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 -2015دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

 
 المائتين السبعين بعدمحضر الجلسة 

 (.0672أكتوبر  06) 7341حمرم  60الثالثاء : التاريخ
 .رئيس جملس النواب السيد راشيد الطاليب العلمي - :  الرئاسة

 .بنشماس رئيس جملس املستشارين حكيمالسيد  -

 السادسةمن الساعة  دقيقة ابتداءأربعون مخسة و : التوقيت
 .والثالثنياخلامسة مساء والدقيقة 

مشرتكة جمللسي الربملان عمومية جلسة  :جدول األعمال
للسنة املالية  51.07خمصصة لتقدمي مشروع قانون املالية رقم 

0670. 
السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس 

 .الجلسة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، 

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 البرلمانيون المحترمون،السيدات والسادة 
يعقد الربملان من الدستور  06الفصل ألحكام طبقا 

مشرتكة ختصص لعرض السيد وزير االقتصاد واملالية جلسة 
وأغتنم  .0670للسنة املالية  51.07شروع قانون املالية رقم مل

مناسبة انعقاد هذه اجللسة املشرتكة مع جملس املستشارين 
اجلديد، لنؤكد حرص جملس النواب على مواصلة التعاون 

خطاب  املشرتك، يف إطار من التكامل والتوازن كما جاء يف
الكلمة  .يف افتتاح الدورة احلالية -حفظه اهلل-جاللة امللك 

تفصل السيد  ،االقتصاد واملالية فليتفضل مشكورا للسيد وزير
 .الوزير

 

 :السيد محمد بوسعيد وزير االقتصاد والمالية
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خير 

 .المرسلين
 النواب؛ مجلس رئيس السيد
 المستشارين؛ مجلس رئيس السيد
 ؛المحترم الحكومة رئيس السيد

 الوزراء؛ والسادة السيداتزمالئي 
 المحترمون؛ البرلمانيون والسادة السيدات

 مشروع لتقدمي املوقرين جملسيكم أمام أتقدم أن يشرفين
 مجيعا، أنفسنا هننئ أن البد وبداية، .0670 لسنة املالية قانون
 و بالدنا، نظمته الذي االنتخايب املسلسل فيه مر الذي باجلو
 صيغته يف املستشارين جملس بانتخاب أكتوبر 2 يوم توج

 .اجلديدة
 جملس ألعضاء التهاين ألقدم الفرصة هذه وأغتنم 
 املنتخبني، وكافة واحمللية، اجلهوية، اجملالس ولرؤساء املستشارين

 .مهامهم يف بالتوفيق هلم متمنيايت مع هبا، حظوا اليت الثقة على
 خطابه يف اهلل حفظه امللك جاللة ذلك على أكد وكما

حيث قال جاللته احلالية، التشريعية السنة افتتاح مبناسبة السامي
 البداية هي وإنما ذاتها، حد في غاية ليست فاالنتخابات "

 وإضفاء المؤسسات إقامة من ينطلق طويل لمسار الحقيقية
 أمانة المواطنين فتمثيل ذلك، من أكثر بل.عليها الشرعية
 إلىاالرتقاء  الجميع من تقتضي وطنية مسؤولية وهي عظمى،
 دعا كما ،بالدنا تعيشها التي التاريخية اللحظة مستوى
 القضايا كل في اإليجابي، التوافق اعتماد إلى جاللته
 ."الجميع فوق يظل أن يجب الوطن ألن لألمة، الكبرى

 اجلهوية تفعيل هي تنتظرنا، اليت الرهانات أهم ولعل
 التضامن وحتقيق والرتابية، الوطنية للوحدة مرتكزا باعتبارها
 مقدمتها ويف اململكة، جهات كل بني والتكامل والتوازن
 لتخليد ستعدت قاطبة ، وبلدناخاصة العزيزة اجلنوبية أقاليمنا
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 توطيد من مكنتنا اليت املظفرة اخلضراء للمسرية 40 الذكرى
 .أراضينا واسرتجاع الوطنية، وحدتنا

 يف األقاليم، هذه ألبناء املكثفة املشاركة كانت وإذا
 الرتابية بالوحدة تشبتهم بامللموس تؤكد األخرية، االنتخابات

 ومنتخبني ونقابات وبرملانا حكومة مجيعا يضعنا فهذا لبلدهم،
 مواصلة رهان أمام مدين، وجمتمع وحمليني وإقليمني جهويني
 تستهدف اليت اخلصوم مناورات استباق أجل من والتعبئة اليقظة
 الدميقراطي منوذجنا تطور استثمار على والعمل الرتابية، وحدتنا

 الساحة على ومكانته بلدنا صورة تعزيز أجل من والتنموي،
 ويف العادلة، وقضاياه العليا مصاحله عن والدفاع الدولية،
 جملس أكد الذي اجلنوبية ألقاليمنا الذايت احلكم مقرتح مقدمتها

 .ومصداقيته جديته على الدول وكربى األمن
 من ،املنطقة يف فريدا منوذجا تقدم و بالدنا قدمت قدل

 يف رشيدة، ملكية قيادة حتت اإلصالحات، هنج اعتماد خالل
 وقد .والدينية واالجتماعية واالقتصادية السياسية امليادين كل

 املوضوعي التشخيص تعتمد اليت اإلصالحات، هذه كل أبانت
 مواجهة يف جناعتها عن األوىل، بالدرجة املواطن وخدمة للواقع
 مثل اجتماعية معضالت صورة يف كانت سواء املخاطر، كل

 اقتصادية حتديات شكل يف كانت أو واألمية، واهلشاشة الفقر
 األزمات مواجهة يف الوطين االقتصاد مناعة تقوية خالل من

 واملواطنني الوطن حتصني خالل أومن العاملية، واالقتصادية املالية
 وعقيدهتم بأمنهم املس تستهدف اليت املؤامرات كل ضد

