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«إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا
 حلماية املكتسبات والبناء املشترك للمستقبل»

وعيا من حزب االستقالل بتحديات الظرفية االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي جتتازها بالدنا، بفعل تداعيات جائحة كورونا، وما يقتضيه األمر 
من تعبئة للمؤسسات والكفاءات والقدرات الوطنية من أجل التصدي ملخاطر األزمة احلالية، واختطاط تصور جماعي للمرحلة املقبلة بكل إرادية وتطلع 
للمستقبل، ومراجعة للعديد من االختيارات االستراتيجية يف بناء مغرب جديد، ومنها أساسا تقوية أدوار الدولة، وإعادة تكريس متوقع الدولة الوطنية 

الراعية، وتأمني االكتفاء الذاتي من املوارد واملواد واخلدمات احليوية، وتقليص التبعية للخارج، وتقوية السيادة الوطنية، 
وانخراطا منه يف جهود بالدنا بقيادة جاللة امللك محمد السادس نصره اهللا، ملواجهة هذه اجلائحة يف إطار املقاربة االستباقية واالحترازية، والتدخالت 
االستعجالية، ذات األبعاد اإلنسانية والتضامنية التي وضعت احلق يف احلياة فوق كل اعتبار، وأولته األهمية القصوى يف صدارة األولويات االقتصادية 

واالجتماعية، وما لقيته من امتنان  وارتياح يف الداخل وإشادة يف اخلارج،
وتثمينا لإلجماع الوطني و للمنسوب العالي للثقة يف الدولة واملؤسسات، واستحضارا منه للمسؤولية امللقاة على عاتقه كحزب سياسي وطني تعادلي 
الوطني لتحقيق االقالع  الفعلية يف املجهود  الظرفية، فإن حزب االستقالل استنفر كل مؤسساته وكفاءاته وخبراته املختلفة من أجل املساهمة  يف هذه 
القطائع  بإحداث  كفيلة  عملية  وإجراءات  لإلصالح  ومسالك  خالقة  بدائل  اقتراح  عبر  لبالدنا،  التنموي  املسار  واستئناف  واالجتماعي،  االقتصادي 
الضرورية مع االختيارات التي أبانت عن محدوديتها، ومع  مختلف أسباب ومظاهر الليبرالية املفرطة، وابداع احللول الكفيلة بتجاوز آثار األزمة، وبناء 

مغرب - ما بعد اجلائحة قوي اقتصاديا، ومتماسك اجتماعيا، وفاعل يف محيطه اجلهوي والقاري.  
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ولقد قام حزب االستقالل بصياغة تصوره ملرحلة ما بعد كورونا انطالقا من مرجعياته الفكرية والسياسية التي تقوم على التعادلية االقتصادية واالجتماعية، 
وعلى اإلنسية املغربية يف تنوع روافدها احلضارية والثقافية، وعلى منظومة املبادئ والقيم التي يؤمن بها ويدافع عنها، يف إحقاق احلرية والعدل واإلنصاف 

واملساواة والتضامن، والتعاون، وتكافؤ الفرص، وقيمة العمل وفضيلة االجتهاد، وغيرها من القيم الداعمة للتنمية والتطور والتقدم. 
ولذلك، فإن حزب االستقالل يقدم هذه املذكرة يف شأن تصور احلزب للخروج من أزمة «كورونا» متضمنة خلطة اإلقالع االقتصادي واملواكبة االجتماعية 
وأولويات مشروع قانون املالية املعدل، وهي مبثابة جيل جديد من اإلصالحات، كجزء ال يتجزأ من رؤية احلزب للنموذج التنموي اجلديد، الذي ينبغي أن 

يستوعب تداعيات ما بعد مرحلة جائحة كورونا.                    
 لقد متكنت بالدنا من كسب رهان املرحلة األولى يف املعركة ضد الوباء والتحكم يف انتشاره وذلك بفضل اإلجماع الوطني االستثنائي، وااللتفاف 
الراسخ حول جاللة امللك والثقة يف االختيارات املتجددة ملواجهة اجلائحة، واالنخراط بروح املسؤولية الوطنية جلميع السلطات العمومية مبختلف مستوياتها 
العسكرية واألمنية واحمللية والترابية والصحية والتعليمية، باإلضافة إلى الروح التعبوية والوحدوية التي انقاد إليها الفاعلون السياسيون واالجتماعيون يف 

متتني اجلبهة الداخلية، واملبادرات اإلبداعية واخلالقة التي أبانت عنها املقاوالت الوطنية وفعاليات املجتمع املدني ومختلف القوى احلية ببالدنا.  
وإذا كانت هذه األزمة قد مكنت بالدنا من إبراز ما تزخر به من إمكانيات ومؤهالت وقدرات على الصمود والتفاعل والتكيف مع التطورات واملتغيرات 

اجلديدة، فإنها يف املقابل، أظهرت العديد من مظاهر الهشاشة:
● منو اقتصادي يف منحى تنازلي منذ سنة 2011، مع حمولة ضعيفة يف محتوى الشغل.

