة يف سن مسامهة تضامنية على املرتبات أقدمت عليها احلكو 

ألف درهم، وعلى أرباح الشركات  .3اليت تساوي أو تفوق 
مليون درهم، اهلدف منها  31اليت تتجاوز أرباحها الصافية 

تقليص الفوارق االجتماعية واجملالية، انطالقا من اقتناع كل 
القوى بأن التماسك االجتماعي ضروري لنجاح واستدامة كل 

 .تنموية سياسة
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ومت التأكيد على أن جمموع املعنيني باألمر يف 
 43القطاع اخلاص واملهن احلرة والوظيفة العمومية لن يتجاوز 

يف الوظيفة العمومية، وهم يف  4011ألف شخص من بينهم 
وأبرز أن املركزيات . من جمموع املواطنني %4اجملموع يشكلون 

مسامهة تضامنية النقابية اليت هامجت احلكومة ألهنا فرضت 
من  %11من املواطنني، عليها أن تدافع عن   %4على 

 3111مستخدمي القطاع اخلاص، اللذين ال يتقاضون إال 
 .درهم يف الشهر

واختتمت احلكومة أجوبتها بالتأكيد على أهنا 
وطبقا ملقتضيات الدستور، ال ميكنها إال أن تلتزم متام االلتزام 

سسة التشريعية، والفرقاء االقتصاديني، باملقاربة التشاركية مع املؤ 
مع . واالجتماعيني، يف اعتماد االختيارات اإلسرتاتيجية لبالدنا

اإلشارة إىل أن جمموعة من التدابري واإلجراءات اليت يتضمنها 
هذا املشروع، نابعة من مقرتحات التعديالت اليت أدلت هبا 

عارضة، خالل الفرق النيابية مبجلسي الربملان، يف األغلبية وامل
، كما تستجيب كذلك ملطالب 3143مناقشة ميزانية 

. ومقرتحات عرب عنها الفاعلون االقتصاديون واالجتماعيون
مربزين أن هذا املشروع يبقى دائما قابال لإلغناء، والتحسني 
عرب مقرتحات النواب البناءة واجلادة، والقابلة للتحقيق، 

بالدنا، والذي يركز د بالنموذج التنموي املعتم واملنسجمة مع
ر والتحكم يف التوازنات على حتقيق منو تضامين يف ظل االستقرا

 .اقتصاديةاملاكروـ

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

سأحاول يف هذا الباب الرتكيز على الفرضيات 
نون املايل الذي هو بني أيدينا وكذا اليت ينبين عليها مشروع القا

 .املعطيات املرقمة لذات املشروع

الفرضيات األساسية اليت يرتكز عليها مشروع قانون املالية  ـIـ
 :3144للسنة املالية  43..44رقم 

 % 4,5 ــ معدل النمو بنسبة

 % 4,8 ــ نسبة العجز املوازنايت

 للربميلدوالر  .41ــ متوسط سعر البرتول 

 درهم، على 8,5(درهم/دوالر)عر الصرف ــ س
صرف األورو مقابل الدوالر يف مستوى  أساس

1,25 

 :3144املعطيات املرقمة ملشروع قانون املالية لسنة  ـIIـ

يقدر املبلغ اإلمجايل للتحمالت حبوايل 
 مقابل 3144درهم لسنة  4.8 313 ..0 111
، بزيادة قدرها 3143درهم لسنة  413 039 398 111

 :وتنقسم كالتايل 3,29%

درهم للميزانية  390 141 431 111ــ 
 العامة؛

رافق الدولة درهم مل 4 191 43. 111ــ 
 املسرية بصورة مستقلة؛

درهم للحسابات  0. 304 .80 111ــ 
 .اخلصوصية للخزينة

للموارد إىل حوايل  ويصل املبلغ اإلمجايل
مقابل  3144درهم لسنة  .41 943 303 111
، بزيادة قدرها 3143درهم لسنة  441 44. 804 111

 :وتنقسم كالتايل 9,98%
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درهم للميزانية  384 11. 031 111ــ 
 العامة؛

درهم ملرافق الدولة  4 191 43. 111ــ 
 املسرية بصورة مستقلة؛

درهم للحسابات  9. 444 111 111ــ 
 .اخلصوصية للخزينة

وتبني هذه األرقام فائضا يف التحمالت باملقارنة 
درهم مقابل  43 391 109 111بــ  وارد يقدرمع امل
، باخنفاض قدره 3143درهم لسنة  43 3.0 830 111

61,90%. 

 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ال يفوتين هنا أن أغتنم الفرصة ألتقدم  

اد واملالية بالشكر اجلزيل إىل السيدين نزار بركة وزير االقتص
وإدريس األزمي اإلدريسي الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد 

ما على ما قدموه من ة املكلف بامليزانية، وأطر وزارهتواملالي
معطيات ووثائق وبيانات وجداول أسهمت يف التوضيح العميق 

 .3144ملغزى وفلسفة مشروع قانون املالية برسم سنة 

لسيد سعيد كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل ا
خريون رئيس جلنة املالية والتنمية االقتصادية على حسن تسيريه 
جللسات اللجنة، وكذلك السادة أعضاء جلنة املالية والتنمية 
االقتصادية على ما أبانوا عليه من مستوى عال يف النقاش 

أشكر األطر اإلدارية للجنة على  ،وإىل جانب هؤالء .لتحليلوا
سهيل عمل السيدات والسادة عملهم وجهدهم من أجل ت

 .النواب ومتكني جلنتنا من القيام بعملها يف أحسن الظروف

لقد حاولت خالل هذه املقدمة أن أبسط 
أمامكم  موجزا عن حصيلة ما كرسته جلنة املالية والتنمية 
االقتصادية مبجلس النواب من جمهودات لدراسة مشروع 

التقرير أبوابا  وستجدون ضمن هذا. القانون الذي بني أيدينا
خصصت للمناقشة العامة، جواب احلكومة عليها، مناقشة 
مواد مشروع قانون املالية وجواب احلكومة عليها، مث تعديالت 
احلكومة والفرق واجملموعات النيابية ونتائج التصويت عليها 

 .وعلى اجلزء األول من مشروع القانون املذكور

األول وهنا سأقدم نتيجة التصويت على اجلزء 
 : 3144من مشروع قانون املالية برسم سنة 

 51: الموافقون
  8  :المعارضون

 ال أحد: الممتنعون               
 .وشكرا والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
. شكرا السيد النائب احملرتم مقرر جلنة املالية والتنمية االقتصادية

 .تفضل..عامةمنر اآلن إىل املناقشة ال

النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة 
 (:نقطة نظام) والمعاصرة 

 شكرا السيد الرئيس،

يف اجتماع ندوة الرؤساء الذي مت مبكتبكم الحظنا وقدمنا 
مالحظات وتقدمنا مبلتمس كرؤساء الفرق، أن احلكومة تغيب 

لها، وطلبنا عندما نناقش قانون املالية ألنه يهم احلكومة بكام
منكم أن تبلغوا احلكومة أن حضورها يف هذا النقاش مسألة 
سياسية بامتياز وأن حضور السيد وزير املالية باعتباره املسؤول 
الوحيد على قانون املالية شيء ال يستساغ دستوريا، ألن قانون 
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املالية يهم مجيع الوزراء وطالبنا أن تدعى احلكومة وأن حتضر 
وضوع الدستوري، لكن يبدو إما  أن قراركم مل احرتاما هلاذ امل

يستمع أم أن احلكومة يهمها أن تناقش اللجان وال حتضر يف 
اجللسة العامة اليت تعرب عن املوقف السياسي والرأي املايل 

هلذا نسجل هذه املالحظة وقد ساندين آنذاك يف  لألحزاب،
، حلضور هذا املوضوعاللجنة األخ بووانو، الذي ساندين 

 .شكرا

 :السيد الرئيس
إذن نشرع اآلن، إذا مسحتم، السيدات والسادة النواب، . شكرا

يف املناقشة العامة ونستمع إىل تدخالت الفرق النيابية، وأعطي 
الكلمة إىل فريق العدالة والتنمية، إىل السيد رئيس الفريق السيد 

 .النائب احملرتم عبد اهلل بووانو ليتدخل، فليتفضل مشكورا

  :رئيس فريق العدالة والتنمية السيد عبد اهلل بووانوئب النا
حنمده ونستعينه ونستغفره  إن احلمد هلل. بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .ونقبل به ونتوكل عليه

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
بداية، كما قال السيد رئيس الفريق  احملرتم، بأنه 

الرئيس، إذا  تناقشنا البارحة حول حضور احلكومة، وخا السيد
مسحتم يل أن أتكلم بامسكم، فلقاء البارحة الذي مت مساء 
البارحة الساعة السابعة إىل الساعة العاشرة مع رئيس احلكومة 
ومكتب هذا اجمللس، فقد تدارس هذا األمر ومت االتفاق حول 
عدد من اإلجراءات حلضور احلكومة، وحنا ال ميكن إال أن 

ر جل أعضائها هلاته نؤكد على ضرورة حضورها وحضو 
 .املناقشة

 السيد الرئيس،

 ، السيد الوزير
 ،والسادة النوابالسيدات 

يشرفين أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية باإلسهام 
يف هذه اللحظة السياسية املتميزة يف مناقشة مشروع قانون 

، وهذا أول قانون تصوغه احلكومة احلالية 3144املالية لسنة 
 .عادية نعتقد أهنا ويف ظروفصياغة كاملة 

أن أسهم يف هذه اللحظة النوعية التأسيسية اليت  
من خالل التجسيد  ،تتجسد فيها املسؤولية السياسية احلكومية

 ،الفعلي وامللموس واملتدرج لاللتزامات اإلقتصادية واإلصالحية
فقانون املالية ليس سوى  ،اليت أعلن عنها الربنامج احلكومي

ت تنزيل الربنامج احلكومي، ستتبعها حمطات حمطة من حمطا
أخرى يف السنوات املوالية للوالية احلكومية احلالية واليت ستمكن 
حمصلتها النهائية من تقدمي احلكم الشامل واملوضوعي على أداء 

وحنن ال نشك قيد  .هذه احلكومة ووفائها مبختلف التزاماهتا
سيلمسون يف  أمنلة أهنا ستكون يف املوعد، وأن املواطنني

معيشهم اليومي مثار اإلصالح وبركاته، سيلمسوهنا بوضوح يف 
النمط اجلديد لتدبري الشأن العام سيلمسوهنا من خالل عودة 

 .الثقة إىل العمل السياسي وتعزيز الثقة بني الدولة وبني املواطن

 ،ومن الواضح أن حلظة مناقشة مشروع قانون املالية
د ويف إطار الوالية احلكومية يف ظل الوضع السياسي اجلدي

مل يعد جمرد مشروع لتربير نفقات معينة أو استصدار  ،احلالية
تراخيص ملصاريف حمددة دون أن يكون للمجتمع واملواطن  

كما أنه مل يعد فرصة لرتضية لوبيات  .كلمته وقرار الفصل فيه
وإمنا أصبح فرصة يتجسد  ،البتزازها وضغطها معينة أو اخلضوع 

ظور واضح لإلصالح يقع يف قلبه املواطن منطلقا فيها من
 .ونتيجة، وحيكمه هاجس التنمية والعدالة والتوازن اإلجتماعي
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فرصة للتأكد بامللموس من اإلرادة و  ت مناسبةصبحأ
السياسية الواضحة املتولدة من أن قانون املالية هو صياغة من 
 حكومة سياسية مسؤولة وذات تفويض شعيب متواصل وال غبار

يشهد على ذلك  ،عليه، وحكومة حمط ثقة وأمل من املواطنني
 .النقاش العمومي غري املسبوق حول مشروع قانون املالية

النجاح يف جعل مشروع  كذلك،  ويشهد على ذلك
قانون املالية حمطة للتعرف على احلاالت الفعلية لإلنفاق 

افظة العمومي وربطها باحلاجيات املباشرة وامللحة للمواطن، واحمل
 يعلى شروط استقالل وسيادة القرار املايل واإلقتصاد

رارات واإلجراءات ة السياسية الواضحة يف اختاذ القوالشجاع
 .اليت متكن من حتقيق ذلك على أرض الواقع

 السيد الرئيس،
 ، السيد الوزير

 ،والسادة النوابالسيدات 
حني نتكلم عن املسؤولية السياسية واإلرادة السياسية 

فألننا ال ننظر إىل  ،يف سياق مناقشة مشروع قانون املاليةوحنن 
قانون املالية على أنه جمرد قانون لتدبري موارد ونفقات 
واستصدار تراخيص كما يبدو يف الظاهر، وحني نتطرق أو 

فإنه  ،يتطرق غرينا ملخصصات اإلستثمار وسياسة اإلستثمار
وجه  ،رمن املفيد أن نستحضر وجها آخر من وجوه اإلستثما

 .ال يقدر بثمن أال وهو اإلستثمار يف اإلصالح  السياسي

وجب أن نستحضر أن مشروع قانون  ،يف هذه احلالة
، ريباملالية هو مشروع جاءت به حكومة ناجتة عن الربيع املغ

الربيع النوعي الذي أكد من جديد صواب اإلختيارات 
ص السياسية اليت اختارهتا بالدنا يف شخص عاهلها ويف شخ

الفاعلني السياسيني الوطنيني الرئيسيني الذين كان هلم من 
التبصر وبعد النظر ما مكن بالدنا من املضي جبرأة يف تدشني 

وكان هلم من  ،متثل يف دستور جديد وانتخابات سابقة ألواهنا
القدرة على اإلنصات للحراك الشبايب وللتطلعات واملطالب 

عة إىل دمقرطة الدولة اإلصالحية ملختلف قواه احلية املتطل
واجملتمع وحتقيق التنمية اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية وتقليص 

 .الفوارق بني الفئات واجلهات

لقد أعطى احلراك املغريب مبختلف مكوناته وأبعاده بدءا باحلراك 
مارس  9الشبايب وبالتجاوب امللكي من خالل خطاب 

ليوز من نفس وباملقتضيات املتقدمة لدستور فاتح يو  3144
أعطى الدليل أن املغرب  ،3144نونرب  .3السنة وبانتخابات 

اختار طريق اإلصالح يف ظل اإلستقرار على ضوء معادلة 
فإنه أيضا ال  ،متكاملة مفادها أنه ال إصالح دون استقرار

 .استقرار دون إصالح

بكل ما  3144نونرب  .3لقد جاءت انتخابات 
من دروس ورسائل، كي تؤكد  محلته من نتائج وما ترتب عنها

وكما أن حزبنا قد حتمل مسؤوليته الوطنية كاملة . هذا املنحى
فإنه اليوم يتحمل  ،يف حنث هذا اإلختيار والتأكيد عليه

يف ترسيخ هذا املسار  ،مع مكونات األغلبية ،مسؤوليته التارخيية
وذلك من خالل العمل  ،وتأكيد التميز العريب من موقع التدبري

الشق الثاين من املعادلة أي وتفعيل اصل من أجل تنزيل املتو 
 .تعزيز مسار اإلصالح يف ظل اإلستقرار

ونتائجها  3144نونرب  .3وقد كانت انتخابات 
واضحة يف هذا اإلجتاه وشكلت حبق هزمية لكل السيناريوهات 
الرتاجعية أو التحكمية وحماوالت الشد إىل اخللف واإللتفاف 

الدميقراطي املعزز بالرصيد النضايل لكل على املد اإلصالحي 
الدميقراطي الذي  القوى الوطنية الصادقة واملدعوم برياح الربيع

كل   األخرية يفكما أن االنتخابات اجلزئية   .هب على املنطقة
دولة  ،من مدينيت طنجة ومراكش جاءت كي تؤكد بأن املغرب

ة قد اختار طريقه وحدد وجهته أي وجه ،وجمتمعا وقوى حية
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اإلصالح املتصاعد يف اجتاه البناء الدميقراطي ومقاومة التحكم 
 .واالستبداد والتصدي للنكوص والفساد

 ،السيد رئيس

 السيد الوزير، 
 السيدات والسادة النواب،

، احلكومة اليت أنتم فيها السيد الوزيرإن حكومة مثل 
حتظى بالثقة امللكية وتشتغل يف تناغم وتكامل مع هذه 

، ومنها جملس لدستورية وغريها من املؤسساتاملؤسسة ا
 وجديرة بأن تكون خلليقة بأن تكون النواب، ونعتقد أهنا

 .حكومة التصدي للمهام التارخيية والتحديات الصعبة

وينبغي أن ال تعبأ حملاوالت اإليقاع والتشويش وجركم 
إىل مواجهات وتنازعات مل جين املغرب منها يف تارخيه الطويل 