 4.وهويتهم
 األمنية، القوى كل وتعبئة بيقظة التنويه من هنا والبد

 واإلرهاب، التطرف خاليا مواجهة يف االستباقية وتدخالهتا
 ما وبالرغم أنه، إال.واملواطنني للوطن األمن توفري يف وتفانيها
 من جمموعة تقدمها تعرتض فالزالت إجنازات، من بالدنا حققته
 الوحدة بعد قضية أهم بالذكر وأخص والتحديات، العوائق
 .والتكوين التعليم  قضية أي الرتابية،

 امللك جاللة ذلك على أكد كما التعليم فإصالح
 ومفتاح التنمية، حتقيق عماد عدي العرش، خطاب يف اهلل حفظه

 واجملتمع الفرد لتحصني وضمانة االجتماعي، واالرتقاء االنفتاح
 .واالنغالق التطرف نزوعات ومن والفقر، اجلهل آفة من

 ويف أمهية، تقل ال قضايا هناك الكربى، امللفات هلذه وباإلضافة
 الفقر وحماربة واالجتماعية، اجملالية الفوارق تقليص مقدمتها

 واالستجابة للشباب، بالنسبة التشغيل وإنعاش واهلشاشة،
 املؤسسات وإقامة التنظيمية القوانني وتنزيل املقاولني، لتطلعات
 .الدستورية

 أيها السيدات والسادة،
لقد جرت العادة يف مثل هذه املناسبة السنوية أن نقف  

عند ما حتقق وما مل يتحقق يف السنة املنتهية بكل موضوعية 
. كمنطلق لتعليل ما خنطط له ونرمسه للسنة املوالية  ومسؤولية،

غري أن الطابع اخلاص هلذه السنة، باعتبارها سنة ختم الوالية، 
يلزمنا أخالقيا بالتذكري ولو بشكل مقتضب بالتزاماتنا ومبا أجنز 

 .منه حىت اآلن
وللتذكري، فقد تسلمنا املسؤولية يف ظل سياق سياسي  

ية وإقليمية مضطربة، وواجهتنا خاص وظرفية اقتصادية عامل
-جمموعة من التحديات ويف مقدمتها استعادة التوازنات املاكرو

اقتصادية ووقف النزيف، وباخلصوص استعادة الثقة يف اقتصادنا 
فبدون ثقة ويف ظل التفاقم املستمر للعجز وتعميق الوطين، 

االستدانة، كان سيؤدي حتما إىل فقدان القرار السيادي املايل، 
وسيؤثر سلبا على متويل االقتصاد الوطين وبالتايل احلد من 
االستثمار وخلق فرص الشغل، فقد بلغ مستوى عجز كل من 

سنة امليزانية واحلساب اجلاري مليزان األداءات ذروته خالل 
من الناتج  9,5و  7,2: ـ، بنسب بلغت على التوايل0670

 .الداخلي اخلام
بفضل اإلصالحات اهلامة  وقد متكنا واحلمد هلل، 

واملسؤولة واجلريئة، وبفضل اإلجراءات املالية الصائبة، من وقف 
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النزيف واستعادة التوازنات املالية، أي أننا أوفينا مبا التزمنا بـه 
 .أمام جملسيكم املوقرين

وحىت نوضح لكم بامللموس اجملهودات اليت قامت هبا  
 7,2عجز امليزانية من  احلكومة، وبلغة األرقام، فقد مت تقليص

، ومن املنتظر أن يتواصل 0673سنة  4,9إىل  0670سنة 
وذلك يف أفق  % 4,3ليبلغ  0672هذا املنحى هناية سنة 

كما مت تقليص عجز ميزان . 0670سنة   3,5تقليصه إىل 
هذه  2,8إىل أقل من  0670سنة  % 9,5األداءات من 

 .ثلثهالسنة، يعين تقلص عجز ميزان األداءات إىل 
وكنتيجة هلذه اجملهودات، تقلصت الوترية السنوية 

نقطة من الناتج  1,9الرتفاع معدل املديونية للخزينة إىل 
 3,8مقابل ارتفاع سنوي بلغ  0673الداخلي اخلام هناية سنة 

ومن املنتظر أن يستقر معدل . 0674و 0662نقطة مابني 
من الناتج % 03  ما دون 0672املديونية خالل سنة 

الداخلي اخلام، على أن يتجه يف منحى تنازيل ابتدء من السنة 
 .املقبلة إن شاء اهلل

 السيدات والسادة المحترمون،
كان التحدي الثاين الذي يواجه احلكومة هو وضع  

أسس منوذج تنموي متجدد، يزاوج بني استغالل اهلوامش املتاحة 
 على مستوى الطلب ودعم العرض املوجه للتصدير واحملدث

 .لفرص الشغل
ويف هذا اإلطار، قامت احلكومة وبتوجيهات ملكية  

سامية، بإطالق خمطط طموح لتسريع التنمية الصناعية سيمكننا 
من رفع مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج  0606يف أفق 

ومن إحداث أكثر من  %04إىل  %73الداخلي اخلام من 
 .نصف مليون منصب شغل

وقد متكنا بفضل هذا املخطط الطموح حتت القيادة  
الرشيدة جلاللة امللك حفظه اهلل، من استقطاب استثمارات  

والذي سيكون  peugeot Citroënكربى، كمشروع 

مبثابة قاطرة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، يف إطار شراكات 
مبنية على التكامل واالندماج وتطوير املناولة الصناعية، حبيث 

املنتظر أن يرفع من نسبة اإلدماج الصناعي للسيارات ببالدنا  من
مهندس وتقين من  7266وأن يشغل  %66إىل  36من 

 .الدرجة العليا
كما عملت احلكومة على تفعيل وتسريع باقي  

" خمطط املغرب األخضر"االسرتاتيجيات القطاعية وعلى رأسها 
ة للقطاع الذي أحدث حتوال نوعيا يف تركيبة القيمة املضاف

الفالحي، ومكن من حتسني مسوى األمن الغذائي للمغاربة، 
من اللحوم  %766من حاجياهتم من احلبوب و %16بتغطية 

 42,3والفواكه واخلضر، باإلضافة إىل استقطاب ما جمموعه 
مليار درهم من االستثمارات اخلاصة، واليت كان الفضل فيها 

