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 الرابعة واألربعنيحمضر اجللسة 

 
 ه(. 3492 أكتوبر 34) 9041 صفر 40الثالاثء : التاريخ
  رئيس جملس النواب. السيد احلبيب املالكي: الرائسة

مساء  مسةاخلاابتداء من الساعة  ثالثة وأربعون دقيقة :التوقيت
 .ثالثنيوال الواحدةوالدقيقة 

لإلستماع لعرض السيد وزير  مشرتكة جلسة جدول األعمال:
لسنة  71.92 ية حول مشروع القانون املايل رقماإلقتصاد واملال

3491. 
 

 :جللسةارئيس  ،رئيس جملس النواب السيد احلبيب املالكي
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 

 .املرسلني
 السيد رئيس احلكومة،

 السيد رئيس جملس املستشارين،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة الربملانيني،
خنصص  ،من الدستور 71طبقا ملقتضيات الفصل  

ة حول يجلسة اليوم لإلستماع لعرض السيد وزير اإلقتصاد واملال
، وكما تعلمون 3491لسنة  71.92 مشروع القانون املايل رقم

فإن هاذ املشروع أييت بعد سنتني ونصف من إقرار القانون 
ته التنظيمي للمالية، حيث يندرج يف إطار التفعيل املتدرج ملقتضيا

  يفح إمكانيات واسعة للربملانينياملتقدمة واليت أاتحت وستتي
اإلعداد  ةاملسامهة الفعلية يف صناعة القرار املايل، سواء يف مرحل

 .أو مرحلة املناقشة أو مرحلة التنفيذ لقوانني املالية

لقد دشن القانون التنظيمي للمالية مفهوما جديدا يقوم  
ق أساسا على اإلنتقال بني التدبري مبنطق الوسائل إىل التدبري مبنط

رتكز على ي اربة تقوم على إرساء نظام عقالينالنتائج، إن هذه املق
 جمال التقييم يف عرب اعتماد أسلوب ،حتديد األهداف والوظائف

العامة  القائم على مبدأ الالتركيز يف تدبري امليزانية التدبري املايل
ح وترسيخ البعد اجلهوي يف جمال اإلستثمار والعدالة اجملالية، مما يفت

الباب لثقافة جديدة قائمة على استهداف حتسني عيش 
 .نـيـاملواطن

إن من بني أهم اإلصالحات اليت سيتم تنزيلها سنة 
اعتماد الربانمج كإطار يتضمن جمموعة من املشاريع اليت  3491

يعتزم كل قطاع وزاري حتقيقها، مقرونة مبجموعة من املؤشرات اليت 
لعمومي مبا يكفل جناعة التدبري ا ،تسمح بقياس النتائج احملققة

كن لالتايل من تقد م احلساب وفعالية اخلدمات العمومية، ومي
 .وتقييم السياسات العمومية

املهيكلة اليت جاء هبا القانون التنظيمي  اإلصالحاتإن 
للمالية تطرح علينا مسؤولية مشرتكة حول مدى اخنراطنا الفعلي 

حو الذي على الن ،والناجع يف تدبري وكيفية قيادة هذا اإلصالح
كامة وربط ويعزز مبادئ احل ببالدانالتنمية مبفهومها الشامل حيقق 

 .املسؤولية لاحملاسبة
أن أجدد استحضار مضامني النظام  ،ويسعدين لاملناسبة 

الداخلي اجلديد الذي أقره جملس النواب مؤخرا، والذي أطر يف 
 ،أبواب ومواد متعددة كيفيات تفعيل القانون التنظيمي للمالية

يلية بلجنة العامة والتفص وأفرد مقتضيات إجرائية لتنظيم املناقشة
املالية كما يف لاقي اللجن الدائمة، وهي املقتضيات اليت تعززت 

 .إبصدار دليل عملي لالستعمال
الكلمة اآلن للسيد وزير االقتصاد واملالية، فليتفضل 

 .مشكورا
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 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 .وآله وصحبه أمجعني
 السيد الرئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس جملس املستشارين احملرتم،
 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيد وزير الدولة احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة،

 الربملانيون احملرتمون،السيدات والسادة 
يشرفين أن أتقدم أمام جملسيكم املوقرين لتقد م مشروع 

، ولكن بداية البد يل أن أشكر السيد 3491قانون املالية لسنة 
رئيس جملس النواب احملرتم الذي ذكران أبن املشروع واإلصالح 
األساسي والكبري واجلذري للقانون التنظيمي لقوانني املالية والذي 

تنزيله منذ سنتني ونصف، يؤطر بشكل عملي وشكل انجح بدأ 
حتضري وإعداد واملناقشة والتصويت على قوانني املالية، وهو يعترب 

 .مكسبا كبريا جدا لبالدان
لكن قبل الشروع يف بسط مضامني هذا املشروع، البد 
أن نقف عند الرسائل املتعددة والوجيهة اليت جاءت يف اخلطابني 
امللكيني الساميني لعيد العرش اجمليد وافتتاح السنة التشريعية، 
فالوقفة النقدية اليت قام هبا جاللة امللك حفظه هللا ملدى قدرة 

ة للمطالب امللحة واملتزايدة منوذجنا التنموي على االستجاب
للمواطنني، يسائلنا مجيعا حكومة وبرملاان وجمالس ترابية وكل 
املؤسسات واهليئات املعنية ومجيع القوى احلية لالبالد، من أجل 
االنكباب اجلماعي بكل مسؤولية ووطنية صادقة على بلورة رؤية 

عراقيل لمندجمة هلذا النموذج كفيلة إبعطائه نفسا جديدا وجتاوز ا
 .اليت تعيق تطوره

هذا النموذج أيها السيدات والسادة، الذي جيب أن 
أيخذ بعني االعتبار التنمية املتوازنة واملنصفة اليت تضمن الكرامة 

