
 1 

 مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات التابعة للجنة 

 إلاقتصاديةاملالية والتنمية 

 القطاعات الانتاجية 

 البنيات ألاساسية والطاقة واملعادن والبيئة

 عزوها العراك

 السيد الرئيس املحترم 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمين 

 السيدات والسادة النواب املحترمين 

ناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة لجنة املالية والتنمية يشرفني أن أت

الاقتصادية ولجنة القطاعات الانتاجية ولجنة البنيات الاساسية والطاقة واملعادن والبيئة برسم مشروع قانون املالية 

6102. 

دنا من خلل تتبع فرصة سنوية لتقييم السياسات العمومية املتبعة ببل تعتبر محطة مناقشة مشروع قانون املالية 

نسبة تنزيل التزامات الحكومة بالبرنامج الحكومي خاصة في الشق الاقتصادي والتنموي املرتبط بقطاعات املالية والتنمية 

 .الاقتصادية وإلانتاجية والبنيات ألاساسية

تنزيل أوراش الاصلح املؤسساتي  التي تعرفها هذه القطاعات سواء من حيثوهنا نسجل بكل ارتياح الدينامية الكبيرة 

والتشريعي أو من حيث إطلق الاصلحات املهيكلة تفعيل ملا ورد باملحور الثالث من البرنامج الحكومي والذي يهم مواصلة 

شغل اللئق وسياسة اقتصادية بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافس ي ومنتج للثروة ولل

 .ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو

بعد مض ي حوالي أربع سنوات، وخاصة وأننا اليوم على مشارف نهاية الوالية التشريعية، وفي محطة مناقشة آخر مشروع 

من عمر الوالية  يأتي في سياق ذي خصوصية استثنائية باعتبارها السنة التشريعية ألاخيرةالذي  6102قانون املالية 

ما هي  :ل الحكومةئأن نسا في إطار ممارسة اختصاصاتها التشريعية فيالبد لنا كمؤسسة تشريعية  ، وبذلك،الحكومية

 التي قامت بها لبلوغ هذا الهدف الاستراتيجي؟ جراتاتأهم إلا 

ابية، بل متقدمة عن ما أن الحكومة قدمت للبرملان حصيلة عملها لثلث سنوات، والتي كانت حصيلة جد إيج ،صحيح

أن ينكر نجاح هذه الحكومة في إنقاذ املغرب من أزمة كان متوقعا بالنسبة لبعض القطاعات، فل يمكن إال لجاحد 

 .اقتصادية ومالية كادت أن ترهن السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي لسنوات ال قدر هللا

  أن الذي تتسم به املسؤولية وحس جرأتها السياسيةفالحكومة املغربية استطاعت بفضل 
 
 %7.2قلص عجز امليزانية من ت

نقطة من  0.2إلى  6112نقطة سنة . . . .      وتقليص الوثيرة السنوية الرتفاع املديونية من 6102سنة  %2إلى  6106سنة 

 . %1.8ضمان استمرار نسبة التضخم في حدود إضافة إلى  6102الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 

القدرة  املحافظة علىاملالية العمومية، انقاذ الاقتصاد الوطني،  وقف نزيف: من خلل نعم استطاعت هذه الحكومة 

تعطي مصداقية للعمل الحكومي والعمل أن رح بالبرنامج الحكومي صالشرائية للمواطن املغربي والتزامها بالتعهد امل

 .السياس ي ككل
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ا الحكومة خاصة إصلح صندوق املقاصة، القطاع البنكي، املالية العمومية، نثمن الاصلحات املهمة التي قامت به

 التقاعد، دعم املقاولة، الرفع من املجهود الاستثماري العمومي 

 :ل الحكومةئلكن نسا

حققت في مسألة التقائية هذه السياسات العمومية وانسجامها ومستوى التنسيق بينها لرسم رؤية اقتصادية  ماذا 

  ؟والتكامل مع املخططات الجهوية املجاليندمجة تأخذ بعين الاعتبار البعد وطنية م

َوفقها البرنامج الحكومي والذي نعتقد أن هذه الحكومة ولويات الكبرى التي سطر  سؤال كبير، لكنه إحدى ألا 
 