هم يف إطار صندوق مليار در  15,4إلعانات الدولة اليت بلغت 
هذا موازاة مع اختاذ جمموعة من التدابري لدعم . التنمية الفالحية

 :االستثمار واملقاولة، ومن أمهها
تقليص سقف االستثمار بالنسبة لالتفاقيات املربمة مع  -

مليون درهم مع اإلعفاء من  766إىل  066الدولة، من 
 الرسوم عند االسترياد؛

للضريبة على القيمة املضافة  متديد مدة اإلعفاء بالنسبة -
شهرا  40شهر إىل  03املطبق على االستثمارات من 
 بالنسبة للمقاوالت حديثة النشأة؛

 معاجلة تراكم الدين الضرييب؛ -
 تسريع اإلرجاعات الضريبية على القيمة املضافة؛ -
 تسريع أداء املتأخرات على اإلدارات العمومية؛ -
من  %06حصة  متكني املقوالت الصغرى واملتوسطة من -

 .الصفقات العمومية
وحىت ال أطيل عليكم يف سرد كل التدابري، لندع لغة النتائج 

تؤكد  -واحلمد هلل-واألرقام تتكلم مرة أخرى، فجل املؤشرات 
وخاصة التطور الكبري لصادرات قطاع  أننا يف الطريق الصحيح،
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السيارات اليت ارتفعت مسامهتها يف جمموع الصادرات بعشر 
نقاط خالل السبع سنوات األخرية، مسجلة رقم معامالت عند 

وزيادة بأكثر من  0673مليار درهم سنة  36التصدير يفوق 
حىت متم شهر غشت املاضي، موازاة مع ارتفاع واردات  74%

ملواكبة تطور االستثمارات وحتسن  %6بأكثر من سلع التجهيز 
جاذبية بالدنا لالستثمارات األجنبية املباشرة اليت ارتفعت مبا 

 .%04يناهز 
يضاف إىل هذه املؤشرات اإلجيابية النتائج احملققة على  

اقتصادي، حيث من املنتظر أن يصل النمو -املستوى املاكرو
مستفيدا باألساس من  %2االقتصادي هناية هذه السنة إىل 

 772موسم فالحي متميز، مبحصول قياسي للحبوب، جتاوز 
هذا موازاة مع تراجع أسعار النفط وبروز  بوادر . مليون قنطار

الغري فالحية، بفضل االنتعاش التدرجيي لتحسن األنشطة 
القتصاديات منطقة األورو، مما ساهم يف حتسن توقعات الطلب 

هذه  % 4,4إىل  0673سنة  %  3,3املوجه إىل بالدنا من 
 .السنة

 من البطالة معدل اخنفاض يف األثر بالغ وكانت هلذه النتائج 
 سنة منذ تسجيله يتم مستوى أدىن وهو %8,7 إىل  9,3% 

 ،% 20 ب التجاري العجز تقليص عن فضال ، 2012
 يناهز قياسي مستوى إىل الصرف احتياطات صايف وارتفاع
 من يوما 13 و أشهر 6ناهز ي ما أي ،درهم مليار 214
 سنة متم يف أشهر أربعة تتعدى ال كانت أن بعد الواردات
2013. 

 ختصيص على احلكومة عملت ،االجتماعي املستوى وعلى
 توفري ومت االجتماعية، للقطاعات العامة امليزانية نصف

 صندوق إطار يف هامة مالية إمكانيات
 2014 سنة هناية درهم ماليري 4 فاقت االجتماعي، التماسك

 الصحية التغطية لتعميم "راميد "برنامج متويل من مكنت وقد.  
 مليون 8,78 حوايل منه املستفيدين عدد بلغ الذي للمعوزين

 بني درهم ماليري 3 فاقت مالية خمصصات من واستفاد عوز،م
 ،املستشفيات وتأهيل األدوية لشراء ، 2015و 2014 سنيت
 الذي "تيسري "لربنامج درهم مليون 500 ختصيص مع موازاة

 666 و أسرة ألف 493 يفوق ما منه املستفيدين عدد بلغ
 مليون300  ختصيص عن فضال هذا وتلميذ، تلميذة فأل

 عدد بلغ واليت "محفظة مليون" امللكية  للمبادرة درهم
 كما .وتلميذ تلميذة مليون 3,9 عن يزيد ما منها املستفيدين

 املوارد وختصيص الشغل، فقدان عن التعويض صندوق تفعيل مت
 .لذلك الالزمة املالية

 املبادرة برامج دعم اإلجنازات، هذه كل إىل يضاف
 درهم مليار  29  استثماراهتا فاقت اليت البشرية للتنمية الوطنية
 منها املستفيدين عدد وبلغ ، 2014 - 2005الفرتة خالل

 العامل من ينحدرون منهم  % 50 شخص، مليون 9,75
 .القروي

 التأهيل برنامج إجناز ،املبادرة نفس إطار يف ،مت كما
 بالعامل األساسية بالتجهيزات للنهوض باألساس املوجه الرتايب

 ذلك إىل تضاف .درهم مليار 4,3 استثماراته فاقت القروي،
 باملاء والتزويد القروية، الكهربة لربامج املرصدة االستثمارات

 على هبا الربط نسبة بلغت اليت القروية، والطرق للشرب، الصاحل
 رفع عن فضال ،%78و%94,5 و % 99  التوايل

 اجلبلية واملناطق القروية التنمية لصندوق املخصصة االستثمارات
 .درهم مليار 1,3 إىل درهم مليون 500 من

 إخراج مت فقد الدستورية، املقتضيات تنزيل إطار ويف
 والقانون الرتابية، اجلماعات وباقي للجهات التنظيمية القوانني

 الدفع على احلكومة، حرصت كما .املالية لقانون التنظيمي
 الفاعلني كافة مع واحلوار التشاور إطار يف باإلصالحات، قدما

 التقاعد وإصالح اجلبائي واإلصالح املقاصة، إصالح خاصة
 .ملحة وضرورة مستعجال أمرا أصبك الذي
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تلكم كانت املؤشرات الدالة على صواب اختياراتنا 
وعلى جناحنا يف املرور من مرحلة كنا فيها على وشك فقدان 
قرارنا السيادي املايل واالقتصادي إىل مرحلة أعدنا فيها التوازنات 