● مردودية االستثمارات يف تراجع مستمر.
● حماية اجتماعية غير كافية بالرغم من املجهودات املبذولة.
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● اتساع مهول للفوارق االجتماعية واملجالية، ساهمت يف تعميقها بطالة مزمنة يعاني منها على اخلصوص الشباب والنساء، باإلضافة هشاشة سوق 
الشغل مبا فيها القطاع غير املهيكل. 

●  ضعف جناعة األنظمة العمومية للصحة والتعليم، مع وجود قطاع خاص  ليس يف متناول اجلميع.
● نسبة كبيرة من الساكنة النشيطة إما عاطلة عن العمل أو تعمل يف القطاع غير املهيكل أو يف وضعية هشاشة.

● نسيج مقاوالتي يتكون بصفة خاصة من مقاوالت صغيرة ومتوسطة مثقلة بالديون وال تتوفر على التمويل الكايف.
● تدبير غير معقلن للموارد النادرة، مطبوع باالستنزاف (املوارد املائية) وعدم النجاعة االقتصادية واالجتماعية (املوارد املالية والعقارية).

ويؤكد حزب االستقالل أن وباء كورونا «كوفيد 19» زاد من تعميق اإلشكاليات الكبرى التي تواجهها بالدنا، وأن السياسات العمومية التي تنهجها 
احلكومة لم متكن من وقف تراجع النمو االقتصادي، ومن معاجلة إشكالية ضعف محتوى الشغل يف النمو، ووقف التراجع املتواصل ملردودية االستثمارات، 

ومن تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، ومن ضمان احلماية االجتماعية الضرورية.
و من أجل احلد من التداعيات املذكورة، بادر جاللة امللك محمد السادس أيده اهللا منذ 2017 إلى الدعوة إلرساء منوذج تنموي جديد.

ويعتبر حزب االستقالل أن أزمة كورونا تشكل فرصة تاريخية لتغيير الباراديغمات، وإليقاظ الضمير اجلماعي لالنخراط بكل مسؤولية وروح وطنية يف 
إحداث القطائع الضرورية مع السياسات السابقة التي بلغت مداها.

اتساعا وعمقا،  الفوارق االجتماعية ستزداد  هوة  فإن  ببالدنا،  العمومية  السياسات  املنتظرة يف  والتحوالت  الالزمة  االنتقاالت  بإجراء  نسرع  لم  وإذا 
وستزداد األزمة استفحاال. لذلك فقد بات ضروريا إطالق جيل جديد من السياسات العمومية تروم بشكل أساسي تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، 
وضمان جودة املرفق العام وحق اجلميع يف الولوج للخدمات العمومية األساسية (الصحة، التعليم، العدالة) بجودة عالية، وتوفير احلماية االجتماعية ، 

والوقاية من املخاطر ، وكسب رهانات االنتقاالت الرقمية والطاقية والبيئية.
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ولهذا ينبغي استنفار عدة رافعات تنموية لتحقيق إنعاش مسؤول لالقتصاد الوطني والعودة إلى حتقيق التنمية املستدامة، وخدمة املواطنني من خالل 
خلق فرص الشغل، وحماية قدرتهم الشرائية وضمان احلياة الكرمية لهم.  

ويف هذا اإلطار، يجب تعبئة البعد التضامني للتخفيف مما ستخلفه األزمة من ارتفاع يف مؤشرات الهشاشة، والذي ستكون من أول ضحاياه الشريحتان 
الدنيا والوسطى من الطبقة املتوسطة باإلضافة إلى الفئات الفقيرة واملعوزة.

ويف سياق تأمني انخراطنا ضمن مسار إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا، يعتبر حزب االستقالل أنه من الضروري إعداد رؤية مندمجة وشمولية، 
والقطيعة مع املقاربة العمودية القطاعية، والعمل على ضمان التقائية وجتانس وجناعة السياسات العمومية، والسعي لتحقيق األهداف واالستراتيجية اجلديدة التالية:

- تعزيز السيادة الوطنية من خالل تقوية األمن الغذائي واألمن الصحي، واألمن الطاقي، واملائي واالقتصادي واملالي .
- تقوية دور الدولة من خالل وظائف التخطيط االستراتيجي، والتنظيم والتقنني، ويف نفس الوقت من خالل تدخلها كفاعل أساسي من أجل 

تقدمي خدمات عمومية  أفضل للمواطنني خاصة يف مجالي التعليم والصحة.
- إرساء حكامة مبنية على االستباقية، واالندماج، والتنسيق واالستهداف، مع احلرص على ضرورة تقليص الزمن بني حلظة اتخاذ القرار وبني 
أجرأته على أرض الواقع، وبني تعبئة اإلمكانيات وولوج املستفيدين للخدمات، والتوفيق بني إحلاحية األمد القصير وأهداف األمد الطويل.

