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 ة بعد املائةالتاسعحمضر اجللسة 
 

 (.م1422أكتوبر  11ه )0420 صفر 21 االثنني :التاريخ

 .رئيس جملس النواباحلبيب املالكي  السيد: لرائسةا

مساء ادسة السابتداء من الساعة  ثالثة وأربعون دقيقة :التوقيت
 .ة والعشرينوالدقيقة الثامن

لالستماع لعرض السيد وزير جلسة مشرتكة  جدول األعمال:
للسنة  24.22واملالية، حول مشروع القانون املايل رقم  االقتصاد

  .1422املالية 
 

 :السيد احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 و ل  رسول هللابسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على 
 وصحب  األكرمني،

 افتتحت اجللسة،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيد رئيس جملس املستشارين،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة الربملانيون،

من الدستور والنظامني  82طبقا ملقتضيات الفصل 
الداخليني جمللس الربملان، خنصص هذه اجللسة لالستماع لعرض 

واملالية، حول مشروع القانون املايل رقم  االقتصادير السيد وز 

 داالقتصا، الكلمة اآلن للسيد وزير 1422للسنة املالية  24.22
 .واملالية، فليتفضل مشكورا

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس جملس النواب،

 السيد رئيس جملس املستشارين،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة،

 السيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

يشرفين أن أقف أمام جملسيكم املوقرين لتقدمي مشروع 
، الذي مت إعداده يف ظل سياق خارجي 1422قانون املالية لسنة 

 وداخلي دقيق حافل ابلتقلبات والتحوالت والتحدايت، فعلى
املستوى اخلارجي تتميز الظرفية الدولية ابلعديد من التغريات 

تنامي  املتسارعة، ال سيما يف ظل االقتصاديةالسياسية والتطورات 
 ...سياسات احلمائية

 :السيد الرئيس

معذرة السيد الوزير، السادة املصورون احرتموا ما اتفقنا 
م على تكلعليه احرتموا ما اتفقنا عليه، السادة املصورون ال أ

السادة الربملانيني، السادة املصورون، معذرة السيد الوزير لكم 
 .الكلمة

 :السيد حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية

أقول فعلى املستوى اخلارجي تتميز الظرفية الدولية 
ملتسارعة، ا االقتصاديةابلعديد من التغريات السياسية والتطورات 

ال سيما يف ظل تنامي السياسات احلمائية وتفاقم حدة التوترات 
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التجارية بني القوى العظمى خاصة الوالايت املتحدة األمريكية 
والصني، وكذا تزايد الصراعات اجليوسياسية، وما ترتب عنها من 
انعكاسات على تراجع آفاق النمو، آفاق النمو العاملي والتقلبات 

 .سعار الغاز والبرتولالكبرية أل

يف  1422كما أييت إعداد مشروع قانون املالية لسنة 
سياق داخلي يتطلب منا تكثيف التعبئة من أجل تنزيل 
التوجيهات امللكية السامية، املتضمنة يف خطاب العرش وذكرى 
ثورة امللك والشعب، وكذا اخلطاب األخري جلاللته، أمام 

 .الدورة التشريعيةمؤسستكم املوقرة مبناسبة افتتاح 

ولعل من أهم األولوايت اليت ركز عليها جاللته، هي 
إجياد األجوبة واحللول املالئمة والسريعة لقضااي املواطنني امللحة 
والتجاوب مع انتظاراهتم املشروعة على مستوى التعليم والصحة 
والشغل، كما وقف جاللته، على معيقات منوذجنا التنموي ودعا 

 اعية هلذا النموذج، تعيد النظر يف ترتيب أولوايتهإىل مراجعة مج
، مبا ميكن من احلد من الفوارق وحتقيق واالجتماعية االقتصادية
واجملالية ومواكبة التطورات الوطنية  االجتماعيةالعدالة 

وقد قرر يف خطابه األخري، أمام مؤسستكم احملرتمة،  .والعاملية
ذا ملسامهات هبتكليف جلنة خاصة مهمتها جتميع خمتلف ا

 .اخلصوص يف غضون الثالثة أشهر املقبلة

ومن هذا املنطلق فاحلكومة معبأة من أجل مباشرة 
القضااي املستعجلة اليت أكد عليها جاللته، على أهنا ال تقبل 

