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تقديم

النواب  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  مناقشة  اإلصدار  هذا  يضم 
لنفس  معدل  والثاني   ،2020 لسنة  األول  للمالية  قانونين  ملشروعي 
األوراق  التي خلطت  كورونا  جائحة  أملتها ظرفية  وهي صدفة  السنة، 
العظمى  الدول  اقتصادات  تأثرت  حيث  االقتصادية،  املوازين  وقلبت 
عمال  التوثيقي  العمل  هذا  نعتبر  لذلك  وتداعياتها،  الجائحة  هول  من 
مهما من شأنه التأريخ ملرحلة تشريعية مهمة من عمر البرملان املغربي، 
وكذا من عمر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الذي ما فتئ يبلي 
الحسن بمقترحاته وتعديالته ومناقشاته في سبيل خدمة الوطن  البالء 

واملواطنين.

في  فقد جرت   2020 لسنة  املالية  قانون  مناقشة مشروع  بشأن  فأما 
الحرب  وتيرة  ارتفاع  بسبب  باملضطرب،  وصفه  يمكن  دولي  سياق 
التجارية بين اقطاب االقتصاد العالمي، وتوسع رقعتها، وفي سياق وطني 
وبإطالق دينامية ترمي  تميز أساسا بتزايد املطالب االجتماعية،  صعب، 
الى جانب معطيات أخرى تغيرت  الى مراجعة النموذج التنموي الوطني، 

خاللها تشكيلة الحكومة عددا وهيكلة.

كل هذه املعطيات فرضت على مكونات مجلس النواب، وعلى رأسها فريق 
التعديالت،  وتقديم  املناقشة  خالل  استحضارها  والتنمية،  العدالة 
عمق  عكست  بامتياز،  وطنية  لحظة  عليه  التصويت  لحظة  جعل  ما 
استيعاب االكراهات املوضوعية وُحسن استثمار االمكانيات واملؤهالت، 
وتوظيفها إلخراج قانون مالي طموح يحفظ التوازنات املاكرو اقتصادية، 
ويأخذ في اآلن ذاته بعين االعتبار، ضرورة اقرار برامج اجتماعية واعدة، 

وضمان واستدامة تمويل برامج أخرى قيد التنزيل والتنفيذ.
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في  األغلبية،  قيادة  موقع  من  والتنمية،  العدالة  فريق  ساهم  لقد 
سياسيا واقتصاديا   ،2020 ملسات جادة على قانون مالية سنة  إضفاء 
وذلك من خالل تأكيده على أهمية وضرورة االحترام التام  واجتماعيا، 
القوانين  كل  في  عنها  محيد  ال  مرجعية  وجعلها  الدستورية،  للثوابت 
باإلضافة الى ضرورة  لتضمن شروط القبول واملشروعية،  واملبادرات، 
وفي صلبها  السياسة،  وفي ممارسة  الدولة،  في مؤسسات  الثقة  توطيد 
األحزاب السياسية، وتمكينها من فرص التأطير والتواصل مع املواطنين، 
تدخل  ودون  وصاية  دون  املنتخبة  املؤسسات  داخل  من  واالشتغال 

خارج املقتضيات القانونية.

إن الثقة كلمة السر في كل تقدم جماعي نحو األمام، وكلمة السر في تعزيز 
والوصفة الضامنة لتفّهم الجميع ملختلف االكراهات  اللحمة الوطنية، 

وبالتالي تقبل القرارات املناسبة وإن كانت صعبة. واالشكاالت، 

ولذلك جعل فريق العدالة والتنمية، من مفردة الثقة، عنوان املواقف 
بنى  فعليها   ،2020 لسنة  املالية  قانون  مناقشة  خالل  عنها  عبر  التي 
أسس  وعليها  البالد،  منها  تمر  التي  السياسية  للحظة  قراءته  الفريق 
وعليها ارتكز في التعديالت التي تقدم بها بمعية  قراءته لقانون املالية، 
ودعا الى جعلها عنوانا لالنطالق من جديد نحو االفاق  فرق االغلبية، 
ميزانية  من  الرفع  وجعل  للمغاربة،   2011 دستور  رسمها  التي  الرحبة 

القطاعات االجتماعية مسارات من مسارات تحققها والوصول اليها.

واما بالنسبة ملناقشة مشروع قانون املالية املعدل للسنة املالية 2020، 
فيعتبر هذا األمر حدثا مهما بعد ثالثين سنة عن آخر قانون مالية معدل 
واألول بعد اعتماد القانون   2011 واألول في ظل دستور  عرفه املغرب، 
تق�ضي  التعديلية  القوانين  كانت  فإذا   ،130.13 للمالية  التنظيمي 
بتكييف التوقعات األصلية مع تغير الظرفية االقتصادية أو السياسية، 
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ونتيجة متغيرات وظروف طارئة لم تكن متوقعة لدى أي حكومة، فإن 
السياق الذي فرض هذا التعديل هو استثنائي بجميع املقاييس حيث 
ومن  العالم  بلدان  جميع  ضربت  وبائية  جائحة  لتف�ضي  نتيجة  جاء 
بينها املغرب وخلفت آثارا وتداعيات كارثية على الصعيدين االجتماعي 

واالقتصادي.

وقد كرست مناقشة هذا املشروع املعدل مناسبة لتكريس االستمرارية 
القطاعات  في  االستثمار  ومواصلة  االجتماعية،  السياسات  دعم  في 
الفوارق  تقليص  مع  الجائحة،  قبل  املقررة  بالوتيرة  االجتماعية 
والتوظيف  آليات الحماية االجتماعية،  املجالية واالجتماعية وإرساء 
تنزيل  ومواصلة  الوطنية،  املقاولة  لدعم  العمومي  لالستثمار  األمثل 

اإلصالحات الكبرى.

وبذلك كله سيجد القارئ الكريم في مداخالت فريق العدالة والتنمية 
 ،2020 لسنة  املالية  قانون  مشروع  مناقشة  أثناء  النواب  بمجلس 
أهم  وكذا   ،2020 لسنة  املعدل  املالية  قانون  مشروع  ومناقشة 
املستجدات التشريعية التي جاءا بها، وكذا التعديالت التي كان الفريق 
من ورائها، مادة مهمة إلشباع فضوله املعرفي سواء كان مواطنا عاديا، 
للحظة  تؤرخ  الحالية  الظرفية  وأن  خاصة  متخصصا،  اكاديميا  أو 
التي  التنمية  لها ما بعدها على درب تحقيق  سياسية نأمل أن يكون 
وتجعل دولتنا في مصاف الدول الصاعدة متجاوزة  ينشدها شعبنا، 

بذلك مرحلة الجائحة وتداعياتها. 

وهللا املوفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

مصطفى ابراهيمي د. 
رئيس فريق العدالة والتنمية
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الجزء األول 

مشروع قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020
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الجلسة العامة ليوم الثالثاء 15 ربيع األول 1441هـ املوافق لـ13نونبر 2019

مداخلة السيد النائب د.مصطفى ابراهيمي
رئيس فريق العدالة والتنمية

ملناقشة الجزء األول من مشروع قانون املالية
رقم 70.19 للسنة املالية 2020
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الرسول 
األمين وعلى آله وصحبه أجمعين

؛ السيد الرئيس املحترم 
؛ املحترمون  السيدات والسادة الوزراء 
السيدات والسادة النواب املحترمون.

لي  يطيب  آله وصحبه،  الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى 
ان اتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة مشروع قانون املالية 
لسنة 2020 في هذا اليوم من هذا الشهر املبارك الذي صادف ثالث مناسبات 

: عزيزة على قلوبنا 

األولى ذكرى املولد النبوي الشريف ؛	 
والثانية ذكرى املسيرة الخضراء  ؛	 
والثالثة ستحين بعد أيام قليلة وهي عيد االستقالل املجيد. 	 

صاحب  املؤمنين  ألمير  والتنمية،  العدالة  فريق  في  نبارك،  املناسبة  وبهذه 
الجاللة محمد السادس وللشعب املغربي هذه املناسبة املباركة وندعو العلي 
القدير أن يعم األمن واالستقرار والسالم كافة بالد املسلمين والعالم بأسره، 

وان يمتع بالدنا بالرقي والتقدم واالزدهار ويحفظها من كافة املحن والفتن.

كما نحمد هللا ونشكره على امطار الخير والبركات التي عمت جل ربوع اململكة 
خالل هذا الشهر ونسأله سبحانه وتعالى املزيد من فضله ونعمه إنه على ذلك 

قدير.
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يأتي مشروع قانون املالية لهذه السنة وقد مرت عشرون سنة على تربع صاحب 
عقدان من  امليامين،  الجاللة محمد السادس حفظه هللا على عرش أسالفه 
نوعيا  واقتصاديا  واجتماعيا  سياسيا  تطورا  املغرب  خاللهما  عرف  الزمن 
السنوات  املغرب مكانة متقدمة خالل  بوأت  التي  األرقام واملؤشرات  تعكسه 

األخيرة.

انتهاء  من  سنتين  بعد  على  ونحن  السنة  لهذه  املالية  قانون  مشروع  نناقش 
ب  فيها  يوم  آخر  إلى  التزامنا  على  مؤكدين  العاشرة،  التشريعية  الوالية  هذه 
كتعبير عن موقف مسؤول  »املساندة الراشدة واملبصرة والناصحة للحكومة« 
اإلقليمي  محيطنا  بها  يعج  التي  اإلكراهات  ملواجهة  التحديات  رفع  على  مبني 
املغاربة  واملواطنين  املواطنات  ظن  حسن  عند  نكون  أن  وغايتنا  والدولي، 

بالتجاوب مع انشغاالتهم واالستجابة لحاجياتهم األساسية.

نناقش مشروع قانون املالية السنة املقبلة أمام حكومة بهيكلة جديدة، جاءت 
وعرفت تقليصا كبيرا  تلبية لتوجيهات ملكية رشيدة ومطالب مجتمعية ملحة، 

في عدد أعضائها. 

حيث كان الهدف األساس هو ضمان النجاعة الضرورية والفعالية والحكامة، 
السياسات  مختلف  واندماج  أحسن  والتقائية  أفضل  تنسيق  لتحقيق 
الظروف  في أحسن  الحكومي  البرنامج  تبقى من  ما  بتنزيل  ولتقوم  القطاعية. 

والتجاوب أكثر مع انتظارات املواطنين.

من  املنجزات  لتقييم  مهمة  سنوية  فرصة  تشكل  املشروع  هذا  مناقشة  إن 
العمل  من  كاملة  سنة  حصيلة  وجرد  عمومية،  ومشاريع  وبرامج  سياسات 
للترخيص لكم بامليزانية للسنة القادمة في جميع املجاالت  الدؤوب واملستمر، 
تم  ما  ربط  يتم  حتى  وذلك  والثقافية.  والرياضية  واالجتماعية  االقتصادية 
املشروع  هذا  في  برمجته  تمت  بما  الحكومة  ِقبل  من  إنجازات  من  تحقيقه 
املتضمنة  بالتزاماتها  للوفاء  ومالية  قانونية  واعتمادات  وإجراءات  آليات  من 
في  إنجازه  تم  ملا  ومكملة  متناغمة  تتمة  يشكل  وحتى  الحكومي،  البرنامج  في 
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تم  ما  لتنفيذ  واستشرافا  ومشرف،  معتبر  وهو  السابقة،  الثالث  السنوات 
املجال  في  املهمة خاصة  املكتسبات  لتعزيز  الوالية  من هذه  تبقى  ملا  تسطيره 

االجتماعي واالقتصادي وتعزيز مناخ الثقة.

اي التفاؤل بحاضر أفضل وبغد أفضل ألبنائنا   : نقول روح الثقة والتفاؤل 
واليقين  الثقة  ملؤه  وغد  حاضر  وكهولنا.  وشيوخنا  ونسائنا  لشبابنا  وبناتنا، 
الداخلية  والتحديات  اإلكراهات  جميع  تجاوز  على  وبالدنا  شعبنا  قدرة  في 
والخارجية التي نواجهها من حين آلخر حتى نكون في مصاف الشعوب املتقدمة. 
لكونها أساس النجاح،   : توطيد الثقة واملكتسبات   « ولن يكون ذلك إال ب 
املؤسسات  وفي  بينهم،  فيما  املواطنين  ثقة   : الطموح  تحقيق  وشرط 
«. خطاب جاللة امللك  واإليمان في مستقبل أفضل  التي تجمعهم،  الوطنية، 

يوليوز2019.  29

شأنهما  من  والرفع  السيا�ضي  الفاعل  وفي  السيا�ضي  الفعل  في  الثقة  فإعادة 
النجاح  يكتب  أن  يمكن  فال  ومجتمعا،  وأحزابا  دولة  الجميع،  مسؤولية 
املناخ  وبتعزيز  السياسية  العملية  في  الثقة  باستعادة  إال  تنموي  نموذج  ألي 
السيا�ضي الحر وترسيخ االختيار الديموقراطي وتوفير شروط التنمية العادلة. 
وتوطيد ثقة املواطن في املؤسسة امللكية أوال وفي املؤسسات حكومة وبرملانا، 
رحم  من  املنبثقة  الوطنية  األحزاب  رأسها  وعلى  الوساطة  مؤسسات  وفي 
هي  وكرامته،  حقوقه  وتحفظ  وتطلعاته  آماله  عن  بصدق  تعبر  التي  الشعب 
التي كانت وال تزال سببا مباشرا في االستقرار واألمن الذين ينعم بهما بلدنا، وفي 
الذي راكمت فيه بالدنا تجربة معتبرة بما لها وما  تعزيز االختيار الديموقراطي، 
عليها، والذي نواصل بناءه اليوم في إطار االنتقال الديموقراطي الذي يجب أن 
ننتهي من هذه املرحلة بدون تردد للمرور إلى املمارسة الحقيقية للديموقراطية 

ببالدنا. 



15 مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 2020

الفساد  محاربة   « به  ونؤمن  نحمله  الذي  الشعار  حول  قوسا  أفتح  هنا  و 
فيها  أدى  الكل  صعبة  فترة  القريب  املا�ضي  في  عشنا  فقد   :  » واالستبداد 
الفاتورة وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي اختار ان يواجه مشروعا مدمرا 
ولوال ألطاف هللا وتجاوب صاحب الجاللة في خطاب  للديمقراطية في البالد، 
والنتيجة  مارس مع مطالب الشعب لكان اليوم املغرب يعيش وضعا آخر،   9
دستور 2011 وانتخابات جماعية وتشريعية في 2011 و2015 و2016 اعتبرت 
القصف  من  بالرغم  الديموقراطي  االختيار  على  حقيقية  شعبية  استفتاءات 
اإلعالمي للمنابر املعلومة وتسخير املال الحرام وبعض أعوان اإلدارة واملسيرات 
والتنفيذية.  والترابية  التشريعية  املنتخبة  املؤسسات  على  والسطو  للسيطرة 
ولكن الشعب املغربي بفطرته وذكائه وبثقته في مؤسساته كان له رأي آخر، 
الفاسدين  إرادة  من ملس فيهم املصداقية والنزاهة والكفاءة ضدا على  وبوء 

املفسدين. 

فاالختيار الديموقراطي ثابت دستوري، وهو مسؤولية الجميع في واقع وسياق 
القريبة  والقطع مع التجارب،  إقليمي ودولي متقلب يدعو إلى اليقظة والحذر، 
التي تزعزع ثقة املواطن في العمل وفي الفاعل السيا�ضي، هذه الثقة  والبعيدة، 
املكتسبات  فترصيد  التنمية.لذا  أساس  هي  الديموقراطي  باالختيار  واإليمان 

: مسؤولية الجميع  الديموقراطية لبلدنا ورفع وتعزيز منسوب الثقة، 

مسؤولية األحزاب الوطنية الجادة وليست تلك األحزاب التي تنشأ وتترعرع 	 
والتي  مريديها،  أفواه  في  الذهب  ومالعق  واالستبداد  الفساد  أحضان  في 

تتصدع وتخبو ألول اختبار لها عندما تترك ملصيرها بدون سند وال معين ؛

الداخلية 	  ديمقراطيتها  من  الدمقراطية  تستنبت  التي  األحزاب  مسؤولية 
ومن امتالك قراراتها والدفاع عن مواقفها واستقالليتها في انتخاب أجهزتها 

التقريرية والتنفيذية بدون تعليمات وال إمالءات ؛

مسؤولية املجتمع واإلعالم املسؤول، الحر والنزيه ؛	 

ومسؤولية املواطن، الذي يختار من يمثله ويحاسبه بتجديد الثقة أو نزعها 	 
منه والتغيير الختيار أفضل بدون تغرير أو إكراه.
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إن من يبخس العمل السيا�ضي الجاد واملسؤول، ومن يبخس الفاعل السيا�ضي 
الذي يتمتع باملصداقية والنزاهة والكفاءة، هو من يهدد االختيار الديموقراطي 
في البالد، وهو من يهدد االستقرار وهو من يسعى إلى إشعال الفتنة واالحتقان 
اختالفات  لتصفية  اإلشاعات  وخلق  االفتراء  أو  الثغرات  بعض  بتضخيم 
ما  املناعة  من  ولبلدنا  الفطنة  من  املغربي  للشعب  ولكن  ضيقة.  وحسابات 

يمكن من تفويت الفرصة على من يريد الكيد لهذا الوطن. 

؛ السيد الرئيس املحترم 
؛ املحترمون  السيدات والسادة الوزراء 
السيدات والسادة النواب املحترمون.

نناقش مشروع قانون املالية لسنة 2020، ونحن أمام تحد وطني كبير لصياغة 
نموذج تنموي جديد بعد عجز النموذج الحالي على تلبية الحاجيات املتزايدة 
الفوارق  من  الحد  في  سيساهم  تنموي  نموذج  املواطنين،  من  واسعة  لفئة 
سوية  العمل  الفاعلين  جميع  فعلى  املجالية.  التفاوتات  ومن  االجتماعية، 
بداية بتوطيد الثقة  لتجاوز االختالالت الهيكلية التي عانت وتعاني منها بالدنا، 
الوطني  التحدي  إنجاح هذا  بالعمل على  وثانيا  البداية  في  الذي تحدثنا عنها 

أحزابا ومجتمعا مدنيا. الذي يشترك فيه الجميع أغلبية ومعارضة، 

الثقافي واالجتماعي واالقتصادي  البناء  إعادة  القادر على  التنموي  فالنموذج 
بد  ال  وهنا  األمم.  بين  معتبرة  مكانة  لتبوأ  ببالدنا  سيدفع  السيا�ضي،  وحتما 
الوطنية  وأساسا  الدولية  التقارير  من  أمام خالصات عدد  مليا  الوقوف  من 
ملعرفة تلك االختالالت، فكيف يعقل أن يقبل كل فاعل منا بان تقوم شبكات 
والتعبئة للمواطنين لحشد االحتجاجات  التواصل االجتماعي بدور الوساطة، 
إلى الفعاليات والهيئات التقليدية  في حين ال يتم اللجوء  وتنظيم املقاطعات، 
املواطن  كرامة  عن  للدفاع  الجمعيات  وحتى  ونقابات  أحزاب  من  الوسيطة 

والنهوض بمعيشه اليومي.
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لذلك البد من قراءة تلك التقارير بتأن واألخذ بكل ما هو موضوعي ومعقول 
 ،2018 في تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسنة  منها كالذي جاء 
االستياء  سياق   « بتجاوز  الوسيطة  التقليدية  الهيئات  تلك  طالب  الذي 
االجتماعي العام « إلى إعادة النظر في بنياتها ومناهج وآليات عملها وكذا قنواتها 
الذين باتو أكثر  التواصلية ومالئمة خطابها مع حاجيات وتطلعات املواطنين، 
ويطالبون بإعمال الشفافية واملحاسبة واملشاركة في  ارتباطا بعالم األنترنيت، 

أهمية خاصة للشباب. تدبير الشأن العام، مع إيالء 

ومادام األمر كذلك وبما أن الظروف ال تسمح باالنتظارية، وجب على الجميع 
يرتكن  ال  وان  واملواطنين،  الوطن  قضايا  لخدمة  موقعه  من  كل  يتفرغ  أن 
استحقاق  أقرب  من  على مسافة سنتين  ونحن  انتخابية ضيقة  أجندات  إلى 
وإلى ذلك الحين فعلى كل من يتحمل املسؤولية حاليا ولديه أفكار  انتخابي، 
ومبادراته  أفكاره  ووضع  واإلنجاز  العمل  وسياسيا  أخالقيا  به  فحري  وحلول 

اليوم على محك التنفيذ ال توزيع الوعود وتقديم برامج ل 2021 أو 2026.

إيجابا  توظيفها  وجب  أحد  على  تخفى  ال  عميقة  تحوالت  يعرف  املغرب  إن 
للنهوض بأوضاع مواطنيه مع أخذ العبرة بما يجري ويدور في محيطه اإلقليمي 
هذا  الالتينية.  وأمريكا  بأوروبا  الدولي  أو  األوسط،  والشرق  إفريقيا  بشمال 
على  إيجابي  تأثير  محالة  ال  له  سيكون  باملتغيرات  واملليء  املتقلب  السياق 
بخصوصيتها  املهتمين  من  العديد  يقر  التي  املغربية  الدمقراطية  التجربة 
وتفردها، فرغم تعرضها لهزات عنيفة فإنها ال زالت تقاوم بشدة موجات الردة 

والنكوص التي يحن لها البعض.

وقبلهم  التونسيون  أكد  حيث  التونسية،  بالتجربة  اإلشادة  من  البد  وهنا 
توجيه  أو  ضغط  دون  االختيار  بمقدورها  العربية  الشعوب  أن  على  املغاربة 
بأن يبعد هللا عنهم شرور  لبقية األشقاء  هذا مع الدعاء  أو تدخل من أحد. 
متكامل وقوي  ديمقراطي  تكتل مغاربي  بناء  نتمكن من  والفتن حتى  الحروب 

يساهم في تنمية ورفاهية شعوبها. 
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أن  والتنمية  العدالة  فريق  في  نؤكد  فإننا  الترابية،  وحدتنا  ملف  وبخصوص 
الحل  تبقى  الجنوبية،  أقاليمنا  في  الذاتي  بالحكم  املتعلقة  املغربية  املبادرة 
وهو ما عكسته قرارات  األمثل الذي يحظى بالدعم املتزايد للمنتظم الدولي، 
بالجدية واملصداقية وآخرها  املتسمة  املغربية  بالجهود  املنوهة  مجلس األمن 

القرار األممي 2494.

حنكة  إلى  تعالى  هللا  بعد  املغربي  املوقف  وصالبة  رجاحة  في  الفضل  ويرجع 
وحدتنا  أعداء  أصابت  التي  املغربية  الدبلوماسية  وحيوية  الجاللة،  صاحب 
حيث كان الحضور املغربي فاعال  الترابية في مقتل بعدد من عواصم العالم. 
لحسم عدد من النزاالت الدبلوماسية بسحب االعتراف بالكيان الوهمي تارة، 
والتضييق على ممثليه في عدد من امللتقيات تارة أخرى. حيث بلغ عدد الدول 

163 دولة. التي ال تعترف بالكيان الوهمي حاليا أزيد من 

املدينتين  بوضعية  املقام  هذا  في  التذكير  من  بد  ال  شرط  املناسبة  ومادامت 
سلة  في  يوما  تسقط  ال  حتى  الجعفرية،  الجزر  وكل  ومليلية  سبتة  السليبتين 
النسيان في أفق استعادة سيادة املغرب على كافة الثغور املحتلة.ونغتنم هذه 
ملا  الثغور،  املرابطين على  امللكية وكل  بأفراد قواتنا املسلحة  للتنويه  املناسبة 
يقومون به من أدوار إنسانية نبيلة خارج البالد وداخلها، وفي الدفاع عن حوزة 
الوطني  األمن  ونساء  رجال  جهود  وندعم  نحيي  كما  الترابية،  ووحدته  الوطن 
والدرك امللكي ومختلف األجهزة األمنية والقوات املساعدة والوقاية املدنية التي 
تسهر  بتفان ويقظة دون ملل او كلل على أمن الوطن واستقرار وسالمة املواطنين.

من  قدمته  ملا  التحرير،  وجيش  املقاومة  بأسرة  بالعناية  مطلبنا  نجدد  كما 
سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد برحمته  خدمات جليلة الستقالل الوطن، 
الدفاع  ممن وهبوا حياتهم وأرواحهم في سبيل  الوطن،  الواسعة كل شهداء 

عن وحدة وأمن ورفعة الوطن وعزة وكرامة املواطنين.

وباملناسبة نكرر استنكارنا للفعل املشين الذي قام به بعض املحتجين بالشوارع 
الفرنسية بإقدامهم على إحراق العلم الوطني الذي يشكل رمزا للكرامة والسيادة 
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الذي تنحني  واألصالة والشموخ. فالعلم الوطني هو أحد رموز وحدتنا الوطنية، 
امامه الهامات وتغضب للعبث به كافة الفئات فألجله قدم املاليين التضحيات 

الجسام الستقالل البالد ووحدة أراضيها ونمائها وتقدمها.

والشعبي  الرسمي  الوطني  باإلجماع  االعتزاز  تجديد  من  البد  آخر  جانب  وفي 
إقامة  في  الدائمة  الفلسطيني  الشعب  وحقوق  الفلسطينية  القضية  حول 
وندين االعتداءات املتكررة للكيان الصهيوني على  دولته وعاصمتها القدس، 
وتدنيس جنود االحتالل  قطاع غزة والضفة الغربية واغتيال قادة املقاومة، 
ونعتز أشد االعتزاز بمواقف  املغاربة،  للمقدسات ولباب ولحارة  واملستوطنين 
القدس،  للجنة  رئيسا  باعتباره  حفظه هللا  السادس  محمد  الجاللة  صاحب 
الفضل في وأد  بعد هللا تعالى،  ولألحرار بعدد من دول العالم حيث كان لهم، 
أحالم الكيان الصهيوني الغاصب في طمس الحقائق والسعي األعمى للتوقيع 
على »صفقة القرن« املشؤومة التي لن يكتب لها النجاح رغم هرولة املطبعين.

بمعرض  وقع  ما  قبيل  من  تطبيع  بكل  وتنديدنا  رفضنا  نكرر  املنبر  هذا  ومن 
الو�ضي على هذا  والقطاع  للمنظمين  املسؤولية  األخير ونحمل  بأرفود  التمور 
ونتمنى أن تجد قضية املناضل ويحمان طريقها إلى الحل في أقرب  االختراق، 
اآلجال، ونحييه إلى جانب كل الفضالء واملناضلين في ترافعهم من أجل القضية 

للتطبيع. املناهضة  الفلسطينية 

االحتياطات  كافة  التخاذ  واملدنية  الرسمية  الوطنية  الفعاليات  كافة  وندعو 
الكيان  مع  للتطبيع  واملعزولة  الشاذة  املمارسات  بعض  على  الطريق  لقطع 
بالسماح  أو  واهية،  ومبررات  بعناوين  ملؤسساته  زيارات  بتنظيم  الصهيوني 
وإذ ننوه بمجموعة من  لبعض مجرمي الحرب بزيارة بلدنا بدعوات مشبوهة. 
الفلسطينية،  القضية  لدعم  بغرفتيه  املغربي  البرملان  بها  قام  التي  املبادرات 
التطبيع  الذي يجرم  القانون  الجماعية على مقترح  للمصادقة  الدعوة  نجدد 

مع الكيان الصهيوني في أقرب اآلجال.

*******
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؛ السيد الرئيس املحترم 
؛ املحترمون  السيدات والسادة الوزراء 
السيدات والسادة النواب املحترمون.

إن مناقشة مشروع قانون املالية تشكل مناسبة للوقوف عند بعض املحطات 
طويلة  ومناقشات  لسجاالت  مجاال  شكلت  التي  واملجتمعية  االجتماعية 
بد  ال  وبداية  أخرى.  أحيانا  ومؤلم  حينا،  مستفز  بشكل  العام  الرأي  أثارت 
من التنويه بالقرار امللكي السامي بالعفو عن الصحفية هاجر الريسوني ومن 
حيث عرفت قضيتها عددا من الخروقات املسطرية التي انتهكت عددا  معها، 
من االخالقيات املهنية خاصة ما ارتبط منها بخرق مبدأ املحافظة على السر 
وبذلك شكل هذا القرار  أو محاضر متقاضين،  املنهي الذي يؤتمن عليه األطباء 
امللكي الحكيم سبيال لقطع الطريق في وجه البعض ممن أراد استغالل وضعية 
وهوية  بالحريات الفردية،  إنسانية خاصة إلثارة نقاش مجتمعي كبير مرتبط 

املغربي.  املجتمع 

القضايا  بعض  في  النظر  الدستورية  املؤسسات  بعض  مهام  من  كان  وإذا 
بالحرص  بداية  الدستور  بنص  ملزمة  فإنها  بشأنها  آرائها  وتقديم  املجتمعية، 
باإلجهاض،  يتعلق  وفيما  الصدد،  هذا  وفي  الوطنية.  املرجعيات  احترام  على 
فإن التحكيم امللكي، عقب ما اشتغلت عليه اللجنة املكونة من املجلس العلمي 
حاالت يمكن   4 قد خلص إلى  األعلى ووزارة العدل واألمانة العامة للحكومة، 

معها ترخيص اإلجهاض، فما معنى أن يأتي مجلس ويعطي رأيا مخالفا ؟

فنذكر  الجن�ضي،  والشذوذ  الجنسين  بين  الرضائية  بالعالقات  يتعلق  ما  أما 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن يعتبر بما أجمع عليه املغاربة في هذا اإلطار 
دون أن يتعارض ذلك مع ترافعه املؤسساتي من أجل ممارسة حقوق اإلنسان.
لذلك فإن االجتهاد في العمل جيد ولكن عندما يكون في غير محله يصير مستفزا 
ملكية  ولجان  سابقة  توافقات  هناك  دامت  ما  والوقت،  للجهد  ومضيعة 
حسمت نقاشات في سياقها املجتمعي الوطني املغربي، ملتزمة في ذلك بالثوابت 

الوطنية التي أجمع عليها كافة املغاربة.
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وما دمنا في هذا املقام نتمنى استمرار هذا النفس اإليجابي واملبادرات الحكيمة 
على  مؤكدين  وجرادة،  وزاكورة  الريف  حراك  مخلفات  امتصاص  أجل  من 
أهمية الحرص على توفير شروط املحاكمة العادلة لكل املتابعين أمام القضاء 
التعبير،  والعمل على تعزيز تحصين حرية الصحافة املسؤولة وضمان حرية 
وحدتنا الوطنية والترابية الفرصة لبت بذور الشقاق  حتى نفوت على أعداء 

والفو�ضى بكيل األكاذيب واالفتراءات لتلطيخ صورة املغرب في العالم.

وال يفوتنا الترحم على ضحايا الفيضانات بتارودانت والراشيدية خالل صيف 
هذه السنة، وندين بشدة ما تقوم به شبكات الهجرة غير الشرعية والتي أودت 

هذه السنة بأرواح العشرات من شبابنا رحمة هللا عليهم.

*******
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بعد تحقيق نتائج تشريعية مهمة   ،2020 نناقش مشروع قانون املالية لسنة 
طيلة السنة املنقضية حيث تم تعزيز الترسانة القانونية للمملكة في مختلف 
في  الرغبة  مع  تتما�ضى  حتى  والحقوقية،  واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت 
بلورة نموذج تنموي جديد قادر على االستجابة ملطالب املواطنين. وبذلك تمت 
املصادقة في املجموع على 91 نصا تشريعيا. وهي حصيلة تبرز الرغبة واإلصرار 
قوانين   3 إذ تمت املصادقة على   ،2011 به دستور  على إتمام تنزيل ما جاء 
تنظيمية اثنان منها تمت مناقشتهما واملصادقة عليهما ألول مرة ويتعلق األمر 
التنظيمي  والقانون  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  لتفعيل  التنظيمي  بالقانون 
قوانين  على  املصادقة  تمت  كما  املغربية،  والثقافة  للغات  الوطني  للمجلس 
وتشجيع  مهيكلة مهمة من شانها تقوية االقتصاد الوطني واملقاولة الوطنية، 

املبادرة الحرة، وقد أكسبت املغرب نقاطا مهمة في مناخ األعمال. 

وما دمنا في هذا املقام ندعو الحكومة إلى مزيد من التفاعل اإليجابي مع املبادرات 
التشريعية البرملانية. فحصيلة مجلس النواب من مقترحات القوانين املصادق 
إذ ال بد أن نذكر بان العالقة  عليها ال يتجاوز العشرة منذ بداية هذه الوالية. 
والتعاون«. »التوازن  الدستوريين  املبدأين  قائمة على  والبرملان  الحكومة  بين 
إلى التفاعل الجاد واإليجابي مع  لذلك ندعو كافة السيدات والسادة الوزراء 
والتقييم،  املساءلة  في  األمة  نواب  مبادرات  مختلف  ومع  القوانين  مقترحات 
والعمل على الحضور الدائم لجلسات األسئلة الشفوية، والتجاوب مع طلبات 
عقد اللجان النيابية الدائمة ملناقشة املواضيع الطارئة واملهمة تنويرا لنواب 

األمة ومن خاللهم الرأي العام الوطني.

إلى  السامية  امللكية  الدعوة  بعد  السنة  لهذه  املالية  قانون  مشروع  يأتي 
اعتبر  حيث  التنموي،  النموذج  وتفعيل  املتقدمة  الجهوية  بتطبيق  اإلسراع 
ومليثاق  للجهوية املتقدمة،  التطبيق الجيد والكامل،   « صاحب الجاللة أن 
التي ستمكن من الرفع من االستثمار  الالتمركز اإلداري، من أنجع اآلليات، 
رغم الجهود  .إال أن املالحظ،  ومن الدفع بالعدالة املجالية  الترابي املنتج، 
ما تزال  أن العديد من امللفات،  والنصوص القانونية املعتمدة،  املبذولة، 
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وتأخر في  مع ما يترتب عن ذلك من بطء  تعالج باإلدارات املركزية بالرباط، 
إنجاز املشاريع، وأحيانا التخلي عنها «. )خطاب جاللة امللك 20 غشت 2019(.

في خطابه  امللك محمد سادس حفظه هللا  املطلوبة لخصها جاللة  فالجهوية 
بمناسبة ذكرى املسيرة الخضراء بقوله » فاملغرب الذي نريده، يجب أن يقوم 
البنيات  من  املساواة،  قدم  على  تستفيد  ومتكاملة،  منسجمة  جهات  على 
التحتية، ومن املشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات. 
وأن  والتنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، 
مؤهالتها  حسب  االقتصادية،  لألنشطة  كبرى  منطقة  على  جهة  كل  تتوفر 
على  القطاعية،  السياسات  تنزيل  على  العمل  ينبغي  كما  وخصوصياتها. 
املستوى الجهوي «. خطاب جاللة امللك 06 نونبر 2019. وبالتالي فتنزيل ورش 
وخطوة  لبالدنا،  الديموقراطي  البناء  في  كبيرا  تحوال  يعتبر  املتقدمة  الجهوية 
بما يضمن التوزيع  أساسية في مسار توطيد أسس وركائز الالمركزية الترابية، 
املجالي العادل للثروات وللجهود االستثمارية. وقد خطت بالدنا خطوات جبارة 
الترابية  بالجماعات  املتعلقة  التنظيمية  القوانين  إصدار  منها  املجال  هذا  في 
باإلضافة إلى إخراج املرسوم بمثابة ميثاق  والنصوص التطبيقية املتعلقة بها، 
املرسوم  وإصدار  عنه،  الحديث  من  سنة   35 بعد  اإلداري  لالتمركز  وطني 

بتحديد نموذج التصميم املديري املرجعي لالتمركز اإلداري.

مليار   9,6 وعيله فإن رصد الحكومة في مشروع قانون املالية للسنة املقبلة ل 
غير  ولكنه  ومشجع  إيجابي  �ضيء  املنشودة  املتقدمة  الجهوية  لتفعيل  درهم 
التدابير  من  بعدد  القيام  بضرورة  املنبر  هذا  من  نطالبها  لذلك  لوحده،  كافي 
الكبير ومن ذلك استكمال  املستعجلة إلنجاح هذا الورش اإلصالحي الوطني 

: الترسانة القانونية الواجبة لهذا التفعيل من خالل 

املتعلقة 	  املراسيم  في  عليها  املنصوص  الدالئل  جميع  بإصدار  اإلسراع 
بمواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة 
هذه  تحويل  في  واإلسراع  الداخلي،  االفتحاص  كدليل  اختصاصاتها 

االختصاصات واملوارد البشرية واملالية املرتبطة بها ؛
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اإلسراع بإصدار النظام األسا�ضي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية 	 
لتمكين الجماعات الترابية من توظيف األطر الكفؤة وبتحفيزات مهمة ؛

املحلية، 	  الجبايات  بإصالح  املتعلقة  القوانين  مشاريع  بإخراج  اإلسراع 
مهما  مرجعا  باعتباره  الوطني  التراب  بإعداد  املتعلق  القانون  ومشروع 
لوضع البرامج الجهوية إلعداد التراب، ومشروع القانون املتعلق باألمالك 
كما  باإلضافة إلى مراجعة القانون املنظم للوكاالت الحضرية،  الجماعية، 
نظرا ألهمية هذه القوانين في تسريع وتدعيم  في البرنامج الحكومي،  جاء 

ورش الجهوية ببالدنا ؛
اإلسراع بإصدار املرسوم املتعلق باللجنة اإلدارية املنصوص عليها في املادة 	 

التصميم  إعداد  مسطرة  بتحديد   2.17.583 رقم  املرسوم  من  الثانية 
الجهوي ؛

رقم 	  املرسوم  في  عليه  املنصوص  الداخلية  وزير  قرار  بإصدار  اإلسراع 
2.17.667 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات ؛

للجهوية 	  األمثل  التنزيل  والتنسيق وضمان  والتتبع  للتشاور  آلية  مأسسة 
املتقدمة عبر خلق جهاز للتتبع والتقييم الدوري للسياسات الترابية.

كما يجب تأهيل اإلدارة الترابية ملواكبة تنزيل وتطوير هذه الجهوية املتقدمة، 
يأتي مسؤول كبير بإحدى الجهات ويمتنع عن تطبيق حكم  ألنه ما معنى أن 
قضائي نهائي لتجريد بعض املنتخبين من صفتهم االنتدابية، ويحرض الساكنة 
مليار ولم يذكر ال درهم وال سنتيم(   1700( بتقديم أرقام غير مضبوطة لهم 
باملسائل  امليزانية وينعت االحكام القضائية  وال يذكر الجماعات املعنية بهذه 
التافهة، ويتقمص دور املعارضة وهو املفروض فيه الحياد. لذا وجب أن يمتثل 
الجميع للقانون إدارة ومنتخبين كل في مجال اختصاصه في جو من التعاون 

والتكامل خدمة للوطن واملواطن.
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وباإلضافة إلى وضع امليزانيات الضرورية وجب تأهيل املوارد البشرية املوضوعة 
رهن إشارة الجهات وخاصة املسؤولين منهم. 

الحكومة  به  تقوم  ما  فنثمن  املجالية،  الفوارق  بمجال محاربة  يتعلق  ما  أما 
املجهودات  نثمن  كما  املجالية،  الفوارق  الطموح ملحاربة  للبرنامج  تفعيل  من 
صياغة  خالل  من  الجهوية  التنمية  برامج  تفعيل  في  الحكومة  بها  تقوم  التي 
من أجل إنجاز   2021-2019 عقود برامج بين مجالس الجهات والدولة للفترة 
درهم  مليار   109 بقيمة  الجهوية  التنموية  البرامج  في  األولوية  ذات  املشاريع 

ضمانا للفعالية والحكامة الجيدة.

وإلنجاح هذا الورش، نطالب بوضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن االلتقائية 
فهناك برامج  واالنسجام بين مختلف البرامج واملتدخلين في التنمية الجهوية، 
محاربة  برنامج  إلى  باإلضافة  الجهات،  مجالس  تعدها  التي  الجهوية  التنمية 
التابع  الترابي  التأهيل  وبرنامج  القروية  التنمية  وبرامج  املجالية  الفوارق 

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج الطرق القروية.

وفي هذا الصدد، نشيد بحرص الحكومة على وضع مختلف القطاعات الوزارية 
للمخططات املديرية املتعلقة بنقل االختصاصات املركزية إلى الجهات، خاصة 
التي ستعزز  النوعية  النقلة  وأن هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه 
تحول نوعي في عمل  كما ستمكن من إرساء  مسار الجهوية املتقدمة ببالدنا، 
وذلك بحكم أن تنزيل  اإلدارة وانخراطها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
ميثاق الالتمركز اإلداري سيمكن من تفعيل االستثمار على املستوى الجهوي 
املواطنات  من  القرب  منظومة  وتعزيز  اإلدارية  الخدمات  جودة  رفع  ومن 

واملقاولة. واملواطنين 

*******
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2020 البعد االجتماعي في مشروع قانون املالية لسنة 

نغتنم فرصة هذه املناقشة للتذكير بأن الحكومة حافظت على أهم التزاماتها 
الواردة في البرنامج الحكومي،خاصة ما جاء في املحورين الثالث والرابع من هذا 

البرنامج ونخص بالذكر :

تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة ؛	 
تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي ؛	 

لذلك كان من أولويات مشروع قانون املالية لسنة 2020 املعروض على نظرنا :
مواصلة دعم السياسات االجتماعية ؛	 
تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وإرساء آليات الحماية االجتماعية ؛	 
إعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة من اجل رفع وثيرة النمو 	 

وإحداث فرص الشغل ؛
مواصلة اإلصالحات الكبرى.	 

