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 نيمساخل حمضر اجللسة

 
 م(.7192نونرب  91) 9341 صفر 72 اخلميس: التاريخ
 جملس النواب.  رئيساحلبيب املالكي السيد : الرائسة

 زواال ةثلاثالابتداء من الساعة  ثالثة ومخسون دقيقة :التوقيت
 .اخلامسة عشروالدقيقة 

جواب السيد وزير االقتصاد واملالية على جدوا األعمال: 
مداخالت الفرق واجملموعة النيابية يف اجلزء األول من مشروع قانون 

   7192املالية للسنة املالية 

 :سةرئيس اجلل ،السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب

 .رسلنيامل لصالة والسالم على أشرفبسم هللا الرمحن الرحيم وا

 افتتحت اجللسة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 12.92نواصل الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 
، ونستمع جلواب احلكومة على مداخالت 7192للسنة املالية 

الفرق واجملموعة النيابية، وبعد ذلك كالعادة سننتقل إىل التصويت 
على اجلزء األول من مشروع قانون املالية، الكلمة للسيد الوزير، 

 .إبسم احلكومة، تفضل السيد الرئيسوزير اإلقتصاد واملالية 

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :)والتنمية )نقطة نظام

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

السيد الرئيس، فقط واحد نقطة نظام متعلقة ابجللسة واللي فيها 
اهليبة والوقار دايل هاذ اجمللس، احنا الصحافة على رأسنا وعينينا، 

ولكن هناك الصحافة مغرضة تركز على أمور ال عالقة هلا ابلعمل 
اجلاد واملسؤول الذي يقوم به هذا اجمللس، ويقوم به هذا الفريق، 

سألة عدة مرات، حنن الشعب يعرفنا وتيعرف املدى وتكررت هذه امل
دايل اجلدية دايلنا، ودايل العمل دايلنا، ودايل املصداقية دايلنا، 
فاملصداقية هي من جهة هذه الصحافة، فلتبحث هلا عن مصداقية، 
أما حنن فيعرفنا الشعب، لذلك فنحن نتأسف عن سرقة الصور دايل 

 قاتشايل النواب يف يعين ما بالنواب وهم يشتغلون، سرقة الصور د
l'intimité لذلك فنحن نقول أبن هذا عار على هذه الصحافة ،

 .املخجلة واملغرضة

 :السيد الرئيس

السيد الرئيس، هناك جمهود بني اجمللسني على أساس احرتام بعض 
القواعد لضبط ولوج الصحفيني وكذلك املصورين، فهذه 

ا لكم، ح به القانون وشكر املالحظات مت تسجيلها وسنقوم مبا يسم
 .الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وآله وصحبه أمجعني،

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يسعدين أن أقف جمددا أمام جملسكم املوقر، جوااب على تدخالت 
السادة رؤساء الفرق واجملموعات النيابية، مبناسبة املناقشة العامة 

 .7192للجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 

بداية البد أن أشيد ابلنقاش اهلادف والبناء الذي ميز أشغال جلنة 
لسة واللجن القطاعية، وكذا أثناء هذه اجل املالية والتنمية اإلقتصادية
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، واليت دامت يف جمملها 7192حول مشروع قانون املالية لسنة 
 98ساعة، منها  82عدد ساعات العمل داخل اللجنة حوايل 

ساعة داخل اللجنة من أجل تقدمي التعديالت والتصويت عليها 
ملوايل. ا واليت امتدت من العاشرة صباحا إىل الواحدة من صباح اليوم

 .فلكم منا الشكر اجلزيل على هذه اجملهودات

وهبذه املناسبة أتوجه ابلشكر واإلمتنان للسيد رئيس اللجنة احملرتم 
ة السي عبد هللا بووانو ولكافة النائبات والنواب احملرتمني يف األغلبي

واملعارضة على روح املسؤولية والتعبئة الكبرية، وعلى األجواء 
ن دة اليت طبعت املناقشة والتصويت على مشروع قانو اإلجيابية واجلا
أن يعكس هذا التقرير الذي مت  ، واليت كنا أنمل7192املالية لسنة 

 .عرضه يف بداية هاذ اجللسة بكل جترد وموضوعية واتزان وتوازن

ومما ال شك فيه أبن األجواء اإلجيابية اليت ميزت النقاش على 
الل قتصادية، انعكست كذلك من خمستوى جلنة املالية والتنمية اإل

تفاعل احلكومة مع تساؤالتكم ومالحظاتكم وانتقاداتكم، من 
خالل تقدمي اإلجاابت والتوضيحات الالزمة معززة ابلواثئق 

 .واألرقام

واغتنمها مناسبة لكي أذكر أبنه موازاة مع تقدمي مشروع قانون 
شروع، طبقا تقرير يرافق هذا امل 94املالية، تقوم احلكومة إبعداد 

طبعا ملقتضيات القانون التنظيمي لقوانني املالية، وأستسمحكم 
ألعرضها ليس عليكم ألنكم اطّلعتم عليها ولكن على املواطنني 
الذين يشاهدوننا، وهاذ املشاريع، هاذ التقارير كلها موجودة يف 
موقع الويب دايل وزارة اإلقتصاد واملالية، واللي هي مهمة جدا 

ن س اآلن على العديد من التساؤالت اليت رمبا لن يكو وجتيب يف نف
ابإلمكان تقدمي األجوبة عنها يف هذا العرض، هناك مذكرة التقدمي 
هلذا املشروع، هناك التقرير اإلقتصادي واملايل والذي يعطي حتليل 
للظرفية اإلقتصادية الوطنية والدولية، هناك تقرير مطول ومفصل 

ية واملقاوالت العمومية برسم السنة وعريض حول املؤسسات العموم
 laاملاضية وهذه السنة وإشكاليتها واستثماراهتا، ويعين، 

situation  ووضعها املايل، هناك تقرير حول مرافق الدولة املسرية
بصورة مستقلة جلميع هذه املرافق، هناك تقرير حول احلساابت 

اك تقرير ناخلصوصية للخزينة واليت تثري كل مرة جدال وتساؤالت، ه
حول الدين العمومي والذي هو أيضا يثري تساؤالت وهذا كل سنة  
كنعطيو بكل شفافية أين وصل هذا الدين؟ وما هي مميزاته 

 44وإكراهاته وكلفته إىل آخره؟ هناك تقرير حول النفقات اجلبائية، 
مليار كيفاش التفصيل دايهلا، ومن أين أتت وأين حنن منها، هناك 

، اصة، واليت طبعا تقلصت كتقلص صندوق املقاصةتقرير حول املق
هناك مذكرة حول التوزيع اجلهوي لإلستثمار وهو من التساؤالت 
اهلامة داخل اللجنة، أين يذهب اإلستثمار العمومي وما هي حصة  
كل جهة من هذا اإلستثمار؟ هناك تقرير حول العقار العمومي 

ارات اليت اهلكت املعبأ لإلستثمار بكل وضوح وكل شفافية كم عدد
عبأت لإلستثمار ويف أي جهة وألي مشروع، هناك تقرير حول 
املوارد البشرية ابلوظيفة العمومية، واخا صغري هاكة شوية ولكن 
الكلفة دايل املوارد البشرية صحيح كبرية، هناك تقرير حول النفقات 
 املتعلقة ابلتكاليف املشرتكة اليت متضمنة يف مشروع قانون املالية،