للجميع وتوفر الدخل وفرص العمل خاصة للشباب، وحتسني 
الولوج للخدمات االستشفائية وللتعليم اجليد املدمج يف سوق 

املنصف والفعال واحملفز على االستثمار، بعيدا الشغل والقضاء 
 .عن كل أشكال الزبونة والرشوة والفساد

والبد من التأكيد أبن الرؤية املندجمة اليت دعاان جاللة  
امللك حفظه هللا لبلورهتا، هتم النموذج التنموي الذي يتضمن 
مفهوما شامال للتنمية بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية 

ذج ية والدينية والثقافية واهلوايتية، مبا يف ذلك عناصر منو والسياس
النمو، للدفع به إىل مستوايت عالية بصفة مستدامة ومدجمة لكل 

 .فئات الشعب
والبد من التأكيد هنا أبن اهلدف األساسي لكل منوذج 
تنموي هو توفري ظروف العيش الكر م لكل املواطنني يف وطن 

واألمن  الة اإلجتماعية وتكافؤ الفرصتسود فيه روح التعايش والعد
واإلستقرار وضمان احلقوق األساسية وتقليص الفوارق اجملالية، 
فقد أكد جاللته أكثر من مرة يف خطالاته األخرية على مسألة 

 .توزيع الثروة، وضرورة تقليص التفاواتت بني كل الفئات واجملاالت
 وما من شك أبن صياغة أي تصور أو رؤية لنموذجنا 

التنموي يف املستقبل جيب أن أتخذ بعني اإلعتبار ضرورة 
اإلستجابة ومالءمة كل السياسات العمومية النشغاالت 
املواطنني، حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة وكل جهة 

 .وكل فئة، وخاصة الفئات اهلشة والفقرية
ومن هذا املنطلق ينبغي تسريع تنزيل ورش اجلهوية، 

لرتابية غيري هياكل الدولة وحتسني احلكامة التكون لالفعل رافعة لت
وذلك عرب نقل الكفاءات البشرية املؤهلة واملوارد املالية الكافية، 
مبوازاة مع نقل اإلختصاصات وتسريع إخراج ميثاق الالمتركز 

 .اإلداري كما جاء يف خطاب جاللته
ما ال ميكن بناء منوذج تنموي قوي، دون استحضار ك 

بناء اإلنسان من خالل تصور للتنمية البشرية رأمسال ال مادي و 
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واملستدامة يتداخل فيها الدعم اإلجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل 
والقدرة على املبادرة واإلبداع وخلق الثروة والتحصني الروحي 

 .والفكري ضد كل أشكال العنف والتطرف واإلحنراف
يتعلق األمر خصوصا إبدماج الشباب وأتهيلهم وضمان و 

راطهم اإلجيا ي يف املسرية التنموية لبالدهم، ومن هذا املنطلق اخن
دعا جاللة امللك حفظه هللا إىل بلورة سياسة جديدة مندجمة 
للشباب، تقوم على التكوين والتشغيل، قادرة على إجياد احللول 

 .الواقعية ملشاكلهم احلقيقية خاصة لالقرى واألحياء اهلامشية
 أيها السيدات والسادة،

كل األولوايت الثالث املتمثلة يف بلورة منوذج تنموي تش
جديد وجهوية فعالة والنهوض لالشباب، عناوين لارزة خلطة عمل 
تشاركي يعطي اإلجالات الصحيحة والواقعية وامللموسة لتحدايت 
الفرتة املقبلة، وبلورة سياسات مندجمة تستجيب لتوجهات جاللة 

 .امللك السامية وتطلعات الشعب املغر ي
وما من شك أبن هذه األولوايت ستكون نرباسا للعمل  

احلكومي خالل هذه الوالية، من خالل اإلنكباب الفوري وعرب 
إشراك كافة الفاعلني املعنيني وعلى رأسهم ممثلي األمة، على وضع 

 .وبلورة التصورات والرؤى الكفيلة بتنزيل التوجهات امللكية السامية
كما أن حرص احلكومة األكيد على التفاعل السريع مع 
التوجهات امللكية السامية جيسده كذلك إصراراها على أن جتعل 
من هذا املشروع منطلقا للتجاوب مع االنشغاالت اليومية 
للمواطنني، وتلبية مطالبهم املستعجلة وامللحة من خالل اإلنكباب 

 تماعي وتقليصالسريع على معاجلة كل مظاهر اخلصاص اإلج
الفوارق الفئوية واجملالية، وكذا عرب اختاذ التدابري الكفيلة إبعادة 

ة الثقة وجتاوز مناخ اإلنتظار لدى الفاعلني اإلقتصاديني وتباطؤ وتري 
اإلستثمار اخلاص كنتيجة موضوعية لتداخل جمموعة من العوامل 
 واملعيقات اليت أثرت على الثقة لدى الفاعلني اخلواص، تتعلق

أساسا أبداء اإلدارة والتحفيز اجلبائي وصعوبة التمويل وآجال 

األداء، وضعف تنافسية اإلقتصاد الوطين وميكانيزمات سوق 
الشغل. وهذه كلها حتدايت ورهاانت حترص احلكومة على 
التفاعل والتجاوب السريع معها من منطلق إمياهنا أبن بالدان 

نا مجيعا ومسؤولياتحققت مكتسبات كبرية يف مسارها التنموي، 
 .احلفاظ على هذه املكتسبات

اختيارات بالدان التنموية صائبة ومرتكزاهتا واحلمد هلل  
سليمة، متمثلة يف اإلستقرار السياسي واإلقتصادي واإللتفاف 
حول ثوابت األمة واإلجنازات اهلامة يف بنيتنا التحتية والتطور 