ة واصطفافات متالحقة ميقمتاهات عوجركم إىل ل الدخو  إال
حيكمه منطق التنازع وارتياب مكونات الساحة الوطنية يف 
بعضها البعض ومنطق العمل على شراء الوالءات وصناعتها 

 .ولو على حساب األخالق السياسية واملصلحة الوطنية العليا

وقد بينت التجربة احلديثة للمغرب أن ذلك كان على  
اء عالقات تعاقدية مبنية على الثقة والتعاون حساب بن

ال تقريب املوالني الباحثني  ،والتكامل وتقدمي الصاحلني واألقوياء
حىت لو اقتضى ذلك إشاعة منطق الريع  ،عن املواقع واملنافع

والزبونية واللجوء إىل كل اآلليات للتحكم يف اخلريطة 
خايب بكل نتائجه مبا يف ذلك الفساد واإلفساد اإلنت ،اإلنتخابية

املدمرة على املنظومة الثقافية واألخالقية الوطنية وعلى توجيه 
اجلهود إىل التنمية احمللية والتنمية الوطنية والتصدي النتهاك 
املعضالت اليت ال تزال تعوق انطالقتنا النهائية حنو مصاف 

 .الدول الصاعدة

برصيدها من الثقة امللكية  ،كومةاحل هاته إن 
خلليقة بأن تكون مؤهلة  ،ا من الشرعية الشعبيةوبرصيده

الستكمال مهام البناء الدميقراطي واستكمال الصرح املؤسسايت 
وتتطلع إىل أن تواصل جهدها وتصرفه يف هذه املرحلة الثانية 

 حنومن مراحل التحول السياسي الذي يعرفه املغرب اليوم 
سن أحتفعيل الدستور وفق أحسن التأويالت املمكنة له، 

عزز مسار البناء الدميقراطي، ومتكننا أن ننتقل تالتأويل اليت 
أن نقطع مع كل صور و  ةالدميقراطي وأن نطبع معبصفة هنائية 

النكوص والتصدي لكل قوى التحكم ومراكز مقاومة الرتدد و 
 .خفيةرة أو ظاهسواء كانت التغيري 

ستجدون  ، يف هاته احلكومة،فإنكم ،دون شكمن و 
ويف تكامل وتنسيق  ،باره مكونا من مكونات األغلبيةفريقنا باعت

سندا لكم يف حتقيق هذا االنتقال وتأمني  ،تام مع كل مكوناهتا
 .ذلك التطبيع بصفة هنائية

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 

 النواب، والسادة السيدات 
فإن حزبنا الذي أصر على تنظيم مؤمتره  ،كما تعلمون  

التزاما منه مبقتضى دميقراطي معمول به  ،السابع يف وقته املقرر
يف الدميقراطيات املتقدمة أال وهو احرتام آجال االستحقاقات، 
على الرغم من التحول غري العادي الذي عرفته وضعية احلزب 

تدبري الشأن العام وما  املسامهة يف من االنتقال من املعارضة إىل
عار يرتبط بذلك من مسؤوليات وحتديات، قد اختذ من ش

الشراكة يف البناء الدميقراطي من أجل التنمية والعدالة "
 .شعارا للمرحلة "االجتماعية

وذلك وعيا منه أن استحقاقات املرحلة والتحديات 
 اليت تطرحها واالنتظارات املرتبطة بالربيع الدميقراطي وارتفاع
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عن الطابع املركب لالصالح،  سقف املطالب والتوقع
جديد،   آخروضع دستوري إىل وضع  ومقتضيات االنتقال من

الشراكة يف اجناح  :ذلك يقتضي تصورا متقدما للشراكةكل 
الشراكة يف التصدي لعناصر  –مهام التأهيل الدميقراطي 

التشاركية يف مقاومة  –النكوص والقوى اليت تشد إىل الوراء 
التشاركية يف التصدي للقوى اليت تستفيد منه  –الفساد والريع 

الشراكة يف دعم االصالحات اهليكلية الكربى  –يده وتريد تأب
 واإلداريةواألوراش اليت ستوفر األوراش السياسية والتشريعية 

املواطن لالخنراط يف عملية  وحتفيزه ، الشراكة يف حفزىالكرب 
 .االصالح ومقاومة ثقافة اليأس واالنزواء واملصاحل الفردية

خمتلفة  إنه ملا يؤسف  له أن نقف على صور ومظاهر
من حماوالت التيئيس والتشويه لصورة املغرب ولواقعه ووضعه 

احلقوق واحلريات فيه تارة  وإلخضاعاالجتماعي واالقتصادي 
 .بصورة مقصودة أو غري مقصودة

نعترب أن منطق املنافسة السياسية وما يرتبط  ذوحنن إ
به من تدافع يف الربامج واألفكار واملواقف، منطق اجيايب 

وطنية، حني  ةوغري  تناصحية على صحوة دميقراطيوعالمة 
يشهد هلا بذلك  معارضة وطنية صادقةطبعا يكون مصدره 

النضايل، أو يشهد هلا بذلك انتقاداهتا تارخيها السياسي و 
املوضوعية والبناءة، ندعو احلكومة أن تثمن هذا النمط من 

من قوهتا  املعارضة وتفسح صدرها وعقلها ومسعها لالستفادة
وباملقابل فإننا نرفض منطق التحامل  قرتاحية االجيابية،اال

األعمى ديولوجي كيك الناجم عن احلقد السياسي واإليوالتش
و منطق التحريف والتوظيف أو الضغط اهلادف خلدمة مصاحل أ

 .انواجههسو  اضيقة أو لوبيات متسرتة وسنتصدى هل

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 

 ب،السيدات والسادة النوا 
حني أكدنا يف مطلع هذه الكلمة أن قانون املالية ال 
ينبغي أن يقرأ فقط قراءة مالية تقنية ويف ظل التدابري 

أخذا بعني  ،واالجراءات اجلبائية أو الرتاخيص اليت يتضمنها
ا مشروع القانون الذي بني أن التدابري اليت جاء هب ،االعتبار
كما سنبني   ،حا يقوممل منظورا تنمويا متكامال وواضأيدينا حي

نا نستحضر أن هذا املشروع يأيت يف سياق فتحت أن ما بعد،في
تنم واليت فيه احلكومة عددا من االصالحات اهليكلية الكربى 

عن إرادة سياسية قوية وتنطلق من منظور سياسي جديد يف 
ينطلق من الربنامج احلكومي ذي الطبيعة  ،تدبري الشأن العام
يف وضع السياسات وتنفيذها على مرتكزات التعاقدية واملرتكز 

العمل املندمج واملتكامل، واملقاربة التشاركية،  :ثالث وهي
تجسيد االلتزام بتنزيل ب منظور ينطلق. وربط املسؤولية باحملاسبة

متطلباته التشريعية واملؤسساتية واالستجابة وتفعيله مع  الدستور
بفئاته وشرائحه  لالنتظارات اجلوهرية وامللحة للشعب املغريب

داخل الوطن ويف اخلارج ولعموم الفاعلني االقتصاديني 
واالجتماعيني ومؤسسات اجملتمع املدين والوفاء بااللتزامات 

 .الدولية لبالدنا

وحيث أن لكل إصالح كلفة زمنية وأدوات تشريعية 
أن أي اصالح وجب أن يرتكز على وحيث  ،وإدارية ومسطرية

اقتصادية اليت تضمن -ت املاكروضية صلبة من التوازناأر 
التوازنات املالية الكربى وتؤمن السيادة الوطنية يف جمال املايل 

وأوراش كربى   إصالحاتواالقتصادي، فإن احلكومة فتحت 
على نذكر ستكون هلا آثارها امللموسة على املدى املتوسط و 

 :رأسها 

الذي انطلق ورشه من خالل تقدم أشغال  إصالح القضاء،  -
وإطالق مشروع طوح إلصالح العدالة يئة الوطنية للحوار اهل

هبدف تعزيز الثقة بني املواطن والقضاء، ومن مت تعزيز الثقة يف 
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ونؤكد على أن هذا ورش جيب أن ينخرط فيه . االستثمار
اجلميع دون تشويش أو مقاومة، سواء من الداخل أو من 

 .اخلارج

لذي سيمكن من اكورش ثاين، املخطط التشريعي  ثانيا،   -
توفري األدوات القانونية والذي انتهت حكومتكم من إعداده يف 

يف إطار املقاربة  ،صيغته النهائية، ونأمل أن تفسحوا جمللسنا هذا
جدولته يف سؤولية ومباملشاركة  عربالفرصة يف اثرائه  ،التشاركية

 .يف الزمان وعلى مستوى ترتيب األولويات

ون التنظيمي للمالية مبا ميكن اصالح القانالورش الثالث،  -
من تقوية دور قانون املالية يف مواكبته وتسهيل 
االصالحات اهليكلية واالسرتاتيجيات القطاعية مع مواصلة 

داء اقتصادي وحتسني أ-احلفاظ على توازن االطار املاكرو
العمل احلكومي وجودة اخلدمات املقدمة للمواطنني، 

م، وحتسني الدور الرقايب وتعزيز شفافية تدبري املال العا
 .للربملان وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلني املعنيني

 همن خاللالذي االصالح الضرييب الورش الرباع،  -
مع دارة االلكرتونية حتديث وتبسيط املساطر وتطوير اإل مواصلة

عدد آخر من االجراءات وانتهاء بتنظيم مناظرة حول 
يف إطار  ،القادمة نة املاليةاالصالح الضرييب يف حبر هذه الس

 .املنهجية التشاركية واملنفتحة اليت تعتمدها احلكومة

صالح منظومة املقاصة وفق مقاربة الورش اآلخر هو إ  -
تدرجيية تشاركية هتدف إىل التحكم يف كلفة الدعم ومواصلة 
احلفاظ على القدرة الشرائية مع استهداف الفئات املعوزة 

 .بالدعم املباشر

صالح نظام اآلخر، العزم على فتح ورش إالورش  -
التقاعد وصياغة خمطط من أجل ضمان دميومة أنظمته 

 .وضمان توازهنا وتوسيع قاعدة املستفيدين من خدماهتا

تعزيز احلكامة االقتصادية وحتسني مناخ األعمال ورش  -
الثقة يف القضاء والنهوض مبصداقيته وبناء نظام من خالل 

اره أساس دولة احلق والقانون واألمن قضائي فعال وعادل باعتب
القضائي باعتباره عماد احلكامة اجليدة وحمفزا للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية وأساس لثقة املستثمر األجنيب، وذلك 

وإعطاء املكانة للحكامة االقتصادية وحتسني  من خالل تعزيز
  .مناخ األعمال

ية الورش اآلخر هو إدراج عدد من النصوص التشريع -
الرامية إىل تعزيز احلكامة اجليدة يف مسطرة املصادقة، قبيل 
مرسوم الصفقات العمومية وإصالح القانون املتعلق حبرية 
األسعار واملنافسة وإعداد منظومة جديدة للصفقات العمومية، 

 .وتعزيز صالحيات جملس املنافسة ووسائل تدخله

ة لنظام األساسي للوظيفة العمومية مع  مقاربورش ا -
التدبري بالنتائج وتقدير احلساب، وتسريع نتائج الدراسات 

وتفعيل وسائل مرجعية  لألجوراملتعلقة بوضع منظومة جديدة 
للوظائف والكفاءات على مستوى القطاعات الوزارية والتدبري 

 .املتوقع للوظائف والكفاءات

 لالمتركز االداري واعتماد املقاربة ينامليثاق  الوط ورش -
 برجمة امليزانية وتفعيل السياسات العمومية وكذا تعميم اجملالية يف

املنهجية التشاركية والتعاقدية املبنية على النتائج يف العالقات 
 .بني االدارة املركزية ومصاحلها اخلارجية

تطبيق ميثاق ممارسات احلكامة اجليدة بالنسبة ورش  -
والذي أعلن عنه يف مارس  ،للمؤسسات واملنشآت العامة

وعرب تعميم النظام التعاقدي متعدد السنوات بني  3143
 .الدولة والشركات واملؤسسات العمومية

الشروع يف تفكيك منظومة الريع والتصدي له ورش  -
الكشف عن لوائح املستفيدين  عرب عرب عدد من االجراءات
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ونيات يف قطاعي النقل ووضع خطة تشريعية ذمن الرخص واملأ
ساس حترير قطاع النقل أ لإلصالح، تقوم علىوتنظيمية 

واعتماد دفاتر التحمالت هتم النقل الفردي ونقل املستخدمني 
النقل  وإخضاع السياقةوالنقل السياحي واملدرسي وتعلم 

ت ملسطرة طلبات العروض الطرقي للمسافرين بواسطة احلافال
والكشف  ...حسنها تقوية ملهنية القطاع ورفعا جلودتهالقتناء أ

 سواء يفن رخص مقالع الرمال املوجودة عن املستفيدين م
امللك اخلاص أو يف امللك العمومي على السواء واعتماد 

تر التحمالت امسطرة التصريح عوض الرتخيص بناء على دف
االطار القانوين املالئم،  وإعدادمن قبل الوزارة  ةاملعد

 .وخمططات تدبري مقالع الرمال

اجتاه إشارات قوية يف وأخريا، ورش أفقي يعطي  -
مقاومة ثقافة الريع اليت بدأت تتسلل إىل فئات متعددة من 

من خالل إصدار دورية  ،اجملتمع من قبل ريع التوظيف املباشر
التوظيف يف الوظيفة العمومية   لتعميم سلوك مسطرة مباراة

اعتماد مسطرة التباري يف املناصب واملؤسسات العمومية و 
الريع السكين من و  العليا يف خمتلف القطاعات احلكومية،

خالل نشر لوائح املوظفني احملتلني للسكن الوظيفي يف قطاع 
 .التعليم

والوراش اهليكلية اهليكلية شرات من اإلصالحات هي إذن، ع
مة سياسية ذات حكو إال التدابري النوعية اليت ال جترؤ عليها و 

 .شرعية شعبية واسعة، شعبية واسعة

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب، 
 

الذي بني أيدينا، نعتقد أنه مشروع قانون املالية  إن
إن اإلجراءات اليت . التضامنمشروع األمل والثقة والتنمية و 

 تنزيل االلتزامات معتربة يفجسدت درجة متقدمة و جاء هبا 
التنموية اليت مت اإلعالن عنها يف االقتصادية واالجتماعية و 

مقرونة بإرادة قوية واضحة بتحقيقها، من  ،ميالربنامج احلكو 
قوية دعم املقاولة يف أفق تإعادة االعتبار خلدمة املواطن و  خالل

دنا وفق أولويات واضحة، تتمثل جتديد النموذج التنموي لبالو 
 :أوال يف

 .املقاوالت الوطنيةدعم تنافسية االقتصاد الوطين و  -

 .تعزيز التضامنو العدالة والتوازن االجتماعي واجملايل  -

صالحات املؤسساتية واهليكلية القيام باإلاألولوية الثالثة،  -
 .القطاعية الالزمةو 

-االستعادة التدرجيية للتوازنات املاكرو األولوية الرابعة، -
 .اقتصادية

لقد جاء هذا املشروع يف ظل سياق دويل متسم 
صا خصو و  باألزمة العاملية احلادة اليت تضرب الدول املتقدمة

الشيء الذي أدى هبذه الدول إىل  ،شركاءنا التقليديني األوربيني
مالية هبدف مالية كبرية ذات كلفة اقتصادية و بذل جمهودات 
ضمان استمرار ت على املدى املتوسط  و استعادة التوازنا

 اقتصادياهتا، كما أدت هبا إىل مراجعات لنماذجها التنموية يف
 .اجتاه التخفيف من االستهالك

للمواد األولية  مهول هناك ارتفاع ،عالقة هبذه األزمةو  
 ،مما له تأثري مباشر على ماليتنا العمومية ،ارتفاع قيمة الدوالرو 

، من خالل  على ميزان األداءاتصة و من خالل صندوق املقا
كلفة استرياد الطاقة واملواد األولية األخرى، وكذا مداخيل 

 .غاربة املقيمني باخلارجحتويالت املالسياحة ومداخيل عائدات و 
، أننا لسنا يف أزمة من ذلك، بالرغم  من إال أنه و بالرغم
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لكن ماليتنا  ،مثل بعض شركائنا مبفهومها االقتصادي،
ئلنا بقوة تسا ،اقتصادية-من حيث وضعيتنا املاكرو ،العمومية

 .طرق معاجلتهاحول استمراريتها و 

ري يف ال زالت تس ، صحيحإن دينامية النمو ببالدنا
ختيارات ذلك بفضل االحى إجيايب مقارنة  مع دول أخرى، و من