هناك تقرير حول امليزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، وهذا 
جيب على بلدان أن تفتخر كل االفتخار ألهنا جتربة رائدة يف العامل 

 .أن توضع ميزانية أتخذ بعني اإلعتبار مقاربة النوع

وحرصا منا يف نفس الوقت على التجاوب مع التعديالت املقدمة 
و املعارضة، مبا ينبغي من اجلدية سواء من طرف األغلبية أ

تعديل مت  798واملوضوعية وتقدمي التربيرات الالزمة، فمن بني 
تعديل  22تعديل ومت قبول  81تقدميها داخل اللجنة، مت سحب 

من أصل التعديالت اليت مل تسحب طبعا، وهو  %31وهو ميثل 
رقم استثنائي يعكس التجاوب والتفاعل الكبريين واإلنفتاح 

غلبية أ ومة مع تعديالت كل الفرق وكل اجملموعات النيابيةللحك
تعديل لفرق  92ومعارضة، ويف هذا الصدد فقد مت قبول حوايل 

املعارضة وهو رقم استثنائي يؤكد هذا اإلنفتاح للحكومة وللتفاعل 
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اإلجيايب ومل يكون هناك أي تعسف ابلرفض مع تعديالت فرق 
تعديل لفرق  41ولة، واملعارضة، قبلت كل التعديالت املعق

وجمموعة األغلبية، كما أشري إىل أن احلكومة مل تشهر ولو مرة واحدة 
، وهذا حيسب هلذه احلكومة من أجل أن يسري النقاش 22الفصل 

إىل هنايته، وأن يكون اإلقناع املتبادل حول التربيرات املتعلقة 
ايب ابلتعديالت لقبوهلا أو لرفضها، وهذا مؤشر آخر للتعامل اإلجي

 .للحكومة مع السادة النواب يف مجيع ويف كل األطياف

 :ومن أهم التعديالت اليت مت قبوهلا

  إعفاء السيارات والكراسي ذات احملرك الكهرابئي املعدة
خصيصا لذوي اإلحتياجات اخلاصة من الرسوم اجلمركية، منح 

 اإلعفاء هاذو كلها تعديالت أدخلت على املشروع؛
  الضريبة على القيمة املضافة على اقتناء منح اإلعفاء من

واسترياد التجهيزات والسلع من طرف معهد البحث يف داء 
 السرطان؛

  املطبق على  %9278اإلبقاء على رسم االسترياد احملددة
كما جاء يف   %71السلع واملنتوجات املستوردة بدل الرفع منه يف 

 املشروع؛
  نيات للتعاو أتطري اإلستفادة من اإلمتيازات الضريبية

السكنية ملنخرطيها الذين ال يتوفرون على السكن حىت ال تقوم هذه 
التعاونيات أو اجلمعيات أبنشطة جتارية حمظة جتعل منها أداة 

 للتملص الضرييب واملنافسة غري الشريفة؛
  رفع سقف مبلغ املسامهة الذي خيول احلق يف التخفيض

احلديثة  يف املقاوالتمن مبلغ الضريبة على الشركات إثر املسامهة 
 911النشأة واملبتكرة يف جمال التكنولوجيا احلديثة الستقطاب من 

ألف درهم، وهاذ اإلجراء  711ألف كما جاء يف املشروع إىل 
 "InnovInvest" سوف يكون مواكبة مع تفعيل الصندوق

والذي مت توفري اإلعتمادات الضرورية لذلك من أجل تشجيع هذه 
 ة النشأة واملبتكرة؛املقاوالت احلديث

  متكني اجلمعيات والتعاونيات من اإلستفادة من اإلعفاءات
يف إطار برانمج حتفيز وتوسيع اإلستفادة لتشمل املقاوالت 

 ؛7198واجلمعيات والتعاونيات ابتداء من يناير 
  إقرار تساوي املكفولني مع األصول والفروع يف اإلستفادة

 من االمتيازات يف إطار اهلبات؛
 93بقاء على سعر الضريبة على اخلدمات يف حدود اإل% 

 ابلنسبة لوسطاء التأمني؛
  عدم الزايدة يف الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على

 احملروقات؛
  متديد إلزام املالك إلجناز عملية بناء املؤسسات الفندقية

سنوات لإلستفادة من اإلعفاء على رسم تسجيل األراضي  1إىل 
 ك؛املخصصة لذل

  إعفاء اجلماعات الرتابية من أدائها الضرائب والرسوم
 املتعلقة بنقل امللكية أصوهلا لفائدة مجاعات ترابية أخرى؛

  توسيع جمال اإلعفاء من واجب التسجيل خبصوص عملية
أتسيس رأس املال للشركات أو اجملموعات ذات النفع اإلقتصادي 

 .ليشمل أيضا حصص املشاركة العينية

عديالت جديدة أدخلت على املشروع لتجويده وكلها هذه كلها ت
 تعديالت مهمة؛

  توسيع مهام صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات
ليشمل دعم نفقات النقل للمؤسسات الصناعية املصدرة لبضائعها 

 إىل املوانئ أو إىل املناطق الصناعية القريبة من املوانئ؛
  اجلهات  من جمموع التحويالت إىل %91ختصيص نسبة

 لفائدة صندوق التضامن بني اجلهات من أجل تفعيله؛
  مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة لعقلنة أعداد  3حذف

 هاته املرافق،
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  حصر األداء نقدا ابلنسبة للرسوم واملكوس اجلمركية يف
العمليات الطارئة واليت ليس هلا طابع جتاري وتعميم األداء بكل 

مبا يف ذلك األداء  multicanal الطرق املتعددة القنوات
 اإللكرتوين ابلنسبة للجمارك طبعا؛

 على كل خدمات مديرية  تعميم اخلدمة اإللكرتونية
 الضرائب؛

 والزايدات ليشمل  توسيع نطاق اإلعفاء من الذعائر
الغرامات مبا يف ذلك تلك املتعلقة بكل الضرائب والواجبات والرسوم 
املنصوص عليها يف املدونة العامة للضرائب وكذا اليت مت حذفها 
وإدماجها يف هاذ املدونة مع التنصيص على شرط األداء مرة واحدة 

 .7191قبل فاتح يناير 

ابإلجياب مع  والبد أن أؤكد هنا أبن احلكومة تفاعلت
التعديالت خبصوص الضريبة على القيمة املضافة على احملروقات 
وعلى وكالء التأمني من منطلق احلرص أوال وأخريا على مصلحة 
املواطنني وعلى قدرهتم الشرائية، وابلتايل فاملزايدات واإلستغالل 
السياسي وبعث الرسائل املغلوطة من خالل اهتام احلكومة 

الشرائية للمواطن غري صحيح، وال يستقيم مع  ابستهداف القدرة
روح النص ومع توجهات احلكومة، فاحلكومة تضع املواطن وتلبية 
احتياجاته امللحة يف مقدمة أولوايهتا، كما تقوم مبسؤولياهتا كاملة يف 
احلفاظ على التوازانت املالية الضرورية لتقوية جاذبية اإلقتصاد 