مليار درهم لتمويل العمليات   91 دعم السياسات االجتماعية بضخ   .I
التالية :

مليار درهم   72,4 - تسريع تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين بتخصيص 
لفائدة  منها   15.000 خصص  مالي  منصب   16.069 إحداث  مع  القطاع  لهذا 
األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبذلك سيتم التركيز على األوراش التالية :

االجتماعي  الدعم  وتعزيز  األولي  للتعليم  التدريجي  التعميم  مواصلة   .1
للتمدرس، وخاصة تمدرس أبناء الفئات الهشة بالعالم القروي ؛ 

في  مالءمة التكوين والتشغيل وتأهيل وتحسين قابلية تشغيل الشباب،   .2
إطار تحقيق التكامل بين املستويات التعليمية والتكوين املنهي ؛

امللكية  للتوجهات  وفقا  املنهي  التكوين  لتطوير  الطريق  خارطة  تفعيل   .3
يتعلق  فيما  خاصة   2019 ابريل   4 بتاريخ  امللك  امام  واملقدمة  السامية 

12 مدينة للكفاءات واملهن في أفق 2021. بالشروع في إنشاء 
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درهم  18,6مليار  بتخصيص   »2025 »الصحة  مخطط  تفعيل  مواصلة   -
 % 7,27 4.000 منصب مالي، وهو مجهود معتبر يمثل  لقطاع الصحة وإحداث 
)إحدى الحكومات السابقة مجموع  من امليزانية العامة وهو رقم غير مسبوق 
CNS أقل  5 ميزانيات أقل من ميزانية 2020(، 2015 الحساب الوطني للصحة 
PIB وليس  PIB. لهذا نقترح زيادة نقطة من  6 % من الناتج الداخلي الخام  من 
لتحقيق  وذلك   .OMS العاملية  الصحة  منظمة  معايير  لبلوغ  سنة  كل  مليار 

: األهداف التالية 
توسيع وتأهيل العرض الصحي وتعزيز البنية التحتية والرفع من الطاقة 	 

االستيعابية للمؤسسات االستشفائية ؛
تعزيز الخدمات الصحية املوجهة للعالم القروي ؛	 
تحسين التردد على املستشفيات العمومية عبر أنسنة الخدمات املقدمة ؛	 
تسريع تأهيل املستعجالت الطبية ؛	 
الوقاية من األمراض السارية وغير السارية عبر تفعيل العديد من البرامج 	 

االلكترونية  السيجارة  ؟  السكري   ،)TB( السل   )HVC( واملخططات 
والتضريب التدريجي للمشروبات املحالة ؛

واملستوردة 	  الوطنية/  والصناعة  الجنيسة/  األدوية  إلى  الولوج  تحسين 
Générique/ industrie nationale/ et import من خالل خفض أثمنة أكثر من 

3600 دواء ومستلزم طبي وخاصة األدوية الخاصة باألمراض املزمنة واملكلفة، 
تخصيص 2,5 مليار للدواء، ال تصل إال 1 مليار  وخصاص C/S et CHP  ؛

الصفقات : بعضها مفصل HVC  ؛	 
انخفاض عدد 	  والطفل من خالل  األم  تحسين مؤشرات صحة  مواصلة 

وفيات األمهات والرضع على حد سواء عند الوالدة. أنسنة ظروف الوالدة، 
واقعة فاس تعميم بعض األشرطة ؛

إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة املضافة داخليا وحين االستيراد. 	 
الكلي لألدوية من الضريبة على القيمة  )ويبقى مطلبنا األساس هو اإلعفاء 
في  به  معمول  هو  كما  املر�ضى  على  االستشفاء  عبء  لتخفيف  املضافة 

مجموعة من الدول العربية 0 % فرنسا 2 % املغرب 7 % ( ؛
التغطية الصحية الشاملة : 64 %.	 
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 Vs 1،3  2020  1،7  + مليار   7 للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير   RAMED
عدم صرف املستحقات   ،) الترشيح   ( مليون   14،5 إشكال قانوني وتنظيمي،. 

.% 6 الجماعات الترابية 

 .2012 : مصحات غير قانونية   CNSS الصندوق املغربي للضمان االجتماعي   
وهي مفلسة.

 22 تقني  عجز   :  CNOPS االجتماعي  االحتياط  الوطني ملنظمات  الصندوق 
مؤسسة  أصبحت  إصالح،  دون   2018 الترشيد  مقابل   2017 درهم  مليون 

 .CMAM عمومية الصندوق املغربي للتأمين الصحي 

ونتساءل عن باقي  نهنئكم على القرار الشجاع،   : محاربة الفساد بالتعاضديات 
 ANAM وقبلها ما وقع بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي  الوزراء. 

 CNSS ال زالت في البدايات؛ الضغط على : AMI التغطية الصحية للمستقلين
املراسيم املتعلقة بالعدول واملروضين الطبيين والقابالت في أفق تعميمها على 

باقي القطاعات املعنية.

18 مليار درهم لتقليص الفوارق لتمويل البرامج التالية : II. تخصيص 

البرنامج امللكي لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي 7,4 	 
مليار درهم ؛

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2,2 مليار درهم ؛	 
صندوق التماسك االجتماعي مشكل صرف االعتمادات ضعيف.	 
حيث بلغ عدد املستفيدين خالل السنة 	  مليار درهم،   1,85 برنامج تيسير 

الدراسية 2019-2018 حوالي 1,8مليون تلميذ مستفيد ؛
املنح الخاصة بالتعليم العالي 1,8 مليار درهم ؛	 
مليار درهم حيث مكن هذا النظام من 	   1,7 نظام املساعدة الطبية راميد 

استفادة ما يفوق 14,4 مليون مستفيد ؛
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املطاعم املدرسية والداخليات 1,47 مليار درهم حيث بلغ عدد املستفيدين 	 
من خدمات الداخليات واملطاعم أزيد من 1,7مليون مستفيد برسم املوسم 

الدرا�ضي الفائت ؛
عدد 	  بلغ  وقد  درهم  مليون   630 األرامل  للنساء  املباشرة  املساعدة 

املستفيدات من هذا البرنامج إلى شهر غشت 2019 أكثر من 97674 أرملة 
و170000 طفل يتيم ؛

املبادرة امللكية مليون محفظة 305 مليون درهم حيث بلغ عدد املستفيدين 	 
منها إلى حدود املوسم الدرا�ضي الفائت 4,3 مليون تلميذ مستفيد ؛

مساعدة األشخاص في وضعية إعاقة 206 مليون درهم ؛	 
تخصيص 200 منصب مالي للتباري ملختلف األشخاص الذين يعانون من 	 

مختلف اشكال اإلعاقة ومختلف التخصصات أدبية علمية. 

III. تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة 
والطبقة املتوسطة وذلك عبر :

تخصيص 14,6 مليار درهم لصندوق املقاصة في إطار مواصلة دعم املواد 	 
األساسية وخاصة غاز البوتان والسكر والدقيق ؛

أما ما تعلق بالحوار االجتماعي فاالعتمادات التي خصصتها الحكومة لهذا 	 
لدعم  الحكومة  يعكس جدية هذه  مما  مليار درهم   11 تزيد عن  الحوار 
الحكومة  فإبرام  املتوسطة،  والطبقة  الهشة  للفئات  الشرائية  القدرة 
ملقاوالت  العام  االتحاد  ومع  تمثيال  األكثر  النقابية  املركزيات  مع  التفاق 
السلم  يعكس ذلك الحرص على تحقيق   2019 أبريل   25 بتاريخ  املغرب 
االجتماعي والحفاظ على القدرة الشرائية للمأجورين، رغم التكلفة العالية 
ملخصصات هذا الحوار. )تحمل األثر املالي للحوار االجتماعي 6 مليار درهم 
مليار درهم التي تحملتها ميزانية الدولة سنة   5,3 إضافة إلى   2020 برسم 

).2019
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بقدر ما هو على  والتذكير  التكرار  يأتي على سبيل  األرقام ال  لهذه  إن قراءتنا 
الحكومة  هذه  مع  جاء  الذي  القوي  االجتماعي  النفس  على  التأكيد  سبيل 

والحكومة التي سبقتها.

8,1 %وهي نسبة تكاد 	  التشغيل واالستثمار والبطالة:بلغت نسبة البطالة 
تقارب األهداف املسطرة  8 %؛

198 مليار من االستثمارات العمومية ؛	 
املناصب املالية إحداث 28676 منصب مالي.	 

املتقاعدين  لفئة  خاصة  بالتفاتة  بالقيام  املطالبة  املقام  هذا  في  يفوتنا  وال 
أسوة بما تم القيام به لسائر املوظفين واملستخدمين بالقطاع الخاص.

في  لها  خصص  والتي  الفوارق  لتقليص  االجتماعي  الدعم  برامج  بشأن  أما 
 14,6 إضافة إلى صندوق املقاصة وتخصيص  مليار درهم،   18 هذا املشروع 
فيأتي في نفس سياق دعم الفئات الهشة والطبقة املتوسطة،  مليار درهم له، 
حيث بات من الضروري واملؤكد اإلسراع بإخراج »السجل االجتماعي املوحد«، 
الذين  عن  الطريق  قطع  ليتم  املستفيدين  استهداف  عملية  ستسهل  وبذلك 
يستغلون الفرص في كثرة البرامج وصعوبة املتابعة واالستفادات بغير وجه حق.
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املالية  قانون  مشروع  في  واالقتصادية  املالية  املؤشرات  أهم 
2020 لسنة 

: هنا وجب التذكير ببعض األمور املهمة 

- تحسن ترتيب املغرب في مؤشر مناخ األعمال :

فبعدما  الحكومة،  الذي حققته هذه  الكبير  باإلنجاز  التذكير  بداية ال بد من 
كان ترتيب املغرب 128سنة 2010 على مستوى مناخ األعمال ها هو يحتل هذه 
 2019 لسنة   »Doing Business« في تقرير ممارسة األعمال   53 السنة املرتبة 
مراتب جديدة مقارنة   7 ناهيك عن كسب  دولة شملها التقرير،   190 من بين 
املضمن  بوعدها  هللا  شاء  إن  الحكومة  هذه  ستفي  وبذلك  املاضية،  بالسنة 
بالبرنامج الحكومي أي ولوج دائرة االقتصادات الخمسين األولى عامليا في مجال 
تحسين مناخ األعمال مع متم سنة 2021. ولو أن البعض أبخس الحكومة هذا 
االستثمارات  لجلب  كبيرا  إنجازا  يعتبر  أنه  إال  قيمة،  ذي  غير  واعتبره  اإلنجاز 

الخارجية.

: وقد تم تحقيق هذه النتيجة اإليجابية واملتواترة في السنوات األخيرة بفضل 

القطاع 	  لفائدة  الهامة  واإلصالحات  التدابير  من  ملجوعة  بلدنا  اعتماد 
الخاص واملقاولة املغربية ؛

وبفضل ما قامت به اللجنة الوطنية ملناخ األعمال بقيادة رئيس الحكومة ؛	 
تحسين 	  بمواصلة  تق�ضي  السنوات  متعددة  وفق خطة عمل  االشتغال 

التي تهم  مناخ األعمال عبر تبسيط ورقمنة املزيد من املساطر اإلدارية 
املقاولة والعمل على تجويدها ؛

مواصلة تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي لألعمال وفق املعايير الدولية 	 
املعتمدة في هذا الشأن. 
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وال نن�ضى باملناسبة ما قامت به املؤسسة البرملانية في باب املصادقة على عدد 
من التشريعات ذات الصلة.

- مبادرات لتحفيز املقاولة ساهمت في تحسين مناخ األعمال ومنها خاصة :

التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة املضافة املتراكم منذ سنوات، 	 
بالنسبة ملقاوالت القطاع الخاص واملقاوالت العمومية بعد إطالق عملية 
إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة املضافة )حوالي 40 مليار درهم(، في 
خطوة جريئة غير مسبوقة دعما للمقاولة الوطنية )مالية 2019 - 2020( ؛

واملقاوالت 	  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة  أداء  آجال  تقليص 
طريق  عن  وذلك  املقاوالت،  تجاه  مستحقات  من  بذمتها  ملا  العمومية 
وضع آليات مناسبة للتتبع الدقيق آلجال األداء واتخاذ ما يلزم من تدابير 

؛ لتقليصها 

دعم وتقوية نسيج املقاوالت، وخاصة املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة 	 
قيود  من  وتحريرها  ومبتكر  مشجع  تحفيزي  إطار  ووضع  واملتوسطة، 

املساطر اإلدارية املتشابكة واملعقدة ؛

الجبايات 	  حول  الثالثة  الوطنية  املناظرة  توصيات  تنزيل  على  العمل 
)القانون اإلطار( ؛

دعم املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، عبر إحداث صندوق 	   
كنا نأمل أن يكون في  ماليير درهم على مدى ثالث سنوات،   6 ترصد له 

15 مليار درهم. سنتين ومساهمة األبناك أكبر فهي تحقق 

والصغيرة 	  جدا  والصغيرة  املبتدئة  املقاولة  لتمكين  مرجعي  إطار  وضع 
من التعرف على كل آليات الدعم التي تضعها الدولة رهن  واملتوسطة، 

إشارتهم ؛

تخفيض السعر الهام�ضي للضريبة على الشركات الصناعية التي يقل مبلغ 	 
ربحها الصافي عن 100 مليون درهم من 31 باملائة إلى 28 باملائة ؛ 

الخاصة 	  القطاعية  االستراتيجيات  لتعزيز  مهمة  مالية  موارد  تخصيص 
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تكاملها؛وتأهيل  وشروط  تنزيلها  ظروف  وتحسين  املنتجة  بالقطاعات 
وتطوير  واللوجيستيكية  التحتية  البنيات  في  االستثمار  وتعزيز  التجهيز 

؛ منظوماتها 

تيسير الولوج للعقار بعد فتح ورش تحيين وتحديث ومراجعة الترسانة 	 
القانونية املؤطرة للعقار خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية تمليك األرا�ضي 
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي الحقوق املستغلين والعمل على 
تعبئة العقار لفائدة املشاريع االستثمارية بما يسمح باستباق الحاجيات 
العقارية لهذه املشاريع، والحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقار في املناطق 
ذات الجاذبية. ال�ضيء الذي سيمكن هذه األرا�ضي من املساهمة في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية للمملكة ؛

في مشروع هذه 	  له  العمومي حيث خصصت  االستثمار  تقوية  مواصلة 
3 ماليير درهم عن السنة املاضية، موزعة  السنة 198 مليار درهم بزيادة 
بين 77,3 مليار درهم لفائدة امليزانية العامة للدولة، و 102,2مليار درهم 
لفائدة  درهم  مليار  و19,5  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  لفائدة 

الجماعات الترابية.

أما ما تعلق بجانب تقوية العالقة مع امللزمين بأداء الضريبة فمجموع املبادرات 
مبادرات جيدة خاصة   ،2020 املستجدة الواردة بمشروع قانون املالية لسنة 
املنشأة  النقدية  واملوجودات  للممتلكات  التلقائية«  »التسوية  عملية  إطالق 
بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية يتم بموجبها إعفاء األشخاص املعنيين من 
دفع الغرامات املتعلقة بمخالفات قانون الصرف وأداء الضريبة على الدخل أو 
الضريبة على الشركات وكذا الغرامات والجزاءات والرسوم اإلضافية املفروضة 

على املخالفات املنصوص عليها باملدونة العامة للضرائب. 

آليات إلدماج القطاع البنكي ضمن املنظومة  وأخيرا ندعو إلى اإلسراع بإرساء 
التنموية املباشرة بتحسين ظروف تمويل االقتصاد عبر روافد محفزة ومبتكرة 
يزيح  حتى  والدولية،  الوطنية  االستثمارات  واستقطاب  املشاريع  لتمويل 

االنطباع السلبي الذي تلصقه به فئات عريضة من املواطنين.
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الجدل بشأن مقت�ضى املادة 9 من مشروع قانون املالية 2020

وهي املادة نفسها التي لم يصادق عليها البرملان في السنة املاضية، حيث تطرح 
العديد من اإلشكاالت املتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية ضد مصالح الدولة 

 : ونلخص تلك اإلشكاالت في  أو املؤسسات العمومية والجماعات الترابية. 

؛ 1. ضرورة تنفيذ االحكام القضائية وضمان حقوق املتقاضين 
2. املساواة أمام القضاء ؛
3. ضرورة فصل السلط.

وفي مقابل تلك اإلشكاالت نقول بأن هذا التعديل تمليه املصلحة العامة وذلك 
: ألسباب عدة نوجزها فيما يلي 

للدولة . 1 املالية  التوازنات  على  الحفاظ  ضرورة   : مالية  أسباب 
ذلك  وفي  بها  املنوطة  الواجبات  تؤدي  حتى  الترابية  والجماعات 
العام  املرفق  باستمرارية  القا�ضي  الدستوري  املبدأ  استحضار  وجب 
وبضرورة تحمل الجميع للتكاليف العمومية التي تتطلبها تنمية البالد 
ممتلكات  على  الحجز  فاألحرى  الدستور(،  من  و40   39 )الفصلين 

الدولة ومقدراتها الحيوية، وهو ما يقودنا إلى السبب الثاني.

أسباب قانونية : مرتبطة أساسا بضمان استمرارية املرافق العمومية.. 2

األحكام . 3 بعض  باستنزاف  وترتبط   : تدبيرية  اجتماعية  أسباب 
للمخصصات الواجبة لتسيير عدد من املرافق الحيوية، بداية بالحجز 
على أجور املوظفين وخاصة بالنسبة للجماعات ذات املوارد املحدودة، 
الضرورية  التجهيزات  أو  اإلسعاف  كسيارات  املنقولة  املمتلكات  أو 

لعمل عدد من املرافق الصحية واللوجيستية.

ولكن مع ذلك تجب اإلشارة إلى حجم املبالغ املحكوم بها وضخامتها حيث بلغت 
مليارات من الدراهم وقد تصل في   9 اآلن حسب اإلفادات الرسمية القائمة 
مما سيعطل ال محالة عددا من املرافق  مليار درهم.   34 املستقبل القريب إلى 

العمومية.



35 مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 2020

كما تجب اإلشارة إلى ضرورة البحث والتق�ضي في عدد من األحكام والقرارات 
بها  التي مرت  وضبابية املساطر  يتبين حجم األخطاء  ومن املستفيد منها حتى 
املالية  املبالغ  األحكام وحجم  تلك  من  املستفيدين  هوية  العام  للرأي  ويتبين 
كما ندعو في فريق العدالة والتنمية إلى العمل على تعديل بعض  املحكوم بها، 
تحديد  على  الحرص  مع   ،9 املادة  في  الوارد  واملقت�ضى  يتالءم  بما  القوانين 
هوامش أسعار العقار حسب املناطق حتى ال تفاجأ اإلدارات بأحكام قضائية 

خيالية وغير منطقية.

ومع ذلك نقول بان النقاش العام أثمر توافقا إيجابيا بين كافة مكونات مجلس 
النواب اغلبية ومعارضة بالتصويت على تعديل يوازن بين مصلحة املتقاضين 
 9 )املادة  إذ اعتمدت الصيغة التالية:  ومصلحة اإلدارة والجماعات الترابية، 

كما صادقت عليها اللجنة(

الدولة  نهائية ضد  تنفيذية  قضائية  ألحكام  الحاملين  الدائنين  على  يتعين   «
األمر  مصالح  أمام  إال  باألداء  يطالبوا  أال  ومجموعاتها  الترابية  الجماعات  أو 

بالصرف لإلدارة العمومية أو الجماعات الترابية املعنية.

في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية 
أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين األمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون 
املالية  االعتمادات  حدود  في  بالتنفيذ  اإلعذار  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )90(
املفتوحة بامليزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد املحاسبة العمومية، وإال 
تلقائيا من طرف املحاسب العمومي داخل اآلجال املنصوص عليها  يتم األداء 
بمجرد  باألنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس اآلمر بالصرف عن األداء 

انصرام األجل أعاله.

الحكم  عندئذ  يتم  كافية،  غير  أنها  تبين  اعتمادات  في  النفقة  أدرجت  وإذا 
القضائي عبر األمر بصرف املبلغ املعين في حدود االعتمادات املتوفرة بامليزانية، 
املبلغ  ألداء  الالزمة  االعتمادات  بتوفير  وجوبا  بالصرف  اآلمر  يقوم  أن  على 
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سنوات  أربع  أقصاه  أجل  في  وذلك  الالحقة  السنوات  ميزانيات  في  املتبقي 
الدولة  وممتلكات  أموال  تخضع  أن  دون  أعاله،  إليها  املشار  الشروط  ووفق 

» والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية. 

***

مكررة بشان تحديد قيمة التعويض عن نزع   8 مع التوافق على إضافة مادة 
احترام  عدم  عند  الشخصية  املسؤولية  وإثارة  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية 
مسطرة نزع امللكية، حيث كان الهدف من هذا التعديل التنصيص على قواعد 
واضحة وموحدة في مجال تحديد قيمة التعويض عن نزع امللكية ألجل املنفعة 
املسؤولية  إثارة  على  التنصيص  إلى  إضافة  امللكية،  بنزع  الحكم  عند  العامة 
املادي والذين ال يحترمون سلوك املسطرة  الشخصية للمتسببين في االعتداء 
رقم  القانون  في  عليها  املنصوص  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  لنزع  القانونية 

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت.  7.81

وجاءت هذه املادة على الشكل اآلتي :

في إطار االعتمادات املقترحة  أو من يقوم مقامه،  ال يمكن لألمر بالصرف،   «
بتنفيذها إلنجاز مشاريع  األمر  إصدار  أو  نفقة  بأي  يلتزم  أن  العامة  بامليزانية 
املادي ودون استيفاء  استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية باالعتداء 
املسطرة القانونية لنزع امللكية ألجل املنفعة العامة باالحتالل املؤقت، الصادر 
مايو   6(  1402 من رجب   11 بتاريخ   1.81.254 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

.» ) 1981
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قراءة في اهم التعديالت التي تقدمت بها فرق األغلبية وقبلت بها 
الحكومة

حيث  األغلبية  فرق  تعديالت  مع  للحكومة  اإليجابي  التفاعل  نسجل  بداية 
63 تعديال كليا وجزئيا على مواد املشروع، كما قبلت بعدة تعديالت  قبلت ب 
للمعارضة مما يعكس منطق تغليب مصلحة املواطن بتقوية قدرته الشرائية 
دعم  في  األثر  لها  كان  كما  االجتماعية،  الخدمات  من  مكتسباته  وتحصين 

املقاولة املواطنة والدفع بقدرتها التنافسية.  

تعديل بشأن االستفادة من رسم االستيراد األدنى في التعريفة الجمركية 	 
الخاص ببعض املواد )التخفيض من سعر 40 % إلى 2.5 % لبعض املواد 
فقد قبلت الحكومة بتعديل  التي تدخل في بعض الصناعات الغذائية(، 
األغلبية دفاعا عن املقاولة الوطنية الصغيرة املنتجة لهذه املواد وتنافي 
ذلك التخفيض وتحفيز املقاولة الصغيرة والتمويل التعاوني الذي جاء في 

التوجهات امللكية ؛

اإلبقاء على التسعيرة املخفضة بشأن استيراد أجهزه اإلنارةLED املستعملة 	 
بالساحات املكشوفة والشوارع العمومية، مادام املنتوج الوطني غير قادر 
على تغطية السوق ومواكبة وتلبية املشاريع الكبرى التي تقدم عليها الدولة 
األغلبية  اقترحت  لذلك  املطلوبة  بالجودة  وخاصة  الترابية  والجماعات 
تأجيل هذا املقت�ضى وترك الرسم في 2.5 عوض 30 املقترحة في املشروع ؛

الرفع من تضريب املشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر 	 
للحفاظ على صحة املواطن والحد من انتشار السمنة ومضاعفاتها ومنها 
مع تعهد الحكومة بفتح نقاش موسع  السكري والقلب والشرايين،  داء 
مشتقات  قبيل  من  السكر  على  تحتوي  التي  املنتوجات  لبقية  بالنسبة 
الحليب من صنف الياغورت املحالت وغيرها، وكذا جميع أنواع البيسكوي 
بمشاركة كافة املتدخلين املعنيين في أفق صياغة خطاطة موحدة متوافق 

حولها لتضمينها بمشاريع قوانين املالية للسنوات املقبلة ؛
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صحة 	  على  تخلفها  التي  األضرار  نتيجة  اإللكترونية  السجائر  تضريب 
املواطنين.

الضريبية  التدابير  بعد  تحسين  همت  تعديالت  بعدة  الحكومة  قبلت  كما 
يسع  ال  الجزافي،  الربح  ونظام  الذاتيين  واملقاولين  الوطنية  للمقاولة  املحفزة 

: املقام لذكرها كاملة ولكن تجب اإلشارة إلى بعضها ومن ذلك 

مراجعة السقف املحدد لتطبيق الضريبة على الدخل بالنظام الجزافي 	 
والذي لم يشهد تغيرا منذ إحداثه بالرغم من تغير الوضع االقتصادي 
ومستوى األسعار وكذا شروط اختيار نظام املقاول الذاتي ملواكبة نجاح 
هذا النظام وتشجيع أكبر عدد من الشباب لالنخراط فيه ودعم إدماجهم 
في سوق الشغل وضمان املواكبة الالزمة للصندوق الجديد لدعم تمويل 

املبادرة املقاوالتية ؛
تشجيع املقاوالت على منح الفرصة لحاملي شهادة البكالوريا والباكالوريا 	 

التعويض الشهري اإلجمالي في حدود ستة  املهنية للقيام بتداريب بإعفاء 
آالف )6.000( درهم عن التدريب املدفوع إلى املتدرب خريج التعليم العالي 
أوالتكوين املنهي أو الحاصل على شهادة البكالوريا املعين من لدن منشآت 

القطاع الخاص وذلك ملدة أربعة وعشرين )24( شهرا ؛
إعفاء الصناع التقليديين ومقدمي الخدمات )أصحاب املقاهي، الحالقة، 	 

عن  السنوي  أعمالهم  رقم  يقل  أو  يساوي  الذين  السياقة...(  مدارس 
500000 درهم.

واملقاولة  الوطني  املنتوج  لحماية  ضريبية  بتعديالت  الحكومة  قبلت  كما 
: والتعاونية ومن ذلك 

تعفى 	  التي  املنتوجات  قائمة  إلى  امللففة من منشأ مغربي  التمور  إرجاع 
بحكم مكانة هذه املادة في مائدة االستهالك بالنسبة للمغاربة والتي أصال 
تخضع ملنافسة قوية من دول الجوار والشرق األوسط وأي تضريب سيرفع 
الجبائي يجب ان ال يضرب  العائد  وبالتالي  املغربي  املستهلك  ثمنها لدى 
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القدرة الشرائية من جهة والتعاونيات واملقاوالت التي ستشهد منافسة 
أكثر من املا�ضي وستعرضها لخسائر غير محمودة ؛

»السيارة 	  املسماة  السيارة  بخصوص   %  7 الضريبة  الحفاظ على سعر 
وكذا خدمات  االقتصادية« وجميع املنتجات واملواد الداخلة في صنعها، 

تركيب السيارة االقتصادية املذكورة ؛
للوضعية 	  الطوعية  بالتسوية  املتعلق  التدبير  تطبيق  نطاق  توسيع 

الجبائية للخاضع للضريبة، لتشمل املوجودات املودعة سلفا في حسابات 
بنكية وكذا املنقوالت أو العقارات غير مخصصة لغرض منهي تم اقتناؤها 
الجارية  الحسابات  في  املدرجة  السلفات  أو  املوجودات  هذه  بواسطة 
أو في حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير، وذلك لضمان  للشركاء 

انخراط أكبر عدد من امللزمين؛
التسوية 	  من  املتأتية  اإلبرائية  املساهمة  من  املتأتية  املوارد  تخصيص 

بين  مناصفة  بالخارج  املنشاة  واملوجودات  املمتلكات  عن  التلقائية 
الحساب الخصو�ضي املرصد ألمور خصوصية املسمى »صندوق التماسك 

االجتماعي« والصندوق الخاص »بتمويل منظومة التربية والتكوين«.

كما تجب اإلشارة إلى إحدى التعديالت املهمة التي عرفها مشروع قانون املالية 
145 التي تهم فئة التجار حيث تم توضيح مجال تطبيق  لسنة 2020 وتهم املادة 
التجار  على عدم خضوع  بالتنصيص صراحة  وذلك  املهنيين،  على  املحاسبة 
وبالتالي  واملهنيين الصغار لواجبات املحاسبة ولواجبات التصريح االلكتروني. 
فالتجار الخاضعون للنظام  بالتزام رئيس الحكومة السنة املاضية.  تم الوفاء 
الجزافي غير معنيون بهذه االلتزامات املحاسبية، وبالتالي تم حل اإلشكال بشكل 
 145 بتعديل مهم جدا على املادة  واضح ونهائي في املشروع الحالي الذي جاء 
للتجار الخاضعين  كما تم رفع السقف املحدد  العامة للضرائب.  املدونة  من 
وذلك تماشيا مع تطور  مليون درهم،   2 للنظام الجزافي من مليون درهم إلى 

املهن التجارية واستجابة ملطالب قطاعات واسعة من املهنيين الصغار.
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وال يسع املقام للتذكير بجميع التعديالت التي قبلت بها الحكومة لذلك نكتفي 
معيشه  في  التعديالت  تلك  أثر  سيلمس  املواطن  أن  أساس  على  القدر  بهذا 

اليومي عند تطبيق هذا املشروع.

*******

رهين  عليه  مقبلون  نحن  تنموي  نموذج  أي  نجاح  أن  على  نؤكد  الختام  في 
املستقبل باإلنصات إلى مطالبه  بإعادة االعتبار للمواطن كلبنة أساسية لبناء 
واالستجابة لحاجياته الدستورية والحيوية من تعليم وتطبيب وتشغيل وسكن 
املالية  قوانين  مشاريع  مناقشة  وما  الالزمة.  الوطنية  األولوية  واعطائها  الئق 
للسياسات االقتصادية  العامة  التوجهات  تختزل مناقشة  إال محطة سنوية، 
واالجتماعية والثقافية والبيئية املوجهة لخدمة هذا املواطن، لتنزيل محتويات 
وترجمة تلك االنتظارات باالهتمام بالفئات الهشة وتوسيع  البرامج الحكومية، 
التوازن  اختالالت  ومعالجة  املجالية  العدالة  وتعزيز  املتوسطة  الطبقة 
خدمة  في  واملؤسسات  اإلدارات  تكون  وحتى  املجالية.  والفوارق  االجتماعي 
له  لتوفر  حكامتها،  وتطوير  وفعاليتها،  خدماتها  جودة  من  بالرفع  املواطن، 
وتضمن له تكافؤ الفرص وحرية املبادرة  شروط املنافسة الشريفة والعادلة، 
القوي  بالتشبث  إال  يتحقق  لن  ذلك  وكل  والزبونية.  الريع  منطق  مع  وتقطع 

بالخيار الديمقراطي وتكريس دولة الحق والقانون.

الفقيرة  بالطبقة  التوجه االجتماعي واالهتمام  أتى ليكرس  وألن هذا املشروع 
فإننا  االستثمار  وتشجيع  املتوسطة  الطبقة  ولتوسيع  ومساعدتها،  والهشة 

باإليجاب.  2020 سنصوت على مشروع قانون املالية لسنة 

عملكم ورسوله واملؤمنون  فسريى اهلل  اعملوا  وقل   «
» تعملون  كنتم  مبا  فينبئكم  والشهادة  الغيب  عامل  إىل  وسرتدون 
صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية 

رقم 70.19 للسنة املالية 2020

- مناقشة امليزانيات الفرعية -

14 نونبر 2019 الخميس 16 ربيع األول 1441هـ املوافق لـ
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مداخلة فريق العدالة والتنمية
ملناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية

رقم 70.19 للسنة املالية 2020 

قطاعات قطاعات الخارجية والدفاع الوطني والشؤون االسالمية واملغاربة 

املقيمين في الخارج وقطاعات الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة 

املدينة وقطاعات العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

السيد النائب موح الرجدالي 
14 نونبر 2019 الخميس 16 ربيع األول 1441هـ املوافق لـ
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بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلين

السيد الرئيس
 السادة الوزراء

السادة النواب والسيدات النائبات  

الثاني من مناقشة  يشرفني أن أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية في الجزء 
2020 مشروع قانون املالية للسنة املالية 

بخصوص محور الخارجية والداخلية والعدل

الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة   : أوال 
املقيمين في الخارج

في هذا املجال نثمن عاليا النجاح والتراكم الذي حققه املغرب في ملف قضيتنا 
الوطنية بفضل حنكة صاحب الجاللة حفظه هللا والتفاف كافة القوى الحية 

بالبالد وراء جاللته.

بمجهودات الدبلوماسية املغربية بكل تالوينها   - أيضا   - وهي مناسبة لإلشادة 
أقاليمنا  من  نجعل  أن  وأملنا  ودوليا،  إقليميا  املغربي  الحضور  عززت  التي 
سيتحقق  وهوما  املجاالت  كافة  في  والتطور  للتنمية  متجددة  واحة  الجنوبية 
إطار  في  الوطن  من  العزيزة  الجهات  بهذه  الخاص  التنموي  النموذج  بتنزيل 
امللكية  املسلحة  بالقوات  للتنويه  ثمينة  لفرصة  وإنها  املتقدمة،  الجهوية 
والقوات  والدرك  األمن  وقوات  وجوا،  وبحرا  برا  الوطن  ثغور  على  املرابطة 

املساعدة والوقاية املدنية.
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ونثمن  بالدنا  إشعاع صورة  في  العالم  مغاربة  بدور  نشيد  ذاته  السياق  وفي 
والعمل  العناية  من  املزيد  إيالئهم  إلى  الحكومة  داعين  املتنوعة،  مجهوداتهم 
واالقتصادية  السياسية  حقوقهم  كافة  من  يمكنهم  أن  شأنه  من  ما  على 
الجالية  مجلس  بتفعيل  والتعجيل  دستوريا،  عليها  املنصوص  واالجتماعية 
االقتصادية  والديبلوماسية  القنصلية  واملصالح  الدستورية  صورته  في 

البرملانية. والدبلوماسية 

حيث  وفي مجال األوقاف والشؤون اإلسالمية ننهئ أنفسنا جميعا على املنجز، 
يعزز صورته كنموذج ومشتل إلنتاج قيم  يزال  ما   - بحمد هللا   - املغرب  أن 
الجهود  من  املزيد  بذل  ندعوإلى  كما  والحوار.  والتعايش  والتسامح  االعتدال 
بما  ولغويا  علميا  مؤهلة  بعثات  بإيفاد  وذلك  العالم  مغاربة  تأطير  في  خاصة 

يضمن تواصال فعاال مع املغاربة املقيمين بالخارج.

املبذولة  باملجهودات  التنويه  مع  الدينيين  بالقيمين  باالعتناء  نطالب  كما 
باملساجد في إطار برنامج محو األمية. 

العسكرية  الخدمة  ورش  عاليا  نثمن  فإننا  الوطني،  الدفاع  بخصوص  أما 
مما يدل  املنطلق والذي عكس إقباال استثنائيا لشباب الوطن ذكورا وإناثا، 
الجهود  كافة  بذل  ونلتمس  املغاربة.  لكافة  الوطنية  الروح  على  بليغة  داللة 
لدعم االوراش االجتماعية التي تستهدف تحسين ظروف عمل القوات املسلحة 
في  الشهداء  على  رحمته  ينزل  أن  وجل  عز  املولى  سائلين  ومعاشاتهم  امللكية 

سبيل وحدة التراب وأمن البالد والسالم العالمي. 

وبمقدار ما نبدي ارتياحنا للمبذول من أجل العناية بأسرة املقاومة وجيش 
وثائق  ببطوالتهم من خالل  للتعريف  أكبر  ببذل جهود  نطالب  فإننا  التحرير 
تكريما  املنشأة  الفضاءات  تفعيل  على  والعمل  فنية،  وأعمال  تاريخية 

لذاكرتهم.



مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 462020

ثانيا : الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة

الداخلية والجماعات الترابية    .1

ننوه  جميعا،  خلفهم  ومن  الوزيرين  السيدين  شكر  وبعد  املنبر  هذا  من 
واملؤسساتية  الهيكلية  واإلصالحات  األمن  طالت  والتي  الكثيرة  باإلنجازات 
ومواكبة الجماعات الترابية في العديد من األوراش املهمة : الرقمنة، التدقيق، 
املجالية،  التنمية  برامج  دعم  وكذا  وغيرها،  املداخيل  تحسين  الفحص، 
ولإلشارة فإننا في فريق العدالة والتنمية نعتقد جازمين أن التدبير املحلي رهين 
الترابية من والة وعمال  واإلدارة  املنتخبين  بين  والتكامل  بالتعاون  بالضرورة 
أن  يمكن  ال  التي  التنمية  لعملة  وجهان  السلطة  ورجل  فاملنتخب  وغيرهم، 
والحمد هلل في هذا املجال حاالت  تستقيم إال بتظافر جهودهما معا واالستثناء 
محدودة وشاذة ينبغي أن نتعاون جميعا ملعالجتها بكل الوسائل ملا في ذلك من 

مصلحة للبالد وشؤون مواطنيها.

كما نثمن توجهات وإنجازات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي جعلت   
محورها العنصر البشري الذي نعتبره حجر الزاوية وقطب الرحى ألي تنمية، 
ألنه كما يشاع التعليم في الصغر  واألهم في ذلك االهتمام بالطفولة املبكرة، 
وفي هذا اإلطار نتمنى مواكبة وزارة التربية الوطنية لهذا  كالنقش على الحجر، 

الورش في املستويات العليا ضمانا الستمراريته واستدامته.

ونظرا للمهام واملسؤوليات التي تقوم بها وزارة الداخلية فإننا نجدد مطالبتنا 
األمن  تعزيز  خالل  من  الداخلية  لقطاع  الدعم  من  املزيد  بتوفير  للحكومة 
موظفي  وضعية  وتحسين  املتقدمة  الجهوية  ورش  تنزيل  ومواكبة  والسالمة 
اهتمام  كما نطالب من السيد الوزير إيالء  الجماعات الترابية تحفيزا وتكوينا، 
وتحسين  الصفيح  دور  ظاهرة  من  للحد  اإلسكان  قطاع  مع  للتعاون  خاص 

وضعية هذه الشريحة من املواطنين.
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2.   السكنى وسياسة املدينة

أما ما يتعلق بقطاع إعداد التراب الوطني والسكنى والتعمير وسياسة املدينة، 
باإلنجازات  وننوه  املبذولة  املجهودات  نثمن  والتنمية  العدالة  فريق  في  فإننا 
والوفاء بااللتزامات الحكومية في العديد من املجاالت، كما نشيد بالكم الهائل 
ومع ذلك نأمل من الحكومة  من وثائق التعمير التي ترتكز عليها تنمية املجال، 
أما ما يتعلق  تيسير مساطر املصادقة على هذه الوثائق وتسريع وثيرة إنجازها. 
تطلع  أن  فنتمنى   ،2020 سنة  مداه  سيبلغ  الذي  االجتماعي  السكن  ببرنامج 
ويستشرف  املا�ضي  إخفاقات  من  العبر  يستقي  مكمل  بورش  الحكومة  علينا 

املستقبل. نجاحات 

الحلقة  هي  تبقى  التي  الوسطى  للطبقة  املناسب  السكن  توفير  وبخصوص 
توليها  أن  نأمل  فإننا  السكن،  إلنتاج  املوجهة  البرامج  حيث  من  األضعف 

الحكومة عناية خاصة فيما يستقبل من األيام.

وال تفوتني الفرصة لإلشادة بما أنجز في مجال إسكان قاطني دور الصفيح في 
العديد من املدن لكن التزال أخرى وعلى رأسها الدار البيضاء وتمارة والقنيطرة 
تعاني من هذه الظاهرة، ولذا نطالب الحكومة أن تولي عناية خاصة لهذه الفئة 
فهم يغرقون في الشتاء  من القر وفي الصيف من الحر،  التي تعاني في الشتاء 
ويحترقون في الصيف، وتعالج مظاهر الفساد التي أدت الى الزيادة في عدد دور 

الصفيح بالرغم من االعتمادات الضخمة التي خصصت إلعادة االيواء.

إطار  في  املدن  من  للعديد  املندمجة  التنمية  لبرامج  الوزارة  بدعم  ننوه  كما 
دفعة  ونطالب الحكومة بتعميمها والزيادة في دعمها إلعطاء  سياسة املدينة، 

لتنمية مدننا وقرانا.

يجب  الذي  القروي  بالعالم  التعمير  معضالت  عند  أتوقف  أن  أود،  كما 
دون  وحاجياتها  الساكنة  وثقافة  املجال  خصوصيات  يراعي  أن  بالضرورة 

االخالل باملرتكزات التقنية والتنمية لهذا املجال.
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ثالثا : العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

حقوق االنسان

ال يمكن تناول وضعية حقوق اإلنسان في بالدنا دون ربطها ربطا وثيقا بالحالة 
كسياسة  اعتمادها  تم  التي  الوطنية  الخطة  أن  حتى  للديمقراطية  الصحية 
حكومية في املجال أمام الداخل والخارج تحمل عنوانا داال ومعبرا وهو"الخطة 
ألن  قيمي  هوتالزم  التالزم  هذا  اإلنسان"،  وحقوق  للديمقراطية  الوطنية 
الحقوق والحريات تكفلها اإلرادة السياسية التي يفرزها اإليمان بالديمقراطية 

بوصفها األرضية التي تبنى عليها التنمية وحقوق اإلنسان.

إن بلدنا اليزال يعيش فترة انتقال ديمقراطي لم يرد لها أن تنتهي، وبذلك تظل 
املمارسة الديمقراطية تعرف مدا وجزرا ينعكس على وضعية حقوق اإلنسان 
خروقات  تسجل  ظلت  أنها  إال  املنهجي  االنتهاك  طابع  من  تخلصت  وإن  التي 

وتجاوزات البد من تظافر جهود كل الحقوقيين للقطع معها.

لكن هذا ال ينفي ما راكمته بالدنا في مجال الحقوق والحريات إن على املستوى 
بحقوق  املتعلقة  االتفاقية  املمارسة  مستوى  أوعلى  املؤسساتي  أو  التشريعي 
من حيث ارتفاع وثيرة املصادقة أومن حيث مالئمة تشريعاته  اإلنسان سواء 
األمم  آليات  مع  التفاعل  أو  عليها،  صادق  التي  واالتفاقيات  املعاهدات  مع 

املتحدة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

حققها  التي  واملجهودات  الخطوات  كل  نثمن  والتنمية  العدالة  فريق  في  إننا 
ذات الطبيعة الدستورية  املغرب في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة، 
واملؤسساتية والتشريعية والتنظيمية وإذ نسجل بإيجابية عمل الحكومة على 
لحقوق  األممية  اآلليات  مع  اإليجابي  والتفاعل  البناء  التعاون  وتطوير  دعم 
اإلنسان من خالل تعزيز التفاعل مع كل من آليات اإلجراءات الخاصة وآلية 
االستعراض الدوري الشامل وهيآت املعاهدات، أومن خالل مواصلة التفاعل 

بخصوص التقارير والبالغات الصادرة عن بعض الدول واملنظمات الدولية. 
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فإننا نؤكد على أهمية االستمرار في التفاعل الكامل مع آليات األمم املتحدة 
التي  الوجيهة  التوصيات  مع  اإليجابي  التفاعل  وندعوإلى  اإلنسان،  لحقوق 
تقدمها بعض األجهزة الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان من فرق عمل ومقررين 
خاصين مع استثمار تقاريرهم وتنفيذ التوصيات التي من شأنها تطوير املنظومة 
الحقوقية ببالدنا، كما ندعو إلى إشراك البرملان في الدبلوماسية الحقوقية بما 
اإلنسان  منظومة حقوق  في  وبقوة  االنخراط  ومواصلة  الوطن  قضايا  يخدم 
اإلفريقية واالنضمام لالتفاقيات في هذا اإلطار في احترام للثوابت الدستورية 

. للمملكة

مجال  في  الوطنية  للخطة  التنفيذي  املخطط  إخراج  بإيجابية  نسجل  كما 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان في شكل إجراءات عملية مرتبطة بجدولة زمنية 
من  سيمكننا  وهوما  بتطبيقها  املعنيين  للفاعلين  ومحددة  مسطرة  وبآجال 

وسيلة لقياس مدى تطور حقوق اإلنسان واملمارسة الديمقراطية ببالدنا.

