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 بسم هللا الرحمــن الرحيــم

 

 رئيس مجلس النواب؛ السيد

  يد رئيس مجلس المستشارين؛الس

 ؛السيد رئيس الحكومة

 والسادة الوزراء؛ اتالسيد

 ؛ونالمحترم ونالسيدات والسادة البرلماني

قانون المالية لسنة لتقديم مشروع  ينكم الموقريتقدم أمام مجلسأأن  شرفنيي  

2016. 

 الذي يباالنتخاالذي مر فيه المسلسل  بالجونفسنا جميعا، أن نهنئ البد أوبداية، 

جلس المستشارين في صيغته أكتوبر بانتخاب م 2وج يوم وت   ،بالدنا هنظمت

ولرؤساء أغتنم هذه الفرصة ألقدم التهاني ألعضاء مجلس المستشارين و .الجديدة

مع ، ي حظوا بهاوكافة المنتخبين، على الثقة الت ،والمحلية ،المجالس الجهوية

 التوفيق في مهامهم.بلهم  متمنياتي

أكد على ذلك جاللة الملك حفظه هللا في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة وكما 

فاالنتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي البداية التشريعية الحالية، 

  .ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليهاالحقيقية لمسار طويل 

وطنية تقتضي  ي مسؤولية، وهأمانة عظمى ينفتمثيل المواطنبل أكثر من ذلك، 

. كما دعا إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بالدنا اإلرتفاع الجميعمن 

ألن الوطن  ،اعتماد التوافق اإليجابي، في كل القضايا الكبرى لألمةجاللته إلى 

 ل فوق الجميع.ظيجب أن ي
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زا للوحدة ولعل أهم الرهانات التي تنتظرنا، هي تفعيل الجهوية باعتبارها مرتك

الوطنية والترابية، وتحقيق التضامن والتوازن والتكامل بين كل جهات المملكة، 

خاصة والمغرب قاطبة يستعد لتخليد  ،وفي مقدمتها أقاليمنا الجنوبية العزيزة

 ،للمسيرة الخضراء المظفرة التي مكنتنا من توطيد وحدتنا الوطنية 40الذكرى 

 .واسترجاع أراضينا

فة ألبناء هذه األقاليم، في االنتخابات األخيرة، تؤكد ثشاركة المكوإذا كانت الم

بالملموس تشبتهم بالوحدة الترابية لبلدهم، فهذا يضعنا جميعا حكومة وبرلمانا 

ونقابات ومنتخبين جهويين وإقليمين ومحليين ومجتمع مدني، أمام رهان مواصلة 

تستهدف وحدتنا الترابية،  التي ماليقظة والتعبئة من أجل استباق مناورات الخصو

والعمل على استثمار تطور نموذجنا الديمقراطي والتنموي، من أجل تعزيز 

بلدنا ومكانته على الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه  ةصور

أكد مجلس األمن العادلة، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي ألقاليمنا الجنوبية الذي 

 ى جديته ومصداقيته.وكبرى الدول عل

قدم نموذجا فريدا في المنطقة من خالل اعتماد نهج وت   فقد قدمت بالدنا

، في كل الميادين السياسية واالقتصادية تحت قيادة ملكية رشيدةاإلصالحات، 

واالجتماعية والدينية. وقد أبانت كل هذه اإلصالحات، التي تعتمد التشخيص 

، عن نجاعتها في مواجهة كل لدرجة األولىوخدمة المواطن با الموضوعي للواقع

المخاطر، سواء كانت في صورة معضالت اجتماعية مثل الفقر والهشاشة 

مناعة االقتصاد واألمية، أو كانت في شكل تحديات اقتصادية من خالل تقوية 

أومن خالل تحصين  الوطني في مواجهة األزمات المالية واالقتصادية العالمية،

عقيدتهم بأمنهم وضد كل المؤامرات التي تستهدف المس  الوطن والمواطنين

 وهويتهم. 
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والبد هنا من التنويه بيقظة وتعبئة كل القوى األمنية، وتدخالتها االستباقية في 

 ، وتفانيها في توفير األمن للوطن والمواطنين.طرف واإلرهابتمواجهة خاليا ال

فالزالت تعترض تقدمها مجموعة إال أنه، وبالرغم ما حققته بالدنا من إنجازات، 

قضية بعد الوحدة الترابية، أي  قضية، وأخص بالذكر أهم من العوائق والتحديات

 .التعليم والتكوين

، ُيعد في خطاب العرش هللا جاللة الملك حفظهكما أكد على ذلك فإصالح التعليم 

 عماد تحقيق التنمية، ومفتاح االنفتاح واالرتقاء االجتماعي، وضمانة لتحصين

 الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف واالنغالق.

وفي مقدمتها تقليص وباإلضافة لهذه الملفات الكبرى، هناك قضايا ال تقل أهمية، 

التشغيل إنعاش ، والفوارق المجالية واالجتماعية، ومحاربة الفقر والهشاشة

زيل القوانين التنظيمية وإقامة نتبالنسبة للشباب، واالستجابة لتطلعات المقاولين، و

 المؤسسات الدستورية. 
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  ؛نارئيسال انالسيد
 السيد رئيس الحكومة؛

 السيدات والسادة الوزراء؛
 ؛ونالمحترم ونالسيدات والسادة البرلماني

 

لقددد جددرت العددادة فددي مثددل هددذه المناسددبة السددنوية أن نقددف عنددد مددا تحقددق ومددا 

منتهيدددة، بكدددل موضدددوعية ومسدددؤولية، كمنطلدددق لتعليدددل لدددم يتحقدددق فدددي السدددنة ال