ايل كي ال ترهق كاهل املواطنني احلالوطين والتحكم يف املديونية،  
 .واألجيال القادمة من املواطنني

 2ففي الوقت الذي تراجعت فيه موارد اهلبات وحتويل 
ماليري درهم إلصالح صندوق  3ماليري درهم للجهات وختصيص 

التقاعد، قامت احلكومة مبجهود استثنائي من خالل الرفع من 
اس للقطاعات مليار درهم، وجهتها ابألس 99النفقات ب

اإلجتماعية خاصة التعليم والصحة، وكذا لنفقات اإلستثمار 

ة العمومي للوفاء ابإللتزامات اجتاه املواطنني يف إطار اإلتفاقية التنموي
 .املوقعة

هذا يف الوقت الذي مل ترفع فيه الضرائب، وواصلت جمهود 
تقليص عجز امليزانية والتحكم يف املديونية، بل على العكس من 

لك، خففنا من الضغط الضرييب على املقاولة من أجل تشجيعها ذ
على خلق فرص الشغل للشباب، وذلك عرب إجراءات جريئة 

بة ومبدعة يف اجملال الضرييب ابلتنصيص على السعر التصاعدي للضري
على الشركات وتوجيه اإلعفاءات لتقوية رمسلة املقاوالت والشركات 

قاوالت الصغرى واملتوسطة من أجل ودعم قدراهتا املالية، خاصة امل
 .استعادة طاقاهتا يف اإلستثمار والتشغيل

وال بد أن أتوقف عند بعض التناقضات يف بعض 
التدخالت اليت تطالبنا بتقليص العجز والتحكم يف املديونية من 
جهة ومن جهة أخرى تنتقد التدبري الرامية للرفع من هذه املوارد 

 .العامة بصفة عامة

قاء ابخلطاب السياسي إىل مستوى املساءلة إن اإلرت
املوضوعية ملدى جناعة السياسات العمومية واملسامهة الفاعلة يف 
بلورة هاته السياسات من خالل النقاش اجلاد واملسؤول الذي 
يستحضر املصلحة العليا لبالدان ومصلحة املواطن، يشكل إحدى 

 مضامني املنطلقات أو أحد املنطلقات األساسية للتفاعل مع
 اخلطب امللكية السامية جلاللة امللك حفظه هللا، فالوقفة النقدية اليت

قام هبا جاللة امللك حفظه هللا ملدى قدرة منوذجنا التنموي على 
اإلستجابة للمطالب امللحة واملتزايدة للمواطن، تسائلنا مجيعا، 

يع حكومة وبرملاان وجمالس ترابية وكل املؤسسات واهليئات املعنية ومج
القوى احلية ابلبالد من أجل اإلنكباب اجلماعي بكل مسؤولية 
ووطنية صادقة، على بلورة رؤية مندجمة هلذا النموذج، كفيلة إبعطائه 

 .نفسا جديدا وجتاوز العراقيل اليت تعيق تطوره
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فكلنا معنيون ابلتفكري وتقدمي املقرتحات يف إطار تشاركي من أجل 
جيب النتظارات وحاجيات صياغة منوذج تنموي جديد، يست

املواطنني امللحة ويف مقدمتهم الشباب، بعد أن استنفذ منوذجنا 
احلايل، استنفذ منوذجنا احلايل مداه وحقق مكتسبات هامة يف تقوية 

نسبة  بنياتنا التحتية والتقدم يف اسرتاتيجياتنا القطاعية واحلفاظ على
ت ابقتصادايت عصفوتدبري األزمة املالية القوية اليت  تضخم ضعيفة

عاملية، كانت ابألمس القريب تتغىن بقوهتا ومناعتها مبا يف ذلك 
بعض الدول النفطية اليت تعاين اآلن من أزمات مالية، أدت إىل 

 la planche ختفيض قيمة عمالهتا بشكل مهول واللجوء إىل
a billets  وتشجيع أرقام قياسية يف جمال التضخم ال ميكن

إذا ارتفعت هذه النسبة يف بعض الدول إىل  للمواطنني حتملها،
، فنحن ال نعطي الدروس وال نقبل الدروس من أحد، كما 41%

أننا ال نقبل املزايدات يف مسألة هامة لبالدان فيها تعليمات ملكية 
سامية، وهي إعداد النموذج التنموي الذي جيب أن يتبىن أو ينبين 

وى ة، لنكون يف مستعلى مقاربة هادئة ورزينة وتشاركية ومسؤول
 .تطلعات جاللة امللك حفظه هللا وانتظارات الشعب املغريب

ومرة أخرى أريد أن أوضح بعض املفاهيم، فالنموذج 
التنموي يتعلق مبفهوم الشامل ابملفهوم اجملتمعي للتنمية، وإن كان 
منوذج النمو جزءا أساسيا من النموذج التنموي، فبلورة منوذج تنموي 

ال ابألساس على األبعاد املرتبطة بضرورة تثمني الرأمسجديد حييلنا 
الالمادي لبالدان وحييلنا كذلك وأساسا ملسألة التوزيع العادل للثروة 
وتقليص الفوارق بني كل الفئات واملناطق واجلهات، وهذا ال ينفي 
أبن بالدان حققت مكاسب كبرية يف مسار اإلصالحات املؤسساتية 

ي هذه املكاسب جيسدها االستقرار السياس والسياسية واالقتصادية،
قطاعية، لبالدان والتطور امللموس يف بنيتنا التحتية ويف اسرتاتيجياتنا ال

وحتسن ظروف توازانتنا املالية وثقة كبار املستثمرين واإلشادة الدولية 
ابلتطور واإلصالحات اليت اخنرطت فيها بالدان حتت القيادة الرشيدة 

 .هللاجلاللة امللك حفظه 

وما من شك أبن حتقيق النمو وشروط التوزيع العادل للثروة وتقليص 
الفوارق، يضعنا أمام مسؤولية تثمني هذه املكتسبات أوال، والعمل 
بكل جد ومسؤولية من أجل تطويرها، وبلورة منوذج تنموي كفيل 
بتمكني كل فئات ومناطق املغرب من ظروف العيش الكرمي، ولعل 

بالدان هو هذا اإلمجاع وهذه التعبئة الوطنية من أهم مكتسبات 
اجلماعية حول الوحدة الرتابية لبالدان ومغربية الصحراء، فكما أكد 

فالصحراء كانت " على ذلك جاللة امللك حفظه هللا أكثر من مرة
 دائما مغربية قبل اختالق النزاع املفتعل حوهلا وستظل مغربية إىل

ا كلفنا ذلك من أن يرث هللا األرض ومن عليها مهم
انتهى منطوق جاللة امللك حفظه هللا، ومن هذا املنطلق  "تضحيات

البد من مواصلة هذه التعبئة والتجند حتت القيادة الرشيدة جلاللة 
امللك من أجل الدفاع عن حقوق بالدان املشروعة يف إطار احرتام 