- تقوية التماسك االجتماعي، من خالل تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وفيما بني األجيال؛ 
- ربح التحول اإليكولوجي والرقمي، لضمان استدامة التنمية واندماجه يف اقتصاد املعرفة؛
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إن خطة استئناف العمل واإلنعاش االقتصادي، يجب أن ترتكز على 6 محاور:
1. تعزيز وتقوية دور الدولة؛ وجعل املواطن يف صلب أدوارها األساسية، وضمان فعلية التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف الدستور، وإقرار تكافؤ 

الفرص، وضمان األمن الصحي والتعليم اجليد للجميع.
2. إعطاء دينامية جديدة حملركات النمو االقتصادي، وخاصة عبر التموقع االستراتيجي واالستفادة من الفرص التي سيتيحها إعادة التموقع على 

املستوى اجلهوي واألوربي، ودعم القطاعات املتضررة، وتقوية النسيج املقاوالتي الوطني. 
3. إنعاش الشغل  وخاصة لفائدة الشباب والنساء وكذا احملافظة عليه، 

4. دعم القدرة الشرائية لألسر؛ وتأمني مستوى عيش الئق
5. تقوية التماسك االجتماعي؛ عبر تقليص الفوارق االجتماعية والترابية وفيما بني األجيال.

6. تسريع التحول الرقمي لبالدنا، من أجل ضمان إدماج املقاوالت واملواطنني يف اقتصاد املعرفة

أوال: تعزيز دور الدولة ووضع املواطن يف صلب مهامها
ويف هذا اإلطار يدعو حزب االستقالل إلى حتديد أولويات الدولة ومجاالت تدخلها، مع ضرورة تبني منوذج القطيعة، واالنتقال من منطق اإلنفاق أكثر 
إلى اإلنفاق بطريقة أفضل، و من االستثمار أكثر إلى ضمان مردودية أحسن لالستثمارات العمومية، ومن الزيادة يف الضغط اجلبائي إلى توسيع الوعاء 

الضريبي للحصول على موارد مالية إضافية. ومن أجل ذلك يقترح حزب االستقالل ما يلي:
وتوفير  والثروة،   الشغل  فرص  بخلق  يتعلق  فيما  للبالد،  واالجتماعية  االقتصادية  الفوائد  من  قدر  أقصى  لتحقيق  العمومي  الطلب  توجيه   ●
العملة األجنبية، وتقليص انبعاثات الكربون الناجتة عن النشاط االقتصادي. كما ينبغي تطبيق مبدأ األفضلية الوطنية ( تعديل مرسوم الصفقات 
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تنفيذ  الوطنية يف  للخبرة  واملتضمنة  وطنيا  املنتجة  املواد  من  األكبر  النصيب  تتضمن  التي  للعروض  االمتياز  إعطاء  أجل  من  وذلك  العمومية) 
الطلبيات العمومية.

●  ضمان انسجام والتقائية واندماج التدبير العمومي، من خالل مقاربة لإلنفاق مبنية على الشمولية وعلى البعد الترابي حيث يتعني حتديد 
البرامج على مستوى القانون املالي التي تضم عددا من القطاعات الوزارية التي تروم حتقيق نفس األهداف، وإشراك اجلهات يف التنفيذ يف إطار 

عقود برامج، الدولة/اجلهات. وللقيام بذلك، يتعني تعديل القانون التنظيمي للمالية. 
● إعادة تعريف مجال القطاع العام، واالعتماد على إعادة هندسة القطاع العام.   من خالل إلغاء الوظائف املكررة والعمل على جتميع مختلف 

الوكاالت ذات املهام املتشابهة، وحذف مختلف املؤسسات التي لم تعد لوجودها جدوى سواء على املستوى الوطني أو اجلهوي.
● إطالق برنامج ضخم لالستثمارات العمومية يتم اختيارها على أساس قدرتها على خلق فرص العمل واحلد من التفاوتات االجتماعية و املجالية 

ومساهمتها يف جناح التحول الرقمي واالنتقال اإليكولوجي مع وضع تدابير للرفع من مردودية االستثمارات العمومية التي مت تنفيذها .
● وضع برنامج مخصص لضمان االكتفاء الذاتي من الغذاء يف البالد (خاصة يف مجال القمح اللني) ، وتأمني التموين من املواد االستراتيجية 
(تشجيع إنتاجها احمللي، وتنويع مصادر التموين ، والتخزين ، وما إلى ذلك( ، واألمن الطاقي ، باإلضافة إلى األمن املائي واألمن االلكتروني 

والرقمي.
● إحداث وكالة وطنية مكلفة بتدبير املساهمات العمومية، مهامها تدبير ومواكبة مساهمات الدولة يف رأسمال املؤسسات االستراتيجية واملهيكلة 

لدعم وتقوية نسيج اإلنتاج الوطني.
● تعزيز دور وكاالت التقنني، وتقوية سلطاتها للسهر على حسن عمل القطاعات التي تدخل يف دائرة اختصاصها.
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●  تقوية تدخل الدولة يف مجال التعليم والتكوين، من خالل:
- تفعيل القانون اإلطار املتعلق مبنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتسريع مبالءمة القوانني وإخراج املراسيم التطبيقية املرتبطة به.

- وضع برامج متعددة السنوات ملختلف محاور اإلصالح على مستوى التربية والتعليم العالي، بهدف ضمان اإلنصاف وتكافؤ الفرص وتأمني 
التعليم للجميع وبجودة عالية.

- وضع نظام للتحفيز والتكوين املستمر لفائدة األطر التربوية. 
- إعداد خطة للتكوين الرقمي، وللتعليم عن بعد وتـأهيل املوارد البشرية والتالميذ واملدارس وبصفة خاصة يف العالم القروي.