مدددا نخطدددط لددده ونرسدددمه للسدددنة المواليدددة. غيدددر أن الطدددابع الخددداص لهدددذه السدددنة 

لزمندددا أخالقيدددا بالتدددذكير، ولدددو بشدددكل مقتضدددب، باعتبارهدددا سدددنة خدددتم الواليدددة، ي  

 .حتى اآلننجز منها بالتزاماتنا وبما أ  

ظرفيةةةة  سياسددددي خدددداص و وللتددددذكير فقددددد تسددددلمنا المسددددؤولية فددددي ظددددل سددددياق

اقتصةةةة ع  مةة يةةة  يةقمي يةةة  واةةةنر  ج ييا مت ةةةة وا  مةةة  وةةة  اةت ةةة عة  يفةةة  

وقةةة وتمة ااةةةةتتة ز اةت اماةةةة  اة ةةرياقتصةةةةة ع  ييقةةةص اة  عةةةةصج ي ةة صةةةة   

 ااتتة ز اةثق  ف  اقتصة اة اة ط  . 

ةةن ايؤ ي حت ة  يتت يق االات اا ج ج يف  ظل اةتفةقم اة ست ر ةمتا فب ين ثق 

 ةى فق ان اةقرار اةسية ي اة ةة  يايؤثر امبة ممى ت  عل االقتصة  اة ط  جة

 .  ةةتةة  اة   و  االاتث ةر يخمق فر  اةشغلي

ذريته وست ى ما  ةل و  اة ي ااي  ياة سةب اةاةري ة ي ان األ اءا  فق   مغ 

و  اة ةتج اة اخم  % 9,5ي %7,2ج   سب  مغت ممى اةت اة  2012خالل ا   

 . اة ةم

بفضدددددل اإلصدددددالحات الهامدددددة والمسدددددؤولة والجريئدددددة  وقدددددد تمكندددددا، والحمدددددده

، مدددن وقدددف النزيدددف واسدددتعادة التوازندددات وبفضدددل اإلجدددراءات الماليدددة الصدددائبة

 أي أننا أوفينا بما التزمنا به أمام مجلسيكم الموقرين.المالية، 
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، المجهدددودات التدددي قامدددت السييييدات والسيييادةوضدددك لكدددم بدددالملموس، وحتدددى ن  

 األرقام: وبلغةها الحكومة، ب

ج يو  2014ا   % 4,9ةةى  2012ا    %7,2 و  ما  اة  ع  فق  تم تقميص 

ج يذةك ف  أفق %4,3ةيبمغ  2015اة  تظر أن عت اصل هذا اة   ى امةع  ا   

 .2016ا   % 3,5تقميصه ةةى 

% 2,8ةةى أقل و   2012ا    %9,5ة ة تم تقميص ما  وي ان األ اءا  و  

 ةس  .هذه ا

، تقلصت الوتيرة السنوية الرتفاع معدل مديونية وكنتيجة، لهذه المجهودات

مقابل معدل  2014نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية  1,9الخزينة إلى 

. ومن المنتظر أن يستقر 2013و 2009نقطة ما بين  3,8ارتفاع سنوي بلغ 

، الناتج الداخلي الخام% من 64في أقل من  2015معدل المديونية خالل سنة 

 .2016على أن يتجه في منحى تنازلي ابتداء من 

  ؛نارئيسال انالسيد

 السيد رئيس الحكومة؛

 السيدات والسادة الوزراء؛

 ؛ونالمحترم ونالسيدات والسادة البرلماني

، هددددو وضددددع يواجدددده الحكومددددةالتحدددددي الثدددداني الددددذي هددددة أخددددرى، كددددان جمددددن 

ج بدددين اسدددتغالل الهدددوامش المتاحدددة علدددى وي متجددددد يدددزاومدددأسدددس نمدددوذج تن

 ودعم العرض الموجه للتصدير والم حدث لفرص الشغل.مستوى الطلب، 

وفي هذا اإلطار، قامت الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، بإطالق مخطط 

من رفع مساهمة  2020طموح لتسريع التنمية الصناعية سيمكننا في أفق سنة 
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ومن إحداث  %،23إلى  %14لي الخام من القطاع الصناعي في الناتج الداخ

  أكثر من نصف مليون منصب شغل.

وقد تمكنا بفضل هذا المخطط الطموح، وتحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك حفظه 

 والذي سيكون"، ستروين من استقطاب استثمارات كبرى، كمشروع "بوجو ،هللا

ات مبنية على للمقاوالت الصغرى والمتوسطة في إطار شراك ةبمثابة قاطر

، بحيث من المنتظر أن يرفع من التكامل واالندماج وتطوير المناولة الصناعية

 1500وأن يشغل  %،80إلى  %40نسبة اإلدماج الصناعي للسيارات من 

  مهندس وتقني من الدرجة العليا.

وعلى  ،القطاعية االستراتيجياتعلى تفعيل وتسريع باقي  كما عملت الحكومة 

المغرب األخضر الذي أحدث تحوال نوعيا في تركيبة القيمة رأسها مخطط 

ومكن من تحسين مستوى األمن الغذائي للمغاربة  ،المضافة للقطاع الفالحي

 من اللحوم والفواكه والخضر.% 100من حاجياتهم من الحبوب و %70بتغطية 

االستثمارات الخاصة،  من درهم مليار 42,3باإلضافة إلى استقطاب ما مجموعه 

في إطار مليار درهم  15,4والتي كان الفضل فيها إلعانات الدولة التي بلغت 

 صندوق التنمية الفالحية. 