، وعلى رأسها إصالح منظومة الرتبية والتكوين وحل االنتظار
ج الدعم مإشكالية التشغيل وقضااي الشباب، وحتسني حكامة برا

. كما أن احلكومة حريصة كذلك على االجتماعيةواحلماية 
إىل جانب مؤسستكم احملرتمة وإىل جانب كل القوى  االخنراط

احلية ببالدان من أجل املسامهة الفاعلة يف إعادة بلورة النموذج 
 .التنموي ابعتباره ورشا مصرياي ابلنسبة ملستقبل بالدان

 وذج تنموي جييب علىوالبد من التأكيد أبن بلورة من
التحدايت املطروحة على مستوى تقليص الفوارق وحتسني 

وتوفري الشغل الكرمي لشبابنا يقتضي أن  االجتماعيةاخلدمات 
نشخص وضعية منوذجنا احلايل بكل موضوعية وأن نعرف أين 
هي مكامن القوة؟ وأين هي مكامن الضعف؟ فصحيح أن 
منوذجنا احلايل استنفذ مداه وجيب إعطاءه نفسا جديدا وجتاوز 
العراقيل اليت تعيق تطوره، لكن يف املقابل هذا ال ينفي أن بالدان 

 ققت مكتسبات هامة على مستوى تقوية بنياتنا التحتية والتقدمح
 .القطاعية وتغيري هيكلة اقتصادان اسرتاتيجيتنايف 

ومن أهم مكتسبات بالدان هو هذا اإلمجاع والتعبئة 
الوطنية اجلماعية حول الوحدة الرتابية لبالدان ومغربية الصحراء، 

بصني اللذين ملرت واليت ينبغي مواصلتها ابلتصدي بكل حزم لكل ا
يعادون املغرب يف وحدته الرتابية، وأولئك الذين حياولون املس 
مبصاحله االقتصادية وتبخيس النجاحات اليت حققها بفضل 
القيادة النرية واحلكيمة جلاللة امللك، حفظه هللا، وال بد هنا من 

ف التنويه ابجلهود والتضحيات اليت تبذهلا كل القوى األمنية مبختل
هتا وبتجندها الدائم حتت القيادة الرشيدة، جلاللة امللك، تشكيال

 .للدفاع عن الوحدة الرتابية للوطن، وصيانة أمنه واستقراره

 السيدات والسادة،

من األكيد أن اإلكراهات املرتبطة أساسا ابرتفاع أسعار 
النفط والبرتول، أقول ابرتفاع أسعار النفط والغاز واألوراش 

 لة، سيكون هلا أتثري مباشر على التوازانتاملستعج االجتماعية
املالية، وما يقتضيه ذلك من ضرورة اختاذ ما يلزم من تدابري على 
مستوى تعبئة املوارد والتحكم يف النفقات وابتداع اآلليات املالية 

 .الكفيلة بتخفيف عبء امليزانية العامة على مستوى االستثمار

، حيث ل كبريفقد ارتفعت أسعار البرتول والغاز بشك
مقارنة مع السنة املاضية، ونتيجة  %04سجلت زايدة مبا يناهز 
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ماليري درهم  5ب لذلك فمن املنتظر أن ترتفع نفقات املقاصة 
 عتباراالهناية هذه السنة مقارنة مع التوقعات، وإذا أخذان بعني 
 1422تراجع موارد التعاون اخلارجي، فإن عجز اخلزينة لسنة 

من الناتج الداخلي اخلام املربجمة  %8مقابل  %8.2سريتفع ليبلغ 
 .يف القانون املايل

يف سياق  1422وقد مت إعداد مشروع قانون املالية لسنة 
نفس اإلكراهات املرتبطة ابرتفاع أسعار النفط والغاز، ومن هذا 

دوالر للطن ابلنسبة للغاز،  584اعتماد فرضية سعر املنطلق مت 
، اليت من املنتظر 1422لتحديد توقعات نفقات املقاصة لسنة 

ماليري إضافية مقارنة مع  5مليار درهم، ما يعين  22أن تبلغ 
، وميكن اعتبار مشروع قانون املالية ذا 1422اعتمادات سنة 