بالدنا يف دعم القدرة ت تنهجها االسرتاتيجية اليت ما فتئ
الرتكيز على األوراش الكربى الشرائية وتقوية االستثمار و 

السياسات القطاعية اليت بدأت تظهر مثارها من و املهيكلة 
 . الفالحيخالل انتعاش الناتج الداخلي اخلام غري

 تثبيت ثقة غريها، سامهت يفهذه االختيارات و 
ما مكن  ،منو اقتصادناشركائنا يف الداخل واخلارج حبيوية و 

قائي من طرف صندوق خط إئتماين و بالدنا من احلصول على 
 .أمريكيمليار دوالر  3.3النقد الدويل بقيمة 

حافظت بالدنا على درجة  ،يف ذات السياقو  
 STANDAR ENDكالة استثمار من طرف و 

POOR’S   مع ختفيض آفاق التطور من مستقر إىل
يف الوقت الذي تسجل فيه عدد من الدول اجملاورة  .سليب

 .تراجعا حادا يف تصنيفها االئتماين

وقبل أن نربز أهم مميزات وخصائص مشروع ولذلك 
دعونا نقف عند بعض املالحظات  ،3144قانون املالية لسنة 

 .املثارة حوله

، السادة الوزراء،  السيد الرئيس، السيدات والسادة د متلق
 ..النواب

 :السيد الرئيس
اهلل خيليكم، السيدات والسادة النواب، كاين شوية ديال 
التشويش يف القاعة، امسحوا للسيد رئيس الفريق باش يلقي 

الكلمة دياله وأكرموه باالستماع، جزاكم اهلل خبري، تفضل 
 .السيد الرئيس

 :السيد عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنميةالنائب 
ن هذا املشروع يستهدف مقدرات لقد مت الزعم بأ  

يضعف تنافسية املقاولة الوطنية، ويفتقر و  ،الطبقة الوسطى
، وال ومكافحة الفقر إلجراءات دعم التشغيل وحتفيز االستثمار

. ويحلاجيات التعليم والصحة والسكن والعامل القر  ويستجيب
يتضمن  بداع والإنه مشروع لالستمرارية بدون كما اهتم بأ

 بأنهبل جرى تسويق القول  ،االصالحات األساسية املطلوبة
 ،يفتقد للرؤية وال ميثل جوابا على خماطر تبعات األزمة العاملية

فضال عن غياب إجراءات مكافحة الفساد، بل وتربير املشروع 
الرحبية وغري املنتجة، وكذا لتكريس منطق االعفاءات الضريبية 

االستثمارات العمومية املستنزفة والضعيفة املردودية، وانتهاء 
لحقد لبادعاء شعبوية املشروع وتشويه توجهه التضامين وزرعه 

 .االجتماعي وضربه للثقة جتاه الشركاء االقتصاديني يف الداخل

عكس هذه املغالطات واالدعاءات املثارة، فإن 
ألولوية للمقاولة املنتجة مقابل املقاولة الريعية أعطت ااحلكومة 

وللمواطن املستضعف املهمش مقابل الفئات احملظوظة واليت 
دعاء احلديث والضغط بامسها ملواجهة اعلى اليوم يعمل البعض 

 ..سياسة ضريبية قائمة على العدل واإلنصاف والتضامن

وإذا كانت متطلبات املرحلة اجلديدة تقتضي اخلروج 
املنطق احملاسبايت الصرف اخلاضع يف توزيعه لضغط من 

القطاعات وبعض اللوبيات إىل منطق استهدا املواطن مباشرة، 
عرب هذه السياسات وقياس آثارها عليه، اعتماد املردودية 
اجملتمعية واالجتماعية للنفقات وعدم تغليب مستلزمات 
وحتديات املدى القصري على مستلزمات حتديات املدى 

كما . سط والبيعد، واتباع اإلبداع والتفاعل مع املتغرياتاملتو 
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ينبغي التفكري بالتوازي والتوازن يف النمو والتنافسية وإنتاج 
الثروة، ينبغي التفكري اجلدي يف سياسة إعادة التوزيع، مع 
ضرورة إحداث قطيعة مع كل املمارسات السابقة غري العادلة 

املالية خطا خطوات  ونسجل أن مشروع قانون. يف هذا الشأن
ونؤكد على أنه يلزم املزيد من األدوات حىت . يف هذا الطريق

 .يتسىن لكافة الشرائح االجتماعية االستفادة من خريات البالد

لقد جاء هذا املشروع ليحقق عددا من األهداف، 
إنصاف الفئات الفقرية وإرساء التضامن امللموس أوهلا 

حلكومة يف جمال تفعيل حيث يكرس التزامات ا، واملستدام
آليات التضامن وتأهيل املدرسة الوطنية وحتسني الصحة 
العمومية، وتسهيل الولوج للسكن وحماربة الفقر، وإعادة التوازن 
اجملايل وختفيف آثار العزلة بالعامل القروي واملناطق اجلبلية وذلك 

 :عرب

تنويع مداخيله ، بتقوية صندوق التماسك االجتماعي .4
 :ربع

 ؛ة اجتماعية للتضامن برسم األرباح واملداخيلمسامه 

 ؛نصف حصيلة الرسوم املفروضة على عقود التأمني 

 ؛املبالغ احملصلة عن طريق اسرتجاع إعانات السكر 

  احلصيلة الناجتة عن الرفع من النسبة املطبقة على
األرباح املتأتية من املبيعات لألراضي الداخلة للمدار احلضاري 

 ؛%30إىل   %31من 

  مسامهة اجتماعية للتضامن على ما يسلمه الشخص
 ؛لنفسه من مبىن معد للسكن الشخصي

 ؛من مثن بيع السجائر  باإلضافة إىل مسامهة 

 :الشيء الذي سيمكن من

  تسريع عملية تعميم نظام املساعدة الطبية بتوفري
عروض عالجية جيدة موزعة على جمموع الرتاب الوطين 

الصحية جلميع الشرائح وضمان احلصول على اخلدمات 
االجتماعية وذلك عرب حتمل مصاريف العالجات بصفة 

  .مجاعية ونضامية

 ( يسريت)من برنامج كذلك توسيع قاعدة املستفيدين
ر املدرسي عرب توزيع منح لفائدة جمموعة من ذحملاربة اهل
 .األطفال

 عرب توزيع احملافظ  توطيد برنامج مليون حمفظة
 .يةواألدوات والكتب املدرس

 دعم األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. 

  تنزيل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإضافة برنامج
إىل الربامج السابقة حملاربة الفقر واهلشاشة واإلقصاء و خامس 

جديد خمصص الربنامج األفقي، بإضافة برنامج خامس 
للتأهيل الرتايب لتحسني ظروف عيش السكان مليون شخص 

 .إقليم 33ب ر ويدواال عدد منب

   باعتماد كذلك تنمية العامل القروي واملناطق اجلبلية
مقاربة تنبين على االلتقائية واالندماج الرتايب للمشاريع والربامج 

 .املستهدفة

عطاء دفعة قوية كما جاء هذا املشروع إل
للقطاعات االجتماعية ووضع خمصصات مالية للتعليم 

 :والصحة والسكن والطبقة الوسطى

 

   مليار درهم لتأهيل املدرسة  40.13ختصيص
 .الوطنية
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  مليار درهم للتعليم العايل من أجل  9أزيد من
 .التصدي لظاهريت االكتظاظ وضعف اجلودة

 مليار درهم للصحة لتفعيل احلق يف  43 أزيد من
 .الصحة للجميع

  السكن، وإطالق  يمالير درهم لقطاع 1ختصيص
عفى من واجبات سكن جديد موجه للطبقة الوسطى م
 .التسجيل والتنرب والتقييد يف احملافظة العقارية

، عكس تلك دعم التشغيلل هذا املشروع جاء ثالثا،
 :من خالل االدعاءات،

 سنة متديد أجل التعويض الشهري عن التدريب إىل 
 .درهم 3111احملدد يف  3143

  متديد مدة إعفاء عمليات التمويل اليت تقوم هبا
الصغرى من الضريبة على القيمة املضافة إىل مجعيات السلفات 

3143. 

  منصب مايل 31411خلق. 

  شاب يف إطار التدرج املهين 31111تكوين. 

 دماجدعم وتسريع برامج إ. 

 تطبيق برنامج مبادرة وإطالق برنامج تأطري. 

ية املقاولة واالستثمار دعم تنافسهذا املشروع جاء كذلك ل
 :فمن األمثلة على ذلك. والتصدير

 مشروع  .4مارات اليت صادقت على جلنة االستث
منصب  1011خلق أزيد من مليار درهم و  48  بأزيد من

 .شغل

  حتسني آليات تتبع وتقييم املشاريع االسثمارية يف إطار
 .االمتيازات املمنوحة

  ونعلم جناز املشاريع االسثماريةإلإحداث جلنة للتتبع ،
األمر بالبنيات التحيتية مجيعا أثر هاته االستثمارات سواء تعلق 

االسرتاتيجية املائية و  املغرب األخضرو  شبكة الطرقمن 
 واملغرب الرقمي والطاقات املتجددة  ،اسرتاتيجية آليوتيسو 

 .وغريه من املخططات مغرب التصديرواملخطط األزرق و 

تقوية املقاوالت املتوسطة جاء ل 3144مشروع قانون املالية 
 :والصغرى وذلك عرب

 اآلليات الرامية لتشجيع االبتكار والبحث من  تفعيل
 .(تطوير)و( انطالق) مليون درهم لربناجمي  441خالل 

  بتخصيص ( امناء)و( مساندة)و( امتياز) دعم برامج
  .مليون درهم 111

 الضرييب عرب تقليص الضريبة املطبقة  ءتقليص العب
 311على الشركات اليت حتقق أرباحا تساوي أو تقل عن 

 .%41إىل  %41هم من ألف در 

  املقرر للتدابري  3144متديد األجل إىل دجنرب
التحفيزية لفائدة امللزمني الذين يكشفون ألول مرة عن 

 .هويتهم

  إلغاء الغرامات والزيادات ومصاريف التحصيل مقابل
 .3144هناية  إىل أداء املتأخرات 

  ،حتسني متويل املقاوالت من خالل منتوج للضمان
 .(سإكسربي)ضمان 

  لصفقات العمومية ل %31ختصيص نسبة ال تقل عن
 .لفائدة املقاوالت الصغرية واملتوسطة

 :إىل عدد من االمتيازات اجلبائية باإلضافةهذا 

  متديد االستفادة من ختفيض الضريبة على الشركات
 .3143على عمليات اإلدراج يف البورصة إىل 
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 إعفاء عقود تأسيس والزيادة يف رأس مال الشركات 
املكتسبة لصفة القطب املايل للدار البيضاء من واجبات 

 .التسجيل

  إعفاء تام للدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال
 .املنقولة احملققة يف إطار خمطط االدخار يف املقاولة

  الرفع من سعر الضريبة احملجوزة يف املنبع على عوائد
ها من األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتربة يف حكم

  %.4إىل   41%

  توسيع األموال املؤهلة للتسنيد وفتح إمكانية اللجوء
 .إىل التسنيد إىل مؤسسات مبادرة أخرى

  التوجه حنو احتواء العجز التجاري عرب : 

 .سن سياسة الدفاع التجاري -

تقليص حمتوى الواردات من املشرتيات يف بعض  -
 .االستثمارات

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 سيدات والسادة النواب،ال

إهنا مناسبة لنشكر احلكومة احملرتمة على جتاوهبا مع  
نا، من تعديالت فرق األغلبية، وكذلك مع تعديالت عدد من

 .تعديالت فرق املعارضة

وخنص بالذكر، توسيع قاعدة املسامهني يف التماسك 
االجتماعي، حتديد أشطر جديدة، وكذلك التعديالت اليت 

ن االجتماعي وعلى ختفيض الضريبة على جاءت على السك
يف املائة، وتقليص  1.الدخل بالنسبة للمعاشات، يف حدود 

ست سنوات بالنسبة للحق يف البيع  عدد السنوات من مثان إىل
مث التغيريات اليت طرأت على الرسم . بالنسة للسكن املتملك

على الرمال، من حيث النوعية، حبيث لن بيقى عاما وشامال 
هو موجه فقط للرمال البحرية والكثبان، ومن خالل  واآلن

إعادة التوزيع بني صندوق الطرق وصندوق التضامن للسكىن 
FSH . كذلك، نسجل بقوة أننا جئنا بتعديالت، كفرق

األغلبية، من أجل رفع رصيد صندوق التنمية القروية، 
واستجابت احلكومة بتخصيص هذه السنة لنصف مليار درهم 

 3ضاف إىل مليار ونصف، ليصبح اجملموع هو هذه السنة لي
املليار درهم خمصصة هلذا الصندوق، مما سيمكن من فك العزلة 

 .على العامل القروي

انسجام تام مع كما أن بعض التعديالت ويف 
أسس احلكامة كومة فيما خيص تقوية الشفافية و توجهات احل

على مية التناملال العام، عمل فريق العدالة و اجليدة يف تدبري 
النفقات العمومية اليت تدبر من خلق نقاش مفيد حول املوارد و 

املالية دون أن تكون طرف بعض إدارات وزارة اإلقتصاد و 
القانون دولة، خالفًا ملقتضيات الدستور و مدرجة يف ميزانية ال

 .التنظيمي للمالية و لقواعد احملاسبة العمومية

سامهت فيه  لتذكري بأن هذا النقاش الذيلال حنتاج و 
، أغلبية بشكل بناء كل املكونات السياسية داخل جملس النواب

من طرف احلكومة، حيظى  ومعارضة، والذي لقي تفهما
ارتباط وثيق كبري من طرف الرأي العام ملا له من   باهتمام

 .حماربة الفسادمبطالب الشفافية و 

على أنه يف  ،فإننا نأكد مرة أخرى ،يف هذا الصددو 
مل يعد هناك جمال ألن تستمر بعض  ،ر اجلديدزمن الدستو 

د احلماية، يف حجب التقاليد البريوقراطية اليت تنتمي إىل عه
أن عمومية عن الرقابة الربملانية، و املوارد البعض النفقات و 

هذه املوارد يستقوي بعض املوظفني عن طريق حتكمهم يف 
على من خالهلم و  سواء على وزراء املالية أو على الربملان 

 .، هذا الزمن انتهىاحلكومة
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التنمية لغاية، تقدمنا يف فريق العدالة و من أجل هذه او 
يرميان إىل  هامني ، وكانت معنا األغلبية، بتعديلنيبتعديلني

  .النفقات من الظلمات النورإخراج هذه املوارد و 

 90..4من القانون رقم  30 قد هم التعديل األول املادةو 
ة، حيث قمنا بتصحيح الديون العموميمبثابة مدونة حتصيل 

األداءات اليت يقوم هبا امللزمون برسم ما بذمتهم  ترتيب تنزيل 
 :وفق الرتتيب التايل على من ديون ضريبية لتصبح

 صل الدين؛األداء األول هو أل -

 الذعائر والغرامات؛ -

 الزيادة عن التأخري؛ -

 .صوائر التحصيل بالنسبة للباقي -

 :لثاين، فقد نص على ما يليأما التعديل ا

، تدرج 3141من قانون املالية لسنة  أنه إبتداءا
النفقات غري امة بدون إستثناء كل املداخيل و بامليزانية الع

املدرجة يف امليزانية واليت تدبر من طرف اإلدارات التابعة لوزارة 
  .واملالية االقتصاد

  اليت حتذف بقوة القانون بنفس التاريخ كل احلسابات
يدفع رصيدها كانت تقيد فيها املداخيل والنفقات املذكورة و 

 .للميزانية العامة

إننا نعترب أن تعبيد الطريق أمام اإلصالح املرتقب 
ملقتضيات  ظيمي املتعلق بقوانني املالية، وتطبيقاللقانون التن

ني املالية الساري املفعول حاليا، القانون التنظيمي املتعلق بقوان
املتعلق  4930أبريل  34ع مقتضيات املرسوم م و إنسجاما

احلكومة أن بسن قواعد عامة للمحاسبة العمومية، جيب على 
نفقات احلسابات اليت تدبر من طرف تقوم بإدراج مداخيل و 
واملالية غري املدرجة يف امليزانية  االقتصاداإلدارات التابعة لوزارة 

، كما اه، بشكل تدرجيي يف أفق أقصضمن امليزانية العامة
 ..314يف أفق يناير  جاءت بالتعديل احلكومة،

وهي مناسبة نشكركم السيد الوزير، ونشكر من 
خاللكم احلكومة على التجاوب الكبري الذي مت حول هذا 
املوضوع، مما فسح اجملال إلصالحات أخرى، طبعا هذا 
التعديل جاء بعد منتصف الليل، أي يف بداية هذا اليوم 

