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 الخامسة والخمسينمحضر الجلسة 
 

 أكتوبر 43) 3311 ذو احلجة 8 األربعاء  : التاريخ
4134.) 
، السيد حممد رئيس جملس النوابكرمي غالب السيد    : الرئاسة

 .الشيخ بيد اهلل رئيس جملس املستشارين
زواال  الرابعةابتداء من الساعة  قائدق أربعو  ةساع:  التوقيت
 .العشرينوالدقيقة 

جلسة خمصصة لتقدمي مشروع قانون املالية  :ول األعمالجد
 .1112للسنة املالية  11.511رقم 

 
 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة

والصالة والسالم على أشرف  بسم اهلل الرحمــن الرحيــم
 .المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

 .افتتحت الجلسة
 ،المحترم السيد رئيس الحكومة

 ،المحترم السيد رئيس مجلس المستشارين
 والسادة الوزراء،الوزيرة السيدة 

 السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون،
من الدستور، خنصص  88طبقا ملقتضيات الفصل  

هذه اجللسة لالستماع لعرض السيد وزير االقتصاد واملالية حول 
 .4131للسنة املالية  34..33مشروع قانون املالية رقم 

 .الكلمة اآلن للسيد وزير االقتصاد واملالية، فليتفضل مشكورا
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس مجلس النواب،

 السيد رئيس مجلس المستشارين،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيد وزير الدولة،

 السيدة والسادة الوزراء،
 لبرلمانيون المحترمون،السيدات والسادة ا

يشرفين أن أتقدم أمام جملسيكم املوقرين لعرض اخلطوط 
 لبنة، الذي يشكل 4131الكربى ملشروع قانون املالية لسنة 

جديدة يف مسلسل أجرأة توجهات والتزامات الربنامج احلكومي 
اليت شرعنا يف تنفيذها خالل السنة اجلارية، كما جيسد موعدا 

سيخ االختيارات األساسية للنموذ  اتجمتمعي تشريعيا بامتياز لت 
املتفرد الذي درجت عليه بالدنا حتت القيادة املتبصرة لصاحب 
اجلاللة امللك حممد السادس أيده اهلل ونصره، والذي يرتكز على 
تثمني اإلنسية املغربية املنصهرة مبختلف مكوناهتا وروافدها،  

القانون واملؤسسات وربط ومواصلة البناء الدميقراطي يف إطار دولة 
املسؤولية باحملاسبة، واستثمار منافع النمو القوي واملستدام يف 
تقليص الفوارق االجتماعية واتجمالية، وحتقيق التنمية الشاملة 
الضامنة لالرتقاء باإلمكان البشري الوطين، وتوفري فرص الشغل 
نوا وأسباب العيش الكرمي جلميع املواطنات واملواطنني أينما كا

 .باملدن والقرى وباقي ربوع اململكة
، الذي 4131وهكذا، فإن مشروع قانون املالية لسنة 

 على إلعداده وعرضه الوزارية خمتلف القطاعات جهود تكاثفت
يف احتام تام للمقتضيات الدستورية  ،املؤسسة التشريعية أنظار

 بعد مصادقة اتجملس الوزاري على توجهاته العامة، ،والقانونية
ه ومضامينه من التوجيهات امللكية السامية الواردة يستمد فلسفت

يف خطايب صاحب اجلاللة حفظه اهلل مبناسبة عيد العرش اتجميد 
وذكرى ثورة امللك والشعب هلذه السنة، فضال عن وفائه إىل 
أولويات وتدابري الربنامج احلكومي النابعة بدورها من تعهدات 

غلبية اليت حظيت بثقة الناخبات الربامج االنتخابية ألحزاب األ
والناخبني، وكذا أهداف ميثاق األغلبية املربم بني مكوناهتا فيما 
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يتعلق بالتنزيل األمثل ألحكام الدستور وترسيخ االختيار 
الدميقراطي وتوطيد املد اإلصالحي وختليق احلياة العامة وحماربة 

 .الفساد
املنبثق  وعالوة على استنادها إىل  الربنامج احلكومي

عن ميثاق األغلبية وبرامج األحزاب املشكلة هلا، فقد حرصت 
احلكومة يف إعداد مشروع قانون املالية على االنفتاح على 
إجراءات وتدابري جديدة ومستجدة يف إطار ما يستوجبه 
التشارك مع الفرقاء االقتصاديني واالجتماعيني، والتفاعل مع 

للمواطنات واملواطنني،  دةتطورات الظرفية واحلاجيات املطر 
ا يف املقام األول واألخري للمصلحة العليا لبالدنا، وحتصينا اعتبار 

للمكتسبات اليت حققتها خالل العشرية األخرية، وتعزيز الثقة 
   .يف حاضر وآفاق منوذجنا اتجمتمعي والتنموي

 ،السيدان الرئيسان
 ،السيد رئيس الحكومة

 السيدة والسادة الوزراء،
 ،والسادة البرلمانيون المحترمون السيدات

يأيت إعداد هذا املشروع يف ظل ظرفية دقيقة وصعبة 
 .وطنيا ودوليا
فعلى املستوى الوطين، ساهم تأخر التساقطات  

 .املطرية يف تراجع احملصول الزراعي من احلبوب
أما على املستوى الدويل، فمن املتوقع أن يتواصل 

أوربا، شريكنا األساسي،  تراجع االقتصاد العاملي، خاصة يف
نتيجة استمرار أزمة املديونية واملالية العمومية وتداعيات ارتفاع 

، إضافة إىل التحوالت كالقمح  أسعار البتول واملواد األولية
 .اسية اليت تشهدها منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقياساأل

وهكذا، وبالرغم من بوادر انتعاش االقتصاد العاملي 
قد متت مراجعة توقعات النمو العاملي برسم سنة إمجاال، ف
كما أن آفاق منو منطقة %. 1,1إىل % 3من  4131

األورو، الشريك التجاري واملايل األساسي لبالدنا، تظل 
ضعيفة، حيث متت مراجعة النمو مبنطقة االحتاد األوريب برسم 

 %.1,4إىل % 1,0من  4131
ات ملحوظ للتوقع اجعتر وهذا، فضال عن تسجيل 

% 4,.املرتبطة بوترية منو املبادالت التجارية العاملية لتنتقل من 
 %..,3إىل 

االقتصادية العاملية هشة  وعلى العموم، تظل اآلفاق
املتقدمة لسياسات  بالتاجع، نتيجة اعتماد البلدان ومهددة

العاملية  باألسواق للتوازن احملتمل اقتصادية تقشفية، واالختالل
 يف االقتصادي النمو وترية اخنفاض وكذا والصرف، للسندات
 .األخرى الكربى الصاعدة البلدان ويف الصني

وقد كانت هلذه الظرفية االقتصادية العاملية املتقلبة 
على توازن احلسابات اخلارجية  4133تداعيات سلبية يف سنة 

واملالية العمومية لبالدنا، جتلت يف ارتفاع عجز احلساب اجلاري 
من الناتج الداخلي اإلمجايل  %8 وصل إىل اتمليزان األداء

، ، ولكن دون املساس%8,3وصل إىلوارتفاع عجز امليزانية 
باملقومات األساسية القتصادنا  وهذا هو األساس، دون املساس

الوطين، حبيث أن دينامية النمو ببالدنا ال زالت تسري يف منحى 
 ريقياإفإجيايب مقارنة مع دول منطقة الشرق األوسط ومشال 

ها اإلستاتيجية اليت ما فتئت تنهج وذلك بفضل االختيارات 
بالدنا يف دعم القدرة الشرائية وتقوية االستثمار والتكيز على 
األوراش الكربى املهيكلة والسياسات القطاعية اليت بدأت 
تظهر مثارها من خالل انتعاش الناتج الداخلي اخلام غري 

خاصة  ،ية القطاع الفالحيالفالحي، والتحسن املطرد ملردور 
 . بعد انطالق خمطط املغرب األخضر