في  لم ت

ظرة الوطنية حول التقائية ندعو الحكومة بضرورة التسريع بتفعيل توصيات املنا ذا،ل .وفق ما كنا نْرتجيه تحقيقه

 ؟واندماجية السياسات العمومية واملناظرة الوطنية حول الحكامة

 السيد الرئيس املحترم 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمين 

 السيدات والسادة النواب املحترمين

ين تنافسية الاقتصاد ولعل قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار من أهم القطاعات التي تساهم بشكل مباشر في تحس

يرة تالوطني ودعم املقاولة، ويبدو بشكل واضح املجهوذ املبذول من طرف الحكومة لتقوية القطاع الصناعي وتسريع و 

التنمية الصناعية من أجل استدراك أخطاء مخطط الاقلع الصناعي، وذلك بإحداث صندوق التنمية الصناعية برسم 

 . 6102مشروع قانون املالية 

 :خطط هذا املل الحكومة بعد سنة من إطلق ئنسا ،وهنا

 ما هي حصيلة تنزيل هذا املخطط؟ -

 كم عدد مناصب الشغل التي تم توظيفها هذه السنة بالقطاع الصناعي؟ -

 ما هي الطريقة املعتمدة في تدبير صندوق التنمية الصناعية؟ -

 

 السيد الرئيس املحترم 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمين 

 ات والسادة النواب املحترمينالسيد

للفلحة موقعا مركزيا في الاقتصاد الوطني وذلك من خلل مساهمتها املعتبرة في الناتج الداخلي الخام وفي ضمان إن 

ولقد التزمت الحكومة في برنامجها الحكومي بالرفع من ميزانية  .من الغذائي ودعم التنمية القرويةتحقيق استقرار ألا 

صندوق التنمية القروية لتصل إلى مليار درهم سنويا وتخصيص اعتمادات لتمويل مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة 

 .والبعيدة مجالية وتشاركية وتعاقدية موجهة للعالم القروي وخاصة املناطق الجبلية واملعزولة

ن، 6102نون املالية لسنة اليوم قا مليار درهم لصندوق  0.1اللتزام الحكومة وذلك من خلل رصد  اتجسيد يتضم 

 .واملناطق الجبليةالتنمية القروية 

 :ونعتيبر أن ألاسئلة الحقيقية ذات الصلة والتي تفرض نفسها اليوم

 عتمد لتحقيق التنمية بالعالم القروي ؟الرؤية املندمجة التي ست   ما هي -
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  البرامج املحددة واملشاريع املندمجة املسطرة في إطار هذا الصندوق  اهيم -
 
ن من تحسين أوضاع والتي ستمك

 ؟ساكنة هذه املناطق

 املقاربة املجالية والتعاقدية املعتمدة لتنزيل التنمية الفلحية و القروية؟ ماهي -

ن أوضاع 61811طبيعة وجدوائية  ما هي - حس 
 
 ؟الساكنة املستهدفة مشروع التي من املفروض أن ت

 ولويات؟ما هو ترتيب ألا  املناطق التي ستحظى باألولوية؟ ما هي -

 ألف دوار؟ 62مليون مواطن مغربي يقطنون بأكثر من  06سيتم استهداف هل  -

 ؟كيف سيتم تفعيل آليات الرقابة على الصندوق  -

 ْح الضوابط التي ستَ  ما هي -
 
رة م تْف ك

 
 ؟لهعيله ليتمكن من تحقيق ألاهداف املسط

 .هذه التفاصيل السيد الوزير يجب عليك أن تطلعنا عليها نحن نواب ألامة

 الذي ي   وهذا هو جوهر النقاش
 
 الية؟جابة على اشكال الحكامة والنجاعة والفع  ُمن في إلا ك

 السيد الرئيس املحترم 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمين 

 السيدات والسادة النواب املحترمين

ن في محطة مناقشة امليزانية القطاعية املرتبطة بقطاع البنيات ألاساسية والطاقة واملاء والبيئة أن نشيد اليفوتنا ونح