 :توجه اجتماعي وتضامين، حيث مت ختصيص

ماليري درهم إضافية يف إطار التزام احلكومة ابلرفع من  7-أوال
صحة وخاصة التعليم وال االجتماعيةالنفقات املوجهة للقطاعات 

 تفعيال لتوجيهات جاللة امللك، حفظه هللا؛

 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة األجور؛ 8.8 زايدة-اثنيا

ماليري درهم برسم استثمارات امليزانية العامة يف إطار  5 زايدة-اثلثا
 العمومي؛ لالستثمارمواصلة اجملهود اإليرادي 

مليون درهم كأثر مايل إضايف لتفعيل  044مليار و 2-رابعا
خمتلف اإلصالحات، وخاصة تنزيل اجلهوية وإصالح العدل 

ينتج وس، لالستثمارالتقاعد، وإصالح املراكز اجلهوية  وإصالح
عن كل هذه اإلكراهات تزايد حلاجيات متويل اخلزينة برسم سنة 

مليار درهم وهو ما يتطلب توفري موارد  10مبا يفوق  1422
إضافية من أجل التحكم يف مستوى عجز اخلزينة، ويف ظل هذه 
الوضعية فقد حرصنا على اختاذ التدابري الالزمة من أجل الرفع من 

 :لتاليةاملوارد وذلك عرب النقط ا

حتسني مستوى حتصيل الضريبة على الشركات، موازاة مع  :أوال -
 5إقرار تدابري جديدة ما سيمكن من ضخ موارد إضافية تقدر ب

مليون درهم مقارنة مع التوقعات النهائية هلذه السنة،  044مليار و
دد يف للتضامن حت اجتماعيةويتعلق األمر أساسا إبحداث مسامهة 

مليون درهم، واليت  04شركات اليت تفوق من أرابح ال 1,5%
ستمكن من تعبئة ما يناهز من مليارين درهم وذلك خالل السنتني 

 .1414و 1422املقبلتني 

مراجعة اسرتاتيجية مسامهات الدولة يف بعض املؤسسات  :اثنيا -
واملقاوالت العمومية عرب تفعيل إصالح هيكلي تدرجيي هلذه 

مة وذجها التدبريي، وضمان دميو املؤسسات لتحسني حكامتها ومن
مسامهتها يف تعزيز موارد اخلزينة، واستعادة دورها األساسي يف 

العمومي، ويتعلق األمر ابألساس بتفويت  االستثماردينامية 
املمتلكات والشركات التابعة، واملسامهات الغري الضرورية موازاة 

ظر يف ن، ونفقات التسيري، وإعادة الاالستغاللمع ترشيد تكاليف 
واملايل هلذه املؤسسات من أجل الرفع من  االقتصاديالنموذج 

لها املوارد الذاتية. ومن املنتظر أن متكن هذه التدابري اليت سيتم تفعي
 .ماليري درهم 2ب يف هذا اإلطار من توفري موارد إضافية تقدر 

ة تلك خاص االستهالكالرفع من الضريبة الداخلية على  : اثلثا -
ار املتعلقة ابلتبغ، واليت ستمكن من تعبئة موارد إضافية تقدر مبلي

 .مليون درهم 144و

وموازاة مع هذه التدابري على مستوى تعبئة املوارد، فقد 
ة يف إطار املربجم االستثماريةعملنا على متويل جزء من املشاريع 

يل مبنية تمو امليزانية العامة للدولة من خالل اعتماد آلية جديدة لل
على الشراكة بني الدولة وجمموعة من الفاعلني املؤسساتيني، 

مليار درهم  21وستمكن هذه اآللية من توفري متويل ملا جمموعه 
، يف إطار ختفيف العبء عن 1422برسم سنة  االستثماراتمن 

 .امليزانية العامة للدولة واحلفاظ على التوازانت العامة
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ات التدابري على مستوى املوارد والنفقوكنتيجة لكل هذه 
دون احتساب موارد  %8,0سيتم حصر عجز اخلزينة يف حدود 

كما سيتم العمل على تكثيف ،  ابحتساهبا %8,8اخلوصصة، و
اجلهود من أجل توطيد التوازانت املالية العمومية، سواء على 
 مستوى تعبئة املوارد أو التدبري الناجع لإلنفاق العمومي. وتعتزم