  .ةالسعيد يوم اجلمع

 :  نقدمها للحكومة مقرتحات وتوصيات واستدراكات

، عن هذا املشروع د وندافعإننا وإذ ندعم ونسن
حات اندة الناصحة، نتقدم ببعض املقرت من منطلق املسكذلك و 

ها احلكومة بعني االعتبار أثناء تنزيل ذوالتوصيات آملني أن تأخ
أوال األمر هذا القانون وأال تغفلها أثناء عملها عموما، ويتعلق 

استكمال ورش البناء املؤسسايت والدستوري بإجراء ب
استحقاقات انتخابات اجلماعات الرتابية والغرف املهنية وتنزيل 
اجلهوية املوسعة وجملس املستشارين عرب انتخابات حرة ونزيهة 

وهذا لن يتأتى إال ببدء فتح هذا الورش يف .  وذات مصداقية
ا ولوجيستيكيا، يف إطار من أقرب اآلجال قانونيا وتنظيمي

التشاور واإلشراك لكل القوى السياسية واالجتماعية املعنية هبذا 
 .الصدد

ثانيا، ندعو احلكومة إىل تقييم االسرتاتيجيات 
القطاعية املفتوحة وإعادة النظر يف بعض املخططات على 

 .أساس حتقيق االندماج فيما بينها والرفع من مردوديتها وآثارها

ندعو إىل مراجعة بعض السياسات القطاعية ثالثا، 
ومنها سياسة اإلسكان، عرب القيام مبراجعة شاملة لربامج مدن 
بدون صفيح وإنتاج السكن املنخفض التكلفة، ألنه مت تسخري 

 .موارد مالية وعقارية عمومية استثنائية دون حتقيق األهداف
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رابعا، للحد من البطالة وخلق فرص الشغل، ندعو 
إىل احلد من الرتكيز يف بعض القطاعات االقتصادية  احلكومة

وسن سياسة ناظمة تساعد على توزيع عادل لفوائض القيمة 
 .وكذا توسيع حقل املهن احلرة املنظمة وتسهيل الولوج إليها

خامسا، ندعو إىل اإلسراع بتنزيل املخطط التشريعي 
 .وخاصة منه األمازيغية واجلهوية وكيفية عمل احلكومة

ا، ندعو إىل مراجعة، السيد الوزير، ندعو إىل سادس
مراجعة االمتيازات واإلعفاءات اليت بلغت حدا مرتفعا غري 

مليار درهم، أن تكون هذه املراجعة يف عالقة  43مقبولـ جتاوز 
باملردودية االقتصادية، ويف عالقة باملردودية االجتماعية ويف 

 .عالقة حىت باملردودية املالية

إىل الرفع من وترية اإلجناز والتنفيذ، سابعا، ندعو 
باستحضار البعد الزمين لتدارك التأخر احلاصل يف التشريع 
واإلصالحات الكربى ومناخ األعمال والعنصر البشري، وتعبئة 
اإلدارة للقيام بذلك، يف إطار احلرص على تنفيذ النفقات 
 واستفادة املنتوج الوطين وحماربة الفساد واستحضار األثر على

 .املقاولة واملواطن

اليوم، قطعت احلكومة أزيد من تسعة أشهر، صحيح 
بقيت أمامها أربع سنوات، لكن األوراش كبرية واملهام كثرية، 

 .لذا وجب الرفع من وترية اإلجناز

ثامنا، تقوية الثقة بني اإلدارة وامللزمني بإصالح 
ية القوانني واملساطر وتقليص سلطة املوظف وكذا الرفع من فعال

 .املصاحل والتنسيق فيما بينها يف امليدان

تاسعا، اعتماد أثر االستثمار على النمو والتشغيل  
كواحد من املعايري األساسية الختيار وانتقاء االستثمارات 

 .العمومية، مع إجناز دراسات هبذا الشأن

عاشرا، التعجيل بإخراج البنوك اإلسالمية للوجود يف 
ذ كل اإلجراءات والتدابري املناسبة أقرب اآلجال، وكذلك باختا

 .إلخراج واعتماد صندوق الزكاة

حادي عشر، إصالح منظومة املالية العمومية وتقوية 
أسس احلكامة اجليدة والذي لن يتأتى إال بإصالح، لن يتأيت 
السيد الوزير، إال بإصالح وزارة املالية كذلك، نفسها، وإعادة 

مة الرقابة اإلدارية على املال تنظيمها، باإلضافة إىل تعزيز منظو 
العام، وذلك عري تقوية املفتشية العامة للمالية عن طريق زيادة 
عدد  أطرها وتطوير مناهج عملها، وإعطاء أفرادها صالحيات 

 .جديدة كحمل صفة ضباط شرطة

وأخريا، وليس آخرا، على احلكومة أن تتصدى وبقوة 
مل ..م يعد اليوملكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوين، فل

يعد اليوم القبول باستمرار التطبيع االقتصادي من طرف 
شركات حتمل أسناء سواء دول أوروبية أو غريها لرتويج 

مل يعد اليوم ممكنا، يف ظل هذا الوضع . منتوجاهتا يف املغرب
اجلديد الذي جاء نه احلراك العريب أن نقبل بأي تطبيع، سواء  

ي مناسبة لنحيي الشعب وه. كان رمسيا أو غري رمسي
وحنيي من خالهلم أهل غزة الصامدة اجملاهدة، ..الفلسطيين

كما . ونؤكد ونثمن املبادرة امللكية يف تنصيب مستشفى بغزة
 .نثمن كل املبادرات اليت تقوي عضد إخواننا يف فلسطني

 ،الرئيسالسيد 
 السادة الوزراء،

 ،السادة النوابالسيدات و  

ليت جاء هبا جراءات اجلريئة امع كل هذا و مع كل اإل
من يشكك  -كما قلت–، فإننا وجدنا مشروع قانون املالية

هتا إراديف وضوح رؤية احلكومة وشجاعتها السياسية و 
من  ،رمبا سنسمع اليوماإلصالحية، وجدنا ومسعنا وسنجد و 
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من حياول أن يبخس من اإلجنازات الكربى  ،داخل هذه القبة
 .ور القليلة من عمر حكومتكماليت حتققت خالل هذه الشه

ستجدون من كان يشكك يف إرادتكم احلازمة من 
أجل جتسيد األهداف اليت جاء هبا برناجمكم احلكومي يف 

كم عن ونيسائلف جماالت اإلصالح ويف مقاومة الريع، وسخمتل
اليت ستتخذوهنا أو اختذمتوها يف مقاومة الريع  اإلجراءات 
وائح املستفيدين من كل يف قدرتكم على نشر ل وسيشككوا

و ماذا بعد نشر : إىل تساؤالت أخرى وايقفز و أنواع الريع، 
ماذا بعد نشر اللوائح سيقول دون شك و  اللوائح؟ فإذا جاء ما

ربط إعمال مبدأ انني ؟ وإذا سعيتم إىل تطبيق القانون و بعد القو 
تصفية حسابات تسييس للقضاء و : املسؤولية باحملاسبة سيقولون

 .سياسية

يتهمونكم بضعف وستجدون ما كانوا يسائلونكم و 
أعملتم ظام املقاصة، إذا جاء اإلصالح  و اجلرأة يف إصالح ن

قة الوسطى بينما بعضهم على الطب ، تباكىمبدأ االستهداف
إىل االهتام بالتوطني االنتخايب ملبدأ  خر سارعالبعض اآل

 .القائمة طويلةاالستهداف و 

  ،رئيسالالسيد ، لذلك
 الوزراء، السادة

 السيدات والسادة النواب،
انطالقا من قناعتنا الراسخة كمكون من مكونات 

راسخة يف سياسية نقول أننا نتوفر على إرادة  ،األغلبية
اإلصالحية اليت جتعل املواطن يف  ةرؤييف الوضوح اإلصالح،   و 

حيمل يف طياته  بأنهحنن مقتنعون . كل الربامج احلكومية  صلب
لى الوجهة اليت تسري فيها احلكومة رغم كل مؤشرات دالة ع

 .الظروف و كل الصعوبات و اإلكراهات

نصوت سلذلك، من باب النافلة، أن نقول بأننا 
 "نعم"تصويتنا هو تصويت بباإلجياب على هذا القانون، و 

ملزيد  "نعم"التصويت بلإلصالح يف ظل االستقرار  و 
لالستثمار " منع" التصويت بلالستقرار مبزيد من اإلصالح و 

 .سيواصلها املغربصالحات السياسية اليت قام هبا و اإليف 
انون مندرج يف أفق إصالحي ملشروع ق "نعم" البتصويت ب

. فاتح لعدد من األوراش اهليكلية اليت أشرنا إليهاشامل و 
 للتضامن الوطين من أجل أن جيد أبناء "نعم"سنصوت ب 

املعوزون سريرا يف الفقراء هلم مكانا يف املدرسة وأن جيد 
لتقريب الصحة من  "نعم"سنصوت ب " نعم"املستشفى، 
ملقاومة الريع جبميع أشكاله  "نعم"سنصوت باملواطنني، 

ربط املسؤولية للحكامة اجليدة و  "نعم"سنصوت ب وأنواعه، 
، الفئات املعوزةالستهداف " نعم"باحملاسبة، سنصوت ب 

 :نعم"سنصت ب صندوق املقاصة، ل "نعم"سنصوت ب 
للمحافظة  "نعم"سنصوت بلالستثمار املنتج لفرص الشغل، 

 "نعم"، سنصوت ب على السيادة املالية و االقتصادية الوطنية
لكل األوراش جيابية الواردة يف هذا القانون و لكل املضامني اإل
 .املفتوحة، وشكرا

 :السيد الرئيس
شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن، دائما يف إطار 

ق العدالة والتنمية للسيد النائب احملرتم السيد سعيد تدخل فري
 .خريون فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد سعيد خيرون باسم فريق العدالة والتنمية

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ،لسيد الرئيسا

 ،السادة الوزراء
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 ،يدات و السادة النواب المحترمينسال
التنمية يف و  باسم فريق العدالة يشرفين أن أتناول الكلمة

مشروع قانون املالية لسنة  ةشاقنمب املتعلق الشق االقتصادي
3144. 

ذه نظاركم اخلطوط العريضة هلأعرض على أن أو قبل 
شيد بالروح اجلدية واملستوى أ أنال بد يف البداية  ة،داخلامل

اللجنة على الرغم من  نه أشغاليزت  متي ذيل للحوار  الالعا
شيء  إن دل هذا علىو  ،احلدة اليت طبعت بعض التدخالت

يف مة على  املشاركة الفعالة فإمنا يدل على حرص ممثلي األ
ساسا باالقرتاحات الوجيهة أولكن  ،إغناء النقاش بالنقد البناء

 .جملسنا املوقر هم مشروع يتم التداول فيه سنويا يفأخبصوص و 

نوه بالسادة الوزراء أشيد و أن أب أيضا كما ال تفوتين املناسبة
تفاعلهم وجتاوهبم مع لى الصراحة اليت ميزت تدخالهتم و ع

السادة وتساؤالت  وانتقادات وطلبات السيدات و  مالحظات
كما اتوجه    .و املعارضةأسواء اكانوا يف  االغلبية   ،النواب

ية موظفي القطاعات الوزار لس النواب و الشكر اجلزيل ألطر جمب
ما قدموه من تضحيات كبرية لتمر على ما بدلوه من جهود و 

 .جيدةجدية و اجتماعات اللجنة يف ظروف 

نظمت فرق االغلبية  ،تنزيال مليثاق االغلبية احلكومية
يا حول مشروع قانون املالية اجملموعات النيابية يوما دراسو 

ية املشاركة يف حزاب السياسحبضور زعماء األ 3144 ،لسنة
من السادة النواب االئتالف احلكومي، مكن السيدات و 

يضا مناسبة لطرح ان أكاالطالع على تفاصيل املشروع و 
لقد كانت الغاية من . ولوياتهأاالسئلة حول مرتكزاته وفرضياته و 

املعطيات الكافية اليت من تنظيم هذا اليوم تزويد فرق االغلبية ب
غفال فضيلة إعن املشروع دون الدفاع النقاش و  غناءإشأهنا 

 .الوجيهو االقرتاح البناء إسداء النصح و 

اجملموعات غلبية و قدمت خمتلف فرق األأنفس التوجه،  يفو 
 ،النيابية املساندة على تعميق النقاش حول مضامني املشروع

عن تقدمي تعديالت  ،بعد نقاش عميق وحتليل مستفيض أسفر،
منسجمة مع االختيارات  عديال،ت 8. بلغتمشرتكة 

التوجهات احلكومية املتضمنة يف برناجمها الذي صادق عليه و 
 .جملسنا املوقر

 ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

 ،دات والسادة النوابالسي
ذا كنا يف فريق العدالة والتنمية قد وصفنا قانون املالية لسنة إ

قدمة لصيغة املساسا على اأنظرا لكونه بين  ،باالنتقايل 3143
دخال تعديالت جوهرية إمن طرف احلكومة السابقة مع 
قانون املالية  عن مشرو إف ،منسجمة مع برنامج احلكومة اجلديدة

ول مشروع حقيقي لبداية تنزيل أيعترب حبق  3144 لسنة
الربنامج احلكومي الذي على أساسه نالت احلكومة الثقة من 

ذج تنموي يستمد يخ منو كما يشكل فرصة لرتس  ،الربملان
بغية  ،ساسية من االمكانيات الذاتية املتوفرة لبالدنامقوماته األ

سي ومنتج وتناف ،بناء اقتصاد وطين قوي متنوع الروافد القطاعية
 ،من للتوزيع العادل لثمار النموضاللثروة وللشغل الالئق و 

ذلك على الرغم من االكراهات الوطنية والصدمات اخلارجية و 
العجوزات  من تفاقمو  ،هذا النموذج من جهةاليت تواجه 

التنامي املطرد حلاجيات املتعلقة بامليزانية واحلسابات اخلارجية و 
ساسية ومرافق اجتماعية من جهة أاملواطنني من جتهيزات 

 .خرىأ

لقد مت إعداد مشروع قانون املالية لسنة  ،كما تعلمون
زمة ألدقيقة متيزت باستمرار تداعيات ايف ظل وضعية  3144

السيما لدى  و ،النمو تراجع حاد ألفاقاالقتصادية العاملية و 
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من  ،3144ساسيني يف االحتاد األورويب سنة شركائنا األ
 جراء استمرار أزمة الديون السيادية %1,3إىل % 1,0

وتدهور مؤشرات االلتقائية املتعلقة باملالية العمومية و السيما 
 .تضخمالعجز امليزانية  وحجم املديونية و 

ارتفاع أسعار البرتول واملواد  مما زاد الوضع تفاقما استمرارو 
لتنتقل من  ،وتراجع وترية منو املبادالت التجارية العاملية األولية
غريها دفعت صندوق ، كل هذه العوامل و %.,1إىل % 3,.