ومن  ولة،ااتخاد مجموعة من التدابير لدعم االستثمار والمقهذا، موازاة مع  

 أهمها:
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  إلى  200من تقليص سقف االستثمار بالنسبة لالتفاقيات المبرمة مع الدولة

 ؛من الرسوم عند االستيراد مع اإلعفاء ،مليون درهم 100

  مديد مدة االعفاء بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على ت

، ( شهرا36( شهرا إلى ستة وثالثين )24من أربع وعشرين ) اتاالستثمار

 ؛بالنسبة للمقاوالت حديثة النشأة

  معالجة تراكم الدين الضريبي؛ 

 القيمة المضافة؛ تسريع اإلرجاعات الضريبية على 

  أداء المتأخرات على اإلدارات العمومية؛ تسريع 

 من الصفقات  %20من حصة  الصغرى والمتوسطة المقاوالت تمكين

 .العمومية

وحتى ال أطيل عليكم في سرد التدابير، لندع لغة النتائج واألرقام تتكلم مرة  

 أخرى:

التطور حيك، وخاصة فجل المؤشرات، والحمد ه، تؤكد أننا في الطريق الص

الكبير لصادرات قطاع السيارات، التي ارتفعت مساهمتها في مجموع الصادرات 

رقم معامالت عند التصدير  بعشرة نقاط خالل السبع سنوات األخيرة، مسجلة

حتى متم  % 13زيادة بـأكثر من و، 2014نهاية سنة  مليار درهم 40يفوق 

 %8ات سلع التجهيز بـأزيد من شهر غشت الماضي، موازاة مع ارتفاع وارد

الستثمارات األجنبية المباشرة وتحسن جاذبية بالدنا للمواكبة تطور االستثمارات، 

 %.23بما يناهز 

 

يضاف إلى هذه المؤشرات اإليجابية، النتائج المحققة على المستوى الماكرو 

 %،5إلى  2015اقتصادي، حيث من المنتظر أن يصل النمو االقتصادي نهاية 

 115بمحصول قياسي للحبوب تجاوز  متميزستفيدا باألساس من موسم فالحي م

، هذا موازاة مع تراجع أسعار النفط وبروز بوادر تحسن األنشطة مليون قنطار
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ما ساهم مغير الفالحية بفضل االنتعاش التدريجي  القتصاديات منطقة األورو، 

هذه % 4,4إلى  2014سنة % 3,3في تحسن توقعات الطلب الموجه لبالدنا من 

 السنة.  

 

 ،%8,7إلى % 9,3وكان لهذه النتائج بالغ األثر في انخفاض معدل البطالة من 

عجز التجاري ال فضال عن تقليص .2012وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 

مليار  214وارتفاع صافي احتياطات الصرف إلى مستوى قياسي يناهز %، 20بـ

من الواردات بعد أن كانت ال  يوما 13أشهر و 6تغطية أي ما يعادل  درهم

 .2013أربعة أشهر في متم سنة تتعدى 

 

نصف الميزانية عملت الحكومة على تخصيص وعلى المستوى االجتماعي، 

، وتم توفير إمكانيات مالية هامة في إطار صندوق االجتماعيةللقطاعات  العامة

وقد مكنت من  .2014 نهاية سنة ماليير درهم 4فاقت التماسك االجتماعي، 

لتعميم التغطية الصحية للمعوزين الذي بلغ عدد المستفيدين  راميدتمويل برنامج 

ماليير  3فاقت  واستفاد من مخصصات مالية، ُمعوزمليون  8,78منه حوالي 

موازاة ، المستشفيات وتأهيل، لشراء األدوية 2015و 2014درهم بين سنتي 

تيسير الذي بلغ عدد المستفيدين منه ما  لبرنامجمليون درهم  500 مع تخصيص

 300 هذا فضال عن تخصيصالف تلميذة وتلميذ، آ 805ألف أسرة و 493 يفوق

والتي بلغ عدد المستفيدين منها مليون درهم للمبادرة الملكية "مليون محفظة"، 

 مليون تلميذة وتلميذ. 3,9 ما يزيد عن
 

تخصيص الموارد المالية كما تم تفعيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، و

 زمة لذلك.الال
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دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ضاف إلى كل هذه اإلنجازات، ي  

وبلغ عدد ، 2014-2005مليار درهم خالل الفترة  29 فاقت استثماراتها

 .منهم ينحدرون من العالم القروي% 50مليون شخص،  9,75 المستفيدين منها
 

باألساس  الترابي الموجه التأهيلبرنامج ر نفس المبادرة إنجاز كما تم في إطا

مليار  4,3 فاقت استثماراتهالذي  للنهوض بالتجهيزات األساسية بالعالم القروي،

التزويد وضاف إلى ذلك االستثمارات المرصدة لبرامج الكهربة القروية، ت  درهم. 