ها، سامهت يف تثبيت ثقة وغري  هذه االختيارات
شركائنا، يف الداخل واخلار ، حبيوية وآفاق منو اقتصادنا، مما 
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احلصول على خط ائتماين وقائي من طرف   مكن بالدنا من
 . مليار دوالر أمريكي 6,2صندوق النقد الدويل بقيمة 

درجة "ويف ذات السياق، حافظت بالدنا على 
، مع "Standard&Poor’s"  لةمن طرف وكا "االستثمار

ختفيض آفاق التطور من مستقر إىل سليب، يف الوقت الذي 
تسجل فيه العديد من بلدان العامل، مبا فيها دول اجلوار 
األورومتوسطي، تراجعا يف تصنيفها االئتماين من قبل 

 .املختصة يةالتنقيطاملؤسسات 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا التقييم بقدر ما يكرس، 
من جهة، الثقة يف إرادية بالدنا ملواصلة اإلصالحات بعد 
االستحقاقات الدستورية واالنتخابية األخرية، وجدوى ووجاهة 
السياسة االقتصادية املعتمدة، بقدر ما يؤشر من جهة أخرى، 

بطة بإجناز اإلصالحات املتوخاة إىل اإلكراهات والصعوبات املرت
يف ظل تداعيات األزمة االقتصادية، خاصة لدى شريكنا األول 
االحتاد األورويب، وكذا أمهية االنتظارات االجتماعية يف مقابل  

  .تقلص اهلوامش املالية املتاحة
وأمام هذه االنتظارات واإلكراهات، بادرنا اىل تقومي 

واجهة املرحلة الدقيقة اليت جتتازها سياستنا االقتصادية يف اجتاه م
بالدنا، ألن التدد وعدم القيام باإلصالحات يف وقتها من 

اقتصادية، وبالتايل  -شأنه أن يعمق من اختالل توازناتنا املاكرو
 صعوبة االستمرارية يف ضمان السيادة على القرار االقتصادي

ينها  ح القيام باإلصالحات الالزمة يفالتدد وعدم  .يف بالدنا
، مما سيؤدي سياهم يف اتساع هوة الفوارق االجتماعية واتجمالية

التدد وعدم القيام  .إىل احتقان اجتماعي ال حمالة
باإلصالحات الالزمة سيؤثر على املصداقية اليت حتظى هبا 

وكما تعلمون، كان على  .بالدنا من قبل اتجمموعة الدولية
ع األزمة العاملية، حتت وقبالدنا، وعلى غرار باقي دول املعمور 

 :اخليارين التاليني أن تعتمد أحد

 يقتضي اختاذ إجراءات تقشفية جذرية سريا  األول
وأنتم تعلمون تلك  على خطى بعض الدول األوربية املتوسطية،

 -التقليص من عدد املوظفني -التقليص من األجور: التدابري
من  التقليص -الزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة

وما لذلك من انعكاسات على النمو وعلى  ..املعاشات
 .التماسك االجتماعي

 يتمثل يف هنج توجه ميزانيايت انفاقي االختيار الثاني ،
مبين على  تقوية الطلب الداخلي لتعويض تقلص الطلب 
اخلارجي، عرب مضاعفة االستثمار العمومي وتشجيع 

يزانية العمومية لكن، يف املقابل سيتفاقم عجز امل. االستهالك
، إألى مستويات غري مقبولة وميزان األداءات، وترتفع املديونية

وما لذلك من تأثري مباشر على متويل االقتصاد، وبالتايل احلد 
واالحتقان  خلق فرص الشغلاحلد من من االستثمار و 

 . االجتماعي
حنن، مل نأخذ ال باخليار األول وال باخليار الثاين، بل 

منوذجنا التنموي،  اختيار ثالث ينسجم مع مقوماتاجتهنا حنو 
يف ظل االستقرار  على حتقيق منو تضامين اختيار يراهن

 . اقتصادية-والتحكم يف التوازنات املاكرو
 لتنموي التضامين، الذي ينتظموينبين هذا التصور ا

، 4131جمموع تدابري وإجراءات مشروع قانون املالية لسنة 
من خالل تفعيلها إىل حتقيق نسبة منو على ثالثة روافد هندف 

على أساس حمصول زراعي متوسط، % .,3يف حدود 
من الناتج الداخلي اخلام، % 3,8وتقليص عجز امليزانية إىل 

وضبط احتياطي العملة الصعبة يف مستوى أربعة أشهر من 
 : وتتوزع هذه الروافد كالتايل .واردات السلع واخلدمات

لة االستثمار العام واخلاص تشجيع وتقوية مواص ،أوال -
املنتج لفرص تشغيل الشباب، مع دعم وتطوير املقاوالت 

 الصغرى واملتوسطة؛ 
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حتسني تنافسية االقتصاد الوطين جلعله أكثر  ،ثانيا -
إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض التصديري، مع العمل على 
احلفاظ على حصصنا يف األسواق التقليدية، وولو  األسواق 

 العربية واإلفريقية؛اجلديدة  املنبثقة
تقوية آليات التضامن االجتماعي واتجمايل، مع  ،ثالثا -

احلفاظ على القدرة الشرائية، وتعزيز االستهداف يف السياسات 
، وهو ما ميثل العمومية للفئات املعوزة واملناطق األكثر خصاصا

ام األمان من أجل منو مستدام مشروط باالستقرار والسلم صم
 .عياالجتما

وسيظل إجناز اإلصالحات اهليكلية الضرورية وحتسني 
احلكامة يف صميم هذا النموذ  التنموي، مستنريين يف ذلك 
بالتوجيهات امللكية السامية مبناسبة عيد العرش هلذه السنة، 

التجاوب مع "واليت حث فيه جاللته احلكومة على 
مع الحرص على تحقيق  ،المتطلبات االجتماعية للمواطنين

بهدف تحصين  ،حكامة جيدة للسياسة المالية لبالدنا
والحفاظ على مصداقيتها على الصعيد  ،قدراتها التنموية

 . ق امللكي الساميانتهى النط" الدولي
  ،السيدان الرئيسان

 ،السيد رئيس الحكومة
 ،السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون

لى وفق هذا التوجه التنموي التضامين، الذي يشدد ع
مستوى رافده األول، على تشجيع وتطوير االستثمار املنتج 
واحملدث لفرص الشغل، واصلت احلكومة سياستها اإلرادية يف 

تبلغ االستثمارات العمومية املعبأة بالنسبة يث هذا الصدد، حب
مليار درهم، ستخصص  381ما جمموعه  4131لسنة 

عة وموانئ ملواصلة تأهيل البنية التحتية من طرق سيارة وسري
وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية 

 .والرحيية ومشاريع التنمية احلضرية واخلدمات االجتماعية

وسعيا منها لتثمني أمثل لالستثمارات العمومية، 
ستعمل احلكومة على إطالق جيل جديد من االستثمارات 

هود يشجع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص،  ويوجه اجل
املبذولة صوب تشييد أوراش مكملة ملا سبق إجنازه من أوراش 
تنموية كربى، هبدف استغالهلا بكيفية أجنع وحتسني مردوديتها 

من خالل  ،االقتصادية واالجتماعية ووقعها على حياة املواطنني
إبراز أقطاب جهوية للتنمية وتعزيز قدرهتا على استقطاب 

 .االستثمارات اخلاصة
الل هذا اتجمهود االستثماري اهلام إىل وهندف من خ

توفري ظروف تطور النسيج اإلنتاجي الوطين، وعلى اخلصوص 
من % .5املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت تشكل حوايل 

 . هذا النسيج
ويف هذا اإلطار، أعطى مشروع قانون املالية لسنة 

أمهية قصوى للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، من  4131
جمموعة من التدابري املندجمة واملتكاملة، يأيت يف  خالل اقتاح

تقليص الضريبة املطبقة  عربمقدمتها تقليص العبء الضرييب 
اليت حتقق أرباحا تساوي أو تقل عن على الشركات 

وسوف يستفيد . 31%ىل إ %11من  درهم 411.111
 .من املقاوالت 00%من هذا االجراء حوايل 

ع املقاوالت ويف ذات السياق، ومن أجل تشجي
الصغرى واملتوسطة على رفع رأمساهلا، مينح مشروع القانون املايل 
بالنسبة للمقاوالت املعنية ختفيضا يف الضريبة على الشركات  