اصلة و املبادئ واملرجعيات الثابتة اليت يرتكز عليها املوقف املغريب وم
العمل من أجل النهوض ابلتنمية الشاملة بكل جهات اململكة 
وخاصة أبقاليمنا اجلنوبية يف ظل مغرب موحد يضمن لكل أبناءه 

 .احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية

االستقرار الذي أهم مكتسبات بالدان كذلك األمن و ومن 
خرى من والبد هنا مرة أ تنعم به بفضل تعبئة كل القوى األمنية،

التنويه ابجلهود والتضحيات اليت تبذهلا وبتجنيدها الدائم حتت 
القيادة الرشيدة جلاللة امللك حفظه هللا، للدفاع عن الوحدة الرتابية 

 .للوطن وصيانة أمنه واستقراره

 كما ال يفوتين اإلشادة والتنويه إبطالق القمر الصناعي
وكبريا سيمكن من ، والذي يعترب إجنازا هاما "حممد السادس أ"

تعزيز مسار التنمية الشاملة اليت اخنرطت فيها بالدان وولوج اندي 
 .الدول اليت تستخدم هذا النوع من التكنولوجيا

وهي مناسبة أيضا لتهنئة كافة مكوانت املنتخب الوطين 
العبني ومدراب وطاقما تقنيا وطبيا ومسريين وأطر اجلامعة امللكية 
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 أهل املستحق إىل هنائيات كأس العامل يفلكرة القدم مبناسبة الت
والذي أدخل الفرحة والبهجة على  غنجيبوها إن شاء هللا 7192

قلوب كل املغاربة، ليؤكدوا بذلك مرة أخرى قوة انتمائهم هلذا 
الوطن، كما أؤكد هنا اخنراط احلكومة الكامل من أجل انتزاع شرف 

م هلذا امللف ، وتوفري كل الدع7171احتضان تنظيم كأس العامل 
طبقا للتوجيهات امللكية السامية، من أجل أن حتظى بالدان هبذا 
العرس الكروي العاملي والذي تستحقه بالدان عن جدارة وإصرار 
بعد عن استثمرت منذ سنوات يف بنيات حتتية رايضية ابملواصفات 

 .الدولية

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لدروس، نتقاد، لكننا لنا نقبل اوكما أسلفت، فإننا نتقبل اال
خاصة إذا كانت هذه الدروس تستند إىل أرقام ومعطيات غري 

 :دقيقة، وحتمل يف طياته جمموعة من التناقضات

فيما خيص القطاعات اإلجتماعية، من جهة يقال لنا أبن  :أوال
من جمموع امليزانية،  %78اإلعتمادات املخصصة للتعليم تشكل 

مبقارنة مع دول أخرى، ومن جهة أخرى يقال وهذه نسبة مرتفعة 
من  %1لنا أبن اإلعتمادات املخصصة لقطاع الصحة تشكل 

جمموع امليزانية وهي ال ترقى للمعدل الذي توصي به املنظمة العاملية 
للصحة، وهذا فيه تناقض على مستوى املقاربة، إذا رفعا اإلعتمادات 

مادات  إذا مل تكن االعتيقال لنا أبن املشكل ليس يف اإلعتمادات، و 
كافية يقال لنا خصكم تزيدو يف اإلعتمادات، هاذي هي القضية 

 .دايل القصة املعروفة وتعرفوهنا

هنا البد أن أؤكدها على مسألة عامة، فاجملهود اإلستثنائي 
وغري املسبوق الذي قامت به احلكومة لفائدة قطاعي التعليم 

ى لبشرية وعلى مستو والصحة بكل قناعة، على مستوى املوارد ا
املوارد املالية هو موجه ابألساس لسد اخلصاص، ومتكني املواطنني 
املغاربة من الولوج إىل اخلدمات الصحية ومتكني أبنائهم التمدرس 

يف ظروف جيدة، واحلكومة ستواصل هذا اجملهود، لكن يف املقابل 
ائنا نفاحلكومة واعية متام الوعي أبن حتقيق ظروف التعليم اجليد ألب

وشبابنا وحتسني اخلدمات الصحية املقدمة هلم مرتبط بتحسني 
حكامة يف تدبري هذين القطاعني، وضمان املساواة يف الولوج للتعليم 
والصحة وحتسني اجلودة وهي كلها حتدايت تضعها احلكومة على 

 .رأس أولوايهتا

وخبصوص نظام راميد البد أن أؤكد أبن اجملهود املايل للدولة 
مليون مغريب  99.3ل توفري ظروف استشفاء أكثر من من أج

مليار اليت يتم حتويلها إىل صندوق  9.7مستفيد ال يقتصر على 
التماسك اإلجتماعي، بل إن كل ما ختصصه الدولة من اعتمادات 
لقطاع الصحة لبناء وجتهيز املستشفيات العمومية وشراء األدوية 

بة للمواطنني املغار  وكل املستلزمات الطبية، هو موجه ابألساس
املستفيدين من راميد من أجل متكينهم من الولوج إىل املستشفيات 

 .العمومية يف ظروف جيدة

فيما خيص مقارنة معدل النمو اإلقتصادي ببالدان مع  :اثنيا
معدالت منو حتققها بعض الدول اإلفريقية، فالبد أن أؤكد أن هذه 

ية وحجم دة مرتبطة ببناملقارنة ليست يف حملها، العتبارات متعد
الناتج الداخلي اخلام وكذا بعوامل الظرفية وأبن هذه الدول اليت مت 
اإلشارة إليها تقوم هذه نسبة النمو املرتفعة ما هي إال استدراك 

فإذا قاران  c'est de croissance de ratrapage للنمو
معدل منو بالدان مع الدول املتقدمة سنجد معدل النمو سنة 

ابلنسبة  %9.8ابلنسبة لفرنسا  %9.1ن يتجاوز ل 7192
 .ابلنسبة لربيطانيا %9.2إليطاليا 

اثنيا: فيما يتعلق ابلتشغيل، البد أن أؤكد أبن ظاهرة 
البطالة ال تقتصر على بالدان وكل البلدان مبا فيها البلدان املتقدمة 
 واليت أتثرت بتبعات األزمة املالية العاملية تعاين من هذه الظاهرة،
وقد بلغت معدالت البطالة ابلعديد من البلدان مستوايت قياسية، 

كمعدل،   %1.4لن يتجاوز  وحىت ال هنول األرقام فمعدل البطالة



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

7 

 %91، وصحيح 43، 78لدى الشباب بني  %79.3صحيح 
لدى حاملي الشهادات، هاذي أرقام صحيحة، لكن وهذه النسب 

ها تبقى لبطالة، لكنال ترضينا و ال ترقى إىل طموحنا يف حماربة ا
مستمرة منذ سنوات يف نفس املستوى وتوجه احلكومة، عرب 
إجراءات هذا املشروع هو تقليص هذه النسبة ومتكني شبابنا 

 .وشاابتنا من الولوج إىل الشغل الكرمي

وما من شك أبن إشكالية تشغيل الشباب مرتبط ابألساس 
بدعم ومواكبة املقاولة من أجل احلفاظ أوال على مناصب الشغل 
احلالية، ومرتبط أيضا بتحفيز اإلستثمار اخلاص وتشجيع املقاوالت 
املبتدئة ومبتكرة ومواكبة الشباب خللق املقاوالت الذاتية، فدور 