على التوالي بط بها ة الربالماء الصالك للشرب، والطرق القروية، التي بلغت نسب

فضال عن رفع االستثمارات المخصصة لصندوق ، %78% و94,5% و99

  درهم. مليار 1,3مليون درهم إلى  500 من التنمية القروية والمناطق الجبلية

القوانين التنظيمية  إخراجوفي إطار تنزيل المقتضيات الدستورية، فقد تم 

 التنظيمي لقانون المالية.للجهات وباقي الجماعات الترابية، والقانون 
 

التشاور والحوار كما حرصت الحكومة، على الدفع قدما باإلصالحات، في إطار 

مع كافة الفاعلين، وخاصة إصالح المقاصة، واإلصالح الجبائي وإصالح التقاعد 

  .أصبك أمرا مستعجال وضرورة ملحةالذي 
   

ى نجاحنددددا فددددي صددددواب اختياراتنددددا، وعلددددتلكددددم كانددددت المؤشددددرات الدالددددة علددددى 

دي المددددالي اكنددددا فيهددددا علددددى وشددددك فقدددددان قرارنددددا السدددديالمددددرور مددددن مرحلددددة 

، إلدددى مرحلدددة أعددددنا فيهدددا التوازندددات الماكرواقتصدددادية، وأطلقندددا واالقتصدددادي

ثقددددة شددددركائنا الددددوطنيين واألجانددددب فددددي مؤهالتنددددا، ديناميددددة جديدددددة عددددززت 

ن وكددداالت الشدديء الددذي ترجمددده حصددول بالدندددا علددى درجدددة االسددتثمار مدددن لددد

ولدددددوج األسدددددواق الماليدددددة بشدددددروط ميسدددددرة ومكنهدددددا مدددددن التنقددددديط الدوليدددددة، 

المؤسسددددات  إشددددادة، فضددددال عددددن خةةةةو اة قةعةةةة  ياةسةةةةي ة وتجديددددد وتفضدددديلية، 

نجاعدددة اسدددتراتيجيتنا التنمويدددة بصدددندوق النقدددد الددددولي الماليدددة الدوليدددة وخاصدددة 

 واستقرارنا المالي. 
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 رئيس مجلس النواب؛ السيد

  جلس المستشارين؛السيد رئيس م

 ؛السيد رئيس الحكومة

 والسادة الوزراء؛ اتالسيد

 ؛ونالمحترم ونالسيدات والسادة البرلماني

على تثبيت  ةا حريصهحتى اآلن، فإن تهعلى تقديم ما أنجزالحكومة  بقدر حرص

وتوطيدها لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف وعلى رأسها تحقيق ظروف  هااختيارات

على أن يستجيب مشروع  ت الحكومةمواطن المغربي. وقد حرصالعيش الكريم لل

ألولويات  من خالل بلورة تصوره وصياغة مضامينه 2016قانون المالية لسنة 

 :في حددناها

  تحقيق التحول على مستوى نموذجنا التنموي بما يضمن التأهيل التدريجي

 لبالدنا لدخول نادي الدول الصاعدة.

  والمجالية، وتسخير كل الوسائل حتى يستفيد تقليص الفوارق االجتماعية

 كل المغاربة بمختلف فئاتهم وفي كل المناطق من خيرات وطنهم.

 .تفعيل اإلصالحات الهيكلية 

إن تحقيق ما نأمله جميعا من تحول على مستوى النموذج التنموي وهكذا، ف

 التنمية المتوازنة والمتضامنة،لبالدنا، يضعنا في نفس الوقت أمام رهان 

ضل السبل حتى يستفيد كل المغاربة بمختلف فئاتهم وفي فوضرورة البحث عن أ

 كل المناطق من خيرات وطنهم.
 

كل ما تم إنجازه، على أهميته،   :" فقد أكد جاللة الملك في خطاب العرش بأن

يبقى غير كاف لبالدنا، ما دامت هناك فئة تعاني من ظروف الحياة القاسية، 

 .رغم كل الجهود المبذولة"وتشعر بأنها مهمشة، 
 

تثبيت التحول النوعي والتدريجي  ومن هذ المنطلق، فبقدر حرص الحكومة على

تقلص  على وضع أسس تنمية اقتصادية م دمجةفهي عازمة لنموذجنا التنموي، 
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المواطن المغربي هدفا  ة، وتجعل من صيانة كرامالفوارق االجتماعية والمجالية

، تفعيل التوجيهات الملكية الساميةأولويات الحكومة، ويأتي في مقدمة  أساسيا.

 بتحسين أوضاع سكان المناطق البعيدة والمعزولة والتخفيف من معاناتهم.

، 2016وقد صيغت، وفق هذا المنظور، توجهات مشروع قانون المالية لسنة 
 األساسية التالية:  المرتكزاتباالستناد إلى 

I. اصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن، يو
 .تحفيز التصنيع وإنعاش االستثمار الخاص ودعم المقاولة

II.  توطيد أسس نمو اقتصادي ٌمدمج، يقلص الفوارق االجتماعية والمجالية
 .ويوفر فرص الشغل الكريم

III. اإلصالحات الهيكلية الكبرىوتيرة تسريع تفعيل الجهوية و.  

IV. مواصلة مجهود االستعادة نون المالية وتفعيل إصالح القانون التنظيمي لقا
 التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

، مجموعة 2016التوجهات، يقترح مشروع قانون المالية لسنة وانسجاما مع هذه 

وازن بين مواصلة دعم االستثمار العمومي والخاص والمقاولة، من التدابير، ت  

وازاة مع تفعيل الجهوية وتنزيل توجيه اهتمام خاص للقطاعات االجتماعية، مو

 مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

  ؛نارئيسال انالسيد
 السيد رئيس الحكومة؛

 السيدات والسادة الوزراء؛
 ؛ونالمحترم ونالسيدات والسادة البرلماني

 

إذا كان تنويع النسيج اإلنتاجي الوطني ودعم الصادرات يشكالن أحد الركائز 

 حريصة على مواصلة دعم العرض، فإن الحكومةجديد نحو لتوجه الل األساسية

منها  مليار درهم لالستثمار العمومي 189دعم الطلب من خالل تخصيص 

% 13,5مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة بارتفاع يناهز  61حوالي 

ين من خالل ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطن، 2015مقارنة مع سنة 
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موازاة  يار درهم لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية األساسيةمل 15,5رصد 

 .%1,7التحكم في التضخم في مستوى مع 
 

األولوية لدعم العرض اإلنتاجي للقطاعات  حكومةالسُتعِطي وموازاة مع ذلك، 

 ذات القيمة المضافة العالية، الموجهة للتصدير والمنتجة للثروة ولفرص الشغل. 