وهو اإلجراء الذي سيكلف امليزانية   %41إىل % 11من 
 .مليار درهم 3العامة حوايل 

وعالوة على ذلك، تويل احلكومة عناية خاصة 
من خالل وضع منتو  جديد  ،يل هذه املقاوالتلتحسني متو 
، باإلضافة إىل الشروع يف تطبيق "ضمان إكسربيس: "للضمان

 . القانون املتعلق بآجال أداء املبالغ املستحقة لفائدة املقاوالت
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من % 41كما ستخصص الدولة نسبة ال تقل عن 
 .لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة الصفقات العمومية
تقوية القدرات التدبريية للمقاوالت الصغرى  ويف إطار

واملتوسطة، ستعمل احلكومة ضمن مشروع قانون املالية على 
تفعيل اآلليات الرامية لتشجيع االبتكار والبحث عرب ختصيص 

، "تطوير"و" انطالق"مليون درهم لربناجمي  331ما يناهز 
الرامية " إمناء"و" مساندة"و" امتياز"فضال عن دعم برامج 

اليت وحتسني تنافسيتها وإنتاجيتها، املقاوالت ملواكبة املقاوالت 
لتطور من خالل ختصيص مبلغ ذاتية لتتوفر على إمكانات 

 .مليون درهم 311
وحرصا منها على مواكبة هيكلة املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة وتقوية قدراهتا التنافسية، ستعمل احلكومة على 

 .اندما  الشركاتضمان احلياد اجلبائي يف عملية 
وهذا باإلضافة إىل التدابري الضريبية التحفيزية الرامية 
إىل  تشجيع القطاع غري املنظم على االندما  يف النسيج 

من االستفادة من باقي التدابري بالتايل االقتصادي، ومتكينه 
 .املوجهة لفائدة ملقاوالت الصغرية واملتوسطة

  ،السيدان الرئيسان
 ،ومةالسيد رئيس الحك

 السيدة والسادة الوزراء،
 ،السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون

ال خيفى عنكم أن احلكومة وهي تعمل على دعم 
االستثمار وتطوير املقاوالت الصغرى واملتوسطة، لتمي من 

فرص لق خالل ذلك إىل  توفري شروط منو قوي وسليم خي
 . الشغل الالئق لشبابنا وخاصة حاملي الشهادات

يف هذا الصدد،  تقتح احلكومة ضمن مشروع قانون و 
التدابري الرامية لدعم التشغيل والتشغيل املالية جمموعة من 

الذايت، وخاصة عرب برامج تستهدف معاجلة إشكالية البطالة 

الطويلة األمد وفتح إمكانيات جديدة إلدما  الشباب حاملي 
إقرار  الشهادات، منها تشجيع التشغيل يف النسيج اجلمعوي

على التعويض الشهري الذي يتقاضاه  اإلعفاء الضرييب
 .4138دجنرب  13 إىل غاية املتدرب،

ويف إطار التقائية برامج التكوين مع إجناز أهداف 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت هتم تكوين وإدما  الشباب 

مشروع للتكوين  314املنقطعني عن الدراسة، فقد متت برجمة 
  81.111 يستفيد منه حوايلالتدر  املهين  ستوىعلى م

 .ةالقروي قطناشاب خاصة بامل
ومبوازاة مع هذه اجلهود، يقتح مشروع قانون املالية  

 %1.منصب مايل ستخصص أزيد من  43.131إحداث 
 .منها للقطاعات االجتماعية ومرافق القرب يف خدمة املواطن

  ،السيدان الرئيسان
 ،السيد رئيس الحكومة

 السيدة والسادة الوزراء،
 ،السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون

إذا كان تعزيز النمو ودعم التشغيل يشكل أوىل 
أولوياتنا، فإن تعزيز تنافسية االقتصاد الوطين وتوطيد التوازنات 

اقتصادية لبالدنا يعد الرافد الثاين يف التوجه التنموي -املاكرو
احلكومة اهتماما خاصا لتحسني إذ تويل  .التضامين املعتمد

تنافسية االقتصاد الوطين، يف ظل اختالل توازناتنا اخلارجية 
واخنفاض مستوى احتياطي الصرف وتأثري ذلك على مستوى 

 .السيولة وشروط متويل االقتصاد الوطين
ويف هذا اإلطار، سيتم العمل ضمن مشروع قانون 

تيجيات القطاعية جناز االستاإعلى تسريع وترية  4131املالية 
حيث ستعطي احلكومة األولوية  اإلنتاجيهبدف حتقيق التنويع 

من خالل مواصلة تطوير املهن  ،لدعم االستثمار الصناعي
العاملية للمغرب، باملوازاة مع تطوير قطاعات صناعية جديدة 
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ذات قيمة مضافة عالية كالصناعات امليكانيكية والكيميائية 
 .ات الدوائيةوالشبه كيميائية والصناع

ومن املنتظر أن يشكل هذا التوجه نواة  لربوز نسيج 
" رونو"صناعي يواكب املشاريع االستثمارية الكربى  مثل 

طويره وتعميمه ت واليت ستعمل احلكومة على، "بومبارديي"و
 .على قطاعات أخرى كالسكك احلديدية والطاقات املتجددة

التنافسية، هذا عالوة على تعزيز قدراتنا التصديرية و 
من خالل حتسني تسويق منتوجات األقطاب الفالحية، 
وتكثيف التويج السياحي ملواكبة االستثمارات املنجزة مبختلف 

 .احملطات السياحية وتسريع وترية استكماهلا
كما ستعمل احلكومة على تقليص تكاليف اإلنتا  
املتعلقة بأنشطة النقل والتلفيف والتخزين من خالل أجرأة 

ستاتيجية اللوجستيكية وتفعيل الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اال
اللوجستيكية، وذلك هبدف تطوير شبكة وطنية مندجمة 
للمناطق اللوجستيكية بالقرب من أهم أحواض االستهالك 

 . ومناطق اإلنتا 
على ذلك، ستتم مواكبة هذا اجلهود مبجموعة  زيادةو 

الرسوم اجلمركية املطبقة من التدابري، منها ما يتعلق بتقليص 
من أجل  الفالحي األساسية، خصوصا يف اتجمالعلى املواد ا

تعزيز اخنراط القطاع الفالحي املغريب يف السوق العاملية، يف 
إطار أهداف خمطط املغرب األخضر، وحتسني القدرة التنافسية 

 .للقطاع الفالحي، مع مراعاة خمتلف سالسل اإلنتا 
كبة، يف هذا اإلطار، على تنويع كما أن احلكومة من  

من خالل  ،وتقوية العالقات مع الشركاء االقتصاديني لبالدنا
استغالل أمثل التفاقية التبادل احلر مع االحتاد األورويب 
والواليات املتحدة األمريكية وتسهيل الولو  إىل األسواق 
اجلديدة، خاصة يف إفريقيا اليت تعرف بلداهنا منوا مطردا يف 

 . وات األخرية، و كذا يف العامل العريبالسن

ويف هذا الصدد، استطاعت بالدنا أن حتظى بوضع 
من خالل بناء شراكة  ،متقدم مع دول جملس التعاون اخلليجي

استاتيجية مهمة مت تفعيل مضامينها مبناسبة زيارة العمل 
امليمونة اليت قام هبا جاللة امللك مؤخرا إىل كل من اململكة 

لسعودية وإمارة قطر واإلمارات العربية املتحدة ودولة العربية ا
وهي البلدان اليت بادرت  .، فضال عن األردن الشقيقةالكويت

إىل املسامهة يف برامج التمويل ملشاريع التنمية ببالدنا على 
 .يف ظرف مخس سنوات مليار دوالر، .شكل هبات بقيمة 

وى الثنائي لتطوير وهذا باملوازاة مع اجلهود املبذولة  على املست
الفرص املتاحة يف جمال املبادالت التجارية واستثمارات 
الصناديق السيادية والفاعلني اخلواص بكيفية مباشرة أو يف 

 . إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
وهتم هذه املشاريع، اليت تندر  يف إطار البعد 

من طرف االستثماري التنموي العمومي، واليت مت اختيارها 
الدولة يف إطار الربامج واألوراش املفتوحة للمخططات 
القطاعية، جماالت إنتاجية مثل الفالحة، وقطاعات اجتماعية 
مهمة وخمتلفة كالصحة والتعليم األساسي والتعليم العايل 
والسكن االجتماعي، وإجناز البنيات التحتية والتجهيزات 

ي سيكون له وقع األمر الذ. األساسية من طرق وسدود وموانئ
على حتسني مستوى العيش وإحداث فرص  مباشر وملموس

  .التشغيل بالنسبة للمواطنات واملواطنني يف املناطق املستهدفة
هذا، وستعمل احلكومة على مواكبة املقاوالت املصدرة 
من خالل تفعيل عقود تنمية الصادرات من أجل حتسني 

لولو  إىل األسواق متكني هذه املقاوالت من ا العرض التصديري
 .اجلديدة العربية واإلفريقية

  ،السيدان الرئيسان
 ،السيد رئيس الحكومة

 السيدة والسادة الوزراء،
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 ،السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون
بقدر حرص احلكومة على تعزيز النمو، فإهنا حترص 
يف اآلن ذاته على ضمان التوزيع العادل لثماره، وهو ما يتمجه 

يف إطار مشروع قانون  ،فد الثالث لتوجهنا التنموي التضامينالرا
، واملتعلق بدعم آليات الضمان االجتماعي 4131املالية لسنة 

بغية تقليص الفوارق االجتماعية واتجمالية، وذلك من خالل 
اقتاح جمموعة من التدابري واآلليات، على رأسها إعادة تأهيل 

العرض واجلودة واحلكامة  املنظومة التعليمية من خالل حتسني
تسهيل اندما   والرفع من قدرات املوارد البشرية، باملوازاة مع
من خالل التكيز  املتعلمني يف احلياة اليومية ويف سوق الشغل

 .على مسالك التكوين املهنية
الفرص، ستكثف  وتكافؤ التضامن وترسيخا ملبادئ

لصحية ا للخدمات ولو  املواطنني لضمان احلكومة جهودها
وحتسني العرض الصحي وإعادة تنظيم املستعجالت الطبية عرب 
 .   تقوية النقل الطيب االستعجايل والوحدات االستعجالية املتنقلة

 حرصت احلكومة، يف إطار السكن، وهبدف توفري
إعفاء السكن ذي  ، على4131لسنة  املالية قانون مشروع

للفئات  وجهامل( ألف درهم 331)القيمة العقارية املنخفضة 
    وذلك على غرار  ذات الدخل احملدود من مجيع الضرائب،

واجلدير بالذكر أن . نقوم به بالنسبة للسكن االجتماعيما 
 8,1حجم التحفيزات اجلبائية املوجهة إىل قطاع السكن تقدر 

 .مليار درهم
وموازاة مع ذلك، يقتح مشروع قانون املالية إحداث 

طبقة املتوسطة تتاوح مساحته ما بني منتو  جديد موجه إىل ال
درهم  111..مت مربع بسعر ال يتجاوز  3.1و 311

للمت املربع، وذلك يف إطار دعم القدرة الشرائية هلذه الشرائح 
عبئا كبريا يف  ، كما تعلمون،حبكم أن كلفة السكن تشكل

 .األسر تلك نفقات

احلكومة األولوية لتعزيز  يإىل جانب ذلك، ستعط
استهداف الفئات املعوزة وذات الدخل احملدود، عرب  آليات

دعم التماسك االجتماعي، والذي  توفري موارد قارة لصندوق
قتح مشروع قانون املالية بشأهنا إحداث مسامهة تضامنية ي

 :مطبقة
  مليون درهم؛ 41على أرباح الشركات اليت تفوق 
  ألف درهم يف  111وعلى الدخول الصافية اليت تفوق

 .السنة
أن هذا اتجمهود التضامين مع  ، علىوجيب التأكيد هنا

من تداعيات األزمة،  تضررا الفئات املعوزة، اليت هي األكثر
يف املائة من األشخاص اخلاضعني على  3يهم فقط أقل من 
غري معنيني  % 99,1أي أن أكثر من  .الضريبة على الدخل

 .هبذا اإلجراء
رفع نسبة الضريبة املوارد املتأتية من  هذا، فضال عن

املطبقة على األرباح العقارية الناجتة عن التفويت األول 
ىل إ %02للعقارات اليت يتم إدخاهلا يف املدار احلضري من 

02.%  
وستمكن اإلمكانيات املالية املعبئة يف هذا اإلطار من 
تسريع عملية تعميم نظام املساعدة الطبية، وتوطيد وتوسيع 

للمساعدات املالية " تيسري"برنامج قاعدة املستفيدين من 
املباشرة لفائدة متدرس أبناء األسر الفقرية، باإلضافة إىل توسيع 
قاعدة املستفيدين من هذا الربنامج لتشمل أسر األشخاص 
ذوي االحتياجات اخلاصة غري القادرين عن العمل منهم 

 . واألطفال يف سن التمدرس
ن مشروع وباملوازاة مع ذلك، ستعمل احلكومة، ضم

 48، على استكمال تنفيذ نتائج اتفاق 4131قانون املالية 
أبريل للحوار االجتماعي، يف إطار تشاركي مع النقابات األكثر 

كما ستواصل احلكومة دعم . متثيلية والفاعلني االقتصاديني
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مليار درهم  31القدرة الشرائية للمواطنني من خالل ختصيص 
 .  لصندوق املقاصة

الفوارق اتجمالية، يتضمن مشروع قانون  هبدف تقليصو 
جمموعة من التدابري لفائدة العامل القروي  4131املالية لسنة 

واملناطق اجلبلية، وفق مقاربة ترتكز على االندما  التايب 
وتكامل وتناسق التدخالت القطاعية للدولة يف جماالت إجناز 

ة، والربط الطرق القروية، واملراكز الصحية، واملؤسسات التعليمي
وهلذا الغرض، ستعمل . بشبكات املاء والكهرباء واالتصال

احلكومة على تعزيز اإلمكانيات املالية لصندوق التنمية القروية 
مليار درهم،  .,3واملناطق اجلبلية، لتتفع من مليار درهم إىل 

مليون درهم لتفعيل االستاتيجية اجلديدة  11.مع ختصيص 
 .لتنمية املناطق اجلبلية

وستسهر احلكومة على ضمان تناسق التدخالت 
القطاعية مع املشاريع املربجمة يف إطار برنامج التأهيل التايب 
الذي يندر  يف إطار املرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية 

ماليري درهم  .صص له غالف مايل يناهز شرية والذي خالب
رهم مليار د 3، منها .413-4133 ما بني خالل الفتة
 .4131برسم سنة 

  ،السيدان الرئيسان
 ،السيد رئيس الحكومة

 السيدة والسادة الوزراء،
 ،السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون

يكتسي تفعيل اإلصالحات املؤسساتية واهليكلية أمهية 
ليس فقط فيما يتعلق بتشيد اإلنفاق العمومي،  إستاتيجية،

وط منو اقتصادي مضطرد بل على اخلصوص بالنسبة لتوفري شر 
 .وضمان توزيع عادل لثماره على املستويني االجتماعي واتجمايل

 اإلصالحات تنفيذ وستحرص احلكومة على
ومنفتحة، هتم  تشاركية مقاربة عرب الضرورية واهليكلية املؤسساتية

 والالمتركز املتقدمة واجلهوية العدالة اخلصوص إصالح على
طار ،ملالية، حيث انطلقنا، يف قانون ال التنظيمي والقانون

العمل املشتك مع جلنيت املالية مبجلسي الربملان، يف تدارس 
 .وإغناء مسودته األولية

وحرصا منها على التنزيل الدميقراطي ملقتضيات 
الدستور، فإن احلكومة عاقدة العزم، تنفيذا للتوجيهات امللكية 