- الرفع من امليزانية املخصصة للبحث العلمي ضمن امليزانية العامة للدولة، يف إطار التدابير التحفيزية، أو من خالل الشراكة ما بني القطاع 
العام والقطاع اخلاص، أو يف إطار التعاون الدولي مع توجيه املجهود الوطني يف مجال البحث العلمي خلدمة القطاعات األساسية لالقتصاد 

الوطني واالبتكار والتطور الرقمي .
ومواكبة  واملتخصصة،  التقنية  واملعاهد  الكليات  وعمداء  اجلامعات  رؤساء  متثيلية  على  تشمل  االختراعات،  لدعم  وطنية  وكالة  إنشاء   -

املخترعني يف تنفيذ مشاريع االبتكار.
● وضع الصحة واألمن الصحي يف صلب انشغاالت السياسات العمومية للحكومة واجلماعات الترابية، عبر:

التأثير على احملددات  - وضع سياسة عمومية مندمجة للصحة حتدد مسؤوليات الدولة واجلهات فيما يتعلق بصحة املواطنني وتهدف إلى 
االجتماعية للصحة.

- وضع خريطة صحية بكيفية مستعجلة تشمل القطاعني العام واخلاص مع إيالء أهمية خاصة للجهات األقل جتهيزا من الناحية الطبية أو تلك 
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املعزولة أو البعيدة حيث يتعني إحداث هيآت جهوية مختلطة بني القطاعني العام واخلاص لتدبير وتنسيق مشاريع وعروض العالج حسب 
احلاجيات املتفق عليها.

- تقوية اليقظة الصحية، من خالل، إحداث مجلس أعلى لليقظة واألمن الصحي وجلنة علمية استشارية دائمة مع اعتماد مخطط وطني 
استعجالي للصحة ومواجهة الكوارث الصحية.

- إحداث أقطاب جهوية للصحة من خالل وضع حكامة جهوية للخدمات الصحية العمومية وبناء مستشفى جامعي يف كل جهة من 
جهات اململكة.

- نهج سياسة مندمجة لتنمية املوارد البشرية يف املجال الصحي مدعومة باستراتيجية جديدة للتكوين بهدف سد النقص احلاصل يف األطر 
الصحية على املستوى الوطني واجلهوي.

-  وضع مخططات لتقوية صمود املنظومة الصحية على املستوى الترابي ، مبا يف ذلك حتسني البنية التحتية الصحية والطوارئ ، واملوارد 
البشرية ، واحلركية ، و التنمية احلضرية ، إلخ.

- إحداث نظام متويلي خاص لدعم الصحة يف املجال القروي، من خالل االستثمار يف شبكة مندمجة مبنية على تقوية الطب العائلي 
والصحة اجلماعية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص لتدارك النقص وحتسني الولوج إلى اخلدمات الصحية .

- اعتماد سياسة دوائية تستجيب للحاجيات األمن الصحي وللمتطلبات االقتصادية، وتضمن توفير األدوية بسعر أقل، وباجلودة املطلوبة، 
وكذا املواد الطبية مع احلرص على ترشيد استخدامها. 

- تعزيز نظم املعلومات وتشجيع منصات التطبيب عن بعد، و تقدمي احللول الطبية عن بعد، والعمل على تقريب املواطنني يف املناطق املعزولة 
والعالم القروي من اخلبراء الطبيني ، وبالتالي تثمني عرض العالجات بالنسبة للفئات االجتماعية الهشة.
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ثانيا :إعطاء دينامية جديدة حملركات النمو االقتصادي

التقليدية،  إنقاذ األنشطة األساسية التي توجد يف وضعية صعبة (السياحة، الصناعة  ● وضع مخططات قطاعية متعددة السنوات، من أجل 
صناعة الطائرات، و النقل اجلوي، الثقافة...) ومن أجل دعم استئناف أنشطة بعض القطاعات (األشغال العمومية، صناعة السيارات..إلخ) 

وتعزيز القطاعات التي صمدت أمام األزمة بل وعرفت نشاطا متزايدا.
● وضع تعاقد من أجل مواكبة املقاوالت الرائدة، من أجل تطوير أنظمتها البيئية والرفع من اندماجها االقتصادي. 

بالنظر إلى إمكانات بلدنا مع وضع سياسة حتفيزية يف هذا املجال لتشجيع املقاوالت  التي ميكن االستغناء عنها،  املنتجات املستوردة  ● حتديد 
الوطنية على إنتاجها.

االحتاد  ينوي  التي  التموقع اجلهوي  إعادة  الناجت بشكل خاص عن  الدولي  املستوى  للعمل على  التقسيم اجلديد  إطار  بلدنا يف  متركز  ● ضمان 
األوروبي تفعيلها أو يف إطار طريق احلرير اجلديد. 

ومن أجل املساهمة يف هذه يف هذه املشاريع االستثمارية أو يف املشاريع الهادفة إلى تقوية سيادتنا االقتصادية يف مجاالت الصناعة واألمن الغذائي 
والطاقي والصحة ومعاجلة املعطيات، ينبغي إحداث صندوق سيادي تساهم فيه الدولة واملؤسسات العمومية.