 

ولويات، مواللة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية ويأتي في مقدمة األ

، بما يمكن من ودعم تموقع بالدنا على خارطة سالسل القيمة العالمية اللناعية

 تأهيلالقتصادنا وعلى مستوى  تحول على مستوى الطاقة التلديريةتحقيق 

 استيعاب القوة العاملة. و

 باقي المخططات القطاعيةتطوير وتسريع ووفق نفس المنظور، ستتم مواصلة 

بهدف تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني وتقليص التبعية الغذائية والطاقية، 

وتكريس التحول البنيوي للنسيج اإلنتاجي الوطني لمسايرة التحوالت القطاعية 

حيث ستخصص له  العالمية. ويتعلق األمر باألساس بمخطط "المغرب األخضر"

، 2015مقارنة سنة  مليار درهم 1أي بزيادة  مليار درهم 11اعتمادات تفوق 

مشروعا  85وإعطاء انطالقة  ،مشروعا 497ة إنجاز لوجه باألساس لمواصستُ 

جديدا في إطار مشاريع الفالحة التضامنية، موازاة مع مواصلة تفعيل البرنامج 

 الري. الوطني القتصاد مياه السقي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال

عبر إعطاء انطالقة ، برنامج "الطاقات المتجددة" كما سيتم العمل على مواصلة

، ميغاواط( 350أشغال تنفيذ الشطر الثاني للمركب الشمسي بورزازات )

تنفيذ المكلفة ب شركاتالواختيار  ،ميغاواط( 150المحطة الريحية لتازة ) تشغيلو

 . واط(ميغا 850) مشروع ريحي مندمج بقدرة كهربائية
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وستتم مواصلة برامج المحافظة على البيئة، وخاصة البرنامج الوطني للتطهير 

السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية، كما سيتم 

للمؤتمر العالمي حول تغيير تنظيم جيد  لضمانالعمل على تسخير كل الوسائل 

وقد   .2016احتضانه أواخر سنة الذي تتشرف بالدنا ب (COP22) المناخ

شتنبر  20بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية يوم  ة الملك حفظه هللاجاللكان لقاء 

مبادرة "نداء طنجة من أجل عمل  مناسبة إلطالق بمدينة طنجة، 2015

 COP)يمؤتمر ة انعقادغتنام فرصا إلى والدعوة ،تضامني وقوي لفائدة المناخ"

كش، لتسريع وثيرة التحول نحو اقتصاد عالمي بباريس ومرا (COP22و21

التطلعات المشروعة للتنمية مع ضرورة استدامة  معه تنسجمأخضر، بشكل 

 .الموارد والتقليص من المخاطر البيئية
 

لتدعيم فرص وشروط وفي إطار مواكبة هذه االستراتيجيات، سُتعطى األولوية 

مي المنتج في إطار الشراكة من خالل مواصلة دعم االستثمار العمواالستثمار، 

والمشاريع السياحية  ،وخاصة المشاريع الكبرى للبنية التحتية ،مع القطاع الخاص

ويندرج في هذا اإلطار مواصلة  ومشاريع التنمية الحضرية المندمجة. ،الكبرى

مفتوحة  كلم 1588برنامج الطرق السيارة عبر تعزيز اإلنجازات التي بلغت 

بإنهاء الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي على لك وذأمام حركة السير، 

كلم. هذا،  41كلم، وكذا المدار الخارجي لمدينة الرباط على مسافة  143مسافة 

إضافة إلى إعطاء انطالقة أشغال بناء المجمع المينائي الجديد "القنيطرة 

"الناظور  ، وكذا المجمع المينائيماليير درهم 8األطلسي" بغالف مالي يقدر بـ 

 .  مليار درهم 9,88غرب المتوسط باستثمار قدره 

العرائش، بمواصلة أشغال بناء سدود دار خروفة  يضاف إلى هذه المشاريع،

، طنجةبخروب والخميسات، بولجة السلطان و صفرو،بمدز و ،بتطوان مرتيلو
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 بي رقراق.أتيداس على وادي و ،كرسيفبتركا أومادي و ،الرشيديةبقدوسة و

 500اكدز بإقليم زاكورة بتكلفة تبلغ حوالي  لسد االنطالقةاة مع إعطاء مواز

، مليون درهم 400بغالف مالي يقدر ب  سد تودغا بإقليم تنغير، ومليون درهم

 مليون درهم. 900سد "لغيس" بإقليم الحسيمة بتكلفة تبلغ حوالي إضافة إلى 

الحكومة لتسوية  وتجدر اإلشارة إلى المجهود االستثنائي المبذول من طرف

 800عمليات نزع الملكية، وتنفيذ األحكام القضائية من خالل تخصيص حوالي 

  مليون درهم.