بتقرير عن  ونتمنى في املستقبل املنظور أن يتم إرفاق مشاريع قوانين املالية، 
امليزانية املستجيبة لحقوق االنسان والديمقراطية كما هو حال تقرير امليزانية 

للنوع. املستجيبة 

فبعد التنويه بمجموع املكتسبات التي تحققت في هذا املجال إال أن الواجب 
الرقابي يفرض علينا إثارة انتباه الحكومة إلى ما يتعرض له بعض السياسيين 
تمس  مشبوه  إعالمي  برداء  يتغلف  معظمها  استهدافات  من  والحقوقيين 

للمواطنين. الخاصة  بالحياة 

والقطع  لتحصينها  الدعوة  إلى  تدفعنا  واملكتسبات  االنجازات  هذه  أن  غير 
إلى الحديث عن  العودة  املقبول  إذ من غير  مع بعض الخروقات الحقوقية، 
وال استعمال العنف في التعاطي مع  املعاملة بمغرب اليوم،  التعذيب أو سوء 
اإلنسان  حقوق  نشطاء  على  التضييق  وال  السلمية  االجتماعية  االحتجاجات 
وغيرها من الخروقات التي تزعزع الثقة في املؤسسات وتمس بالسمعة الدولية 

للمغرب.
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االحتجاجات  مناطق  عمت  التي  والسلم  الهدوء  أجواء  أن  نعتقد  وإننا 
االجتماعية تجعلنا ندعو إلى إطالق مبادرة حقوقية إلنهاء ملف حراك الريف، 
وتفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة وال سيما التي تهم منطقة الريف، 
عالوة على التوصيات املتعلقة بالسياسة الجنائية والحكامة األمنية وضمانات 
على  املعتقلين  من  مجموعة  عن  امللكي  العفو  أن  ونعتبر  العادلة,  املحاكمة 
خلفية أحداث الريف دفعت الجميع إلى التفاؤل بإمكانية إغالق هذا امللف، 
فيها  لالنفراج يشارك  الجراحات وخلق شروط  مللمة  الى  يحتاج  الوضع  فهذا 

الجميع. 

وهي مناسبة لكي نشكر جاللة امللك على عفوه السامي على الصحفية هاجر 
الريسوني ومن معها، ونأمل أن يشمل عفوه السامي املعتقلين في ملفات أخرى 

ال زالت تشوش على الصورة الحقوقية ببالدنا.

البناء  سؤال  صلب  في  وسيظل  كان  والحريات  الحقوق  سؤال  إن  وأخيرا 
واملمارسة  الديمقراطي  البناء  قوة  فبقدر  متالزمان،  فهما  الديمقراطي، 
هذه  وهشاشة  الحقوقية،  واملمارسة  الحقوقي  البناء  قوة  بقدر  الديمقراطية 

الديمقراطي. األخيرة من هشاشة البناء 

كما عبرت عن هذا التالزم مجموعة من املحطات التي عرفها املغرب في بداية 
فكلما هم املغرب بإطالق دينامية لإلصالح  العقد األخير من القرن العشرين، 
بمبادرات ذات  له  التمهيد  يتم  الذي  السيا�ضي،  إال وخلق نوعا من االنفراج 
لذلك فإن تمنيع املسار الحقوقي ببلدنا من كل  أثر في مجال حقوق االنسان، 
الديمقراطي  محاوالت التراجع عن املنجز الحقوقي رهين بتحصين مسار البناء 

من كل محاوالت النكوص أو االفساد السيا�ضي.
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1.   العدل

القضاء  الستقالل  املكرسة  والقانونية  الدستورية  املكتسبات  ضوء  وفي  إنه 
البد أن نشير إلى أن هذه االستقاللية هي مطلب مجتمعي وهي خيار ال رجعة 
سياق  هو  القضاء  استقالل  لتحقيق  الطبيعي  السياق  أن  نؤكد  كما  فيه، 
الديمقراطية، فال يتصور فصل السلط إال في سياق تكتمل فيه جميع عناصر 

الديمقراطية.

إننا في فريق العدالة والتنمية إذ نذكر باحترامنا للقضاء والستقاللية مؤسساته 
باملسؤوليات  نذكر  فإننا  اململكة،  محاكم  مختلف  عن  تصدر  التي  ولألحكام 
مختلف  إسهام  وبرهان  القضاة  السادة  على  امللقاة  والقانونية  الدستورية 
وتكريس  االجتماعي  السلم  على  الحفاظ  في  القضائية  املؤسسة  مكونات 

القاعدة الدستورية املتمثلة في األمن القضائي.

التعاون  تكريس  تتطلب  بالدنا  في  العدالة  تعرفها  التي  االنتقالية  املرحلة  إن 
القضاء  استقاللية  ورش  إلنجاح  الدستورية  السلط  مختلف  بين  والتوازن 

وفق القيم الديمقراطية الحاكمة وعلى رأسها ربط املسؤولية باملحاسبة.

إننا إذ ننوه باملجهود املعتبر الذي قامت به الحكومة السابقة في قطاع العدل   
من خالل إطالق دينامية اإلصالح الشامل العميق ملنظومة العدالة، فإننا نؤكد 
على ضرورة استكمال األوراش املفتوحة في هذا املجال، ومن أهمها استكمال 
الورش التشريعي املرتبط بمشاريع القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية 

وقانون املسطرة املدنية والقوانين املنظمة للمهن القضائية وغيرها. 

وفي هذا السياق نثير انتباه الحكومة الى ضرورة اإلسراع بترتيب األثر القانوني 
للدفع  التنظيمي  بالقانون  التوالي  على  املتعلقين  الدستورية  املحكمة  لقراري 

بعدم الدستورية وقانون التنظيم القضائي.
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2.   التشريع

أن  نتمنى  التي  وتدوينه  التشريع  لتحيين  التقنية  اللجنة  بتشكيل  ننوه  إننا 
كما نثمن عمل اللجنة التقنية الحكومية  تعمل على التسريع من وثيرة عملها، 
املختصة بالنظر في مقترحات القوانين، ونؤكد على ضرورة بذل الحكومة املزيد 
من الجهود لتعزيز تفاعلها مع املبادرات التشريعية للسيدات والسادة النواب 

تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين.

ونثير انتباه الحكومة إلشكالية تدبير ما تبقى من الزمن التشريعي مع ضرورة   
من  تبقى  فيما  للحكومة  التشريعية  األولويات  على  البرملانية  املؤسسة  اطالع 

الوالية في إطار تطوير الحكامة التشريعية.

كما ننبه ألى ضرورة االجتهاد على إرفاق مشاريع القوانين بدراسات األثر تطبيقا 
ملقتضيات القانون التنظيمي املنظم ألشغال الحكومة.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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مداخلة فريق العدالة والتنمية
ملناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية

رقم 70.19 للسنة املالية 2020 

القطاعات االجتماعية والتعليم والثقافة 
واالتصال

السيدة النائبة سعاد لعماري
14 نونبر 2019 الخميس 16 ربيع األول 1441هـ املوافق لـ
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بسم هللا الرحمان الرحمان الرحيم والصالة والسالم

واملرسلين على أشرف األنبياء 

؛ السيد الرئيس 
السيدات والسادة الوزراء ؛
السيدات والسادة النواب.

في  تأتي  التي  الكلمة  بهذه  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  أتقدم  أن  يشرفني 
حصيلتها  وتقييم  العمومية  السياسات  ملساءلة  هامة  دستورية  محطة  إطار 
وتكوين  وتربية  صحة  من  املختلفة  بمجاالتها  االجتماعية  القطاعات  في 
وهي  والشباب،  والطفولة  واألسرة  املرأة  وقضايا  واتصال  ورياضة  وثقافة 
االستفادة  وتعميم  لتطويرها  السياسات  هذه  في  القوة  مكامن  لرصد  فرصة 
من أثارها االيجابية على املعيش اليومي للمواطنين واملواطنات في كافة أرجاء 
لتداركها  والتحديات  القصور  أوجه  لرصد  أيضا محطة  وهي  الحبيب.  وطننا 
املجالية  العدالة  إطار  في  والضمانات  االجراءات  من  ينبغي  بما  وتصحيحها 

وتقليص الفوارق االجتماعية.

واصل بقوة وعزيمة رسم االولويات انطالقا   2020 إن مشروع قانون املالية 
في  واليقين  الثقة  بنفس  واستمر  السامية،  امللكية  والتوجيهات  الرسائل  من 

بااللتزامات الحكومية املعلنة في البرنامج الحكومي. الوفاء 

لقد جاء مشروع قانون املالية مفعما بنفس اجتماعي عميق تجسيدا للنموذج 
تقليص  سماته:  أهم  من  الشك  والذي  بالدنا  اليه  تتطلع  الذي  التنموي 
تدابير وإجراءات جديدة إلنتاج  وإرساء  واملجاالت  الفئات  بين كل  التفاوتات 
استجابة  للشباب  الشغل  فرص  وتوفير  توزيعها  عدالة  على  والعمل  الثروة 
الخصاص  مناطق  في  خاصة  واملواطنات  املواطنين  وانتظارات  لطموحات 

االجتماعية. والهشاشة 
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وهكذا تم الرفع من جميع االعتمادات املالية املخصصة للقطاعات االجتماعية، 
املنهي  والتكوين  التربية  لكل من قطاعات  املخصصة  االعتمادات  بلغت  حيث 
إحداث  جانب  الى  درهم  مليار   91 مجموعه  ما  والصحة  العالي  والتعليم 
مليار درهما  القطاعات وتخصيص18  بين هذه  منصب مالي موزعة   20.000
لبرامج تقليص الفوارق االجتماعية. وعليه ندعو في فريق العدالة والتنمية إلى 
املوحد.  االجتماعي  السجل  اخراج  في  واإلسراع  االستهداف،  تحسين منظومة 
االجتماعي  الحوار  اتفاق  لاللتزامات  الحكومة  بتنزيل  نشيد  أن  يفوتنا  ال  كما 
بتكلفة مالية تصل الى 14.2 مليار درهما وبتصفية ملفات ظلت عالقة لسنوات 

التعليم وكانت موضوع احتجاجات واحتقان اجتماعي. لرجال ونساء 

؛ السيد الرئيس 
السيدات والسادة الوزراء ؛
السيدات والسادة النواب.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاع  مستوى  على 
مرجعي  إطار  على  تتوفر  اليوم  التربوية  منظومتنا  أصبحت  العلمي  والبحث 
للسياسات العمومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي وهو القانون 
اهداف  على  يرتكز  والذي  التعليم  منظومة  بإصالح  املتعلق   51.17 اإلطار 
واالرتقاء  الفرص  وتكافئ  واإلنصاف  الجودة  مدرسة  تحقيق   " وهي  واضحة 
مليار درهم لتنزيل   72 وعليه خصص مشروع قانون املالية  بالفرد واملجتمع" 

هذا اإلصالح.

لقد جاء هذا القانون اإلطار ليضمن استمرارية أوراش إصالح املنظومة بعيدا 
والترصيد  للتراكم  محصنا  وتقاطباته  املحدود  السيا�ضي  الزمن  اكراهات  عن 

والتقييم املستمر للسياسات العمومية في مجال التربية والتكوين.

املغربية  املدرسة  التي تجعل من  نثمن مجموعة من اإلجراءات والتدابير  إننا 
واملنهي  االقتصادي  لالندماج  معبرا  العالي  والتعليم  املنهي  التكوين  ومؤسسات 
واذ نسجل  االجتماعي وتحقيق التنمية املنشودة للوطن وللمواطنين.  ولالرتقاء 
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انخفاض نسبة الهدر املدر�ضي وانخفاض معدل االكتظاظ في التعليم املدر�ضي 
توفير  بفضل  الدرا�ضي  مشوارهن  ومواصلة  التمدرس  على  الفتيات  وإقبال 
في  لننجزه  الكثير  أمامنا  مازال  ولكن  الطالبات،  دور  وتوفير  املدر�ضي  النقل 
وعليه ندعو من جهة إلى مزيد من الحرص على تنزيل مقتضيات  هذا الصدد. 
القانون اإلطار بعيدا عن االرتجالية واالرتباك خاصة في مجال تجويد العرض 
كما ندعو إلى إطالق ورش تشريعي وتنظيمي  البيداغوجي والهندسة اللغوية، 
تمويل  مصادر  لتنويع  خاص  صندوق  إحداث  استعجالية  جانب  الى  طموح 
والفاعلين والذي سيمكن من ضخ  املنظومة في إطار الشراكة مع باقي الشركاء 

موارد جديدة تستثمر في تنزيل البرامج املقررة.

؛ السيد الرئيس 
السيدات والسادة الوزراء ؛
السيدات والسادة النواب.

في مجال التكوين املنهي نسجل بإيجابية مؤشرات تطور هذا القطاع سواء 
واألوراش  البرامج  مستوى  على  أو  االستيعابية  الطاقة  تحسن  مستوى  على 
هللا.  حفظه  الجاللة  صاحب  أمام  املعلنة  الطريق  لخارطة  تفعيال  الجديدة 
إن مدن املهن والكفاءات ستفتح آفاقا جديدة لتشغيل الشباب وتساهم في 
لإلقالع  رافعة  ايضا  وتكون  املغربية.  األسر  لدى  املنهي  التكوين  صورة  تغيير 

ببلدنا. االقتصادي 

01.00 وتعزيز  وفي مجال التعليم العالي ندعو الحكومة إلصالح شامل للقانون 
واالفتحاص  والتقييم  التتبع  آلية  وترسيخ  للجامعات  الفعلية  االستقاللية 
كما نؤكد على ضرورة اعتماد املقاربة التشاركية في تنزيل أي إصالح  الدوري، 
للنموذج  تقييم  دون  التنزيل  في  واالرتجال  التسرع  وعدم  جديد  بيداغوجي 

البيداغوجي الحالي ودراسة عميقة استشرافية ملآالت التغيير.
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تبقى االشارة أن تحقيق هذه االهداف الكبيرة ال يتوقف على توفير اإلمكانات 
املالية فحسب وما تجارب فشل املخطط االستعجالي عنا ببعيدة بل هورهين 
بمنسوب الحكامة الضرورية ورفع درجة التعبئة والثقة واالنخراط الجماعي 
الكفاءة والنزاهة وحدهما معيارا إلسناد  باملحاسبة واعتبار  وربط املسؤولية 
الحزبي والسيا�ضي سببا  وعدم اعتبار معيار االنتماء  املهام وتقلد املسؤوليات، 
لإلقصاء أو الترضيات الزبونية لتولي املهام. وهي مناسبة لنقول أيضا أن بعض 
األطر التربوية التي تم إعفاؤها من مزاوله مهامها العادية دون سند قانوني او 
ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة ما تزال تنتظر اإلنصاف بعد أن حكمت املحاكم 
أ لسنا في دولة الحق والقانون ودولة املصالحات الكبيرة ؟ اإلدارية لصالحها. 

؛ السيد الرئيس 
السيدات والسادة الوزراء ؛
السيدات والسادة النواب.

الثقافة  في قطاع الثقافة نؤكد في فريق العدالة والتنمية على أهمية ربط 
واالنخراط  املتعددة،  وروافدها  مكوناتها  حماية  وضرورة  الوطني،  ببعدها 
الواعي في تنمية املشترك الثقافي اإلنساني واإليمان بالتنوع واالنفتاح والتفاعل 

اإليجابي مع القيم الكونية.

بنسبة  للثقافة  لقطاع  املخصصة  املالية  االعتمادات  الرفع من  نثمن  إذ  اننا 
3.7في املائة فإننا نطالب الحكومة بالتعاطي مع الشأن الثقافي باهتمام أكبر، 
إذ أنها حق وخدمة عمومية يجب أن تقدم للمواطنين واملواطنات على أساس 

الثقافية املجالية. العدالة 

فباإلضافة الى كونها رافعة اقتصادية تنتج الثروة وتوفر مناصب الشغل وتطور 
فهي أيضا صمام أمان للحفاظ على السلم املجتمعي ألنها  الرأسمال البشري، 
صارت  التي  الالمادية  الثروة  هي  وهاته  والسلوك  التفكير  وتؤطر  القيم  تنتج 
تحتسب اليوم بطريقة غير مباشرة في الناتج الداخلي لألمم. فإلى أي حد تحقق 

سياساتنا الثقافية االمن الثقافي في زمن الثورة الرقمية. 
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إن قطاع الثقافة قطاع عرضاني وبسبب هذا يتعرض لهشاشة التدبير وتفتيت 
الوصية  الوزارة  فإن  وعليه  فيه،  املتدخلة  القطاعات  بين  والتنافر  الجهود 
التوجهات  واضحة  بمدارات  التشوير  محكمة  طريق  خارطة  برسم  مطالبة 
الفعل  أنواع  بمختلف  واالنسيابية  املنسجم  التدفق  لخلق  االستراتيجية 
في تدبير الشأن الثقافي من  الثقافي ببالدنا وضمان التكامل بين جميع الشركاء 

جماعات ترابية وغيرها. 

اإلبداع  تنمية  على  وعميقة  مانعة  راقية جامعة  بعبارات  الدستور  لقد نص 
أن  يمكن  ال  وعليه  مضبوطة.  ومهنية  ديمقراطية  أسس  على  والفني  الثقافي 

يكون التنشيط الثقافي والفني مهنة من ال يملك مقوماتها.

تنزيل  في  الحكومة  مجهود  باعتزاز  نسجل  والتنمية  العدالة  فريق  في  إننا 
 26.16 التنظيمي  القانون  بإصدار  الدستور  من  الخامس  الفصل  مقتضيات 
"بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في  املتعلق 
نعتبره منطلق  والذي  العامة ذات األولوية"  الحياة  التعليم وفي مجال  مجال 
الى جانب  الحضور فاعل ووازن للغة األمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبالد، 

ا لجميع املغاربة بدون استثناء.
ً
ورصيًدا مشترك اللغة العربية، 

التنظيمي للمجلس الوطني  القانون  كما تستوقفنا هذه املحطة عند مشروع 
والذي ينتظر أن يعزز منظومتنا املؤسساتية   06.16 للغات والثقافة املغربية 
نخفي  أن  دون  الوطنية  والثقافية  اللغوية  السياسة  مجال  في  مرجعي  بإطار 
للغة  السادس  محمد  أكاديمية  مؤسسة  من  كل  يشكل ضم  أن  من  تخوفنا 
للمجلس  الجديدة  الهيكلة  ضمن  األمازيغية  للثقافة  امللكي  واملعهد  العربية 
خطوة لتقليص أدوارهما في حماية اللغة العربية والثقافة األمازيغية، بل نريد 
التعاون  من  إطار  في  املؤسستين  لهاتين  االستراتيجي  والدور  الريادة  تبقى  أن 

والتكامل مع باقي الهيئات املكونة للمجلس.
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الثقافة أن تسهر على تأهيل وتحفيز  كما نطالب الوزارة الوصية على قطاع 
وكذا مواصلة جهود العناية  مواردها البشرية القائمة على الخدمة الثقافية، 
باملثقفين واملبدعين وتحسين أوضاعهم االجتماعية عبر التنزيل الفعلي لقانون 
املؤطرة  التنظيمية  النصوص  باقي  إصدار  واستكمال  الفنية  واملهن  الفنان 

الثقافي. للمجال 

؛ السيد الرئيس 
السيدات والسادة الوزراء ؛
السيدات والسادة النواب.

وفي مجال اإلعالم واالتصال ومن منطلق االهمية التي يكتسيها هذا املجال، 
البشرية  للموارد  الالزمة  العناية  ايالء  الى  والتنمية  العدالة  فريق  في  ندعو 
نسب  قياس  منطق  من  االنتقال  إلى  ندعو  كما  الوطني  األعالم  في  العاملة 
الى منطق مضمون الخدمة االعالمية ودورها في  املشاهدة ومداخيل االشهار 
التنشئة االجتماعية والتأطير السيا�ضي والثقافي وصناعة رأي عام وطني يلتف 
وجعل االعالم بوابة لتوطيد  حول القضايا ذات االولوية في املجتمع املغربي. 
دعائم االستقرار ونشر قيم املواطنة. دون أن نن�ضى والسيما بعد صدور تقرير 
هذا  حكامة  لتطوير  مدعوون  أننا   2018 لسنة  للحسابات  االعلى  املجلس 
القطاع واالشتغال على نموذج تدبيري جديد يعزز ضمانات ومكتسبات دفاتر 

التحمالت ويفتح الباب للتنافسية في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي مجال قطاع التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة 

مجموعة  على  االشتغال  استمرار  بارتياح  نسجل  لكي  الفرصة  هاته  نغتنم 
الشأن  مع  التعاطي  مجال  في  الفاصلة  والحقوقية  االجتماعية  االوراش  من 
والتي انطلق قطارها وتمأسس مسارها لتحقيق مزيد من االنصاف  االجتماعي، 

والعدالة واملساواة والحماية االجتماعية.
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النسائية  للحركات  مطلبا ملحا  النساء  العنف ضد  لقد كان موضوع محاربة 
103.13يرى النور اليوم وهو ثورة  وها هو القانون  املغربية على مدى عقود، 
حقيقية في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف، ومن هنا نطالب بإرساء 
مزيد من البنيات االجتماعية واالدارية واألمنية واالستشارية في إطار العدالة 

اململكة. في كل أنحاء  املجالية ملحاربة العنف ضد النساء 

مسار مشر ف على درب النهوض  "الخطة الحكومية للمساواة اكرام"  كما أن 
وتمكينهن من كافة حقوق وواجبات املواطنة الكاملة وتقوية  بأوضاع النساء 
إال أن هذا  حضورهن االقتصادي والسيا�ضي واإلداري في مناصب املسؤولية، 
املوضوع مازال يواجه صعوبات مرتبطة بضعف حكامة السياسات العمومية 
مدى  عن  الحكومية  القطاعات  جميع  نسائل  وهنا  النوع.  ملقاربة  املستجيبة 
للمساواة  الحكومية  الخطة  أهداف  تحقيق  في  الجاد  وانخراطها  التزاماتها 

2؟  اكرام 

"تحت  املسنين  االشخاص  حول  االول  التقرير  إصدار  على  الوزارة  ننهئ  وإذ 
مبادرة نوعية لتعزيز مجتمع التضامن والتماسك  شعار لكبار كنز في كل دار". 
التغطية  قانون  مشروع  عن  باإلفراج  أيضا  نطالب  االجيال.  بين  والترابط 

الصحية للوالدين الذي طال انتظاره... 

ونشيد بإطالق النسخة الثانية من مباراة توظيف االشخاص في وضعية إعاقة 
الوطنية  التربية  وزارة  إطالق  جانب  الى  لفائدتهم،  منصب   200 بتخصيص 
وفي هذا الصدد  ملبادرة تكييف االمتحانات املدرسية حسب وضعية االعاقة. 
املتعلق بحماية حقوق   79.13 نطالب بتفعيل أمثل ملقتضيات القانون اإلطار 

االشخاص في وضعية اعاقة.



61 مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 2020

؛ السيد الرئيس 
السيدات والسادة الوزراء ؛
السيدات والسادة النواب.

؛ 2015 /2020 لحماية الطفولة  نشيد باملخطط املندمج 

ونعتبر في فريق العدالة والتنمية أن النهوض بأوضاع الطفولة ال يتم بمعزل 
كخطوة  استقرارها  وضمان  وحمايتها  املغربية  االسرة  بأوضاع  النهوض  عن 

استباقية ووقائية للحد من التفكك االسري وتشرد الطفولة.

"قائمة على  واألسرة هي الخلية األساسية للمجتمع وهي كما عرفها الدستور 
كباقي  املغربي  املجتمع  يعرفها  التي  التحوالت  ومع  الشرعي".   الزواج  عالقة 
فنحن  االجتماعي،  والسلوك  العيش  وأنماط  القيم  على مستوى  العالم  دول 
إلنتاج  املسؤول  والنقاش  املستمر  الجماعي  للتفكير  فضاءات  بفتح  مطالبون 
لبالدنا  الدستورية  الثوابت  عن  االنزياح  دون  حولها  نتوافق  تجديدية  رؤى 

والتي هي أساس أمننا الثقافي واالجتماعي االسري والفردي أيضا.

إن النهوض بأوضاع الطفولة ال يمكن أن يتحقق بعيدا عن األمومة املحمية واألبوة 
املسؤولة، وهما أمران ال يتحققان إال عبر عالقة راشدة ومسؤولة بين الجنسين.

كما أن حماية املرأة والطفولة ال يتحقق عبر التسيب السلوكي واألخالقي وإن 
كان رضائيا... فإلى أي حد يخدم هذا التوجه العقد االجتماعي للمغاربة واملبني 
على حقوق  الفرد  طغيان حقوق  دون  والواجبات  الحقوق  بين  التوازن  على 
املجتمع أوطغيان حقوق املجتمع على حقوق الفرد، تلك هي الزاوية التي علينا 
أن نتناول من خاللها موضوع الحريات الفردية دون أن نختزلها في الحريات 

واالجهاض. الجنسية 

الراقي حين  الحقوقي  بعدها  في  الفردية  للحريات  أكبر ضامن  الدستور  ويبقى 
"أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وال  على   24 نص في الفصل 

؟ تنتهك حرمة املنزل بتفتيشها..."فماذا نريد بعد هذا 
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؛ السيد الرئيس 
السيدات والسادة الوزراء ؛
السيدات والسادة النواب.

للخدمات  املواطن  ولوج  وضمان  لبالدنا  الصحي  العرض  تحسين  إطار  في 
الصحية في ظروف إنسانية تليق بكرامة املواطن املغربي فإننا ننوه بمواصلة 
تنفيذ مخطط الصحة 2025 بتخصيص ما مجموعه 18.6 مليار درهم وإحداث 
4000 منصب مالي...مخطط يروم توسيع وتأهيل العرض الصحي وتعزيز البنية 

التحتية والرفع من الطاقة االستيعابية للمؤسسات االستشفائية.

الوحدات الصحية ينبغي مرافقته بحرص مماثل  غير أن هذا املجهود في بناء 
تدشينها  فور  واالستشفائية  الصحية  للمراكز  الصحية  الخدمات  إطالق  على 
وتزويدها باملوارد البشرية الضرورية واال فسنكون أمام بنايات اسمنتية باردة 
بعينها  كما سيستمر الضغط على مراكز استشفائية  ال صحة فيها،  الجدران. 
وهنا ندعو  في املدن الكبرى مما يخلق مشاكل معقدة داخل القطاع الصحي، 
الذين  املتكرر  العنف  العمومية من  الصحة  ومهنيي  الطبية  االطر  إلى حماية 

يتعرضون له داخل مقرات عملهم.

الهياكل االدارية  ال بدمن جرعات قوية من الحكامة ومحاربة الفساد في كل 
وتطبيق  وجهويا،  مركزيا  الدوائية  والسياسة  الصحية  بالخدمات  املرتبطة 
القانون على كل من ثبت في حقه العبث بصحة املغاربة والتعاطي الشجاع مع 
ملفات الفساد كما حدث في موضوع حل التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات 

العمومية. 

وإذا كان ال�ضيء بال�ضيء يذكر فإن قطاع الرياضة كمجال حيوي يحتاج إلعادة 
في  بلدنا  لتشريف  مجاال  لسنوات  ظلت  فالرياضة  الرؤية...  وتجديد  الترتيب 
املنتديات الدولية وإعطاءه اشعاعا مقدرا...ولكن يبدو أن القطاع اليوم يعيش 
وبعض الجمعيات الرياضية  صعوبات تحول دون النهوض بالرياضة الوطنية. 
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الحكامة... من  بمزيد  مردوديتها  وتقييم  لتتبع  تحتاج  الجامعات  بعض  مع 
لتتجاوز  هياكلها  داخل  والشفافية  الداخلية  الديمقراطية  من  قدر  وإرساء 
حالة الجمود واالنحباس التي تعتريها. ونعبر بأسف عن الرتبة غير املشرفة التي 
املالي  بالدعم  مقارنة  األخيرة  اإلفريقية  األلعاب  دورة  في  بالدنا  عليها  حصلت 

واللوجستيكي الذي رصد للمشاركة املغربية...

وفي ختام هذه املداخلة ال يسعنا إال أن نشيد بالدور الذي تلعبه الجماعات 
في تنزيل  الترابية والقطاع الخاص وجمعيات املجتمع املدني كفاعلين وشركاء 
السياسات العمومية في كافة القطاعات االجتماعية والوصول بها الى مراميها 

التنموية.

وأخيرا نوجه تحية تقدير وإجالل لكل الشبان والشابات الذين شرفوا بلدنا 
في املحافل الدولية وفازوا في مسابقات عاملية وحصلوا على املرتبة األولى في 
متتاليتين،  لدورتين  العربية  القراءة  تحدي  مسابقة  وفي  املستعجالت،  طب 
لتجويد  الدولية  املسابقات  وفي  املدرسين  أجود  مسابقة  في  األولى  واملرتبة 

القران الكريم...

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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مداخلة فريق العدالة والتنمية
ملناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية

رقم 70.19 للسنة املالية 2020 

قطاعات البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة 
والقطاعات اإلنتاجية

السيد النائب حسن الحارس
14 نونبر 2019 الخميس 16 ربيع األول 1441هـ املوافق لـ
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بسم هللا الرحمان الرحمان الرحيم والصالة والسالم

واملرسلين على أشرف األنبياء 

؛ السيد الرئيس املحترم 
؛ السيدات الوزيرات املحترمين واملحترمات  السادة الوزراء 
السادة النواب والسيدات النائبات املحترمين واملحترمات.

الفرعية  امليزانيات  ملناقشة  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  أتقدم  أن  يشرفني 
للقطاعات التي تختص بها كل من لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 

والبيئة ولجنة القطاعات اإلنتاجية.

قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

أن  البد  الوطني  لالقتصاد  رافعة  األساسية  البنيات  نعتبر  إذ  الوزير،  السيد 
نثمن مجهود الوزارة ونبدي بعض املالحظات بهدف التجويد.

أوال : قطاع الطرق والنقل الطرقي والسالمة الطرقية

كلم معبدة وذلك بإضافة 	   44215 كلم منها   57334 بلغ الرصيد الطرقي 
3110 كلم معبدة، حيث كانت في سنة 2012 )41105( كلم وارتفعت في 
بلغت نسبة حالة الطرق في  2018 إلى )44215( كلم من الطرق املعبدة ؛- 

وضعية حسنة 60,9 % سنة 2018 ؛

بلغت االعتمادات التي خصصتها وزارة التجهيز للمساهمة في انجاز برنامج 	 
مليون   2500 القروي  بالعالم  واالجتماعية  الترابية  التفاوتات  تقليص 
تم تحويلها من موارد الصندوق الخاص بالطرق لفائدة صندوق  درهم، 

التنمية القروية برسم سنة 2018 ؛
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أصنافه 	  بجميع  الطرقي  النقل  في  املسجل  للتطور  الحكومة  مواكبة 
واستمرارها في مواصلة البرنامج املتعلق بمنحة تجديد وتكسير املركبات ؛

منظومته 	  وتحسين  الطرقي  بالنقل  للنهوض  جهودها  الحكومة  مواصلة 
وتعزيز حكامته ؛

مواصلة الحكومة لتحسين مؤشرات السالمة الطرقية من خالل تنزيل 	 
الوطنية  الوكالة  وإحداث  الطرقية  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية 

للسالمة الطرقية.

ندعوكم ملواصلة املجهود الذي بذلتموه على مستوى العدالة  السيد الوزير، 
املجالية في توزيع املشاريع الطرقية على جميع أقاليم اململكة حتى يستفيد كل 

املواطنين في املداشر والقرى.

دفاتر  مقتضيات  تطبيق  في  التام  للحرص  كذلك  ندعوكم  الوزير  السيد 
نضمن  حتى  الجودة  معايير  واحترام  الطرقية  باملشاريع  املتعلقة  التحمالت 

استدامة جميع هذه املشاريع. 

ثانيا : قطاع املاء واألرصاد الجوية

: نبارك جهود الوزارة املتمثلة في 

القروي 	  بالوسط  للشرب  الصالح  املاء  إلى  الولوج  نسبة  من  الرفع 
97,40 % ؛

تعميم التزويد باملاء الشروب على املجال الحضري ؛ 	 

بلغ عدد السدود الكبيرة 145سدا بسعة 18,60 مليون متر مكعب ؛	 

بلغ عدد السدود الصغيرة 129 سدا ؛	 

مواصلة املغرب لتقوية شبكة الرصد الجوي ؛	 

مواصلة املغرب برامج التطهير السائل واستغالل املياه العادمة.	 
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املناخية  التغيرات  تأثير  للبالد والحد من  املائي  األمن  لضمان  الوزير،  السيد 
لة وخاصة  ات الِصّ

َ
على املدى املتوسط ندعوكم لتفعيل املؤسسات والبرامج ذ

2019-2026 ؛ البرنامج األولوي للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 

املتعلقة  التطبيقية  النصوص  تنزيل جميع  إلى  الوزير،  السيد  ندعوكم،  كما 
ترشيد  أجل  من  تحسيسية  سياسة  لتبني  كذلك  وندعوكم  املاء،  بقانون 

استعمال املياه على جميع املستويات.

ثالثا : قطاع النقل السككي

الرتبة  املغرب  احتالل  من  السككي  النقل  مجال  في  االخيرة  املنجزات  مكنت 
األولى إفريقيا من حيث جودة البنيات التحتية السككية التي ستتعزز بخطوط 
أخرى ابتداء بالخط الذي سيربط مراكش بأكادير تبعا لخطاب جاللة امللك في 

للمسيرة الخضراء.  44 الذكرى 

بلغ عدد مستعملي القطار فائق السرعة البراق 2,5 مليون مسافر منذ انطالقه 
يوم 18 نونبر 2018، ويعد البراق أرخص قطار سريع في العالم.

السيد الوزير نبارك هذه املجهودات القيمة وندعوكم لبذل مزيد من الجهود 
خاصة على مستوى تجديد أسطول عربات نقل املسافرين على غرار عربات 

في مشروع قانون املالية هذا. القطر وعربات نقل البضائع الذي جاء 

التواصل،  مستوى  على  الخدمات  تجويد  إلى  الوزير،  السيد  ندعوكم،  كما 
اللغة  جانب  الى  االنجليزية  واللغة  االمازيغية  اللغة  استعمال  الى  وندعوكم 

العربية والفرنسية للتواصل مع املسافرين.

رابعا : قطاع املوانئ والنقل البحري 
بتوفره على 43 ميناء يحتل املغرب الرتبة 17 عامليا حسب مؤشر الربط البحري 

؛ واملرتبة األولى إفريقيا 
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حقق ميناء طنجة املتوسط أكبر ارتفاع في العالم بقيمة صافية في مجال مؤشر 
2017 حسب دراسة ملؤتمر األمم  الربط خالل العقد األول منذ تشغيله سنة 

)كنوسيد(. املتحدة للتجارة والتنمية 

ندعوكم السيد الوزير الى بذل مجهود لتطوير األسطول الوطني لنقل املسافرين 
وتكثيف الجهود السترجاع املكانة البحرية للمغرب.

النفق  بإخراج  اإلسبان،  الشركاء  مع  بتنسيق  التعجيل،  إلى  ندعوكم  كما 
أوالطريق البحري بين املغرب وإسبانيا.

خامسا : قطاع اللوجيستيك

بشبكة  املناطق  هذه  وربط  اللوجيستية  االستراتيجية  تنزيل  الوزارة  تواصل 
التحتية. البنية 

ندعوكم السيد الوزير إلى االستمرار في اعتماد العدالة املجالية في تنزيل هذه 
االستراتيجية على مستوى توزيع املشاريع على جهات اململكة.

سادسا : قطاع البناء واألشغال العمومية

الوطنية  الوكالة  بإحداث  املتعلق  القانون  مضامين  تنزيل  الوزارة  تواصل 
للتجهيزات العامة، كما تجري دراسة خاصة بتصنيف وإعادة تصنيف املقاوالت.

الوطنية  الوكالة  لتمكين  القواعد  جميع  إرساء  إلى  الوزير  السيد  ندعوكم 
املشاريع  الذي سيضفي طابعا خاصا على  دورها  أداء  العامة من  للتجهيزات 
وندعوكم كذلك إلى التسريع باعتماد معايير موحدة  واالستثمارات العمومية. 
التي  اإلشكاالت  من  عدد  لحل  املقاوالت  تصنيف  وإعادة  لتصنيف  وميسرة 

يواجهها بعض املقاولين في هذا املجال.

وأخيرا ندعو الحكومة إلى دعم هذه الوزارة باملوارد البشرية واإلمكانات املالية 
الالزمة حتى تتمكن من تنزيل برامجها في اآلجال املعقولة.
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قطاع الطاقة واملعادن والبيئة

والبيئة.  واملعادن  الطاقة  مجال  في  الحكومة  مجهودات  نثمن  الوزير  السيد 
رغم االكراهات  ونسجل بافتخار مجموعة من اإلنجازات التي حققها املغرب، 
والتي جعلت منه نموذجا يحتدى به في مجال االنتقال  التي يواجهها القطاع، 

: ونذكر منها على سبيل املثال  الطاقي على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

على املغرب لتنفيذ 	  )إيرينا(  اعتماد الوكالة الدولية للطاقة املتجددة   
مبادراتها في مجال الطاقات املتجددة على الصعيد اإلقليمي ؛

تراجع املغرب على مستوى نسبة التبعية الطاقية للخارج حيث انتقل من 	   
98 % سنة 2008 إلى 91,7 % سنة 2018 ؛

سنة 	   %  2,5 َحّسن املغرب الهامش االحتياطي للطاقة الكهربائية من   
مع العلم أن الفاتورة الطاقية بلغت هذه   ،2018 24 % سنة  إلى   2017

السنة 82,2 مليار درهم ؛

بلغت حصة الطاقات املتجددة في القدرة املنشأة  34 %؛	   

بلغت نسبة الكهربة القروية  99,64 %؛	   

يواصل املغرب ريادته على املستوى العالمي في مجال الفوسفاط.	   

وللنهوض بالقطاع املعدني خارج الفوسفاط، ندعوكم إلى وضع مخطط مندمج 
خاص باإلقالع املعدني.

السيد الوزير إذ نثمن مرة أخرى هذه املجهودات سنتقدم ببعض املالحظات :

االستثمار العمومي رافعة لالستثمارات الخاصة في خدمة   : املالحظة األولى 
املواطن

والبيئة  واملعادن  الطاقة  تدبيرها قطاع  يتحمل مسؤولية  التي  املجاالت  تعتبر 
الخاص  لالستثمار  كرافعة  العمومي  االستثمار  مع  للتعامل  خصبة  مجاالت 
وإحداث فرص الشغل، وهوما يمكن أن يشكل مثاال يحتدى به في هذا اإلطار 
ف القطاعات الوزارية، فالخدمة العمومية في حاجة لتطوير 

َ
على صعيد ُمخَتل
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التكنولوجية  التغيرات  مع  التفاعل  بسرعة  املرتبطة  الخاصة  االستثمارات 
الضامنة  التنافسية  وبتطوير  املتخصصة،  الكفاءات  وبإدماج  املتسارعة، 
ولعل نجاح بالدنا  لحماية املستهلك وتخفيض كلفة الخدمة وتحسين جودتها. 
الكفاءات  على  بتوفرها  مرتبط  املسار  هذا  في  الوزارة  اختصاص  مجال  في 
البشرية القادرة على استيعاب االشكاالت والبحث عن حلها، ومواكبة الفاعلين 
الخواص على الصعيد التشريعي والتنظيمي واملؤسساتي، وهي نقط قوة نرجو 
بل وأن يتم تصدير نتائجها لقطاعات حكومية أخرى حتى  أن تستمر وتتطور، 
نتمكن من االستفادة من الشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل تحقيق 
وإنجاز  للدولة،  العامة  امليزانية  في  واالقتصاد  املواطنين  مع  التعاقد  أهداف 
بل وإحداث  البنيات والخدمات الضرورية لتحسين مستوى عيش املواطنين، 

األثر على حياتهم الشخصية والعامة.

الطاقية  السياسات  التقائية  وفرصة  الذكية  املدن   : الثانية  املالحظة 
والبيئية

لعل املتفحص إلحصائيات السكان باملغرب يالحظ التطور املتسارع للساكنة 
األنشطة  وتركيز  املدن،  ساكنة  من  املغاربة  ثلثي  حوالي  أصبح  إذ  الحضرية، 
فإنها تعتبر  وبقدر ما تشكله هذه املعطيات من تحديات،  واملوارد الطبيعية، 
فرصة سانحة لتطوير السياسات العمومية املتعلقة باملوارد الطاقية والبيئية، 

على صعيد النجاعة والفاعلية أو اقتصاد املالية العمومية.  سواء 

البشرية،  الطاقات  بين  تجمع  فإنها  تشكله  الذي  التركيز  إلى  إضافة  فاملدن 
ما  وضيق الرقعة الجغرافية بالنظر لإلمكانات املتوفرة،  واملؤسسات العلمية، 
"املدينة  يؤهلها للعب دور مهم في التقائية هذه السياسات، من خالل مشروع 
التي تستفيد من مختلف الفرص التي تزاوج بين االقتصاد والتثمين  الذكية" 
املجال  هذا  في  لكم  أسرد  ولعلي  التطبيقية،  الحديثة  التكنولوجيات  وتطوير 
التي تحتاج تجربتها للتحسين والتطوير، من خالل شركة التنمية  مدينة فاس، 
يتجاوز  الطاقة  في  اقتصاد  تحقيق  إلى  تهدف  التي  العمومية  لإلنارة  املحلية 
والتثمين الطاقي للغاز الطبيعي املتسرب من  باملائة من االستهالك الحالي،   60
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نظام  وتطوير  الخضراء،  املساحات  سقي  في  املياه  وتدوير  العمومي،  املطرح 
معلوماتي ملختلف الخدمات الجماعية، وهي أبعاد تحتاج االندماج مع مختلف 

القطاعات الوزارية وعلى رأسها هذا القطاع الحيوي.

من  واالستفادة  املناخية  التغيرات  مع  للتأقلم  دعوة   : الثالثة  املالحظة 
التحوالت الدولية

يشكل املغرب اليوم منطقة من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتغيرات املناخية، 
وقد شكل على مر العصور خزانا للحلول املبدعة للتأقلم مع آثار هذه التغيرات. 
ويتشوق  التغيرات،  لهذه  الوخيمة  باآلثار  العالمي  االقتناع  حصل  واليوم 

لتعميم الحلول املبتكرة في هذا املجال.

فإننا واثقون  وبقدر االحساس بالتهديدات التي تنتظر بالدنا في هذا املجال،   
بأن املغرب أصبح في مستوى اقتسام تجربته على الصعيد الدولي، واالستفادة 
الجنوبية.  والواحات  املغربية  املدن  مستوى  لتحسين  الدولية  التمويالت  من 
انتاج  وفي  املراقبة،  املطارح  بناء  في  املبذولة  الجهود  لتثمين  ماسة  فالحاجة 
وفي التقليل من االنبعاثات الغازية الصادرة عن انتاج  الطاقة من النفايات، 
الطاقة األحفورية واستبدالها بالطاقات املتجددة في الباقة الطاقية الوطنية، 
لتقليل  الهادفة  املبادرات  لتشجيع  الدولية املخصصة  التمويالت  واستقطاب 
هذا الهدف يحتاج إلى  والتأقلم مع نتائجها،  أسباب هذه التغيرات املناخية، 
هذه  من  لالستفادة  الضرورية  امللفات  وإعداد  استراتيجية،  ومتابعة  رصد 
وتطوير  الخبرات  من  واالستفادة  القدرات  تدعيم  من  يواكبها  وما  التمويالت 
لهذه  السلبية  اآلثار  من  املشتكين  املواطنين  دعم  شأنها  من  التي  التدخالت 

التغيرات.
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األقاليم  لتنمية  كرافعة  والتنقيب  التخريط  تطوير   : الرابعة  املالحظة 
الصحراوية

الطرقي  للربط  التحتية  البنيات  إنجاز  وثيرة  بتسريع  الجاللة  صاحب  بشرنا 
والسككي ألقاليمنا الجنوبية بوسط اململكة، ودعا لتسهيل التنمية االقتصادية 
والنمو.  لالستثمار  سانحة  من فرص  تشكله  بما  األقاليم،  لهذه  واالجتماعية 
ولعل وزارة الطاقة واملعادن والبيئة مؤهلة للمساهمة في هذا املجهود الوطني، 
من خالل تعميم الخرائط الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية كبنية 
أساسية ولبنة زاوية في استراتيجية التنقيب في هذه املناطق العزيزة. ولعل هذا 
التحدي ميسر اليوم بحكم تطور تكنولوجيا التخريط الجيولوجي والطبغرافي 
التي  العامة  املؤشرات  فإن  املنجمي،  التنقيب  أما على صعيد  والجيوفيزيائي. 
تم استكشافها لحد اآلن تبعث على التفاؤل بخصوص مستقبل هذا النشاط 
األمد  والبعيد  واملستمر  الجاد  العمل  على  وتشجع  واالجتماعي،  االقتصادي 
املوارد  هذه  تشكل  حتى  أخرى،  مكامن  واستكشاف  الحالية  املكامن  لتطوير 
منها  تعلق  ما  سواء  العزيزة  الساكنة  هذه  لصالح  املستغلة  للموارد  دعما 

بالفوسفاط او الثروات السمكية أوالضيعات الفالحية.