احلكومة يف هذا اإلطار، القيام إبصالح للمنظومة الضريبية هبدف 
ضمان تناسق مقتضياهتا والرفع من مردوديتها، وجعلها أداة لبناء 
عالقات الثقة مع املواطن ومع القطاع اخلاص لتحفيزيه على 

 .للدولةالعام  االستثمارييف اجملهود  االخنراط

 السيدات والسادة،

عند إعدادها ملشروع قانون املالية لسنة لقد أولت احلكومة 
 ،عناية قصوى لتفعيل التوجيهات امللكية السامية 1422

 .املتضمنة يف اخلطب األخرية

ومن هذا املنطلق فقد مت حتديد ثالث أولوايت أساسية هلذا 
 :املشروع

 .التعليم والصحة والشغل االجتماعيةدعم القطاعات  .2
 ليةواجملا االجتماعيةتقليص الفوارق  .1
ة قاولة وخاصودعم امل لالستثمارإعطاء دينامية جديدة  .8

 .الصغرية والصغرية جدااملقاوالت املتوسطة 

ومة ، ستعطي احلكاالجتماعيةفعلى مستوى دعم القطاعات 
األولوية لتنزيل إصالح منظومة الرتبية والتكوين عرب الرتكيز 

ولوج لابألساس على تعزيز دور هذه املنظومة يف أتهيل الشباب 
سوق الشغل، وذلك عرب إعطاء األسبقية للتخصصات اليت توفر 
الشغل، واعتماد نظام انجع للتوجه املبكر، هذا فضال عن تعزيز 
إدماج تعليم اللغات يف كل مستوايت التعليم، وخاصة يف تدريس 

 .املواد التقنية والعلمية

كما سيتم تقوية العرض املدرسي من خالل توسيع شبكة 
مؤسسة جديدة  280التعليمية إبطالق عملية بناء  املؤسسات

منصب مايل  25.444وتعزيز املوارد البشرية، عرب إحداث 
جديد، وذلك هبدف تقليص االكتظاظ واألقسام املتعددة 
املستوايت. هذا فضال عن الشروع يف تعميم التعليم األويل من 

 .تلميذ إضايف 244.444خالل تسجيل 

إعادة النظر بشكل شامل يف كما ستعمل احلكومة على 
ختصصات التكوين املهين جلعلها تستجيب حلاجيات املقاولة 
والقطاع العام، وتوكب التحوالت اليت تعرفها الصناعات واملهن، 

ملوازاة مع املهين، هذا اب لالندماجمبا يتيح للخرجيني فرصا أكرب 
إطالق جيل جديد هذا من املراكز لتكوين وأتهيل الشباب 

، الجتماعيةوا االقتصاديةة صندوق احلسن الثاين للتنمية مبسامه
 .وفقا للتوجيهات امللكية السامية

، ما جمموعه 1422وقد خصص مشروع قانون املالية لسنة       
مليون  244مليار و 1مليار درهم لقطاع التعليم، مبا فيها  82

ماليري درهم كاعتمادات التزام.  0درهم برسم "برانمج تيسري"، و
منطلقا للشروع يف تفعيل خمطط الصحة  1422وستكون سنة 

، الذي يهدف إىل متكني املواطنني من خدمات صحية 1415
ل تعزيز يف املستشفيات من خال استقباهلمجيدة، وحتسني ظروف 

 .وتوفري األدوية االستشفائيةالبنيية التحتية 

م مليار دره 12وقد خصص مشروع قانون املالية ما جمموعه       
برسم  كالتزاماتماليري درهم   0لقطاع الصحة، مبا فيها حوايل 

، اجلامعية، لكل من الرابط االستشفائيةبناء وجتهيز املراكز 
وطنجة، وأكادير، ومراكش ووجدة. ابإلضافة إىل إحداث 

 .منصب مايل 0444

وعلى مستوى التشغيل، ستعمل احلكومة على تفعيل املخطط       
ات شغيل، موازاة مع القيام مبراجعة شاملة آلليالوطين للنهوض ابلت
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وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، وحتفيزه على خلق 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف جماالت ختصصاهتم. وكذا دعم 

 . االجتماعيةمبادرة التشغيل الذايت وإنشاء املقاوالت 

 ويف هذا اإلطار، يقرتح إطار مشروع قانون املالية إلغاء
ديون املقاولني الشباب جتاه الدولة، وكذا إلغاء الديون املستحقة 

واليت تقل  1444للدولة واجلماعات الرتابية، قبل فاتح يناير لسنة 
ديسمرب  82درهم إىل غاية  54.444عن أو ما تبقى منها 

1422. 