توطيد التدابير  ، سيتم العمل علىتعزيز االستثمار في البنيات التحتيةمع  موازاةو

المتخذة لتحسين مناخ األعمال من خالل مراجعة ميثاق االستثمار، وتحسين 

 . بث في النزاعات الضريبيةلجان المنظومة 

تفعيل القانون البنكي واألبناك عبر هذا، فضال عن مواصلة تحديث القطاع المالي 

، موازاة مع المالية المتاحة للمستثمرين واألسواق تنويع األدوات، والتشاركية

 . للقطب المالي للدار البيضاءو ،مواصلة تحديث اإلطار التشريعي لبورصة القيم

نفس اإلطار، مواصلة دعم المقاوالت والسيما المقاوالت الصغيرة وستتم، في 

من خالل مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم خزينتها، وضمان  ،والمتوسطة

« امتياز»مواصلة دعم برامج هذا، فضال عن ولوجها للتمويل وتعزيز تنافسيتها. 

توسطة الموجهة لدعم مشاريع تطوير وتحديث المقاوالت الم« مساندة»و

 115و مشروع تحديث 600عم المالي لحوالي د، من خالل تقديم الوالصغيرة

  ي.برنامج استثمار
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تقوية آليات المواكبة المالية للمقاوالت  وسيتم التركيز في نفس اإلطار على

هذا،  الصغيرة جدا، من خالل تطوير السلفات الصغرى وعروض الضمان.

 .ةالذاتي ةات المتعلقة بالمقاولموازاة مع االنطالقة الفعلية للمقتضي

مجموعة من التدابير الجبائية التي  2016كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 

 ، ويعلق األمر أساسا بـ:تهدف باألساس لدعم االستثمار والمقاولة

خذ بعين إرساء تعريفة لألسعار النسبية بالنسبة للضريبة على الشركات، تأ .1

وبذلك ستتم مراجعة تعريفة الضريبة على الشركات  .االعتبار مستوى أرباحها

 كالتالي:

 10%  قل عن يساوي أو ي للشركات التي تحقق ربحا ضريبيابالنسبة

 ؛ درهم 300.000

 20%  300.000بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق 
 ؛ مليون درهمويساوي أو يقل عن  درهم

 30% مليون درهمفوق ي بيابالنسبة للشركات التي تحقق ربحا ضري 

 ؛ماليين درهم 5قل عن يساوي أو يو

 31% ماليين درهم 5للشركات التي تحقق ربحا ضريبيا يفوق  بالنسبة. 

 

 هذا، مع اإلبقاء على التعريفة المتعلقة بالقطاع البنكي. 

 تعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بالنسبة لالستثمارات .2

لمدة  اإلعفاءن الضريبي غير القابل لإلرجاع، علما أن بهدف حذف حاالت الدي

 الممنوح للمنشآت الحديثة النشأة يبقى ساري المفعول؛شهرا  36

، القطاع غير المهيكلفي مواجهة تقوية تنافسية قطاع الصناعة الغذائية  .3

استرداد الضريبة على القيمة المضافة على العنالر الداخلة من  هكينعبر تم

 .ات األلل الفالحيفي اإلنتاج ذ
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ووفق نفس المنظور، ستعمل الحكومة على تنويع المنافذ واألسواق من خالل 

 االقتصادية،تقوية الديبلوماسية مواصلة دعم المقاوالت المصدرة، موازاة مع 

 سهاأ، ويأتي على رتنويع وتقوية العالقات مع  الشركاء االقتصاديين لبالدناو

بتعزيز  ة الملك حفظه هللاشيدة والمثمرة لجاللاالستثمار األمثل للسياسة الر

دول ، وجنوب وخاصة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء -التعاون المنتج جنوب 

هذا، فضال عن إقامة شراكة متوازنة ومنصفة مع  .مجلس التعاون الخليجي

الشراكة االستراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية، وتطوير  أوربا، وتطوير

  تينية.لتعاون مع روسيا والصين والدول اآلسيوية ودول امريكا الالآليات ا

  ؛نارئيسال انالسيد
 السيد رئيس الحكومة؛

 السيدات والسادة الوزراء؛
 ؛ونالمحترم ونالسيدات والسادة البرلماني

يتعلق المرتكز الثاني لهذا المشروع بتوطيد أسس نمو اقتلادي ٌمدمج، يقلص 

 ية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم.الفوارق االجتماع

 السامية الملكيةتوجيهات الومن هذا المنطلق، سُتعطي الحكومة األولوية لتفعيل 

بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق 

البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم األطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة 

، وببعض القرى في السهول والسواحل،  على مستوى البنيات التحتية، والواحات

 والخدمات االجتماعية األساسية.

، منطلقا لتفعيل المخطط المندمج من 2016سُيشكل مشروع قانون المالية لسنة و

أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم 

، ستوجه لتمويل 2022-2016ترة خالل الف مليار درهم 50تخصيص 
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يقطنون بأكثر مليون مواطن  12، تستهدف أزيد من مشروع 20800حوالي 

 . ألف دوار 24من 

وقد أعدت الحكومة بكافة قطاعاتها الوزارية، وبتنسيق مع مختلف الشركاء 

والفاعلين على المستوى المحلي، استراتيجية متكاملة ترتكز على التقائية البرامج 

ة للعالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق البعيدة والنائية، باالستناد إلى الموجه

واإلنجازات المحققة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي  التراكمات

 البرامج واالستراتيجيات القطاعية.

ووفق نفس المنظور، ستواصل الحكومة استهداف الفئات المعوزة والمهمشة، من 

، بهدف االجتماعيالعمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك  خالل

وفير التمويل الضروري لتمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج تيسير، ت

 والمبادرة الملكية "مليون محفظة".