ة بل هو توفري الظروف املواتي القطاع العام ليس هو التشغيل،
لإلستثمار ومواكبة املقاولة على مستوى التمويل وتبسيط املساطر 

 .وختفيف الضغط الضرييب وتليني ميكانيزمات سوق الشغل

وابلرغم من ذلك بذلت احلكومة جمهودات كبرية على 
من خالل  7192و 7192مستوى التشغيل خالل سنتني 

مايل، مبا يف ذلك التعاقد  ألف منصب 911إحداث ما يقارب 
مليار درهم، وهذا يشكل ثالت أضعاف أعداد  2بكلفة تقدرب 

 .7118املغادرين يف إطار املغادرة الطوعية لسنة 

ومن منطلق أن التشغيل مرتبط ابملقاولة واإلستثمار اخلاص 
، 7192فقد أعطينا األولوية يف إطار مشروع قانون املالية سنة 

ه ابألساس لتخفيف الضغط الضرييب على ابألساس املوجه وموج
املقاولة وتشجيع اإلستثمار واملسامهة يف رأس مال املقاوالت وخاصة 
املقاوالت الناشئة املبتكرة، وأوىل مشروع القانون املايل هلذه السنة  
كذلك األمهية للمقاوالت احلديثة النشأة وتشجيعها على تشغيل 

ها من اإلعفاء من الشباب حاملي الشهادات من خالل متكين
ألف درهم ومن حتمل الدولة  91الضريبة على الدخل يف حدود 

 8شباب بدل  91لإلشرتاكات اإلجتماعية إذا قامت بتشغيل 

ديسمرب  49إىل  7192حاليا خالل الفرتة املمتدة من يناير 
 .7177ديسمرب  49إىل  7198، عفوا فاتح يناير 7192

ين تسريع إخراج املخطط الوطومن جهة أخرى فاحلكومة منكبة على 
للنهوض ابلشغل، ووضع اآلليات العملية ألجرأته موازاة مع مواصلة 
تفعيل الربانمج الناجح للمقاول الذايت الذي بلغ عدد املستفيدين 

ألف مقاول ذايت متم غشت، إضافة إىل إطالق  81منه ما يفوق 
 الذي "InnovInvest" آليات التمويل مربجمة يف إطار صندوق

من املنتظر أن يوفر فرصا حقيقية فيما خيص دعم ومتويل املقاوالت 
الناشئة ودعم الشباب حاملي املشاريع املبتكرة، كما أن الرفع من 

مليار درهم يف  918مليار درهم ليبلغ  8اإلستثمار العمومي ب 
إطار مواكبة اإلسرتاتيجيات القطاعية، كمخطط املغرب األخضر، 

يع ي والطاقات املتجددة، ابإلضافة إىل املشار خمطط التسريع الصناع
األخرى واملشاريع الكربى للبنية التحتية، يهدف ابألساس إىل تطوير 

ق نسيج املقاوالت الوطين وحتسني تنافسيته وتقوية مسامهته يف خل
الثروة وتشغيل الشباب ابإلضافة إىل استقطاب اإلستثمارات 

 .اخلارجية

ت العمومية، ال ميكن احلديث عن فيما خيص اإلستثمارا :اثلثا
مردودية اإلستثمارات العمومية فيما خيص خلق الثروة وإحداث 
فرص الشغل مبعزل عن دورها يف خلق الظروف اللوجيستيكية 

اشر عن بشكل مب الضرورية لتطوير اإلستثمارات اخلاصة املسؤولة
من واليت تتض ابلتايل فاملقارانت اليت مت تقدميهاخلق فرص الشغل، و 

خلطا يف األرقام ال تستند إىل أي أساس، فلوال اإلستثمار الكبري 
مثال، لوال االستثمار الكبري يف طنجة املتوسطي ملا كان ابإلمكان 
جلب كل هذه اإلستثمارات اخلاصة، خاصة يف قطاع صناعة 
السيارات هبذا احلجم هلاته اجلهة، فال ميكن ألحد أن ينكر أبن 

ان مستوى االستثمارات العمومية مكنت بالد اجملهودات الكبرية على
من حتقيق نتائج مهمة على مستوى تطوير األوراش الكربى للبنية 
التحتية وإطالق إسرتاتيجيات قطاعية سامهت يف تغيري بنية 
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اإلقتصاد الوطين، كما سامهت يف متويل مشاريع الكهربة القروية 
بعيدة والنائية ناطق الوالتزويد ابملاء الصاحل للشرب وفك العزلة عن امل

ومشاريع حماربة األقصاء والفقر واإلقصاء اجلماعي يف إطار املبادرة 
 .الوطنية للتنمية البشرية

أيها  ،كما أن اإلستثمارات األجنبية الكربى اليت مت توطينها ببالدان
ان ك السيدات والسادة النواب والنائبات احملرتمني واحملرتمات،

ا لمجهود اإلستثماري العمومي، فضال، طبعالفضل فيها ابألساس ل
عن التحفيزات املقدمة واإلصالحات اليت انتهجتها بالدان على 
مستوى حتسني مناخ األعمال، وبفضل كل هذه اجملهودات قد 
حافظت بالدان على جاذبيتها على جاذبيتها يف اإلستثمارات 

ر إىل شه %47األجنبية، حيث ارتفع صايف هذه استثمارات بنسبة 
 غشت من هذه السنة مقارنة مع السنة املاضية؛

فيما خيص خمطط التسريع الصناعي، ال بد أن أؤكد أبن هذا  -رابعا
املخطط الناجح والطموح جاء مببادرة من احلكومة و بتوجيهات 
ملكية سامية، وهو خمطط يندرج يف إطار السياسة احلكومة الرامية 

حنو دعم  ة منوذج النمو والتوجهإىل إعادة الصياغة الرتاتبية داخل بني
العرض إىل جانب الطلب، وذلك إلرساء أرضية صناعية تصديرية، 
تساهم يف تقوية مردودية استثماراتنا العمومية، وتساهم بشكل فعال 

 .يف خلق الثروة ومناصب الشغل وحتسني امليزان التجاري

منظومة  83ومنذ انطالق خمطط التسريع الصناعي مت إحداث 
قطاعا صناعيا من بني الدولة واجلمعيات  94ة هتم صناعي

واجلامعات املهنية، وبفضل هاذ املخطط أصبح املغرب أول مصّنع 
للسيارات يف مشال إفريقيا واثين أكرب مصّنع للسيارات ابلقارة، 

مليار درهم  11بلغ رقم معامالت القطاع  7191وبرسم سنة 
هذا القطاع ، وأصبح بذلك 7193مليار درهم يف  31مقابل 

قطاع السيارات أول قطاع مصدر يف بالدان، وقد بلغ معدل 
، ومن املتوقع Renault 50%االندماج الصناعي ابلنسبة لرونو

عند  %11ما يزيد عن  peugeotأن يبلغ اإلندماج الصناعي ل

انطالق اإلنتاج، وحسب إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط 
-7112للصناعة خالل الفرتة بلغ معدل منو القيمة املضافة 