 التنظيمية والقوانني القوانني خمتلف بلورة السامية، على تسريع
الساهرة على النهوض باحلكامة  بتعزيز دور املؤسسات املتعلقة

اجليدة، إىل جانب دعم عمل اهليأة العليا لإلصالح العميق 
والشامل ملنظومة العدالة وتفعيل توصياهتا، باملوازاة مع اختاذ 
 التدابري الرامية ملواكبة تأهيل املنظومة القانونية، وحتديث اهلياكل
القضائية، وتأهيل املوارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، 

 .تعزيز املساعدة القضائيةمع وترسيخ مبدأ استقالل القضاء، 
تفعيل  يف ماضية احلكومة فإن ذلك، على وعالوة

مجلة من اإلصالحات اهليكلية، ستنصب أساسا على إصالح 
ف إىل صندوق املقاصة وفق مقاربة تدرجيية تشاركية هتد

التحكم يف كلفة الدعم ومواصلة احلفاظ على القدرة الشرائية 
إصالح  هنالك كذلك. مع استهداف الفئات املعوزةللمواطنني 

أنظمة التقاعد من أجل ضمان دميومتها وتوازهنا وتوسيع قاعدة 
املستفيدين من خدماهتا، وكذا إطالق اإلصالح الضرييب هبدف 

لة االجتماعية، فضال عن حتقيق مزيد من اإلنصاف والعدا
توحيد األنظمة املؤطرة للصفقات العمومية وتبسيط املساطر 

 .املرتبطة هبا
هي  ،السيدات والسادة الربملانيون احملتمونلكم إذن، ت

ا مشروع أهم اخلطوط الرئيسية والتوجهات الكربى اليت يتضمنه
نقتح من خالله على  ، الذي4131قانون املالية لسنة 

ميثاقا للنمو التضامين يف ظل االستقرار االقتصادي م جملسيك
 .واالجتماعي لبالدنا
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وإن حرص احلكومة األكيد على ضرورة حتصني 
وي املتميز املكتسبات اليت حتققت بفضل منوذجنا التنم

ا، من خالل هذا املشروع، نوالدينامي، ال يضاهيه إال عزم
العاملية، ملضاعفة اجلهود الكفيلة مبواجهة تداعيات األزمة 

واحلفاظ على سيادة القرار املايل واالقتصادي، بعيدا عن 
       نأى عن اخليارات اجلذرية السهلة النتظارية والتدد، ومبا

حبيث عملنا على وضع  ،أو اتجمازفات غري حمسوبة العواقب
 :خطة عمل تفاعلية واستشرافية ترتكز على

  مواصلة االستثمار العمومي وتشجيع االستثمار
اخلاص املنتج للقيمة املضافة وفرص التشغيل للشباب عرب دعم 

 وتطوير املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
  ،حتسني تنافسية االقتصاد الوطين جلعله أكثر إنتاجية

وتنمية وتنويع العرض التصديري، خاصة املوجه إىل األسواق 
 املنبثقة العربية واإلفريقية؛

 تجمايل، مع احلفاظ تقوية آليات التضامن االجتماعي وا
على القدرة الشرائية، وتعزيز االستهداف يف السياسات 

 .العمومية للفئات املعوزة واملناطق األكثر خصاصا
إننا يف ظرفية دقيقة حتتا  إىل تعبئة ومتاسك مجيع 

ومعارضة، من فعاليات  حلية، حكومة وبرملانيني، أغلبيةالقوى ا
ب روح املسؤولية اقتصادية ونقابات وجمتمع مدين، بتغلي

واملبادرة واالجتهاد واإلبداع من أجل مواجهة التحديات 
املطروحة، وضبط التوازن احليوي بني التطلعات املشروعة اليت 
تعكس دينامية جمتمعنا من جهة، واإلصالحات األساسية 
االقتصادية واالجتماعية امللحة اليت ال حتتمل التأخري من جهة 

واهلوامش احملدودة اليت تتيحها املالية ثانية، وبني اإلمكانيات 
 .العمومية، من جهة ثالثة

ولنا يف اخلطاب السامي، الذي ألقاه جاللة امللك 
حممد السادس حفظه اهلل مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية 

احلالية، هنجا قوميا يف ترسيخ عالقات التعاون بني احلكومة 
ونكران الذات، وجعل والربملان والتحلي باملسؤولية والنزاهة 

الصاحل العام فوق كل اعتبار، وذلك حىت نتمكن إن شاء اهلل  
من جتاوز تبعات الظرفية الدولية الصعبة، واستثمار الفرص 
املتاحة أمام بالدنا مبا يضمن االستجابة النتظارات املواطنات 
واملواطنني، واالستعداد ملرحلة ما بعد األزمة العاملية بتقوية 

ت والشروط الكفيلة بتأكيد الثقة يف اقتصادنا الوطين اإلمكانا
 .واملضي يف تعميق أسس مشروعنا اتجمتمعي املتضامن واملتوازن

إىل  ، بعد إذن السيدان الرئيسان،أعطي الكلمة اآلن
إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير املكلف بامليزانية، األخ زميلي 

، 4131 لتقدمي عرض تفصيلي حول حمتوى مشروع ميزانية
وسنبقى معا رهن إشارة السيدات والسادة الربملانيني لتقدمي 
املزيد من املعطيات والتوضيحات اليت حيتاجوهنا من أجل 

  .تدارس ومناقشة مضامني هذا املشروع
والسالم عليكم عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم خبري، 

 .ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

 .ير املنتدبتفضلوا السيد الوز 
السيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير 

 :االقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
والصالة والسالم على سيدنا  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
 يس الحكومة المحترم،السيد رئ

 السيد وزير الدولة،
 ،المحترمونالسيدة والسادة الوزراء 

 السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
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أن أتقدم أمام املؤسسة التشريعية املوقرة بدوري يشرفين 
ألبسط بعض املعطيات التفصيلية ملشروع قانون املالية لسنة 

مشاريع خمتلف السياسات ارتباطا مبضامني برامج و  ،4131
تغىي االستعمال بالعمومية املبنية على أساس مقاربة إرادية ت

األمثل للسياسة املوازناتية وجعلها يف خدمة اإلستاتيجية 
 .ببالدنا احلكومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

ن مشروع قانون املالية املعروض إوعلى هذا األساس، ف
مرافق وارده املرصدة يف امليزانية العامة و للتخيص الربملاين تبلغ م

 الدولة املسرية بصورة مستقلة و احلسابات اخلصوصية للخزينة
 :وتتوزع هذه املوارد كما يلي . مليار درهم 53,.13ما قدره 
 مليار درهم ؛ 1.,481: امليزانية العامة  
 مليار درهم ؛ 1: مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  
 مليار درهم؛ 5.: وصية للخزينةاحلسابات اخلص 
 :تتوزع املوارد الرئيسية املرصدة يف امليزانية العامة كما يليكما 

 : بالضرائب املباشرة والرسوم املماثلة وتقدر  
مليار درهم،  وتتشكل أساسا من حصيلة 77,55

مليار درهم وحصيلة  32,95الضريبة على الدخل بـ 
 درهم؛ مليار 42,54: الضريبة على الشركات ب

 مليار درهم؛9 الرسوم اجلمركية وتقدر بـ  
 مليار درهم؛78,93 الضرائب غري املباشرة وتقدر بـ  
مليار 13,84 رسوم التسجيل والتمرب وتقدر بـ  

 درهم؛
عائدات مؤسسات االحتكار واالستغالل واملسامهات  

 .مليار درهم  12,56 ـ:باملالية للدولة وتقدر 
القصوى للتحمالت برسم  تقدر املبالغ ويف املقابل،

مليار درهم مبا 358 حوايل  4131مشروع قانون املالية لسنة 
يف ذلك خمتلف التحويالت املالية املتوقعة بني امليزانية العامة 

مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة واحلسابات اخلصوصية و 
 . للخزينة

