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  السابعة عرشة بعد املائة اجللسةحمرض 

  ).ه 2017 ٔ�كتو�ر 24( 1439صفر  04الثال�ء  :التارخي
، والس�ید عبد احلكمي رئ�س جملس النواب الس�ید احلب�ب املاليك: الرئاسة

  .�ن شامش رئ�س جملس املس�شار�ن
بتداء من السا�ة اخلامسة مساء وا�ق�قة إ  ،ؤ�ربعون دق�قة ثالث :التوق�ت

  .دة والثالثنيالوا�
�لسة مشرتكة لٕالس��ع لعرض الس�ید وز�ر إالق�صاد  :�دول أ�عامل

  .2018لس�نة  68.17واملالیة حول مرشوع القانون املايل رمق 

--------------------------------------------  

 :رئ�س اجللسة رئ�س جملس النواب، الس�ید احلب�ب املاليك
  .ة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي، والصال

 الس�ید رئ�س احلكومة،
 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،

 الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة الربملانیني،

من ا�س�تور، خنصص �لسة الیوم  68طبقا ملق�ضیات الفصل 
لٕالس��ع لعرض الس�ید وز�ر إالق�صاد واملالیة حول مرشوع القانون املايل 

، وكام تعلمون فٕان هاذ املرشوع ی�ٔيت بعد س�ن�ني 2018لس�نة  68.17رمق 
ونصف من ٕاقرار القانون التنظميي �لاملیة، ح�ث یندرج يف ٕاطار التفعیل 
املتدرج ملق�ضیاته املتقدمة واليت ٔ��حت وس�ت��ح ٕاماكنیات واسعة �لربملانیني 

ٕال�داد ٔ�و يف املسامهة الفعلیة يف صنا�ة القرار املايل، سواء يف مر�� ا
  .مر�� املناقشة ٔ�و مر�� التنف�ذ لقوانني املالیة

لقد دشن القانون التنظميي �لاملیة مفهوما �دیدا یقوم ٔ�ساسا �ىل 
إالنتقال بني التدبري مبنطق الوسائل ٕاىل التدبري مبنطق النتاجئ، ٕان هذه 
املقاربة تقوم �ىل ٕارساء نظام عقالين �ر�كز �ىل حتدید أ�هداف 

ف، �رب اع�د ٔ�سلوب التق�مي يف جمال التدبري املايل القامئ �ىل م�دٔ� والوظائ
الال�ركزي يف تدبري املزيانیة العامة و�رس�یخ البعد اجلهوي يف جمال إالس��ر 
والعدا� ا�الیة، مما یف�ح الباب لثقافة �دیدة قامئة �ىل اس�هتداف حتسني 

  .��ش املواط���ـن
اع�د  2018 س�مت تزنیلها س�نة ٕان من بني ٔ�مه إالصال�ات اليت

الرب�مج ٕاكطار یتضمن مجمو�ة من املشاریع اليت یعزتم لك قطاع وزاري 
حتق�قها، مقرونة مبجمو�ة من املؤرشات اليت �سمح بق�اس النتاجئ احملققة، 
مبا �كفل جنا�ة التدبري العمويم وفعالیة اخلدمات العموم�ة، وميكن �لتايل 

  .مي الس�یاسات العموم�ةمن تقدمي احلساب وتق�

ٕان إالصال�ات املهیلكة اليت �اء هبا القانون التنظميي �لاملیة تطرح �لینا 
مسؤولیة مشرتكة حول مدى اخنراطنا الفعيل والناجع يف تدبري و�یف�ة ق�ادة 
هذا إالصالح، �ىل النحو ا�ي حيقق التمنیة مبفهو�ا الشامل ببالد� ویعزز 

  .ؤولیة �حملاس�بةم�ادئ احلاكمة وربط املس
و�سعدين �ملناس�بة، ٔ�ن ٔ��دد اس�تحضار مضامني النظام ا�ا�يل 
اجلدید ا�ي ٔ�قره جملس النواب مؤخرا، وا�ي ٔ�طر يف ٔ�بواب ومواد 
م�عددة �یف�ات تفعیل القانون التنظميي �لاملیة، ؤ�فرد مق�ضیات ٕاجرائیة 

يف �يق ا�لجن ا�امئة، كام  ،لتنظمي املناقشة العامة والتفصیلیة بلجنة املالیة
 .ويه املق�ضیات اليت تعززت ٕ�صدار دلیل معيل لالس�تعامل

  .اللكمة ا�ٓن �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، فلیتفضل مشكورا

 :وز�ر �ق�صاد واملالیة ،الس�ید محمد بوسعید
�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ� 

 .وحصبه ٔ�مجعني
 ید الرئ�س جملس النواب احملرتم،الس� 

 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،
 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

 الس�ید وز�ر ا�و� احملرتم،
 الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و�،

 الس�یدات والسادة الربملانیون احملرتمون،
املالیة �رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملس�یمك املوقر�ن لتقدمي مرشوع قانون 