● إطالق مشاريع استثمارية كبرى تهدف الى تعزيز مكانة املغرب يف االقتصاد العاملي يف قطاعات واعدة ال سيما يف العلوم املعرفية والتنقل 
عبر استعمال الطاقة النظيفة والصناعات الثقافية.

● إعادة تفعيل صندوق االستثمار اخلاص مبغاربة العالم، مع تعديل املقتضيات املؤطرة له، ليصبح أكثر جاذبية.
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ثالثا: احلفاظ على الشغل وإنعاش التشغيل 

من أجل سياسة فاعلة للشغل  - 1
● إعادة توزيع املناصب املالية املنصوص عليها يف قانون املالية 2020 والتي لم يتم استغاللها بعد وفًقا لألولويات اجلديدة للبالد، مع إيالء اهتمام 

خاص للصحة.
●  إطالق أوراش كبرى ذات منفعة عامة (البنى التحتية الصحية، والسدود التلية، وفك العزلة عن العالم القروي، وتعميم الطاقة الشمسية على 
املساكن ويف املباني العمومية، إعادة تشجير األراضي غير الصاحلة للزراعة، إنشاء دور اخلدمة العمومية على مستوى اجلماعات القروية، وما إلى 

ذلك..). إن من شأن هذه األوراش أن تساهم يف توفير ماليني أيام العمل.
● منح إعانات التشغيل بتعميم اإلجراء املوجه حاليا للمقوالت املنشأة حديًثا يف حدود 10 أجراء. وللتذكير، تستفيد الشركات من إعفاء من 
الضريبة على الدخل لألجور التي تقل عن 10000 درهم شهرًيا كراتب إجمالي، وذلك يف حدود 24 شهًرا ابتداء من تاريخ التوظيف مع استفادة 

10 مستخدمني كحد أقصى، مع ضرورة توظيف األجير مبوجب عقد عمل ملدة غير محددة.
● اشتراط خلق مناصب الشغل واقتصاد العملة األجنبية للحصول على مزايا ضريبية وإعانات مالية، عبر مراجعة شاملة لنظام احلوافز.

● متديد االستفادة من اإلعانات االجتماعية للحفاظ على مناصب الشغل واحلفاظ على دخل األجراء وأصحاب املهن احلرة الذين توقفوا عن 
العمل كليا أو جزئيا حتى نهاية سنة 2021 بالنسبة للقطاعات املتضررة مثل السياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي.

● متديد حتى نهاية عام 2020 تنفيذ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للتدبير الذي يهدف إلى السماح للمشغلني باحلق يف منح تعويضات 
املساعدة للمستخدمني املعفيني من الضريبة على الدخل، والتي تصل إلى 6000 درهم كحد أقصى لفائدة القطاعات املذكورة أعاله.
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● إعداد برنامج تكويني مشترك بني مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل على مدى 18 إلى 24 شهًرا لفائدة 
األشخاص الذين فقدوا عملهم) من أجل تعزيز املكتسبات وتعلم مهارات جديدة) ومواكبة حركية األجراء من نشاط قطاعي إلى آخر. ووضع 

برنامج وطني إلعادة التكوين لفائدة املهن املهددة باالنقراض.
● تفعيل برنامج «انطالقة» لدعم املقاولني الشباب واملبادرات على املستويني احلضري والقروي.

2 - دعم املقاوالت
من أجل متكني املقاولة من احلفاظ على الشغل وخلق مناصب شغل جديدة، من الضروري مساندة املقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة، وذلك 
من خالل الرسملة الدنيا للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، وأهمية احتياجاتها من الرأسمال املتداول بسبب مشاكل آجال األداء. ينبغي كذلك إعداد 
التدابير الكفيلة بتحفيز مالءمتها للتطورات األخيرة املرتبطة بكوفيد 19، سواء على مستوى السوق الداخلي، أو على مستوى األسواق الدولية. وهو 

األمر الذي يقتضي:
● تقوية سيولة املقاوالت، باإلضافة إلى ميكانيزمات الضمان التي وضعتها السلطات العمومية وذلك عبر اإلجراءات التالية:

- إعفاء املقاوالت من سداد الدفعات االحتياطية املستحقة املرتبطة بالضريبة على الشركات برسم سنة 2020.
- تسريع عمليات استرداد الضرائب املختلفة التي تشكل حتويال لتسهيالت اخلزينة من الدولة إلى املقاوالت، وال سيما استرداد الضريبة على 

القيمة املضافة، وفائض الضريبة للشركات.
- إلغاء االستنزال imputation التلقائي ، دون قيود زمنية، لفائض ضريبة الشركات املدفوعة برسم السنوات املالية السابقة لسنة 2020. 