 :وتتوزع حتمالت امليزانية العامة كما يلي 
 مليار درهم؛355,48 :  نفقات التسيري 
 ؛مليار درهم39,26 :  العمومي نفقات الدين 
املفتوحة  األداء اعتمادات تقدرو   : نفقات االستثمار 

 8,51.  4131رسم السنة املالية الغرض ب هلذا
وتضاف إليها اعتمادات االلتزام للسنة . مليار درهم

 28,15والسنوات اليت تليها والبالغة  4133املالية 
درهم، واالعتمادات املرحلة من االعتمادات مليار 

واليت مل  ،2012امللتزم هبا يف إطار قانـون املالية لسنة 
مليار  13,50يصدر األمر بأدائها واليت تقدر ب 

  .مليار درهم السنة املاضية 38، مقابل درهم
يفوق جمموع االعتمادات املرصدة لفائدة  ،وبذلك

 311مبلغ  قات االستثمــاراإلدارات التابعة للدولة برسم نف
 .مليار درهم

وإىل جانب نفقات استثمار امليزانية العامة، يتشكل 
 :االستثمار العمومي أيضا من

 :ب ملؤسسات واملنشآت العامةانفقات استثمار  
 ؛مليار درهم 114

مليار  34: بنفقات استثمار اجلماعات التابية  
  ؛درهم

صوصية نفقات االستثمار اخلاصة باحلسابات اخل 
  ؛مليار درهم 12: بللخزينة 

نفقات االستثمار ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  
  .مليون درهم 801
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 أيها السيدات والسادة،
والوثائق املرافقة له،  2013ذا كان قانون املالية لسنة إ
ل مرة، األول عن غنائها بثالثة تقارير تقدم للربملان ألو إواليت مت 

، والثالث يتعلق بالدين ، والثاين يتعلق باملقاصةريةاملوارد البش
يتطرق  2013ذا كان قانون املالية لسنة إ ، أقولالعمومي

بتفصيل للربامج واملشاريع املربجمة هبذه السنة، فال بأس أن 
القطاعات  بعضأستعرض أمامكم اخلطوط العريضة لربامج 

 . تحتيةوالسيما القطاعات االجتماعية والبنيات ال الوزارية
وسيقتصر هذا التقدمي على املشاريع الكربى للبنيات 
التحتية االقتصادية واالجتماعية لتقريب الربملان ومن خالله 

 2013الرأي العام الوطين من بنية التوزيع القطاعي مليزانية 
 .واتجمهود العمومي يف هذا اتجمال

ففيما خيص قطاع التبية وأبدأ بقطاع التبية الوطنية، 
مليار درهم  ,1042مبا يناهز  ، سيحظى هذا القطاع وطنيةال

ويف هذا اإلطار،  .املدرسة الوطنية ستخصص أساسا لتأهيل
ستعمل احلكومة على مواصلة اتجمهودات يف جمال توسيع 

 ،مؤسسة مدرسية 85.العرض املدرسي عرب تسريع بناء 
على إعدادية متوفرة  81باإلضافة اىل البدء بإجناز برنامج بناء 

داخلية، وذلك من   11ثانوية و 81إىل باإلضافة  ،داخليات
باإلضافة اىل ذلك، سيتم . أجل االستجابة للطلب املتنامي

إطالق الشطر األول من برنامج وطين لتعويض البنايات 
مؤسسة مدرسية، وذلك من أجل  .4املدرسية اجلاهزة يضم 

لتعلم ظروف ا الرفع من جودة املؤسسات التعليمية وحتسني 
مدرسة  1.إنطالق إجناز  4131كما ستعرف سنة . التعليمو 

 .مجاعاتية جديدة

وحرصا على دعم ريادة اجلامعة املغربية يف التكوين 
واإلشعاع والبحث العلمي، سيخصص لقطاع التعليم العايل 

التصدي  من أجل مليار درهم  9,66غالف مايل يقارب 

و منهما القطاع، لظاهريت االكتظاظ وضعف اجلودة اليت يشك
توسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية  وذلك من خالل

مؤسسات  8للمؤسسات اجلامعية احلالية، والشروع يف بناء 
 511..3أي ما يناهز )مدرجا إضافيا  43جامعية جديدة و

، وتسريع تطوير الشعب املهنية، (مقعدا بيداغوجيا جديدا
ملمنوحني ليصل إىل والرفع من قيمة املنحة ومن عدد الطلبة ا

طالبا، والرفع من القدرة االستيعابية لألحياء  438.811
سريرا إضافيا، وإعطاء االنطالقة  35.111اجلامعية مبا يناهز 

 . مطاعم جامعية جديدة لتقدمي خدماهتا للطلبة 8ل 

مليار درهم لقطاع  12,37وسيخصص مبلغ يناهز 
 اتجمال والرامية الصحة هبدف مواكبة السياسة احلكومية يف هذا

إىل تفعيل احلق يف الصحة للجميع وضمان جودة اخلدمات 
وكذا توزيعها بطريقة متكافئة على جمموع التاب  ،الصحية
 .الوطين

، القطاع احليوي وعيا منها باألمهية البالغة هلذاو  
 استاتيجية جديدة لقطاع الصحةبادرت احلكومة إىل إطالق 

ى تعزيز الشراكة بني القطاع ، ترتكز عل4138-4134 للفتة
تقوم على مخسة حماور و  العام واخلاص وهنج سياسة طبية للقرب

توفري اخلدمات الصحية وحتسني االستقبال؛ وحتسني  :وهي
 حكامة قطاع الصحة؛ وتفعيل التغطية الصحية األساسية؛

 .  تطوير برنامج اليقظة الصحية وحماربة األمراضو 

، 4131سيتم خالل سنة  ،وتفعيال هلذه اإلستاتيجية
وحدة طبية استعجالية للقرب، ووضع مثانية مصاحل  11إنشاء 

مصلحة متنقلة  .3كذا تفعيل و  للمساعدة الطبية االستعجالية
للمستعجالت واإلنعاش، وتعزيز توفري وتتبع األدوية 
واملستلزمات الطبية األساسية على مستوى سالسل اخلدمات 

ة إىل مواصلة تأهيل املستشفيات هذا، باإلضاف. االستعجالية
ملركز العمومية وحتسني خدماهتا، واستكمال أشغال بناء وجتهيز ا
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وكذا إطالق الدراسات من أجل  ،االستشفائي اجلامعي لوجد
بناء املراكز االستشفائية اجلامعية ألكادير وطنجة، ومواصلة 

مالل وورزازات ببين بناء مراكز القرب لعال  السرطان أشغال 
بالعيون  ومراكز جهوية لعال  السرطان ،طوان والراشيديةوت

 .وأسفي ومكناس، ووجدة وطنجة 

حمركا حقيقيا للنمو وعامال من عوامل التقدم  وباعتباره
االجتماعي واملسامهة يف حتسني الظروف املعيشية للسكان، 

من خالل   احلكومة اهتماما بالغا لقطاع السكن أولت
ماليري درهم، مبا فيها املوارد  4غالف مايل يناهز  ختصيص

 .املعبأة يف إطار صندوق التضامن للسكىن واالندما  احلضري

يف إطار  ،وتتمثل اإلجراءات األساسية املزمع تنفيذها
مدن ''برنامج  يف تسريع ،4131مشروع قانون املالية لسنة 

 ، إعالن سبع مدن جديدة بدون صفيحعرب ''بدون صفيح
اليت مت  ،''يل املباين اآليلة للسقوطتأه''ومواصلة برنامج 

صندوق التضامن للسكىن واالندما  "إدماجها يف إطار 
بالقرب من  مدن جديدةومواصلة إجناز أربع " احلضري

 مراكش، الرباط، الدار البيضاء و طنجة، والرفع من وترية اجناز
والسكن االجتماعي املنخفض  السكن االجتماعيبرامج 
املنتو  اجلديد  جتماعي املوجه للكراء والسكن االو  التكلفة،

املوجه للطبقة السكن الذي مت الكالم عنه سابقا وهو 
الضريبة   بإعفاءات موجهة للمواطنني، اإلعفاء من ،املتوسطة
ومن التحفيظ العقاري، منهج جديد يف  التسجيل على 