اقتصادية وأطلقنا دينامية جديدة عززت ثقة شركائنا -املاكرو
الذي ترجم حصول  الوطنيني واألجانب يف مؤهالتنا، الشيء

بالدنا على درجة االستثمار من لدن وكاالت التنقيط الدولية 
ومكنها من ولوج األسواق املالية بشروط ميسرة وتفضيلية 
وجتديد خط الوقاية والسيولة، فضال عن إشادة املؤسسات املالية 
الدولية، وخاصة صندوق النقد الدويل، بنجاعة اسرتاتيجتنا 

 .املايل التنموية واستقرارنا
 المحترمين، ينمجلسال ارئيسان السيد
 ،الحكومة رئيس السيد

 زمالئي،
 ،المحترمون البرلمانيون والسادة السيدات

 اآلن، حىت أجنزته ما تقدمي على احلكومة حرص بقدر
 نصبو ما لتحقيق وتوطيدها اختياراهتا تثبيت على حريصة فإهنا
 الكرمي العيش ظروف حتقيق رأسها وعلى أهداف من إليه

 يستجيب أن على احلكومة حرصت وقد .املغريب للمواطن
 تصوره بلورة خالل من 2016 لسنة املالية قانون مشروع
 :ما يليفي حددناها ألولويات مضامينه وصياغة
 يضمن مبا التنموي منوذجنا مستوى على التحول حتقيق 

 ؛الصاعدة الدول نادي لدخول لبالدنا التدرجيي التأهيل
 الوسائل كل وتسخري واجملالية، االجتماعية الفوارق تقليص 

 املناطق كل ويف فئاهتم مبختلف املغاربة كل يستفيد حىت
 ؛وطنهم خريات من

 ؛اهليكلية اإلصالحات تفعيل 
 .هذه هي العناوين الكربى األساسية هلذا املشروع

 مستوى على حتول من مجيعا نأمله ما حتقيق فإن وهكذا،
 رهان أمام الوقت نفس يف يضعنا لبالدنا، التنموي النموذج

 السبل أفضل عن البحث وضرورة واملتضامنة، املتوازنة التنمية
 من املناطق كل ويف فئاهتم مبختلف املغاربة كل يستفيد حىت

 .وطنهم خريات
 تم ما كل ": بأن العرش خطاب يف امللك جاللة أكد فقد
 هناك دامت ما لبالدنا، كاف غير يبقى أهميته، على إنجازه،

 مهمشة، بأنها وتشعر القاسية، الحياة ظروف من تعاني فئة
 " . المبذولة الجهود كل رغم

 تثبيت على احلكومة حرص فبقدر املنطلق، هذ ومن
 على عازمة فهي التنموي، لنموذجنا والتدرجيي النوعي التحول

 االجتماعية الفوارق تقلص مدجمة اقتصادية تنمية أسس وضع
 .أساسيا هدفا املغريب املواطن كرامة صيانة من وجتعل واجملالية،
 التوجيهات تفعيل احلكومة، أولويات مقدمة يف ويأيت  
 واملعزولة البعيدة املناطق سكان أوضاع بتحسني السامية، امللكية

 املنظور، هذا وفق صيغت، وقد .معاناهتم من والتخفيف
 إىل باالستناد ، 2016لسنة املالية قانون مشروع توجهات
 :التالية األساسية األربع  املرتكزات

 الطلب دعم يواصل متوازن، اقتصادي منو أسس توطيد (7
 االستثمار وإنعاش التصنيع حتفيز عرب العرض ويشجع
 ؛املقاولة ودعم اخلاص

 الفوارق يقلص دمج،م اقتصادي منو أسس توطيد (0
 ؛الكرمي الشغل فرص ويوفر واجملالية االجتماعية

 اهليكلية اإلصالحات وترية وتسريع اجلهوية تفعيل (4
 ؛الكربى

 ومواصلة املالية لقانون التنظيمي القانون إصالح تفعيل (3
 .اقتصادية املاكرو للتوازنات التدرجيية االستعادة جمهود
 املالية قانون مشروع يقرتح التوجهات، هذه مع وانسجاما

 دعم مواصلة بني توازن التدابري، من جمموعة 2016 لسنة
 خاص اهتمام وتوجيه واملقاولة، واخلاص العمومي االستثمار
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 وتنزيل اجلهوية تفعيل مع موازاة االجتماعية، للقطاعات
 .للمالية التنظيمي القانون مقتضيات

 ،المحترمون والسادة السيداتأيها 
 ودعم الوطين اإلنتاجي النسيج تنويع كان إذا
 حنو اجلديد للتوجه األساسية الركائز أحد يشكالن الصادرات

 ،الطلب دعم مواصلة على حريصة احلكومة فإن العرض، دعم
 ،العمومي لالستثمار درهم مليار 189 ختصيص خالل من

 العامة للميزانية كاستثمارات درهم مليار 61 حوايل منها
 ومواصلة ، 2015 سنة مع مقارنة % 13,5 يناهز بارتفاع

 مليار 15,5 رصد3خالل من للمواطنني الشرائية القدرة دعم
 مع موازاة األساسية الغذائية واملواد البوتان غاز لدعم درهم

 احلكومة يستعطو  %. 1,7 مستوى يف التضخم يف التحكم
 املضافة القيمة ذات للقطاعات اإلنتاجي العرض لدعم األولوية
 .الشغل ولفرص للثروة واملنتجة للتصدير املوجهة العالية،

 املخطط تفعيل لةصموا األولويات، مقدمة يف ويأيت
 خارطة على بالدنا متوقع ودعم ناعيةصال التنمية لتسريع الوطين

 مستوى على حتول حتقيق من ميكن مبا العاملية، القيمة سالسل
 القوة واستيعاب تأهيل مستوى وعلى القتصادنا التلديرية الطاقة
 .العاملة

 باقي وتسريع تطوير مواصلة ستتم املنظور، هذا ووفق
 لالقتصاد اإلنتاجية القاعدة تنويع هبدف القطاعية املخططات