ومن جهة أخرى، يقرتح مشروع قانون املالية إحداث       
منصب مايل ختصص  144منصب مايل، منها  15.052

ابألساس لألشخاص يف وضعية إعاقة، هذا ابإلضافة إىل 
 .منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم 25.444

 أيتها السيدات، أيها السادة، 

، 1422تتعلق األولوية الثانية ملشروع قانون املالية لسنة       
 زمواجملالية. ويف هذا اإلطار، تعت االجتماعيةبتقليص الفوارق 

احلكومة إيالء أمهية خاصة لتفعيل التوجيهات امللكية السامية، 
إبطالق عملية هيكلة شاملة وعميقة للربامج والسياسات الوطنية 

. مع احلرص على اإلخراج االجتماعيةيف جمال الدعم واحلماية 
املوحد، هبدف ضبط املعطيات  االجتماعيالسريع للسجل 
تهدافها، للدعم وحتسني اساملستحقة  االجتماعيةخبصوص الفئات 

 مكثف وابستعمالعرب اعتماد معايري دقيقة وموضوعية 
 .للتكنولوجيات احلديثة

ماليري  2وموازاة مع ذلك، ستخصص احلكومة ما يفوق       
درهم ملواصلة دعم هذه الربامج. وهكذا سيستفيد "برانمج تيسري" 

ليون م 544مليون درهم، أي بزايدة مليار و 244من مليارين و
درهم، وذلك هبدف توسيع عدد التالميذ املستفيدين من هذا 
الربانمج إىل أزيد من مليوين تلميذ. موازاة مع الرفع من القيمة 

اليومية املخصصة للمطاعم املدرسية والداخليات لفائدة أكثر من 
 844تلميذ بغالف مايل إضايف يقدر حبوايل  2.044.444

ن درهم للمبادرة امللكية مليو  154مليون درهم. مع ختصيص 
مليون  254مليون درهم لدعم األرامل، و 844"مليون حمفظة" و

مليون درهم  244درهم لألشخاص يف وضعية إعاقة، ومليار و
 .برسم منح للطلبة

مليون درهم لربانمج  844كما سيتم ختصيص مليار و      
 املساعدة الطبية "راميد" الذي تكتسي معاجلة اإلختالالت اليت

تشوب تنفيذه أولوية خاصة لضمان الولوج العادل واملنصف إىل 
 .اخلدمات الصحية ابلنسبة للمواطنني ذوي الدخل الضعيف

وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية، بتبسيط املساطر       
لتشجيع خمتلف أشكال التربع والتطوع واألعمال اخلريية، يقرتح 

خصم  تمكني املقاوالت منمشروع قانون املالية تدبريا يتعلق ب
اهلبات املمنوحة لفائدة بعض اجلمعيات من احلصيلة اخلاضعة 
للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ويتعلق األمر 
ابجلمعيات اليت أبرمت اتفاقيات شراكة مع الدولة، هبدف إجناز 

 .مشاريع ذات مصلحة عامة

كما ستويل احلكومة اهتماما خاصا لدعم برامج املبادرة       
مليون  244الوطنية للتنمية البشرية من خالل ختصيص مليار و

درهم سنواي، وذلك لتدارك اخلصاص املسجل على مستوى 
البنيات التحتية واخلدمات األساسية ابجملاالت الرتابية األقل 

لدخل  اجتهيزا، ومواكبة األشخاص يف وضعية هشة، وحتسني
 .للشباب االقتصاديواإلدماج 

ابإلضافة إىل ذلك، سيتم تسريع وتفعيل الربانمج امللكي       
تتعلق  ابلعامل القروي، حيث واالجتماعيةللحد من الفوارق اجملالية 