 .اإلعفاءات

ويف إطار العناية باألسرة واملرأة والطفولة واألشخاص   
 4131سنني وذوي االحتياجات اخلاصة، ستعرف سنة امل

تفعيل صندوق التكافل العائلي قصد مساندة النساء املطلقات 
 694 فضال عن توفري   ،واألطفال الذين هلم احلق يف النفقة

مليون درهم لتفعيل استاتيجية وطنية للتنمية هتدف إىل الرفع 

األطفال ضحايا  ومواكبة من متثيلية النساء يف مجيع اتجماالت،
واألطفال املهملني، ورفع مستوى مؤسسات الرعاية  العنف

ودعم األنشطة املدرة للدخل لفائدة  االجتماعية للمسنني،
األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذا منح املساعدات املالية 

 .للجمعيات العاملة يف اتجمال

وفيما خيص قطاع الشباب والرياضة، ستتم مواصلة 
ف االستقبال يف مراكز محاية الطفولة جمهودات حتسني ظرو 

وتوسيع شبكة املخيمات مع الزيادة يف طاقتها االستيعابية 
مستفيد وحتسني الدعم املايل لفائدة  111.111لبلوغ 

كما سيتم العمل على تنمية شبكة املنشآت   .مجعيات الشباب
وقد . الرياضية ومنشآت االستقبال ومؤسسات القرب للشباب

 .مليار درهم 3,1 غالف مايل يصل إىل  مجه الرباخصص هلذ

يتكز االهتمام على تغطية التاب ، ويف جمال الثقافة
مخسة  من خالل إحداث ،الوطين مبؤسسات القرب الثقافية

ومخسة عشر  ةعشر دار للثقافة وثالثة معاهد موسيقية ومسرحي
كما سيتم  .مركزا ثقافيا جديدا بشراكة مع اجلماعات احمللية

" الصندوق الوطين للعمل الثقايف"ل إضافية من خالل ضخ أموا
لتمويل اإلجراءات الرامية إىل تشجيع نشر وتوزيع الكتاب على 

 الثقافية الصعيد الوطين، وتنظيم الفعاليات الثقافية واملهرجانات
ص وقد خص. ين املادي وغري املاديالفنية وتطوير التاث الوطو 

 .مليون درهم 571لقطاع الثقافة غالف مايل يقدر ب 

 امليزانية جمهودن إأما فيما خيص قطاع االتصال، ف
سريكز على دعم السياسة احلكومية القائمة على االرتقاء جبودة 
اإلنتا  الوطين وتقوية تنافسية اإلعالم السمعي البصري 

لضمان التنزيل األمثل لدفاتر  د برامجو من خالل عق ،العمومي
 .اجليدةالتحمالت، وفق قواعد احلكامة 
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ومتاشيا مع التوجيهات السامية جلاللة امللك حممد 
السادس حفظه اهلل والتزامات الربنامج احلكومي فيما خيص 

ستتم مواصلة برنامج تدريس ، اجلالية املغربية املقيمة باخلار 
من أجل  ةاملضيف اناللغة العربية وإنشاء املراكز الثقافية يف البلد

ثاين والثالث مع الوطن األم، وتعزيز احلفاظ على أواصر اجليل ال
اخلدمات االجتماعية داخل القنصليات باخلار  ودعم العمل 
االجتماعي ألفراد اجلالية الذين يوجدون يف وضعية هشة، وكذا 
تنمية الشراكة مع اجلمعيات العاملة يف جمال اجلالية املغربية 

 :ب ص هلذه الغايات غالف مايل يقدروقد خص. باخلار 
 . 2013مليون درهم برسم 383

ولتوفري مناخ سليم لالستثمار، خصص مشروع قانون 
وحتديث اعتمادات مهمة ملواصلة إجناز  2013املالية لسنة 

وحبكم أن جناح  .والنهوض بالقطاعات املنتجة البنيات التحتية
املشاريع االستثمارية الكربى ال يتوقف فقط على رصد األغلفة 

احلكومة اختارت احلكامة اجليدة كرهان املالية الضرورية، فإن 
من خالل هنج سياسة تعاقدية  ،لبلوغ األهداف املرصودة

ألن يف تظافر اجلهود وتكامل  ،وتشاركية مع خمتلف األطراف
 .األدوار السبيل األجنع لنهج سياسة استثمارية مثلى

املزمع إجنازها برسم سنة  وفيما يلي جرد ألهم املشاريع
 :طاع البنيات التحتيةفيما خيص ق 4131
 ة للطرق السيارة والطرق السريعة توسيع الشبكة الوطني

  :ب
 أشغال املقطع الرابط بني تازة واحلسيمة مواصلة إجناز -

شغال تثنية حمور أالذي سينهي  وبني سلوان وأحفري
 ؛مليار درهم .3,4وجدة و الناظور بكلفة تبلغ 

لكبري القصر ا -غال مقطع العرائش أش مواصلة إجناز -
 مليون درهم ومدخل مدينة برشيد 481بكلفة 
 ؛مليون درهم 5.بكلفة 

من املقطع الرابط بني برشيد وبين مالل  جنازإمواصلة  -
 ؛لرباطل والطريق السريع املدارية  الطريق السيار

 .آسفيو  بني اجلديدة انطالق إجناز الطريق السريع -
  ختصيص مت ،توسيع الشبكة السككيةيف جمال 

مليار درهم ملواصلة إجناز  5,1ت تقدر مببلغ استثمارا
سككي أشغال القطار فائق السرعة؛ وإحداث اخلط ال

و كهربة اخلط  ،الثالث الرابط بني القنيطرة والدار البيضاء
 .الرابط بني فاس و وجدة

 توسعة وتأهيل املوانئ  ويف جمال:  
يف امليناء اجلديد آلسفي املخصص  شغالاألق نطلست -

الذي احملطة احلرارية ألسفي بالفحم و  ويدمستقبال لتز 
 ؛4130ب استغالله انطالقا من يرتق

جناز حواجز زحف الرمال يف إمواصلة أشغال وكذا  -
 334مينائي سيدي إفين وطرفاية بتكلفة تقدر ب 

 ؛مليون درهم
من مشروع  وىلواصل أشغال إجناز املرحلة األكما ست -

ليار م 8,5ميناء طنجة املتوسطي الثاين بتكلفة 
 ؛درهم

 باإلضافة إىل طنجة،ب جديد صيد ميناء زنجكما سي -
، مبا يف مليار درهم 3,15  بكلفة تقدر ب مارينا،
 مليون درهم مرصدة يف إطار امليزانية 375ذلك 
 .العامة

رصد  مت" املغرب األخضر"خمطط  دعم إجناز يف جمالو 
 ،مليار درهم 8,1يناهز  4131سنة  استثماريغالف 

لتعزيز االستثمار الفالحي اخلاص عرب  سيخصص أساسا
ومواصلة الربامج املتعلقة باقتصاد مياه  صندوق التنمية الفالحية

وتأهيل دوائر السقي الري، وتوسيع السقي بسافلة السدود، 
اخلاص ومواصلة أشغال يز الشراكة بني القطاعني العام و تعز و 
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 هكتار 0.485.عصرنة شبكات الري على مساحة 
وتسريع تنفيذ  ،غال توسيع املساحات السقويةال أشواستكم

برنامج محاية مناطق السقي الصغري واملتوسط على مساحة 
 .هكتار 41.111تناهز 

كما ستعرف اإلستاتيجية املائية دفعة جديدة من 
خالل تقوية البنيات التحتية للماء الصاحل للشرب بالوسط 

 ،عامل القروياحلضري، وتعميم التزويد باملاء الصاحل للشرب بال
وكذا إجناز املنشآت الفنية للحماية من الفيضانات وإعادة 

ص وقد خص. تنظيم هذا القطاع وفق مقاربة تشاركية ومندجمة
ماليري درهم برسم  8 :ب هلذا الغرض غالف استثماري يقدر

 .4131سنة 

يقتح املشروع فرض رسم  ،لسياسة البيئيةويف إطار ا
ستعمل يف تصنيع املنتوجات إيكولوجي على املواد اليت ت