 التحول وتكريس والطاقية، الغذائية التبعية وتقليص الوطين
 القطاعية التحوالت ملسايرة الوطين اإلنتاجي للنسيج البنيوي
 حيث "األخضر املغرب" مبخطط باألساس األمر ويتعلق .العاملية

 1 بزيادة أي درهم مليار 11 تفوق اعتمادات له ستخصص
 ملواصلة باألساس ستوجه ، 2015سنةمع   مقارنة درهم مليار
 يف جديدا مشروعا 85 انطالقة وإعطاء مشروعا، 497 إجناز
 تفعيل مواصلة مع موازاة التضامنية، الفالحة مشاريع إطار

 القطاع مع الشراكة وتطوير السقي مياه القتصاد الوطين الربنامج
 .الري جمال يف اخلاص

 الطاقات" برنامج مواصلة على العمل سيتم كما
 الثاين الشطر تنفيذ أشغال انطالقة إعطاء عرب ،"املتجددة
 وتشغيل ،)ميغاواط 350 (بطاقة بورزازات الشمسي للمركب

 املكلفة الشركات واختيار ،)ميغاواط 150 (لتازة الرحيية احملطة
 850 ( ديال كهربائية بقدرة مندمج رحيي مشروع بتنفيذ

 14(.ميغاواط
 وخاصة البيئة، على احملافظة برامج مواصلة وستتم

 والربنامج العادمة، املياه ومعاجلة السائل للتطهري الوطين الربنامج
 كل تسخري على العمل سيتم كما .املنزلية للنفايات الوطين

 املناخ تغيري حول العاملي للمؤمتر جيد تنظيم لضمان الوسائل
(COP22) سنة  أواخر باحتضانه بالدنا تتشرف الذي  

2016. 
 بفخامة  -اهلل حفظه -امللك جاللة لقاء كان وقد   

 طنجة، مبدينةاملاضي  شتنرب 20 يوم الفرنسية اجلمهورية رئيس
 تضامين عمل أجل من طنجة نداء"  مبادرة إلطالق مناسبة
 مؤمتري انعقاد فرصة اغتنام إىل والدعوة ،"املناخ لفائدة وقوي

(COP 21) و (COP22) لتسريع ومراكش، بباريس 
 معه تنسجم بشكل أخضر، عاملي اقتصاد حنو التحول ريةتو 

 والتقليص املوارد استدامة ضرورة مع للتنمية املشروعة التطلعات
 . البيئية املخاطر من

 األولوية عطىست االسرتاتيجيات، هذه مواكبة إطار ويف
 دعم مواصلة خالل من االستثمار، وشروط فرص لتدعيم

 اخلاص، القطاع مع الشراكة إطار يف ،املنتج العمومي االستثمار
 السياحية واملشاريع التحتية، للبنية الكربى املشاريع وخاصة
 .املندجمة احلضرية التنمية ومشاريع الكربى،

 عرب السيارة الطرق برنامج واصلسيت ،اإلطار هذا يفو 
 حركة أمام مفتوحة كلم 1588 بلغت اليت اإلجنازات تعزيز
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 وآسفي اجلديدة بني الرابط السيار الطريق بإهناء وذلك السري،
 على الرباط ملدينة اخلارجي املدار وكذا كلم، 143 مسافة على

 بناء أشغال انطالقة إعطاء إىل إضافة هذا، .كلم 41 مسافة
 ب يقدر مايل بغالف" األطلسي القنيطرة" اجلديد املينائي اجملمع

 "املتوسط غرب الناظور" املينائي اجملمع وكذا درهم، ماليري 8
 .درهم مليار 76 قدره باستثمار

 سدود بناء أشغال مواصلة املشاريع، هذه إىل يضاف
 ووجلة بصفرو، ومدز بتطوان، ومرتيل بالعرائش، خروفة دار

 بالرشيدية، وقدوسة5بطنجة، وخروب باخلميسات، السلطان
 موازاة .رقراق أيب وادي على وتيداس بكرسيف، أومادي وتركا
 حوايل تبلغ بتكلفة زاكورة بإقليم اكدز لسد االنطالقة إعطاء مع

 يقدر مايل بغالف تنغري بإقليم تودغا وسد درهم، مليون500
 احلسيمة بإقليم "لغيس" سد إىل إضافة درهم، مليون 400 ب

 .درهم مليون 900 حوايل تبلغ بتكلفة
 طرف من املبذول االستثنائي اجملهود إىل اإلشارة وجتدر

 ،القضائية األحكام وتنفيذ امللكية، نزع عمليات لتسوية احلكومة
برسم السنة  درهم مليون 800 ما يفوق  ختصيص خالل من

 . املالية املقبلة
 سيتم التحتية، البنيات يف االستثمار تعزيز مع وموازاة

 من، األعمال مناخ لتحسني املتخذة التدابري توطيد على العمل
 يف البث جلان منظومة وحتسني االستثمار، ميثاق مراجعة خالل

 هذا، .، اللجان اإلقليمية واللجنة الوطنيةالضريبية النزاعات
 القانون تفعيل عرب املايل القطاع حتديث مواصلة عن فضال

 املالية واألسواق األدوات وتنويع التشاركية، واألبناك البنكي
 التشريعي اإلطار حتديث مواصلة مع موازاة للمستثمرين، املتاحة
 .البيضاء للدار املايل وللقطب القيم، لبورصة

 املقاوالت دعم مواصلة اإلطار، نفس يف وستتم،
 من جمموعة خالل من واملتوسطة، الصغرية املقاوالت والسيما
 وتعزيز للتمويل ولوجها وضمان خزينتها، دعم إىل الرامية التدابري

و " امتياز" برامج دعم مواصلة عن فضال هذا، .تنافسيتها
 املقاوالت وحتديث تطوير مشاريع لدعم املوجهة " مساندة"

 600 حلوايل املايل الدعم تقدمي خالل من الصغرية،و  املتوسطة
 .استثماري برنامج 115 و حتديث مشروع

 آليات تقوية علىر، اإلطا نفس يف الرتكيز وسيتم 16
 تطوير خالل من جدا، الصغرية للمقاوالت املالية املواكبة

باإلضافة إىل  هذا، .الضمان وعروض الصغرى السلفات
 .الذاتية باملقاولة املتعلقة للمقتضيات الفعلية االنطالقة

 جمموعة 2016 لسنة املالية قانون مشروع يقرتح كما
 االستثمار لدعم باألساس هتدف اليت اجلبائية التدابري من

 :ب أساسا األمر علقتوي واملقاولة،
 على للضريبة بالنسبة النسبية لألسعار تعريفة إرساء  1.

