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خالل جلسة المناقشة العامة بمجلس النواب

األخ مبديع« :مشروع مالية  »2021يُغيب اإلصالحات اجلوهرية
ويتجاهل إنصاف األمازيغية وساكنة القرى واجلبال
صليحة بجراف

أك ��د األخ محمد م�ب��دي��ع رئ �ي��س الفريق
احلركي ،أن مشروع قانون مالية 2021
يغيب اإلصالحات اجلوهرية في قطاعي
الصحة والتعليم ،من خالل اعتمادات لم
تخرج عن املألوف في ظل إجماع وطني
على أولويات هذين القطاعني املستثمرين
في اإلنسان قبل املجال.
األخ مبديع  ،في تدخل خالل جلسة املناقشة
العامة ملشروع قانون املالية للسنة املالية

 ،2021مبجلس ال �ن��واب ،ال ��ذي ل��م ينكر
امل�ك��اس��ب ال �ت��ي حملها امل �ش��روع لعبور
إك��راه��ات امل��رح�ل��ة ،وسجل تفاعل فريقه
اإليجابي مع املرتكزات األساسية التي
رس��م معاملها األساسية امللك و املتمثلة
ف��ي إط�ل�اق خ�ط��ة إستراتيجية إلنعاش
االق��ت��ص��اد ال��وط �ن��ي وت �ع �م �ي��م احلماية
االجتماعية وإصالح القطاع العام ،تساءل
ع��ن إم�ك��ان�ي��ة امل� �ش ��روع ،ت��رج�م��ة األرق ��ام

واالع��ت��م��ادات وامل �ق��ارب��ات واإلج � ��راءات
ف��ي ظ��ل إك ��راه ��ات امل��رح �ل��ة الس�ي�م��ا تلك
املتعلقة باحلماية اإلجتماعية والتعليم
وال �ص �ح��ة وال �س �ك��ن خ��اص��ة اإلجتماعي
وامل��ن��خ��ف��ض ال �ت �ك �ل �ف��ة وامل� ��وج� ��ه إلى
ال �ط �ب �ق��ة ال��وس �ط��ى ،وك ��ذاح ��ل إشكالية
اجل �م��اع��ات ال �ت��راب �ي��ة ال �ت��ي ت �ع��ان��ي من
تقليص الواردات وتداخل االختصاصات
وغياب دور اجلهات وعدم إخراج ميثاق

ال�لامت��رك��ز اإلداري ال ��ذي ال زال يوجد
ع�م�ل�ي��ا ع �ل��ى ال � ��ورق ول���م ي �ت��م تفعيله.
األخ م �ب��دي��ع ،ال ��ذي ت��وق��ف ع�ن��د مشاكل
الصناعة التقليدية ،ق��ائ�لا«:إن�ه��ا تعرف
واقعا مزريا» ،وحتدث عن تفشي البطالة
التي تعدت نسبة  12ف��ي امل��ائ��ة ف��ي ظل
ت��داع�ي��ات اجل��ائ�ح��ة ،ت�س��اءل ع��ن احللول
التي حملها امل�ش��روع الشكالية الفالحة
الوطنية و تثمني املنتوج احمللي السيما

أم��ام تضرر الفالح بفعل عاملي كورونا
واجلفاف ،وإشكاليات الطاقات املتجددة،
و املاء التي تتطلب منظورا واضحا ،حتدد
فيه األولياتة ،وتشجيع الصناعة الوطنية
السيما وأن ال��دول��ة يجب أن جتتهد في
خلق صناعة وطنية حقيقية تعفي من
استيراد كل شيء ،وإيجاد حلول سريعة
وعملية للقطاع غير املهيكل ال��ذي يشكل
مصدر رزق لثلثي امل�غ��ارب��ة ،لكنه اليوم
يحتضر».
كما أش��ار األخ مبديع أيضا ،إل��ى تضرر
اجلمعيات الرياضية والرياضيني بصفة
عامة والثقافة والفن الغائبني عن املشروع،
قائال « :الفنانني وشيوخ العيطة وعبيدات
الرمى وأحيدوس توقفوا عن العمل ،ولكن
لم يلتفت إليهم أحد» ،عالوة على معاناة
مموني احلفالت ومهنيي النقل وأرباب
احلمامات وغيرهم من املتضررين.
وبعد أن شدد األخ مبديع على على ضرورة
اعتماد مخطط استراتيجي أساسه العدالة
واإلنصاف بدل مواصلة تضريب الطبقة
امل�ت��وس�ط��ة وامل� �ق ��اوالت امل�ن�ه�ك��ة ،مؤكدا
احلاجة إلى التفكير في مأسسة التضامن
الوطني عبر آلية الصندوق الوطني للدعم
االجتماعي في صيغة مؤسسة عمومية ذات
شخصية معنوية ومستقلة ،يدمج مختلف
البرامج والصناديق املشتتة قطاعيا ويعزز
مبساهمات مختلف املؤسسات العمومية
واجلماعات الترابية واألشخاص الذاتيني،
لم يفته التساؤل عن أسباب تردد احلكومة
في إنصاف األمازيغية ،كمكون أصيل في
الهوية املغربية املتنوعة وانصاف ساكنة
ال �ق��رى واجل��ب��ال ف��ي ظ��ل غ �ي��اب منوذج
تنموي لساكنتها ال�ت��ي تعيش جائحة
طبيعية تضاعفت معاناتها مع فيروس
كورونا املستجد(كوفيد ـ  ،)19واخلصاص
التنموي.