14

مذكرة حزب االستقالل للخروج من األزمة  

وال بد من العودة إلى استرداد تلقائي للضرائب املدفوعة من طرف املقاوالت بالنسبة للدفعات االحتياطية املستحقة.
- إلغاء قاعدة التأجيل احملدود للعجز املسجل برسم سنة 2020 إلى سنة 2022 بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
التي حتقق أقل من 200 مليون درهم يف رقم املعامالت. وحتى لو كان بإمكاننا أن نأمل يف حتسن النتائج خالل عام 2021 ، ال ميكن استيعاب 

اخلسائر التي مت تسجيلها يف سنة 2020 على مدار السنوات األربع املقبلة.
-التعجيل بتقليص آجال األداءات بالنسبة للمقاوالت العمومية، وإنشاء صندوق لتخفيف العبء على البنوك من الديون املتراكمة والسماح 

لها مبنح قروض وإنشاء منصة للمقاصة الرقمية للفواتير بني املقاوالت اخلاصة خلفض املستحقات بني املقاوالت.
- إطالق منتوج إلنعاش قطاع السياحة ، باإلضافة إلى آليات « ضمان أكسيجني « و «انعاش املقاوالت الصغيرة جدا» و «ضمان إقالع»: قرض 
ملدة شهرين من رقم املعامالت ، ٪2 من نسبة الفائدة ، متتد على 7 سنوات مع إمكانية تأجيل األداء ملدة سنتني ، مضمون بنسبة ٪90 ، وجلميع 

املقاوالت السياحية التي فقدت أكثر من ٪60 من رقم معامالتها (اعتماد 2019 كسنة مرجعية).
● تشجيع تقوية رأس مال املقاوالت من خالل:

- منح تخفيض على الضريبية على الشركات إذا قامت بزيادة رأس مالها خالل السنوات املالية 2020 إلى 2022. وسيعادل هذا التخفيض 
٪20 من زيادة رأس املال املسجل.

- ضخ من خالل صندوق عمومي شبه أسهم (يف شكل قرض من 7 الى 10 سنوات بدون فوائد) لفائدة الشركات الصغيرة واملتوسطة اجلادة 
مببلغ يساوي اخلسارة احملاسباتية املتوقعة لسنة 2020 يتم حتديدها من قبل خبير يف احلسابات. 

-  منح اإلمكانية للمقاولني لشراء جزء أو كل عقود التأمني على احلياة أو الرسملة، املبرمة منذ أقل من 8 سنوات، دون دفع الضريبة على 
الدخل مع مراعاة شرط دمج املبلغ اإلجمالي لالسترداد يف رأس مال شركتهم.
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- تعليق عملية اإلهالك احملاسباتي ألبنية ومعدات الفنادق ملدة 3 سنوات مما سيوفر للمقاوالت الفندقية رأسمال ويقوي قدراتها االقتراضية.
- وضع خطة إنقاذ للمقاوالت العمومية التي تواجه صعوبات، مع األخذ بعني االعتبار البيانات اجلديدة ملا بعد كوفيد19-

- وضع آليات دعم لتحويل بعض املقاوالت وتكييفها مع املتغيرات السريعة يف األسواق اخلارجية واالحتياجات اجلديدة للسوق الوطنية املرتبطة 
باخليار االستراتيجي لتعزيز السيادة الوطنية.

- مواكبة االنتقال الطاقي للمقاوالت ، بوضع ميكانيزمات للدعم خاصة على مستوى استعمال الطاقات املتجددة (مع تسريع برنامج النجاعة 
الطاقية) من أجل تقليص التبعية للخارج . 

-  إنشاء نظام اإلعفاء من الضريبة على نفقات األبحاث لدعم أنشطة البحث والتطوير والهندسة بالنسبة للمقاوالت.
- تنفيذ سياسة الدفاع التجاري وحماية املستهلك الوطني مع مراجعة بعض اتفاقيات التبادل احلر لتصبح أكثر توازنا وأكثر فائدة لالقتصاد 

الوطني.
● دعم خاص للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، والصغيرة جدا، وذلك من خالل:

- إنشاء بنك عمومي وطني لالستثمارات بفروع جهوية للمساعدة يف متويل وإعادة هيكلة املقاوالت الصغرى واملتوسطة. سيجمع هذا البنك 
بني صندوق الضمان املركزي والوكالة الوطنية للنهوض باملقاوالت الصغرى واملتوسطة، باإلضافة إلى صندوق متويل املقاوالت

- وضع املساهمة املهنية املوحدة للتجار واملهن وتأجيل سداد جميع الضرائب احمللية (الضرائب املهنية والضرائب على اخلدمات البلدية، وما 
إلى ذلك) الصادرة خالل سنة 2020 إلى سنة 2021 بالنسبة للمقاوالت املتأثرة بشدة من أزمة كوفيد 19.

- إنشاء آليات لتمديد دفع اإليجارات على مدى عامني بالنسبة لصغار التجار والصناع التقليديني الذين تأثروا بشكل كبير باألزمة و املقاوالت 
احلديثة النشأة املبتكرة (يف مجال التكنولوجيا والقطاعات األخرى ذات الصلة).
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● دعم املقوالت املصدرة. فباإلضافة إلى االستفادة من تدابير الدعم املوجهة إلى القطاعات األكثر تضررا من تداعيات األزمة الصحية، يتعني 
العمل على:

- تسريع وضع عالمة «ُصنع يف املغرب» يتوافق مع املعايير الصحية ملا بعد جائحة «كوفيد- 19»، ووضع عالمة «املسؤولة الصحية « للمقاوالت 
استباقا املعايير االحترازية اجلديدة التي سيتم اعتمادها على مستوى األسواق اخلارجية.