وازانتنا املالية، ت روفامللموس يف اسرتاتيجياتنا القطاعية، وحتسن ظ
والصورة اإلجيابية واإلشادة الدولية لاإلصالحات اليت تقوم هبا 
بالدان حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك، وحتسني مناخ األعمال، 

 عامليا على مستوى مؤشر األعمال 71حيث حتتل بالدان الرتبة 
" Doing Business"  والرتبة األوىل على مستوى دول مشال

يقيا، والثالثة قاراي، مع العلم أن احلكومة حددت يف إطار إفر 
واليتها احلالية هدف ولوج دائرة اإلقتصادات اخلمسني األوائل 

 .على مستوى مؤشرممارسة األعمال
ومن مسؤوليتنا مجيعا حتصني هذه املكتسبات والدفاع  

عنها، عرب التصدي بكل الوسائل للحمالت العدائية اليت 
ة سمعة مقاوالتنا الوطنية أو لاملصاحل اإلقتصاديتستهدف املس ب

 .لبالدان، أو بوحدتنا الرتابية
فبالدان، أيتها السيدات والسادة، تشكل استثناءا  

ومنوذجا يف املنطقة، تشيد به كل الدول وكل املنظمات العاملية، 
أحب من أحب وكره من كره، وذلك بفضل اعتماد هنج 

ة يدة يف كل امليادين السياسياإلصالحات حتت قيادة ملكية رش
 .واإلقتصادية واإلجتماعية والدينية واألمنية

والبد من التنويه بيقظة وتعبئة كل القوى األمنية  
وتدخالهتا اإلستباقية يف مواجهة خالاي التطرف واإلرهاب، 

 .وتفانيها يف توفري األمن للوطن واملواطنني
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زالت  زات، فالإال أنه ولالرغم مما حققته بالدان من إجنا 
تعرتض تقدمها جمموعة من العوائق والتحدايت. ومن هذا املنطلق، 
البد من الوقوف بكل موضوعية وجترد على املعيقات 
واإلختالالت اليت حتول دون ولوج املواطن املغر ي إىل اخلدمات 
اإلستشفائية اجليدة يف إطار الكرامة اإلنسانية، وأبناؤه إىل التعليم 

كذلك دون استفادهتم من القضاء املنصف والعادل، اجليد وحتول  
وقضاء أغراضه يف اإلدارات العمومية، وتعيق املستثمرين 

 .واملقاوالت، وحترم الشباب من فرص الشغل
وحترص احلكومة على أن تضع احتياجات املواطنني 
وانشغاالهتم اليومية وتشغيل الشباب يف مقدمة أولوايهتا. ومن هذا 

أولويتني اثنتني  3491ملشروع قانون املالية سنة املنطلق، حددت 
 :أساسيتني تنسجمان مع التوجهات الكربى

الدعم الغري املسبوق للقطاعات اإلجتماعية من تعليم  :أوال      
 وصحة عرب توفري املوارد واملناصب املالية الضرورية؛

 اختاذ حزمة من اإلجراءات الضريبية لتحفيز اإلستثمار :اثنيا      
ودعم املقاولة، خاصة املقاولة الصغرى واملتوسطة، وحتسني مواردها 
الذاتية وتنافسيتها وختفيف الضغط الضرييب، موازاة مع إجراءات 
حتفيزية هتدف إىل تيسري خلق مناصب الشغل، ودعم املقاوالت 

 .الناشئة واإلستثمارات السياحية
ة، دويستمد هذا املشروع مرجعيته، أيتها السيدات والسا 

من توجيهات جاللة امللك حفظه هللا والربانمج احلكومي الذي 
أبريل  37صادقتم عليه مبناسبة تنصيب هذه احلكومة بتاريخ 

3492. 
إنه مشروع ذو توجه اجتماعي واضح من خالل إعطاء  

األولوية للقطاعات اإلجتماعية، وخاصة التعليم والصحة، وتقد م 
ة تقليص الفوارق اإلجتماعيالدعم للفئات اإلجتماعية اهلشة و 

 .واجملالية

وهو مشروع إلعادة الثقة للقطاع اخلاص واملقاولة من 
أجل تشجيعها على االخنراط يف الدينامية اليت أحدثتها خمتلف 
اإلسرتاتيجيات القطاعية، ويف مقدمتها خمطط املغرب األخضر 
وخمطط التسريع الصناعي واإلسرتاتيجية السياحية والطاقات 

 .ددة، وحتفيزها من أجل خلق فرص الشغل للشباباملتج
 سيدايت ساديت، السادة الربملانني احملرتمني،

 عرب مشروع إن إعطاء األولوية للقطاعات اإلجتماعية 
، يرجع لاألساس لألمهية الواضحة هلذه 3491قانون املالية سنة 

القطاعات يف حياة املواطنني وانشغاالهتم اليومية، ويكتسي 
إصالح التعليم ضرورة أسوى لاعتباره مرتكزا للتنشئة اإلجتماعية 

اربة من متلك ولتمكني أبناء املغ السليمة والرتبية على القيم الوطنية
املهارات واملعارف وتشجيعهم على البحث واالبتكار وتيسري 
اندماجهم االقتصادي واالجتماعي والثقايف، وفق هذا املنظور 
سيتم العمل على تفعيل التوجيهات امللكية السامية فيما يتعلق 

ين والبحث منظومة الرتبية والتكو  الحبتنزيل رؤية اسرتاتيجية إلص
ث ز متلك اللغات وتعميم إحداخاصة على مستوى تعزي ،العلمي