باملكانة التي تحض ى بها بلدنا في املنتظم الدولي ووفائه بمختلف التزاماته املرتبطة بالتعهدات واملواثيق الدولية املتمخضة 

مؤتمر أطراف اتفاقية الامم املتحدة للتغير  COP22ل بلدنا الستضافة ه  وهذا ما أ .0226عن مؤتمر الارض بريو سنة 

يتم من خللها استقبال وفود العالم وآلاالف من  تاريخية، مؤتمر سيجسد لحظة 6102بمراكش نهاية  66املناخي في دورة 

 .وقع الانحباس الحراري من اختلالت املناخ و  املؤتمرين ملواصلة رسم سياسة العالم املوجهة إلنقاذ كوكب الارض

لحظة نريدها أن تكون موسومة بأشكال من التعبئة العامة لكل املجتمع و مؤسساته، نرفع من خللها تحدي أن يبصم 

املغرب تاريخ الارض وتقديم نموذج بلد ارتقى بسياساته بشكل إرادي لتجسيد املفاهيم الكبرى ملبادئ التنمية املستدامة 

 .نية بهذا الخصوصوالالتزام باملثل الكو 

 السيد الرئيس املحترم 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمين 

 السيدات والسادة النواب املحترمين

تعزيز اللمركزية باعتماد تنظيم المركزي جديد تنزيل ورش الجهوية املوسعة و اليوم املغرب خطى خطوة مهمة في اتجاه 

وهو ما يقتض ي التفكير في إرساء املشاريع الاستثمارية مجاليا  ت الترابيةتتبوأ فيه الجهات مكانة الصدارة ضمن الجماعا

أخذا بعين الاعتبار التحديات املستقبلية للستثمار على مستوى الجهة وضمان تنسيق وتكامل بين الفاعلين املؤسساتيين 

ة للجهات وضمان اعتماد قواعد في مجال الاستثمار على املستوى املجالي وأيضا تأهيل ودعم القدرات البشرية واملادي

الحكامة الجيدة، وهنا نثمن عاليا التوصيات املهمة التي وردت في رأي املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول 

 .التوزيع املجالي للستثمار العمومي في أفق الجهوية املتقدمة
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جاء  6102نموي، فمشروع قانون املالية لسنة نثمن الحصيلة الايجابية للحكومة على املستوى الاقتصادي والت وختاما

التزامها بمواصلة الاصالحات املهيكلة واستكمال بنات ليعزز هذه الحصيلة الناجحة وهو تعبير واضح من الحكومة على 

 .املؤسسات

لتصدي ندعو الحكومة إلى التسريع ببلورة رؤية اقتصادية مندمجة من شأنها خلق جيل جديد من الاصلحات ل ،غير أننا

ملعالجة الاشكاالت الحقيقية التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتي حاول فريق العدالة والتنمية مقاربتها من خلل إعداد 

لحول النموذج التنموي ببلدنا والتي أفرزت خلصات من شأنها أن  دراسة علمية
 
  تشك

 
 إجابات حقيقية ت

ْ
ور في إطار بل

 :أهمها لعل   برامج وإجراءات في قوانين املالية

  .والتنافسية التي يعرفها الاقتصاد الوطنيتعزيز التوازنات املاكرو اقتصادية بمعالجة إشكالية الانتاجية  .0

ضمان تمويل دائم للقتصاد الوطني وذلك باستقطاب أفضل للستثمارات الاجنبية املباشرة وتعبئة الادخار من  .6

  .خلل البنوك التشاركية

  .الوطني بوضع آليات وميكانيزمات كفيلة بتدبير املخاطر الخارجية تحصين مناعة الاقتصاد .1

 .تقوية النموذج التنموي بتحفيز الطلب والرفع من فعالية الاستثمار  .2

 .تعزيز حكامة ونجاعة السياسات العمومية وضمان التقائية السياسات القطاعية تحقيقا للنمو الاقتصادي .2

 

 كاتهوالسلم عليكم ورحمة هللا تعالى وبر 

 