 ستتم وبذلك  .أرباحها مستوى االعتبار بعني تأخذ الشركات،
 :ليما يك الشركات على الضريبة تعريفة مراجعة
 10 % ضريبيا رحبا حتقق اليت للشركات بالنسبة 

وهذا ما هو جاري  درهم  300.000 عن يقل أو يساوي
 ؛بـه العمل
 20 % ما بني ضريبيا رحبا حتقق اليت للشركات بالنسبة 

 ؛ درهم مليونو  درهم 300.000
 30 %  يفوق ضريبيا رحبا حتقق اليت للشركات بالنسبة 

 درهم؛ ماليني 5 عن يقلو  درهم مليون
 31 %  يفوق ضريبيا رحبا حتقق اليت للشركات بالنسبة 
 .درهم ماليني 5
 .البنكي بالقطاع املتعلقة التعريفة على اإلبقاء مع هذا،
 بالنسبة املضافة القيمة على الضريبة إرجاع تعميم  2.

 القابل غري الضرييب الدين حاالت حذف هبدف لالستثمارات
 للمنشآت املمنوح شهرا  36 ملدة اإلعفاء أن علما لإلرجاع،

 املفعول؛ ساري يبقى النشأة احلديثة
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 من متكينه عرب ،الغذائية الصناعة قطاع تنافسية تقوية  3.
 يف الداخلة رصالعنا على املضافة القيمة على الضريبة اسرتداد
 .الفالحي لصاأل ذات اإلنتاج

 املنافذ تنويع على احلكومة ستعمل املنظور، هذا ووفق
 مع موازاة املصدرة، املقاوالت دعم مواصلة خالل من ،واألسواق

 مع العالقات وتقوية وتنويع ،االقتصادية الديبلوماسية تقوية
 األمثل االستثمار رأسها على ويأيت لبالدنا، االقتصاديني الشركاء
 بتعزيز -اهلل حفظه- امللك جلاللة واملثمرة الرشيدة للسياسة
 جنوب إفريقيا دول مع وخاصة جنوب/جنوب املنتج التعاون

 إقامة عن فضال هذا، .اخلليجي التعاون جملس ودول صحراء،ال
 االسرتاتيجية الشراكة وتطوير أوربا، مع ومنصفة متوازنة شراكة

 روسيا مع التعاون آليات وتطوير األمريكية، املتحدة الواليات مع
 .الالتينية امريكا ودول اآلسيوية والدول والصني

 أيتها السيدات المحترمات،
 أيها السادة المحترمون،

 لتفعيل األولوية احلكومة عطيست املنطلق، هذا ومن
 الفقر ملكافحة اجلهود بتكثيف ،السامية امللكية التوجيهات
، واملعزولة البعيدة املناطق يف املسجل اخلصاص وسد واهلشاشة

وحنن اآلن نتكلم على املرتكز الثاين هلذا املشروع واملتعلق بتوطيد 
أسس منو اقتصادي مدمج، يقلص الفوارق االجتماعية واجملالية 

 .ويوفر فرص الشغل الكرمي
 األولويةى عطستيف إطار هذا املرتكز ومن هذا املنطلق،

 كافحةمل اجلهود بتكثيف ،السامية امللكية التوجيهات لتفعيل
 البعيدة املناطق يف املسجل اخلصاص وسد واهلشاشة الفقر

 الصحراوية واملناطق والريف، األطلس بقمم وخاصة واملعزولة
 على إنوالسواحل، السهول يف القرى وببعض والواحات، واجلافة
 .األساسية االجتماعية اخلدمات أو التحتية البنيات مستوى

 منطلقا ، 2016لسنة املالية قانون مشروع شكليو 
 هذه سكان أوضاع حتسني أجل من املندمج املخطط لتفعيل

 50 ختصيص سيتم حيث معاناهتم، من والتخفيف املناطق،
 لتمويل ستوجه ، 2022-2016 الفرتة خالل درهم مليار
 مواطن مليون 12 من أزيد تستهدف مشروع، 20800 حوايل

 .دوار ألف 24 من بأكثر يقطنون
 وبتنسيق الوزارية، قطاعاهتا بكافة احلكومة أعدت وقد

 اسرتاتيجية احمللي، املستوى على والفاعلني الشركاء خمتلف مع
 القروي للعامل املوجهة الربامج التقائية على ترتكز ،متكاملة
 إىل باالستناد والنائية، البعيدة واملناطق اجلبلية واملناطق

 للتنمية الوطنية املبادرة إطار يف احملققة واإلجنازات الرتاكمات
 .القطاعية واالسرتاتيجيات الربامج وباقي البشرية

 استهداف احلكومة ستواصل املنظور، نفس ووفق
 استدامة ضمان على العمل خالل من واملهمشة، املعوزة الفئات
 التمويل توفري هبدف االجتماعي، التماسك صندوق موارد

 وبرنامج ،"راميد" الطبية املساعدة نظام لتمويل الضروري
 ."حمفظة مليون" امللكية واملبادرة ،"تيسري"

 املنح من املستفيدين الطلبة عدد رفع سيتم كما
 45 حوايل بزيادة أي وطالب طالبة330.000  إىل الدراسية

 وسيتم درهم، مليار 1,6 يناهز مايل بغالف مستفيد ألف
 طالبة 250.000 حلوايل بالنسبة حيةالص التغطية تفعيل

 .درهم مليون 100 تناهز إمجالية بكلفة وطالب
 واملناطق القروي، العامل سكان أوضاع حتسني كان نوإ