مل بني وحتقيق التكا ،املسارات املهنية ومالءمتها مع سوق الشغل
خمتلف مكوانت املنظومة التعليمية، هذا فضال عن تكثيف 
اجملهودات على مستوى حتسني ظروف التمدرس وتقليص اهلدر 

 .املدرسي ونسبة االكتظاظ يف األقسام
لقطاع من جمهود حرصت احلكومة على متكني ا قدل   

استثنائي سواء على مستوى املناصب املالية أو على مستوى 
 3491االعتمادات، قد خصص مشروع قانون املالية لسنة 

مليار درهم أي بزايدة  91لقطاع التعليم اعتمادات مالية بلغت 
، كما سيستفيد 3492مخسة ماليري درهم لاملقارنة مع سنة 

إطار التعاقد تضاف إىل  ألف منصب مايل يف 34القطاع من 
ألف منصب حمدثة يف نفس اإلطار برسم هذه السنة، أي  49

ألف منصب برسم سنيت  99أن القطاع استفاد مبا جمموعه 
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وهو ما يفوق جمموع املناصب احملدثة لكل  3491و 3492
 .القطاعات

كما حظي قطاع الصحة بنفس اجملهود من خالل إعطاء 
األولوية لسد اخلصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى األطر 

منصب  0444الطبية والشبه الطبية من خالل ختصيص حوايل 
 مايل. 

مليار أي  90,1وبلغت االعتمادات املخصصة للقطاع 
هذا دون احتساب  3492مليون درهم مقارنة مع  944بزايدة 

امليزانية املخصصة يف احلساب اخلاص هببات دول جملس التعاون 
اخلليجي لبناء وجتهيز املركزين االستشفائيني اجلامعيني لطنجة 
وأكادير، وإعادة بناء املركز االستشفائي ابن سينا لالرلاط حبوايل 

وستخصص هذه االعتمادات لاألساس  مليار درهم. 3,0
 حتسني جودة اخلدماتلتحسني ظروف استقبال املواطنني و 

 .االستشفائية املقدمة هلم
كما تويل احلكومة أمهية خاصة ملواصلة تعميم التغطية  

الصحية خاصة لالنسبة للمستقلني وأصحاب املهن احلرة والطلبة 
وآلاء وأمهات املؤمنني يف إطار نظام التغطية الصحية اإلجبارية 

ف رو لالقطاع العام، وبنفس حرص احلكومة على حتسني ظ
استشفاء املواطنني وخاصة الفئات املعوزة والفقرية، فهي حريصة  
كذلك على حتسني ظروف ولوج هذه الفئات للسكن الالئق 
بشروط ميسرة، مع توفري اخلدمات واملرافق العمومية الضرورية، 
موازاة مع مواصلة جمهودات القضاء على دور الصفيح ومعاجلة 

 .البناايت املهددة لاالهنيار
ن املؤكد أن حتسني ظروف عيش املواطنني بشكل وم 

عام والفقراء منهم بشكل خاص وضمان ولوجهم بشكل منصف 
وعادل إىل التعليم والصحة والسكن، يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة 
إرساء التقاءية وتكامل السياسات االجتماعية العمومية، وحتسني 

 حكامة الدعم املوجه للفئات الفقرية واهلشة. 

ويل احلكومة أمهية خاصة لوضع قاعدة معطيات وت
موحدة خاصة من الفئات الفقرية واهلشة من أجل ضمان العدالة 
والفعالية يف توجيه آليات الدعم املباشر هلذه الفئات سواء تعلق 
األمر بنظام املساعدة الطبية راميد أو بربانمج تيسري أو دعم 

 .األرامل واملطلقات وذوي االحتياجات اخلاصة
ويف هذا اإلطار قد مكن تعميم نظام املساعدة الطبية  

 %93مليون مستفيد منهم  99,0راميد من تسجيل ما يناهز 
من النساء، أي ما يفوق التوقعات خبصوص الفئات املستهدفة 
من هذا النظام، ويتم ختصيص ما يفوق مليار درهم سنواي لشراء 

ار صندوق فئات يف إطاألدوية واملستلزمات الطبية املوجهة هلذه ال
 .التماسك االجتماعي

وبلغ عدد املستفيدين من بني برانمج تيسري  
-3492للمساعدات املالية املباشرة برسم السنة الدراسية 

 944تلميذ مببلغ يناهز  414ألف و 247حوايل  3491
مليون درهم، وتشكل التلميذات املستفيدات من هاذ الربانمج 

 .فيدينمن جمموع املست %07حوايل 
أما خبصوص الدعم املايل املباشر املوجه للنساء األرامل،  

إىل غاية غشت  أرملة 774ألف و 23فقد استفادت منه حوايل 
، وبلغ الغالف املايل احملول لفائدة الصندوق الوطين 3492

للتقاعد والتأمني املكلف بتدبري هاذ الربانمج حوايل مليار درهم، 
 .هذه السنةمليون درهم برسم  923منها 

مليون درهم يف إطار الدخول  394كما مت رصد  
 374املليون  0لتوفري  3491-3492املدرسي للسنة الدراسية 

 .ألف حمفظة يف إطار املبادرة امللكية
تدابري  3491هذا ويتضمن مشروع قانون املالية لسنة 

 هامة تتعلق إبعفاء التفويتات العقارية بغري عوض املنجزة يف إطار
 الكفالة من الضريبة على الدخل املتعلقة لالربح العقاري مع تطبيق

 .%9,9املخفض  واجب التسجيل النسيب
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وسيع سيتم ت ،وبتعليمات من جاللة امللك حفظه هللا
ليشمل  قاعدة املستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي

 ةالنساء املعوزات وأطفاهلن القاصرين عندما يتم إمهاهلم بدون نفق
خالل فرتة الزواج وكذا األطفال املستحقون للنفقة املذكورة يف 

 .حالة وفاة األم املهملة
ويف نفس السياق استهداف الفئات املعوزة وتقليص  

تويل احلكومة اهتماما خاصا لتسريع إجناز برانمج تقليص  ،الفوارق
جاللة  عنه أعلن الفوارق اإلجتماعية واجملالية لالعامل القروي الذي

امللك لاعتباره منوذجا فعليا إللتقائية السياسات اإلجتماعية 
القطاعية وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتكامل جهود  
كافة املتدخلني من قطاعات وزارية ومجاعات ترابية ومؤسسات 
عمومية، وتبلغ جمموع اإلعتمادات املخصصة هلذا الربانمج اهلام 

مليار  4,9مليار درهم حوايل  94اإلمجالية الذي تناهز كلفته 
ماليري درهم   0، و3491درهم كاعتمادات أداء لسنة 

 .3491كاعتمادات إلتزام مسبق برسم سنة 
ومن جهة أخرى ستتم مواصلة دعم برامج املبادرة   

ر الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز دور اإلقتصاد اإلجتماعي يف تطوي
ئدة الشباب والنساء يف العامل القروي األنشطة املدرة للدخل لفا

واألحياء اهلامشية، هذا إضافة إىل تقوية أنظمة الرعاية اإلجتماعية 
والربامج املوجهة لدعم األسرة ومحاية الطفولة، واإلعتناء 
لاألشخاص املسنني، واألشخاص يف وضعية إعاقة، ومواكبة 

اواة، موازاة مع ساجلهود املبذولة لتعزيز حقوق املرأة وتفعيل مبدأ امل
مواصلة اجملهودات املبذولة على مستوى حتديث وتيسري اخلدمات 

رة املقدمة ألفراد اجلالية لاخلارج، وتفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية للهج
 .واللجوء ومتتيع املهاجرين املقيمني ببالدان بكافة حقوقهم

 أيها السيدات والسادة،
 ة، يندرج يفإن إعطاء األولوية للقطاعات اإلجتماعي 

إطار أتكيد الرتدد الوثيق بني ضرورة النهوض لالرأمسال البشري 

وحتقيق النمو اإلقتصادي الذي تطمح إليه بالدان، فبلوغ نسب 
عالية من النمو عرب التوجه حنو التصنيع مرتبط مبدى قدرة بالدان 
على أن جتعل من شبابنا الرافعة األساسية لتحقيق هذا اهلدف، 

ستثمارات الضرورية واملستدامة والصائبة يف ميادين من خالل اإل
  .م والتكوين املهين والصحة والشغلالرتبية والتعلي

وما من شك يف أن إصالح التعليم يعد مدخال أساسيا 
لتحسني إدماج الشباب يف سوق الشغل ومالءمة تكوينهم مع 

ن م التحول اإلقتصادي لبالدان والتوجه حنو التصنيع وما يقتضيه
تكوينات دقيقة، كما أن احلكومة حريصة على تسريع إخراج 
املخطط الوطين للنهوض لالشغل، ووضع اآلليات العملية لتفعيله 
خاصة عرب تقييم برامج إلنعاش التشغيل ومراجعة آليات الوساطة 

 .وتفعيل النظام الوطين لرصد سوق الشغل
ويف هذا اإلطار يتضمن مشروع قانون املالية لسنة 

إجراءات هامة ترمي إىل حتسني شروط اإلستفادة من  3491
اإلعفاء لألجر الشهري اإلمجايل من الضريبة على الدخل يف 

آالف درهم شهراي، ومن حتمل الدولة لإلشرتاكات  94حدود 
 :اإلجتماعية يف إطار برانمج حتفيز، وذلك من خالل

متكني املقاوالت حديثة النشأة من اإلستفادة من  :أوال
متيازات ابتداء من اتريخ الشروع يف االستغالل عوض اتريخ اإل

 اإلحداث؛
التنصيص على استفادة من هذا اإلعفاء لالنسبة  :اثنيا

 أجراء حاليا؛ 9أجراء عوض  94ل
متديد أجل هاذ اإلعفاء للمقاوالت احملدثة خالل  :اثلثا

 .3433ديسمرب  49الفرتة املمتدة إىل غاية 
رانمج ب اإلجراءات مواصلة تفعيلويضاف إىل كل هذه  

 94.444املقاول الذايت الذي بلغ عدد املستفيدين منه ما يفوق 
مقاول ذايت هناية شهر غشت، لاإلضافة إىل تكثيف الدعم 
واملواكبة للمقاوالت املبتدئة واملبتكرة، خاصة عرب إقرار تدبري هام 
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يقضي لالتخفيض من الضريبة على الشركات والضريبة على 
الدخل إثر املسامهة يف رأمسال املقاوالت الناشئة املبتكرة يف جمال 

  les Startups. التكنولوجيا احلديثة
ومن جهة أخرى، ستعمل احلكومة على تعزيز آليات  

احلماية القانونية واإلجتماعية للعمال من خالل إخراج النصوص 
ظيمية والقانونية املؤطرة للشغل، موازاة مع التنصيص يف إطار التن

، على أن اإلعفاء من الضريبة 3491مشروع قانون املالية لسنة 
على الدخل املخولة لتعويضات عن الضرر املمنوحة يف حالة 
الفصل عن العمل مينح سواء مت اللجوء إىل احملاكم أو يف إطار 

ادة  تبسيط شروط اإلستفمسطرة صلح حتكيمي، هذا إضافة إىل
من التعويض عن فقدان الشغل بعد تفعيل مقتضيات هذا اإلجراء 