املصادقة باألغلبية  ..مبوافقة  59نائبا ومعارضة  29آخر

جتدر اإلشارة إلى أن مجلس النواب ،صادق في جلسة
عمومية  ،باألغلبية ،على مشروع القانون املالي رقم
 65.20لسنة  2021برمته.
وحظي مشروع القانون مبوافقة  59نائبا ،ومعارضة
 29آخر ،وذلك كما صادقت عليه جلنة املالية والتنمية
االقتصادية وعدله مجلس النواب.
يذكر أن محمد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة  ،خ�لال رده على ت��دخ�لات ال �ف��رق واملجموعة
النيابية أثناء املناقشة العامة ملشروع قانون املالية هذا
مبجلس النواب ،قال إن احلكومة تفاعلت بكل إيجاب
مع التعديالت واملقترحات القيمة والغنية املقدمة سواء
من طرف األغلبية أو املعارضة ،حيث أنه من أصل 185
تعديال مت التقدم بها ( 178همت اجلزء األول) ،مت قبول
 49تعديال أكثر من  40في املائة منها لفرق املعارضة،
مضيفا أن اإلجماع حول مبدأ التضامن هو الذي جعل
احلكومة تتفاعل إيجابا مع تعديالت غالبية الفرق في
األغلبية واملعارضة ،فيما يتعلق باملساهمة التضامنية
من أجل خلق التوازن الالزم بني كل شرائح املساهمني
الذاتيني منهم واملعنويني ،مبرزا أنه مت الرفع من احلد
األدن��ى للمساهمة بالنسبة لألشخاص ال��ذات�ي�ين إلى
 240.000دره��م سنويا ،أي أن األشخاص الذين يفوق

أجرهم الشهري الصافي  20ألف درهم سيساهمون بــ1,5
في املائة ،وفي املقابل مت تقليص احلد األدنى بالنسبة
ملساهمات املقاوالت إلى  1مليون درهم مع تطبيق هذه
املساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بني  1,5في املائة
و 3,5في املائة.
وأردف الوزير متابعاأن من أه��م التعديالت التي مت
قبولها أيضا اإللغاء الكلي أو اجلزئي للغرامات والزيادات
وصوائر حتصيل الديون العمومية املستحقة لفائدة
الدولة قبل فاحت يناير  ،2020ورفع سقف االستفادة من
التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات املتعلقة
بالسكن إلى  4.000.000درهم ،ومتديد أجل االستفادة
من هذا التدبير إلى غاية  30يونيو  ،2021إضافة إلى
تعديل شروط اإلعفاء من الضريبة على الدخل في إطار
عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة
االستفادة على التوالي من  30إلى  35سنة ،ومن  24إلى
 36شهرا ،وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات
التأسيس وال��زي��ادة في رأس امل��ال من  1في املائة إلى
 0.5في املائة ،والتنصيص على اإلعفاء من الضريبة
بالنسبة للفوائد املدفوعة لألشخاص الذاتيني املقيمني
غير اخلاضعني للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة
الصافية احلقيقية أو املبسطة ،برسم سندات االقتراض

ال�ت��ي يتم إص��داره��ا م��ن ط��رف اخل��زي�ن��ة إل��ى غ��اي��ة 31
دجنبر  ،2021وتدفع فوائدها ألول مرة  ،2021فضال
عن التنصيص على الطابع السنوي ل�لإق��رار املتعلق
باملساهمة املهنية امل��وح��دة م��ع التأكيد على إمكانية
الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه املساهمة حسب

االختيار املعبر عنه في اإلقرار ،وخفض رسم االستيراد
املطبق على األلياف التركيبية من البوليستيرات من
 17,5في امللئة إلى  2,5باملائة ،جتاوبا مع االقتراحات
املقدمة و الهادفة إلى عدم اإلض��رار بالصناعة احمللية
التي تستعمل هذه األلياف في صناعة األلبسة.