ول من السنة ، الذي كان متفائال يف الربع األالنقد الدويل
ىل مراجعة توقعاته برسم إالعاملي،  احلالية خبصوص آفاق النمو

فالسياسات اليت مت  . %4.4ىل إ  %1من  3144سنة 
عادة إلدان املتقدمة  مل تتمكن بعد من تبنيها من قبل بعض الب

 األوروبيةلية االستقرار آب"ء الثقة ويتعلق االمر باخلصوص بنا

و السيما  املتفاقمة يف ظل هذه الظرفية االقتصادية العاملية
مل يسلم املغرب من آثار هذه الصدمات ، منطقة األورويف 

الحية متوسطة جراء ساهم يف مضاعفة حدهتا سنة ف، اخلارجية
 مما قلص من القيمة املضافة للقطاع ،الصقيعآثار اجلفاف و 

يف الناتج الداخلي اخلام وتراجع الطلب اخلارجي  الفالحي
اخنفاض  و و تراجع حتويالت مغاربة العاملىل املغرب إاملوجه 

هذه العوامل سامهت يف ارتفاع عجز  كل عائدات السياحة،
وتفاقم عجز احلساب ( مليار درهم 1.و أ %3,4)امليزانية 

و تقلص االحتياطي من العملة ( %8)اجلاري مليزان األداءات 
 .الصعبة

بفضل مما ذكر، فإن االقتصاد الوطين و  على الرغم
دعم الطلب بنية على االختيارات االسرتاتيجية املعتمدة امل

تعزيز القدرة الشرائية الداخلي ودعم االستثمارات العمومية و 
وراش الكربى وتعزيز االصالحات للمواطنني وهنج سياسات األ

 .3وانتخابات  3144يوليو  4ة اليت توجت بدستور السياسي
ومة سياسية حتظى بدعم توجت بتكوين حك ،3143نوفمرب 

جنبية جد أستقطاب استثمارات كن بالدنا من ام ،شعيب قوي
والتحكم   %..1حتقيق معدل منو غري الفالحي حدود هامة و 

 .اقتصادية-يف التوازنات املاكرو

خالفا  ،لقد ساهم جو االستقرار الذي ينعم به املغرب
من كسب ثقة اهليئات املالية الدولية  ،لبعض دول اجلوار

حي الذي ووكاالت التنقيط املتخصصة يف دعم املسار االصال
السيولة مببلغ توج مبنح املغرب خط الوقاية و  ،اختاره املغرب

تتوفر على اقتصاد  للدول اليت إالمليار دوالر ال مينح  3.3
 سياسة اقتصادية سليمة وتتوفر وإطار مؤسسايت متني وتتبىن

هذا، وقد  .على عزمية قوية ملواصلة االصالحات يف املستقبل
قيط الذي حصل علية املغرب من توجت هذه الثقة بتثبيت التن

 fitch rating و”Standard&Poor’sطرف وكاليت 
 .الوقت الذي عرفت فيه بعض الدول اجملاورة تدين تنقيطها يف

على  3144وع قانون املالية لسنة لقد متت صياغة مشر 
ها يف نفس الوقت مشوبة لكن ،ساس فرضيات تتميز بالواقعيةأ

حلكومة معدل النمو يف هبذا اخلصوص، حددت او . باحلذر
 ،خذا بعني االعتبار سنة فالحية متوسطةأ  %..1حدود 
ن صندوق النقد الدويل يتوقع للمغرب معدل منو يف أعلما 

لكن تدبدب آفاق النمو واستمرار تداعيات  ، %...مستوى 
ساسيني و السيما مع الشركاء األ ،زمة االقتصاديةاأل
رض توخي احلذر على يف ،انعكاسها على االقتصاد املغريبو 

ة من تباشري موسم فالحي جيد نتيجة التساقطات املطريالرغم 
 .اهلامة اليت عرفتها بالدنا

يف ما يتعلق بعجز امليزانية وتنفيذا للربنامج احلكومي الذي و 
فقد  ، %4ىل معدل إ ،3143العودة التدرجيية، يف افق يروم 

تج من النا % 1.8يف  3144حدد العجز بالنسبة لسنة 
مهها يف  أجنمل  ،الداخلي اخلام عرب اختاذ العديد من التدابري

تعبئة الباقي يل املوارد اجلبائية واجلمركية و حتسني نسب حتص
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استخالصه والرفع من املسامهات املالية للمؤسسات واملنشآت 
مة يف امليزانية العامة للدولة وترشيد النفقات العمومية العا

ش االدارة والتحكم يف نفقات السيما عرب تقليص منط عيو 
 .صندوق املقاصة

متوسط سعر  3144لسنة  كما اعتمد مشروع قانون املالية
هو تقريبا نفس املعدل دوالر للربميل و  .41ول يف حدود البرت 

قتصادية واملالية الصادر يف الذي اعتمده تقرير الدراسات اال
والذي حدده  عن صندوق النقد الدويل 3143كتوبر أشهر 

 .دوالر 41..41 يف

 ،السيد الرئيس

 ،السادة الوزراء
 ،السيدات و السادة النواب

املناسبة احلقيقة  3144يشكل مشروع القانون املايل لسنة 
 ،يف هذا الصددو  .لرتمجة التوجهات الكربى للربنامج احلكومي

 :ولويات أساسية وهي أ فإن املشروع حدد ثالث

 ودعم االستثمار حتسني تنافسية االقتصاد الوطين  -أوال
 املنتج وتطوير آليات التشغيل؛

 واجملالية؛ االجتماعيةتقليص الفوارق   -ثانيا

حتسني ز االصالحات اهليكلية الضرورية و جناإ -ثالثا
 احلكامة؛

 دعم االستثمارتحقيق تنافسية االقتصاد الوطين و ل 
وضع عدة اليات  هلذه السنة ن مشروع قانون املاليةإف  ،املنتج
ن أال يسعنا إال  اإلطارويف هذا  .ىل هذا اهلدفإول للوص
االبتكار واالحرتافية االرادية و على اجلرأة و وحنيي احلكومة  نشيد

ففي الوقت اليت تنهج فيه بعض . عداد هذا املشروعإاليت ميزت 
سياسات  ،حتت ضغط االزمة االقتصادية العاملية ،احلكومات

ن تستمر أ إالبت أ ،ضرائبالزيادة املهولة يف التقشفية صارمة و 
ن خصصت له ما يزيد أيف تدعيم وتثمني االستثمار العمومي ب

من  ،مليار درهم إلجناز املشاريع اهليكلية الكربى 481عن 
رة وسريعة وموانئ وسكك حديدية  ومنشآت تعبئة طرق سيا

تنزيل السياسات املوارد املائية وتطوير الطاقات املتجددة و 
فاعلية مع ضمان بالوراش بالفعالية و هذه األ إن اجناز .القطاعية
ملن  ،جتويد حكامتهاعلى التقائيتها و احلرص هدافها و أانسجام 

وال يساورنا  .ن يضع املغرب على املسار الصحيح للتنميةأشأنه 
ستحرص كل  ،بكل مكوناهتا ،دىن شك يف أن احلكومةأ

دى ألهنا هي الكفيلة على امل ،جناح هذه االوراشإاحلرص على 
املتوسط من استقطاب املستثمرين وحتقيق منو مستدام حيقق 

كرمي لفئات عريضة من املواطنات الثروة ويضمن الشغل ال
باملوازاة مع اإلجراءات االخرى املتضمنة يف  ،املواطننيو 

ليات التشغيل آو يتعلق االمر على اخلصوص بتطوير  ،املشروع
 . شغلمنصب  31111أزيد من حداث إو 

دة جراءات شجاعة لفائإالتوجه، اختذت احلكومة  ويف نفس
 %00اليت تشكل ما يزيد عن املقاوالت الصغرى واملتوسطة و 
وذلك بتخفيض الضريبة على  ،من النسيج املقاواليت املغريب

بالنسبة للمقاوالت اليت حتقق رحبا  %41  حدود ىلإالشركات 
 وقد مت تعديل هذا املقتضى برفعدرهم،  311.111يقل عن 

هذه الشرحية من الشركات اليت حتقق رحبا صافيا يعين يناهز 
 .درهم 411.111

تشجيع املقاوالت اليت تنتمي لالقتصاد غري ثانيا،    -
من خالل متديد الفرتة  ،املهيكل لولوج النسيج االقتصادي

املتعلقة بتنفيذ التدابري التحفيزية لفائدة اخلاضعني للضريبة 
هم على جل حتفيز أ املنظم من الذين يعملون يف القطاع غري

 44االندماج يف النسيج االقتصادي الوطين وذلك اىل غاية 
  .3144 دجنرب
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إجراءات للرفع من تنافسية املقاولة الوطنية ودعم  -
أجال خفض  االستفادة منالنسيج اإلنتاجي من خالل متديد 

ىل البورصة عند إالضريبة على الشركات عند ولوج املقاوالت 
 .3143ىل غاية دجنرب إو الرفع منه أاهلا فتح رأمس

الرفع من معدل الضريبة احملصلة عن طريق احلجز من  -
ل ياملنبع على منتوجات األسهم واالقتطاعات الضريبية واملداخ

وذلك هبدف تشجيع التمويل % .4ىل إ% 41ماثلة من امل
 . الذايت وحتقيق العدالة اجلبائية

ىل إبعمليات االندماج تقايل املتعلق متديد النظام االن- -
 . 3143دجنرب  44

خول واألرباح الناشئة عن رؤوس اإلعفاء الكلي للد -
طار خمطط االدخار لصاحل إموال املنقولة املنجزة يف األ

عادة استثمارها ضمن نفس املخطط إن تتم أرط بش ،الشركات
ل تشجيع املستخدمني أجوذلك من  ،سنوات .خالل فرتة 

يشتغلون لصاحلها على تكوين حمفظة من  مبساعدة املقاولة اليت
 .وبالتايل تشجيعهم على االدخار ،القيم املالية

ني املصاحل الضريبية واجلمركية طار تعزيز الثقة بإويف 
طار مشروع قانون املالية إقررت احلكومة يف  ،امللزمنيو 

صوائر إلغاء  الغرامات والزيادات وفوائد التأخري و  3144
صل أملزمني الذين يقومون بتسديد التحصيل بالنسبة لل

 .3143ديسمرب  44الضرائب قبل 

مر يف ويتعلق األ :تقليص الفوارق االجتماعية واجملالية 
هذا الصدد، بتأهيل املنظومة التعليمية وتيسري الولوج  
للخدمات الصحية وللسكن وحماربة األمية والفقر 

ر مليا 38.1وقد رصدت احلكومة هلذه الغاية  ،واهلشاشة
وخبصوص املناطق الفقرية واملعزولة من العامل القروي  .درهم

املرصودة  تفقد متت مضاعفة االعتمادا ،و املناطق اجلبلية

حبيث انتقلت  ،لصندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية
 ..4ىل إ 3144مليون درهم سنة  11.االعتمادات من 
امج ادات الرب ليها اعتمإتضاف  ،3144مليار درهم سنة 
الكهرباء واملاء الصاحل للشرب واملسالك ) القطاعية األخرى 

...( الصحة والتعليمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و امل؛ القروية
كما مت هنج مقاربة جديدة   .مليار درهم 31و اليت تفوق 

ترتكز على تعزيز االستهداف يف السياسات العمومية 
بين تكاثف وت املعوزة واملناطق األكثر خصاصاللفئات 

وتضافر اجلهود ألجل التقائية وجناعة الربامج واملشاريع 
كمن قاطنوها من فك حىت يت ،املسطرة لتنمية هذه املناطق

االستفادة هم من شروط العيش الكرمي و متكينالعزلة عنهم و 
 .من مثار منو بلدهم

عمقت احلكومة توجهها  ،يف اجملال االجتماعيو 
ك االجتماعي والتضامن عم التماساالجتماعي عرب د

البحث عن آلية للتضامن وبث هذه الروح من خالل ثالثة و 
 : إجراءات 

 31مسامهة تضامنية للشركات اليت تتجاوز أرباحها  -
االت توفر هامشا كبريا من تشتغل يف جماليت مليون درهم 

 .الربح

على األشخاص الذاتيني حتتسب على  قرار مسامهة إ -
 411ريبة، الذي يفوق أو يساوي جزء الدخل الصايف من الض

قتضى دستوري يتعلق جل تنزيل مأوهو توجه من  ،ألف درهم
من األشخاص %  4، يهم هذا اإلجراء فقط مببدأ التضامن

ختصص لربامج املساعدة   ،خلاضعني على الضريبة على الدخلا
  . ر املدرسيذالطبية و حماربة اهل

م دعو  "تيسيري"م لتمويل نظام ختصيص ملياري دره -
 .مباشر لذوي  االحتياجات اخلاصة



 

 

 -2102 أكتوبردورة  –مداوالت مجلس النواب 

 

25 

املناطق و االهتمام بالعامل القروي واملناطق احملرومة  -
من اخلدمات األساسية برفع غالف صندوق التضامن  اجلبلية 

مع التزام احلكومة مبجهود إضايف يصل  ،مليار درهم .,4إىل 
  .السنة هذه مليون درهم خالل 11.إىل 

ية البشرية منالوطنية للت ليار درهم للمبادرةختصيص م -
من أجل تسريع برنامج التأهيل الرتايب الذي يستهدف أكثر من 

 .دوار 4111

مليار درهم لصندوق املقاصة يف أفق  11ختصيص  -
جل دراسة أتواصل من املاالشتغال مع  اإلصالح واالستهداف

  .األثر والتدقيق

 .لتغطية الصحيةاتسريع االستفادة من برنامج  -

، ة السكان من برامج الدعم املباشرادتوسيع استف -
أو برامج دعم األشخاص  "تيسري"سواء تعلق األمر بربنامج 
من خالل تعزيز املوارد لصندوق ، ذوي االحتياجات اخلاصة

دعم التماسك االجتماعي من خالل احلصة املخصصة له من 
الرسم الداخلي لالستهالك على السجائر املصنعة واليت ستصل 

ائة من مثن البيع العمومي دون احتساب الضريبة بامل ..1إىل 
 .على القيمة املضافة لنفس الغرض

الشروع الضمين يف استعادة بعض خمصصات املقاصة  -
حيث سيتم ضخ املبالغ احملصلة عن طريق  ،لفائدة الفقراء

يف صندوق دعم  اسرتجاع إعانات السكر من موارد الصندوق
 .التماسك االجتماعي

التدابري السابقة الىت هلا عالقة إجيابية خبلق  ىلإ باإلضافة 
تدابري إرادية يف   ورود  ،ص جديدة يف جمال التشغيلفر 

 : جمال إنعاش التشغيل منها

ألف باحث عن العمل خالل  1.استهداف إدماج  -
  ".إدماج"لف مستفيد من برنامج أ 31حوايل  ،3144سنة 

 413برجمة  ،يف جمال املبادرة البشرية والتقائية براجمها -
مشروع للتكوين على مستوى التدرج املهين سيستفيد منه 

 .خاصة يف العامل القروي ،شاب 31111

متديد فرتة اإلعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة  -
ملتخرجني من سلك التعليم التعويضات الشهرية للمدربني ا

 .درهم 3111حدود  يفو التكوين املهين أالعايل 

من الضريبة على القيمة املضافة  متديد فرتة اإلعفاء -
 اصحاهبأجل تشجيع ألفائدة مجعيات القروض الصغرى من 

 .على تطوير أنشطتهم

ملن  ،امتدادها الشعيبى هبا احلكومة و ظن الثقة اليت  حتإ
شأنه أن ميكن احلكومة من القيام باإلصالحات اهليكلية 

واحلكامة األساسية لرتســيـــخ دولة القانون واجلهوية املتقدمة 
ستشكل االنطالقة  3144أن سنة  ،ومما الشك فيه. الرشيدة

للدستور وتسريع وثرية  الدميقراطياحلقيقة للشروع يف التنزيل 
املخطط التشريعي الذي اعتمده من حيث املبدأ اإلصالحات و 

 . 3143نوفمرب  33اجمللس احلكومي املنعقد بتاريخ 

بارتياح  ،والتنميةنسجل يف فريق العدالة  ،ويف هذا اإلطار
جمموعة من اإلصالحات اهليكلية  التزام احلكومة على تفعيل

يف إطار املقاربة التشاركية مع كل الفاعلني األساسيني واليت و 
 :ستنصب أساسا على

  منظومة العدالة 

  اجلهوية املتقدمة 

  تفعيل مشروع الالمتركز اإلداري 
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  إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية 

 الح الضرييب اإلص 

 إصالح منظومة الصفقات العمومية 

  إصالح صندوق املقاصة 

  ،إصالح منظومة التقاعد 

جربت أ ،ن الظرفية االقتصادية العاملية الدقيقة والصعبةإ
ثارت الكثري من أىل اختاذ تدابري إالعديد من دول اجلوار 

جعلت هذه الدول حتت رمحة هيئات مالية االحتجاجات و 
تفرض إمالءاهتا وشروطها دون مراعاة حلاجيات دولية وجهوية 

عن  ،بكل شجاعة ،ن نتساءلأولنا  .مواطين هذه الدول
نكم وال إ .ىل هذه الوضعيةإوصلت هذه الدول أسباب اليت األ

 من سباب احلقيقة  هلذه الوضعيةتعرفون األ ،شك يف ذلك
 .تضخم حجم الدين العموميتفاقم عجز امليزانية و 

ىل إالذي يهدف  نثمن قرار احلكومة ،و يف هذا السياق
الرجوع التدرجيي صادية و اقت-التحكم يف التوازنات املاكرو

والذي  3143فق أيف   % 4ىل إمبستوى العجز يف امليزانية 
يعيد بناء مناخ الثقة واالستقرار االقتصادي ن يدعم و أنه أمن ش

تماعني ببالدنا وتوفري الرؤية الالزمة للفاعلني االقتصاديني واالج
املغاربة واألجانب واحلفاظ على املوجودات اخلارجية املتاحة 

ن احلكومة أب ،ولنا اليقني .وحتسني العرض التصديري وتنافسيته
شروع ستحقق هذين اهلدفني بتفعيل االجراءات الواردة يف م

بتنزيل رزنامة االصالحات اليت و  3144القانون املايل لسنة 
 .ليها سابقاإمتت االشارة 