- إبرام عقود تنمية الصادرات لتعزيز تنويع األسواق واملنتجات بالنسبة للمقاوالت املصدرة.
- منح الدعم للمقاوالت املصدرة يف مجال اللوجستيك والنقل، يف حالة الولوج إلى أسواق جديدة، ملدة سنة.

رابعا: دعم القدرة الشرائية لألسر
ويتعلق األمر بسلسة من اإلجراءات والتدابير التي نقترحها، من أجل مساندة ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وتفادي زيادة تفقير الطبقة الفقيرة 

والهشة، وذلك من خالل:
● رفع عتبة اإلعفاء إلى 36000 درهم (أو 3000 درهم يف الشهر) بدًال من 30.000 درهم يف الوقت احلالي (أي 2500 درهم يف الشهر) ورفع 

الشريحة العليا إلى 240.000 درهم (أي 20000 درهم يف الشهر) بدًال من 180.000 درهم) أي 15000 درهم شهرًيا).
● زيادة تخفيض الضريبة على الدخل لألسر، من 360 درهًما إلى 1،080 درهًما لكل فرد (أي 90 درهًما للفرد شهرًيا.(وللتذكير ، عرف هذا 

االنخفاض تطوًرا واحًدا فقط يف 30 عاًما تقريًبا) لينتقل من 15 درهم شهرًيا إلى 30 درهم شهرًيا.
● خصم على الرسوم املدرسية يف حدود 500 درهم شهريا عن كل طفل.
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2020 والتي  التي تتم خالل سنة  الرئيسية  اقتناء مساكن اإلقامة  بالنسبة لعمليات  العقاري  التحفيظ  ● اإلعفاء من رسوم التسجيل وتكاليف 
التتجاوز كلفتها مليون درهم، وتخفيضها بنسبة 50 يف املائة الى غاية 2022.

● إعفاء من الضريبة على القيمة املضافة على الفوائد البنكية للقروض املتعلقة باقتناء السكن االجتماعي .
● تسقيف أسعار احملروقات، وإعادة هيكلة وإصالح أسواق اجلملة، وتأطير تكاليف التمدرس يف املدارس اخلصوصية.

خامسا: تقوية التماسك اجملتمعي
إن دينامية الوحدة الوطنية خلف جاللة امللك ملواجهة جائحة كورونا، أعطت آماال كبيرة، يف اجتاه التأسيس «ملغرب جديد» تكون فيه األولوية لتوفير 
احلماية، ورد االعتبار للجميع، وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية، وفيما بني األجيال، مع حتمية القيام بالتحول اإليكولوجي، لضمان احلياة الكرمية 

جلميع املواطنني.

ويف هذا الصدد، نقترح:

1 - اعتماد سلة ناجعة للخدمات االجتماعية تقوم على:
- تعزيز قاعدة احلماية االجتماعية لتطوير القدرة على التكيف اجتماعا عبر توسيع التأمني عن املرض ليشمل املستقلني ومهن أخرى (الرياضية)، 

وإصالح أنظمة التقاعد، بتطوير ميكانيزمات الدعم اخلاص بإدماج ذوي االحتياجات اخلاصة، والعمل باحلد األدنى للشيخوخة.
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- وضع برنامج موحد للدعم املوجه للمواطنني، وحتويل شبكات األمان إلى دعم مالي مباشر مشروط، وتأمني اخلروج من دائرة الفقر من قبل 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واملقاولة الذاتية، واالقتصاد االجتماعي والتضامني، والسلفات الصغيرة،

-  اإلسراع يف إخراج السجل االجتماعي املوحد (النصوص القانونية وقاعدة البيانات) من أجل وضع دخل شامل موحد، مشروط بالتكوين 
والصحة، وال سيما لفائدة االسر املعوزة.

- وضع برنامج وطني لتحويل األنشطة غير املهيكلة إلى القطاع املهيكل ، ممتدة على مدى ثالث سنوات ، ويتم تنفيذه بفضل اإلعفاءات 
الضريبية لفترة معينة، وكذا بفضل التغطية الصحية واالجتماعية والدعم على مستوى التحمالت االجتماعية لفترة محددة. باإلضافة إلى 
وضع سلسلة من التدابير من أجل حتفيز املقوالت التي تشتغل بوحدات إنتاجية غير مهيكلة، ومواكبة مراحل الهيكلة. ويبقى الهدف هو وضع 

استقبال واستثمار املعطيات واملعلومات بالنسبة لألنشطة غير املهيكلة املتضررة من األزمة، والعمل على تنظيم القطاع.
- تطوير آلية للتضامن االجتماعي من خالل املساهمة االجتماعية والتضامنية ملدة 3 سنوات، والعمل على رفع نسبة الضريبة على الشركات 

بالنسبة للقطاعات االحتكارية أو احملمية، لوضعها يف نفس مستوى القطاع املالي مع إدراج الرسوم البيئية.
- تسريع نقل االختصاصات واملوارد البشرية واملادية من الدولة إلى اجلهات ، مع ضمان تنسيق أفضل بني اخلدمات الالممركزة و املجالس 
الفوارق املجالية واالجتماعية، وحتسني ظروف عيش  الترابي ، وذلك بهدف تقليص  العمومي  النجاعة والفعالية يف األداء  اجلهوية لضمان 

املواطنني، يف انسجام تام مع البرنامج التعاقدية املبرمة بني الدولة/ اجلهات. 
- تفعيل صندوق التضامن بني اجلهات مع ضمان التوزيع املنصف و العادل ألمواله ، طبقا ملعايير موضوعية شفافة.