املشاريع اليت تدخل ضمن هذا الربانمج، بعمليات فك العزلة عن 
يد الساكنة ة، وتزو العامل القروي، وحتسني الربط ابلشبكة الطرقي
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ابملاء الصاحل للشرب، وتعميم الكهربة وحتسني عرض اخلدمات 
العالجية والتعليم. وسيخصص مشروع قانون املالية هلذا الربانمج 

ماليري  0مليار درهم كاعتمادات لألداء و 8,0غالف مايل يقدر 
 .يف إطار صندوق التنمية القروية لاللتزامدرهم كاعتمادات 

 قتصاديةاالن تقليص الفوارق، وحتقيق شروط التنمية كما أ      
تفعيل واجملالية املتوازنة، يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة ال واالجتماعية

السريع للجهوية، وما يعنيه ذلك من حتويل للموارد 
وتسريع لالمتركز، وإطالق ملخططات التنمية  واالختصاصات

ية ات الوزار اجلهوية يف إطار تعاقدي وتشاركي بني القطاع
 .واملؤسسات العمومية واجملالس الرتابية

ويف هذا اإلطار، ستواصل احلكومة اجملهود املايل املوجه لدعم       
اجلهات يف ممارسة اختصاصاهتا، من أجل الرفع من حصتها من 

، % 5إىل  0الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من 
 زانية العامة للدولة. أيتضاف إىل ذلك اعتمادات مالية من املي

أن اجلهات ستستفيد من حتويالت مالية من ميزانية الدولة مبا 
 .مليون درهم 044ماليري و 2جمموعه 

وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية يف إطار مواكبة تنزيل       
ورش اجلهوية، فقد أعدت احلكومة امليثاق الوطين لالمتركز 

الدولة على املستويني اجلهوي اإلداري، الذي سيؤطر لسياسة 
ق التوطيد الرتايب للسياسات العمومية، وف واإلقليمي مبا يضمن

 .مقاربة مندجمة ومتكاملة

 تزاماتالكما حترص احلكومة على إعطاء األولوية لتفعيل       
القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية، يف إطار اتفاقيات برامج 

موازاة  ملوقعة مع خمتلف املدن واألقاليم،التنمية احلضرية املندجمة، ا
مع تقدمي املواكبة الالزمة لتسريع إجناز املخططات التنموية اجلهوية 
واإلقليمية واجلماعية. وعلى رأسها النموذج التنموي لألقاليم 

 جلهات،والتطور لباقي ا لاللتقاءاجلنوبية، الذي يعترب منوذجا 

احل املركزية والعمل ملتكامل بني املص االتقائيةومثاال متميزا لتفعيل 
 .واجلهات من أجل منو جهوي متوازن

 السيدات والسادة،

حفظه هللا، يف خطاب العرش، أبن  ،لقد أكد جاللة امللك      
هو الذي أيتينا عن طريق خلق  االجتماعيةأمسى أشكال احلماية 

 صفرص الشغل املنتج، والضامن للكرامة، وأنه ال ميكن توفري فر 
الشغل إال إبحداث نقلة نوعية يف جماالت االستثمار ودعم القطاع 
اإلنتاجي الوطين. وأضاف جاللته، أبن املقاولة املنتجة حتتاج اليوم 

مستواه  ماراالستثإىل مزيد من ثقة الدولة واجملتمع، لكي يستعيد 
 .املطلوب

 ثماراالستومن هنا، يويل هذا املشروع أمهية خاصة إلنعاش       
اخلاص ودعم املقاولة، وخاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ومن 
أجل تشجيعها على تشغيل الشباب. وهكذا ستواصل احلكومة 

 الستثمارلالعمومي ابعتباره رافعة  االستثماراجملهود اإلرادي لدعم 
مليار درهم ملواصلة  225اخلاص، من خالل ختصيص ما جمموعه 

 .القطاعية واألوراش الكربى للبنية التحتية االسرتاتيجيات

ط طووفق هذا املنظور، سيتم إعطاء األولوية ملواصلة "خم      
ستوى اليت حققها على م تالتسريع الصناعي"، وتثمني املنجزا
عزيز األجنبية، وت االستثماراتإحداث فرص الشغل واستقطاب 