تفعيل القوانين أساس تطوير الخدمة العمومية  : املالحظة الخامسة 

في الوالية السابقة تشرفنا باملساهمة في إصدار مجموعة من القوانين املؤطرة 
على سبيل  بينها  من  ولعل  العتيدة،  الوزارة  هذه  قطاعات  ملختلف  واملهيكلة 
والتنمية  املتجددة  والطاقات  باملناجم  املتعلقة  القوانين  الحصر  ال  املثال 
 ،2011 دستور  قبل  ما  مع  قطيعة  القوانين  هذه  أحدثت  وقد  املستدامة. 
وأسهمت في تنزيل ركائزه من االندماج والتشارك وربط املسؤولية باملحاسبة، 
التطبيقية  نصوصها  إصدار  دون  ينجز  أن  يمكن  ال  وتفعيلها  تنزيلها  أن  غير 

وهو التحدي الذي اليزال قائما.  ومواكبتها املؤسساتية والتنظيمية، 
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: وعليه، أعرض هنا بعض األسئلة حول ذلك 

مؤسساتنا  صعيد  على  مقتضياتها  تنزيل  نستطع  لم  الطاقية  فالنجاعة 
إيجابية  من  منه  مكن 

ُ
ت ما  رغم  الخاصة،  البنايات  في  فباألحرى  العمومية، 

اقتصادية ومالية وعمرانية؛

املنظومة  وتطوير  الخاص  االستثمار  تشجيع  يقت�ضي  املناجم  قانون  وتنزيل 
غير أنه اليزال ينتظر التنزيل؛ الرصدية والتنقيبية، 

أما قانون انتاج الطاقات املتجددة، وما يسمح به من تعميم االنتاج الكهربائي 
الخاصة،  االستثمارات  من  استفادة  املنخفض  للتوتر  الشمسية  األلواح  من 
واالستثمارات  الطاقية  للتبعية  وتقليصا  التخزينية،  للطاقة  وتوسيعا 
فاتورة استهالكها  وعونا للعائالت املغربية على أداء  العمومية في هذا املجال، 

الكهربائية. للطاقة 

في  الثقة  لتحسين  القطاعية  االستراتيجيات  تسريع   : السادسة  املالحظة 
السياسية املنظومة 

استراتيجيات  على  توفرا  وأكثرها  الحكومة  مكونات  أهم  من  الوزارة  لعل 
قطاعية تحدد األهداف والوسائل، وتتابع االنجازات واآلثار، إال أن تنفيذ هذه 
االستراتيجيات يتميز بكثير من التأخر غير املفهوم من طرف كثير من املواطنات 

واملواطنين. 

خذت على املؤسسات 
ُ
إن جهودنا اليوم يجب أن توجه للوفاء بالتعهدات التي أ

التسريع،  هذا  رافعات  من  رافعة  ولعل  الحيوية،  املجاالت  هذه  في  املسيرة 
التأخر،  لتفسير  حولها،  املواطنين  مع  وتتواصل  الوزارة  تتابعها  قيادة  لوحة 
فالثقة في العملية السياسية  ومتابعة املشاكل أوال بأول.  وإدراك الخصاص، 
على  تؤثر  والتي  االستراتيجيات،  لهذه  التعاقدية  األهداف  بتحقيق  رهين  كلها 
في  امللموس  والتأخر  الحارقة  وبتجاوز االحتياجات  للمواطنين  اليومي  املعيش 

هذه املجاالت الحيوية. 
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يكفله  ال  للوزارة  القطاعية  االستراتيجيات  أهداف  إنجاز  تسريع  فإن  أخيرا 
التضامن  إطار  في  الصلة،  ذات  الحكومية  القطاعات  تظافر جهود جميع  إال 
مع  للتنمية  الجهوية  والبرامج  الجماعات  عمل  ببرامج  ودمجها  الحكومي، 

مع ما يقتضيه ذلك من مجهودات للتنسيق والتكامل. الجهات، 

وبخصوص القطاعات اإلنتاجية 

قطاع الفالحة

السيد الوزير املحترم ؛

في البداية ال يسعنا إال أن نثمن املجهودات املبذولة من طرف الوزارة في هذا 
القطاع الحيوي واملعقد. فاملخطط األخضر أعطى دفعة قوية للقطاع الفالحي 
باملغرب وشكل نقطة انعطاف جديدة في قطاع الفالحة فالبد من ترصيد هذه 
الفالح  منها  يستفيد  حتى  برامجها  وتعميم  نتائجها  وتقييم  وتقوية  التجربة 

: الصغير، كما ندعو أيضا إلى 

الفالحية 	  التنمية  صندوق  بين  واالنسجام  اإللتقائية  إرساء  ضرورة 
وصندوق التنمية القروية ؛

ضرورة مراعاة أنجع الزراعات املتعلقة باقتصاد وترشيد استهالك املاء ؛	 

التدبير املعقلن للماء واملنشآت الخاصة بالري ؛	 

 ضرورة دعم وتفعيل األقطاب الفالحية ؛	 

االهتمام أكثر بالصناعات الغذائية والتحويلية ؛	 

بالنسبة ألسواق الجملة، آن األوان إلعادة النظر في القوانين املنظمة لها 	 
وندعوكم إلى تفعيل الشراكة مع الجماعات الترابية للنهوض بهذا القطاع 

وإعادة تنظيمه ؛

 السجل الوطني الفالحي رغم املجهود الذي بذل في إنجازه لم نعرف مآله 	 
وكيف يتم استثماره في ترشيد وتقويم السياسة الفالحية ؛
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ندعوإلى إرساء نموذج فالحي جديد ؛	 

التطور 	  تسريع  ودعم  الزراعي،  املجال  في  العلمي  البحث  دعم  ندعوإلى 
التكنولوجي في القطاع ؛

ضرورة تتبع وتقييم جميع املشاريع التي تم إطالقها.	 

قطاع التنمية القروية

السيد الوزير ؛

ما يعاني منه املغرب اليوم هو عدم املوازاة الحاصلة بين الجهد في االستثمار 
ونسبة النمو وهو ما يعبر عنه مؤشر مردودية االستثمار.

ويرجع السبب في ذلك ملجموعة من العوامل الخارجية والداخلية نذكر منها 
على الخصوص سؤال الحكامة وسؤال العدالة املجالية.

لتقليص  الوطني  البرنامج  في  بعد  وأهم  أهم سؤال  تشكل  التي  العدالة  هذه 
ان  يعرف  فالكل  الفوارق  لتكريس  برنامجا  سيصبح  دونها  من  ألنه  الفوارق 
العزلة عن كل دوار ومنطقة  امللكي هو فك  البرنامج  الهدف األسمى من هذا 
الصحية  املؤسسات  تقريب  ينبغي  إذ  الجبلية  واملناطق  القروي  بالعالم 
الوطن  بهذا  دوار  لكل  الرابطة  والطريق  والكهرباء  املاء  وتوفير  والتعليمية 

.2023 الحبيب مع نهاية سنة 

ومن هذا املنطلق نشكركم السيد الوزير على تفاعلكم االيجابي مع توصيات 
لجنة مراقبة املالية حول صندوق التنمية القروية بصفتكم آمرا للصرف فيه 

.23 17 توصية من أصل  حيث قبلت الحكومة 

والتي تنص على إعداد تقرير حول التنمية   23 ونركز اليوم على التوصية رقم 
القروية وإرفاقه بالتقارير املعدة بمناسبة دراسة قانون املالية.

البرنامج  املالية نجد ان الحديث عن هذا  للتقارير املرافقة لقانون  وبالرجوع 
الجهوي  التوزيع  ومذكرة  التقديم  مذكرة  في  واحدة  بصفحة  موجود  امللكي 

لالستثمار وبأرقام عامة دون تفاصيل.
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؛ السيد الوزير 

مليار درهم عن   50 أنتم مسؤولون في برنامج تقليص الفوارق البالغ ميزانيته   
وهوما  مليار درهم سنويا،   3.5 وبمعدل   .%  47 مليار درهم وهوما يمثل   23.5

5 % من حجم االستثمار العمومي. يمثل حوالي 

إذن استنادا على حجم هذا االستثمار ونتائج التشخيص فإنه من غير املعقول 
التعبير عنه في قانون املالية بمعطيات عامة بصفحة واحدة لذا نطالب السيد 
الوزير بتفاعل ايجابي أكبر وأنجع مع التوصيات التي التزمتم بها بنشر تقرير 
واملبرمج  سنة  كل  املنجزة  املشاريع  الئحة  وادراج  البرنامج  هذا  عن  مفصل 
انجازها في السنة املقبلة داخل كل جهة في مذكرة التوزيع الجهوي لالستثمار 
وتقديم كل املؤشرات املتعلقة بالتتبع امليداني واملالي واثر املشاريع على الساكنة 
من اجل إرساء شفافية أكبر بهذا البرنامج وضمان تحقيق العدالة املجالية به.

قطاع الصناعة

اسمحوا لي السيد الوزير ان أبدأ مداخلتي بالتذكير بما حققه املغرب خالل 
بحيث  "دوين بيزنس"  األيام القليلة األخيرة في مجال تحسين ترتيبه على سلم 
تضافر  بفضل  نقاط سنويا  ثمان  بمعدل  املغرب  تقدم  متوالية  وألعوام  أنه 
جهود كل املتدخلين حكومة وبرملانا وإدارة وفاعلين اقتصاديين وهده فرصة 
التي  القوانين  جميعا  نستحضر  إننا  التتويج.  هذا  على  أنفسنا  وننهئ  لنهنئكم 
تم االشتغال عليها والتي ساهمت في هذا التقدم ونخص بالذكر قانون إنشاء 
التوطين،  قانون  للتجارة،  منصة  خلق  قانون  إلكترونية،  بطريقة  املقاولة 
ونحن كفريق  باإلضافة لقانون معالجة صعوبة املقاوالت.  قانون املواصالت، 
جد متفائلون من حيث وقع هذا املعطى على استقطاب املزيد من االستثمارات 
يعيشها  التي  للوضعية  نظرا  إليها  ماسة  في حاجة  ألننا  التنمية  وثيرة  وتسريع 

املغرب من ناحية العطالة خاصة لدى أصحاب الشواهد العليا. 
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على أهمية هذا الترتيب فهو يبقى بمثابة قياس مؤشرات محددة ال يغطي كل 
تتجسد  مواكبة  أخرى  لتدابير  تحتاج  والتي  املستثمرين وشروطهم  اهتمامات 
األساسية  الشروط  توفر  ببلدنا  االستثمارات  لتنمية  خصبة  بيئة  ضمان  في 
ترتكز على تعزيز االستقرار السيا�ضي واملاكرو اقتصادي وتطوير منظومة  لها، 
تمويل حديثة تتما�ضى مع طبيعة تحوالت نسيج املقاولة وتطوير حجم السوق 
املوارد  وتأهيل  الحكامة  وتطوير  الخارجية  األسواق  على  واالنفتاح  الداخلي 
في خطابته  وهذه كلها خيارات سبق أن أكد عليها صاحب الجاللة  البشرية. 
وجعل منها خارطة طريق لتحديث بلدنا من خالل اعتماد نموذج تنموي جديد 

يكون رافعة لنمو قوي.

؛  السيد الوزير 

إن النجاحات التي يحققها املغرب في القطاع الصناعي ومدى بلوغ استراتيجية 
منظومة  أساسيتين:  برافعتين  باألساس  مدعومة  ألهدافها  الصناعي  التسريع 
بحيث إن صادراتهما تجاوزت  صناعة السيارات ومنظومة صناعة الطائرات، 
باهتمام  تحظى  صورته  يجعل  باملغرب  استقرارها  وإن  الفوسفاط  صادرات 
الوزير،  السيد  يفوتنا،  ال  وهنا  الدولي  الصعيد  على  واألعمال  املال  أسواق 
أن أهنئكم ومن خاللكم كل الحكومات املتعاقبة على التنزيل الصحيح لهذه 
االستراتيجية التي تدخل ضمن رؤية مغربية طموحة وتلتقي فيها كل القطاعات.

لقد استطاع املغرب أن يسجل اسمه ضمن الدول املصنعة للسيارات متجاوزا 
عددا من الدول الصناعية العريقة في هذا املجال مرتكزا على جاهزية املغرب 
تراجع  من  ومستفيدا  الضخمة  التحتية  والبنيات  اللوجستية  الناحية  من 
جاذبية بعض الدول العمالقة وكان هذا منعطفا دوليا هاما استطاع املغرب 
متطورة  جد  صناعات  لتوطين  حقيقية  لفرصة  يحوله  أن  محكم  بمخطط 
وباملوازاة تمكن املغرب أيضا أن يخترق قطاعا  استع�ضى علينا جلبها لسنين، 
التي  املتقدمة  الرقمية  املنظومات  بتطوير  يهتم  السيارات  بصناعة  مرتبطا 
الصناعي الذي يضمن لها املردودية واالستقاللية والسالمة. تجهزها وبالذكاء 
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بخلق  البطالة  من  الحد  على  إيجابا  الصناعي  القطاع  تطوير  انعكس  لقد 
من  عدد  وثمن  التكنولوجيا  نقل  كما سهل  الشغل  فرص  من  اآلالف  مئات 
االستثمارات العمومية وعزز مردوديتها إال أننا نعتقد أن هذا القطاع يمكنه 
على الفقر والتهميش والحد من  أن يلعب مزيدا من األدوار من أجل القضاء 
هجرة العقول، هذه الظاهرة التي تجد تبريرها في قوة جاذبية الدول األوروبية 
القريبة واعتمادها استراتيجية شجاعة الستقطاب العقول في شتى املجاالت، 
وفي محدودية املقاولة املغربية على االبتكار وخلق بيئة متطورة تضمن ازدهار 
شأنه  من  وهذا  الذات  بتحقيق  واإلحساس  االبتكار  بحرية  وتمتيعها  العقول 
موارد  الوطن  تكلف  التي  الحكومة  التي وضعتها  الطموحة  املخططات  إبطاء 

 . مهمة

إننا في فريق العدالة والتنمية نطرح معادلة تقوية راس املال املغربي بالنسيج 
جوا  لها  نخلق  ان  خاصا  وقطاعا  حكومة  جميعا  منا  تتطلب  والتي  الصناعي 
من النقاش املسؤول والشجاع املف�ضي لتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص 
مع إشراك األبناك واملؤسسات التي تسهر على الصناديق السيادية من اجل 

 .2050 استشراف املغرب 

قطاع الصيد البحري

: اعتمد مخطط اليوتيس على ثالث ركائز هي 

االستدامة  .1
التنافسية   .2

النجاعة   .3

انه  حيث  االستدامة  هو  يبقى  السمكية  الثروة  استغالل  في  الرحى  وقطب 
مرتبط بكل املحاور األخرى.

كلمة  تكرار  يالحظ  البحرية  لألبحاث  الوطني  املعهد  لتقارير  املتتبع  ولكن 
الذي يرجع إلى ضعف املراقبة والحكامة. االستنزاف، 
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1 - املتتبع لتقارير الوزارة الوصية خالل املواسم الثالثة املاضية يالحظ انه في 
6-% من حيث الحجم  تطور اإلنتاج بناقص ستة في املائة   2017  -  2016
بناقص ستة   2018  -  2017 وزائد واحد في املائة من حيث القيمة وخالل 
 2018 وفي موسم  من حيث القيمة،   %  4 في املائة وزائد أربعة في املائة 
وهذا  بزائد سبعة في املائة بالحجم وزائد واحد باملائة بالقيمة،   2019  -
التراجع في تطور القيمة من زائد أربعة إلى زائد واحد في املائة راجع لنقص 

: تثمين املوارد البحرية الذي يمكن إرجاعه للعوامل التالية 

ضعف االستثمار في هذا املجال ؛	   
ضعف البحث العلمي ؛	   
التأخر في تنزيل وإنجاز األقطاب التنافسية التي نص عليها مخطط 	   

اليوتيس من بين النواقص في مجال االستدامة.

بنية املوارد البحرية حيث يشتد الضغط على أنواع تجاريه بعينها فمن بين   - 2
يتتبع  ال  البحرية  لألبحاث  الوطني  املعهد  يمكن صيدها حسب  نوع   300

هذا األخير إال 60 نوعا فقط.

اختالالت في تدبير املصايد التجارية واستنزاف بعض األنواع.  - 3

البنى التحتية أو معدات اإلنزال عند التفريغ والنقل والتخزين، فإنه يمكن   - 4
ان تضيع نسبة مهمة من الكمية املصطادة إذا لم يتوفر التبريد املناسب 

بموانئ الصيد وبقرى الصيادين وبنقط اإلنزال املجهزة.

تم إحداث نظام لتحديد املواقع بالنسبة للسفن أعالي البحار والساحلي،   - 5
ولكن في غياب قوانين تلزم السفن بإرسال بيانات أنشطتها الكترونيا تظل 

VMS دون املستوى املطلوب. برمجية 

اختالل في توزيع املوظفين املكلفين باملراقبة أزيد من 50 % بالدار البيضاء.  - 6
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قطاع السياحة

السيدة الوزيرة ؛

الزمن عبر  امتداد عقدين من  نقاشنا على  الذي يؤطر  العريض  العنوان  إن 
مختلف املخططات االستراتيجية التي طبعت منطق االشتغال في هذا القطاع 
االقتصادية  التنمية  محركات  من  محركا  السياحة  "جعل  هو:  االستراتيجي 
في مغرب يطمح لربح رهان التنمية الشاملة ومحاربة  واالجتماعية والثقافية" 
الفوارق االجتماعية واملجالية ويقدم نفسه سعيا ليكون بلدا صاعدا تتكامل 
االجتماعية  االختالالت  ومعالجة  الثروة  لخلق  اإلنتاجية  القطاعات  فيه 
باالستغالل األمثل ملؤهالته االقتصادية والطبيعية والبشرية واستثمار املوقع 
الجغرافي املتفرد لبلدنا بموروث متعدد الروافد، بوابة افريقيا التي استطاعت 

أن تأخذ موقعا متقدما في عالقتها بأوروبا والعالم.

 2020 لسنة  القطاع  لهذا  امليزانية  مشروع  الوزيرة  السيدة  نناقش  ونحن 
االقتصادي  الرواج  صانع  أنه  ميزته  الذي  األفقية  القطاعات  من  كواحد 
املغرب  لتقديم  ونافذة  السياحية.  املناطق  في  املجالية  املنتوجات  ملختلف 
بوجهه الحضاري العريق األصيل والذي قطع في نفس الوقت خطوات معتبرة 
في  يساهم  بما  متقدمة  تحتية  وبنيات  متطورة  إنتاج  منظومات  إرساء  نحو 

جلب االستثمارات الصناعية والفالحية والسياحية.

القطاع السياحي السيدة الوزيرة هو مرآة املغرب وبوابة العالم على بلدنا التي 
وألنه ارتباط ال انفصال له سنذكر دوما وأبدا  يجب أن نحسن تقديمه عبرها. 
بمعزل عن تطوير  يمكن ربحه  التنمية االقتصادية واالجتماعية ال  أن رهان 
املسار الديمقراطي، وتقوية منسوب الثقة بمحاربة الريع بكل أشكاله والرشوة 
الغير منتجة وتدعيم قيم الشفافية واملصداقية وربط  والفساد والتحفيزات 
كل  ومواجهة  واالجتماعي  املجالي  التوزيع  وعدالة  باملحاسبة،  املسؤولية 

محاوالت االرتداد عن مكتسبات بالدنا صونا للخيار الديمقراطي.
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؛ السيدة الوزيرة 

الحديث اليوم ال يجب أن يكون بمعزل عن إطار استراتيجية 2020 التي نعيش 
آخر أنفاسها ونسب اإلنجاز ال يمكن أن نقول عنها إال أنها ما زالت بعيدة عن 
التوجيهات  جميعا  نستحضر  وإذ  مرسومة.  كانت  التي  الطموحة  األهداف 
امللكية السامية في الدعوة إلى بلورة نموذج تنموي جديد ووضع جيل جديد 
من االستراتيجيات القطاعية يحضر السؤال هل كانت األهداف والطموحات 
؟ هل  أم أن منطق االشتغال وحجم اإلمكان املرصود كان عائقا  ؟  غير واقعية 
نحن محتاجون حقيقة إلى وضع منظومة حكامة القطاع قيد املسائلة ؟ إلى أي 
حد جسد منطق اشتغالنا من داخل البرامج األساسية في الرؤية االستراتيجية 

قيم اإلشراك والتفاعل واإلبداع والتقييم املستمر.

قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

السيدة الوزيرة ؛

وهي تراث  الصناعة التقليدية تعتبر مصدر حضارة وفن تعبر عن وطن بأكمله، 
وقيم حضارية تربط الشعب املغربي القائم على التمازج العربي واألمازيغي مما 
فالصناعة املغربية التقليدية إبداع وفن تقاليدها ضاربة في عمق  يزيدها غنى، 
حافظت على استمراريتها مما جعلها من الصناعات األكثر حيوية على  التاريخ، 
مستوى القارة اإلفريقية وتعتبر رافعة للتنمية االقتصادية املستدامة، والصناعة 

التقليدية لها بعد اجتماعي وثقافي وتنموي وتتوفر على تنظيم مهيكل.

؛ السيدة الوزيرة 

ظل  في  وصانعة،  صانع  مليون   2.4 قرابة  التقليدية  الصناعة  قطاع  يمثل 
في  وخصوصا  التقليدية  املغربية  املنتوجات  تسويق  على  املتزايد  اإلقبال 
نقف  املقابل  في  والجهوي،  والوطني  الدولي  املستوى  على  تقام  التي  املعارض 
اليوم على ِحرف أوشكت على االنقراض وذلك راجع إلى إغراق السوق الداخلي 
بمنتوجات آسيوية مما يتطلب من وزارتكم دعم وحماية املنتوجات الوطنية 

بالتوجيه واملواكبة ملا يعرفه هذا القطاع من تطور.
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؛ السيدة الوزيرة 

أنشطة  بمزاولة  املتعلق   50.17 القانون  باإلجماع على  النواب  ت مجلس  َصوَّ
القانون  فهذا  القطاع،  هذا  بأهمية  منا  إيمانا  ذلك  التقليدية  الصناعة 
العالقة مع  التقليدية وعلى رأسها  الصناعة  تأهيل وتنظيم قطاع  ُينتظر منه 
يستفيد  حتى  والتعاونيات.  واملقاوالت  والجمعيات  والصانعات  الصانعين 
الصانع والصانعة من اإلمكانات واالمتيازات التي جاء بها من التغطية الصحية 
واملشاركة في املعارض، بتوسيعها وفتح املجال لتكافؤ الفرص، واالستفادة من 
واإلعفاءات التي  والسجل الوطني املوحد،  التمويالت في إطار برامج الحكومة، 

تمنحها الحكومة في إطار القانون.

الذي  الوطني  واملجلس  الجهوية  واملجالس  اإلقليمية  املجالس  هيكلة  وكذلك 
مطالبة  السيدة الوزيرة،  فوزارتكم،  سيحظى برئاسة السيد رئيس الحكومة. 
وإخراج  وسليما  سلسا  تنزيال  تنزيله  ومتابعة  القانون  هذا  إخراج  بتسريع 
الصناع  يتمكن  حتى  األوقات  أسرع  في  له  املكملة  التنظيمية  النصوص 

والصانعات من هذه االمتيازات.

وأما فيما يتعلق باالقتصاد االجتماعي فإننا ندعو إلى التعامل مع التعاونيات 
أو تمييز. والجمعيات واملؤسسات بالعدل على قدم املساواة دون إقصاء 

قطاع املياه والغابات

السيد الوزير ؛

هذا القطاع يتميز بخصوصيات عديدة تجعل تدبيره وإدارة مصالحه خاضعة 
النباتي  ملجموعة من االكراهات الناتجة عن تسارع وثيرة التصحر على الغطاء 
أصحاب  وتربص  الغابوية  املنتوجات  على  املجاورة  الساكنة  ضغط  وتزايد 

اإلعفاءات للترامي على امللك الغابوي.
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وعليه فإن األرقام التي تتصدر منذ عقود جل الديباجات في الكالم على الغابات 
مليون هكتار غابات غير ثابتة  نباتي و5,8  مليون هكتار كغطاء   9 في املغرب أي 

للتراجع.  ومعرضة 

القرن  بداية  في  كانت مساحتها  التي  املعمورة  غابة  املثال  على سبيل  وأعطي 
املا�ضي تناهز 130 ألف هكتار تراجعت إلى 60 ألف في ظرف 50 سنة فقط. 

الغطاء  مستوى  على  الغابة  هذه  فقدت  املعمورة  مساحة  لتراجع  باإلضافة 
ألف هكتار   30 أي حوالي  و2014   1951 من شجر الفلين بين   %  29 النباتي 
من الغابة؛   %  58 100 شجرة/هكتار في أكثر من  وتراجع الكثافة الى أقل من 
44 %. وإذا كانت سوس تعرف بأركان  وتزايد تردي الحالة الصحية من 10 إلى 

واألطلس باألرز فإن املعمورة هي الفلين وليست األوكلبتوس.

وال شك أن غابات أخرى عانت مما تعاني منه غابة املعمورة ولكن املجهودات 
التراجع  حالة  من  الحد  في  املتعاقبة  الحكومات  قامت  التي  والجادة  الكبيرة 
عليها  والحفاظ  الغابات  وتخليف  التشجير  مساحات  بمضاعفة  والتدهور 
وتثمين منتوجاتها وتطوير آليات تدبيرها يعطينا األمل أن املغاربة قادرين على 
الحفاظ على إرثهم البيئي وااليكولوجي الذي ورثوه من أسالفهم ويتحملون كامل 
في أحسن  القادمة  الحفاظ عليه والعمل على تسليمه لألجيال  في  املسؤولية 
حال وهوما يمكن استخالصه من جواب مندوبية املياه والغابات على تقرير 
2015- التهيئة  مخطط  أن  على  التأكيد  تم  حيث  للحسابات  األعلى  املجلس 
يهدف إلى إعادة إحياء غابات الفلين وانتشارها في املساحات التي كانت   2034
وهوطموح يجب تثمينه وتوفير ما يحتاجه من اإلمكانيات   1950 تشغلها سنة 
وتطوير آليات تنزيله خاصة في ظل التحوالت املناخية التي يعرفها العالم والتي 
تستدعي يقظة وإبداعا في أشكال الحكامة والتدبير لتحقيق التنمية املستدامة 

والتقليل من مداخل الهشاشة والضعف. 
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: وفي األخير، نؤكد على تحديد املسؤوليات في هذا القطاع بوضوح 

؛ 1.  حراسة الغابات الحضرية مسؤولية السلطة واملجالس الجماعية 

مكافحة  )مصلحة  والغابات  املياه  مسؤولية  للغابات  الصحية  الحالة   .2
؛ الحرائق والصحة الغابوية( 

مسؤولية قطاع املياه والغابات مسؤولية الوزارة مثل التنمية القروية   .3
البحري. والصيد 

قطاع التجارة 

التجارة الداخلية  : أوال 

وإشراك   2019 أبريل  في  الوطني  واملنتدى  الجهوية  املنتديات  بتنظيم  ننوه 
1500 توصية  مختلف الفاعلين خاصة الجهات والغرف والتي أفرزت أزيد من 
محورا استراتيجيا وبأهداف تتناسب مع تطور الواقع املغربي خاصة   15 تهم 
مادة  يشكل  وهوما  االلكترونية،  والتجارة  الرقمية  والثورة  االستهالك  أنماط 
دسمة للنقاش داخل اللجنة حتى تكون املؤسسة التشريعية في صلب إعداد 

الجيل الجديد من االستراتيجيات الوطنية وتصويبها.

: القطاع غير املهيكل   .1

دراسة 	  من  انطالقا  القطاع  هذا  التي تخص  األرقام  تصفح  من خالل 
حديثة قامت بها الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب يظهر لنا بوضوح 
في  الحكومة  التزام  رغم  الوطني؛  باالقتصاد  يلحق  الذي  الضرر  حجم 
ومنها  بإعداد استراتيجية وطنية إلدماج القطاع غير املهيكل.  برنامجها 
للقطاع  ذاتي  مقاول   100000 انتقال  في  املتمثل  الحكومي  اإلجراء 
املهيكل ؛ وقد تم الى حدود الساعة تسجيل 111325 مقاول ذاتي )44 % 

منهم بقطاع التجارة(.

ومن هنا ندعو الحكومة الى رفع الوتيرة واملواكبة أكثر وأكثر للمقاول الذاتي 	 
وليس التسجيل فقط.
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: 2. غرف التجارة والصناعة والخدمات 

املطلب األسا�ضي اليوم هو تعديل النظام األسا�ضي للمنتخب ألنه من غير 	 
املعقول تركيز مختلف الصالحيات لدى رئيس الغرفة.

مع ضرورة 	  املطلب الثاني ملنتخبي الغرف هو تعديل مدونة االنتخابات، 
املخطط  تنزيل  في  مرتكزا  وجعلها  للغرف  أكبر  ودعم  مساندة  تقديم 
ووزارة  الوزارة  بمبادرة من  إلى وضع خطة مشتركة  والدعوة  الجديد؛ 
األسبوعية  األسواق  لتأهيل  والجماعات  والغرف  والجهة  والداخلية 

الباعة الجائلين. وتنظيم 

: 3. حماية املستهلك ومراقبة السوق والجودة 
بتحديد   31.08 نثمن إعداد مشروع قانون جديد مغير ومتمم للقانون الحالي 
تدابير جديدة لحماية املستهلك ومن هنا الدعوة بالتعجيل لعرض هذا املشروع 
املحور،  بهذا  املتعلقة  التفاصيل  في  للدخول  فرصة  ما سيشكل  البرملان  على 

نفس األمر بالنسبة للقانون املتعلق بالنظام الوطني للمترولوجيا.

املراقبة  في  املبذولة  املجهودات  على  الوزارة  شكر  املقام  هذا  في  يفوتنا  وال 
فريق   12 وإطالقها النسخة األولى من املخطط الوطني للمراقبة وتشكيلها ل 
التامة  التغطية  استحالة  يؤكد  الحال  واقع  أن  رغم  الجهات،  بكل  مراقبة 
املكلفين  واألعوان  املوظفين  بين عدد  الحاصل  التكافؤ  لعدم  نظرا  والناجعة 
ضرورة  نقترح  لذا  وحدة،  ألف  و200  مليون  تفوق  التي  البيع  نقاط  وعدد 

إشراك جمعيات حماية املستهلك في عمليات املراقبة.

التجارة الخارجية  : ثانيا 

نثمن عملية دمج الهيئات املكلفة بالتصدير والترويج؛  .1
برنامج دعم املصدرين املبتدئين قصد الرفع من حجم املستفيدين؛  .2

املراقبة القبلية للواردات في نقط العبور؛  .3
 2017 في   %  92 يمثل  الهيكلي  )املكون  هيكلي  عجز  هو  التجاري  العجز   .4

؛ حسب دراسة لوزارة املالية( ومرتبط بحجم الواردات وبنيتها 
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 : في هذا الصدد نو�ضي بما يلي 

املنصة 	  السيما  الخارجية  بالتجارة  املتعلق   91.14 القانون  تفعيل 
االلكترونية لسجل املستوردين واملصدرين ،

إعداد دفاتر التحمالت للمستوردين في كل قطاع، وتفعيل عملية مراقبة 	 
مدى احترام هذه الدفاتر ؛

تنويع صادرات املغرب والبحث عن أسواق جديدة ؛	 

تقييم ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر؛	 

التوجه إلى عقد اتفاقيات مع مجموعات إقليمية عوض ثنائية ؛	 

نموذج منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية )أرقام هامة(.	 

وتفعيل  إفريقيا  مع  بالتجارة  خاصة  استراتيجية  تبني  إلى  الدعوة  هنا  ومن 
الدبلوماسية املوازية واستغالل الشبكة الدولية للبنوك املغربية.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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تعديالت فرق األغلبية على 
مشروع قانون املالية لسنة 2020
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قراءة في بعض التعديالت املقبولة لفرق األغلبية 

على مشروع قانون املالية برسم سنة 2020

النواب  فيها  يوظف  مهمة  سنوية  محطة  املالية  قانون  مشروع  يشكل 
وآثار  العمومية  السياسة  تقييم  أجل  من  الرقابية  املبادرات  جميع 
اإلجراءات  عن  الحكومة  ومساءلة  والتنظيمية،  التشريعية  املستجدات 
تبقى منه.  اوما  الحكومي  البرنامج  لتنزيل  بها  التي جاءت  املالية  والتدابير 
وهي أيضا فرصة لتقييم مدى نجاعة ما حقق ومدى استجابته النتظارات 
غايتها  بتعديالت  املالية  قانون  مشروع  تجويد  في  واملساهمة  املواطنين، 
الحكومي وعلى  البرنامج  في محاور  التدابير املضمنة  تنزيل سليم ملختلف 
واالقتصادي  والحقوقي  االجتماعي  الطابع  ذات  اإلجراءات  الخصوص 

وتفعيل توصيات املناظرة الوطنية األخيرة للجبايات.

وفي هذا الصدد، قدم فريق العدالة والتنمية، بمعية فرق األغلبية، مائة 
تعديال هّمت مختلف موارد مشروع قانون املالية   )176( وستة وسبعين 
تعديال   )17( منها سبعة عشر  تعديال،   )60( تم قبول ستين   ،2020 لسنة 

: بصيغة اللجنة. وهي على الشكل التالي 
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املواد 
عدد 

التعديالت 
املقبولة 

صيغة 
اللجنة 

 -- 1األحكام العامة للتوازن املالي

1141مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

 -52تعريفة الرسوم الجمركية

1522الضرائب الداخلية على االستهالك

992310املدونة العامة للضرائب

1- 17التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

- 11إضافة مادة 7 مكرر التسوية الطوعية 

التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشئة 

 -52بالخارج

1 -1إضافة مادة 8 مكرر التسوية التلقائية 

2 -2تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة

إضافة مادة 9 مكررة : منحة تجديد ومنحة تكسير املركبات 

املخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمستخدمين 

من طرف أرباب العمل
1-  -

إضافة مادة 9 مكررة مرتين : الرسم املفروض على األخشاب 

-  -1املستوردة

- 104الحسابات الخصوصية للخزينة

 -44إحداث املناصب

 -- 1املادة  42 :  اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى

 - -1التدبير الفعال للدين الداخلي

 -11التدبير الفعال لنفقات االستثمار

1764317املجموع 
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1. أهم التعديالت على مدونة الجمارك والرسوم الجمركية 

إضافة إلى مجموعة تعديالت هّمت تجويد الصياغة التشريعية واملالءمة مع 
نصوص قانونية أخرى، وعقلنة النظام الزجري الجمركي، خاصة عند مخالفة 
عدم التصريح بجزء من الكمية اوالوزن أوقيمة البضائع، اقترح فريق العدالة 

: منها  والتنمية بمعية فرق األغلبية مجموعة تعديالت تم قبولها، 

حصريا 	  املخصصة  واملواد  املنتجات  نسخ  على  التراجع  ضرورة 
من رسم  االستفادة  من  تنظيمي،  بنص  واملحددة  الفالحي  لالستعمال 
املالية  قانون  مشروع  بها  جاء  كما   ،%  2,5 بنسبة  األدنى  االستيراد 
وذلك ملا تعود به   ،)% 2,5( واالحتفاظ بالنسبة املعتمدة حاليا   ،2020
وتماشيا مع توجه الحكومة التي  من نفع على صغار الفالحين من جهة، 

70 مليون قنطار ؛ تتوقع من خالل مشروع هذا القانون تحقيق 

وفي نفس السياق، وضمن اإلجراءات التي تهم الفالحة والفالح املغربي، تم 	 
تقديم تعديل للتخلي على ما جاءت به الحكومة في مجال االستفادةمن 
أصناف  من  ملجموعة  الجمركية  التعريفة  في  األدنى  االستيراد  رسم 
وإن كان في صالح التسريع  اللوز والبندق والفول السوداني واملاركرين، 
الصناعي وخدمة صناعة البسكويت، فإنه من جانب ثاني، حسب وجهة 
فئات  تعيش  حيث  االجتماعي.  الجانب  في  سلبية  أثار  له  الفريق،  نظر 
كبيرة في مناطق من املغرب على موارد هذا املنتوج خاصة أن تخفيض 
إلى2,5 %، سيضر باملقاولة الوطنية الصغيرة   %  40 استيراده من سعر 
املنتجة لهذه املواد ويتنافى وتحفيز املقاولة الصغيرة والتمويل التعاوني 
الذي جاء في التوجهات امللكية وهوما يدعو لحذف هذا التعديل والبحث 

على صيغة تخدم التسريع الصناعي واملقاولة الوطنية الصغيرة 

املكشوفة 	  بالساحات  املستعملة   LED اإلنارة  مصابيح  بخصوص 
والشوارع العمومية فإن املنتوج الوطني في اعتقاد الفريق ما زال غير 
قادر على تغطية السوق ومواكبة وتلبية املشاريع الكبرى التي تقدم عليها 
الدولة والجماعات الترابية وخاصة بالجودة املطلوبة وهوما دفع فرق 
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)أجهزة  املنتوج  الرسم على هذا  إلى ترك  لتقديم تعديل يرمي  األغلبية 
إنارة بما فيها أجهزة تركيز...( في 2.5 % عوض رفعه إلى 30% املقترحة في 

.2020 مشروع قانون املالية 

كما يرى الفريق بمعية فرق األغلبية أن أي تـخفيض أورفع في الرسوم 	 
الجمركية يجب أن يكون تدريجيا وفي خدمة االقتصاد الوطني، حيث تم 
تقديم تعديل بالنسبة للمعادن ومصنوعاتها من صلب مقاوم للصدى 
17.5 % عوض 30 % التي جاء  وغيره من مواسير وأنابيب واقتراح سعر 
لم  املغرب  في  وإنتاجها  التصنيع  في  أساسية  مادة  كونها  املشروع،  بها 
يصل إلى مدى حماية املنتوج الوطني من املنافسة مما يقت�ضي تخفيض 

رسمها.

2. تعديالت همت الضرائب الداخلية على االستهالك 

استهالك  في إطار اتخاذ التدابير الرامية للحفاظ على صحة املواطن من جراء 
بضائع أومنتوجات محتوية على سكر، وبعد أن وافقت الحكومة على تعديالت 
كمية  على  املحتوية  الغازية  املشروبات  بتضريب  املاضية  السنة  في  الفريق 
استمر الفريق بمعية فرق األغلبية في متابعة التضريب  غرامات من السكر، 
استهالكها  لتقليص  املماثلة  املنتجات  من  وغيرها  املشروبات  لهذه  املتدرج 
وتحفيز منتجيها على أخد التدابير الالزمة لخفض محتوى السكر بها. وعلى هذا 
األساس وافقت الحكومة في هذه السنة على تعديالت فرق األغلبية باعتماد 
أوغير  الغازية  املياه  على  املطبقة  االستهالك  على  الداخلية  للضريبة  املقادير 
الليمون  عصير  من   %  6 نسبة  بإضافة  املعطرة  املعدنية....  واملياه  الغازية 
على  املركز،  العصير  من  يعادلها  أوما  األخرى  الفواكه  عصير  من   % أو10 
غرامات   05 بين  غرامات،   05 السكر  من  مطابقة  كمية  لها  مضافة  السكر 
و10، وما فوق 10 غرامات في كل 100 ملل، وحددت املقادير بالتوالي 30 و40 

درهم حسب كمية السكر املحتوية أعاله. و45 
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ومساهمة من الفريق في تقليص استهالك املواد املضرة بالصحة اقترح، بمعية 
الحكومة على  السجائر االلكترونية.فوافقت  تضريب استهالك  فرق األغلبية، 
نيكوتين  على  املحتوية  السوائل  تضريب  هّمت  التي  التعديالت  من  مجموعة 
على  املحتوية  غير  السوائل  بخصوص  دراهم  و3  للملل،  دراهم   5 بمقدار 
من   9 واقترح الفريق في هذا الصدد إدراج جدول جديد بالفصل  النيكوتين. 
يتعلق   1977 أكتوبر   9 في  الصادر   1.77.340 قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 

بالضريبة الداخلية على االستهالك.

أرجأت  املواطن،  صحة  لحماية  التدابير  من  مجموعة  الفريق  اقترح  كما 
بتضريب  األمر  ويتعلق  وأثارها،  فحواها  دراسة  حين  إلى  فيها  البث  الحكومة 

البسكوي والبسكوت واملنتجات املماثلة لها املحتوية على كميات من السكر.