 .مليون درهم 394الذي رصدت احلكومة له حوايل 
وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية، ستعمل احلكومة 
  على اإلسراع إبقامة اجمللس اإلستشاري للشباب والعمل اجلمعوي

كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب، 
هذا موازاة مع مواصلة تفعيل كل التدابري الرامية للعناية لالشباب 
من خالل أتهيل وتطوير مؤسسات دور الشباب وتعزيز البنيات 

 .الرايضية للقرب ودعم كل أشكال اإلبداع الثقايف
 أيها السيدات والسادة،
ل الشباب تشكل إحدى أهم أولوايت إن إشكالية تشغي

احلكومة، وأحد أهم هواجسها، يف إطار مشروع قانون املالية 
والوالية احلكومية ككل، ومن األكيد أن إصالح التعليم  3491

والتكوين املهين ومراجعة آليات الوساطة وحتسني مردودية برامج 
 التشغيل، كلها تدابري هامة ستسعى احلكومة لتفعيلها لتحسني
وتقوية اندماج الشباب يف سوق الشغل. لكن احلكومة حريصة  
كذلك على مواكبة املقاوالت الوطنية وتدليل كل العراقيل اليت 
توجهها من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، سواء على 
مستوى التمويل أو على مستوى أجل األداء أو على مستوى 

لى مستوى افة أو عاستعداد متأخراهتا من الضريبة على القيمة املض
 .تقوية تنافسيتها

فاجملهودات املبذولة على مستوى اإلسرتاتيجيات  
القطاعية كمخطط املغرب األخضر والتسريع الصناعي والطاقات 
 املتجددة لاإلضافة إىل املشاريع الكربى للبنية التحتية، والتدابري

املتخذة لتحسني مناخ األعمال هتدف لاألساس إىل تطوير النسيج 
ثروة املقاواليت الوطين وحتسني تنافسيته وتقوية مسامهته يف خلق ال

 .وتشغيل الشباب
ما من شك أبن االستثمارات الكربى اليت استقطبتها و 

بالدان بفضل هذه اجملهودات ستشكل قاطرة لتقوية تطوير املقاولة 
 الوطنية وخاصة الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا. 

احلكومة اجملهود اإلرادي ومن هذا املنطلق، ستواصل 
لدعم اإلستثمار العمومي من خالل رفع اإلستثمارات العمومية 

مليار درهم، أي  919خبمس ماليري درهم لتبلغ ما جمموعه 
استثمارات امليزانية واستثمارات املؤسسات العمومية واستثمارات 

 .اجلماعات الرتابية
ة نوموازاة مع ذلك، يتضمن مشروع قانون املالية لس 

جمموعة من التدابري املوجهة لاألساس لدعم املقاولة  3491
وحتفيز اإلستثمار اخلاص من أجل احملافظة على مناصب الشغل 

 وخلق فرص شغل جديدة تساهم يف ختفيض نسبة البطالة احلالية،
يف آخر الوالية، طبقا للربانمج  % 1,9للوصول إىل هدف

 :احلكومي. ويتعلق األمر أساسا ب
إحداث جدول تصاعدي لألسعار يف جمال  :أوال 

الضريبة على الشركات، عوض جدول األسعار النسبية املطبق 
حاليا، وذلك لتخفيف الضغط الضرييب على املقاوالت الصغرى 

 واملتوسطة؛
متديد منح اإلستفادة من امتيازات نظام القبول  :اثنيا

تفاقية ااملؤقت لفائدة املعدات املستوردة يف إطار مشاريع موضوع 
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اإلستثمارواملشاريع املمولة بواسطة مساعدات مالية غري قابلة 
 لإلرجاع؛

اإلعفاء من واجبات التسجيل برسم عملية  :اثلثا
التأسيس والزايدة يف رأمسال الشركات أو اجملموعات ذات النفع 

 اإلقتصادي؛
يف القطاع  إعطاء دينامية جديدة لإلستثمار :رابعا

السياحي من خالل إعفاء املستثمرين من واجبات التسجيل 
األراضي العارية املقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك 

لاإلضافة إىل منح مؤسسات التنشيط ، وفق شروط حمددة
 .السياحي نفس االمتيازات الضريبية املنشآت الفندقية

جلبائية ت اوما من شك فإن التنويع القطاعي والتحفيزا 
ال تكفي لوحدها لتطوير نسيج املقاوالت الوطنية التنافسي بل 
البد من أن يواكبه استثمار جيد لسياسة اإلنفتاح وتنويع املنافذ 
واألسواق اليت اختارهتا بالدان حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك 

 .حفظه هللا
ويف هذا الصدد تويل احلكومة أمهية خاصة لتنفيذ رؤية  

رتاتيجية جلاللة امللك يف هذا اجملال، واليت هتدف إىل تعزيز إس
اإلشعاع الدويل للمغرب والدفاع عن مصاحله العليا وتوطيد موقعه  

 .كفاعل اقليمي وحتصني مصاحله اإلسرتاتيجية، وتنويع شركائه
وتتجسد أوىل األولوايت يف تفعيل السياسة اإلفريقية  

العمل  من خالل ،حفظه هللا للمغرب اليت أساس هلا جاللة امللك
على تعزيز العالقات مع كل دول ومناطق القارة، والتتبع الدويل 
وامليداين إلجناز املشاريع واإلتفاقيات املوقعة مع هذه الدول، موازاة 

اإلقتصادية لدول  ةطيد جهود انضمام بالدان للمجموعمع تو 
 .سيدايو إفريقيا الغربية

 وهنا ال يفوتين، ال يفوتين التنويه مبقاوالتنا الوطنية يف 
شىت القطاعات واليت تساهم بشكل إجيا ي يف تنزيل رؤية جاللة 
امللك حفظه هللا يف تنمية القارة اإلفريقية عرب شراكات واعدة 