- إحداث وكاالت جهوية للنهوض بالعالم القروي وصناديق جهوية لتمويل األنشطة االقتصادية القروية، وتشجيع االستثمارات مع تطوير 
االقتصاد االجتماعي والتضامني.
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- وضع خطة إلحداث شركات التنمية احمللية القروية لتلعب دورا اساسيا يف التنمية القروية وإحداث فرص الشغل وإجناز شراكات بني القطاع 
العام والقطاع اخلاص.

- وضع مخطط للتكوين والتكوين املستمر يف مجاالت االنشطة القروية لتسهيل اندماج الشباب والرفع من قدراته وتقريب الوكالة الوطنية 
للتشغيل والكفاءات بشكل اكثر من العالم القروي.

  

2 - إجناز االنتقال البيئي، من خالل:
- مواصلة مخطط تنمية الطقات املتجددة، والذي سيمكن بالدنا من إنتاج 52 يف املائة من احتياجاته الكهربائية، يف افق 2030، وتسريع 

برنامج النجاعة الطاقية على مستوى الصناعة، والنقل، والبناء.
- وضع املخطط الوطني للماء وحتديد آجال اإلجناز، من أجل ضمان حركية على مستوى العرض املائي، وتنويع موارد التزويد باملاء الصالح 

للشرب ومياه السقي، وضمان األمن املائي.
- بلورة عقود برامج جهوية بهدف النهوض باالقتصاد األخضر، واحملافظة على البيئة، وعلى التنوع اإليكولوجي، وخلق فرص عمل خضراء، 
التزامات بالدنا على املستوى  املناخية وحتديد  التغيرات  التكيف مع  الطبيعية. وكذا   وتنمية اقتصاد دائري، مع استهالك مسؤول للموارد 

الترابي يف مجال مكافحة آثار التغيرات املناخية .
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سادسا: تسريع التحول الرقمي
لقد أدت أزمة كوفيد 19 إلى زيادة الوعي باستعجالية حتقيق التحول الرقمي، وبقدرة بالدنا على إجناحه. ويف هذا اإلطار يقترح حزب االستقالل 
مجموعة من التدابير الهامة التي ستمكن بالدنا من مواصلة حتولها الرقمي بشكل إرادي. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان احلق للجميع يف الولوج إلى 
األنترنيت، وتسريع انتشار الصبيب العالي، ووضع ربط تكنولوجي حقيقي بني األفراد وبني الوحدات الترابية، وضمان احلق يف التربية والتعليم عن بعد، 

واحلق يف الصحة عن بعد، باإلضافة إلى احلق يف تأمني حماية املعطيات اخلاصة. ويف هذا اإلطار، يقترح حزب االستقالل:
● رقمنة اخلدمات العمومية على مستوى الدولة و اجلماعات الترابية ، وكذلك تدفق البيانات بني مختلف اإلدارات (البيانات املفتوحة.( يف هذا 
التعاقدية  والوثائق  املعامالت،  و رقمنة جميع  التوقيع اإللكتروني  العمومية  عن طريق  الوثائق   الضروري جعل املصادقة على جميع  السياق، من 

والتوثيقية والقانونية (التوقيع والتأريخ..)
● وضع بنية حتتية رقمية للمساهمة يف حتسني تنافسية االقتصاد الوطني ودعم االبتكار وضمان السيادة التكنولوجية، وذلك من خالل وضع شبكة 
انترنيت متطورة وتعميم الهوية الرقمية الوطنية، واحداث منصة للبيانات العمومية املفتوحة لفائدة عموم املواطنات واملواطنني توفر كل املعطيات 

والبيانات الصادرة عن املؤسسات العمومية.
● إنشاء الشبابيك املوحدة لتقدمي للخدمات اإلدارية للمواطنني تكون مبثابة دور للخدمات العمومية الرقمية التي توفر املساعدة للمواطنني الذين 

يحتاجون إليها.
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● إطالق برنامج واسع حملو األمية الرقمية والتكوين وإعادة تكوين اخلريجني الشباب يف مجال البرمجة لالستعداد الحتياجات السوق املتزايدة يف هذا املجال.
● تطوير برنامج واسع لتحسني مهارات املواطنني من خالل التعلم اإللكتروني   ووضع منصات تكوين عن بعد رقمية ومجانية وذلك ملواكبة رقمنة 

بالدنا.
●  ايالء األولوية للخبرة املغربية يف الرقمنة بالنسبة للطلبيات العمومية.

● إطالق منصة وطنية رقمية، من خالل وكالة التنمية الرقمية، من أجل ربط العرض بالطلب يف مجال اخلدمات الرقمية، وتنمية الصناعة احمللية.