 املدن، بضواحي والعشوائية اهلامشية واألحياء والبعيدة، الصعبة
 قصوى أولوية يشكل واملهمشة، الفقرية الفئات واستهداف

 مرتكزات أهم من باعتباره التشغيل، فإن للحكومة، بالنسبة
 .األولويات رأس على كذلك يوجد ج،دمامل النمو

 االقتصادي النمو أمهية على التأكيد من البد ،هنامن و 
 اجملهود تسريع حنو التوجه أن إذ الشغل، مناصب توفري يف

 الظروف9وتوفري القطاعية، االسرتاتيجيات وباقي التصنيعي
 الصغرى املقاوالت ودعم الكربى، االستثمارات الستقطاب
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 نسبة حتسني شأنه من املهيكل غري القطاع وإدماج واملتوسطة،
 .الشغل فرص خلق جمال يف جديدة آفاق فتح وبالتايل النمو،
 الوطنية االسرتاتيجية صلب يف كلها اخليارات هذه وتندرج

 االعتبار بعني تأخذ ،مشولية مقاربة على ترتكز اليت للتشغيل،
 أنواع خمتلف وكذا للتشغيل، واملؤسساتية االقتصادية األبعاد

 املرأة وخاصة املستهدفة، والفئات الشغل جمال يف اخلصاص
 .والشباب

 االسرتاتيجية تفعيل مواصلة ستتم املنظور، نفس ووفق
 املهمة اآلليات أحد باعتباره التضامين، االقتصاد لتنمية الوطنية

 خالل من خاصة الشغل، فرص وخلق االجتماعي لإلدماج
 .للدخل املدرة واألنشطة التعاونيات دعم

  لسنة املالية قانون مشروع يقرتح اإلطار، نفس ويف
بالوظيفة العمومية  شغل منصب 26.000 إحداث  0670

 كما .0672 سنة مع مقارنة % 15,5 ب تقدر بزيادة أي
 كافة مع بالتعاون اجلاد، االخنراط على احلكومة ستعمل

 مبا للتعليم، واملصريي اجلوهري اإلصالح تفعيل يف املتدخلني،
 الرتبوي بدورها تقوم وجيعلها املغربية، للمدرسة االعتبار يعيد

 ب تقدر اعتمادات القطاع هلذا خصصوست .املطلوب والتنموي
 .درهم مليار 45,7

 الصحية، اخلدمات وحتسني تعزيز جهود مواصلة وستتم
أي قطاع ) القطاع هلذا املخصصة االعتمادات سجلت حيث

 ماليري 8 امليزانية هلذا القطاع منوانتقلت هاما ارتفاعا (الصحة
 سنة درهم مليار 14 عن يزيد ما إىل 2008  سنة  درهم

 التحتية البنيات تأهيل مواصلة على االهتمام وسيرتكز  .0670
 اجلامعية االستشفائية املراكز بناء وخاصة، الصحية والتجهيزات

 مواصلة وكذا للرباط، اجلديد االستشفائي واملركز وأكادير لطنجة
  .ووجدة ملراكش اجلامعية االستشفائية املراكز جتهيز

 العرض وتنويع لتكثيف خاصة أمهية إيالء مع هذا،
 املتوسط الدخل ذات االجتماعية للفئات املوجه السكين

 الصفيح مدن على القضاء برامج ذتنفي وتسريع واحملدود،
 القطاع هلذا تخصصوس .باالهنيار املهدد السكن ومعاجلة

 موارد باحتساب درهم مليار 2,8 ب تقدر مالية اعتمادات
 .للسكىن التضامن صندوق

 وتكثيف مواصلة على العمل سيتم املنظور، نفس ووفق
 والشباب املرأة بأوضاع للنهوض اهلادفة واملشاريع الربامج

 املسرية يف وإدماجهم اخلاصة، االحتياجات وذوي واألطفال
 الثقايف الثرات لتثمني العمل مواصلة عن فضال لبالدنا، التنموية
 .أصنافها بكل واإلبداعية والفنية الثقافية، األنشطة ودعم

 امللكية التوجيهات لتفعيل األولوية عطىتس كما
 املوجهة اإلدارية اخلدمات وتيسري وحتديث بتحسني السامية،ة

 وحتسني الوطن، أرض وداخل اإلقامة بلدان يف العامل ملغاربة
 . حقوقهم وصيانة كرامتهم واحرتام معهم، والتعامل التواصل

 أيها السيدات والسادة،
 أساسيا مرتكزا يشكل اجلهوية تفعيل أن شك من ما

 اإلدماج ودينامية النمو دينامية بني املأمول التوازن لتحقيق
 .اجملالية الفوارق من واحلد االجتماعي

 لتفعيل األولوية احلكومة تعطي  املنطلق، هذا ومن
 أهم ومن .الرتابية اجلماعات وباقي للجهة التنظيمية القوانني
 ، 2016لسنة املالية قانون مشروع إطار يف املقرتحة التدابري
 اجلهات بني والتضامن االجتماعي التأهيل صندوقي إحداث

 املنصوص اجلبائية املوارد رصد مع باملوزاة ،والذي حدده الدستور
 من  2 % أي باجلهات، املتعلق التنظيمي القانون يف عليها

 الضريبة حصيلة من 2 %و الشركات، على الضريبة حصيلة
 التأمني، عقود على الرسم حصيلة من 20 %و الدخل، على

 العامة امليزانية من مالية خمصصات   كل هذه املواردإىل تضاف
 ماليري 4 يفوق ما دصر  يعين ما درهم، ماليري 2 ب تقدر
 على الختصاصاهتا وممارستها انطالقها لضمان للجهات، درهم
 .املطلوب الوجه
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 السريع التفعيل على جهودها احلكومة رتكزس كما،
 وباقي اجلهة مع التعاقد آليات وتقوية اإلداري، لالمتركز

 يف واجلهوية اجملالية املقاربة تعزيز يضمن مبا الرتابية، اجلماعات
 .العمومية السياسات تنزيل