 330.000إلى  الدراسيةكما سيتم رفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح 

مليار  1,6بغالف مالي يناهز  ألف مستفيد 45الي أي بزيادة حو طالبة وطالب

 ة وطالبطالب 250.000، وسيتم تفعيل التغطية الصحية بالنسبة لحوالي درهم

 .مليون درهم 100بكلفة إجمالية تناهز 

كان تحسين أوضاع سكان العالم القروي، والمناطق الصعبة والبعيدة،  إذاو

واستهداف الفئات الفقيرة ن، واألحياء الهامشية والعشوائية بضواحي المد

، يشكل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، فإن التشغيل، باعتباره من أهم والمهمشة

 .مرتكزات النمو الُمدِمج، يوجد كذلك على رأس األولويات

التأكيد على أهمية النمو االقتصادي في توفير مناصب الشغل، إذ أن وهنا البد من 

صنيعي وباقي االستراتيجيات القطاعية، وتوفير التوجه نحو تسريع المجهود الت
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الظروف الستقطاب االستثمارات الكبرى، ودعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة، 

فتح آفاق جديدة تحسين نسبة النمو، وبالتالي  وإدماج القطاع غير المهيكل من شأنه

في مجال خلق فرص الشغل. وتندرج هذه الخيارات كلها في صلب االستراتيجية 

الوطنية للتشغيل، التي ترتكز على مقاربة شمولية تأخذ بعين االعتبار األبعاد 

االقتصادية والمؤسساتية للتشغيل، وكذا مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل 

 والفئات المستهدفة، وخاصة المرأة والشباب.

 

 الوطنية لتنمية االقتصاد االستراتيجيةووفق نفس المنظور، ستتم مواصلة تفعيل 

همة لإلدماج االجتماعي وخلق فرص الشغل، مالتضامني، باعتباره أحد اآلليات ال

 خاصة من خالل دعم التعاونيات واألنشطة المدرة للدخل. 

 

 26.000، إحداث 2016وفي نفس اإلطار، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 

 .2015% مقارنة مع سنة 15,5منصب شغل أي بزيادة تقدر بـ

 

لحكومة على االنخراط الجاد، بالتعاون مع كافة المتدخلين، في تفعيل ستعمل ا كما

، بما يعيد االعتبار للمدرسة المغربية، للتعليم اإلصالح الجوهري والمصيري

وسُتخصص لهذا القطاع  ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب.

 .مليار درهم 45,7اعتمادات تقدر بـ 

 

 االعتمادات، حيث سجلت يز وتحسين الخدمات الصحيةستتم مواصلة جهود تعزو

 2008سنة  ماليير درهم 8من  انتقلتوالمخصصة لهذا القطاع ارتفاعا هاما 

وسيتركز االهتمام على مواصلة  .2016سنة  مليار درهم 14إلى ما يزيد عن 

تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية وخاصة بناء المراكز االستشفائية 

عية لطنجة وأكادير والمركز االستشفائي الجديد للرباط، وكذا مواصلة الجام

 تجهيز المراكز االستشفائية الجامعية لمراكش ووجدة.
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مع إيالء أهمية خاصة لتكثيف وتنويع العرض السكني الموجه للفئات هذا، 

االجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيد برامج القضاء على 

خصص لهذا القطاع اعتمادات وستُ  فيح ومعالجة السكن المهدد باالنهيار.مدن الص

 صندوق التضامن للسكنى. موارد باحتسابدرهم  مليار 2,8مالية تقدر بـ 

 

ووفق نفس المنظور، سيتم العمل على مواصلة وتكثيف البرامج والمشاريع 

، ت الخاصةوذوي االحتياجا الهادفة للنهوض بأوضاع المرأة والشباب واألطفال

مواصلة العمل لتثمين الثرات ، فضال عن وإدماجهم في المسيرة التنموية لبالدنا

 .الفنية واإلبداعية بكل أصنافهاو ،الثقافية الثقافي ودعم األنشطة

السامية، بتحسين وتحديث وتيسير  الملكيةتوجيهات الكما ُستعطى األولوية لتفعيل 

عالم في بلدان اإلقامة وداخل أرض الوطن، الخدمات اإلدارية الموجهة لمغاربة ال

 .وتحسين التواصل والتعامل معهم، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم

  ؛نارئيسال انالسيد
 السيد رئيس الحكومة؛

 السيدات والسادة الوزراء؛
 ؛ونالمحترم ونالسيدات والسادة البرلماني

 

لتحقيق التوازن المأمول بين  مرتكزا أساسيا يشكل الجهوية تفعيلما من شك أن 

 دينامية النمو، ودينامية اإلدماج االجتماعي والحد من الفوارق المجالية.

 

تفعيل القوانين التنظيمية للجهة ل األولوية الحكومةعطي ستُ ومن هذا المنطلق، 

وباقي الجماعات الترابية. ومن أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع قانون 

، إحداث صندوقي التأهيل االجتماعي والتضامن بين 2016المالية لسنة 

الجهات، بالموزاة مع رصد الموارد الجبائية المنصوص عليها في القانون 

 ،من حصيلة الضريبة على الشركات 2%، أي التنظيمي المتعلق بالجهات
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من حصيلة الرسم على عقود  20%و ،من حصيلة الضريبة على الدخل 2%و

ماليير  2تقدر بـ  يها مخصصات مالية من الميزانية العامةضاف إلالتأمين، تُ 

 انطالقهاماليير درهم للجهات، لضمان  4، ما يعني رلد ما يفوق درهم

 . على الوجه المطلوب وممارستها الختصاصاتها

على التفعيل السريع لالتمركز اإلداري، وتقوية  هاجهود كما، ُستركز الحكومة

قي الجماعات الترابية، بما يضمن تعزيز المقاربة آليات التعاقد مع الجهة وبا

 المجالية والجهوية في تنزيل السياسات العمومية.