واخنراط واسع يف التعاون جنوب جنوب الفعلي والتضامين. والبد 
مسعة  ديد مبن يريد أن ميسهناك من التنديد القوي والش

املؤسسات واملقاوالت الوطنية بدافع العداء والغرية واحلقد واحلسد 
من جناحاهتا، وجتاوب البلدان اإلفريقية الشقيقة معها، وال أدل على 
ذلك أنه يف عز اشتداد أزمة ولاء إبوال كانت شركة اخلطوط امللكية 

مرت يف  اليت استاملغربية هي شركة الطائرات الوحيدة يف العامل
 .التوجه إىل البلدان املعنية حىت ال يتم عزهلا عن العامل اخلارجي

وال يسعنا يف هذا اجملال إال أن نقول ما قاله أبو الطيب  
املتنيب يف قصيدته، قصيدة مجيلة يف مدح القاضي، ال أذكر إمسه، 
تقول القصيدة، لك منازل يف القلوب منازل، لك اي منازل يف 

كلهم شعري وال   ازل، وتيقول ما انل أهل اجلاهليةمن القلوب
مسعت بسحري لابل، اللي جااي هي اللي مزاينة، وإذا أتتك مذيت 

 .من انقص فهي الشهادة أبين كامل
 يها السيدات والسادة،أ

ملتوازنة ا ن حتقيق شروط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيةإ
ط يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة التفعيل السريع للجهوية، وما يرتب

بذلك من حتويل املوارد واإلختصاصات وتسريع الالمتركز وإطالق 
ملخططات التنمية اجلهوية يف إطار تعاقدي وتشاركي بني 

 .القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية واجملالس الرتابية
اصل احلكومة اجملهود املايل املوجه ويف هذا اإلطار ستو  

لدعم اجلهات يف ممارسة اختصاصاهتا، من خالل الرفع من 
 4حصتها على الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من 

تضاف إليها اعتمادات من امليزانية العامة أي أن  % 0إىل 
اجلهات تستفيد يف السنة املقبلة إن شاء هللا مبيزانية جمموعها 

التحويالت جمموع التحويالت ملا جمموعه سبعة ماليري درهم،    أو
كما ستعمل احلكومة على اإلعتماد السريع مليثاق الالمتركز 
اإلداري والشروع يف تفعيله، وضع خمطط لتحويل اختصاصات 
اجلهات موازاة مع حتويل املوارد املالية والبشرية، هذا إضافة إىل 
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انون املنصوص عليها يف القمواصلة تنزيل النصوص التنظيمية 
 .التنظيمي للجهة

 هذا وتويل احلكومة أمهية خاصة ملواكبة اجلماعات 
الرتابية لبلوغ حكامة جيدة يف تدبري شؤوهنا وممارسة اختصاصاهتا 
وتنمية مواردها الذاتية وخاصة على مستوى أتهيل املوارد البشرية،  

ات القطاع كما حترص على إعطاء األولوية لتفعيل إلتزامات
الوزارية واملؤسسات العمومية يف إطار اتفاقيات برامج التنمية 
احلضرية املندجمة املوقعة يف خمتلف املدن واألقاليم، موازاة مع تقد م 
املواكبة الالزمة لتسريع إجنازات املخططات التنموية اجلهوية 
واإلقليمية واجلماعية وعلى رأسها النموذج التنموي لألقاليم 

 بية الذي يعترب منوذجا لإلرتقاء والتطور لباقي اجلهات ومثاالاجلنو 
متميزا لتفعيل اإللتقائية والعمل املتكامل بني املصاحل املركزية 

 .واجلهات من أجل منو جهوي متوازن
ومن جهة أخرى وتفعيال لتوجيهات جاللة امللك حفظه 

 يف هللا ستعطي احلكومة األولوية لتسريع إصالح اإلدارة، وجعلها
خدمة املواطن واملقاولة وحتسني ظروف استقبال املواطنني 
واإلنصات إليهم، ومتكينهم من قضاء مصاحلهم يف آجال معقولة، 
وستحرص على التنظيم الصارم ملبدأ ربط املسؤولية لاحملاسبة 
 وتطبيق القانون على املسؤولني الذين يتسببون يف تعطيل مصاحل

 .مهماملواطنني أو املشاريع اليت هت
ومما ال شك فيه أن مواصلة إصالح القضاء يشكل 
الضمانة األساسية لتطبيق القانون على اجلميع دون متييز بني 
املواطن واملسؤول، كما ستعمل احلكومة على تعزيز منظومة النزاهة 
ومواصلة حماربة الرشوة من خالل التنزيل األمثل لإلسرتاتيجية 

 .على تتبعها وتقييمهاالوطنية حملاربة الفساد، والعمل 
وستواصل تنزيل اإلصالحات اهليكلية ذات األولوية  

وعلى رأسها إصالح القانون التنظيمي للمالية وتنزيله تنزيال 
سليما، وهذا ما شرعنا فيه منذ سنتني، تنزيال سليما لكل 

 مقتضياته وتفعيل املقاربة اجلديدة لتدبري املشاريع اإلستثمارية
سني ن فعاليتها يف خلق الثروة وفرص الشغل، وحتالعمومية والرفع م

أثرها املباشر على مستوى عيش املواطنني، هذا لاإلضافة إىل 
مواصلة إصالح أنظمة التقاعد واإلصالح اجلبائي وحتسني حكامة 

 .املؤسسات العمومية
 أيها السيدات والسادة،

لاإلستناد إىل األولوايت والتدابري اليت تشرفت بعرضها 
حتقيق  3491لسيكم، يتوقع مشروع قانون املالية لسنة أمام جم