 االسرتاتيجي التنموي الورش هذا تفعيل مع وباملوازاة
 واعتماد بوضع واإلسراع الدستور، تنزيل مواصلة ستتم واهلام،

 قدما والدفع الدستورية، واملؤسسات التنظيمية القوانني
 بإصالح األمر ويتعلق األولوية، ذات اهليكلية باإلصالحات

 .اجلبائي والنظام املقاصة وصندوق القضاء،
 أيها السيدات والسادة،

 القانون تفعيل يف للشروع منطلقا 2016 سنة تشكل
، وهذا هو املرتكز الرابع بالنسبة ألولويات املالية لقانون التنظيمي

 مثرة يعد الذي املشروع هذا. 0670مشروع قانون املالية لسنة 
 لوضع والتنفيذية التشريعية املؤسستني من كل جهود لتضافر
 البناء مسلسل مواكبة على القادر املايل التشريعي االطار

 حتت بالدنا فيها اخنرطت اليت التنموية والدينامية الدميقراطي
 .اهلل حفظه امللك جلاللة الرشيدة القيادة

إصالح ، اهلام اإلصالح هذا تفعيل أن شك من وما
 برجمة يف جديدة ملرحلة سيؤسس القانون التنظيمي للمالية،

 املالية، قوانني ومراقبة وتنفيذ وإعداد العمومية، السياسات وتدبري
 النجاعة مبادئ وترسيخ امليزانية مقروئية حتسني2خالل من

 اعتماد من سيمكن كما .واحملاسبة والتقييم األداء وحسن
 املعتمدة املعايري ألحدث ترقى امليزانية تدبري يف حديثة آليات
 األداء، حسن وتقارير السنوات، املتعددة الربجمة وخاصة عامليا،

 واحملاسبة االستحقاق أساس على احملاسبة نظامي وإحداث
 .التعاقد آليات واعتماد التحليلية،

 هذا إعداد على احلكومة حرصت، قاملنطل هذا ومن
. ةاملالي لقانون اجلديد التنظيمي القانون ملقتضيات وفقا املشروع

أعد وفقا ملقتضيات القانون  0670مشروع قانون املالية لسنة 

 بإحداث منها تعلق ما وخاصة التنظيمي اجلديد لقانون املالية،
 التخفيضاتو  بالتسديدات املتعلقة النفقات يسمى جديد لصف
 موارد توازن جدول هيكلة ومراجعة الضريبية، اإلرجاعاتو 

 التقاريرهذا املشروع بكل  إغناء إىل باإلضافة الدولة، وتكاليف
 .املوقرين جمللسيكم املقدمة

 القانون، هذا مقتضيات تنزيل يف الشروع مع وموازاة
 هاذاختا مت اليت والتدابري اجملهودات تثبيت على احلكومة، ستعمل
 للتوازنات التدرجيية االستعادة إطار يف املاضية السنوات خالل
 .اقتصادية-املاكرو

 السيدان الرئيسان،
 ،الحكومة رئيس السيد

 ،الوزراء والسادة السيدات
 ،المحترمون البرلمانيون والسادة السيدات

 مشروع أساسها على انبىن اليت املرتكزات هي تلكم
 تتوقع لكم تقدميها خالل من واليت ، 2016لسنة املالية قانون

 عجز وتقليص 3% حدود يف اقتصادي منو حتقيق احلكومة
 وفق وذلك اخلام، الداخلي الناتج من  3,5 % إىل امليزانية

 و البرتول، برميل لسعر كمتوسط دوالرا 61 حتدد توقعات
 . الدرهم مقابل الدوالر صرف لسعر كمتوسط دراهم9,5

 يف، أهداف من حددته ما حتقيق على عازمة واحلكومة
 كل تسخري خالل من أنظاركم، على املعروض املشروع إطار

 كل مع والتفاعل التعاون إطار ويف واإلمكانيات، الوسائل
 وحملية جهوية وجمالس ومقاوالت ونقابات برملانا ،الفاعلني
 .مدين وجمتمع

 للتفاعل استعدادنا عن لكم نعرب اإلطار، هذا ويف
 ما إطار يف وتعديالتكم، وتساؤالتكم مقرتحاتكم مع والتجاوب

 عالقة من ،السابقة املالية قوانني ومناقشة دراسة خالل له أسسنا
 .اإلجيايب والتوافق واحلوار التعاون على مبنية
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 ليس كفيل، منوذج من املغرب متكني هو مجيعا فهدفنا
 ولكن الكرمي، والعيش التقدم يف املغاربة طموحات بتحقيق فقط

 وضع يف اإلقليمي، املستوى على اإلشعاع بتحقيق كذلك
 التحوالت بفعل للجميع متيسر غري أمرا االستقرار فيه أصبح
 منطقتنا وتعيشها عاملنا، يعيشها اليت الكربى اسرتاتيجية-اجليو
 فريدا ومنوذجا استثناء بالدنا وشكلت التحديد، وجه على

 زاوجت اليت- اهلل حفظه- امللك جلاللة الرشيدة السياسة بفضل
 يف املغريب النموذج وتوطيد للمغاربة الروحي األمن تعزيز بني

 والنهوض واالعتدال، الوسطية على القائم الديين الشأن تدبري
 يف األمنية القوى ويقظة االستباقية والتدخالت البشرية، بالتنمية

 املادية الوسائل وتوفري واإلرهاب، التطرف مظاهر لكل التصدي
 .وجه أحسن على بعملها للقيام هلا الالزمة والبشرية

 العمل يف اجلدي باالخنراط إال ذلك يتأتى ولن
 احلقوق يف واملساواة والتنمية، الوحدة مغرب أجل من اجلماعي،

 . الوطن خريات من االستفادة ويف والواجبات،
 مع وسأبقى إصغائكم، حسن على لكم مجيعا شكرا

 مناقشات مسار طوال إشارتكم رهن املنتدب الوزير زميلي
 اهلل ورمحة عليكم والسالم املوفق، واهلل .املشروع هذا ومداوالت

 .وبركاته تعاىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد الرئيس
 .رفعت الجلسةشكرا للسيد الوزير،  
  