3. تعديالت على املدونة العامة للضرائب 
عرفت أحكام املدونة العامة للضرائب أكبر عدد من التعديالت من قبل الفريق 
مادة من   60 من قانون املالية التي تغير وتتمم ما يناهز  )املادة6  وخاصة على 
وقد وافقت الحكومة في هدا الصدد على ما يناهز  املدونة العامة للضرائب(. 
ثلث التعديالت املقدمة  )33 من أصل 99(، عشرة منها بصيغة اللجنة. وتمثلت 

: أهم هذه التعديالت فيما يلي 

   أ  - الضريبة على الشركات 

   إعفاءات من الضريبة : املادة 6 من املدونة العامة للضرائب

الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة املدفوعة أواملوضوعة رهن اإلشارة 
"القطب املالي للدار  أواملقيدة في الحساب من قبل الشركات املكتسبة لصفة 

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل البيضاء" 

املماثلة  املساهمة  عوائد  من  وغيرها  الربائح  كون  على  ناتج  التعديل  أساس 
البيضاء  للدار  املالي  القطب  لصفة  املكتسبة  الشركات  قبل  من  املدفوعة 
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تخضع حاليا للضريبة املحجوزة في املنبع حسب القواعد العامة، ويهدف هذا 
من  التعديل إلى تمكين الشركات املكتسبة لصفة القطب املالي للدار البيضاء 
التام والدائم للربائح وغيرها من عوائد األسهم من الضريبة املحجوزة  اإلعفاء 
من املنبع عندما يتعلق األمر بتوزيع هذه املبالغ ألشخاص غير مقيمين باملغرب 

: وذلك بالنظر لالعتبارات التالية 

 	 13 تفعيل التوجيهات امللكية الواردة في رسالته السامية املوجهة بتاريخ 
إلى املشاركين في الدورة التاسعة ملنتدى التنمية بإفريقيا   2014 أكتوبر 
والتي ألح فيها جاللته على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة عبر أدوات مالية 
اإلفريقية  للقارة  االقتصادي  التحول  تواكب  أن  شأنها  من  جديدة 

؛ وتنميتها املستدامة 

هو 	  ما  مع  البيضاء  للدار  املالي  القطب  على  املطبقة  الجباية  توحيد 
ولكسمبورج وجزر موريس  كلندن  عاملية  مالية  أقطاب  في  به  معمول 
وسنغفورة، وجعل القطب املالي للدار البيضاء أكثر تنافسية مع مثيالته 

في العالم ؛

التدابير املقترح 	  الحفاظ على تنافسية القطب املالي للدار البيضاء جراء 
والتي قفز سعر الضريبة بها من   2020 إدراجها في القانون املالي لسنة 

8.75 % الى 15 %  ؛

في 	  للتوطين  االستثمار  وصناديق  القابضة  الشركات  من  املزيد  جلب 
الشركات  من  مجموعة  النسحاب  تحسبا  البيضاء  للدار  املالي  القطب 

من القطب جراء التدابير الواردة في مشروع قانون املالية 2020 ؛

الشركات 	  وتمكين  إلفريقيا  املوجه  االستثمار  صناديق  استقطاب 
األجنبية من تجميع فروعها املنتشرة في ربوع إفريقيا في قطب مالي واحد 

؛ منطقة التبادل الحر اإلفريقية  ترقبا إلنشاء 

 	 )5( سنوات  الخمس  طوال  الشركات  على  الضريبة  من  كلي  إعفاء 
املحاسبية األولى املتتالية للشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات 
داخل أوخارج املنصات الصناعية املندمجة املخصصة لهذه األنشطة، 

وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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سيمكن هذا التعديل من الحفاظ على االمتيازات املخولة للشركات التي تمارس 
أنشطة ترحيل الخدمات داخل أوخارج منصات صناعية مندمجة مخصصة 
لهذه األنشطة والتي توفر فرص شغل مهمة وتجلب عملة صعبة.يهدف هذا 
على النظام  التعديل إلى تشجيع هذه املنشآت وذلك بالتنصيص على اإلبقاء 
الجبائي املطبق حاليا عليها والذي يمكنها من االستفادة من االمتيازات التالية :

سنوات   )5( الخمس  طوال  الشركات  على  الضريبة  مجموع  من  اإلعفاء   *
؛ املحاسبية األولى 

I - "ألف".  -  19 * فرض الضريبة بالسعرين املنصوص عليهما في املادة 

   إقرارات ضريبية : املادة 20 مكررة 

هيكلة 	  إعادة  لفائدة  املخول  التحفيزي  النظام  تطبيق  نطاق  توسيع 
مجموعات الشركات ليشمل عمليات تحويل املستعقرات غير املجسدة 
إلى عمليات تحويل املستعقرات املجسدة املنصوص  واملالية باإلضافة 
العامة  املدونة  من  مكررة   20 املادة  ستصبح  وبالتالي  سابقا.  عليها 
املستعقرات  تحويل  عمليات  "لتحقيق   : التالي  الشكل  على  للضرائب 
املجسدة وغير املجسدة واملالية وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

I أدناه، يجب على "الشركة األم":..... 161 املكررة - 

   الشباب واملبادرة املقاوالتية وتحفيز التشغيل الذاتي : املادة41 : شروط 
تطبيق نظام الربح الجزافي

املحدد  السقف  مراجعة  إلى  يهدف  تعديال  األغلبية  فرق  بمعية  الفريق  قدم 
منذ  تغيرا  يشهد  لم  والذي  الجزافي،  بالنظام  الدخل  على  الضريبة  لتطبيق 
وكذا شروط  إحداثه بالرغم من تغير الوضع االقتصادي ومستوى األسعار، 
اختيار نظام املقاول الذاتي ونجاعة هذا النظام وتشجيع أكبر عدد من الشباب 
الالزمة  املواكبة  وضمان  الشغل  سوق  في  إدماجهم  ودعم  فيه  لالنخراط 
التعديل  هذا  وحظي  املقاوالتية.  املبادرة  تمويل  لدعم  الجديد  للصندوق 
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بموافقة الحكومة، إذ أصبحت الصيغة املحينة تؤكد أن نظام الربح الجزافي ال 
يسري على الخاضعين للضريبة الذين بتجاوز رقـم أعمالهم السنــوي أواملقدر 

: للسنة باعتبار الضريبة على القیمة املضافة 

والصناعية 	  التجارية  باألنشطة  األمر  تعلق  إذا  درھم   2.000000
السقف  هدا  كان  أن  بعد  البحري،  الصيد  سفن  ومجهز  أوالحرفية، 

محدد في 1.000000 درهم ؛

أومصادر 	  أواملهن  الخدمات  بمقدمي  األمر  تعلق  إذا  درھم   500000
الدخول املتعلقة باملهن الحرة 

  ب  - الضريبة على الدخل

   اإلعفاءات : املادة 57 من املدونة العامة للضرائب 

في  جاء  كما  للشباب،  بالنسبة  الشغل  سوق  في  واالندماج  للولوج  تيسيرا 
أكتوبر   13 ليوم  البرملانية  الدورة  افتتاح  بمناسبة  السامي  امللكي  الخطاب 
-في البند  من املدونة العامة للضرائب   57 يهدف التعديل على املادة   ،2017
البكالوريا  شهادة  لحاملي  أيضا  الفرصة  منح  على  املنشآت-  تشجيع   16°
والباكالوريا املهنية للقيام بتداريب داخل منشأة القطاع الخاص، بعدما كان 
اإلعفاء يشمل فقط التعويض الشهري اإلجمالي في حدود ستة أالف )6000( 
درهم عن التدريب املدفوع إلى املتدرب خريج التعليم العالي والتكوين املنهي 

من لدن هذه املنشأة وذلك ملدة أربعة وعشرين)24( شهرا.

   الخصوم الجزافية للمتقاعدين : املادة 60 من املدونة العامة للضرائب 

زيادة  أي  لفئة ال تشملها  الالزم  االهتمام  وإيالء  العدالة االجتماعية  إطار  في 
اقترح  الشرائية،  قدرتهم  وتدني  املتقاعدين،  الخصوص  وعلى  أجرتها،  في 
صافي  من  الجزافي  التخفيض  نسبة  مراجعة  األغلبية  فرق  بمعية  الفريق 
واإليرادات  املعاشات  برسم  الدخل  على  الضريبة  عليه  املفروض  الدخل 
األخيرة  األجرة  التي شملت  الزيادة  من  االستفادة  يمكنهم من  بشكل  العمرية 
من املبلغ اإلجمالي السنوي الذي   % 65 لفئات املوظفين.وحدد تعديل الفريق 
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يساوي أويقل على 168.000 درهم و48 % ملا زاد على ذاك. مستندا إلى عملية 
200 درهم  حسابية تخول لدوي الدخل املفروض عليه الضريبة ربح ما يناهز 
وبعد مناقشة مستفيضة تمكنت فرق األغلبية من الحصول على  في أجرتهم. 
مكتسب لهذه الفئة بقبول الحكومة رفع الخصم الجزافي املعتمد سابقا من 
بخصوص املبلغ السنوي اإلجمالي الذي يساوي اويقل على   %  60 إلى   %  55

168000 درهم.

   الدخول العقارية 

نصت املادة 61 من املدونة العامة للضرائب على أنه " تعتبر دخوال عقارية ألجل 
ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول املهنية،  تطبيق الضريبة على الدخل، 
الدخول الناشئة عن إيجار" إال أن ما الحظه فريق العدالة والتنمية هوضرورة 
وبالتالي  الضرائب،  أداء  قبل  العقارية  املداخيل  تحصيل  من  املسبق  التأكد 
بالتنصيص على الدخول التي تم تحصيلها والناشئة   61 يتعين تعديل املادة 

عن إيجار. وحظيالتعديل الذي قدمته فرق األغلبية بقبول الحكومة له.

   اإلعفاءات من الدخول العقارية : املادة 63 من املدونة العامة للضرائب 

الربح  برسم  الدخل  على  للضريبة  الخاضع  إعفاء  األغلبية  فرق  اقترحت 
قبل  الرئيسية  سكناه  وجه  على  يشغله  مسكن  تفويت  عن  الناتج  العقاري 
ال  التي  البيع  لعمليات  اإلعفاء  سنوات وحدد سقف   )6( أجل ست  انصرام 
الخاضعين  التعديل هوتمكين  املتوخى من  الهدف  درهم.   4.000.000 تتعدى 
لهذا الرسم من اإلعفاء لكونه هدفا اجتماعيا يتما�ضى مع تحسين دخل شريحة 
من املواطنين ترغب في تغيير سكناها الرئيسية إلى األحسن. ووضعت الحكومة 
ملرة  بتحديد املدة والسقف أعاله وحصر هذا اإلعفاء  شروطا لتطبيق اإلعفاء 
واحدة فقط تم االحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن 
عقار أخر  تفويت العقار الذي كان يفترض اداؤه لدى املوثق إلى غاية اقتناء 

الرئي�ضي. يخصص للسكن 
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كما اقترح الفريق بمعية فرق األغلبية في نفس املادة اإلعفاء من الضريبة على 
الدخل برسم الربح العقاري املطبق على عمليات تحويل األصول واملمتلكات 
ذات  الجمعيات  ملكية  إلى  الذاتيين  األشخاص  طرف  من  الهبة  طريق  عن 
بند جديد يخص   63 IIIمن املادة  وبالتالي أضيف إلى الفقرة  املنفعة العامة. 
العامة  املنفعة  بصفة  لها  املعترف  للجمعيات  العائدة  املذكورة  املمتلكات 

واملسجلة باسم اشخاص ذاتيين.

من   68 املادة   : الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة     
اإلعفاءات بخصوص الدخول واألرباح الناشئة   : املدونة العامة للضرائب 

عن رؤوس األموال املنقولة املحققة في إطار مخطط االدخار في األسهم :

ألسهم  العامة للضرائب على إعفاء  من املدونة   68 من املادة   VII البند  نص 
الشركات  تصدرها  التي  القيم  بورصة  في  املسعرة  االستثمار  وشهادات 
باألسهم  املرتبطة  واالكتتاب  اإلسناد  وحقوق  املغربي  للقانون  الخاضعة 
التي  املنقولة  للقيم  الجماعي  بالتوظيف  املكلفة  الهيئات  وسندات  املذكورة 
تستثمر أصولها باستمرار في األسهم، وذلك وفق شروط نصت عليها هذه املادة 
لالستفادة من اإلعفاء. واقترحت فرق األغلبية ألجل تشجيع األسر القادرة على 
االدخار إضافة شرط يق�ضي بأن ال تتجاوز الدفعات املنجزة من طرف الخاضع 

للضريبة في إطار املخطط املذكور مليوني )2.000.000( درهم.

   ج - الضريبة على القيمة املضافة 

   خضوع الضريبة على القيمة املضافة 

الصناع ومقدمي الخدمات 

املدونة  من   2°-1-89 املادة  من  "ج"  الفقرة  نسخ  األغلبية  فرق  اقترحت 
العامة للضرائب التي كانت تنص سابقا على أن خضوع الضريبة على القيمة 
الذين يساوي أويفوق رقم أعمالهم  املضافة يهم الصناع ومقدمي الخدمات 
ألف)500.000(  خمسمائة  السابقة  السنة  خالل  املحقق  للضريبة  الخاضع 
وذلك ملالئمته مع التعديل السابق في نظام الربح الجزافي الذي يوضح  درھم، 
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من الضريبة على القيمة املضافة في  مفهوم الخدمات املعنية بسقف اإلعفاء 
500.000 درهم كما تمت اإلشارة إليه أيضافي تعديل فرق األغلبية في املادة 91 
°1 من املادة  مما استدعى أيضا تقديم تعديل بإدراج الصناع في  ؛  من املدونة 
89 حيث تخضع الضريبة على القيمة املضافة للعمليات التي يقوم بها الصناع 

الصنع...... واملقاولونفي 

من املدونة العامة للضرائب أن   90 وللمالءمة أيضا تم التنصيص في املادة 
الخضوع  يمكنهم   3°-II-91 املادة  في  إليهم  املشار  الخدمات  ومقدمي  الصناع 

على اختيارهم. للضريبة على القيمة املضافة بناء 

على  نص  األغلبية  فرق  بمعية  للفريق  توضيحيا  تعديال  األخيرة  هذه  وهمت 
االتي :

 3°-II-91 املادة

ومقدمي  الصناع  من  الذاتيون  األشخاص  ينجزها  التي  والخدمات  البيوع 
خمسمائة  عن  أويقل  السنوي  أعمالهم  رقم  يساوي  الذين  الخدمات 
 12°-1-89 األشخاص املشار إليهم في املادة  باستثناء  درهم،  ألف)500.000( 

أعاله.

غير أنه إذا أصبح هؤالء خاضعين للضريبة على القيمة املضافة، ال يجوز لهم 
الرجوع على خضوعهم لهذه الضريبة إال إذا حققوا رقم أعمال يساوي أويقل 

)3( سنوات متتابعة. عن املبلغ املذكور طوال ثالث 

وهوتعديل وافقت عليه الحكومة حرفيا وضمن في املدونة العامة للضرائب.

الثمور
إرجاع  أهمها  األغلبية  فرق  من  تعديالت  مجموعة  أيضا   91 املادة  وتضمنت 
-I-الف91-،   4° الذي كان منصوصا عليه في  التمور امللففة من منشأ مغربي، 
تم  بعدما  املضافة  القيمة  على  الضريبة  تعفىمن  التي  املنتوجات  قائمة  إلى 
في  املادة  هذه  مكانة  بحكم  وذلك   ،2020 املالية  قانون  مشروع  نسخهافي 
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وأي تضريب  للمغاربة والتي تخضع ملنافسة قوية،  بالنسبة  مائدة االستهالك 
سيرفع ثمنها لدى املستهلك املغربي وبالتالي فالعائد الجبائي، حسب وجهة نظر 
يجب ان ال يضرب القدرة الشرائية من جهة والتعاونيات واملقاوالت  الفريق، 
من  محمودة  غير  لخسائر  وستعرضها  املا�ضي  من  أكثر  منافسة  ستشهد  التي 

جهة ثانية.

وفي إطار الحماية االجتماعية وصحة املواطن اقترحت فرق األغلبية في املادة 
إضافة معالجة العقم ومرض التصلب اللوحيإلى   123 واملادة   19° البند   92
جدا  مكلفة  كونها  املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  املعفاة  األدوية  الئحة 
الفئة.  لهذه  النفسية  الحالة  إلى  إضافة  ملعالجتها  محاولة  من  أكثر  وتقت�ضي 
األدوية  لفائدة  اإلعفاء  بتوسيع  املهم  التعديل  هذا  على  الحكومة  ووافقت 
بقرار  الئحتها  املحددة  اللوحي  التصلب  ومرض  الخصوبة  ملعالجة  املخصصة 

مشترك للوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف باملالية.

 99 قدم الفريق تعديال على املادة  وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، 
على  الضريبة  نسبة  رفع  املالية  قانون  مشروع  في  الحكومة  اقترحت  بعدما 
وجميع  السيارة االقتصادية"   " السيارة املسماة  الخاصة ب  القيمة املضافة 
املنتجات واملواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة االقتصادية 
تفسيراتها  على ضوء  األغلبية  فرق  واقترحت   %  14 إلى   %  7 املذكورة....من 

بعد بيان األسباب.  % 7 تعديالللحفاظ على سعر الضريبة في 

   حجز الضريبة في املنبع عن العائدات املترتبة على عمليات التسنيد

117 من املدونة العامة  اقترحت فرق األغلبية تعديال حظي باملوافقة هم املادة 
للضرائباملتعلقة بحجز الضريبة في املنبع وذلك بنسخ البند II من هذه املادة الذي 
" حجز الضريبة في املنبع عن العائدات املترتبة على عمليات التسنيد.  كان يهم 
املترتبة على  العائدات  املستحقة عن  املضافة  القيمة  الضريبة على  ان  حيث 
تتولى  السالف الذكر،   33  -  06 عمليات التسنيد املنجزة طبقا للقانون رقم 

املؤسسة املبادرة قبضها لحساب الخزينة عن طريق الحجز في املنبع.
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التسنيد  عمليات  على  املترتبة  العوائد  كون  تعديلها،  األغلبية  فرق  وعللت 
للتسنيد  حاليا  تخضع  الجماعي  التوظيف  صناديق  طرف  من  واملحصلة 
لحساب  قبضها  املبادرة  املؤسسة  تتولى  التي  املضافة  القيمة  على  للضريبة 

الخزينة عن طريق الحجز في املنبع.

العامة  املدونة  من   I  -  117 املادة  ملقتضيات  وطبقا  السياق  نفس  وفي 
للتسنيد  الجماعي  التوظيف  صناديق  تدفعها  التي  الفوائد  تخضع  للضرائب 
يتولى  التي  املضافة  القيمة  على  للضريبة  السندات،  حاملي  املستثمرين،  إلى 

الوديع قبضها لحساب الخزينة عن طريق الحجز في املنبع.

التوظيف  صندوق  استفادة  عدم  الجبائية  املقتضيات  هذه  عن  ويترتب 
التي  املضافة  القيمة  على  الضريبة  خصم  في  الحق  من  للتسنيد  الجماعي 
مما يؤدي في زيادة  تحملها فيما يخص الخدمات املنجزة ومصاريف التسيير، 
كلفة عمليات التسنيد السيما بالنسبة للهيئات التي تصدر السندات ويشكل 

بالتالي عائقا لتطور هذه التمويالت البديلة.

إخضاع  يقترح  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  حيادية  مبدأ  إرساء  وبهدف 
العمليات املنجزة من طرف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق قواعد 
القانون العام لهذه الضريبة مما يسمح لهذه الصناديق بإيداع إقراراتها وخصم 

الضريبة املترتبة على مدخالتها وتحصيل الضريبة املترتبة على منتجاتها.

 وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التدبير املقترح يندرج في إطار توجهات القانون املالي 
كما  السيما فيما يتعلق بدعم االستثمار وتحسين مناخ األعمال.   2020 لسنة 
أنه سيساهم بال شك في تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة املضافة 
وتأمين  للجبايات  الثالثة  الوطنية  املناظرة  توصيات  أهم  من  يعتبر  الذي 
أوضح  كما  العمومي.  االستثمار  وتشجيع  للمستثمرين  الالزمة  الضمانات 
الضريبة  إيرادات  يخص  فيما  التدبير  هذا  على  يترتب  ال  أنه  التذكير  الفريق 
على القيمة الضافة أي أثر مالي نظرا لضعف عمليات التسنيد املنجزة حاليا.
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   د  - واجبات التسجيل 

   املادة  129 : املحررات ذات املنفعة العامة

تنجزها  التي  العقارية  واملعاوضات  االقتناءات  كل  إعفاء  الفريق  اقترح 
اعتبارا الختصاصات  الجماعات الترابية من واجبات التسجيل بدون استثناء، 
هذه الجماعات ودورها في تحفيز االستثمارومواكبة املراكز الجهوية لالستثمار 
بتعديل  يدفع  جعله  وهوما  الدولة.  مقتنيات  مع  به  هومعمول  ما  غرار  على 
التي  العقارية  واملعاوضات  بخصوصاالقتناءات   2°-II البند  في   129 للمادة 
العمومي  للتعليم  هومعد  ما  على  اقتصارها  دون  الترابية  الجماعات  تنجزها 
التعمير  أشغال  وكذا  العامة  الصحة  على  واملحافظة  االجتماعي  واإلسعاف 

والبناءات ذات النفع الجماعي.

بعبارة  العمومية  الجماعات  عبارة  استبدال  تم  التعديل  هذا  أساس  وعلى 
II من املادة 129. الدولة واالحباس والجماعات الترابية في عنوان الفقرة 

   ذ  - الحد األدنى للضريبة 

   املادة 144 من املدونة العامة للضرائب 

الشركات  على  للضريبة  األدنى  السعر  املادة  هذه  من   I  - د  الفقرة  حددت 
على  يجب  والذي  والفالحية  املهنية  الدخول  برسم  الدخل  على  والضريبة 
الخاضعين للضريبة، ولوفي غياب ربح، في 0.50 % بحكم التعديل الذي جاءت 
 % 0.75 به الحكومة في مشروع قانون املالية 2020 بتخفيض هذا السعر من 
عندما تكون الحصيلة   0.75 على أساس ان يرفع هذا السعر إلى   %  0.50 إلى 
املصرح بها من لدن املنشأة سلبية برسم  دون احتساب االهتالك،  الجارية، 
 1° "جيم«  املشار إليها في  فيما بعد مدة اإلعفاء  سنتين محاسبيتين متتاليتين، 

و°2 أعاله.
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وارتأت فرق األغلبية تعديل مقت�ضى رفع السعر في الحالة السلبية للوضعية 
املجال  لفسح  الفقرة  هذه  بنسخ  وذلك  متتاليتين  سنتين  ملدة  املحاسبية 

0.50 % عوض0.75 %. للمقاولة وتطبيق سعر 

واستقر راي اللجنة بعد املناقشة وإقناع الحكومة بأهمية التعديل في تحديد 
في الحالة السلبية للوضعية املحاسبية ملدة سنتين   % 0.60 سعر وسط نسبته 
املنشآت التي ينتج العجز الذي تصرح به عن  وذلك بهدف استثناء  متتاليتين. 

االهتالك املطبق على االستثمارات التي تنجزها.

   النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة مجموعات الشركات واملنشآت 

اقترح فريق العدالة والتنمية بمعية فرق األغلبية استبدال أموال االستثمار 
20 مكررة بعد توسيع نطاق تدبير  بعبارة املستعقراتمالءمة مع تعديلها للمادة 
ليشمل  الشركات  مجموعات  هيكلة  إعادة  لفائدة  املخول  التحفيزي  النظام 

عمليات تحويل املستعقرات املجسدة وغير املجسدة.

املتأخر باإلقرارات الضريبية  أواإلدالء  جزاءات ناتجة عن عدم اإلدالء     
والعقود واالتفاقات

قدم الفريق بمعية فرق األغلبية تعديال يروم حث امللزمين على احترام االلتزام 
باملجان  التسجيل  إلجراءات  الخاضعة  واالتفاقات  بالعقود  باإلدالء  املتعلق 
للضريبة.  الخاضع  األساس  على  بناء  تحتسب  زيادة  على  بالتنصيص  وذلك 
واملحررات.  العقود  وحفظ  التعاقدي  األمن  تدعيم  التدبير  هذا  شأن  ومن 
في حالة   0.50 في  الزيادة  واقترحت  بالتزاماتهم.  الوفاء  املتعاقدين على  وحث 
عدم اإلدالء أواإلدالء املتأخر املنصوص عليها في املادة 128 من املدونة العامة 

للضرائب.

إلى  وارتأت اللجنة تجويد هذا التعديل بالتنصيص على إمكانية خفض الجزاء 
0.25 % في حالة اإلدالء بالعقود واالتفاقات داخل أجل ال يتجاوز ثالثين )30( 

يوما من التأخير.
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ويحتسب مبلغ هذه الزيادة باعتبار األساس الخاضع للضريبة املنصوص عليه 
درهم وأال   )500( أعاله على أال يقل هذا املبلغ على خمسمائة   131 في املادة 

يزيد على مائة ألف )100.000( درهم.

   فحص املحاسبة : املادة  212 : املسطرة الشفوية التواجهية

أثنت فرق األغلبية بالتعديل التي جاءت به الحكومة في مجال فحص املحاسبة 
وذلك بعد إحداث إطار قانوني ينظم املسطرة الشفوية التواجهية بين اإلدارة 
أشغال  اختتام  بعد  اجتماع  عبر  املحاسبة  فحص  ملسطرة  الخاضع  وامللزم 
أجل  من  الفحص  عن  املنبثقة  بالتصحيحات  امللزم  تبليغ  وقبل  الفحص 
غاية  وتتجلي  الجبائي.  إقراره  على  إدخالها  املفتش  يعتزم  والتي  عليها  اطالعه 
املسطرة الشفوية التواجهية في مطابقة املواقف بين امللزم واإلدارة وضمان 

التصحيحات.  موضوعية وواقعية 

وقدمت فرق األغلبية ألجل مزيد من الشفافية وفي إطار تجويد املادة تعديال 
ينص على ضرورة تحرير محضر من طرف مفتش الضرائب يحدد تاريخ انعقاد 
وتسلم نسخة منه للخاضع  املحاورة املذكورة واألطراف املوقعة على املحضر. 

للضريبة.

   ه - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية املادة 247 

   التسوية التلقائية للوضعية الجبائية على الدخول العقارية 

قانون  مشروع  في  الحكومة  بها  جاءت  التي  الجديدة  املقتضيات  تثمين  بعد 
التلقائية  التسوية  في  ومواكبتهم  امللزمين  مع  الثقة  عالقة  تعزيز  بغية  املالية 
 -  2016 سنوات  عن  تصحيحي  بإقرار  اإلدالء  من خالل  الجبائية  لوضعيتهم 
انصرام  قبل  دفعتين  على  التكميلية  للواجبات  تلقائي  وأداء   2018  -  2017
لم  الذين  للخاضعين  تلقائية  أوالتسويةبصورة   ،2020 ونونبر  شتنبر  شهري 
اإلجمالي  املبلغ  من   %  10 قرها  مساهمة  دفع  مقابل  السنوي  باإلقرار  يدلوا 
الزيادات  إلغاء  من  واالستفادة   .2018 برسم  املكتسبة  العقارية  للدخول 

من املراقبة الجبائية والغرامات والدعائر واإلعفاء 
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قدمت فرق األغلبية بخصوص هذه املادة أكثر من ثمانية )8( تعديالت لتجويد 
املالية. في مشروع قانون  الحكومة  بها  التي جاءت   247 املادة  صيغة فقرات 
الحكومة.  وموافقة  اللجنة  طرف  من  الصياغة  إعادة  بعد  مجملها  قبول  تم 
املكفول  املهنية  الجهة  باختيار  للملزمين  الحرية  ترك  التعديالت  بين  ومن 
فرق  نظر  وجهة  يعدها حسب  أن  يمكن  والتي  التفسيرية  املذكرة  تقديم  لها 
الحسابات  مراقب  أو  مستشار  أو  معتمد  أومحاسب  محاسب  خبير  األغلبية 
اللجوء  في  يرغبون  الذين  محاسبتهم  في  إدخالها  تم  التي  التصحيحات  حول 
في قانون  إليه إلعداد هذه املذكرة حول التصحيحات وعدم تحديد االختيار  
باعتبار أن مهن  على رقم املعامالت،  املالية باالعتماد على خبير محاسب بناء 
الخبرة املحاسبية هي مهن حرة وأن امللزمين أحرارفي اختيارمن يلجؤون إليه 
للحصول على هذه الخدمة، ال سيما أن هذا التحديد الذي نص عليه مشروع 
يتعاملون  الذين  املهنيين  تغيير  ضرورة  إلى  ببعضهم  سيدفع  املالية  قانون 
معهم.مما دعا فرق األغلبية إلى اقتراح نسخ الفقرات املتعلقة برقم األعمال 
والجهة املهنية املخولة بتقديم املذكرة التفسيرية التصحيحية. وهوما تجاوبت 
معه الحكومة بالقبول وتعويض الفقرات ب"يجب على الخاضعين للضريبة 
بمذكرة تفسيرية يتم إعدادها بمساعدة مستشار  املشار إليهم أعاله اإلدالء 

املحاسبين أواملحاسبين املعتمدين." يتم اختياره من بين الخبراء 

   املادة 7 من قانون املالية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع 
للضريبة

تّمنت فرق األغلبية التوجه الذي جاءت به الحكومة فيما يخص تعزيز الثقة 
امللزمين،  لدى  بطريقة طوعية  الجبائي  االمتثال  وتكريس سلوك  امللزمين  مع 
للوضعية  الطوعية  بالتسوية  يف�ضي  استثنائي  قانوني  إطار  بسن  وذلك 
الجبائية لألشخاص الذاتيين الذين هم في وضعية إخالل بالتزاماتهم الجبائية 

مقابل إحداث مساهمة إبرائية برسم املوجودات املحتفظ بها.
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وقدمت فرق األغلبية مجموعة تعديالت على املادة املقترحة في مشروع قانون 
فرق  اقترحتها  كما  للضرائب  العامة  املدونة  في  واعتمدت  برمتها  قبلت  املالية 
األغلبية. والهدف من تعديل املادة يتجلى في توسيع نطاق تطبيق التدبير املتعلق 
لتشمل املوجودات  الجبائية للخاضع للضريبة،  بالتسوية الطوعية للوضعية 
املخصصة  غير  أوالعقارات  املنقوالت  وكذا  بنكية  في حسابات  سلفا  املودعة 
في  املدرجة  أوالسلفات  املوجودات  هذه  بواسطة  اقتناؤها  تم  منهي  لغرض 
أوفي حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير،  الحسابات الجارية للشركاء 

وذلك لضمان انخراط أكبر عدد من امللزمين. 

كما تم إعادة ترتيب الفقرات الثالثة والرابعة من صيغة املشروع للتأكيد على 
أن اإلقرار بالتسوية الطوعية يترتب عنه إبراء الشخص الذاتي املعني من أداء 
وذلك  بها  املتعلقة  والزيادات  والغرامات  الذعائر  وكذا  الدخل  على  الضريبة 
بالنفقات  املتعلقة  للملزم  الضريبية  الوضعية  مراقبة مجموع  برسم مسطرة 
بالنسبة للسنوات  من املدونة العامة للضرائب،   29 املنصوص عليها في املادة 

.2020 املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

وجاءت صيغة فرق األغلبية على الشكل التالي وهي نفس الصيغة التي اعتمدت 
: في املدونة العامة للضرائب 

التطبيق I-نطاق 

1 - تعريف

في  بها  واملحتفظ  األبناك  لدى  املودعة  املوجودات  برسم  مساهمة  تحدث 
شكل أوراق بنكية أواملنقوالت أوالعقارات غير املخصصة لغرض منهي التي تم 
الحسابات  في  املدرجة  السلفات  أوبرسم  املوجودات  هذه  بواسطة  اقتناؤها 
قبل  من  للغير،  املمنوحة  والقروض  املستغل  حساب  أوفي  للشركاء  الجارية 
أدناه والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية   2 األشخاص الذاتيين املشار إليهم في 

املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.
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يجوز لألشخاص املعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط 
II أدناه، مقابل أداء هذه املساهمة بالسعر املنصوص عليه في  الواردة في البند 

IIIأدناه. البند 

 ،2020 يناير  فاتح  من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية  السنوات  برسم  يتم  وال 
29 من املدونة العامة للضرائب والتي تم  اعتماد النفقات املشار إليها في املادة 
صرفها عند تقييم مجموع الدخل في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية 
للخاضعين للضريبة املنصوص عليه في املادة 216 من املدونة السالفة الذكر، 
وذلك في حدود مبلغ املوجودات أوقيمة املنقوالت أوالعقارات غير املخصصة 
أوفي  للشركاء  الجارية  الحسابات  في  املدرجة  أومبلغالسلفات  منهي  لغرض 

املصرح بها. حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير املشار اليها أعاله، 

يعتبر أداء هذه املساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي املعني من أداء الضريبة 
على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات املتعلقة بها واملترتبة عن تقييم 

نفقات الخاضعين للضريبة في إطار فحص مجموع وضعيتهم الضريبية.

- األشخاص املعنيون   2

: تهم هذه املساهمة األشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي باملغرب 

املتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أومحتفظ بها في   - ألف( 
شكل أوراق بنكية متأتية من أرباح أودخول ترتبط بمزاولة نشاط منهي 
برسم الضريبة على   ،2020 أوفالحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 

الدخل طبقا للمدونة العامة للضرائب؛

بواسطة هذه  املقتنين ملنقوالت أوعقارات غير مخصصة لغرض منهي،   - باء( 
املوجودات خالل السنوات غير املتقادمة؛

جيم( - املنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي 
خالل السنوات غير  حساب املستغل أوعمليات قروض ممنوحة للغير، 

املتقادمة.
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II - االلتزامات والشروط 

1 - اإللتزام باإلقرار وشروط االستفادة من املساهمة

: 	  بالنسبة لألشخاص املشار إليهم في 1-2- ألف أعاله 

من أجل االستفادة من املساهمة، يقوم األشخاص املعنيون بإيداع املوجودات 
الخاضعة  بنكا،  باعتبارها  املعتمدة،  االئتمان  الذكر لدى مؤسسات  السالفة 
املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في   103.12 ألحكام القانون رقم 
 1436 بتاريخ فاتح ربيع األول   1.14.193 الصادر بتنفيذه الظهير رقم  حكمها، 

)24 ديسمبر 2014(.

يجب أن تكون الودائع موضوع إقرار منجز وفق أوعلى مطبوع نموذجي تعده 
: يتضمن  اإلدارة، مقابل وصل يسلمه البنك املعني، 

؛ 	  عناصر التعريف املتعلقة بالطرف الدافع 

مبلغ املوجودات املودعة في حسابات بنكية أواملحتفظ بها في شكل أوراق    	
. بنكية

1-2- باء وجيم أعاله : 	  بالنسبة لألشخاص املشار إليهم في 

: من أجل االستفادة من املساهمة، يقوم األشخاص املعنيون 

بإيداع إقرار مكتوب على أووفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة مقابل وصل    	
لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أومؤسستهم الرئيسية، 

: يتضمن البيانات التالية 

مؤسسته 	  أومقر  للملزم  الضريبي  واملوطن  والشخ�ضي  العائلي  االسم 
؛ الرئيسية 

؛	  رقم التعريف الضريبي 

املنقوالت أواملمتلكات العقارية أومبلغ السلفات املدرجة في 	  قيمة اقتناء 
الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير؛
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حسب 	  الذكر  السالف  اإلقرار  إيداع  عند  تلقائيا  املساهمة  بدفع 
املنقوالت  على أساس قيمة اقتناء  IIIأدناه،  السعر املشار إليه في البند 
الجارية  الحسابات  في  املدرجة  السلفات  أومبلغ  العقارية  أواملمتلكات 

أوفي حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير. للشركاء 

ويتم دفع مبلغ املساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم 	 
الضريبي أومؤسستهم الرئيسية على أساس ورقة إعالم بالدفع محررة 
مؤرخة  اإلدارة  تعده  نموذجي  مطبوع  أوعلى  وفق  نظائر   )3( ثالثة  في 

: وموقعة من قبل الطرف الدافع يبين 
مؤسسته 	  أومقر  للملزم  الضريبي  واملوطن  والشخ�ضي  العائلي  االسم 

الرئيسية؛
؛	  رقم التعريف الضريبي 
؛	  أساس احتساب املساهمة 

مبلغ املساهمة املدفوع.	 

إلتزامات مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا  -  2

يتعين على مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة للقانون رقم 
103.12 السالف الذكر :

أ (  أن تقتطع املساهمة برسم املوجودات املودعة في حسابات بنكية أواملحتفظ 
بها في شكل أوراق بنكية التي تم ايداعها، بالسعر املنصوص عليه في البند 
بعده وأن تدفعها إلى قابض إدارة الضرائب خالل الشهر املوالي للشهر   III

الذي تم فيه إيداع اإلقرار.

نموذجي،  مطبوع  أوعلى  وفق  منجزة  إعالم"  "ورقة  بواسطة  دفع  كل  ويتم 
: مؤرخة وموقعة من لدن الطرف الدافع وتتضمن 

 رقم اإلقرار املذكور ؛	 

شكل 	  في  بها  أواملحتفظ  بنكية  حسابات  في  املودعة  املوجودات  مبلغ 
أوراق بنكية التي تم ايداعها من طرف الخاضع للضريبة ؛

مبلغ املساهمة املدفوع.	   
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املشار إليها أعاله إلى املديرية العامة  "ورقة إعالم"  أن ترسل نظائر من  ب (  
للضرائب خالل الشهر املوالي للشهر الذي تم فيه دفع املساهمة.

III- سعر املساهمة

من مبلغ املوجودات املودعة لدى األبناك   % 5 يحدد سعر املساهمة في نسبة 
أواملحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها 
لغرض  املخصصة  غير  أوالعقارات  املنقوالت  قيمة  باملغربأومن  املقيمة  بنكا 
منهي التي تم اقتناؤها بواسطة هذه املوجودات أومن مبلغ السلفات املدرجة في 

أوفي حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير. الحسابات الجارية للشركاء 

IV-الجزاءات

مبلغ  بدفع  تقم  لم  التي  بنكا  باعتبارها  املعتمدة  االئتمان  تتعرض مؤسسات 
أداء  عالوة على  أعاله،   II-2 البند  في  املساهمة داخل األجل املنصوص عليه 
في  عليها  املنصوص  بالتحصيل  املتعلقة  للجزاءات  للمساهمة،  األصلي  املبلغ 

املدونة العامة للضرائب.

كما يفقد األشخاص الذاتيون املعنيون املشار إليهم في 1-2 - باء وجيم أعاله الذين 
لم يحترموا الشروط وااللتزامات املنصوص عليها أعاله، الحق في االستفادة من 

هذه املساهمة ويظلون خاضعين للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

V-مدة تطبيق املساهمة

30 يونيو2020 للقيام  تمنح لألشخاص املعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى 
املساهمة برسم املوجودات املعنية أوبرسم  باإلقرار املشار إليه أعاله وأداء 
املوجودات  هذه  بواسطة  اقتناؤها  تم  التي  أوالعقارات  املنقوالت  قيمة 
املستغل  حساب  أوفي  للشركاء  الجارية  الحسابات  في  املدرجة  أوالسلفات 

للغير. املمنوحة  والقروض 

قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن تمديد هذا األجل مدة شهرين، 



مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 1122020

    إضافة املادة 7 مكررة إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات الضريبية 
املتعلقة بعوارض األداء

 2020 املالية  قانون  مشروع  تجويد  في  األغلبية  فرق  بمعية  الفريق  ساهم 
بإضافة مادة جديدة في باب املساهمات اإلبرائية تم قبولها من طرف الحكومة 

: رحت. وهي على الشكل االتي 
ُ
كما اقت

بعوارض  املتعلقة  الضريبية  الغرامات  برسم  إبرائية  مساهمة  إحداث  يتم 
املقدمة  للشيكات  بالنسبة  تسويتها  تتم  لم  والتي  ترتيبها،  كان  كيفما  األداء 

31 دجنبر 2019 كحد أق�ضى. بتاريخ  لألداء 

1 - سعر  وأداء املساهمة اإلبرائية :

يحدد سعر املساهمة اإلبرائية في 1.5 % من مبلغ الشيك أوالشيكات غير املؤداة 
دجنبر   31 بتاريخ  التي لم تتم تسويتها واملقدمة لألداء  موضوع عوارض األداء 

2019 كحد أق�ضى، شريطة أن يتم أداء هذه املساهمة خالل سنة 2020.

درهم كحد أق�ضى بالنسبة   10.000 يحدد مبلغ املساهمة السالفة الذكر في 
املعنويين،  لألشخاص  بالنسبة  درهم   50.000 وفي  الطبيعيين،  لألشخاص 
التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة  كيفما كان عدد عوارض األداء 

31 دجنبر2019 كحد أق�ضى. بتاريخ  لألداء 

يتم أداء املساهمة اإلبرائية املذكورة دفعة واحدة.

: 2 - اآلثار املترتبة عن أداء املساهمة البردائية 

األشخاص  ذمة  تبرئة  أعاله  إليها  املشار  اإلبرائية  املساهمة  أداء  عن  يترتب 
التي لم تتم تسويتها  املعنيين بأداء الغرامات الضريبية املتعلقة بعوارض األداء 

2019 كحد أق�ضى. 31 دجنبر  بتاريخ  بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء 
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من طرف  من صحته  والتأكد  الشيك  تعزيز مصداقية  إلى  التعديل  ويهدف   
املنخرطين في هذه الخدمة، وإعادة الثقة في املعامالت التجارية وتحسين مناخ 
كما يرنومواصلة  األعمال بالنسبة للفئات املتوسطة ودوي الدخل املنخفض، 
الجهود واستثمار التكنولوجيات الحديثة واالبتكارات املالية من أجل توسيع 
قاعدة املغاربة الذين يلجؤون للخدمات املصرفية والتمويلية كما سيمكن من 

ضخ موارد مالية مليزانية الدولة.

     املادة 8 التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات ملنشأة بالخارج

يمكن  وإذ  املادة.  هذه  بخصوص  تعديالن  األغلبية  فرق  بمعية  الفريق  قدم 
مشروع  في  جاء  الذي  املرجعي  للنص  تصحيح  األوملجرد  التعديل  اعتبار 
بعض  العفوعن  بشأن   1.61.427 رقم  الشريف  الظهير  باعتماد  القانون 
أكتوبر   17 املوافق   1379 ربيع الثاني   14 املخالفات لنظام الصرف الصادر في 
 1379 من ربيع اآلخر   14 بتاريخ   1.59.358 1959 عوض الظهير الشريف رقم 
فإن  األجنبية،  أوبالعمالت  بالخارج  باملمتلكات  املتعلق   )1959 أكتوبر   17(
من  املتأتية  املوارد  إلىتخصيص  يهدف  كونه  جوهريا  يعتبر  الثاني  التعديل 
مناصفة  بالخارج  واملنشآت  واملوجودات  املمتلكات  برسم  التلقائية  التسوية 
"صندوق التماسك  بين الحساب الخصو�ضي املرصد ألمور خصوصية املسمى 
الخاص  "الصندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  والحساب  االجتماعي" 
مع تقديم تعديالت على  للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها" 
الخاصين  التعديلين  على  الحكومة  وافقت  وقد  للمالئمة.  الصندوقين  موارد 

بهذه الصناديق. 

    مادة إضافية : املادة 8 مكرر استيفاء املسطرة القانونية لنزع امللكية 

تفاديا للمنازعات القضائية وتضخم املبالغ املحكوم بها ضد الدولة والجماعات 
الخاصة   9 املادة  ملضامين  سليم  ولتنزيل  املالي،  االعتداء  حالة  في  الترابية 
قدمت  بتنفيذ االحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، 
فرق األغلبية مادة إضافية على مشروع قانون املالية تنصعلى قواعد واضحة 
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وموحدة في مجال تحديد قيمة التعويض عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة 
عند الحكم بنزع امللكية، إضافة إلى التنصيص على إثارة املسؤولية الشخصية 
القانونية  املسطرة  يحترمون سلوك  ال  والذين  املادي  االعتداء  في  للمتسببين 
املتعلق   7.81 لنزع امللكية ألجل املنفعة العامة املنصوص عليها في القانون رقم 

بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت.

ومن شأن هذا اإلجراء أن يحافظ على حقوق املنزوع ملكيتهم ويؤطر التعويض 
املبالغ  القضائية وتضخم  املنازعات  تكاثر  تفادي  ن من 

ّ
ويمك امللكية  نزع  عن 

املادي،  املحكوم بها ضد الدولة والجماعات الترابية والسيما في حالة االعتداء 
وتيرة  وتسريع  السابقة  األحكام  لتصفية  املقترح  التعديل  مع  باملوازاة  وذلك 

تنفيذ هذه األحكام.