مرتكزا لاألساس على  %4,3منو اإلقتصاد الوطين يف حدود 
مواصلة دينامية القطاعات الغري الفالحية اليت ستنمو يف حدود 

هذه السنة، بفضل تفعيل خمتلف  %4,3عوض  4,2%
كل و اإلسرتاتيجيات القطاعية واألوراش الكربى وتنزيل اجلهوية 

التدابري املوجهة لدعم اإلستثمار واملقاولة، كما يتوقع املشروع 
مما سيمكن  %9,9تواصل التحكم يف معدل التضخم يف حدود 

من املسامهة يف استقرار األسعار واحلفاظ على القدرة الشرائية 
للمواطنني، وهذه مناسبة ألذكر أن العديد من املناطق أو البلدان 

ية تضخم كبري جدا ينقص من القدرة الشرائيف منطقتنا تعاين من 
 للمواطنني يف سياستنا املالية أو النقدية هناك حتول كبري يف ضبط

نسبة التضخم وهذا يساهم يف كما قلت يف استقرار األسعار 
واحلفاظ على القدرة الشرائية، هذا كله مع مواصلة ضبط التوازانت 

 .%4املالية عرب تقليص عجز امليزانية إىل 
 ها السيدات والسادة،أي

يف ظرفيات هلا  3491أييت مشروع قانون املالية لسنة    
خصوصيات وحتدايت وطنية وانتظارات وطموحات لكل شرائح 
اجملتمع املغر ي، وقد وضع لنا جاللة امللك حفظه هللا من خالل 
خطابه األخري خارطة الطريق اليت جيب أن تؤطر عملنا يف ما يلي 

ر واألعوام، من أجل حتقيق هذه االنتظارات من األايم واألشه
وعلى رأسها التنمية املتوازنة واملنصفة وتوفر الدخل وفرص الشغل 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

10 

 والتعليم اجليد واخلدمات الصحية والقضاء املنصف والفعال
واإلدارة الناجعة مسؤوليتنا مجيعا حكومة وبرملاان وفاعلني 

اللة جاقتصاديني واجتماعيني أن تكون يف مستوى تطلعات 
امللك، وأن نعمل كل من موقعه على تقد م مقرتحات الكفيلة 
ببلورة منوذج تنموي جديد، حيصن مكتسبات بالدان ويستجيب 
للمطالب امللحة املواطنني ويقلص من الفوارق وحيقق العدالة 
اإلجتماعية مبفهومها الشامل، ويدمج الشباب لاعتبارهم فاعال 

ريع ة حريصة على التفاعل السأساسيا يف تنمية وطنهم، واحلكوم
مع التعليمات امللكية السامية ومعبأة للعمل يف إطار تشاركي مع  
كل الفاعلني من أجل تفعيل األولوايت اليت حددها جاللته، 
سواء تعلق األمر لالنموذج التنموي أو اجلهوية أوالسياسة املندجمة 

 .للشباب
ة املاليكما أن األولوايت اليت حددانها ملشروع قانون 

هتتدي لالتوجيهات امللكية السامية خاصة ما تعلق  3491سنة 
منها لاالستغالل األمثل للوسائل املتاحة وتوجيهها لاألساس 
لقطاعي التعليم والصحة وتقليص الفوارق واستهداف الفئات 

 اهلشة والفقرية؛
فالرفع من اإلستثمارات العمومية يف  ،من جهة أخرى 

ماد التدابري املوجهة لتحفيز اإلستثمار إطار هاذ املشروع، اعت
اخلاص يهدف لاألساس إىل إعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع 
املقاوالت على خلق فرص الشغل للشباب، فمشروع قانون املالية 
هذا، أيها السيدات والسادة، هو مشروع إجتماعي يهدف 
للتجاوب مع انتظارات املواطنني األساسية على مستوى الصحة 

عليم والشغل، حيث خصصت أو خصص املشروع نصف والت
امليزانية للقطاعات اإلجتماعية، وهو مشروع الستعادة دينامية 
اإلستثمار اخلاص ومواكبة املقاولة الوطنية من أجل تشجيعها على 
خلق فرص الشغل للشباب ومواصلة دعم اإلستثمارات العمومية 

 .لنفس اهلدف

ا هو مشروع إرادي إمجاال فمشروع قانون املالية هذ 
و ويهدف أن يكون رافعة للنم ،ومتوازن ذو معامل إجتماعية واضحة

اإلقتصادي، وإذا كان حتقيق هذه األهداف مرتبطا بقدرة احلكومة 
و على التفعيل السريع ملختلف التدابري املتضمنة يف املشروع، فه

مرتبط كذلك مبدى تفاعل وجتاوب الفاعلني االقتصاديني 
 وعلى رأسهم القطاع اخلاص، واستحضارهم للروح واالجتماعيني

الوطنية الصادقة من أجل أن جنعل من مشروع قانون املالية سنة 
ن ويسهل أسس العمل التشاركي م ،منعطفا لتعزيز الثقة 3491

أجل بلورة منوذج تنموي يكون يف مستوى تطلعات جاللة امللك 
ل العيش بحفظه هللا، بتمكني بكل فئات الشعب املغر ي من س

 .الكر م يف مغرب مستقر ومزدهر
وسأبقى رهن إشارتكم طوال مسار مناقشة  ،شكرا على إصغائكم

اللهم : "ومداولة هذا املشروع، ويف األخري ندعو هللا هبذا الدعاء
 "اسق عبادك وهبيمتك وانشر رمحتك وأحيي بلدك امليت

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

 .ةرفعت اجللس شكرا للسيد الوزير، شكرا لكم مجيعا،
 