شه اليوم مل ينهج سياسة ن مشروع القانوين املايل الذي نناقإ
حافظ بل بالعكس قلص منها و  ،مل يرفع من الضرائبتقشفية و 

 ةصب مالياعلى سياسة إرادية لدعم االستثمار وخلق من
 .وواصل دعم القطاعات االجتماعية

 ،زمة اقتصادية عامليةأيف ظل  ،ن حتقق هذه املنجزاتإ 
وهنا . شادة والتنويهفية كبرية كل اإلاحرتايستحق مبتكريه وب

البد أن نشري كذلك، إىل أننا دعما هلذا املشروع ودعما 
للنقاش الذي عرفته جلنة املالية، قدمت الفرق النيابية ما يناهز 

تعديال،  31قدمت منه فرق األغلبية أزيد من تعديال،  310
قبل جمموعة منها، سواء املقدمة من طرف األغلبية أو 

 .املعارضة، ومنها ما مت قبوله يف إطار صيغة للجنة

  :ومن هذه التعديالت اليت قدمتها فرق األغلبية

التماسك االجتماعي عرب إدماج توسيع قاعدة   .4
مليون درهم عوض  .4الشركات اليت حتقق رحبا صافيا يفوق 

 .مليون درهم اليت جاءت باملشروع 31

دوق رفع مبلغ الدخل الصايف للمسامهة يف صن .3
 .3ألف درهم شهريا عوض  41التماسك االجتماعي إىل 

ألف درهم شهريا، مبعىن أن األشخاص الذين حيصلون على 
 431ألف درهم سنويا يعين من بداية  431دخل يناهز 

ألف درهم ستتم عملية املسامهة يف دعم التماسك 
 .االجتماعي

إقرار وتقنني إعفاء استرياد السيارات النفعية بالنسبة  .4
لمهاجرين املغاربة وألعوان وموظفي القنصليات باخلارج طبعا ل

 .يف إطار تعديل مشرتك داخل اللجنة

إشكالية إرجاع الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة  .1
للشركات واألشخاص العاملني يف املناطق اجلنوبية، وطبعا 
نسجل يعين التزام احلكومة حبل هذا اإلشكال املتعلق 

شخاص الذين يشتغلون باملناطق اجلنوبية باملقاوالت وباأل
والذين يشكلون شرحية مهمة لكن هلم إشكالية فيما يتعلق 
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بإرجاع الضريبة على القيمة املضافة يف املشاريع اليت ينجزوهنا، 
 .سواء داخل املناطق اجلنوبية أو داخل اململكة

 .رفع رقم أعمال التعاونيات اخلاضعة للضريبة من  ..
مليون درهم الذي كان مقررا سابقا،  41مليون درهم إىل 

حبيث أنه احنا كنا كنتمناو، بالنسبة للحكومة، أنه بالنسبة 
للتعاونيات الفالحية أنه يكون اإلعفاء الكلي، ماشي غري 

سواء  اونيات، اإلعفاء الكليعالتعاونيات الفالحية، مجيع الت
، من الضريبة على الشركات أو من الضريبة على القيمة املضافة

اآلن هناك تقدم يف إعفاء هذه التعاونيات يف حدود رقم 
 .مليون درهم 41أعمال إىل 

باملائة  41رفع وتوسيع الشركات املستفيدة من سعر  .3
ألف  411ألف درهم إىل  311املطبق على الشركات من 

 .درهم، يف إطار دعم تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة

يف  11تقاعدين من رفع على اإلعفاء املوجه إىل امل .0
البد أن . يف املائة، يف أفق اإلعفاء الشامل 1.املائة إىل 

نسجل يعين هاذ التدبري، يعين القبول هلاذ التعديل الذي 
وسيمكن هذا العفاء من إعفاء مجيع . تقدمت نه فرق األغلبية

 .درهم شهريا 3.111املتقاعدين الذي حيصلون على 

من الضريبة من اإلعفاء ختفيض املدة الزمنية لالستفادة  .8
 .من الضريبة على األرباح العقارية من مثاين سنوات إىل سنوات

بالنسبة للسكن املتوسط، نسجل كذلك قبول   .9
مرت  431إىل  81التعديل اهلادف إىل ختفيض املساحة من 

درهم، إضافة إىل  111.درهم عوض  3.111والسعر إىل 
 .4.1إىل  411تقليص العدد من 

لك قبول التعديل املتعلق بإدخال كما نسجل كذ .41
 ..314حسابات اخلزينة إىل امليزانية العامة ابتداء من سنة 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن للفريق االستقاليل 
للوحدة والتعادلية، دائما يف إطار املناقشة العامة، للسيد رئيس 

ريق، السيد النائب احملرتم نور الدين مضيان، فليتفضل الف
 .مشكورا
السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي النائب 

 :للوحدة والتعادلية
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،السيد الرئيس

 ،السادة الوزراء
 ،السيدات والسادة النواب

أوال وقبل كل شيء، البد من، قبل الدخول يف 
املداخلة وبداية املناقشة، أن نصحح بعض اللغط الذي موضوع 

صاحب مناقشة مشروع قانون املالية، والذي نؤكد من خالل 
هذه املنصة، بأن حزب االستقالل هو حزب الرجال، بالكلمة، 

امللتزمون، الذين إذا عاهدوا وفوا،  حزب الرجال والنساء األقوياء
، فلذلك نرد وحنن كباقي، وأنا أحتدث عن حزب االستقالل

على كل املتشككني يف التزامات حزب االستقالل، إىل أهنم 
فنحن الذين اختاروا هذه احلكومة عن إرادة . خارج الصواب

لكن، هذا ال يعفينا أحيانا من إبداء الرأي ..وعن اقتناع
 .واعتماد أسلوب النصيحة والنقد السليم

 الحضور الكريم،
 ، كل سنة،املايلنعترب مناسبة دراسة مشروع القانون 

فرصة سنوية ملمارسة جملس النواب لدوره التشريعي والرقايب 
 .وتقييم السياسات العمومية
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أتدخل باسم الفريق االستقاليل  ،من هذا املنطلق
للوحدة والتعادلية للمسامهة يف مناقشة مضامني وتوجهات 

، مركزا على البعدين 3144واختيارات مشروع امليزانية لسنة 
واالجتماعي يف املشروع، تاركا إلخواين يف الفريق  السياسي

 .تناول امليزانية يف بعدها االقتصادي واملايل

كما أشرت   قبل الدخول يف صلب املوضوع،كذلك، 
 :البد من تسجيل املالحظات التالية سابقا،

يف الفريق االستقاليل نعترب  ، أؤكد مرة ثانية، إنناإننا  1-
كونات التحالف احلكومي، ليس أنفسنا مكونا أساسيا من م

نونرب  .3فقط ألن الشعب املغريب بوأنا مرتبة متميزة يف اقرتاع 
، من أجل استكمال اإلصالحات الكربى اليت 3144

انطلقت مع احلكومة السابقة، ولكن أيضا ألن املرحلة الراهنة 
تقتضي منا حتمل مسؤولية تدبري الشأن العام ملا فيه خدمة 

 ؛الوطن واملواطنني

حنرص كل احلرص على إجناح احلكومة يف إطار الربنامج   2- 
احلكومي الذي على أساسه حازت ثقة جملس النواب، 
والتمسك مبيثاق األغلبية النيابية الذي نعتربه خارطة طريق 

 عملنا املشرتك؛

ال يعفينا من  إن موقعنا كأغلبية نيابية تساند احلكومة،  3- 
امنا الدستورية يف التشريع واملراقبة، حتمل مسؤوليتنا وممارسة مه

وال ميكن مصادرة حقنا يف إبداء الرأي، وتقدمي االقرتاحات 
الالزمة، إلغناء العمل النيايب واحلكومي، وحتسني أدائه، يف 
إطار احرتام مبدأ فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا، ما دام الربملان 

 .بضيبقى الواجهة احلقيقية للدميقراطية وقلبها النا

 ،السيد الرئيس
نناقش مشروع قانون املالية، والشعب الفلسطيين يف 
قطاع غزة يتعرض هلجمة صهيونية شرسة، جتسد حبق إرهاب 

دولة أباحت لنفسها احلق يف احتالل أراضي الغري بالقوة، 
وممارسة أعمال التقتيل والتخريب ضدا على املواثيق الدولية، 

 .يل والرأي العام العامليوعلى مرأى ومسمع من املنتظم الدو 

إذ نرتحم على شهداء احلرية، حنيي  باملناسبة، إننا  
أبطال فلسطني حتية إكبار وإجالل على صمودهم يف وجه 
الغطرسة الصهيونية، ونعرب عن صادق تضامننا املطلق مع 

، الشعب الفلسطيين يف حمنته، وندعو كافة املواطنني واملواطنات
الشاملة، من أجل املشاركة الواسعة يف  لتعبئةا من هذا املنرب،

. إن شاء اهلل األحد دمسرية الشعب املغريب التضامنية بعد غ
ببناء مستشفى  السامية ونسجل باعتزاز كبري املبادرة امللكية

ندعو املنتظم وباملناسبة كذلك،  .ميداين مغريب يف قطاع غزة
ت اجلدية الدويل، وكافة القوى احملبة للسالم، للقيام بالتحركا

، كما هنيب الصهيونية الالزمة لوضع حد للهيمنة اإلسرائيلية
بكافة الفصائل الفلسطينية بتقوية اجلبهة الداخلية ووحدة 

 .الصف الفلسطيين

وال تفوتين هذه املناسبة، دون التذكري بطلب الفريق 
االستقاليل من أجل دعوة الربملان املغريب لعقد جلسة خاصة 

 .الفلسطيينللتضامن مع الشعب 

 ،السيد الرئيس
 السيدات والسادة، 

 الحضور الكريم،
نناقش هذا املشروع وقد مرت أكثر من سنة على إقرار 
دستور جديد، مبا جاء به من مضامني وأحكام الزال جلها 

الذي يشكل  دون تفعيل، مبا يف ذلك تنزيل املخطط التشريعي،
ول الدميقراطي، مدخال أساسيا لرتمجة اإلرادة السياسية يف التح

وبالتايل فإن تعطيل النصوص القانونية املرتبطة هبذا املخطط 
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التشريعي، يعترب تعطيال لإلصالح املنشود، وتعطيال إلرادة 
 :مبا يلي املغاربة يف التغيري خاصة عندما يتعلق األمر

بقوانني تنظيمية يرتبط هبا مسلسل اإلصالحات السياسية / أ
مي الذي حتدد مبوجبه القواعد املتعلقة القانون التنظي: من قبيل

بتنظيم سري أشغال احلكومة، النظام األساسي للقضاة، 
باحملكمة   اجمللس األعلى للسلطة القضائيةانتخاب وتنظيم وسري

 .الدستورية، اجلهات، وغريها

يتعلق األمر بقوانني مؤسسة كما هو الشأن بالنسبة  حني/ ب
حتديد صالحيات وتركيبة  ؛لتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية

احلق ؛ احلق يف اإلضراب ؛اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية
وغريها من  إحداث اجملالس الوطنية  ؛يف الولوج إىل املعلومة

 .املغريب يف الدستور الواردةنصوص ال

 ،السيد الرئيس
نناقش هذا املشروع وقد مرت أكثر من سنة على 

بيننا كأغلبية  ، تقريبا،شكل تعاقداالربنامج احلكومي الذي ي
وحكومة من جهة، والشعب املغريب من جهة أخرى، وما 
يطرحه من تساؤالت خبصوص مدى تنفيذ مضامني هذا 
الربنامج، خاصة فيما يتعلق بالقضايا احليوية اليت ال تتطلب 
اعتمادات مالية، كما هو الشأن بالنسبة إلصالح اإلدارة، 

واالرتقاء باملرفق العام إىل مستوى هبدف الرفع من األداء 
وإصالح منظومة العدالة بغرض  النجاعة والفعالية واملردودية،

هذا دون . تعزيز املكانة الدستورية للقضاء وترسيخ استقالليته
إغفال ما التزمت به احلكومة كأولوية يف برناجمها احلكومي، 

ات بتخليق احلياة العامة، وحماربة الفساد، ووضع حد لسياس
الريع واالمتيازات، مبا يضمن دعم احلكامة اجليدة، وربط 
املسؤولية باحملاسبة، لتعزيز ثقة املواطنني يف مؤسسات الدولة، 

 .وغريها من االلتزامات اليت جاء هبا الربنامج احلكومي

 ،السيد الرئيس
نناقش مشروع قانون املالية هلذه السنة، يف الوقت 

لرتابية تطورات ومستجدات، الذي تعرف فيه قضية وحدتنا ا
تتمثل أساسا يف ما آلت إليه املفاوضات بشأن هذا النزاع 

من تعثرات تستهدف إجهاض   املفتعل حول أقاليمنا اجلنوبية،
كل االقرتاحات الرامية إىل التوصل إىل حل يستجيب للشرعية 
الدولية، يف انتظار التقرير الذي سيقدمه املبعوث اخلاص لألمني 

من الشهر اجلاري، على  38يف " روس" مم املتحدة العام لأل
 .إثر الزيارة األخرية اليت قام هبا للمنطقة

، جندد للوحدة والتعادلية إننا يف الفريق االستقاليل
التأكيد على متسكنا مببادرة احلكم الذايت كما قدمها املغرب 

لألمني العام لألمم املتحدة، جوابا  3110أبريل  44بتاريخ 
ات جملس األمن إلجياد حل هنائي هلذا النزاع املفتعل،  على دعو 

كحل هنائي يضمن ألقاليمنا اجلنوبية حكما ذاتيا موسعا يف 
إطار السيادة املغربية، دون انتظار أي قرار من قرارات األمم 
املتحدة، مادام األمر يتعلق باستكمال وحدة املغرب الرتابية،  

عندما  ،ر من مناسبةكما أشار إىل ذلك جاللة امللك يف أكث
أمام أكد على أن املغرب ال ميكن أن يبقى مكتوف اليدين 

إلجياد حل  ،للمسار األممي عرقلة خصوم وحدتنا الرتابية
على أساس مبادرتنا  سياسي وتوافقي للنزاع املفتعل حوهلا

 .ةحكم الذايت اخلاصة بالصحراء املغربيلل

صوص خب كذلك  إن دعوة اجلارة اسبانيا إىل احلوار
من أجل ..ة ومليلية واجلزر التابعة هلماتاملدينتني السليبتني سب

 يظل مطلبا ملحا الستكمال وحدتنا الرتابية، ،هناء االحتاللإ
أن تبقى دولة أوروبية مستعمرة جلزء من  املعقولمن ليس ألنه 

توجت مبنحه صفة  إسرتاتيجيةبلد دخلت معه يف شراكة 
قبول أن نقبل هبذا الوضع، إذن إذن ليس من امل .الوضع املتقدم

 .البد أن نفتح هذا امللف وقد حان الوقت لفتح هذا امللف
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لقد اعترب ، خبصوص تعزيز الدميقراطية احمللية، ثانيا
الفريق االستقاليل على الدوام أن الدميقراطية كل ال يتجزأ، 

إال بتعزيز الدميقراطية  ال ميكن حتصني البناء الدميقراطيحبيث 
اليت تشكل الدعامة األوىل لتدبري الشأن العام على  احمللية

   .الصعيد احمللي واإلقليمي واجلهوي

فإذا كانت بالدنا قد خطت خطوات مهمة يف هذا  
املسار، فإن تفعيل الدستور اجلديد يقتضي إعادة النظر جذريا 
 يف القوانني املؤطرة للجماعات الرتابية، مبا فيها امليثاق

املتعلق مبجالس العماالت واألقاليم، وكذا  اجلماعي، القانون
 .وغريها القانون املتعلق باختصاصات العمال

 للوحدة والتعادلية كمــا يعترب الفريق االستقاليل
استكمال املسلسل االنتخايب مدخال رئيسيا لتحقيق التحول 
الدميقراطي املنشود، مادامت االنتخابات احلرة والنزيهة 

ما هذا روعية التمثيل الدميقراطي، و والشفافة، هي أساس مش
جيل مبراجعة القوانني ضرورة التعبطبيعة احلال يقتضي 
، وممارسات مبا يضمن القطع مع ممارسات املاضي االنتخابية

املاضي بطبيعة احلال جيب أن نقطع معها وهذا ما يتطلب منا 
مجيع، برملانا وحكومة، أن نشتغل بشكل تشاركي من أجل 

تليق باملرحلة اليت من أجلها أسسنا هذه إخراج قوانني 
 .احلكومة

ن يتحقق بدون إن إقرار الدميقراطية احمللية ال ميكن أ
وتقوية الالمركزية والالمتركز، انسجاما مع  إرساء جهوية متقدمة