، ولكن بدایة البد يل ٔ�ن ٔ�شكر الس�ید رئ�س جملس النواب 2018لس�نة 
احملرتم ا�ي ذ�ر� ب�ٔن املرشوع وإالصالح أ�سايس والك�ري واجلذري 
�لقانون التنظميي لقوانني املالیة وا�ي بدٔ� تزنی� م�ذ س�ن�ني ونصف، یؤطر 

�ىل قوانني �شلك معيل وشلك �حج حتضري وٕا�داد واملناقشة والتصویت 
 .املالیة، وهو یعترب مكس�با �بريا �دا لبالد�

لكن ق�ل الرشوع يف �سط مضامني هذا املرشوع، البد ٔ�ن نقف عند 
الرسائل املتعددة والوجهية اليت �اءت يف اخلطابني امللك�ني السام�ني لعید 
 العرش ا�ید واف�تاح الس�نة ال�رشیعیة، فالوقفة النقدیة اليت قام هبا �ال�

امل� حفظه هللا ملدى قدرة منوذج�ا التمنوي �ىل �س�ت�ابة �لمطالب 
املل�ة واملزتایدة �لمواطنني، �سائلنا مجیعا حكومة و�رملا� وجمالس �رابیة 
ولك املؤسسات والهیئات املعنیة ومجیع القوى احلیة �لبالد، من ٔ��ل 

ة م�دجمة ��ك�اب امجلاعي �لك مسؤولیة ووطنیة صادقة �ىل بلورة رؤی
 .لهذا ا�منوذج كف�� ٕ�عطائه نفسا �دیدا وجتاوز العراق�ل اليت تعیق تطوره

هذا ا�منوذج ٔ�هيا الس�یدات والسادة، ا�ي جيب ٔ�ن ی�ٔ�ذ بعني 
�عتبار التمنیة املتوازنة واملنصفة اليت تضمن الكرامة �لجمیع وتوفر ا��ل 

س�شفائیة وفرص العمل �اصة �لش�باب، وحتسني الولوج �ل�دمات �
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و�لتعلمي اجلید املدمج يف سوق الشغل والقضاء املنصف والفعال واحملفز �ىل 
 .�س��ر، بعیدا عن لك ٔ�شاكل الزبونة والرشوة والفساد

والبد من الت�ٔ�ید ب�ٔن الرؤیة املندجمة اليت د�ا� �ال� امل� حفظه هللا  
مال �لتمنیة �لك ٔ�بعادها لبلورهتا، هتم ا�منوذج التمنوي ا�ي یتضمن مفهوما شا

�ق�صادیة و�ج�عیة والس�یاس�یة وا�ی��ة والثقاف�ة والهو�تیة، مبا يف 
ذ� عنارص منوذج ا�منو، ��فع به ٕاىل مس�تو�ت �الیة بصفة مس�تدامة 

 .ومدجمة للك ف�ات الشعب
والبد من الت�ٔ�ید هنا ب�ٔن الهدف أ�سايس للك منوذج �منوي هو توفري 

الكرمي للك املواطنني يف وطن �سود ف�ه روح التعا�ش ظروف الع�ش 
والعدا� إالج�عیة و�اكفؤ الفرص وأ�من وإالس�تقرار وضامن احلقوق 
أ�ساس�یة وتقلیص الفوارق ا�الیة، فقد ٔ�كد �اللته ٔ�كرث من مرة يف 
خطا�ته أ��رية �ىل مس�ٔ� توزیع الرثوة، ورضورة تقلیص التفاو�ت بني 

 .�االتلك الف�ات وا
وما من شك ب�ٔن صیا�ة ٔ�ي تصور ٔ�و رؤیة �منوذج�ا التمنوي يف 
املس�تق�ل جيب ٔ�ن ت�ٔ�ذ بعني إالعتبار رضورة إالس�ت�ابة ومالءمة لك 
الس�یاسات العموم�ة ال�شغاالت املواطنني، حسب �اج�ات وخصوصیات 

 .لك م�طقة ولك �ة ولك ف�ة، و�اصة الف�ات الهشة والفقرية
ی��غي �رسیع تزنیل ورش اجلهویة، لتكون �لفعل  ومن هذا املنطلق

رافعة لتغیري هیالك ا�و� وحتسني احلاكمة الرتابیة وذ� �رب نقل الكفاءات 
ال�رشیة املؤه� واملوارد املالیة الاكف�ة، مبوازاة مع نقل إالخ�صاصات و�رسیع 

 .ٕاخراج م�ثاق الالمتركز إالداري كام �اء يف خطاب �اللته
ن بناء منوذج �منوي قوي، دون اس�تحضار رٔ�سامل ال مادي كام ال ميك

وبناء إال�سان من �الل تصور �لتمنیة ال�رشیة واملس�تدامة یتدا�ل فهيا 
ا�مع إالج�عي بدمع الكفاءة والت�ٔهیل والقدرة �ىل املبادرة وإالبداع و�لق 
الرثوة والتحصني الرو� والفكري ضد لك ٔ�شاكل العنف والتطرف 