-18خالل الفرتة بني  %7.2مقابل  %4.3ما يعادل  7198
، وهذا يعكس ما مت تقدميه من أرقام يف بعض املداخالت، 7111

 وهذا عكس ما مت تقدميه يف بعض األرقام يف بعض املداخالت؛

من الناتج  %91فالصناعة التحويلية تشكل حوايل 
تساب الصناعات اإلستخراجية وابح %93الداخلي اخلام وليس 

 .%92.1فإن هذه احلصة سرتتفع إىل 

وخبصوص اإلستثمارات األجنبية، فقد مكن القطاع 
مليار درهم خالل  87الصناعي من جلب استثمارات أجنبية بقيمة 

مليار كما جاء يف بعض  77وليس  7191-7191الفرتة 
جهة من جمموع اإلستثمارات املو  %74التدخالت، أي ما يعادل 

 لبالدان؛

فيما خيص عجز امليزانية، إذا كان العجز مستداما وميّكن  -خامسا
من التحكم يف املديونية فهو ليس عيبا، وكل دول العامل لديها عجز 

ز يف امليزانية، بل حىت الدول اليت هلا ثروة برتولية وغازية هلا اآلن عج
لدويل، وحنن ا يف امليزانية، بعد أن هتاوت أسعار البرتول على املستوى

مل ولن نطبع مع العجز، بل قلصنا عجز امليزانية من املستوى الذي  
كان مستوى يشكل خطرا على ماليتنا العمومية، وأتذكر ذلك 
جيدا، أيها السادة النواب احملرتمون والسيدات النائبات احملرتمات، 

، قلنا لكم أننا سوف نقلص تدرجييا من العجز 7197يف  2.7%
وم به منذ سنوات، وسوف يصل العجز هذه السنة إىل وهذا ما نق

إن شاء هللا، وهذا العجز  %4أو أقل والسنة املقبلة  %4.8حدود 
هو ما يصطلح عليه يف مصطلحات املؤسسات الدولية أبنه يبقى 

من الناتج الداخلي اخلام،  %4اللي هو  يف مستوى االستدامة
نية إىل قليص املديو هو احلفاظ على هذا املستوى من أجل ت وهدفنا

، فما حققته احلكومة من إجنازات على مستوى % 11أقل من 
استعادة التوازانت املالية هو الذي جيعلنا اليوم نناقشها بكل أرحيية 
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وبكل ثقة حكومة وأغلبية ومعارضة وبكل سيادية أيضا أولوايتنا، 
كان هناك   7197أولوايت سياستنا العمومية االقتصادية، أتذكر يف 

نقاش وكانت هناك عرائض كبرية يف اجملاالت والصحف أن املغرب 
مهدد بفقدان سيادته اقتصادية، وتبدلت األحوال بفضل جمهوداتنا 
مجيعا من أجل أن نقلص من هذه امليزانية، ألن هي القاعدة الصلبة 
لبناء اقتصاد قوي، وهذا ليس الفضل فيه للحكومة وحدها، هذا 

 .انالفضل نتقامسه مع الربمل

فيما خيص املديونية، ألن هذه احلقيقة البد أن أؤكدها مرة 
أخرى املديونية مرتبطة ابلعجز وغادي انطلقوا هلا حىت نفهمومها  
كاملني املديونية مرتبطة ابلعجز، إذا حتكمنا يف العجز حتكمنا يف 

وطوران نسبة النمو إىل  % 41املديونية، وإذا بقي العجز يف حدود 
نقللوا من املديونية إن شاء هللا، مديونية اخلزينة إىل األعلى غادي 

، وكل ما مت تقدميه من أرقام يف 7179يف حدود  % 11أقل من 
بعض املداخالت هو جمرد مزايدات واألرقام غري صحيحة، 

ية فمديونيتنا متحكم فيها، واملؤشر املعتمد دوليا لقياس ارتفاع املديون
الناتج  سبة للمديونية أي نسبتها إىلهو النسبة، ماشي املديونية، الن

وهي نسبة تبقى  % 13.2الداخلي اخلام، وهذه النسبة ال تتعدى 
يف حدود معقولة، ابملقارنة مع بعض الدول اليت يتجاوز حجم 

من الناتج الداخلي اخلام، ال داعي لذكر امسها  % 911مديونيتها 
ت هذه ر غادي دخلوا لألنرتنيت وغتشوفوا هذه الدول، وكيف تطو 

املديونية ونقارن بلدان مع هذه البلدان يف السابق ويف احلال، واللجوء 
لإلقرتاض كبلد كاملغرب يسعى إىل أن يكون بلدا صاعدا هو مسألة 
عادية، بل ضرورية، فاملوارد الذاتية ال ابلنسبة للخزينة وال ابلنسبة 
للمؤسسات العمومية غري كافية لتمويل املشاريع اإلستثمارية 

اإلسرتاتيجيات القطاعية وكذلك اإلصالحات اهليكلية اليت تعترب و 
ضرورية من أجل الرفع من مستوى النمو واخلفض من البطالة، كما 
أن اللجوء إىل الدين مؤطر ابلقانون التنظيمي للمالية الذي حيصر 
اللجوء للدين يف تغطية نفقات اإلستثمار وسداد أصل الدين 

السابق وكما هو حاليا يسدد ديونه يف واملغرب كما كان دوما يف 
 .آجاهلا ويفي بكل إلتزاماته يف هذا امليدان

فيما خيص افريقيا، البد أن أكد أبنه كما أن احلكومة  -سابعا
رطت فيها اليت اخن حريصة على تفعيل كل الشراكة اإلسرتاتيجية

بالدان، فهي حريصة ابألساس على تفعيل السياسة اإلفريقية 
للمغرب اليت أسس هلا جاللة امللك حفظه هللا من خالل العمل 
على تعزيز العالقات مع كل دول ومناطق القارة والتتبع الدويل 
وامليداين إلجناز املشاريع واالتفاقيات املوقعة مع هذه الدول، موازاة 

توطيد جهود انضمام بالدان للمجموعة اإلقتصادية لدول إفريقيا مع 
 .CEDEAO الغربية

املغربية يف إفريقيا جنوب الصحراء،  وخبصوص اإلستثمارات
فالبد من تصحيح بعض األرقام، فقد بلغت تدفقات اإلستثمارات 

مليار درهم بني  7171املغربية يف إفريقيا جنوب الصحراء ما يناهز 
من االستثمارات املوجهة  %17أي ما يعادل  7191و 7112

من إمجايل اإلستثمارات اخلارجية املباشرة  %87إىل إفريقيا، و
للمغرب، وقد تزعمت مايل وساحل العاج وكوت ديفوار صدارة 
الدول املستضيفة لإلستثمارات املباشرة للمغرب يف املنطقة حبصة 

الغابون و  %99لكل واحدة منها، يليها السينغال بنسبة  73%
 .%1بنسبة 

ومن املنتظر أن تتواصل هذه الدينامية خاصة يف ظل 
اإلتفاقيات اهلامة املوقعة مؤخرا إبشراف مباشر من جاللة امللك 
حفظه هللا، واليت من شأهنا أن ختلق تدفقات مالية كبرية يف 
املستقبل، وتشمل هذه املشاريع إنتاج األمسدة ابلغابون وإثيوبيا 