وبعد نقاش مستفيض وعلى ضوء فلسفة ومضمون تعديل فرق األغلبية ـ وافقت 
الحكومة على إضافة مادة جديدة على أساس إعادة صياغتها وفق االتي :

املفتوحة  االعتمادات  إطار  في  مقامه  يقوم  أومن  بالصرف  لآلمر  يمكن  ال 
بأي  يلتزم  أن  ومجموعاتها  الترابية  الجماعات  وميزانيات  العامة  بامليزانية 
العقارات  على  استثمارية  مشاريع  إلنجاز  بتنفيذها  األمر  أوإصدار  نفقة 
املسطرة القانونية لنزع  املادي ودون استيفاء  أوالحقوق العينية باالعتداء 

امللكية ال جل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت.

 املادة 9 : تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها 

وعرفت مناقشتها   ،2020 اعٌتبرت هذه املادة من نواة مستجدات قانون املالية 
اختالفا في التفسير بين مختلف مكونات البرملان وتفاعل املجتمع املدني. إذ ذهبت 
أطراف باعتبار وجودها بقانون املالية خرقا للدستور وافراغا لألحكام القضائية 
ومن بينهم فرق األغلبية أن مكانها الصحيح  من محتواها ورأت أطراف أخرى، 
من القانون التنظيمي للمالية والتي   14 هوقانون املالية وفق مقتضيات املادة 
تنص على أن نفقات تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات 

التسيير التي يتكلف قانون املالية للسنة بتحديدها وبيان كيفية أدائها.
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تنفيذ  ويهدد  املالية  التوازنات  يهدد  العمومية  األموال  عن  الحجز  وكون 
املشاريع املبرمجة وما لذلك من أثار على الجوانب االقتصادية واملالية خاصة 
أن السنوات الثالث األخيرة شهدت الحجز على أزيد من 10 مليار درهم، عملت 
قانون  في مشروع  جاءت  كما   9 املادة  على  تعديل  تقديم  على  األغلبية  فرق 
مكرر بخصوص   15 واملادة  مكرر أعاله،   8 املالية وبعد اقتراح إضافة املادة 
تنفيذ  صندوق   " يسمى  خصوصية  ألمور  مرصد  خصو�ضي  حساب  إحداث 
األحكام  تنفيذ  وضمان  املساطر  تبسيط  بغية  الدولة  ضد  الصادرة  األحكام 

: 9 على الشكل التالي  القضائية. وجاء مقترح فرق األغلبية بخصوص املاد 

لقانون املالية،   130.13 من القانون التنظيمي رقم   14 "تطبيقا ألحكام املادة 
املبالغ الناتجة عن االحكام والقرارات القضائية  تنفذ النفقات املتعلقة بأداء 
املق�ضي به والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الدولة،  الحائزة لقوة ال�ضيء 
طبقا  وذلك  املواليتين،  الفقرتين  في  حصرية  بصفة  املحددة  الكيفيات  وفق 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

في حدود االعتمادات املالية  النفقات املذكورة أعاله،  يتم االمر بدفع وأداء  أ -  
 )  90( املفتوحة بامليزانية خالل السنة املالية الجارية وذلك داخل أجل تسعون 

يوما من تاريخ تبليغ االعذار  بالتنفيذ.

ب -  في حالة عدم توفر االعتمادات الالزمة للتنفيذ خالل السنة املالية الجارية 
يتعين القيام من أجل تنفيذ النفقات املذكورة وأدائها بأحد  اوعدم كفايتها، 

: اإلجراءات التالية 

وفق 	  الجارية  املالية  السنة  خالل  للتنفيذ  الالزمة  االعتمادات  تحويل 
الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

الجارية 	  السنة  خالل  وذلك  االقتضاء،  عند  تكميلية  اعتمادات  فتح 
طبقا ألحكام املادة 42 من القانون التنظيمي لقانون املالية رقم 130.13 

التنظيمية. ونصوصه 
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السنة 	  املذكورة برسم  النفقات  وأداء  لتنفيذ  الالزمة  فتح االعتمادات 
املالية املوالية وعند االقتضاء برسم السنة الثانية اوالثالثة املواليتين، 

بحسب الحالة، وذلك في حدود املبالغ املحكوم بها.

مجال  في  كل  العموميين  واملحاسبين  واملراقبين  بالصرف  االمرين  على  يتعين 
اختصاصه، التقيد باملقتضيات القانونية السابقة تحت طائلة إثارة املسؤولية 
والسيما  املقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 
واملراقبين  بالصرف  االمرين  مسؤولية  بتحديد  املتعلق   61.99 رقم  القانون 

العموميين. املحاسبين 

التنفيذ  إجراءات  مباشرة  يمكن  ال  الذكر،  السالفة  للمقتضيات  وطبقا 
للدولة  العامة  بامليزانية  املرصودة  االعتمادات  على  الحجز  والسيما  الجبري، 
ثالث  مرور  بعد  إال  للخزينة  الجارية  اوالحسابات  الخصوصية  أوالحسابات 

سنوات كاملة من تاريخ اإلعذار بالتنفيذ.

وبهدف ضمان تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة يتم إحداث مرصد ألمور 
والجماعات  الدولة  الصادرة ضد  األحكام  تنفيذ  "صندوق  يسمى  خصوصية 

الترابية".

وأفضت املناقشة املستفيضة إلى اعتماد صيغة توافقية بين مكونات مجلس 
النواب تنص على :

الدولة  ضد  نهائية  تنفيذية  قضائية  ألحكام  الحاملين  الدائنين  على  "يتعين 
اآلمر  مصالح  أمام  إال  باألداء  يطالبوا  أال  ومجموعاتها  الترابية  أوالجماعات 

بالصرف لإلدارة العمومية أوالجماعات الترابية املعنية.

أوجماعة  الدولة  يلزم  للتنفيذ،  قابل  نهائي  قضائي  حكم  صدور  حالة  في 
يتعين األمر بصرفه داخل أجل أقصاه  مبلغ معين،  ترابية أومجموعاتها بأداء 
تسعون)90( يوما ابتداء من تاريخ اإلعذار بالتنفيذ في حدود االعتمادات املالية 
املفتوحة بامليزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد املحاسبة العمومية، وإال 
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تلقائيا من طرف املحاسب العمومي داخل اآلجال املنصوص عليها  يتم األداء 
بمجرد  باألنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس اآلمر بالصرف عن األداء 

انصرام األجل أعاله.

وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم 
القضائي عبر األمر بصرف املبلغ املعين في حدود االعتمادات املتوفرة بامليزانية، 
املبلغ  ألداء  الالزمة  االعتمادات  بتوفير  وجوبا  بالصرف  اآلمر  يقوم  أن  على 
سنوات   )4( املتبقي في ميزانيات السنوات الالحقة وذلك في أجل أقصاه أربع 
الدولة  وممتلكات  أموال  تخضع  أن  دون  أعاله،  إليها  املشار  الشروط  ووفق 

والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية."

    مادة إضافية : إحداث حساب خصو�ضي مرصد ألمور خصوصية يسمى 
" الصندوق الخاص بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها

والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق   51.17 رقم  اإلطار  القانون  صدور  بعد 
7 دي الحجة 1440 )9  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 
اقترحت فرق األغلبية مادة إضافية تخص إحداث صندوق   )2019 أغسطس 
من   47 للمادة  تفعيال  جدودتها  وتحسين  والتكوين  التربية  بمنظومة  خاص 
القانون اإلطار 51.17 السالف الذكر، حظيت بموافقة الحكومة وجاءت على 

 : النحواالتي 

"رغبة في تعبئة املوارد وتوفير الوسائل الالزمة لتمويل منظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي وتنويع مصادرها وتحسين جودتها والرفع من مردوديتها، وتفعيال 
التربية والتكوين  املتعلق بمنظومة   51.17 القانون اإلطار رقم  من   47 للمادة 
 1440 الحجة  دي   7 بتاريخ   1.19.113 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
حساب خصو�ضي   2020 من فاتح يناير  يحدث ابتداء   ،)2019 أغسطس   9(
التربية  للنهوض بمنظومة  الصندوق الخاص   " مرصد ألمور خصو�ضي يسمى 
املنهي  والتكوين  بالتربية  املكلف  الوزير  ويكون  جودتها"،  وتحسين  والتكوين 

أمرا بقبض موارده وصرف نفقاته. والتعليم العالي والبحث العلمي" 
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: II- يتضمن هذا الحساب 

ـ: في الجانب الدائن 

املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة 	 
مساهمة الجماعات الترابية في إطار اتفاقي 	 
مساهمة املؤسسات واملقاوالت العمومية في إطار اتفاقي	 
مساهمة القطاع الخاص 	 
لوضعيتهم 	  الطوعية  بالتسوية  املعنيين  أشخاص  مساهمة  عائدات 

الجبائية
عائدات املساهمة اإلبرائية املتعلقة بالتسوية التلقائية	 
مساهمة املنظمات الدولية	 
؛	  الهبات والوصايا 

؛	  املوارد املختلفة 

: في الجانب املدين 

النفقات املدفوعة لبرامج دعم التعليم االولي 	   
والبحث 	  التكوين  منظومة  وتطوير  دعم  لبرامج  املدفوعة  النفقات   

لعلمي ا
النفقات املدفوعةبتنويع العرض التربوي والتعليمي التكويني	 
املبالغ املدفوعة لبرامج الخدمات االجتماعية للطلبة والتالميذ	 
النفقات املتعلقة بتنفيذ االلتزامات التعاقدية 	 

مختلفة.	  نفقات 

ووافقت الحكومة على هده املادة اإلضافية بعد ترتيب وتجويد بعض فقراتها 
لوضعيتهم  الطوعية  بالتسوية  املعنيين  اأاشخاص  مساهمة  عائدات  وتغيير 
بالصيغة  التلقائية  بالتسوية  املتعلقة  اإلبرائية  املساهمة  وعائدات  الجبائية 

: االتية 
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برسم  التلقائية  بالتسوية  املتعلقة  اإلبرائية  املساهمة  حصيلة  من   %  50  "
من قانون   8 املادة  املحدثة بموجب  بالخارج،  املنشأة  املمتلكات واملوجودات 

2020"؛ للسنة املالية   70.19 املالية رقم 

    تغييرالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى"صندوق دعم التماسك 
االجتماعي"

ونفس االمر يهم صندوق التماسك االجتماعي حيث اقترحت فرق األغلبية ان   
تضخ في موارده 

من املساهمة إإلبرائية املتعلقة بالتسوية التلقائية برسم املمتلكات 	   50
 70.19 املالي  القانون  من   7 املادة  وفق  بالخارج  املنشأة  واملوجودات 

2020 برسم السنة املالية 

%من مساهمة برسم الودائع البنكية واملوجودات املحتفظ بها في 	   50
 8 شكل أوراق بنكية في إطار التسوية التصالحية الطوعية وفق املادة 

70.19 برسم السنة املالية 2020. من القانون املالي 

بالتسوية  الخاصة  التعديل  من  األولى  الفقرة  إال  تقبل  لم  الحكومة  ان  إال 
املمتلكات. برسم  التلقائية 

    إحداث مناصب مالية :

لفائدة األشخاص  منصب   200 يرنوتخصيص  بتعديل  األغلبية  تقدمت فرق 
املخصصة  املئوية  للنسبة  حقيقي  لتفعيل  تعديالت  مع  إعاقة  وضعية  في 
بهم  مباراة خاصة  وتنظيم  إعاقة  في وضعية  لألشخاص  املالية  املناصب  من 
ومشتركة بين القطاعات الوزارية التي ال تتطلب القدرة البدنية، بهدف ضمان 
من   22 في  الصادر   1.92.30 رقم  الشريف  الظهير  مقتضيات  تطبيق  حسن 
بالرعاية  املتعلق   07.92 القانون  بتنفيذ  شتنبر1993(   10(  1414 ربيع األول 
 18 الصادر في   2.97.218 وكذا املرسوم رقم  االجتماعية لألشخاص املعاقين، 
املتعلق  رقم05.81  القانون  بتطبيق   )1997 ديسمبر   19(  1418 من شعبان 
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الظهير  بتنفيذه  الصادر  البصر  وضعاف  للمكفوفين  االجتماعية  بالرعاية 
والقانون   ،)1982 )6ماي   1402 من رجب   11 بتاريخ   1.82.246 الشريف رقم 
املتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص املعاقين الصادر بتنفيذه   07.92 رقم 
سبتمبر   10(  1414 األول  ربيع  من   22 بتاريخ   1.92.30 الشريف رقم  الظهير 

.)1993

لفائدة  مالي  منصب   200 لتخصيص  املتعلقة  الفقرة  الحكومة  قبلت  حيث 
األشخاص في وضعية إعاقة. 
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الثاني الجزء 

مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 للسنة املالية 2020
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الجلسة العمومية ليوم االثنين 21 ذو القعدة 1441 املوافق ل13 يوليوز 2020

مداخلة السيد النائب د.مصطفى ابراهيمي
رئيس فريق العدالة والتنمية

ملناقشة مشروع قانون املالية املعدل رقم 35.20 
للسنة املالية 2020
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بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين

؛ السيد الرئيس املحترم 
؛ السيد الوزير املحترم 

السيدات والسادة النواب املحترمون.

مشروع  ملناقشة  والتنمية،  العدالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
قانون  آخر  عن  سنة  ثالثين  بعد   ،2020 املالية  للسنة  املعدل  املالية  قانون 
واألول بعد اعتماد   2011 واألول في ظل دستور  مالية معدل عرفه املغرب، 
تق�ضي  التعديلية  القوانين  كانت  فإذا   ،130.13 للمالية  التنظيمي  القانون 
السياسية،  أو  االقتصادية  الظرفية  تغير  مع  األصلية  التوقعات  بتكييف 
ونتيجة متغيرات وظروف طارئة لم تكن متوقعة لدى أي حكومة، فإن السياق 
نتيجة  جاء  حيث  املقاييس  بجميع  استثنائي  هو  التعديل  هذا  فرض  الذي 
وخلفت  املغرب  بينها  ومن  العالم  بلدان  جميع  وبائية ضربت  جائحة  لتف�ضي 

آثارا وتداعيات كارثية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.

تجلياته   بين  من  وطني  وإجماع  بحس  املعدل  املالية  قانون  مشروع  نناقش 
السياسيين واالقتصاديين واإلنصات  الفاعلين  الحكومة على مختلف  انفتاح 
الحلول  إيجاد  ومحاولة  الوطني  االقتصاد  إنعاش  بشأن  ومقترحاتهم  آلرائهم 
فاألحزاب والنقابات الوطنية قدمت  القمينة بتجاوز تداعيات جائحة كورونا، 
واملدنية،  املهنية  الهيآت  من  للعشرات  االستماع  تم  كما  ومقترحتها  مذكراتها 
حتى  وتجميع مطالبها ومقترحاتها،  لتقييم األضرار و الخسائر التي تعرضت لها  
يكون لهذا املشروع الذي بين أيدينا النجاعة الكافية والفعالية القادرة على 
آمال جديدة وحلول موضوعية   للجائحة وضخ  السلبية  اآلثار  من  التخفيف 
ومحاربة  الشرائية  القدرة  بحماية  يتعلق  ما  خاصة  املجتمعي  النسيج  إلنقاذ 
على   والحفاظ  تنافسيتها  وتقوية  الوطنية  املقاولة  صمود  ودعم  الهشاشة 
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من  بالرغم  الوطني  لالقتصاد  فعلية  انطالقة  وإعطاء  الشغل  استقرار سوق 
التراجع الكبير الذي يعرفه االقتصاد العالمي و اإلقليمي.

هل نجح املغرب في  والسؤال األول الذي يجب أن نطرحه بهذه املناسبة هو: 
اجتياز املرحلة األولى من األزمة التي فرضتها جائحة كورونا ؟

اإلجابة لو أجرينا استفتاء شعبيا الكل مجمع على جواب نعم والعبرة بالنتائج: 
أو  اإلصابات  بعدد  األمر  تعلق  سواء  الوبائي  الوضع  في  التحكم  بعد  خاصة 

أو الحاالت الحرجة أو الوفيات.  حاالت االستشفاء 

 
UKUSAإيطالياإسبانيافرنسااملغرب 

253000243000290000illions+15745170000 +/ 862881 -  االصابات

31اإلنعاش

الوفيات 
250

% 1.630000284003500044800133666

78%املتعافون

ويرجع الفضل، من بعد هللا عز وجل، في هذا النجاح إلى :

  الرؤية االستباقية »الناجحة والناجعة« لصاحب الجاللة محمد السادس 
حفظه هللا وقراراته الحكيمة وتوجيهاته الرشيدة والتي أعطت األولوية لصحة 
واألولويات  االعتبارات  بقية  على  وسالمتهم،  وأمنهم  واملواطنات  املواطنين 

االقتصادية.

العمومية  واملؤسسات  والعسكرية  املدنية  الدولة  مؤسسات  عمل   
: والجماعات الترابية 

واملراقبة، . 1 والتقييم  بالتشريع  اليومية  ومواكبتها  البرملانية  املؤسسة 
لتوفير اإلطار القانوني الالزم لتدبير ومعالجة هذه الجائحة وكذا للتعريف 
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اإلشكاليات  معالجة  في  واملساهمة  الحكومية  التدابير  حول  واملرافعة 
الشهرية  الجلسات  وتقويمها من خالل  وتقييمها  بها  املرتبطة  امليدانية 
لجميع  األسبوعية  املساءلة  جلسات  أو  الحكومة  رئيس  مع  الرقابية 
الدائمة  للجان  اليومية  االجتماعات  خالل  او  الوزارية،  القطاعات 
كاذبة  وافتراءات وإشاعات  تبخيس  البعض من  يروجه  ما  على خالف 
ممثلي  ومساهمات  واإلحصائيات  الوقائع  وتدحضها  تفندها  ومغرضة، 
الحلول  من  بالعشرات  واألخذ  املبادرات  من  العديد  إخراج  في  األمة 

املقترحات.

وجهود الحكومة وعملها الدؤوب لتجاوز تداعيات الجائحة خدمة للوطن . 2
والشاهد على ذلك الكم الهائل من التدابير والقرارات التي  واملواطنين، 
مكافحة  من خالل صندوق  امللكية  التوجيهات  على ضوء  اتخاذها  تم 
وللتخفيف  مليار درهم لرعاية املصابين،   33 الذي عبئت له   19 كوفيد 
درهم  مليار   18 االقتصادية،  وتداعياتها  االجتماعية  الجائحة  آثار  من 

 : منها تم صرفها كاآلتي 

مليار درهم لتأهيل القطاع الصحي،	   2

املتوقفين مؤقتا عن 	  ألف من األجراء   900 مليار درهم لدعم  و16 
)CNSS(، وضمان حد  العمل بواسطة صندوق الضمان االجتماعي 
ماليين ونصف من األسر العاملة في القطاع   5 أدنى للدخل لفائدة 

 ،RAMED واالهتمام بوضعية الفئات الهشة  غير املهيكل، 

في 	  توجد  التي  املقاوالت  ومواكبة  لدعم  بها  ملتزم  درهم  ماليير   7
الضمان  لصندوق   5  : الجائحة  تداعيات  بفعل  صعبة  وضعية 

.)CNSS(لصندوق الضمان االجتماعي املركزي و2 

45 ألف مقاولة 	  17 مليار درهم لضمان أوكسجين لتمويل ما يفوق 
املستحقات من طرف الدولة،  تسريع أداء  خاصة الصغيرة جدا، 
تأجيل  األجراء،  تعويض  االجتماعية،  التحمالت  تعليق   ،CL/ EP

... القروض 



127 مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 2020

املواطنين  لعيش  األساسية  بالحاجيات  األسواق  تموين  ضمان  إلى  باإلضافة 
)لم يعرف املغرب ال أزمة خبز وال غيرها من  من مواد غذائية وغاز البوطان ... 

الحاجيات الضرورية لعيش املواطنين كما وقع بالعديد من الدول(.

األمامية  الصفوف  في  العاملين  الفاعلين  بمختلف  نشيد  املناسبة  وبهذه 
ورجال الصحة والتعليم والسلطات املحلية وقوات األمن الوطني  من نساء 
املدنية  والوقاية  املساعدة  والقوات  امللكية  املسلحة  والقوات  امللكي  والدرك 
ومستخدمي  والتجار  والفالحين  املهنيين  وكل  النظافة  وعامالت  وعمال 
الضرورية  الخدمات  تأمين  على  الساهرين  من  وغيرهم  البنكية،  املؤسسات 

وتزويد املواطنين بحاجاتهم اليومية. 

عبر  وخصوصا  ؟  الحكومة  أليست  اإلجراءات  هذه  كل  بتنزيل  قام  من 
انخراط الجماعات الترابية في املجهود التضامني الوطني بتعاون مع مختلف 
السلطات العمومية والترابية واملؤسسات الصحية من خالل أدوارها في مجال 
حفظ الصحة والنظافة وضمان استمرارية مختلف خدمات القرب واملرافق 
العمومي  املجهود  إسناد  في  املقدر  دورها  فضال عن  األزمة،  عز  في  العمومية 
الجائحة،  من  املتضررة  واألسر  الفئات  لفائدة  االجتماعي  الدعم  تعبئة  في 
لذلك ندعو إلى عدم املساس باختصاصات هذه الجماعات ومن ذلك عدم 
تعطيل انعقاد دوراتها، أو تجميد اختصاصاتها الدستورية املنصوص عليها 
التنظيمية املؤطرة لها بدوريات ومناشير ألسباب غير مفهومة  في القوانين 
 2020 يوليوز   11 بتاريخ  الصادرة  الداخلية  لوزير  األخيرة  الدورية  ومنها 
والتي تمس مباشرة باملبدأ الدستوري املتعلق بالتدبير الحر، بحيث كان من 
للمصادقة  الترابية  الجماعات  ملجالس  استثنائية  لدورات  الدعوة  االليق 
حيث  من  الحالية  الظرفية  االعتبار  بعين  آخذة  التعديلية  ميزانيتها  على 
تقليص املداخيل ومراجعة األولويات والبرامج خاصة واننا على مرمى حجر 
من استحقاقات ديمقراطية ستكون فيه الكلمة األولى واألخيرة للمواطن، 
بل وندعو الحكومة إلى الحرص على تنزيل ما تبقى من التزاماتها اتجاه هذه 
دفعة جديدة وقوية للجهوية املتقدمة حتى تكون رافعة وإعطاء  الجماعات، 
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املقاوالتي  النسيج  ودعم  االقتصادي،  واالنعاش  املستدامة  الجهوية  للتنمية 
في هذه  خاصة  واملجالية   االجتماعية  الفوارق  وتقليص  االجتماعي  واإلدماج 

الظروف الصعبة التي تستوجب سياسة القرب.

رئيس  للسيد  الوطني  القرار  عاليا  نثمن  فإننا  شرطا،  املناسبة  ومادامت 
الفاعلين السياسيين واالجتماعيين،  الحكومة باالنفتاح والتشاور مع مجموع 
وذلك من  فيما يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي،  أغلبية ومعارضة، 
منطلق التعاون والحاجة إلى تعزيز أدوارهم الدستورية ومكانتهم في االقتراح 

والوساطة. والتأطير 

 ،2021 املقبلة  للسنة  االنتخابية  االستحقاقات  بشأن  مشاوراته  عن  فضال 
التي اتبعت بلقاء لألمناء العامين ورؤساء األحزاب السياسية املمثلة في البرملان 
املرتبطة  األساسية  القضايا  حول  الرؤى  لتبادل  الداخلية،  وزير  السيد  مع 
التزام  »ضرورة  على  خاللها  التأكيد  تم  حيث  االستحقاقات  لهذه  بالتحضير 
الشريف،  والتنافس  النزاهة  وواجب  االنتخابات،  بأخالقيات  األطراف  جميع 
االنتخابي  الشأن  على  القائمين  ملساعدة  وذلك  الديمقراطية،  بقيم  والتحلي 

على التصدي الصارم لكل التجاوزات«.

: وفي هذا السياق نؤكد على موقفنا الثابت 

؛. 1 بتحصين ما راكمته بالدنا من مكتسبات ديمقراطية 

الجهد . 2 وترشيد  الحكامة  تراعي  بمنهجية  املقبلة  االستحقاقات  تدبير 
كافة  تجديد  على  الداخلية  وزارة  تأكيد  مع  خاصة  واإلمكانيات 
من مجل�ضي   ،2021 املؤسسات املنتخبة الوطنية واملحلية واملهنية سنة 
الجهوية  واملجالس  اإلقليمية  واملجالس  الجماعية  واملجالس  البرملان 

؛ والغرف املهنية، عالوة على انتخابات ممثلي املأجورين 

تسبق . 3 التي  السابقة  السلبية  املمارسات  مع  النهائي  الطي  ضرورة 
االستحقاقات االنتخابية أو تواكبها والتي تمس بمصداقيتها وشفافيتها. 
األمر  تعلق  سواء  واحد،  مركب  في  أننا جميعا  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا 
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املقبلة  االستحقاقات  بإنجاح  أو  وتداعياتها  كورونا  جائحة  بمواجهة 
أو نفشل  فإما أن ننجح جميعا،  حيث كل واحد منا في حاجة لآلخر، 

. جميعا

رفض كل خطاب عدمي تيئي�ضي يمس باالختيار الديمقراطي باعتباره . 4
ثابتا دستوريا، ويضر بوظيفة األحزاب السياسية ومختلف مؤسسات 
الوساطة، ونقول إن املغرب قوي بمؤسساته، ولن يقبل أي مغربي حر 
التضحية بما تمت مراكمته بعد دستور 2011، وأننا عازمون على امل�ضي 
قدما للمساهمة في إنجاح االستحقاقات املقبلة حتى نقول للعالم أنه 
رغم الجائحة وإكراهات الظرفية فإن املغرب واملغاربة أقوياء بتضامنهم 

وثقتهم في مؤسساتهم ورغبتهم في غد أفضل.

كلما  املشوشين  لهؤالء  واملتكرر  املمنهج  االستهداف  لهذا  مالحظتنا  ونلخص 
 : دنت وقربت استحقاقات دستورية في 

إلصاق جميع الكبوات واالخفاقات بالحكومة وإعطاء وتنسيب النجاحات 	 
لغيرها ؛

واألوساط 	  األطراف  بعض  واجترار  والحزبي،  السيا�ضي  العمل  استهداف 
للدعوة إلى حكومة التقنوقراط وحل األحزاب، بل ودعوة هذه األحزاب إلى 
إسناد هذه الحكومة ذات الكفاءات العالية التي يتوقون إلى إقامتها على 

أنقاض االختيار الديمقراطي.

والصحافة الحرة نظير التعبئة  ورجال اإلعالم النزهاء  وإذ ننوه بدور نساء 
من قنوات  القوية واملواطنة ملكونات املشهد اإلعالمي والصحافي الوطني، 
وإذاعات وجرائد ومجالت ومواقع إلكترونية وغيرها، عمومية كانت أو خاصة، 
والتأطير  والتثقيف  والتحسيس  والتوعية  اإلخبار  في  اإليجابي  إسهامها  على 
نطرح عالمات استفهام  العام بالجائحة وتداعياتها وضحدها لألخبار الزائفة. 
بعض وسائل االعالم املأجورة التي يوفر لها  كبيرة حول من الذي يقف وراء 
عام ضد  رأي  لخلق  أو  املغرب،  وصورة  مسبوق الستهداف سمعة  غير  دعم 

الحكومة أو األحزاب السياسية أو املؤسسات املنتخبة ؟
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بفضل الوعي العالي واملسؤولية وثقة املواطنات واملواطنين والتزامهم     
التباعد  تدابير  بكافة  األخذ  في  والعمومية  الصحية  السلطات  بقرارات 
التعبأة  من  مزيد  إلى  والدعوة  الكمامات،  وارتداء  والنظافة  االجتماعي 

على الجائحة وتجاوز تداعياتها. واليقظة إلى حين القضاء 

   بفضل الثقة : إن إشادتنا هذه بمختلف املؤسسات الدستورية ومجموع 
أن  للتأكيد على  إنما جاء  الجائحة،  في مواجهة هذه  الفاعلين واملتدخلين 
املغاربة كسبوا رهانا كبيرا كانوا إلى وقت قريب يبحثون عن مكان له بينهم 

أال وهو عنصر الثقة ؛

؛	  الثقة بين أفراد املجتمع 
؛	  الثقة بين املجتمع ومؤسسات الدولة 
؛	  الثقة بين املجتمع وجمعيات املجتمع املدني 
والثقة بين املجتمع واألحزاب السياسية.	 

السادس حفظه هللا  امللك محمد  الجميع خطاب جاللة  يتذكر  الشأن  وبهذا 
الذي حث فيه على ضرورة : »توطيد الثقة واملكتسبات : لكونها أساس النجاح، 
وفي املؤسسات الوطنية،  ثقة املواطنين فيما بينهم،   : وشرط تحقيق الطموح 
التي تجمعهم، واإليمان في مستقبل أفضل«. )خطاب العرش 29 يوليوز2019(

مقرونة  تكون  أن  يجب  السيا�ضي  الفاعل  وفي  السيا�ضي  الفعل  في  الثقة 
وباملسؤولية، باملصداقية 

؛ 	  نظافة اليد 
؛	  عدم الدفاع عن اللوبيات وجشعها 
؛	  محاربة الفساد 
العمل بتفان إليجاد الحلول املمكنة ومصارحة املواطنين.	 

ألنه ال يمكن ألي نموذج  لذلك وجب علينا جميعا املحافظة على هذه الثقة، 
وفي  اململكة،  مؤسسات  مجموع  في  الثقة  بتعزيز  إال  ناجحا  يكون  أن  تنموي 
العملية السياسية وبتعزيز املناخ السيا�ضي الحر وترسيخ االختيار الديموقراطي 



131 مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 2020

واملؤسساتية  السياسية  اإلصالحات  مسار  وتعزيز  ثابت  دستوري  كخياري 
واملشاركة املواطنة ومعالجة أسباب العزوف عن املشاركة السياسية وتوفير 

شروط التنمية العادلة.

السيد الرئيس،
السيد الوزير،  

السيدات السادة النواب املحترمون،  

فإن إيماننا  على خالف ما عرفته العديد من دول العالم وحتى الغنية منها، 
تأكد مرة أخرى بنجاح مؤسساتنا  الدائم بالعبقرية املغربية واإلمكان املغربي، 
تنهار  فلم  واملالية،  االقتصادية  التداعيات  من  للحد  الجائحة  تدبير  في 
مؤسساتنا الصحية، ولم تتأثر احتياطاتنا الحيوية بشكل كبير، وذلك بألطاف  
هللا وفضل املجهود املتراكم لسنوات عدة أكده صمود اقتصادنا الوطني بفعل  
اإلصالحات والجهود املبذولة منذ سنوات لتطوير وتنويع نسيجنا االقتصادي 
املهيكلة  واملشاريع  القطاعية  االستراتيجيات  من  مجموعة  وتسريع  وتنفيذ 
الكبرى،  بالرغم مما يعرفه املغرب من سنة فالحية صعبة و ما يعرفه   العالم 
أزمة اقتصادية لم يسبق لها نظير. االقتصاديين للمغرب من أسوء  و الشركاء 

وفي هذا الصدد نثمن ما قمتم به من تدابير للحفاظ على احتياطي البالد من 
6 أشهر من الواردات وذلك  العملة الصعبة في مستوى يضمن تغطية أكثر من 

4،5 مليار دوالر. من خالل تعبئة 

الوضعية  استقرار  بعد  الوطنية  االقتصادية  للدورة  الحياة  إعادة    
قانون  مشروع  على  واملصادقة  اقتصادي  إنعاش  خطة  بإرساء  الصحية، 

: مالية معدل لتنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي 

اليقظة  من  باملزيد  املطالبة  إلى  تدفعنا  املستقرة  الصحية  الوضعية  إن 
والتعبأة، ملحاربة البؤر الوبائية التي أصبحت تقض مضاجع املغاربة )العيون، 
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للدورة  الحياة  إعادة  على  العمل  مع  خاصة  وغيرها...(  آسفي  لالميمونة، 
والخدماتية،  واملهنية  والتجارية  الصناعية  األنشطة  وجميع  االقتصادية 
أقرتها السلطات الصحية  التي  التدابير االحترازية  بشرط املحافظة على كافة 
القطاعات  مع  الشأن  هذا  في  والتنسيق  ببالدنا،  الصحي  الحجر  إقرار  منذ 
بها.  التقيد  ضرورة  مع  للمواكبة  مفصلة  مرجعية  دالئل  باعتماد  املعنية، 
الفالحية  والضيعات  الصناعية  للوحدات  التفتيشية  الزيارات  وتكثيف 
والقضائية  التأديبية  الجزاءات  ترتيب  االقتضاء  وعند  التجارية،  واملراكز 

لكل املخالفات التي تهدد صحة وحياة العاملين ومخالطيهم.

إعالن الحكومة عن تبني خطة إلنعاش االقتصاد الوطني تأخذ بعين  لقد جاء 
االعتبار اإلكراهات الدولية وتبحث في اآلليات التي سيتم تعبئتها لضمان توفير 
من  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  وخصوصا  للمقاوالت  الالزمة  التمويالت 
إلنعاش  العمومي  االستثمار  توظيف  في  التفكير  مع  أنشطتها،  استئناف  أجل 
االقتصاد الوطني، لدعم اإلنتاج واالستهالك املحليين وتقوية فرص التشغيل، 
التحتية  البنيات  مستوى  على  املناطق  بعض  في  الحاصل  التأخر  ومعالجة 
االستثمارات  لجلب  املجهود  مضاعفة  مع  هذا  واالجتماعية.  االقتصادية 

الدولية وإعادة النظر في البنية الصناعية واإلنتاجية املغربية.

فاملقاوالت املغربية واجهت وستواجه بسبب هذه الجائحة مشاكل عدة بسبب 
العمل  وجب  لذا  الذاتية،  واملوارد  املال  رأس  وتآكل  وضعف  الديون  وطأة 
على مساعدة هذه املقاوالت على تأمين التمويل الكافي لتجاوز تداعيات هذه 
جدا  والصغيرة  الكبيرة  املتضررة  الشركات  كافة  بذلك  ونقصد  الجائحة، 
وصوال إلى التجار والحرفيين والفالحين، وأصحاب املشاريع واملقاوالت الذاتية، 
في  املعدل  القانون  به  ما جاء  نثمن  إمكانياته وقدرته وهنا  وذلك كل حسب 
ملساعدتكم  هنا  بأننا  املحترم  املالية  وزير  السيد  لكم  ونقول  الصدد،  هذا 
ومؤازرتكم لحل تلك املعادلة الصعبة بستة »مجاهيل« التي جاءت في جوابكم 
العبقرية  بأن  ونعدكم  املالية،  بلجنة  األمة  نواب  ومداخالت  تساؤالت  على 

املغربية التي ذكرناها أعاله ستخلق املعجزات بمشيئة هللا.



133 مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 2020

وتمويل  لدعم   » انطالقة   « امللكية  باملبادرة  قويا  الدفع  إلى  ندعو  وهنا 
من  واستثنائية  ظرفية  وقرارات  تدابير  واعتماد  للشباب،  املوجهة  الشركات 
والتجار  واملقاوالت  األسر  ولوج  وتيسير  الوطني  االقتصاد  إنعاش  دعم  أجل 
واملهنيين والحرفيين إلى التمويالت البنكية بشروط ميسرة وبفوائد تفضيلية 
استثنائية، وندعو الحكومة ايضا إلى أن تكون طرفا ثالثا فاعال في هذه العالقة 
املواطنين  لصالح  األبناك  مواجهة  في  ضاغطا  ووسيطا  للمقاوالت  ضامنا 
وتنزيل ما أقرته في هذا املشروع باعتبارها ضامنا إلنقاذ املقاولة  واملقاوالت، 

الوطنية من الضياع. 

التي جاءت  األولويات  لتحقيق  الحكومة بشأن االستمرارية  أقرته  بما  ونشيد 
بل  االجتماعية،  السياسات  دعم  كمواصلة   2020 لسنة  املالية  قانون  في 
الجائحة،  بالوتيرة املقررة قبل  القطاعات االجتماعية  في  ومواصلة االستثمار 
آليات الحماية االجتماعية،  مع تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية وإرساء 
وملواصلة تنزيل  والتوظيف األمثل لالستثمار العمومي لدعم املقاولة الوطنية، 
الضمان  صندوق  بإصالح  الحكومة  قرار  نثمن  وهنا  الكبرى،  اإلصالحات 
الذي كنا دائما من املنادين بإصالحه، حيث سيقوم بهذا الدور بعد  املركزي، 
إلى  لتحويله  للمصادقة  البرملان  مجلس  على  املعروض  القانوني  إطاره  تغيير 
.وتمكينه  بنك لتمويل املقاوالت مع  تكييف هيآته اإلدارية التدبيرية و الرقابية 
الولوج  لتسهيل  الرامية  العمومية  والسياسات  االستراتيجيات  مواكبة  من 
ال  واإلسناد  الدعم  نطلب  عندما  بأننا  الوزير  السيد  نذكركم  وهنا  للتمويل، 
وإنما  وفرض شروطها  نفسها  عن  الدفاع  تستطيع  التي  املقاوالت  عن  نتكلم 

نتكلم عن املقاوالت الصغرى وأصحاب الدكاكين والصناع التقليديين.

هذه  برنامج  في  ركينا  ركنا  الضريبي  اإلصالح  ورش  كان  إذا  الوزير،  السيد 
ولكن في اتجاه تخفيف العبء  الحكومة فندعوكم إلى اإلصرار على متابعته، 
الضريبي على املقاوالت الوطنية وتوسيع القاعدة الضريبية ودفع الجميع إلى 
تجاوز  غاية  إلى  استطاعته،  قدر  على  كل  الوطني  التضامن  في  يساهم  أن 
الجبائية  والفرص  اإلمكانيات  استثمار  ينبغي  كما  الجائحة،  هذه  تداعيات 
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الضرائب  عدد  وتخفيض  بتبسيط  الترابية  الجماعات  مستوى  على  املتاحة 
والرسوم وتخفيض العبء الضريبي اإلداري دون املردودية الثابتة مع مراجعة 
وتوجيهها نحو  منظومة التحفيزات الجبائية والعقارية والدعم املالي العمومي، 

االقتصاد الحقيقي واالستثمار املنتج والتصنيع املحلي.

عليها  استند  التي  املرتكزات  بأن  نقول  علينا  املعروض  للمشروع  وبالرجوع 
تعكس حجية وصدقية املبادرات الحكومية إلنقاذ االقتصاد الوطني وحماية 
القدرة الشرائية للمواطن، بعد ان كانت في املوعد بحرصها على املحافظة على 
: حياته وصحته. حيث اعتمدت على منهجية مقسمة على مرحلتين تقوم على 

أوال : تقوية صمود االقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل	 

ثانيا : مواكبة القطاعات املتضررة الستئناف النشاط االقتصادي	 

: ولخصت إجراءاته في ثالثة محاور رئيسية 

: 1. مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي، من خالل 
في 	  حدة،  على  قطاع  كل  خصوصيات  االعتبار  بعين  تأخذ  تدابير  تنزيل 

والفترة الالزمة الستعادة  األزمة،  ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء 
نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية. كنا نود أن تطلعوا مجلس 
النواب على نماذج منها وما هي القطاعات التي ستستهدفونها واملعايير التي 

ستعتمدها الحكومة في ذلك ؛

رصد االعتمادات الالزمة لتغطية مخاطر القروض املضمونة لفائدة كل 	 
تطبيق  سيتم  حيث  العمومية.  املقاوالت  ذلك  في  بما  الشركات  أصناف 
شروط تفضيلية من خالل سعر فائدة أق�ضى ال يتعدى 3,5 %، ومدة سداد 
تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء ملدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح 

بين 80 % و90 %، ويصل إلى 95 % بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا ؛

مليار درهم بما يمكن من تسريع استعادة 	   15 دعم االستثمار العمومي ب 
االقتصاد الوطني لديناميته.
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: 2. الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خالل 
إلى غاية نهاية 	  تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، 

السنة الجارية، لالستمرار في املواكبة االجتماعية واالقتصادية للقطاعات 
التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.

تفعيل املواكبة الخاصة ملختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين 	 
االقتصاديين املعنيين، مع ربط االستفادة من الدعم املخصص الستئناف 
املسجلين  من األجراء   %  80 بالحفاظ على أكثر من  النشاط االقتصادي، 
لوضعية  السريعة  والتسوية  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  في 

املستخدمين غير املصرح بهم.

: 3. تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية 
بتبسيط املساطر واحترام اآلجال القصوى لرد اإلدارة على الطلبات املتعلقة 	 

باالستثمار؛

تسريع تنزيل ميثاق املرافق العمومية ودعم التحول الرقمي لإلدارة؛	 

وخاصة عبر تشجيع 	  املالي،  الوطنية لإلدماج  تفعيل االستراتيجية  تسريع 
وتعميم األداء بالهاتف النقال.

  تغيير سلوكنا االستهالكي ودعم املنتوج الوطني: تشجيع عالمة »صنع باملغرب« :

  %  40 إلى   30 به هذا املشروع بالرفع من التعرفة الجمركية من  نثمن ما جاء 
كما نثمن تفعيل هذا املشروع ملبدأ  على مجموعة من املنتوجات املستوردة، 
مغربية  واملنتوجات  واملواد  الوطنية  للمقاوالت  بالنسبة  الوطنية  األفضلية 
املنشأ في إطار الصفقات العمومية، وذلك على غرار ما ذهبت إليه العديد من 
مرافقته  عبر  القوة  بهذه  مرة  عليه ألول  التنصيص  يتم  إجراء  وهو  البلدان، 
هذا  ومن  أق�ضى،  كحد  املائة  في   40 نسبة  باعتماد  وذلك  مهمة،  بإجراءات 
يلزم الخازن بعدم األداء  املنطلق تقدمنا بتعديل نطلب من خالله سن إجراء 
إال بعد التأكد من احترام مقت�ضى األفضلية الوطنية في جميع املراحل التي تمر  
وال نتخوف إال من أمر  خاصة في مجال الصناعة التقليدية،  منها الصفقات، 

واحد بهذا الشأن وهو التراخي والتساهل في تطبيق هذا املبدأ.
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مجهودات  وتعبئة  الواردات،  من  حاجياتنا  سلة  بمراجعة  دعوتنا  نكرر  وهنا 
مواطنين  جميعا  سلوكنا  بتغيير  بداية  سواء،  حد  على  والدولة  املواطنين 
قائمة  بتفحص  ثم  الوطنية،  للمنتوجات  األفضلية  بإعطاء  ومؤسسات 
اعتماد سياسة  مع  تطويرها محلًيا،  باإلمكان  التي  املنتجات  لتحديد  وارداتنا 
املحليين،  املنتجين  عدد  من  بالرفع  الوطني  اإلنتاج  لتشجيع  وطنية/مواطنة 
الواعدة  األسواق  واقتحام  الحاجة  عن  الزائد  الوطني  للمنتوج  واملصدرين 
بإفريقيا وامريكا الالتينية إضافة إلى األسواق التي كانت تستهدفها الصادرات 
التجاري  امليزان  عجز  من  للتقليص  املستوردين  عدد  من  والتقليل  املغربية، 

واملحافظة على االحتياطات من العملة الصعبة.

من  العديد  وتصنيع  إنتاج  من  تمكيننا  شأنه  من  هذا  سلوكنا  مراجعة  إن 
املغربية  والكفاءة  العبقرية  أظهرت  حيث  الخارج،  من  املستوردة  املنتجات 
خالل هذه الجائحة على قدرة فائقة في الخلق واالبتكار، في قطاعات الصيدلة 
) من 80 إلى 60 إلى 35% ( )ومن 2.5 مليار إلى أقل من 1 مليار(، واملعدات الطبية 
وسرعة تكييف الصناعات األساسية كصناعة النسيج  والتكنلوجيا الحديثة، 

مثال مع حاجيات السوق الوطنية والعاملية من الكمامات الوقائية.  