 
وبالموازاة مع تفعيل هذا الورش التنموي االستراتيجي والهام، ستتم مواصلة 

تنزيل الدستور، واإلسراع بوضع واعتماد القوانين التنظيمية والمؤسسات 

صالحات الهيكلية ذات األولوية، ويتعلق األمر الدستورية، والدفع قدما باإل

 بـإصالح القضاء، وصندوق المقاصة والنظام الجبائي.

  ؛نارئيسال انالسيد
 السيد رئيس الحكومة؛

 السيدات والسادة الوزراء؛
 ؛ونالمحترم ونالسيدات والسادة البرلماني

 

 قانون المالية.منطلقا للشروع في تفعيل القانون التنظيمي ل 2016شكل سنة ت  

المشروع الذي يعد ثمرة لتضافر جهود كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية  هذا

لوضع االطار التشريعي المالي القادر على مواكبة مسلسل البناء الديمقراطي 

والدينامية التنموية التي انخرطت فيها بالدنا تحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك 

 حفظه هللا.

لمرحلة جديدة في برمجة  سيؤسس الهام صالحهذا اإل تفعيلك أن وما من ش

 وتدبير السياسات العمومية، وإعداد وتنفيذ ومراقبة قوانين المالية، من خالل
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ترسيخ مبادئ النجاعة وحسن األداء والتقييم تحسين مقروئية الميزانية و

ترقى ألحدث  كما سيمكن من اعتماد آليات حديثة في تدبير الميزانية والمحاسبة.

، وخاصة البرمجة المتعددة السنوات، وتقارير حسن المعايير المعتمدة عالميا

والمحاسبة التحليلية،  المحاسبة على أساس االستحقاق يإحداث نظاماألداء، و

   واعتماد آليات التعاقد.
 

ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على إعداد هذا المشروع وفقا لمقتضيات 

إحداث فلل جديد  بيمي الجديد لقانون المالية، وخاصة ما تعلق منها القانون التنظ

، النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريبية  يسمى

، باإلضافة إلى إغناء مراجعة هيكلة جدول توازن موارد وتكاليف الدولةو

 التقارير المقدمة لمجلسيكم الموقرين.

، على حكومةالنزيل مقتضيات هذا القانون، ستعمل وموازاة مع الشروع في ت 

تثبيت المجهودات والتدابير التي تم اتخادها خالل السنوات الماضية في إطار 

 .يجية للتوازنات الماكرو اقتصاديةاالستعادة التدر

 السيد رئيس الحكومة؛
 السيدات والسادة الوزراء؛
 ؛ونالمحترم ونالسيدات والسادة البرلماني

 

،  2016مشروع قانون المالية لسنة  المرتكزات التي انبنى على أساسهاهي تلكم 

%، 3تتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي في حدود والتي من خالل تقديمها لكم 

وذلك وفق ، من الناتج الداخلي الخام% 3,5وتقليص عجز الميزانية إلى 

 راهمد 9,5وكمتوسط لسعر برميل البترول، دوالرا  61توقعات تحدد 

 .كمتوسط لسعر صرف الدوالر مقابل الدرهم

طار المشروع المعروض إحددته من أهداف في ما والحكومة عازمة على تحقيق 

، وفي إطار التعاون مكانياتإلعلى أنظاركم، من خالل تسخير كل الوسائل وا
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والتفاعل مع كل الفاعلين برلمانا ونقابات ومقاوالت ومجالس جهوية ومحلية 

 دني.ومجتمع م
 

وفي هذا اإلطار، نعبر لكم عن استعدادنا للتفاعل والتجاوب مع مقترحاتكم 

وتساؤالتكم وتعديالتكم، في إطار ما أسسنا له خالل دراسة ومناقشة قوانين المالية 

وار والتوافق اإليجابي وبالخصوص حتعاون والالسابقة من عالقة، مبنية على ال

 حول القضايا الكبرى لبالدنا.
 

تمكين المغرب من نموذج كفيل، ليس فقط بتحقيق طموحات ا جميعا هو فهدفن

المغاربة في التقدم والعيش الكريم، ولكن كذلك بتحقيق اإلشعاع على المستوى 

اإلقليمي، في وضع أصبح فيه االستقرار أمرا غير متيسر للجميع بفعل التحوالت 

نطقتنا على وجه التحديد، الجيواستراتيجية الكبرى التي يعيشها عالمنا، وتعيشها م

ة الملك السياسة الرشيدة لجاللوشكلت بالدنا استثناء ونموذجا فريدا بفضل 

التي زاوجت بين تعزيز األمن الروحي للمغاربة وتوطيد النموذج  حفظه هللا

المغربي في تدبير الشأن الديني القائم على الوسطية واالعتدال، والنهوض بالتنمية 

لتصدي لكل مظاهر يقظة القوى األمنية في اواالستباقية  البشرية، والتدخالت

، وتوفير الوسائل المادية والبشرية الالزمة لها للقيام بعملها التطرف واإلرهاب

 على أحسن وجه.

، من أجل مغرب الوحدة االنخراط الجدي في العمل الجماعيولن يتأتى ذلك إال ب

 .ي االستفادة من خيرات الوطنوالتنمية، والمساواة في الحقوق والواجبات، وف

زميلي الوزير المنتدب رهن إشارتكم  مع بقىأشكرا على حسن إصغائكم، وس 

  طوال مسار مناقشات ومداوالت هذا المشروع.

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.، وهللا الموفق