لعاملية، ا متوقع مقاوالتنا الوطنية على مستوى سالسل اإلنتاج
عرب  ندماجاالوتوسيع جمال املنظومات الصناعية، والرفع من وترية 

 .خلق شبكة من املقاوالت الوطنية املناولة

كما ستحرص احلكومة على تعزيز املكاسب احملققة يف امليدان      
الفالحي، يف إطار "خمطط املغرب األخضر"، والعمل على خلق 

 اصة لفائدة الشباب القروي.املزيد من فرص الشغل والدخل، وخ
وذلك بتسهيل ولوج املستثمرين للعقار الفالحي عرب تعبئة 
األراضي الفالحية اململوكة للجماعات الساللية، وفق مقاربة جتمع 
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جزئة املفرطة واحلد من الت االستثماريةبني اإلجناز الفعلي للمشاريع 
 .ية املطلوبةللالستغالالت الفالحية، وتوفري املواكبة التقنية واملا

كما ستويل احلكومة أمهية خاصة لتثمني املنتوجات الفالحية 
وتطوير آليات تسويقها داخليا وخارجيا وخاصة ابلنسبة لصغار 

 .الفالحني

وموازاة مع ذلك، تعتزم احلكومة اختاذ جمموعة من التدابري       
اخلاص عرب مواصلة تفعيل اإلصالحات  االستثمارلتحفيز 

 والتنظيمية واملؤسساتية الرامية لتحسني مناخ األعمالالتشريعية 
ظام ، من خالل إقرار نلالستثمارواإلسراع إبخراج امليثاق اجلديد 

التعاقدي من جديد شامل ومتجانس وأكثر حتفيزا، يعزز جاذبية 
املغرب يف مواجهة املنافسة الدولية، واحلكومة حريصة كذلك على 

كينها من ، ومتلالستثمارتسريع تفعيل إصالح املراكز اجلهوية 
على  االستثمارالصالحيات الالزمة للقيام بدورها يف حتفيز 

 .اجلهوي، وخلق فرص الشغلاملستوى 

اولة دعم املقووفق نفس املنظور تويل احلكومة أمهية خاصة ل 
الصغرية والصغرية جدا، من خالل اختاذ وابألساس املتوسطة 

جمموعة من التدابري اليت هتدف إىل إعادة الثقة للمقاولة وحتفيزها 
 :، وخلق فرص الشغل، ويتعلق األمر أساسااالستثمارعلى 

خالل  الكلية للضريبة على القيمة املضافة املرتاكمة ابلتصفية-أوال
السنوات املاضية ابلنسبة ملقاوالت القطاع اخلاص، وكذا املقاوالت 

 مليار درهم؛ 04العمومية الذي بلغ 

آجال أداء للدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات  تقليص-اثنيا
الت من ه املقاو واملقاوالت العمومية ملا بذمتها من مستحقات جتا

خالل وضع اآلليات املناسبة للتتبع الدقيق آلجال األداء واختاذ ما 
 يلزم من تدابري لتقليصها؛

شروط ولوج املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغرية  حتسني-اثلثا
لرفع من ا جدا، للتمويل عرب ترصيد وتوسيع آليات الضمان وعرب

 سقف التمويل جلمعيات السلفات الصغرى؛

األسعار احلالية للضريبة على الشركات هبدف  مراجعة-بعارا
مالءمتها مع خصوصيات املقاوالت الصغرى واملتوسطة، خاصة 

 14ما عربت عن تقليص سعر الضريبة على هذه الشركات من 
 .%20.5إىل 

وما من شك أبن هذه التدابري ال تكفي لوحدها لتطوير النسيج  
املقاواليت الوطين التنافسي، بل البد من أن يواكبها استثمار جيد 

ان حتت وتنويع املنافذ واألسواق واليت اختارهتا بالد االنفتاحلسياسة 
 .القيادة الرشيدة، جلاللة امللك، حفظه هللا

مهية خاصة لتنفيذ الرؤية ويف هذا الصدد، تويل احلكومة أ 
زيز جلاللة امللك، يف هذا اجملال، واليت هتدف إىل تع االسرتاتيجية

اإلشعاع الدويل للمغرب وتوطني موقعه كفاعل إقليمي وتنويع 
ية يف شركائه وخاصا إبفريقيا، وهنا ال يفوتين التنويه مبقاوالتنا الوطن