دولة إفريقية جنوب الصحراء،  97مسنت يف أكثر من ونيجرياي، واإل
وصناعة املستحضرات الصيدالنية ابلكوت ديفوار ورواندا، وجتميع 
الشاحنات يف السينغال والصناعات الغذائية بغينيا والبنني 

 .والكامرون والكوت ديفوار وموريتانيا وتنزانيا
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د أبن اتفاقية كفيما يرتبط ابتفاقية التبادل احلر، البد أن أؤ  -اثمنا
التبادل احلر اليت أبرمتها بالدان مع العديد من الدول تندرج يف إطار 
توطيد سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي اليت اختارهتا بالدان، فهذه 
اإلتفاقيات وإن كان هلا أثر على العجز امليزان التجاري فإهنا متنح 

لغت بلبالدان فرصا هامة على مستوى استقطاب اإلستثمارات، فقد 
اإلستثمارات املباشرة لدول احتاد األورويب املتدفقة على بالدان 

مليار سنة  377، مقابل فقط 7191مليار درهم سنة  9172
، كما عرفت اإلستثمارات القادمة من الوالايت املتحدة 7111

مليون درهم فقط يف  771األمريكية ارتفاعا مهما منتقلة من 
، أما يف ما خيص 7191مليار درهم سنة  772إىل  7118

اإلستثمارات الرتكية فقد عرفت خالل نفس الفرتة منوا مهما انتقل 
مليون درهم، كما  177مليون درهم إىل  71من نسبة ضئيلة جدا 

شهدت اإلستثمارات الواردة من اإلمارات العربية املتحدة ارتفاعا 
، والبد أن 7191مليار درهم سنة  3مليون درهم إىل  777من 

ذلك إبن معاجلة العجز التجاري ال تتم من خالل اإلخنراط أؤكد ك
يف سياسات اإلنغالق واحلمائية واإلنطوائية، بل عرب تطوير تنافسية 
اقتصادان ومقاولتنا، وتقوية عرض بالدان التصديري وتعزيز اإلنفتاح 
واحرتام إلتزامات بالدان يف إطار منظمة التجارة العاملية، لكن كذلك 

 الوسائل والتدابري القانونية الوقائية، وتقوية آليات عرب اختاذ كل
 .املراقبة وحماربة التهريب والتزييف واإلغراق

وخبصوص تفاقم عجز امليزان التجاري، فهو مرتبطة أساسا 
ابرتفاع واردات مواد التجهيز واملوارد واملواد النصف مصنعة ملسايرة 

األوراش موازاة و  دينامية اإلستثمار يف فضل خمتلف اإلسرتاتيجيات
مع حتسن استهالك األسر، سجل االستهالك النهائي لألسر والذي 

، منوا 7191من انتج الداخلي اخلام سنة  %8179يشكل 
، منوا مستمرا la consomation des ménages مستمرا

، 7191و 7112ابألسعار الثابتة يف املتوسط بني  %379بلغ 
لعجز يف امليزان ، ويرجع ا7118و 11مابني  %479مقابل 

 %71التجاري كذلك إىل ارتفاع واردات املواد النفطية واليت متثل 
-11يف املتوسط خالل فرتة  %9472من إمجايل الواردات حبوايل 

 .11سنة  %9774مقابل  7191

خبصوص ما أثري من تساؤالت ومالحظات خبصوص  -اتسعا
احلكومة  :اجلهوية، البد من تقدمي اإليضاحات والتوضيحات التالية

أوفت إبلتزاماهتا يف إطار تفعيل القانون التنظيمي للجهة، من خالل 
ماليري درهم، وهذا  2التحويالت املالية لفائدة اجلهات واليت بلغت 

جمهود مايل استثنائي للدولة موجه للجهات دون حتويل 
اإلختصاصات، وطبعا املرحلة املقبلة هي حتويل اإلختصاصات 

نفس الوقت، إخراج النصوص التطبيقية وكان  وحتويل املوارد يف
آخرها املرسومان الذي صادق عليهما جملس احلكومة األخري 
واملتعلقان بتحديد معايري اإلستفادة من صندوق التأهيل اإلجتماعي 
وتوزيع مداخيل صندوق التضامن بني اجلهات، وستعطي احلكومة 

ة والبشرية املالياألولوية لوضع خمطط لتحويل االختصاصات واملوارد 
واإلخراج السريع مليثاق الالمتركز اإلداري، وذلك تفعيال للتوجيهات 

 .امللكية السامية

لكن يف املقابل، جيب أيضا أن نقوهلا، وقلناها يف اللجنة، 
فاجلهات مطالبة أيضا بتطوير مواردها الذاتية واليت ال تتجاوز حلد 

ماليري يبقى  91لو ماليري، ملي يوص 2اآلن مليار درهم من أصل 
، جيب %91هاد املليار، سوف ال متثل املوارد الذاتية للجهات إال 

علينا أيضا مجيعا أن نفكر يف تطوير املوارد الذاتية للجهات من 
 .أجل مواكبة براجمها وسياستها

ومما ال شك فيه أن القانون املنظم للجباايت احمللية الذي 
سيمكن من الرفع من املوارد  يوجد يف املراحل النهائية لإلعداد،

الذاتية للجماعات الرتابية بشكل عام، وخبصوص اجلدل الذي أثري 
خبصوص صندوق التأهيل اإلجتماعي وصندوق التضامن بني 
اجلهات، فإن تفعيلهما كان مرتبطا ابملصادقة على املرسومني الذين 
سبق وأشرت إليهما والذي متت املصادقة عليهما يف األسبوع 
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ي، ومبا أنه قد متت املصادقة فقد جتاوبنا ابإلجياب مع مقرتح املاض
من حصيلة الضرائب املرصودة  %91األغلبية بتخصيص 

للجهات، لفائدة صندوق التضامن بني اجلهات، ويتم كذلك العمل 
 .على تفعيل صندوق التأهيل اإلجتماعي

ابلنسبة لإلصالحات، فاحلكومة عازمة على مواصلة  -عاشرا
ت، ولعل من أهم اإلصالحات اليت ركزت عليه خمتلف اإلصالحا

تدخالتكم هوإصالح القانون التنظيمي لقانون املالية، والذي يعد 
مكسبا كبريا لبالدان على مستوى تعميم ثقافة التدبرياملرتكز على 
النجاعة واملردودية والتقييم واملساءلة، فاحلكومة حريصة على تنزيل  

 .7191ذ أن دخل حيز التنفيذ سنة كل مقتضيات هاذ القانون من

ولعل من أهم املقتضيات اليت ستدخل حيز تنفيذ السنة 
املقبلة إن شاء هللا، هي تعميم وهيكلة كل امليزانيات القطاعية حول 
الربامج واملشاريع وإعداد وثيقة هامة تصاحب امليزانيات تسمى 

اريع شمشروع جناعة األداء، تتضمن كل املعطيات حول الربامج وامل
واإلعتمادات املخصصة هلا واألهداف  7192املربجمة برسم سنة 