أحكام الدستور اجلديد ومتطلبات احلكامة الرتابية، وهذا ما 
للجهات،  التعجيل بإصدار القانون التنظيميأيضا يقتضي 

الذي سيمكن من إفراز مؤسسات جهوية منتخبة قوية وذات 
اختصاصات فعلية، واعتماد تقطيع جهوي من شأنه توفري 

البيئية لكل مؤهالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية و 
متركز الذا عرب إعادة صياغة مشروع الهجهة وبشكل متوازن، و 

هذا عالوة على توفري . تقدمةاإلداري يف عالقته مع اجلهوية امل
اآلليات املالية اليت تضمن املسامهة املتوازنة لكافة اجلهات يف 

 .بالدناوالثقافية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ،السيد الرئيس
نثمن  للوحدة والتعادلية إننا يف الفريق االستقاليل

 املايل التدابري ذات البعد االجتماعي اليت جاء هبا املشروع
لفائدة الفئات االجتماعية املستضعفة، باعتبار هذه االجراءات 

ويرتجم  اختيارا إراديا، ينسجم مع مضامني الدستور وتوجهاته،
إرادة احلكومة من خالل الربنامج احلكومي الذي صوتنا عليه 

ضامن بناء جمتمع مت من أجل وصادقنا عليه قبل سنة تقريبا،
 افؤ الفرص، والعدالة االجتماعيةكوت يتمتع فيه اجلميع باملساواة

والعيش الكرمي، ويعكس إرادة احلكومة يف تقومي سياستها 
االجتماعية، يف اجتاه مواجهة املرحلة الدقيقة اليت نعيشها، مما 
يتطلب إصالح القطاعات ذات األولوية مبا يكفي من 

 .االستجابة حلاجيات املواطنني وانتظاراهتم

الدوام يف صلب إن حزب االستقالل كان على 
وقد  .انطالقا من مواقفه املبدئية والتارخيية ،املنظومة التعليمية

أن سجلنا السنة املاضية  ،يف الفريق االستقاليل ،سبق لنا
املفارقات اليت نعيشها يف قطاع التعليم، حيث أن املغرب حيتل 
مراتب متقدمة يف االعتمادات املخصصة للتعليم، دون أن 

مستوى اإلنفاق العمومي وبذات اجلودة تكون النتائج يف 
 .إذن، مفارقة غريبة ومقاربة غري معقولة. واملتوخاة .املطلوبة

مجيعا بطبيعة  احلكومة ا ومنهذا األمر يتطلب من
دراسة حقيقية حتليلية لواقع تعليمنا من أجل فتح إجراء  احلال،

قادرة على إخراجها من  تعليمية ةنظومنقاش موسع للخروج مب
فتح  بطبيعة احلاليتطلب  إذن وهذا .مة اليت تعيش فيهااألز 

يف أقرب وقت ممكن، ألن التعليم هو أساس حوار النقاش و 
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البناء الدميقراطي، هو أساس البناء االقتصادي، هو ساس البناء 
إذن ففساد . االجتماعي وهو أساس البناء السياسي كذلك

هذه  التعليم وعدم صالحية التعليم هو فساد وفساد لكل
 .األوراش اليت نشتغل فيها

ذن هذا األمر يتطلب من احلكومة إجراء حبث شامل ‘
ودقيق للوقوف على مكامن اخللل لتقومي ما اعوج منها يف 
منظومتنا التعليمية وتصحيح ما اختل منها، وهو ما يتتطلب 
منا مجيعا فتح حوار وطين حول منظومتنا التعليمية وحتديد 

 .التشغيل أهدافها وربطها مبجال

كما نؤكد يف الفريق االستقاليل، انطالقا من اهلوية 
، على إيالء اللغة العربية واللغة اإلنسية املغربية املتعددة الروافد

وتقوية  األمازيغية األولوية يف كافة برامج الرتبية والتكوين،
اآلليات البيداغوجية القمينة بالنهوض الفعلي بتعلم اللغة 

عمل على ضرورة تكثيف اجلهود من أجل مع ال ،األمازيغية
إذن، حني نتحدث عن اللغة األمازيغية، فاحلمد . حماربة األمية

. هلل اآلن الوضع قد تغري، هناك سند دستوري ال نقاش فيه
ذن، فلنصلح، فلنبدأ ونفند بعض املزاعم اليت تؤكد بأن هذا ‘

حنن يف هذه احلكومة مسؤولني أمام . املشروع رمبا سيتأخر
فسنا ومسؤولون أمام الشعب ومسؤولون بطبيعة احلال أن

إذن، البد أن نعمل يف . بالدرجة األوىل أمام جاللة امللك
أقرب وقت ممكن من أجل التنزيل الفعلي ملضامني الدستور 

 .فيما يتعلق باللغة األمازيغية وتشعباهتا

وما يتطلب ذلك من ضرورة التسريع بإخراج الوكالة  
 مية هليكلة القطاع بشكل ناجع، حىت ال تظلالوطنية حملو األ

ميانا منا كفريق استقاليل بأنه إهذه اآلفة وصمة عار يف جبيننا، 
يف هويتنا بكل محوالهتا  ال مستقبل بدون هوية، وأن مستقبلنا

 .الدينية والسياسية والفكرية والثقافية

 السيد الرئيس، 
ه يف إن القطع مع أشكال الفساد واقتصاد الريع، نعترب 

الفريق االستقاليل املدخل األساسي حملاربة البطالة وتوفري فرص 
الشغل، خاصة يف ظل تزايد أعداد العاطلني ليس بني صفوف 
حاملي الشواهد فقط، وإمنا بني باقي الفئات من خمتلف شرائح 

 .املغريب اجملتمع

إن عدد مناصب الشغل املعلن عنها برسم هذه 
غري   ظل بطبيعة احلال، يف الواقع أنه، يف امليزانية، واليت تبقى

كافية الستيعاب العدد كبري من املتخرجني والباحثني عن 
ملموسة هلذه قوية و عرب إرادة سياسية تت ولكنها العمل،

 واملايل الذي يعيشه العامل االقتصادي الواقعيف ظل  احلكومة،
 .وبالدنا كذلك ويف ظل الظرفية االقتصادية احلالية لبالدنا

 ،د الرئيسالسي
إن رد االعتبار للعامل القروي واملناطق اجلبلية مبا 

من مجيعا، حكومة  يضمن شروط التنمية احلقيقية، يتطلب
حتقيق التوازن ما بني اجلهات واجملاالت  وبرملانا، العمل على

الرتابية، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة ترتكز على االندماج 
القطاعية يف جماالت إجناز  الرتايب، وتكامل وتناسق التدخالت

الطرق القروية، واملراكز الصحية، واملؤسسات التعليمية، والربط 
بشبكات املاء والكهرباء واالتصال، وفك العزلة عن املناطق 

العامل القروي الزال يعاين، وأننا نعترب حنن يف الفريق  .النائية
لعامل االستقاليل أن املدخل األساسي لتنمية البالد هو تنمية ا

القروي، حل مشاكل العامل القروي هو البوابة احلقيقية 
 .واألساسية

إن التدابري املالية اليت نص عليها مشروع القانون املايل 
يف هذا اإلطار، من خالل تعزيز اإلمكانيات املالية لصندوق 
التنمية القروية واملناطق اجلبلية، تعترب إجراءات مهمة، ولكنها 
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اء البعد االجتماعي مدلوله احلقيقي، وال تبقى بعيدة عن إعط
تستجيب ملتطلبات وحاجيات وانتظارات سكان البادية، وال 
جتسد توجهات واختيارات الربنامج احلكومي الذي التزمت من 
خالله احلكومة، بإخراج سكان العامل القروي من دائرة الفقر 
والتخلف واإلقصاء والتهميش، وحتسني مستواهم املعيشي، 

يز البنيات التحتية الكفيلة بتحريك عجلة التنمية وتعز 
وقد سبق لنا، يف الفريق االستقاليل وكذلك يف فرق  .املستدامة

األغلبية، أن تقدمنا بتعديل مهم  وموضوعي من أجل رفع 
سقف املبلغ املخصص لصندوق التنمية القروية برفع إىل ثالث 

ها الوضع وعلى كل، احلكومة تفهت وتفهمنا مع. ماليري درهم
مليار درهم،  وهذا 3املايل واعتمدنا األسلوب الوسط برفه إىل

مبلغ مهم جدا سيتكامل بطبيعة احلال سيشكل إضافة نوعية 
ومهمة، باإلضافة إىل الربامج القطاعية اليت اعتمدهتا احلكومة 

اليت ستعتمد يف البادية املغربية  تمن خالل حجم االستثمارا
 .وبالعامل القروي

ضامن والتماسك والتآزر عقيدة راسخة لدى إن الت
املغاربة، جتد مرجعيتها األوىل يف التعاليم اإلسالمية وسندها يف 
مقتضيات الدستور، وهذا جيعلنا يف الفريق االستقاليل نثمن 
أوجه الصيغ التضامنية اليت جاءت هبا احلكومة يف هذا املشروع 

لتضامنية، اليت لرتسيخ التماسك الوطين، مبا فيها املسامهات ا
تستهدف متويل صندوق التماسك االجتماعي لضمان متويل 

وغريها من الربامج، اليت  "تيسري"املساعدة الطبية، وبرنامج 
ني وخباصة نتسعى إىل احلفاظ على القدرة الشرائية للمواط

 .ة، وضمان استفادهتا من اخلدمات األساسيةفالفئات الضعي

املشروع، شكلت يف  إن هذه اإلجراءات اليت أتى هبا
ن تطبيقها على الوجه أا أولويات برناجمنا االنتخايب، و حزبن

نصف من الفقراء من و املطلوب يعين استفادة أكثر من مليون 

ن عة ماليني تلميذ مبللخدمات الصحية جمانا، ومتكني أر الولوج 
 .ر املدرسيذمتابعة دراستهم، ووقف نزيف اهل

لمبادرات الكبري لنا ارتياح باملناسبة،كما نسجل 
اجلريئة اليت جاءت هبا احلكومة ملعاجلة بعض االختالالت 
االجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للقرار القاضي مبنع األطر 
الرتبوية من العمل بالتعليم اخلاص، وكذلك الشأن بالنسبة 
للعاملني بقطاع الصحة العمومية من أطباء وممرضني من العمل 

إصدار الئحة املستفيدين من السكن  بالقطاع اخلاص، وكذا
عليم، ونشر قائمة املستفيدين من املقالع، تالوظيفي بقطاع ال

أن تشمل هذه االجراءات مجيع القطاعات احلكومية  انتظاريف 
وغريها من  .األخرى كالصيد البحري واألراضي الفالحية

االمتيازات اليت تشكل النواة األساسية القتصاد الريع، هذا ما 
 .يده حنن يف حزب االستقاللنر 

 السيد الرئيس،
 الفوارقإن احلكومة مطالبة مبواصلة اجلهود لتقليص 

االجتماعية، وجتنب خماطر توسيع دائرة الغاضبني واملهمشني 
من أبناء هذا الوطن العزيز، ذلك أنه إذا كان الدستور قد أوكل 

على مهمة ومسؤولية السهر على احلفاظ  ،إلينا، برملانا وحكومة
يفرض علينا  كذلك  توازن مالية الدولة، فإن الواجب الوطين

، البد من احلرص  ضمان التوازن االجتماعي ىاحلرص عل
الذي يشكل الدعامة الرئيسية  كذلك على التوازن االجتماعي

هذا التوازن االجتماعي الذي بدأت مؤشراته مع فلالستقرار، 
ظر يف حكومة التناوب التوافقي، من خالل إعادة الن

االعتمادات اهلزيلة املخصصة للقطاعات االجتماعية، هذا 
يف غياب توزيع  ،التوازن االجتماعي الذي الزال بعيد املنال

ونقول من هذا املنرب انه حان عادل لثروات البالد وخرياهتا، 
الوقت لتفعيل كذلك مضمون الدستور يف هذا اجملال وكذلك 

 إذن،. ي صوتنا عليهلتفعيل تصريح الربنامج احلكومي الذ
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دامت العدالة االجتماعية جمرد شعارات، ومادامت املساواة ما
وتكافؤ الفرص بني املواطنني جمرد مبادئ، ومادام اقتصاد الريع 

، إذن واالمتيازات واإلثراء غري املشروع يطبع تدبري الشأن العام
فهذا نفرغ حمتوى الربنامج احلكومي ونفرغ كذلك حمتوى 

معانيه وأهدافه احلقيقية، إذن البد للحكومة أن الدستور من 
تشتغل وحنن نعذرها ألنه سنة تقريبا على تنصيبها ولعى 
تشكيلها، لكن ابتداء من سنوات، أقول اإلخوان السادة 
الوزراء بأهنا هذه السنة جتاوزناها ولكن السنة املقبلة 
سنحاسبكم وسنحاسب أنفسنا معكم كذلك، إذن فنحن 

من أجل التنزيل احلقيقي للدستور والسريع ومن مسؤولون كلنا 
 . أجل كذلك تنزيل مضمون الربنامج احلكومي

 ،السيد الرئيس
علينا أن نستحضر اآلمال الكبرية اليت يعلقها الشعب 

ألنه دائما نقول يف حزب املغريب على هذه احلكومة، 
االستقالل، أن هذه احلكومة اعتربناها حكومة األمل واعتربها 

املغريب حكومة العمل، وعليها أن تكون كذلك  الشعب
حكومة العمل وهي حكومة العمل، لكن جيب أن تسرع من 

علينا أن نستحضر إذن فكما نقول، أنه البد وترية العمل، 
 اآلمال الكبرية اليت يعلقها الشعب املغريب على هذه احلكومة،

وما يتطلع إليها من تدابري اقتصادية واجتماعية ملموسة، 
احبها قرارات سياسية جريئة تسهم يف ختليق احلياة السياسية تص

والعامة، ومكافحة مجيع أنواع الفساد، وربط املسؤولية 
باحملاسبة، بعيدا عن أساليب التحكم والسيطرة وزرع ثقافة 
التيئيس واالتكال، مبا يضمن جلميع املغاربة خاصة الشباب 

م بروح وطنية منهم، االخنراط الفعلي يف تدبري الشأن العا
صادقة، وهذا ما جعلنا على الدوام نتمسك خبيوط األمل 

دائما بطبيعة احلال والثقة يف املستقبل، هذه الثقة اليت تدفعنا 
، باعتباره 3144للتصويت لصاحل مشروع القانون املايل لسنة 

حنن  أفضل دجيسد إرادة احلكومة القوية يف االصالح والتغيري لغ
 .السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاتهو  معكم إىل األمام،

 :السيد الرئيس

شكرا، دائما يف إطار تدخالت الفريق االستقاليل للوحدة 
والتعادلية، الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم، السيد خالد 

 .السبيع، فليتفضل مشكورا

عن الفريق االستقاللي للوحدة خالد سبيع السيد النائب 
 :والتعادلية
 الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل
 .المرسلين

 ،السيد الرئيس
  السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
أتشرف بتناويل الكلمة باسم الفريق االستقاليل   

  للوحدة والتعادلية للمسامهة يف مناقشة مشروع قانون املالية 
 .يف بعده االقتصادي واملايل  3144

هذا احملور، سنركز على إشكالية  خبصوص أمهيةو 
التوازنات املالية وعلى عوائق االستثمار يف ميزانية الدولة 
مبختلف مكوناهتا من مؤسسات ومنشات عامة ومجاعات 
ترابية، دون أن ننسى ضرورة بلورة االصالحات الكربى املتعلقة 
أساسا باإلصالح اجلبائي وإصالح املقاصة مبا هلما من أمهية 

   .حفظ التوازنات املالية الكربىقصوى يف 
إننا يف الفريق االستقاليل نعترب األهداف واألرقام اليت       

بقدر ما هي  ،بقدر ما هي موضوعية وواقعية ،محلها املشروع
بالنظر ابري واإلجراءات اليت ستواكبها، طموحة ومرتبطة بالتد
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التأقلم  جمال يتمتع هبا املغرب يف إىل ضرورة تعزيز القدرة اليت
 .الدولية واجلهوية اقتصادية-مع املتغريات السوسيو

، وبالرغم من 3144ن مشروع قانون املالية لسنة إ
تركيزه على املقاربة القطاعية، ومواصلة تعزيزه ملختلف 

أمهية للمقاربة الشمولية  رتاتيجيات القطاعية، فإنه مل يولاالس
ات متويل بني خمتلف مكونات وآلي للتنسيق بني القطاعاتو 