ؤية جاللة ر شىت القطاعات واليت تساهم بشكل إجيايب يف تنزيل 
امللك، حفظه هللا، يف تنمية القارة اإلفريقية وفق رؤية تنموية 

 .تضامنية

 السيدات والسادة،

املوجهة  1422تلكم كانت أولوايت مشروع قانون املالية لسنة  
عدالة وحتقيق ال االجتماعيابألساس لربامج تقليص اخلصاص 

الل حتفيز خواجملالية، وتوفري فرص الشغل للشباب من  االجتماعية
 .ودعم املقاولة االستثمار

وتتوخى احلكومة من خالل هذا املشروع حتقيق منو 
مع مواصلة التحكم يف التضخم يف  %8.1اقتصادي يف حدود 

وضمان استقرار التوازانت املالية من خالل حصر  % 1أقل من 
 اداالقتصركائز  . وهذه كلها مؤشرات تؤكد أنه%8.8العجز يف 
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الوطين متينة، وجيب توطيدها خاصة من خالل إعادة الثقة 
ينه من حتفظ كرامته ومتك اجتماعيةللمواطن، عرب توفري خدمات 

ملسامهة ا وقدرته علىشغل الئق ودخل حمرتم وقار، يقوي إرادته 
 .يف تنمية بالدان

ومن هنا البد من تعزيز التواصل مع املواطن وتقوية ثقته 
 الستجابةاإرادهتا الصادقة وقدرهتا على  يف مؤسسات بالده ويف

حلاجياته، وجيب إعادة الثقة كذلك للمقاولة واملستثمرين وكل 
قار وحتسني ، فالتحفيزات اجلبائية وتوفري العاالقتصادينيالفاعلني 

مناخ العمل تبقى غري كافية إذا مل نعد الثقة لكل الفاعلني 
تيحها يات اليت يالوطنيني واألجانب، يف اإلمكان االقتصاديني

انة ومت واالجتماعياملغرب على مستوى استقراره السياسي 
 ، واآلفاق الواعدة اليت يفتحها النقاش املشرتكاقتصادهمرتكزات 

لكل القوى احلية حول النموذج التنموي املستقبلي لبالدان، بقيادة 
 .ملكية رشيدة

وقد حرصنا من خالل مشروع قانون املالية هلذه السنة 
، من خالل استغالل كل االجتاهإعطاء إشارة قوية يف هذا على 

اهلوامش على املستوى املايل وتوجيهها ابألساس لدعم القطاعات 
 وتقليص الفوارق يف إطار تفعيل التوجيهات امللكية االجتماعية

 الستثماراالسامية، مع اختاذ جمموعة من التدابري اهلامة لتحفيز 
 .ودعم املقاولة

 

 

 

 

 

ن حتقيق هذه األهداف مرتبطا بقدرة احلكومة وإذا كا
على التفعيل السريع، أقول بقدرة احلكومة على التفعيل السريع 
ملختلف التدابري املتضمنة يف هذا املشروع، فهو مرتبط كذلك 

وعلى  ينيواالجتماع االقتصادينيمبدى تفاعل وجتاوب الفاعلني 
ة وقيم الصادق رأسهم القطاع اخلاص، واستحضارهم للروح الوطنية

التضامن اليت ال طاملا تشبع هبا املغاربة عرب التاريخ، من أجل رفع 
الرهاانت والتحدايت اليت تواجه بالدان، واملرتبطة ابألساس 

ل وتقليص الفوارق وتوفري الشغ االجتماعيةبتحقيق العدالة 
 .للشباب

وهذه كلها رهاانت مستعجلة ال تقبل اإلنتظارية 
، بل تتطلب استنهاض اهلمم ونكران الذات واحلساابت الضيقة

والغرية الصادقة على مصاحل الوطن واملواطنني. شكرا على حسن 
إصغاءكم وسأبقى رهن إشارتكم طوال مسار مناقشات ومداوالت 

 .هذا املشروع. والسالم عليكم ورمحة

 :السيد الرئيس

رفعت  .واملالية، شكرا للجميع االقتصادشكرا للسيد الوزير 
 .اجللسة

 

  

 