     البالستيكية املخصصة للتلفيف، مما سيمكن من حتصيل 
دوق الصن"مليون درهم سنويا  يستفيد منها  411ما قدره 

وتقدر اعتمادات االستثمار . الوطين حلماية وحتسني البيئة
 848 مبا جمموعه 2013املرصدة لقطاع البيئة برسم سنة 

 .مليون درهم

 ،عيل امليثاق الوطين لإلقالع الصناعيويف إطار تف
يعترب تطوير املهن العاملية للمغرب من األولويات االستاتيجية 

  .للسياسة الصناعية الوطنية

 .ستتم مواصلة إجناز أو توسعة  ،ويف هذا اإلطار
 :أقطاب صناعية مندجمة خمصصة للخدمات املرحلة بكل من

وقطبني صناعيني  ،ةالدار البيضاء والرباط وفاس وتطوان ووجد
 .مندجمني خمصصني لصناعة السيارات بكل من القنيطرة وطنجة
كما سيتم انطالق اشتغال الشطر األول من احملطة الصناعية 

باإلضافة إىل إجناز مخسة مناطق صناعية لإللكتونيك  ،املندجمة
 .باحملطات الصناعية املندجمة

ية اجلديدة، لدفع باملهن العاملوباملوازاة مع ذلك، سيتم ا
والصناعات الصيدلية،  ءوالشبه كيميا ءالكيميايف جمال خاصة و 

فضال عن توفري اإلجراءات املواكبة للتصنيع كالتمويل والتكوين 
والبنية التحتية الالزمة وتقليص كلفة اللوجستيك وتسهيل 
املناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا والعمل على حتقيق االندما  

اإلستاتيجية هلذه  2013برسم سنة صد وقد ر . الصناعي
 مليون درهم  51.: ب غالف استثماري يقدر

وخبصوص القطاع السياحي، ستتم مواصلة إجناز رؤية 
، عرب تعزيز تنافسية نسيج الفاعلني، وتنويع املنتو  4141

السياحي، ووضع آليات للدعم من أجل دينامية استثمار 
يق املالئم قصد تطوير مستدام، وكذا مواصلة اإلنعاش والتسو 

 . جاذبية املناطق السياحية

لصناعة اكما ستتم مواصلة الربامج املندرجة يف إطار 
التقليدية من خالل تعزيز البنيات التحتية لإلنتا  والتسويق، 

إحداث ستة عالمات مسجلة والشروع يف بناء قرى  عرب
مناطق للنشاط احلريف من اجليل اجلديد، ومواصلة احلرفيني و 

هيل جممعات تنفيذ خمططات التنمية اجلهوية وأشغال إعادة تأ
تثمني مناطق النشاط احلريف ومراقبة املعايري الصناعة التقليدية، و 

ويصل الغالف . الضرورية املتعلقة بإنتا  األحذية وخزف املوائد
االستثماري املخصص لوزارة الصناعة التقليدية برسم سنة 

 . مليون درهم 111إىل  4131

ستتم مواصلة تفعيل الربامج املدرجة يف إطار و 
دعم احتادات التصدير "وبرنامج " مغرب تصدير"االستاتيجية 

وبرنامج تدويل مخس معارض قطاعية تتعلق  "اجلديدة
بقطاعات التكنولوجيات اجلديدة وترحيل اخلدمات والصناعات 
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الصيدلية واملنتجات احمللية والصناعات اإللكتونية وصناعة 
يارات، وبرنامج اعتماد دعم للمنتجني الفالحني الصغار الس

وذلك من  ،واملتوسطني، وبرنامج خاص بعقود تنمية الصادرات
وكذا ، احتادا للتصدير ..وتنمية وجتميع خالل دعم وتأسيس 

برنامج التدقيق من أجل التصدير وذلك من أجل دعم 
 املقاوالت الصغرية واملتوسطة وحتسني  قدراهتا يف جمال

ويتطلب تفعيل هذه اإلستاتيجية تعبئة غالف مايل . التصدير
خصص منها مبلغ   .413ماليري درهم يف أفق  1يقدر ب 
 .4131مليون درهم برسم سنة   11.

 السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
 السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيد وزير الدولة،

 ،المحترمونوالسادة الوزراء  السيدة
 السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،

تلكم كانت أهم املعطيات املرقمة والربامج واملشاريع 
املقتح من 2013 اليت يتضمنها مشروع قانون املالية لسنة 

 .طرف احلكومة على جملسيكم املوقرين

رضياته لقد أرادت احلكومة هلذا املشروع، الواقعي يف ف
مع انتظارات  بصفة معتربة والطموح يف أهدافه واملتجاوب

ومتطلبات الدستور اجلديد، أن يكون لبنة  املواطننيو  املواطنات
جديدة يف درب ترسيخ النموذ  املغريب املتميز يف الدميقراطية 

 .والتضامن االجتماعي

وكما تعلمون، يأيت مشروع قانون املالية هلذه السنة يف 
صادي واجتماعي استثنائي يتسم بانتظارات جمتمعية سياق اقت

عالية تقابلها إرادة سياسية عالية لوضع بالدنا على طريق ربح 
حتديات االستقرار والتنمية ومتكني اقتصادنا من االستفادة من 

يف مواجهة األزمة االقتصادية العاملية  هوتعزيز مناعتعناصر قوته 
ة معضالت الفقر والبطالة والتكيز يف الوقت نفسه على معاجل

 .والتهميش واهلشاشة

من خالل هذا  ، أيها السيدات والسادة،نتطلع اليوم
إىل الوفاء بالتزاماتنا يف برناجمنا احلكومي إزاء املواطنني  ،املشروع

وهذا ما تطلب منا اعتماد اجلرأة والطموح  ،واملواطنات
بادئ من مستمدين هذه امل ،واملسؤولية يف إعداد هذا املشروع

اليت تدعو  13و 13مقتضيات الدستور اجلديد وخاصة مواده 
الدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات التابية إىل العمل على 
تعبئة كل الوسائل املتاحة، لتيسري أسباب استفادة املواطنني 

العال  والتعليم  واملواطنات، على قدم املساواة، من احلق يف
ربية، والثوابت الوطنية الراسخة وية املغوالتنشئة على التشبث باهل

والدعم يف البحث عن الشغل  التكوين املهين والسكن الالئقو 
 وولو  الوظائف العمومية حسب أو يف التشغيل الذايت

كما يدعو السلطات   .االستحقاق والعيش يف بيئة سليمة
العمومية لوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص 

 .حتياجات اخلاصةوالفئات من ذوي اال

اجلميع بأن يتحمل، كل  31و 15كما يلزم يف مواده 
 ليف العمومية، وبأن يتحمل اجلميععلى قدر استطاعته، التكا

بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل اليت يتوفرون 
ويتطلبها التضامن  عليها، التكاليف اليت تتطلبها تنمية البالد

 .االجتماعي

اليت يقرها الدستور ويلزم هبا  يف إطار هذه احلقوق
ويف إطار الواجبات التضامنية اليت يلزم هبا  ،السلطات العمومية
يدعم هذا املشروع   ،كل حسب استطاعته  ،الدستور املواطنني

صاد قوي وتنافسي منوذجنا التنموي املتميز املبين على بناء اقت
 .متماسكوجمتمع متضامن و 
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كما أشار – يقتضيإن هذا السياق املتميز والواعد 
وسائر الفاعلني، كل  من كل القوى احلية -أخي الوزير نزار بركة

من موقعه، استحضار التحديات الكربى اليت يتعني رفعها 
هبدف توفري أسباب العيش احلر الكرمي، لكافة أفراد الشعب 
املغريب، والسيما فئاته املعوزة، وشبابه الطموح، حتت القيادة 

 .لك حممد السادس حفظه اهللالرشيدة جلاللة امل

 "وق ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون"

والسالم عليكم ورمحة صدق اهلل العظيم وعيدكم مبارك سعيد 
 .تعاىل وبركاته اهلل

 :السيد الرئيس
 .ورفعت الجلسةشكرا لكم 