رؤية أفقية مؤطرة تضمن االلتقائية يف  يف غياب، الدولة
   .األهداف واالنسجام يف التدخل

وبالرغم اجملهود الكبري يف اجملال  ويف هذا الصدد،       
التدابري جمموعة من نقرتح على احلكومة االقتصادي، س

 .االقتصاد الوطين وتعزيز مناعةعاجلة مكامن اخللل مل واألولويات
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب، 
يتطلب   اقتصادية –احلفاظ على التوازنات املاكروإن 

  :هنج جمموعة من التدابري اهلامة، واليت ميكن حتديدها فيما يلي
   التخفيف من عجز امليزانية - أ

  ،السيد الرئيس
ذ مدة طويلة إن تفاقم عجز امليزانية الذي أصبح من        

يتطلب وقفة تأمل مما الزمة أساسية يف امليزانية العامة للدولة، 
فقد أصبح من . ومتحيص عميق من أجل احلد من انزالقاته

الالزم علينا كحكومة وكربملان أن نتوفر على رؤية متكاملة 
لتدبري املالية العامة يف أفق احلد من عجز امليزانية طبقا للفصل 

ذي يؤكد أن الربملان واحلكومة مسؤوالن من الدستور ال 00
يتطلب  وهذا التدبري ة،على احلفاظ على توازن مالية الدول

إرساء قواعد واضحة تضمن املقاربة التشاركية وتوضح دور كل 
  فاعل يف احلفاظ على التوازن املايل

ولتحقيق هذا األمر، ينبغي وضع سياسات طموحة،       

توسيع الوعاء الضرييب، وإصالح قصد الرفع من املداخيل عرب 
إدارة الضرائب، وعقلنة النفقات والتحكم فيها، وتوخي 

 . النجاعة فيما خيصها
وأملنا أن يشكل اإلصالح املرتقب للقانون التنظيمي       

للمالية، والذي نطالب باإلسراع به، فرصة للنقاش من أجل 
ةععيد ية معاجلة العديد من االختالالت اليت تؤثر على امليزان

  .الشاملة والناجعة للمالية العمومية بةقار يف امل هدور للربملن 
ومن هنا، نرى يف الفريق االستقاليل أن احلكومة مطالبة       

بالعمل على إبقاء نسبة العجز يف مستوى مقبول ميكنها من 
تفادي أي انعكاسات على االستثمار والشغل، وجعل 

. خدمة التوازنات االجتماعيةاقتصادية يف -التوازنات املاكرو
 :ونرى أن حتقيق ذلك مير حتما عرب االجراءات التالية

   :ترشيد النفقات .1 
إن اخلطوة األوىل اليت يتعني القيام هبا تتمثل يف خفض        

سليم تكلفة تسيري اإلدارة العمومية واالخنراط يف منطق 
 حتقيق يستهدف ،السياسات العمومية من خالله فتهدسي

ومن جهة  .مردودية أفضل وجناعة أكرب يف اإلنفاق العمومي
عرب إصالح مؤسسايت من خالل استثمار نظام اجلهوية  ،ثانية

الذي ينبغي على جمهود االستثمار  ةظفاتفعيال للدستور، واحمل
  .للنمو والتقدم االجتماعيان يكون آلية 

   :إصالح صندوق املقاصة وتدعيم الطبقة املتوسطة .2 
إن احلكومة أمام اختيار ال ثاين له، لكي تواجه االرتفاع       

املهول يف النفقات املخصصة للمواد املدعمة، ويتعلق األمر 
، واملرور على املدى املتوسط بإصالح تدرجيي لصندوق املوازنة

غري أن هذا . إىل حتويالت مباشرة مشروطة للمستهدفني
ة لدعم الطبقات اإلجراء جيب أن ترافقه اسرتاتيجية وطني

املتوسطة اليت ستتضرر من التقليص التدرجيي لدعم املواد 
كما أن من . األساسية والنفطية اليت يقدمها صندوق املوازنة
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شأن هذا اإلصالح أن حيقق توازنات أكثر على مستوى 
بالنسبة للمديونية العمومية  اصةاقتصادية، خ-املؤشرات املاكرو

 .وعجز امليزانية اخلاص ي اخلاميف عالقتها مع الدخل الداخل
ن إصالح صندوق املقاصة أنعتقد يف الفريق االستقاليل،       

آلية مسلسل اسرتجاع الدعم وكذا االرتباط له بد أن مير عرب 
العميق مع خمتلف حماور االسرتاتيجيات القطاعية خاصة تلك 

الطاقية واملخطط األخضر مبا هلما من عالقة وطيدة املتعلقة ب
 .نفقات املقاصة مع

أن  البد أن نذكر، من خالل مناقشتنا هلذا املشروع، .3 
مديونية املغرب قد وصلت إىل مستويات قياسية مل يعد من 
املمكن جتاوزها يف وضع ظرفية اقتصادية صعبة يطغى عليها 

يف تدهور عدد من املؤشرات املالية، ذلك أهنا أصبحت متثل 
 رتقب أن تصل إىل من املو %  4.0.حوايل  3144سنة 
 .3143يف هناية سنة %  8.
جيب تبين سياسة اقتصادية تروم توجيه  ،ومن هذا املنطلق     

امليزانية توجيها دقيقا، بشكل جيعل نفقات الدين حتتل قسطا 
وافرا من امليزانية، مع احلد من اإلنفاق العمومي الزائد، وتوجيه 

 .املديونية حنو االستثمار العمومي املنتج
مراجعة مشولية  ،يف الفريق االستقاليلنطالب، إننا       

يف إطار  ،نتوخى من احلكومةللمنظومة اجلبائية، وإذا كنا 
اليت  أخذ باملقرتحاتأن ت ،اإلصالح املرتقب للمنظومة اجلبائية

سنقدمها، فإننا كذلك نتمىن ان تكون املناظرة فرصة لفتح 
 . نقاش مسؤول وتشاركي
  :ليت يقرتحها الفريق االستقاليلبعض املقرتحات ا

ضفاء شفافية داخل خمتلف تبسيط إجراءات املنازعات وإ -
   ؛القطاعات

حتسني عالقات اإلدارة الضريبية من أجل التخفيف من  -
  ؛بني امللزمني واإلدارة الضريبية حدة التوتر املوجود

تبسيط جمموع التدابري الضريبية والرسوم على املقاوالت،  -
يح النظام الضرييب للمقاوالت الصغرى واملتوسطة واملضي وتصح

  حسب الشرائح؛يف اعتماد الضريبة على الشركات  قدما
عصرنة النظام اجلبائي وتكييفه مع حتديات كما نطالب ب -

  . يواجهها النسيج اإلنتاجي الوطينالتنافسية واإلنتاجية اليت
 هو ان التجاريامليز إننا يف الفريق االستقاليل، نعتقد أن    

قرتح الفريق يلذلك، .  حلقة أساسية يف تطوير االقتصاد الوطين
دعم القطاعات  من أجل عدةاالستقاليل على احلكومة 

التقليص من الواردات لفائدة   ، واملوجهة حنو التصدير
شجيع اإلنتاج الوطين ودعم تنافسية و ت استهالك املنتوج الوطين

 .املقاولة املغربية
نثمن توجهات احلكومة املتضمنة يف مشروع قانون وإذ      

املالية والقاضية بدعم تنافسية اقتصادنا الوطين، فإننا نرى أن 
   :اعتماد اإلصالحات التالية:هذا لن يتحقق إال من خالل

تسريع تنويع اإلنتاج الوطين دعما للتصدير وتعويضا  -
  لالسترياد؛

نكية املخصصة تسهيل ولوج املقاوالت إىل القروض الب -
لتمويل االستثمارات وإنشاء وتطوير وتلبية حاجيات 

  للضمان؛ ةجديد ةبنكي اتاالستغالل من خالل منتوج
العمل على تقييم حاجيات املقاوالت الصغرى واملتوسطة  -

والصغرية جدا وباملمارسات اجليدة من أجل االستجابة 
  حلاجيات هذه املقاوالت ووسائل مواكبته؛

نب املقاوالت الصغرى واملتوسطة، جيب أن تستفيد فإىل جا -
تتوخى تسهيل  ،املقاوالت الصغرية جدا من آليات خاصة

 ؛البنكية املخصصة لتمويل االستثمارات  ولوجها إىل القروض
القيام  نطالب يف الفريق االستقاليل إننا كذلك،  

 مبراجعة اتفاقيات التبادل احلر، نظرا الرتفاع تكاليف الواردات،
. فقد سجل املغرب عجزا جتاريا مع أغلب البلدان الوقعة معه
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لذلك، فقد أصبح من الضروري ومن الالزم على املغرب إعادة 
النظر يف مضامني هذه االتفاقيات مبا ميكنه من ضبط عملية 

 .التوازن يف مبادالته التجارية مع تلك الدول
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 واب،السيدات والسادة الن
خالل لقد أفرز احلساب اجلاري مليزان األداءات   

السنتني األخريتني عجزا كبريا أدى إىل تقلص احتياطات 
الصرف بسبب التأخر يف تنفيذ الربامج التصديرية، واالرتفاع 
اهلائل لألسعار الدولية للنفط واملواد األولية واالستهالكية 

   املستوردة
احلكومة بالعمل مبقرتح  ،ايف فريقن ،ومن هنا، ننصح     

اللجوء إىل جهاز باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
، والتطبيق ة مع إشراك الفاعلني االقتصادينيللتنميط أكثر فعالي

الصارم لقواعد املنشأ، مبا من شأنه أن خيفف من خطر التبديد 
احملتمل للتدفقات لصاحل اتفاقات التبادل احلر املربمة مع 

 .املغرب
فيما خيص دعم االستثمار، السيد الرئيس، السادة        

الوزراء، السادة النواب، نسجل يف الفريق االستقاليل أن 
جاء ليعزز اجلهود املبذولة يف  3144لسنة  مشروع قانون املالية

جمال دعم االستثمار يف بالدنا، ويؤكد التزام احلكومة مبسعى 
غري أنه بالرغم من . وطينال عقالين يرتكز على تطوير اإلنتاج

اجملهودات الكبرية واملتواصلة اليت تبذهلا الدولة يف جمال 
 481االستثمار العمومي، واليت جتسدت أساسا يف بلوغها 

، إال أن نتائجها تبقى دائما 3144مليار درهم يف ميزانية سنة 
ضعيفة وال ترقى إىل املستوى املنشود، حيث غالبا ما ال تتعدى 

وأن مبلغا من هذه %  31حىت ل 1.فيذ نسبة التن
 علىيتطلب  لذلك،. ال يوجه للربامج املنتجةقد االستثمارات 

االستثمار العمومي على املتعلقة باحلكومة أن تركز يف تدخالهتا 
  :التالية التدابري
إعادة النظر يف السياسة املنتهجة يف جمال االستثمار  .1 

لتأكيد على أمهية هذه النقطة وجب امن خالل  ،العمومي
اختيار وبرجمة وتنزيل االستثمارات العمومية وربط جهود الدولة 

وسيلة لتوفري الشروط ك ،يف جمال االستثمار بالنتائج وجناعتها
إال أن هذا لن . املالئمة واملواتية النطالق القطاع اخلاص

يتحقق بطبيعة احلال دون توفري الشروط الكفيلة بتحقيق النتائج 
واحلصول على خدمات ومنتوجات تليب طلبات املرضية 

 .املواطنني وتتماشى مع رغباهتم
حيث  ،القيام بتقييم لالستثمارات السابقةكذلك، ينبغي      

مليار سنة  481إىل  .311مليار درهم سنة  31انتقلت من 
، غري أن 3144لسنة مليار درهم بالنسبة  481، و3143

مبدى استجابة االستثمار  ،السؤال الذي ينتظر اجلواب الواضح
؟ سيما يف ظل السياسة  العمومي ملتطلبات النمو االقتصادي

وكيفية حتسني مستوى  ،االقتصادية الوطنية املبنية على العرض
وهذا ما جيعلنا ندعو احلكومة إىل القيام بتقييم  .إجنازه وجودته

ومقارنة ،عام وشامل لكل ما يتم إجنازه من استثمارات عمومية
أن  جيب اإلجناز كما أن نسبة . االعتمادات املخصصةذلك ب

 املساطراحرتام  مراعاةمع  ي،احلكوم هتماماالكون يف صلب ت
 .بطبيعة احلال اجلودةو 

ه االستثمارات حنو القطاعات ذات توج نطلب كذلك، أن     
ة، يف إطار توازن جمايل يضمن استفادة القيمة املضافة العالي

 .االستثمار العموميمجيع اجلهات من جمهود 
لسياسات ا وأخريا ويف ما خيص تعزيز اآلليات االقتصادية و   

 عدةيدعو فريقنا احلكومة إىل اعتماد ، االقتصادية املتبعة
د للتنمية تدابري، نعتربها أساسية يف إرساء منوذج جدي

 .إعادة التوازن ملاليتنا العموميةاالقتصادية الراهنة، و 
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يف دور الدولة خبصوص تنفيذ بعض  إعادة النظر ،أوال - 
املخططات التصديرية الكربى، مبا يؤدي إىل تسريع وترية 

والرتكيز على األولويات اإلجناز، واعتماد الوضوح يف األفكار، 
هي ضمان التوازن  ،يف املرحلة احلالية ،وأهم أولوية .األساسية

اشرة كما أن احلكومة مطالبة باملشاركة املب. اخلارجي القتصادنا
  .وتثمينهايف إمتام املشاريع االستثمارية املنتجة 

بتحويل جهود الدولة يف جمال  يتعلق التدبري الثاينو     
، إىل إجناز املشاريع من تقوية البنية التحتية كذلكاالستثمار، 

، مع إمتام ةاملربجمة يف إطار املخططات الصناعية املصدر 
تنافسية للرتاب اليت املربجمة و تتعلق بالبنية التحتية املشاريع اليت 

  .الوطين
بإعطاء األولوية املطلقة األمر أما التدبري الثالث، فيتعلق      

لتشييد الوحدات اإلنتاجية املصدرة، اليت تساهم يف خلق فرص 
للشغل، عالوة على تفعيل خمتلف الوسائل للتخفيض من 

  .واردات املواد االستهالكية
   ،السيد الرئيس

 ،الوزراءالسادة 
   السيدات والسادة النواب،

إننا يف الفريق االستقاليل، نثمن عاليا مستوى النقاش      
كما أننا يف الذي ساد داخل جلنة املالية والتنمية االقتصادية،  

تعديال متت صياغتها  8.إعداد سامهنا يف  الفريق االستقاليل
تام مع يف انسجام  ،األغلبيةيف  اؤناطار تشاركي مع فرقإيف 

يت مهت كل امليادين قصد تعزيز أهداف الربنامج احلكومي وال
س قيم احلد من الفوارق التدبري الشفاف للميزانية وتكر  أدمب

  .االجتماعية واجملالية
تعزيز االعتمادات  :التعديالت املقرتحةهذه مهت  قدو     

 واملناطق اجلبلية ورفعها القرويةصندوق التنمية املوجهة لاملالية 
االعتمادات املربجمة داخل  كلمليار درهم تضاف إىل   3إىل 

  .اتالقطاع ة خمتلفميزاني
هتم السكن  مهمة تدابري جبائية مهتكما أن التعديالت       

 ،قاماهتمإوسطى والراغبيني يف تغيري أماكن املوجه للطبقات ال
قصد جعله آلية ملواجهة وتعزيز صندوق التضامن للسكن 

ن ننسى إعفاء املعاشات أاآليلة للسقوط دون  الدور إشكالية
ا ، عرفانا ملهلذه املعاشات عفاء كليإيف انتظار  %1.بنسبة 
  .هذه الفئة اليت سامهت يف بناء املغربقدمته 

   ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

   السيدات النائبات، السادة النواب،
مما  ،ينتأهيل االقتصاد الوطب تتعلقتنتظرنا إصالحات مهمة 

   ولويات واضحةأ من خاللبتطلب مقاربة تشاركية 
نه بفضل أهذه اإلصالحات مكلفة، فإننا واثقون  انتك  وإذا 

 العمل اجلاد واملقاربة التشاركية الضامنة حلقوق املعارضة
ستطيع الوصول إىل ، سناألغلبية داخل فرقاملنسجمة و 

ني، والسالم نلمواطنات واملواطاملنتظرة مبا فيه خري لهداف األ
 .عليكم ورمحة اهلل

 :السيد الرئيس
 .شكرا السيد النائب احملرتم

إذا السادة الوزارء، حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني، 
انتهينا من هذا اجلزء األول من هذه اجللسة، سنتوقف اآلن 

 .وسنواصل مع الساعة الثالثة بعد الزوال، شكرا
 

 

 