وفي هذا السياق نذكر بالضرر الذي طال القطاع السياحي واملقاوالت املرتبطة 
هذا  لتطوير  الحكومية  االستراتيجيات  مراجعة  الضروري  من  بات  حيث  به 
بداية  عديدة  وتجارية  مهنية  ألنشطة  قاطرة  يشكل  وانه  خاصة  القطاع 
والنقل السياحي وغيرها  واملعارض،  واملطاعم،  واملقاهي،  بالصناعة التقليدية، 
من املهن املرتبطة بهذا القطاع ، ونفس التدبير الذي نقترحه ملجموع القطاعات 
الفاعلين  إذ ندعو  السياحية  للصناعة  نقترحه  اإلنتاجية من صناعة وفالحة 
في هذا القطاع إلى االنفتاح على الطلب الداخلي وتوفير عروض مناسبة لألسر 
القطاع  هذا  لخدمات  الداخلي  االستهالك  ألن  والصغيرة،  املتوسطة  املغربية 

من شأنه التخفيف من وطأة الجائحة.
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: تحقيق األمن الغذائي ومراجعة خريطة املحاصيل الزراعية    

في هذا املقام نقف تحية إكبار أمام وطنية الفالح املغربي منذ بداية جائحة 
الخضراوات  في  انقطاع  أي  من  الوطنية  األسواق  تعان  لم  حيث  كورونا، 
بل وقد عرفت غالبية املنتجات انخفاضا في  والفواكه واللحوم بكافة أنواعها، 

أثمنتها بسبب وفرة الطلب.

ملواجهة  أولوية  ذات  برامج  بإطالق  الحكومة  مبادرات  نثمن  الصدد  وبهذا 
تزويد  لتامين  مهمة  مالية  موارد  توفير  من خالل  بالجفاف  املتسمة  الظرفية 
الساكنة املتواجدة على مستوى األحواض املائية التي تعاني اإلجهاد املائي باملاء 
وإطالق برنامج ثالث ملواجهة آثار الجفاف لحماية والحفاظ  الصالح للشرب، 

ومواصلة املشاريع قيد اإلنجاز. على املاشية، 

إال أن هذا املجهود لن يثنينا عن التذكير بعدد من األمور :

أولها ضرورة خلق جسر قوي ترعاه الدولة بإمكانياتها وتحفيزها للمنتوج    -
الوطني بين القطاع الفالحي والصناعات الغذائية، لنضمن تحويل الفائض 
الذي يصعب تسويقه إلى منتجات يسهل حفظها وتثمين قيمتها التصديرية،

العاملية  البورصات  في  املتحكمة  الدول  بعض  فعل  ردود  إلى  االنتباه   -
قرارات  اتخذت  والتي  الجائحة،  هذه  كالحبوب خالل  الغذائية  للمواد 
مليون  20 و60  بوقف تصديرها لهذه املادة الحيوية، فاستيرادنا ملا بين 
قنطار سنويا )حسب نوعية املوسم الفالحي( من احتياجاتنا من الحبوب 
باملائة من السكر وأزيد من 90 باملائة من زيوت املائدة،  من الخارج و50 
تعبئة  في  والتفكير  الشأن،  بهذا  الحكومة  مخططات  مراجعة  يفرض 
تعبئة  مع  الحبوب  لزراعة  املالئمة  البورية  األرا�ضي  من  هكتار  مليون 
املياه الضرورية واملواكبة بعمليات السقي بالتقنيات املتوفرة واملتطورة 
الجفاف  مواسم  في  ماديا  الفالحين  وتشجيع  املردودية  من  للرفع 

لالستمرار في تبني هذا الخيار، حتى نضمن أمننا الغذائي مستقبال.
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: تقوية التوجه االجتماعي    

في هذا الصدد نشيد باستجابة الحكومة مشكورة من خالل لجنة اليقظة 
التي أصدرت بالغا جديدا يق�ضي بصرف الدفعة الثالثة من الدعم املوجه 

يوليوز الجاري.  18 لألسر العاملة بالقطاع غير مهيكل ابتداء من 

: إن تقوية النسيج االجتماعي جاء من خالل 

البرامج  التقائية  وضمان  لالستهداف  متطورة  بيانات  قاعدة  خلق   -
؛ االجتماعية للدولة 

والتنويه بالنتائج املحققة في القطاع الصحي وضرورة تعبئة اإلمكانيات   -
املتوفرة لتحسين العرض الصحي.

ورغم اإلكراهات ومحدودية اإلمكانيات قبيل اجتياح الجائحة، تمكن املغرب من :

التحكم في وتيرة انتشار الوباء، وتفادي استنزاف القدرات االستشفائية ؛	 

وتوسيع قدراتها االستيعابية من حيث 	  تقوية املنظومة الصحية الوطنية، 
وتوفير األدوية ومستلزمات طبية  عدد األسرة الخاصة بالحاالت الحرجة، 

جديدة ؛

23 مختبر 	  تفعيل وتقوية منظومة الرصد الوبائي ؛ 

تحقيق االكتفاء الذاتي من الكمامات ومواد التعقيم واملواد املطهرة ؛	 

مغربية 	  طاقات  بواسطة  محليا  الطبية  املستلزمات  من  العديد  تصنيع 
خالصة.

3 مالحظات : في هذا املجال نقدم 

1. تقوية ودعم املنظومة الصحية، وتجويد حكامتها، ومواصلة اإلجراءات 
مع تحفيز وتعزيز املوارد  املتخذة لصالحها إبان مواجهة جائحة كورونا، 
ومضاعفة  مردوديتها  من  بالرفع  املنظومة  هذه  في  العاملة  البشرية 

. أعدادها، املهنيون يتساءلون هل من إجراءات في هذا الشأن؟ 
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منها  البعض  ولكن  األزمة،  في  منطق  لديها  كان  التفاوضية  الصفقات   .2
خاصة عندما يتم  أثار العديد من التساؤالت لدى املهنيين والصحافة، 
إلغاء صفقات سابقة على كورونا استوفت كل املساطر، لفائدة صفقات 
االستشفائية  املراكز  من  مجموعة  لتجهيز  األحيان  بعض  وفي  تفاوضية 
املؤسسات  جل  تأهيل  يجب   .19 بالكوفيد  لها  عالقة  ال  الجامعية 

الصحية وتجهيزها في إطار توازن الخارطة الصحية.

كنا في فريق العدالة والتنمية   : التغطية االجتماعية ملواجهة الهشاشة   .3
بصدد تقديم تعديل إلحداث حساب خصو�ضي لدعم التغطية الصحية 
)RAMED ; CNSS ; AMI القطاع غير  والتقاعد للمهن الحرة واملستقلين 

20 مليون من املغاربة ؟؟؟؟(  مهيكل أكثر من 

هنا يمكن أن نذكر بحدثين اثنين ترأسهما صاحب الجاللة شخصيا لهما عالقة 
: بالتغطية الصحية 

ترأس جاللته بالقصر امللكي بأكادير حفل التوقيع على ميثاق تفعيل مدونة 	 
التغطية الصحية األساسية بتاريخ 04 يناير 2005 من طرف الوزير األول، 
والنقابات الخمس األكثر تمثيلية، والكونفدرالية العامة للمقاوالت باملغرب.

انطالقة 	   2012 مارس  شهر  البيضاء  بالدار  امللكي  بالقصر  ترأس جاللته 
RAMED على 10 ماليين. عملية تعميم 

كما ال نن�ضى الرسالة امللكية السامية يوم 7 أبريل 2019 بمناسبة تخليد اليوم 
العالمي للصحة والتي أكدت على التغطية الصحية الشاملة. إضافة إلى تعميم 
وقانون  و15.99(   15.98 )قانوني  الحرة واملستقلين  للمهن  التغطية الصحية 
90 باملائة من  الوالدين والطلبة. مما سيمكن من التغطية التدريجية ألزيد من 
مليون من املغاربة(.   10( في البرنامج الحكومي لهذه الحكومة  املغاربة كما جاء 

.% 25 ويخفض نسبة أداء األسر من 62 % من النفقات املباشرة للصحة إلى 

7 سنوات : صدرت جميع النصوص التنظيمية : القطاع غير مهيكل آليات  )القروض، 
تحفيزات ضريبية، التغطية االجتماعية ...( سياسة إرادية للدولة / تفاوض؟
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 CNOPSCNSSAMI

5 %نسبة املساهمة 
)% 50 -% 50(

% 6.37
)3/2 , 3/1(

% 6.37
% 100

القيمة درهم 
70 - 500 مدير 

مؤسسة عمومية 
50 م

---2300 - 1300
 Smig 13-7

28 %التقاعد 
)% 50 -% 50(

% 11,89
)1/3 , 2/3( 

 % 10
% 100

في  لذا ندعو الحكومة أن تفكر في ضرورة مساهمة الدولة بنسبة معينة سواء 
التغطية الصحية أو التقاعد و توسيعها للتعويضات العائلية و الزمانة أيضا 
الحرفيون  الفالحين،  التقليديين،  الصناع  التجار،  املستقلين:  و  الحرة  للمهن 
)الحالقة، الكهربائيون، اللحامون، ..( السائقون املهنيون، األطباء، الصيادلة، 

... املحامون  املوثقون، 

تسريع إخراج السجل االجتماعي املوحد للوجود:   

ضرورة ملحة ومستعجلة اليوم ملواجهة تداعيات الجائحة  يشكل هذا اإلجراء 
وفرصة   ،)... األرامل،  تيسير،   ،RAMED 14,5( سنوات   3 أو  وليس بعد سنتين 
الدولة  قبل  من  االجتماعي  العمل  في  والشفافية  واالندماج  التنسيق  لضمان 
واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضال عن توفير الحد األدنى من الدخل 

بالنسبة لألشخاص غير القادرين على العمل، على غرار الحد األدنى لألجر.

لذلك نقول بأن أهم منحة كشفت عنها هذه الجائحة هي السرعة التي دبرت 
في  العمل،  عن  وللمتوقفين  الهشة  للفئات  املساعدات  إيصال  الحكومة  بها 
تنزيل ورش  باإلمكان  أنه  مما يؤكد عمليا على  املغاربة،  وقت قيا�ضي وملاليين 
واستهداف الفئات الهشة وتوفير اإلمكانيات املالية ملحاربة هشاشتها. إحصاء 
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توظيف  بشأن  السياسوية  النقاشات  لتجاوز جميع  املنبر  هذا  من  وندعو 
 2018 هذا املشروع الوطني الكبير الذي نادى به جاللة امللك صراحة سنة 
بل وطالب بإسراع إخراجه، ونقولها صراحة بأن مصلحة الوطن واملواطنين 
فالهدف  فوق كل اعتبار ولن يحتمل أي واحد منا أي تأخير وبأية مبررات، 

ة.
َّ
هو كرامة املواطن وليس باستحقاقات انتخابية حال

بين  املسجلة  التفاوتات  بمعالجة  اإلسراع  ضرورة  إلى  التنبيه  من  بد  ال  كما 
وذلك بواسطة برنامج تقليص  املجالين الحضري والقروي وبين املدن نفسها، 
الفوارق االجتماعية واملجالية وتعميم االستفادة من برامج التأهيل والتنمية 

الحضرية. 

وعليه نقول بأن الفرصة باتت مواتية إلزالة كل غبش بشأن التوجه االجتماعي 
من  علينا  املعروض  املشروع  تضمنه  ما  ذلك  على  والدليل  الحكومة  لهذه 
على  الدولي  الطلب  وتراجع  النمو  معدل  انخفاض  إكراهات  فرغم  معطيات 
فإن الحكومة  املنتجات املغربية نتيجة موجة الكساد العالمي غير املسبوقة، 
املغربية وضعت أول أولوياتها حماية القدرة الشرائية للمواطن وإنقاذ املقاولة 
الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل. ويتبين ذلك، ومنذ بداية هذه الوالية، 
تقليص  على  ركزت  والتي  األخيرة  األربعة  للسنوات  املالية  قوانين  خالل  من 
الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي عبر اتخاذها 
وضمان استمرارية  ملجموعة من التدابير كمواصلة إصالح صندوق املقاصة، 
ومتعدد  مندمج  وطني  برنامج  وتمويل  االجتماعي،  التماسك  دعم  صندوق 

السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات واملوارد التعليمية والصحية.

وبهذا الصدد ندعو املواطنين املغاربة إلى تبين صحة ما يروج لهم من أخبار 
التوظيف  ألغت  قد  الحكومة  بأن  قالت  التي  كتلك  الوسائل  وبكل  كاذبة 
نرد بأن هذه السنة  بها صفر منصب،   2021 بالقطاع العام نهائيا وأن سنة 
تداعيات  رغم  العام  بالقطاع  الشغل  مناصب  من  عدد  أكبر  ستعرف 

الجائحة.
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التدبير  تكرس  فإنها  هينة  اإلجراءات  هذه  مجموع  يعتبر  البعض  كان  وإذا 
األمثل إلمكانياتنا الظرفية، حيث سيكون لهذا املشروع ما بعده كما أن لهذه 
الجائحة ما بعدها، فاالمتحان ال زال قائما ومسؤوليتنا في السهر على الحفاظ 
من الدستور واجب مشترك بين   77 على توازن مالية الدولة بموجب الفصل 
الحكومة والبرملان، وسنجتاز هذا االمتحان وسنتفوق فيه بإذن هللا، ولن يخرج 
إال منحا تضع املغاربة أمام حقيقة واحدة هي ضرورة  من رحم هذه األزمة  
قوامه  أفضل  غد  لبناء  الذاتية،  بقدراتهم  واإليمان  إمكانياتهم  على  االعتماد 
لالنخراط الجماعي من  البحث واالبتكار وتطوير القدرات،  التضامن والتكافل، 

أجل مواجهة تحديات الحاضر واملستقبل.

من  بالعديد  العالقين  املغاربة  إلعادة  مجهوداتها  على  الحكومة  نشكر  وإذ 
من يوم  وننوه بقرارها القا�ضي بالسماح بولوج التراب الوطني ابتداء  الدول، 
بالنسبة للمواطنين املغاربة كيفما كانت وضعيتهم،   2020 يوليوز   15 األربعاء 
وكذا األجانب املقيمين باململكة واملتواجدين بالخارج لسبب من األسباب وكذا 
عائالتهم. ندعو إلى توسيع هذا اإلجراء خالل عطلة الصيف، مع التخفيف من 
ب تقديم اختبار  بعض القيود املفروضة في هذه العملية ومن ذلك االكتفاء 
)PCR( على غرار العديد من الدول دون التحليل السيرولوجي. سلبي للكشف 

: على الصعيد الدولي 

ومتسارعة  خطيرة  تطورات  األخيرة  هذه  تعرف   : الفلسطينية  القضية   .1
لتوسيع  كورونا  بجائحة  العالم  انشغال  الصهيوني  الكيان  باستغالل 
الغربية والجوالن السوري  استيطانه وضم األرا�ضي الفلسطينية من الضفة 
وتهويد القدس وحصار غزة، أمام تفرج العالم وتواطئه وتشرذم العالم العربي 
املغرب ملكا وشعبا يساند إخوانه في فلسطين على الدوام ويدين  واإلسالمي. 
إلى  وشرفاءه  العالم  أحرار  ويدعو  الصهيوني،  للكيان  االستيطاني  التوسع 
األعزل  الفلسطيني  الشعب  مناصرة  وإلى  الصهيوني  األبارتيد  نظام  مناهضة 

إلقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
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: لقد أبانت هذه الجائحة على تفرد النموذج املغربي وحكمة قيادته  2. إفريقيا 
خاصة القرارات امللكية السامية لصاحب الجاللة حفظه هللا بانفتاح املغرب 
في  مصنعة  طبية  وآليات  مساعدات  بإرسال  أمر  حيث  األفارقة  أشقائه  على 
املغرب ومن طرف مقاوالت مغربية وبجودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية، 
للعديد من البلدان اإلفريقية للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من وطأتها، 
وهو ما يعكس الرؤية املتبصرة واإلنسانية لصاحب الجاللة بتجسيد »التضامن 
اإلفريقي« الذي دعا إليه مرات عدة وجسده على ارض الواقع بمبادرات فعلية.

الحكومة مع تعديالت  بتجاوب  ننوه  وقبل ان نختم مداخلتنا هاته ال بد أن 
: األغلبية واملعارضة )75 تعديل(، وأن نذكر بأهم التعديالت التي قبلت بها 

كوفيد . 1 الجائحة  لصندوق  املدفوعة  للتبرعات  الضريبي  الخصم  حذف 
4 ماليير درهم ؛ 19، وهو ما سيوفر مليزانية الدولة أزيد من 

تمديد التخفيض من رسوم التسجيل ليشمل األرا�ضي املخصصة لبناء . 2
ملحالت  وكذلك   )2020 دجنبر  نهاية  لغاية   %  50 )تخفيض  السكنى 

2,5 مليون درهم ؛ السكن برفع السقف ل 
املساهمة اإلبرائية لعوارض الشيكات غير املؤداة من فاتح يناير إلى نشر . 3

5 % و10 % و20 %( ؛ القانون املالي وتطبيق نسبة 1,5 % )عوض 
على . 4 الحاصلة  للمشاريع  )بالنسبة  االقتصادي  للسكن  األجل  تمديد 

رخصة البناء قبل 20 مارس( ولبرامج االستثمار لسنة أخرى بعد التوقف 
خالل الجائحة.

ولكل اإلجراءات الواردة في مشروع قانون املالية املعدل هذا لدعم الشرائح 
وإعادة  املقاولة  صمود  ولدعم  الشغل  مناصب  على  وللحفاظ  االجتماعية 
الدينامية لالقتصاد الوطني سنصوت في فريق العدالة والتنمية باإليجاب على 

هذا املشروع القانون.
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صدق هللا العظيم. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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قراءة في مشروع قانون املالية 
املعدل رقم 35.20
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1 - السياق العام

إلى تدهور الوضع الصحي   )19 )كوفيد  أدى االنتشار العالمي لجائحة كورونا 
يشـهد  أن  املحللون  يتوقع  حيث  الدول،  ملعظم  واالجتماعي  واالقتصادي 

االقتصـاد العالمي، خالل هذه السنة، أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير.

بهذه  العالم،  باقي دول  على غرار  املغرب بدوره،  تأثر  الوطني،  وعلى املستوى 
كبيرا  تدهورا  تعرف  االقتصادية  القطاعات  من  العديد  وأصبحت  الجائحة 
االجتماعية  اآلثار  ملواجهة  سريعا  تدخال  استدعى  مما  نشاطها.  مستوى  على 
وتحت القيادة الرشيدة لصاحب  وهكذا،  واالقتصادية لهذه األزمة الصحية. 
تحت  للخزينة  إحداث حساب خصو�ضي  تم  السادس،  امللك محمد  الجاللة 
 »  19  - كوفيد  كورونا  فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق   « اسم 
من  والتخفيف  املتضررة  القطاعات  ودعم  االستثنائية  النفقات  لتغطية 
كما تم إحداث لجنة اليقظة االقتصادية  اآلثار االجتماعية لألزمة الصحية. 
لضمان التتبع الدقيق النعكاسات الجائحة على الوضع االقتصادي ومواكبة 

القطاعات األكثر تضررا من أزمة كورونا. 

ورغم التحكم في الوضع الوبائي الذي أصاب البالد عبر التدابير الوقائية وإعالن 
حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، أدت النتائج االقتصـادية 
السلبية لهـذه الجائحـة، إضافة إلى ظروف الجفاف التي أثرت سلبا على املوسم 
العمومية.  املالية  توازن  مستوى  على  مهمة  اختالالت  إلى  الحالي،  الفالحي 
وأصبحت، بالتالي، الفرضيات التي بني عليها قانون املالية لسنة 2020 متجاوزة. 
حيث يتوقع تسـجيل تدهور في معدل النمو وتفاقم حاد في عجز امليزانية، اللذان 
كانا مقدران أوليا على التـوالي في نسب 3,7 % و3,5 %. وسجل متوسط سعر غاز 
البوتان أدنى مستوياته ببلوغه 290 و194 دوالر أمريكي للطن عـلى التـوالي خـالل 
شـهري مارس وأ بريل 2020 مقابل متوسط 350 دوالر للطن املتوقع برسـم قـانون 
املاليـة لسـنة 2020. ومـن املرتقـب أن تسجل املداخيل املتوقعة، انخفاضـا حـادا، 
خاصـة بالنسـبة للشـق الضريبي  يعـود ألثـر الجائحـة عـلى النشـاط االقتصـادي، 
بات  ولهذا،   .% 18,59 حيث من املتوقع أن تسجل املوارد الجبائية انخفاضا بـ 
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تحديـد  وإعـادة  ملراجعـة  النفقـات  تخصيص  توزيع  يخضع  أن  الضروري  من 
الوضـع الصـحي واالجتماعي واالقتصادي الوطني. األولويـات عـلى ضـوء 

من جهة،  أصبح اعتماد قانون مالية تعديلي ضرورة ال مناص منها.  وبالتالي، 
مـن الدسـتور التـي تنص على أن البرملـان والحكومـة   77 مراعاة ألحكام الفصـل 
احتراما ملبـدأ  يسهران على الحفاظ على تـوازن ماليـة الدولـة. ومن جهة أخرى، 
لقانون   13.130 التنظيمي رقم  القانون  في  املنصوص عليه  امليزانيـة  صـدقية 
حالة  في  معدلة  ماليـة  قـوانين  تقـديم  ضرورة  بموجبه  يتعين  والذي  املالية 

حدوث تغيرات مهمة في أولويات وفرضيات قانون املالية. 

مع  األصلية  التوقعات  تكييف  تقت�ضي  أن  املعدلة  املالية  قوانين  شأن  فمن 
تجاه  للحكومة  طبيعي  فعل  كرد  السياسية  أو  االقتصادية  الظرفية  تغيير 
وهو ما طبع مشروع القانون املالي املعدل  تطورات جديدة لم تكن متوقعة، 

35.20 الذي ركز على ثالثة محاور ذات أولوية :

؛  مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي    

  الحفاظ على مناصب الشغل ؛

  تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية.

 2020 لسنة  املالية  قانون  فرضيات  تحيين  إلى  املشروع  هذا  يهدف  كما 
واملعطيات املتعلقة بموارد امليزانية باإلضافة إلى إعادة توجيه النفقات وفقا 
على فرضيات  وبناء  وهكذا،  لإلكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة وآثارها. 
تحدد محصوال زراعيا من الحبوب يقدر بـ 30 مليون قنطار ومتوسط سعر غـاز 
 %  5 يتوقع تسجيل تراجع ملعدل النمو بـ  دوالر أمريكي للطن،   290 البوتـان بـ 

.% 7,5 وارتفاع عجز امليزانية إلى 
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قراءة في تعديالت الفريق بمعية فرق األغلبية على مشروع   -  2
القانون املالي املعدل 35.20

تعديال فرعيا تم تجميعها في جدول   32 تقدم الفريق بمعية فرق األغلبية ب 
تعديالت فرعية منها تتكامل مع   )6( تعديال تم قبول ست   12 التعديالت في 

بها قانون املالية املعدل. التدابير التي جاء 

األغلبية،  فرق  بمعية  والتنمية  العدالة  فريق  أن  إلى  اإلشارة  وجبت  وهنا 
النواب،  بمجلس  املستقلين  النواب  وباقي  النيابية  واملجموعة  للفرق  وخالفا 
تقدم بمجموعة من التعديالت تالئم منهجية القوانين املالية املعدلة املعتمدة 
املالية  قانون  مكانها  والتي  الضريبية  املادة  تهم  تعديالت  طرح  دون  دوليا، 
إضافة إلى كون هذه التعديالت جاءت نتيجة لتتبع يومي لتداعيات  السنوي، 
جائحة كورونا )كوفيد 19 املستجد( منذ ظهور أول إصابة في املغرب وما تالها 

من إجراءات لحالة الطوارئ الصحية. 

على   األغلبية  فرق  بمعية  الفريق  طرف  من  املقترحة  التعديالت  ركزت  وعليه 
االستثنائية  التسوية  مواعيد  تأجيل  عبر  الضريبية  والتحفيزات  التسهيالت 
املرحلة،  خصوصيات  ومراعاة  للضريبة  الخاضعين  للمرتفقين  والطوعية 
وتشجيع األداء االلكتروني عبر الهاتف النقال ومراجعة واجبات تسجيل العقار 
مع وضع تدابير ترنو استعادة االقتصاد الوطني  خدمة للمقاولة واألشخاص، 
لعافيته وتفعيل األفضلية الوطنية  ورفع  حجم  االستثمار من امليزانية العامة 
15 مليار درهم  لدعم املقاولة والتشغيل وإطالق مشاريع مبتكرة للتمويل في  ب 
ماليير درهم ملواكبة   5 وتخصيص  إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
تفعيل أليات الضمان للشركات بما فيها املقاوالت العمومية، ورصد االعتمادات 
الالزمة لتغطية مخاطر القروض املضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في 
فائدة  عبر تطبيق شروط تفضيلية من خالل سعر  العمومية،  املقاوالت  ذلك 
ملدة  إعفاء  فترة  مع  سنوات،   7 تعادل  ومدة سداد   ،%  3,5 يتعدى  أق�ضى ال 
سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 و90 %، ويصل إلى 95 % بالنسبة 
للمقاوالت الصغيرة جدا. ودعم االستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة 
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االقتصاد الوطني لديناميته، والحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، 
الفاعلين  مع  تعاقدي،  إطار  في  القطاعات،  الخاصة ملختلف  املواكبة  وتفعيل 
الستئناف  املخصص  الدعم  من  االستفادة  ربط  مع  املعنيين،  االقتصاديين 
في  املسجلين  األجراء  من   %  80 من  أكثر  على  بالحفاظ  االقتصادي،  النشاط 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية املستخدمين 

غير املصرح بهم.

وأكد أعضاء الفريق  في سياق مناقشتهم لتدابير قانون املالية إلى ضرورة تسريع 
وإصالح  الشاملة  االجتماعية  بالتغطية  الخاصة  القانونية  النصوص  وتنزيل 
وتكريس  العمومية  املرافق  ميثاق  اعتماد  وتسريع  وتنزيل  التقاعد  صناديق 
املساطر  تبسيط  مع  واملستثمرين  للمواطنين  الخدمات  تقديم  في  الشفافية 
مع رفع مستوى الشراكة  األهمية الضرورية للبحث العلمي،  وإيالء  ورقمنتها، 
بين القطاعين العام والخاص وربط تمويل املشاريع بأثرها على التشغيل برؤية 
التدبير من أجل الصمود واستئناف  في  استشرافية واضحة وبعد استراتيجي 
للمرتفقين  جيدة  خدمات  وتوفير  اإليجابي.  واإلقالع  االقتصادي  النشاط 
الفوارق  تقليص  تروم  التي  وخاصة  الكبرى  املشاريع  ومواصلة  واملقاوالت 
الكريم  العيش  لتأمين  االستعجالية  التدابير  مع  موازاة  واملجالية  االجتماعية 
للساكنة القروية والحفاظ على املاشية  واألمن الغذائي وعلى الخصوص املاء 

ملواجهة أثار الجفاف بالدعم املباشر للفالح.

فرق  بمعية  الفريق  اقترحها  التي  التعديالت  ألهم  مفصل  جرد  يلي  وفيما 
: األغلبية 

أ - مواد املدونة العامة للضرائب  

أحكام انتقالية ملواجهة تداعيات جائحة   : املكررة   247 مقتضيات املادة   -
: 19 فيروس كورونا كوفيد - 

من أهم التعديالت التي ترافع بشأنها الفريق وبشكل قوي ودامت وقتا طويال 
ما  اإلعالمية،  باملنابر  تالها  وما  املالية،  لجنة  اجتماعات  خالل  املناقشة  في 
ملواجهة  انتقالية  بأحكام  املتعلقة  املكررة   247 املادة  مقتضيات  تضمنته 
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حول أحقية خصم مساهمات   ،)19 )كوفيد  تداعيات جائحة فيروس كورونا 
املالية  قانون  تضمنها  كما  املادة  تناولت  حيث  كوفيد.  صندوق  في  الشركات 
األول يتعلق بالحق في خصم    : املعدل في الصيغة األولى إجرائيين انتقاليين 
املنشآت  قبل  من  وصايا  أو  هبات  أو  مساهمات  شكل  في  املدفوعة  املبالغ 
الصندوق  لفائدة  الدخل  على  الضريبة  أو  الشركات  على  للضريبة  الخاضعة 
الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. والثاني يتعلق بالحق في خصم التكاليف 
الثابتة التي وقع االلتزام بها أو تحملها من قبل هذه املنشآت خالل  البنيوية 

فترة حالة الطوارئ الصحية.

I-املتعلق باعتبار  وأساس ترافع الفريق بقوة من أجل إلغاء هذه املادة في بندها 
هبات  أو  مساهمات  شكل  في  املدفوعة  املبالغ  للخصم  قابلة  تكاليف  بمثابة 
أو وصايا من قبل املنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على 
بهدف  كان   ،19 بكوفيد  الخاص  الصندوق  لفائدة  الدخول،  برسم  الدخل 
االجتماعية  الفئات  يمكن من دعم  بما  كاملة  الصندوق  موارد  الحفاظ على 
رجعية  عدم  مبدا  والحترام  كورونا،  تداعيات  من  املتضررة  والقطاعات 

القوانين وكذا الحترام مبدأ املساواة بين املواطنين.

في إطار الدور املنوط باملمارسة البرملانية  وقدم الفريق بمعية فرق األغلبية،   
في  باإلجماع  عليه  التصويت  وتم  املادة  بإلغاء  تعديال  اآللية،  وغير  الصادقة 
خصم  بإمكانية  املتعلق  املقترح  بنسخ  الحكومة  قبلت  حيث  األولى،  القراءة 
الصندوق   « املبالغ املمنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة 
والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى  الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا« 

خمس سنوات. 

املغرب  ملقاوالت  العامة  الكونفدرالية  فريق  تقدم  املستشارين،  وبمجلس 
I-إلى صيغتها االصلية التي ألغاها  في بندها   247 بتعديل يق�ضي بإعادة املادة 
رفضته  ما  وهو  املساهمات،  خصم  في  بالحق  يتعلق  فيما  النواب  مجلس 
مختلفا  املستشارين  بمجلس  املالية  بلجنة  جديدا  تعديال  واقترحت  الحكومة 
بمجلس  املالية  بلجنة  االقتراح  هذا  اعتمد  وقد  األصلية.  الصيغة  عن 
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وبعد ساعات طويلة من  الثانية بمجلس النواب،  وخالل القراء  املستشارين. 
وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول االختالف بين الصيغة  النقاش، 
تم التصويت باإليجاب  الجديدة والصيغة االولى التي رفضها مجلس النواب، 
حيث  واملعارضة.  االغلبية  ومجموعة  فرق  طرف  من  الجديدة  الصيغة  على 
والهبات  املساهمات  برسم  للشركات  الخصم  حق  الجديد  التعديل  يعطي 
بتدبير  الخاص  الصندوق  لفائدة  وليس  الدولة  لفائدة  املقدمة  والوصايا 
جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19«. وأن الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس 
مبدأ الحق في الخصم في املستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات 
على غرار اإلعفاءات من الضرائب االخرى املوجودة  أو للضريبة على الدخل، 
من  تستفيد  للدولة  املمنوحة  الهبات  كون  للضرائب،  العامة  باملدونة  أصال 
املالية بطريقة رسمية معتبرا  السيد وزير  من الضريبة وهو ما أكده  اإلعفاء 
سيطبق على املساهمات املستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية  ان هذا االجراء 
وبالتالي التعديل الجديد  من الدستور.   6 القوانين املنصوص عليه في الفصل 
املكررة في صيغتها االصلية   247 ألغى االحكام االنتقالية التي جاءت بها املادة 
والتي كانت تتضمن   ،»19  - »كوفيد  ملواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا 

اإلجراءين املبينين أعاله.

وفي البند II- من نفس املادة املتعلق بإمكانية االستفادة من واجبات التسجيل، 
العقود املتعلقة باالقتناء   %  50 وذلك بنسبة  كما جاءت في صيغة الحكومة، 
من  املذكورة  املحالت  باقتناء  وكذا  للسكنى  مبنية مخصصة  بعوض ملحالت 
موضوع  تكون  والتي  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  طرف 
»إجارة منتهية بالتمليك«   أو  »مرابحة«   عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد 
يمنح هذا التخفيض لعقود االقتناءات  أو مشاركة متناقصة على أساس أن  
مليون  للضريبة  الخاضع  أساسها  مبلغ  يتجاوز  ال  التي  الذكر  السالفة 
)1.000.000( درهم واملنجزة خالل الفترة املمتدة من تاريخ نشر قانون املالية 

  .2020 ديسمبر    31 املعدل هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 
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العقار  مجال  يعرفها  التي  الصعبة  للوضعية  اعتبارا  األغلبية،  فرق  قدمت 
رئي�ضي،  كمحرك  الوطني  االقتصاد  في  يلعبه  الذي  والدور  الظرفية  هذه  في 
من   %  100 بنسبة  تخفيض  عبر  االستفادة   رفع  تخول  تعديالت  مجموعة 
بعوض ملحالت مبنية مخصصة  للعقود املتعلقة باالقتناء  واجبات التسجيل، 
من واجبات   %  50 وبنسبة  للسكن منخفض التكلفة أو السكن االقتصادي، 
للسكن  مخصصة  مبنية  ملحالت  بعوض  باالقتناء  املتعلقة  للعقود  التسجيل 
املخصصة  واملحالت  الرئي�ضي  السكن  لبناء  املخصصة  ولألرا�ضي  الرئي�ضي 
لالستعمال املنهي أو التجاري..، ويمنح تخفيض 50 % لعقود االقتناءات بعوض 
للضريبة  الخاضع  أساسها  مبلغ  يتجاوز  ال  التي  الرئي�ضي  للسكن  املخصصة 
نسبة  عليها  وتطبق  درهم،  مليون   4 للسكن  املخصصة  للعقارات  بالنسبة 
مليون درهم وتطبق على الباقي السعر العادي،     2.5 الى حدود   %  50 تخفيض 
وكذلك للمحالت املخصصة لالستعمال املنهي أو التجاري التي ال تتعدى قيمتها 
2.5 مليون درهم تطبق عليها نسبة تخفيض 50 %، الى حدود 1.5 مليون درهم 

وتطبق على الباقي السعر العادي.

الفترة  خالل  املنجزة  الذكر  السالفة  االقتناءات  لعقود  التخفيض  ويمنح 
إلى غاية  بالجريدة الرسمية  املالية املعدل هذا  تاريخ نشر قانون  املمتدة من 
ويمكن تمديد هذا األجل مدة شهرين قابلة للتجديد مرة   .2020 دسمبر   31

واحدة.

وتفاعلت الحكومة في القراءة األولى إيجابيا مع فكرة التعديل مع إعادة صياغة 
هذا املقت�ضى، حيث تمكنت فرق األغلبية عبر هذا التعديل من ضمان توسيع 
نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل ليشمل عقود اقتناء أرا�ضي فضاءات 
مخصصة لبناء محالت للسكن مع الرفع من األساس الكلي الخاضع لواجبات 
2.500.000 درهم واملنجزة خالل الفترة املمتدة  إلى   1.000.000 التسجيل من 
ديسمبر   31 إلى غاية  الرسمية  بالجريدة  املعدل  املالية  تاريخ نشر قانون  من 

.2020
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بهذه  والتنمية  العدالة  فريق  تعديل  الحكومة  قبلت  املستشارين  وبمجلس 
الغرفة والذي أصله فرق األغلبية بمجلس النواب بعد أن أعيد تقديمه اعتبارا 
التسجيل  واجبات  من  تخفيض  من  االستفادة  إمكانية  أصبح  ألهميته حيث 
بالبيع األول للمساكن االجتماعية واملساكن  للعقود املتعلقة   %  100 بنسبة 

األول للمساكن املذكورة. ذات القيمة العقارية املنخفضة وكذا باالقتناء 

به فرق األغلبية يخول،  باإليجاب مع تعديل تقدمت  الحكومة  تعاملت  كما   
أعمالهم  رقم  يقل  الذين  الضريبي  بالتصريح  للملزمين  استثنائية  بصفة 
والخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة  مليون درهم،   20 السنوية عن 
على الدخل، أن يؤدوا مبلغ الضريبة املفروضة عليهم في أجل أقصاه 30 شتنبر 
 ،2020 شريطة أن يكونوا قد أودعوا إقراراتهم الضريبية نهاية يونيو   ،2020

حيث تم االتفاق على ان يتم قبول التعديل بالصيغة االتية :

يمكن بصفة استثنائية  من مقتضيات املدونة العامة للضرائب،  »استثناء 
 20 عن  السنوية  أعمالهم  رقم  يقل  الذين  الضريبي  بالتصريح  للملزمين 
الدخل  على  والضريبة  الشركات  على  للضريبة  والخاضعين  درهم،  مليون 
نظام  وفق  واملحددة   2019 سنة  برسم  املتعلقة  املهنية  دخولهم  برسم 
من  معا  هما  أو  الفالحية  دخولهم  برسم  أو  املبسطة  الصافية  النتيجة 
اإلبراء من الزيادات والغرامات املتعلقة باإلقرار بالحصيلة املفروضة عليها 
يونيو   30 بها على أبعد تقدير في  التي تم اإلدالء   2019 الضريبة برسم سنة 
تقدير  أبعد  على  تتم  والتي  املستحقة  للواجبات  التلقائي  وباألداء   2020
يؤدوا مبلغ الضريبة املفروضة عليهم في أجل  أن     ،2020 30 شتنبر  بتاريخ 
2020، شريطة أن يكونوا قد أودعوا إقراراتهم الضريبية  30 ستنبر  أقصاه 

».2020 نهاية يونيو 
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في شكل تعديالت لفرق  البنود   املادة إضافة مجموعة من  كما شملت هذه 
بالنسبة   الحال  هو  كما  جديدة،  بصياغة  الحكومة  قبلتيها  ما  منها  األغلبية 
حيث صيغ التعديل   2019 إلى   2016 برسم السنوات من  لإلقرار التصحيحي  
األحكام  جميع  عن  النظر  وبصرف  انتقالية  »بصفة   : التالي  الشكل  على 
يمكن للخاضعين للضريبة الذين الحظوا اختالالت في إقراراتهم  املخالفة، 
الخاضعة  الحصيلة  في  أو  األعمال  رقم  في  نقصان  عنها  ترتب  الضريبية 
للضريبة، واملقاوالت الخاضعة للمراقبة الجبائية،  أن يقوموا بشكل تلقائي 
بتسوية وضعيتهم فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل 
برسم دخولهم املهنية املحددة حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو 
نظام النتيجة الصافية املبسطة والضريبة على القيمة املضافة، وذلك من 
بإقرار تصحيحي برسم السنوات املحاسبية  إلدارة الضرائب  خالل اإلدالء 
فكرة  مع  باإليجاب  الحكومة  وتعاملت  و2019«.   2018 و   2017 و   2016
للضريبة  للخاضعين  يسمح  الذي  بالشكل  صياغته  إعادة  املقترحة  التعديل 
كانت موضوع  التي  املحاسبية  األولى  للسنة  بالنسبة  نشاطهم  يزاولون  الذين 
من تسوية  التصحيح وال زال لم يتم في شأنها تبليغ تصحيح أسس الضريبة، 
إلدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات  وضعيتهم من خالل اإلدالء 

.2018-2017-2016 املحاسبية 

العامة  املدونة  من   247 للمادة  أخرى  إضافية  بنودا  األغلبية  فرق  وقدمت 
    IV بالبند  الحال  هو  كما  الظرفية  مع  وتناسبها  بحكمتها  منها  وعيا  للضرائب 
الذي يرنو إعفاءا استثنائيا لفائدة التشغيل في القطاعات املرتبطة بمواجهة 
االجتماعية  التحمالت  من  املقاوالت  تعفى  أن  مقترحين   19 كوفيد  جائحة 
مناصب  على  الحفاظ  مع  إضافي  تشغيل جديد  كل  ثالث سنوات عن  ملدة 

الشغل املوجودة. وهو تعديل تم سحبه بعد رفضه من طرف الحكومة.
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العقارية  القيمة  ذي  السكن  ملؤجري  املمنوحة  االمتيازات  وبخصوص   
أشخاصا  املؤجرين،  استفادة  يخول  تعديال  األغلبية  فرق  قدمت  املخفضة 
أعاله الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض منها  معنويين أو ذاتيين، 
العقارية  القيمة  ذي  سكنا   )20( عشرين  عوض  مساكن   )5( خمس  اقتناء 
ملدة  قصد تخصيصها للكراء  املخفضة على األقل التي تقدمت بها الحكومة، 
اإلعفاء  من  الرئي�ضي،  للسكن  استعمالها  ألجل  األقل  على   )8 سنوات(  ثمان 
ملدة ثمان )8( سنوات على األكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد لإليجار. وهو 
تعديل تم سحبه بعد رفضه من طرف الحكومة واقتناع فرق األغلبية بالتبرير. 

 : مدة إضافية للمنعشين العقاريين   -

 تقدمت فرق األغلبية كما هو مبين في الجدول أدناه وبصرف النظر عن جميع 
بتعديل يمنح أجال إضافيا مدته سنة عوض ستة )6( أشهر  األحكام املخالفة، 
الدولة  مع  أبرموا  الذين  العقاريين  املنعشين  لفائدة   الحكومة  اقترحتها  التي 
آجالها  تنصرم  والتي  اجتماعية  مساكن  بناء  برامج  إنجاز  أجل  من  اتفاقيات 
خالل الفترة املمتدة من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها بسائر 
بموجب   )19 )كوفيد  كورونا  فيروس  تف�ضي  ملواجهة  الوطني  التراب  أرجاء  
إلى   )2020 )24 مارس   1441 29 من رجب  الصادر في   2.20.293 املرسوم رقم 
31 ديسمبر 2020. ويحتسب األجل اإلضافي املذكور ابتداء من تاريخ رفع  غاية 
خالل  الذكر  السالفة  االتفاقيات  أجل  انصرم  إذا  الصحية،  الطوارئ  حالة 
املقترحة  السنة  الفريق تعديله كون هذه  وبرر  الطوارئ الصحية.  فترة حالة 
تعادل مدة توقف النشاط االقتصادي خالل أزمة كورونا التي لم تنته بعد، 
كما أن استئناف نشاط املقاوالت املتضررة من كورونا سيتطلب وقتا طويال. 

كما توسعت االتفاقيات لتشمل االستثمارات في املؤسسات الفندقية.



مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 1562020

تجاوبت الحكومة باإليجاب مع هذا التعديل حيث ُمنح أجل إضافي مدته سنة 
لالستفادة من اإلعفاء من الضريبة بالنسبة للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع 
في  إنجاز مشاريع السكن االجتماعي  أو  مؤسسات فندقية  بناء  أو  استثمارية، 

إطار اتفاقية مع الدولة. 