املرتبطة هبا، واملؤشرات اليت سوف متكنكم مجيعا من تتبع دقيق 
ملدى حتقيق هذه األهداف، وال شك أنكم اطلعتم على هذا التحول 
اهلام يف تقدمي امليزانيات القطاعية والواثئق املرافقة هلا أثناء دراسة 

 .زانيات يف اللجن القطاعيةهذه املي

ومن أهم املقتضيات اليت ستدخل حيز التنفيذ كذلك سنة 
هي حتديد سقف االعتمادات املرحلة برسم ميزانية  7192

من االعتمادات املفتوحة، وهذا إجراء هام  %41اإلستثمار يف 
سيمكن من حتسني وترية إجناز نفقات اإلستثمار، كما أن سنة 

جمة بيق مقتضى هام، يتعلق ابعتماد الرب ستعرف بداية تط 7191
املتعددة السنوات والذي سيمكن من توضيح الرؤية ملختلف 
القطاعات على مستوى الربجمة، وسيمكن كذلك من خلق التوازن 
بني احلاجيات التمويلية ملختلف السياسات وبني اإلمكانيات 

 .املتاحة والتحكم يف التوازانت املالية بشكل عام

إصالح التقاعد، فالتدابري املتخذة على أما خبصوص 
مستوى املرحة األوىل من اإلصالح كان هلا الفضل الكبري يف إنقاذ 
الصندوق املغريب للتقاعد من اإلفالس ومحاية حقوق املوظفني 
املغاربة، وسنواصل العمل يف إطار التشارك واحلوار مع خمتلف 

ستهم  الح، واليتالفاعلني من أجل بلورة املرحلة الثانية من اإلص
 .وضع نظام تقاعد ذو قطبني عام وخاص

 السيدات والسادة،

إذا كنا متففقني أبن بالدان حققت مكاسب جيب احلفاظ 
عليها وتطويرها، متفقون كذلك أبن هناك إختالالت ومشاكل تعيق 
مسار بالدان التنموي وتتطلب منا إجياد احللول وتقدمي اإلجاابت 

ل جتاوزها، فقد دعا جاللة امللك حفظه السريعة والناجحة من أج
هللا يف اخلطاب األخري مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية، إىل إجياد 
 حلول عملية وقابلة للتطبيق للمشاكل احلقيقية وللمطالب املعقولة
 .والتطلعات املشروعة للمواطنني يف التنمية والتعليم والصحة والشغل

نون املالية لسنة وقد حرصنا على أن يشكل مشروع قا
منطلقا للتجاوب مع هذه التطلعات واملطالب من أجل  7192

العمل على سد اخلصاص على مستوى املوارد البشرية يف قطاعي 
التعليم والصحة وحتسني ظروف الولوج للتعليم والصحة وتقدمي 

للمقاوالت وتشجيع اإلستثمار من  الدعم والتحفيزات الضرورية
 .للشبابأجل توفري فرص الشغل 

هو مشروع موجه  7192مشروع قانون املالية لسنة 
ابألساس خلدمة املواطن، وموجه كذلك لدعم تشغيل الشباب وسد 
اخلصاص يف املوارد البشرية يف هذين القطاعني اإلجتماعيني من 

-7192ألف منصب مايل خالل سنة  11خالل فتح ما يفوق 
عنها،  وا يعربوناستجابة ملطالب املواطنني الذين ما فتئ 7192

ماليري درهم الستهداف الفئات اهلشة  1وختصيص ما يفوق 
والفقرية يف إطار برانمج "راميد" و"تيسري" ودعم األرامل واملطلقات 
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واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي هو أيضا موجه وابألساس 
مليار للربانمج امللكي حملاربة  2.8للمواطن، وختصيص كذلك 

 العامل القروي الذي هو موجه ابألساس للمواطن يف العامل الفوارق يف
القروي، لتمكينه من الولوج إىل الصحة والتعليم واملاء الصاحل 

 8للشرب والكهرابء والطرق، ورفع اإلستثمارات العمومية مبلغ 
ماليري درهم هو موجه للمواطن، من أجل مواصلة بناء املدارس 

تية ك لتوفري القاعدة اللوجيسواملستشفيات والطرق، وموجه كذل
جللب اإلستثمارات اخلاصة اليت ختلق الثروة وتشغيل الشباب، 
والتدابري اجلبائية اهلامة اليت جاء هبا هاذ املشروع من جدول 
تصاعدي لألسعار يف جمال الضريبة على الشركات واالمتيازات 
لفائدة املعدات املستوردة يف إطار مشاريع موضوع اتفاقيات 

جيع عمليات التأسيس والزايدة يف رأمسال الشركات واجملموعات وتش
ذات النفع اإلقتصادي وتشجيع اإلستثمار يف القطاع السياحي هي  
كلها تدابري ترمي إىل ختفيف الضغط الضرييب على املقاوالت، 
خاصة الصغرى واملتوسطة، من أجل احملافظة على فرص الشغل 

ق فرص شغل جديدة، والتشجيع على اإلستثمار من أجل خل
واإلعفاء من الذعائر والزايدات والغرامات للمتأخرات الضريبية هو 
إجراء هام كذلك للمقاوالت الصغرى واملتوسطة من أجل متكينها 
من املشاركة يف الصفقات العمومية وتشجيعها على أداء ما بذمتها 
 مستحقات ضريبة يف املستقبل، وهنا ال تفوتين الفرصة أان أدعو كل

املقاوالت وامللزمني يف هذا اإلطار إىل استغالل هذه الفرصة ألداء 
ما بذمتهم من متأخرات ضريبية فقط على األساس وليس الزايدات 
والغرامات، وهاذي فرصة وأقوهلا، فرصة لن تتكرر مرة أخرى، كما 
أن جتاوب احلكومة مع التعديالت املرتبطة ابلضريبة على القيمة 

وقات وعلى وكالء التأمني هو موجه ابألساس املضافة على احملر 
 .للمواطن وأيخذ بعني اإلعتبار أوال وأخريا مصلحتهم

 

فما ينتظران مجيعا من رهاانت كربى حددها جاللة امللك 
حفظه هللا، يف بلورة منوذج تنموي جديد وسياسة مندجمة للشباب 
وجهوية فعالة يتطلب تغليب منطق العمل املشرتك وقيم الوطنية 
الصادقة والوفاء ملقدسات األمة والتضحية يف سبيل الوطن، فجاللة 

للمسرية  37امللك حفظه هللا، أكد يف خطابه األخري مبناسبة ذكرى 
فبفضل هذه القيم وبفضل التعبئة الوطنية اجلماعية، " اخلضراء،

متكن املغرب من اسرتجاع أقاليمه اجلنوبية ويواصل املضي قدما 
يدها للبناء، وما أحوجنا اليوم هلذه القيم وجتسيف مسريات التنمية 

يف املدرسة واألسرة واجملتمع ويف كل اجملاالت لرفع التحدايت 
انتهى منطوق اخلطاب " الداخلية واخلارجية اليت تواجه بالدان

امللكي السامي، إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال 
 تعاىل م عليكم ورمحة هللاابهلل عليه توكلت وإليه أنيب"، والسال

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن يف 
التصويت على مواد اجلزء األول املتعلق ابملعطيات العامة للتوازن 

 .املايل

 
 