الرسوم  تعريفة   : املباشرة  غير  والضرائب  الجمركية  الرسوم  ب- 
الجمركية

تعديال على   ،1 كما هو مبين في املحلق رقم  قدم الفريق بمعية فرق األغلبية،   
املادة 02 من مشروع القانون املالي املعدل 35.20 بخصوص رفع نسبة تعريفة 
I( من  4 )البند  الرسوم الجمركية من 30 % إلى 40 % املنصوص عليها في املادة 
 ،2000 31 ديسمبر  للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى   25.00 قانون املالية رقم 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع األول 1421 
ويمكن مضمون هذا التعديل من  كما تم تغييرها وتتميمها.  يونيو2000(   28(
تحدد الئحتها  والتي  املصنعة محليا  غير  األساسية  واملنتوجات  املواد  استثناء 
بنص تنظيمي معلال مقترحه هذا بتفهمه لفلسفة اقتراح الحكومة ملبدأ الرفع 
من تعريفة هذه الرسوم وأثارها على االقتصاد الوطني وتالءمها مع إجراءات 
األفضلية الوطنية املعتمدة واملضمنة بمشروع قانون املالية املعدل، وإن كان 
 %  25 قانون املالية السنوي برسم نفس السنة قد رفع نسبة التعريفة من 
ورأت فرق األغلبية وجود مواد ومنتجات محلية غير مصنعة في    .%  30 إلى 
املغرب وتدخل في خانة هذه الشريحة، وبالتالي رفعها سيضر بالقدرة الشرائية 

للمقاوالت واملواطنين على السواء. 

وسحبت فرق األغلبية هذا التعديل بعد اقتناعها بتبرير وتوضيح الحكومة كون 
إمكانية  وبالتالي  الدول،  من  مع مجموعة  تبادل حر  اتفاقيات  تربطه  املغرب 
مختلفة  نسب  اعتماد  يمكن  ال  أنه  كما  رسوم،  بدون  املواد  هذه  استيراد 

ومزدوجة في أن واحد )30 % و40 %( للمواد واملنتوجات املستكملة الصنع.
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ت  - تعديالت على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة: 
التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج، واملساهمة 

اإلبرائية برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء على الشيكات.

نطاق  همت  الصدد  هذا  في  التعديالت  من  بمجموعة  األغلبية  فرق  تقدمت 
النقدية  القسيمات  ضم  عبر  الطوعية  بالتسوية  يخص  فيما  التعريف 
الخاضعة  بنكية  أوراق  شكل  في  بها  املحتفظ  املوجودات  إلى  واملجهولة 
 .2020 7 من قانون املالية السنوي لسنة  للمساهمة املنصوص عليها في املادة 
كما يتوسع مجال التطبيق ليشمل أيضا االشخاص الذاتيين الذين ليست 
لهم انشطة بهذه الصفة واملتوفرين على موجودات متأتية من رقم معامالت 

لم تصرح بها شركات يملكون أسهما بها. 

كما شمل التعديل مدة تطبيق املساهمة انسجاما مع الظرفية الحالية املتأثرة 
الشطر األول في  مبلغ املساهمة اإلبرائية على شطرين،  بالجائحة وذلك بأداء 
وذلك   ،2021 والشطر الثاني قبل نهاية أبريل   2020 أجل أقصاه نهاية دجنبر 

للغير. برسم املوجودات املعنية.....……  

الحالي تم  تم سحب هذا التعديل بعد رفضه من الحكومة اعتبارا ان اإلجراء 
إقراره خالل قانون املالية السنوي برسم سنة 2020 وبالتالي يستوجب معرفة 

.)1 )انظر نص التعديل بامللحق رقم  مآالته وإشكالياته 

بالخارج،  املنشأة  املمتلكات واملوجودات  التلقائية برسم  التسوية  وبخصوص 
انه  اقترحت فرق األغلبية أيضا اعتبارا للظرفية الصحية واثار جائحة كورونا، 
يتعين على املعنيين بالتسوية التلقائية إيداع التصريحات وجوبا قبل نهاية 
2020، ويتم أداء مبلغ املساهمة اإلبرائية على شطرين، الشطر األول  دجنبر 

2021 2020 والشطر الثاني قبل نهاية أبريل  في أجل أقصاه نهاية دجنبر 

للتسوية  رفضها  الحكومة  به  بررت  الذي  السبب  لنفس  التعديل  ورفض 
الطوعية.
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بعوارض  املتعلقة  املالية  الغرامات  برسم  اإلبرائية  باملساهمة  يتعلق  وفيما 
)كما هو مبين في امللحق  على الشيكات تقدمت فرق األغلبية بتعديالت  األداء 
تمديد  من  تمكن  وفق صياغة جديدة  باإليجاب  الحكومة  استقبلتها   )1 رقم 
املكررة من قانون املالية   7 سريان مفعول املساهمة اإلبرائية موضوع املادة 
ليصبح  الشيكات  على  األداء  بعوارض  املتعلقة  الغرامات  برسم   2020 لسنة 

إلى غاية نشر قانون املالية املعدل بالجريدة الرسمية.  2020 فاتح يناير 

»الصندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  تغيير  ث  - 
: »19 الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا - كوفيد  

ألمور  املرصد  الحساب  تغيير  تهم  تعديالت  بمجموعة  األغلبية  فرق  تقدمت 
كوفيد    - بتدبير جائحة فيروس كورونا  خصوصية املسمى الصندوق الخاص 
بإدراج الغرامات الناتجة عن عدم احترام املنافسة وتلك املقررة من   19-
للصندوق،    الدائن   جانبه  في  الدستورية  والهيئات   املؤسسات  مختلف 
وفي الجانب املدين فتح مجال الدعم املالي    ، مما يخول رفع موارده الثابتة 
األجراء  غير  والعمال  الصغار  وللمهنيين  التقليديين  والصناع  للحرفيين 
وايضا  تنظيمي.  والتي تحدد الئحتها بنص  كليا،  املتوقفة  للمهن  املمارسين 
 20 الدعم املخصص لألسر العاملة بالقطاع غير املهيكل في الفترة ما بين 
اعتبارا للعدالة االجتماعية للفئات املتضررة والتي لم  يونيو؛   30 مارس و 

تستفد من دعم الصندوق.

املؤسسات  من  الصندوق  لفائدة  للمساهمات  قانونية  مصداقية  وإلعطاء 
فقرة  إدراج  األغلبية  فرق  اقترحت  الترابية  والجماعات  العمومية  واملقاوالت 
مضمونها انه خالفا لكل املقتضيات القانونية  بالحساب املرصد للصندوق، 
املؤسسات  ميزانيات  صرف  أوجه  تحديد  في  بها  املعمول  والتنظيمية 
واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية، يجوز لهذه املؤسسات تحويل كل 
او جزء من االعتمادات املرصودة للتسيير أو التجهيز املفتوحة في ميزانياتها، 
كمساهمة في الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى : الصندوق الخاص 

19 بتدبير جائحة فيروس كورونا – كوفيد 
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فرق  من طرف  وتم سحبها  الحكومة  من طرف  التعديالت رفضت  هذه  لكن 
األغلبية تفاعال مع التبرير املنطقي للحكومة خاصة وأن الصندوق جاء إحداثه 
بتعليمات ملكية سامية وفق صيغة محددة تستجيب للتوجهات التي امر بها 

صاحب الجاللة.

ج  - تعديالت تهم مواد إضافية بمشروع قانون املالية املعدل 

املالي  قانون  في مشروع  املواد اإلضافية  بمجموعة من  األغلبية  تقدمت فرق 
35.20 برسم سنة 2020، أساس اقتراحها كان فريق العدالة والتنمية  املعدل 

 : كما هو الحال بالنسبة 

الجائحة 	  فترة  خالل  املحلية  والرسوم  الضرائب  من  املؤقت  لإلعفاء 
لفائدة املؤسسات واملهنيين املتوقفين كليا   2020 نهاية دجنبر  وإلى غاية 
أو جزئيا عن مزاولة النشاط املنهي خالل فترة الطوارئ الصحية املنظمة 
الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن   2.20.292 رقم  بقانون  باملرسوم 
رقم  القانون  بمقت�ضى  عليه  واملصادق  عنها  اإلعالن  وإجراءات  الصحية 
تعديل ينسجم مع مذكرة الحزب في كيفية التعامل مع تداعيات   .23.20
الجائحة وما افضت إليه اجتماعات الشعب بالفريق وخالصات توصيات 
مكتب الفريق فيما يتعلق بالجماعات الترابية والضرائب والرسوم املحلية 
وبهذا التعديل يطمح  مالءمة مع املقتضيات التي عرفتها امليزانية العامة. 
الفريق إثارة انتباه الدولة لسن تشريعات استثنائية تتجاوب مع الظرفية 
الحكومة  معه  تجاوبت  ما  وهو  محلية.  لرسوم  تخضع  التي  الفئة  لهذه 
الحقا عبر دورية وزير الداخلية املوجهة إلى السادة والة وعمال العماالت 
واألقاليم تحثهم فيما يخص الرسوم املحلية ووفقا ملا تنص عليه املادة 
149 من القانون 47.06 املتعلق بالجبايات الجماعات املحلية على مراعاة 
الذين  امللزمين حيث يجوز دعوة  في تطبيقها على  املادة  مقتضيات هذه 
توقف نشاطهم بشكل اضطراري خالل حالة الطوارئ إيداع إقرار بتوقيف 
نشاطهم ومد مصلحة الوعاء املختصة بالعناصر الالزمة بتصفية الرسوم. 
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مقترحات  أحال  والتنمية  العدالة  أن فريق  الصدد  في هذا  الذكر  كما وجب 
بعد رفضه من طرف  تنزيل هذا اإلجراء  تواكب  الصدد حتى  في هذا  قوانين 
الحكومة في القانون املالي املعدل بتبرير أن مكانه هو نص تشريعي )انظر امللحق 

رقم 1(.

تطبيق مبدأ األفضلية الوطنية : وفقا ملا تعهدت به  الحكومة في ردها على 	   
تساؤالت النواب  خالل مناقشة القانون املالي املعدل وردها على األسئلة 
وما اقترحه الفريق في مذكرات الحزب  املحورية خالل مرحلة الطوارئ، 
في إطار املشاورات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من حالة الطوارئ، 
وإلى  لتأطيرهاـ،  املعدل  املالي  القانون  ومعالم  بعدها  ما  مرحلة  وتدبير 
اقترح  حول الرفع من تسعيرة الرسوم الجمركية،  جانب التدبير الجبائي  
الفريق تعديال اعتمدته فرق األغلبية يلزم اإلدارات العمومية والجماعات 
الترابية واملؤسسات العمومية بتطبيق مبدأ األفضلية الوطنية  وباألولوية  
املنتجات والتجهيزات ومختلف املنتجات التقليدية  عند اقتناء  القصوى، 
او عند مباشرة  الطلبات  في سندات  سواء  والصناعية املصنوعة محليا. 
املقت�ضى  العموميين بمراقبة احترام هذا  إلزام املحاسبين  الصفقات مع 
التعديل.  الحكومة رفضت هذا  لكن  احترامه.  التأشيرة عند عدم  وعدم 

)انظر الصيغة في املرفق رقم 1(؛

: كان من القطاعات األكثر تضررا خالل الجائحة، تأثرت 	  قطاع السياحة 
بتداعياتها مجموعة من املقاوالت والفئات واملستثمرين والدولة على حد 
سواء، وكان قطاعا محوريا في تتبع يومي ألثار األزمة الصحية عليه، ومجال 
اهتمام دائم للفريق في كل اجتماعاته سواء داخل الشعب أو مع الفعاليات 
املهتمة بشأنه. حيث أن كّما هائال للمبادرات الرقابية للفريق، ال من حيث 
أو طلبات انعقاد اللجنة همت هذا القطاع،  األسئلة الشفوية والكتابية، 
والضرورية  املستعجلة  االقتراحات  في  قصوى  أهمية  له  خصصت  كما 
واقترح الفريق بمعية  إلعادة عافياته في مذكرات الحزب طيلة الجائحة.  
فرق األغلبية تعديال بمشروع قانون املالية املعدل لفائدة القطاع السياحي 
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القطاع  في  املشتغلة  املقاوالت  إعفاء  يمكن  التقليدية،  الصناعة  وقطاع 
السياحي ومقاوالت النقل السياحي وكراء السيارات بدون سائق، واملهنيين 
املشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية، من التكاليف االجتماعية للعاملين 
االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  في  واملنخرطين  القطاعات  بهذه 
واملشغلين في هذا  وتتحمل الدولة حصة األجراء   ،2021 لغاية متم دجنبر 
برسم  الدخل  على  الضريبة  من  املؤقت  اإلعفاء  إلى  إضافة  الصندوق.  
الدخول املهنية، ومن الحد األدنى للضريبة بالنسبة للضريبة على الشركات 
ولغاية نهاية شهر دجنبر   2020 بالنسبة لرقم املعامالت املحققة عن سنة 

 .2021

وتتحمل   ،% 2 ويستفيد العاملون بهذه القطاعات من سعر الفائدة ال تتعدى 
الدولة الفرق املتعلق بنسبة الفائدة برسم القروض املضمونة من طرف الدولة 

واملوجهة لهم لتمكينهم من استئناف نشاطهم االقتصادي. 

تعديل رغم أهميته تم رفضه من الحكومة مبررة قرارها كون االتفاقيات التي 
املنصوص عليها في القانون املالي املعدل ستعطي األولوية  ستبرم مع الفرقاء 
واألسبقية لهذا القطاع وسيتم توقيعها في القريب العاجل )انظر نص التعديل 

في امللحق رقم 1(.

مع 	  انسجاما  األغلبية  فرق  اعتبرت   : للدولة  املالية  املحفظة  ترشيد 
حكامة  ملراجعة  الدائمة  ومناداتها  للحسابات  األعلى  املجلس  مالحظات 
ضرورة ترشيد املحفظة املالية للدولة،  املؤسسات واملقاوالت العمومية، 
في  العمومية من نواقص ونقاط ضعف  أبانت عليه املؤسسات  ملا  نظرا 
ونص تعديل فرق األغلبية على  التدبير وغياب الفعالية واإلشراف التقني. 
شركات  إطار  في  وتجميعها  للدولة  املالية  املحفظة  تدبير  ترشيد  ضرورة 
بتجميع  العمومية  واملقاوالت  واملنشآت  املؤسسات  إلزام  مع  قابضة، 
في  تملكها  التي  واملساهمات  لها  التابعة  واملنشآت  والشركات  فروعها 
املنشآت واملقاوالت األخرى في أجل أقصاه نهاية دجنبر 2021.   ويتعين على 
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وضع برامج التجميع  املنشآت واملقاوالت العمومية وفق التعديل املقترح، 
ضمن ميزانياتها لسنة 2021.

فيمكن القول أنه بعد خطاب العرش،  ورغم رفض الحكومة لهذا التعديل، 
كل  لحذف  الدولة  وتوجه  تفعيله،  تؤكد  املالية  لوزير  اإلعالمية  الخرجات 
التي  تلك  أو  التي استوفت شروط وجودها،  العمومية  املؤسسات واملقاوالت 
وفسح املجال لألنشطة التي من شأنها تقديم  ال تقدم أي خدمات إضافية، 
من  مجموعة  تعرف  أن  املنتظر  من  وحيث  الوطني،  لالقتصاد  اإلضافة 
ها بشكل نهائي، أو دمجها مع مقاوالت أو مؤسسات 

ّ
املؤسسات العمومية إما حل

 .)1 )انظر نص التعديل بامللحق رقم  أخرى 
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1 ملحق رقم 
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املالية  قانون  مشروع  على  املقترحة  التعديالت 
 35.20 املعدل رقم 

التعديلاملادة بمشروع قانون املالية املعدل

 املادة 247 املكررة

I- تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة 
سنوات محاسبية :

هبات  أو  مساهمات  شكل  في  املدفوعة  املبالغ   -
للضريبة  الخاضعة  املنشآت  قبل  من  وصايا  أو 
برسم  الدخل  على  الضريبة  أو  الشركات  على 
املحددة  معا،  هما  أو  الفالحية  أو  املهنية  الدخول 
نظام  أو  الحقيقية  الصافية  النتيجة  نظام  وفق 
الصندوق  لفائدة  املبسطة،  الصافية  النتيجة 
»كوفيد  كورونا  فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص 
 2.20.269 رقم  املرسوم  بموجب  املحدث   »19
الصادر في 21 من رجب 1441 )16 مارس 2020(.

- التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع االلتزام بها أو 
تحملها من قبل املنشآت السالفة الذكر خالل فترة 
حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها بسائر أرجاء التراب 
الوطني ملواجهة تف�ضي جائحة فيروس كورونا »كوفيد 
- «19 واملرتبطة بتقلص النشاط مقارنة مع القدرة 
.2020 لسنة  املحددة  التسيير  أو  لإلنتاج  العادية 
حساب  إلى  التكاليف  هذه  تحول  أن  ويجب 
محاسبية«  سنوات  عدة  على  املوزعة  »التكاليف 
خمس  مدى  على  ثابتة  بنسبة  اهتالكها  ويجب 
السنة  من  ابتداء  محاسبية  سنوات   )5(
املحاسبة. في  خاللها  املثبتة  األولى  املحاسبية 

I- تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة 
سنوات محاسبية :

- املبالغ املدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا 
من قبل املنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو 
الضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية أو الفالحية 
الصافية  النتيجة  نظام  وفق  املحددة  معا،  هما  أو 
الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة، لفائدة 
كورونا  فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق 
»كوفيد »19املحدث بموجب املرسوم رقم 2.20.269 
مارس 2020(.  16(  1441 21 من رجب  في  الصادر 
- التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع االلتزام بها أو 
تحملها من قبل املنشآت السالفة الذكر خالل فترة 
حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها بسائر أرجاء التراب 
الوطني ملواجهة تف�ضي جائحة فيروس كورونا »كوفيد 
القدرة  مع  مقارنة  النشاط  بتقلص  واملرتبطة   »19
.2020 لسنة  املحددة  التسيير  أو  لإلنتاج  العادية 
حساب  إلى  التكاليف  هذه  تحول  أن  ويجب 
محاسبية«  سنوات  عدة  على  املوزعة  »التكاليف 
خمس  مدى  على  ثابتة  بنسبة  اهتالكها  ويجب 
السنة  من  ابتداء  محاسبية  سنوات   )5(
املحاسبة. في  خاللها  املثبتة  األولى  املحاسبية 

1 -  املدونة العامة للضرائب 
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II- استثناء من أحكام املادة I - 133  )باء  7 °- و واو  
1° ( أعاله، 

واجبات  من    %  50 بنسبة  تخفيض  من  تستفيد 
التسجيل، العقود املتعلقة باالقتناء بعوض ملحالت 
املحالت  باقتناء  وكذا  للسكنى  مخصصة  مبنية 
والهيئات  االئتمان  مؤسسات  طرف  من  املذكورة 
عمليات  موضوع  تكون  والتي  حكمها  في  املعتبرة 
تجارية أو مالية في إطار عقد »مرابحة « أو »إجارة 

منتهية بالتمليك « أو »مشاركة متناقصة

السالفة  االقتناءات  لعقود  التخفيض  هذا  يمنح 
الذكر التي ال يتجاوز مبلغ أساسها الخاضع للضريبة 
الفترة  خالل  واملنجزة  درهم   )1.000.000( مليون 
هذا  املعدل  املالية  قانون  نشر  تاريخ  من  املمتدة 
.2020 ديسمبر   31 غاية  إلى  الرسمية  بالجريدة 

II- استثناء من أحكام املادة I - 133  )باء  7 °- و واو  
1° ( أعاله،

واجبات  من   %  100 بنسبة  تخفيض  من  تستفيد 
التسجيل، العقود املتعلقة باإلقتناء بعوض ملحالت 
مبنية مخصصة للسكن منخفض التكلفة أو السكن 
التسجيل  واجبات  من   % 50 وبنسبة  االقتصادي، 
مبنية  ملحالت  بعوض  باإلقتناء  املتعلقة  العقود 
مخصصة للسكن الرئي�ضي ولألرا�ضي املخصصة لبناء 
السكن الرئي�ضي واملحالت املخصصة لالستعمال املنهي 

أو التجاري.................»مشاركة متناقصة«. 

بعوض  اإلقتناءات  لعقود   %  50 تخفيض  يمنح 
مبلغ  يتجاوز  ال  التي  الرئي�ضي  للسكن  املخصصة 
للعقارات  بالنسبة  للضريبة  الخاضع  أساسها 
مليون   4 قيمتها  تتعدى  والتي ال  للسكن  املخصصة 
درهم تطبق عليها نسبة تخفيض 50 % الى حدود 2.5 

مليون درهم وتطبق على الباقي السعر العادي

أو  املنهي  لالستعمال  املخصصة  للمحالت  وكذلك 
درهم  مليون   2.5 قيمتها  تتعدى  ال  التي  التجاري 
 1.5 حدود  الى   ،%  50 تخفيض  نسبة  عليها  تطبق 
العادي. السعر  الباقي  على  وتطبق  درهم  مليون 

ويمنح التخفيض لعقود االقتناءات السالفة الذكر 
قانون  نشر  تاريخ  من  املمتدة  الفترة  خالل  املنجزة 
 31 غاية  إلى  الرسمية  بالجريدة  هذا  املعدل  املالية 

دسمبر 2020.

ويمكن تمديد هذا األجل مدة شهرين قابلة للتجديد 
مرة واحدة
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جميع  عن  النظر  وبصرف  انتقالية  بصفة   -III
األحكام املخالفة، يمكن للخاضعين للضريبة الذين 
عنها  ترتب  الضريبية  إقراراتهم  في  اختالالت  الحظوا 
الخاضعة  الحصيلة  في  أو  األعمال  رقم  في  نقصان 
الجبائية،   للمراقبة  الخاضعة  واملقاوالت  للضريبة، 
فيما  وضعيتهم  بتسوية  تلقائي  بشكل  يقوموا  أن 
يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل 
برسم دخولهم املهنية املحددة حسب نظام النتيجة 
الصافية  النتيجة  نظام  أو  الحقيقية  الصافية 
املبسطة والضريبة على القيمة املضافة، وذلك من 
خالل اإلدالء إلدارة الضرائب بإقرار تصحيحي برسم 

السنوات املحاسبية 2016 و 2017 و 2018 و 2019.

القطاعات  في  التشغيل  لفائدة  استثنائي  إعفاء   IV
املرتبطة بمواجهة جائحة كوفيد 19 :

تعفى املقاوالت من التحمالت االجتماعية ملدة ثالث 
سنوات عن كل تشغيل جديد إضافي مع الحفاظ على 

مناصب الشغل املوجودة؛

V. تأجيل استثنائي ألجل إيداع اإلقرارات الضريبية 
وأداء مبلغ الضريبة بسبب الحجر الصحي :

للضرائب،  العامة  املدونة  مقتضيات  من  استثناء 
يمكن بصفة استثنائية للملزمين بالتصريح الضريبي 
مليون   20 عن  السنوية  أعمالهم  رقم  يقل  الذين 
درهم، والخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة 
على الدخل، أن يؤدوا مبلغ الضريبة املفروضة عليهم 
في أجل أقصاه 30 ستنبر 2020، شريطة أن يكونوا قد 

أودعوا إقراراتهم الضريبية نهاية يونيو 2020، 



167 مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 2020

املادة  247 : دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

باء مكررة : االمتيازات املمنوحة ملؤجري السكن ذي 
القيمة العقارية املخفضة

ذاتيين،  أو  معنويين  أشخاصا  املؤجرون،  يستفيد 
أعاله  »ألف«  من  الخامسة  الفقرة  في  إليهم  املشار 
الغرض  يكون  الدولة  مع  اتفاقية  يبرمون  الذين 
القيمة  ذي  سكنا   )20( عشرين  اقتناء  منها 
تخصيصها  قصد  األقل  على  املخفضة  العقارية 
ألجل  األقل  على   )8( سنوات  ثمان  ملدة  للكراء 
استعمالها للسكن الرئي�ضي، من اإلعفاء ملدة ثمان 
أول  إبرام  سنة  من  ابتداء  األكثر  على  )8(سنوات 
.................................................. من  لإليجار  عقد 

جيم - دخول حيز التطبيق

.............................................................................     )1
......................................................................................

7( ........................................ من طرف إدارة الضرائب.

8( بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة، يمنح 
أجل إضافي مدته ستة )6( أشهر للمنعشين العقاريين 
الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل إنجاز برامج 
خالل  آجالها  تنصرم  والتي  اجتماعية  مساكن  بناء 
الفترة املمتدة من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية 
املعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�ضي 
فيروس كورونا »كوفيد 19«  بموجب املرسوم رقم 
2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 )24 مارس 

2020( إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

ويحتسب األجل اإلضافي املذكور ابتداء :

انصرم  إذا  الصحية،  الطوارئ  حالة  رفع  تاريخ  من 
حالة  فترة  خالل  الذكر  السالفة  االتفاقيات  أجل 

الطوارئ الصحية ؛

إذا  املذكورة،  االتفاقيات  أجل  نهاية  تاريخ  من 
انصرم هذا األجل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

باء مكررة: االمتيازات املمنوحة ملؤجري السكن ذي 
القيمة العقارية املخفضة

ذاتيين،  أو  معنويين  أشخاصا  املؤجرون،  يستفيد 
أعاله  »ألف«  من  الخامسة  الفقرة  في  إليهم  املشار 
الغرض  يكون  الدولة  مع  اتفاقية  يبرمون  الذين 
منها اقتناء عشرين )20( خمس )5( وحدات سكنية 
قصد  األقل  على  املخفضة  العقارية  القيمة  ذات 
تخصيصها للكراء ملدة ثمان سنوات )8( على األقل 
الجل  استعمالها للسكن الرئي�ضي، من اإلعفاء ملدة 
ثمان )8( سنوات على األكثر ابتداء من سنة إبرام 

أول عقد لإليجار من :

الباقي بدون تغيير

جيم - دخول حيز التطبيق

.............................................................................     )1
......................................................................................

7( ........................................ من طرف إدارة الضرائب.

8(- بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة، يمنح 
أجل إضافي مدته 6 أشهر سنة :

الدولة  مع  أبرموا  الذين  العقاريين  للمنعشين   -
مساكن  بناء  برامج  إنجاز  أجل  من  اتفاقيات 
اجتماعية والتي تنصرم آجالها خالل الفترة املمتدة 
من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها 
تف�ضي فيروس  الوطني ملواجهة  التراب  أرجاء  بسائر 
كورونا »كوفيد 19«  بموجب املرسوم رقم 2.20.293 
الصادر في 29 من رجب 1441 )24 مارس 2020(.  إلى 

غاية 31 ديسمبر 2020.

- للمستثمرين الذين التزموا مع الدولة بإنجاز برامج 
استثمارية وفق برنامج زمني محدد.

- للمستثمرين الذين التزموا بعمليات بناء مؤسسات 
فندقية داخل آجال أقصاه ست سنوات ابتداءا من 

تاريخ تملك األرض.



مناقشة مشروعي قانون املالية رقم 70.19 وقانون املالية  املعدل رقم 35.20 برسم السنة املالية 1682020

املزاولين  امللزمين  على  الضريبة  تفرض  ال   -XVIII
لنشاط خاضع للضريبة على الدخل والذين يقومون 
ألول مرة بالكشف عن هويتهم »لدى إدارة الضرائب 
بالتسجيل في جدول الرسم املنهي ابتداء من »فاتح 
املكتسبة  الدخول  أساس  على  إال   2020 يناير 

والعمليات املنجزة ابتداء من هذا التاريخ.

….……«

.............
»تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 

2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020

......................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

املزاولين  امللزمين  على  الضريبة  تفرض  ال   -XVIII
لنشاط خاضع للضريبة على الدخل والذين يقومون 
ألول مرة بالكشف عن هويتهم »لدى إدارة الضرائب 
بالتسجيل في جدول الرسم املنهي ابتداء من »فاتح 
املكتسبة  الدخول  أساس  على  إال   2020 يناير 

والعمليات املنجزة ابتداء من هذا التاريخ.

….……«

.............
»تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 

2020 إلى غاية 30 يونيو 2021

.....................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

التعديلاملادة بمشروع قانون املالية املعدل

قانون  نشر  تاريخ  من  ابتداء   %  40 إلى  يرفع 
مقدار  الرسمية،  بالجريدة  هذا  املعدل  املالية 
املنصوص  الجمركية  الرسوم  تعريفة  من   %  30
رقم  املالية  قانون  من   )I )البند   4 املادة  في  عليها 
 31 إلى  يوليو  فاتح  من  املمتدة  للفترة   25.00
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،2000 ديسمبر 
 1421 األول  ربيع  من   25 بتاريخ   1.00.241 رقم 
وتتميمها. تغييرها  تم  كما  )28يونيو2000( 

يرفع إلى 40 % ابتداء من تاريخ نشر قانون املالية 
من   %  30 مقدار  الرسمية،  بالجريدة  هذا  املعدل 
تعريفة الرسوم الجمركية املنصوص عليها في املادة 
للفترة   25.00 رقم  املالية  قانون  من   )I )البند   4
 ،2000 ديسمبر   31 إلى  يوليو  فاتح  من  املمتدة 
 1.00.241 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 
يونيو2000(   28(  1421 األول  ربيع  من   25 بتاريخ 
كما تم تغييرها وتتميمها، باستثناء املواد واملنتوجات 
بنص  الئحتها  وتحدد  محليا  املصنعة  غير  األساسية 

تنظيمي.

2 - الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة : تعريفة الرسوم 
الجمركية
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التعديلاملادة بمشروع قانون املالية املعدل

 7 املادة  من   V البند  أحكام  التالي  النحو  على  تغير 
 2020 املالية  للسنة   70.19 رقم  املالية  قانون  من 
 1.19.125 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،
بتاريخ 16 من ربيع اآلخر  1441 )13 ديسمبر 2019(:

املادة I -.7: نطاق التطبيق

1.  تعريف :

. تحدث مساهمة برسم املوجودات املحتفظ بها في 
الذاتيين  األشخاص  قبل  من  بنكية،  أوراق  شكل 
بالتزاماتهم  أخلوا  والذين  أدناه،   2 في  إليهم  املشار 
العامة  املدونة  في  عليها  املنصوص  الجبائية 
للضرائب، وتؤدى عن األوراق النقدية رسم إبرائي ب 
5 % بينما تعفى القسيمات النقدية املجهولة............

2.  نطاق التطبيق :

تهم هذه املساهمة األشخاص الذاتيين .………............

................................طبقا للمدونة العامة للضرائب.

املادة -. V -.7 مدة تطبيق املساهمة

لألشخاص......................................................  تمنح 
تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 15 ديسمبر 2020 للقيام 
برسم  املساهمة  وأداء  أعاله  إليه  املشار  باإلقرار 
املعنية....................................للغير املوجودات 

تغير على النحو التالي أحكام البندين I  و  V من املادة 
7 من قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020 
 1.19.125 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،
بتاريخ 16 من ربيع اآلخر  1441 )13 ديسمبر 2019(:

املادة I -.7: نطاق التطبيق

1.  تعريف :

. تحدث مساهمة برسم املوجودات املحتفظ بها في 
النقدية املجهولة،  والقسيمات  بنكية،  أوراق  شكل 
من قبل األشخاص الذاتيين املشار إليهم في 2 أدناه، 
عليها  املنصوص  الجبائية  بالتزاماتهم  أخلوا  والذين 
األوراق  عن  وتؤدى  للضرائب،  العامة  املدونة  في 
النقدية رسم إبرائي ب %5 بينما تعفى القسيمات 

النقدية املجهولة............

2.  نطاق التطبيق :

تهم هذه املساهمة األشخاص الذاتيين .………............

................................طبقا للمدونة العامة للضرائب.

كما تهم أيضا االشخاص الذاتيون الذين ليست لهم 
انشطة بهذه الصفة واملتوفرين على موجودات متأتية 
من رقم معامالت لم تصرح بها شركات يملكون اسهما 

بها.

املادة -. V -.7 مدة تطبيق املساهمة

تمنح لألشخاص……....................................... تبتدئ 
للقيام  15 ديسمبر 2020   إلى غاية  يناير  فاتح  من 
املساهمة  مبلغ  وأداء  أعاله   إليه  املشار  باإلقرار 
اإلبرائية على شطرين، الشطر األول في أجل أقصاه 
الثاني قبل نهاية أبريل  نهاية دجنبر  2020 والشطر 
2021، وذلك برسم املوجودات املعنية.....……  للغير.

3 -  التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة  
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املنشأة  املمتلكات واملوجودات  التلقائية برسم  التسوية   -  4
بالخارج )املادة 5 من مشروع القانون(

التعديلاملادة بمشروع قانون املالية املعدل

 - .V -. 8 .- املادة

غاية  إلى   ...................................... لألشخاص  تمنح 
31 ديسمبر 2020

 ........................................................ باإلقرار  للقيام 
بالخارج.

 - .V -. 8 .- املادة

تمنح لألشخاص .................................... إلى غاية 31 
ديسمبر 2020

 ....................................................... باإلقرار  للقيام 
بالخارج.

إيداع  التلقائية  بالتسوية  املعنيين  على  يتعين 
التصريحات وجوبا قبل نهاية دجنبر 2020، ويتم أداء 
مبلغ املساهمة اإلبرائية على شطرين، الشطر األول 
في أجل أقصاه نهاية دجنبر 2020 والشطر الثاني قبل 

نهاية أبريل 2021.

.1 مدة التطبيق.1 مدة التطبيق
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التعديلاملادة بمشروع قانون املالية املعدل

1 - تعريف :

املالية  الغرامات  برسم  إبرائية  مساهمة  تحدث 
والتي  ترتيبها،  كان  كيفما  األداء  بعوارض  املتعلقة 
لألداء  املقدمة  للشيكات  بالنسبة  تسويتها  تتم  لم 
في الفترة املمتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو 2020.

2 - سعر وأداء املساهمة اإلبرائية  : 

مبلغ  1,5 % من  في  اإلبرائية  املساهمة  يحدد سعر 
عوارض  موضوع  املؤداة  غير  الشيكات  أو  الشيك 
األداء التي لم تتم تسويتها واملقدمة لألداء في الفترة 
املمتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو 2020، شريطة 
.2020 سنة  خالل  املساهمة  هذه  أداء  يتم  أن 

عشرة  في  الذكر  السالفة  املساهمة  مبلغ  يحدد 
بالنسبة  أق�ضى  كحد  درهم   )10.000( آالف 
 )50.000( ألف  وفي خمسين  الذاتيين،  لألشخاص 
كيفما  االعتباريين،  لألشخاص  بالنسبة  درهم 
تسويتها  تتم  لم  التي  األداء  عوارض  عدد  كان 
الفترة  في  لألداء  املقدمة  للشيكات  بالنسبة 
.2020 يونيو   30 إلى  مارس   20 من  املمتدة 

يتم أداء املساهمة اإلبرائية املذكورة دفعة واحدة.

3 - اآلثار املترتبة عن أداء املساهمة اإلبرائية :

إليها  املشار  اإلبرائية  املساهمة  أداء  عن  يترتب 
بأداء  املعنيين  األشخاص  ذمة  تبرئة  أعاله 
لم  التي  األداء  بعوارض  املتعلقة  املالية  الغرامات 
في  لألداء  املقدمة  للشيكات  بالنسبة  تسويتها  تتم 
.2020 يونيو   30 إلى  مارس   20 من  املمتدة  الفترة 

1 - تعريف :

املالية  الغرامات  برسم  إبرائية  مساهمة  تحدث 
والتي  ترتيبها،  كان  كيفما  األداء  بعوارض  املتعلقة 
لألداء  املقدمة  للشيكات  بالنسبة  تسويتها  تتم  لم 
في الفترة املمتدة من فاتح يناير إلى غاية صدور هذا 

القانون بالحريدة الرسمية 

2 - سعر وأداء املساهمة اإلبرائية  : 

مبلغ  0.5 % من  في  اإلبرائية  املساهمة  يحدد سعر 
عوارض  موضوع  املؤداة  غير  الشيكات  أو  الشيك 
األداء التي لم تتم تسويتها واملقدمة لألداء بتاريخ 30 
يونيو 2020 كحد أق�ضى، شريطة أن يتم أداء نصف 
 2020 دجنبر  نهاية  أقصاه  أجل  في  املساهمة  هذه 

والنصف الثاني قبل نهاية شهر أبريل 2021.

يحدد مبلغ املساهمة ................................................

.................................................................................
.................................................................................

5 - املساهمة اإلبرائية برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض 
األداء على الشيكات )املادة 6 من مشروع القانون(
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التعديلاملادة بمشروع قانون املالية املعدل

املادة األولى.- I.- من أجل .........................................
........................................................ وصرف نفقاته.

II- يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

.................................................................................
................................................... والهيئات الدولية ؛

-املبالغ املرجعة من النفقات املقيدة في الحساب ؛

-الهبات

.................................................................................

.................................................................................
............................................... املختلفة.

في الجانب املدين :

.................................................................................

إلى امليزانية العامة ؛

-املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بغير 
حق ؛

............................................. املختلفة.

املادة األولى.- I.- من أجل .........................................
........................................................ وصرف نفقاته.

II- يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :
.................................................................................
.................................................. والهيئات الدولية ؛

وتلك  املنافسة  احترام  عدم  عن  الناتجة  الغرامات 
املقررة من مختلف املؤسسات والهيئات  الدستورية

-املبالغ املرجعة من النفقات املقيدة في الحساب؛

-الهبات 
.................................................................................

................................................ املختلفة.

في الجانب املدين :
.................................................................................

إلى امليزانية العامة ؛

- الدعم املالي  للحرفيين والصناع التقليديين وللمهنيين 
الصغار والعمال غير األجراء املمارسين للمهن املتوقفة 

كليا، والتي تحدد الئحتها بنص تنظيمي.

الدعم املخصص  لألسر العاملة بالقطاع غير املهيكل 
في الفترة ما بين 20 مارس و 30 يونيو؛

-املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بغير 
حق ؛

............................................. املختلفة.

خالفا لكل املقتضيات القانونية والتنظيمية املعمول 
املؤسسات  ميزانيات  صرف  أوجه  تحديد  في  بها 
يجوز  الترابية،  والجماعات  العمومية  واملقاوالت 
لهذه املؤسسات تحويل كل او جزء من االعتمادات 
في ميزانياتها،  املفتوحة  التجهيز  أو  للتسيير  املرصودة 
خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  في  كمساهمة 
فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  املسمى: 

كورونا – كوفيد 19

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق    -  6
8 من  -19« )املادة  الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا -كوفيد 

مشروع القانون(
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تعديالت إضافية لم تقبل :

اإلعفاء املؤقت من الضرائب والرسوم املحلية خالل فترة الجائحة :	 

◊ مادة إضافية
املادة .............. مكرر ة

استثناء من أحكام ومقتضيات القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات 
املحدد لنظام للضرائب املستحقة   30.89 والقانون رقم  املحلية ومجموعاتها، 
للجماعات املحلية وهيئاتها؛ تعفى بصفة مؤقتة، من الضرائب والرسوم املحلية 
خالل الفترة من فاتح أبريل إلى نهاية دجنبر 2020، املؤسسات واملهنيين املتوقفين 
كليا أو جزئيا عن مزاولة النشاط املنهي خالل فترة الطوارئ الصحية املنظمة 
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية   2.20.292 باملرسوم بقانون رقم 

وإجراءات اإلعالن عنها واملصادق عليه بمقت�ضى القانون رقم 23.20.

◊ مادة إضافية

املادة .............. مكرر ة

بالضرائب  املتعلقة  التحصيل  وصوائر  والذعائر  والغرامات  الزيادات  تلغى 
والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الدولة والجماعات 
بتسديد أصل هذه  املعنيون  وامللزمون  الخاضعون  يقوم  أن  شريطة  الترابية، 

الضرائب والرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى قبل فاتح يناير 2021.
عند  بالتحصيل  املكلف  طرف  من  أعاله  إليها  املشار  اإللغاءات  تلقائيا  تطبق 
إليها  املشار  واألتاوى  واملساهمات  والحقوق  والرسوم  الضرائب  أصل  تسديد 

أعاله دون تقديم طلب مسبق من طرف امللزم أو الخاضع املعني.
ويستفيد املدينون فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل من   

إلغاء 50 باملائة منها شريطة أداء 50 باملائة املتبقية قبل فاتح يناير 2021.
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تطبيق مبدأ األفضلية الوطنية :	 

◊ مادة إضافية

املادة .............. مكرر ة 

إلزام اإلدارات باقتناء املنتوج الوطني تطبيقا ملبدأ األفضلية الوطنية

العمومية  واملؤسسات  واملنشآت  الترابية  والجماعات  العمومية  اإلدارات  تلزم 
ومختلف  والتجهيزات  املنتجات  واقتناء  الوطنية،  األفضلية  مبدأ  بتطبيق 
جميع  في  وذلك  باألولوية،  محليا  واملصنوعة  التقليدية،  الصناعة  منتجات 

مقتنياتها وطلبياتها العمومية.

ويلزم املحاسبون العموميون ومراقبو الدولة والخزنة املكلفون باألداء واألعوان 
املحاسبون بمراقبة احترام املقت�ضى الوارد في الفقرة األولى أعاله قبل التأشير 

على الصفقات العمومية وسندات الطلب. 

قطاع السياحة :	 

◊ مادة إضافية

املادة .............. مكرر ة

إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع السياحي ومقاوالت النقل السياحي وقطاع 
الصناعة التقليدية ملواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا - كوفيد 19

تعفى املقاوالت  من األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،  استثناء 
السيارات  وكراء  السياحي  النقل  ومقاوالت  السياحي  القطاع  في  املشتغلة 
من التكاليف  واملهنيين املشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية،  بدون سائق، 
االجتماعية للعاملين بهذه القطاعات واملنخرطين في الصندوق الوطني للضمان 
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االجتماعي، لغاية متم دجنبر 2021، وتتحمل الدولة حصة األجراء واملشغلين في 
هذا الصندوق. 

كما يستفيد العاملون في هاته القطاعات املحددة في الفقرة األولى أعاله من 
اإلعفاء املؤقت من الضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية، ومن الحد األدنى 
للضريبة بالنسبة للضريبة على الشركات بالنسبة لرقم املعامالت املحققة عن 

سنة 2020 ولغاية نهاية شهر دجنبر 2021. 
وتتحمل   ،%  2 ويستفيد العاملون بهاته القطاعات من سعر الفائدة ال تتعدى 
الدولة الفرق املتعلق بنسبة الفائدة برسم القروض املضمونة من طرف الدولة 

واملوجهة لهم  لتمكينهم من استئناف نشاطهم االقتصادي.

◊ مادة إضافية

املادة .............. مكرر ة

ترشيد املحفظة املالية للدولة

استثناء من املقتضيات التشريعية والتنظيمية، وترشيدا لتدبير املحفظة املالية 
تلزم املؤسسات واملنشآت واملقاوالت  للدولة وتجميعها في إطار شركات قابضة، 
التي  واملساهمات  لها  التابعة  واملنشآت  والشركات  فروعها  تجميع  العمومية 

تملكها في املنشآت واملقاوالت األخرى في أجل أقصاه نهاية دجنبر 2021. 

ويتعين على املنشآت واملقاوالت العمومية وضع برامج التجميع ضمن ميزانياتها 
لسنة 2021، يسطر برامج االستثمار في طور اإلنجاز والبرمجة متعددة السنوات، 
واملوارد  واململتلكات  املالية  املوارد  لتجميع  الزمنية  والفترة  اإلدماج  وبرنامج 

البشرية.