ویتعلق أ�مر خصوصا ٕ�دماج الش�باب وت�ٔهیلهم وضامن  .وإالحنراف
اخنراطهم إالجيايب يف املسرية التمنویة لبالدمه، ومن هذا املنطلق د�ا �ال� 
امل� حفظه هللا ٕاىل بلورة س�یاسة �دیدة م�دجمة �لش�باب، تقوم �ىل 
التكو�ن وال�شغیل، قادرة �ىل ٕاجياد احللول الواقعیة ملشالكهم احلق�ق�ة 

 .ة �لقرى وأ�ح�اء الهامش�یة�اص
 ٔ�هيا الس�یدات والسادة،

�شلك أ�ولو�ت الثالث املمتث� يف بلورة منوذج �منوي �دید و�ویة 
فعا� وا�هنوض �لش�باب، عناو�ن �رزة خلطة معل �شاريك یعطي إال�ا�ت 
الصحی�ة والواقعیة وامللموسة لت�د�ت الفرتة املق��، وبلورة س�یاسات 

 .جیب لتو�ات �ال� امل� السام�ة وتطلعات الشعب املغريبم�دجمة �س�ت 
وما من شك ب�ٔن هذه أ�ولو�ت س�تكون نرباسا �لعمل احلكويم �الل 
هذه الوالیة، من �الل إال�ك�اب الفوري و�رب ٕارشاك اكفة الفا�لني املعنیني 

و�ىل رٔ�سهم ممثيل أ�مة، �ىل وضع وبلورة التصورات والرؤى الكف�� 
 .التو�ات امللك�ة السام�ةبتزنیل 

كام ٔ�ن حرص احلكومة ا�ٔ�ید �ىل التفا�ل الرسیع مع التو�ات امللك�ة 
السام�ة جيسده كذ� ٕارصاراها �ىل ٔ�ن جتعل من هذا املرشوع م�طلقا 
�لت�اوب مع ��شغاالت الیوم�ة �لمواطنني، وتلبیة مطا�هبم املس�تع�� 

عاجلة لك مظاهر اخلصاص واملل�ة من �الل إال�ك�اب الرسیع �ىل م
إالج�عي وتقلیص الفوارق الف�ویة وا�الیة، وكذا �رب اختاذ التدابري الكف�� 
ٕ��ادة الثقة وجتاوز م�اخ إالنتظار �ى الفا�لني إالق�صادیني وتباطؤ وترية 
إالس��ر اخلاص كن���ة موضوعیة لتدا�ل مجمو�ة من العوامل واملعیقات 

�ى الفا�لني اخلواص، تتعلق ٔ�ساسا ب�ٔداء إالدارة اليت ٔ��رت �ىل الثقة 
والتحفزي اجلبايئ وصعوبة ا�متویل و�ٓ�ال أ�داء، وضعف تنافس�یة إالق�صاد 

وهذه لكها حتد�ت ورها�ت حترص . الوطين وم�اكنزيمات سوق الشغل
احلكومة �ىل التفا�ل والت�اوب الرسیع معها من م�طلق ٕامياهنا ب�ٔن بالد� 

�برية يف مسارها التمنوي، ومسؤولیاتنا مجیعا احلفاظ  حققت مك�س�بات
 .�ىل هذه املك�س�بات

اخ�یارات بالد� التمنویة صائبة ومر�كزاهتا وامحلد � سلمية، ممتث� يف 
إالس�تقرار الس�یايس وإالق�صادي وإاللتفاف حول ثوابت أ�مة وإالجنازات 

یجیاتنا القطاعیة، الهامة يف بن��نا التحتیة والتطور امللموس يف اسرتات 
وحتسن ظروف تواز�تنا املالیة، والصورة إالجيابیة وإالشادة ا�ولیة 
�ٕالصال�ات اليت تقوم هبا بالد� حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل�، 

�املیا �ىل مس�توى  68وحتسني م�اخ أ�عامل، ح�ث حتتل بالد� الرتبة 
ىل �ىل مس�توى دول والرتبة أ�و" Doing Business "مؤرش أ�عامل 

شامل ٕافریق�ا، والثالثة قار�، مع العمل ٔ�ن احلكومة �ددت يف ٕاطار وال�هتا 
احلالیة هدف ولوج دا�رة إالق�صادات امخلسني أ�وائل �ىل مس�توى 

 .مؤرشممارسة أ�عامل
ومن مسؤولی��ا مجیعا حتصني هذه املك�س�بات وا�فاع عهنا، �رب 

دائیة اليت �س�هتدف املس �سمعة التصدي �لك الوسائل �لحمالت الع
 .مقاوالتنا الوطنیة ٔ�و �ملصاحل إالق�صادیة لبالد�، ٔ�و بو�دتنا الرتابیة

ف�الد�، ٔ��هتا الس�یدات والسادة، �شلك اس�ت��اءا ومنوذ�ا يف املنطقة، 
�ش�ید به لك ا�ول ولك املنظامت العاملیة، ٔ�حب من ٔ�حب و�ره من �ره، 

�ات حتت ق�ادة ملك�ة رش�یدة يف لك وذ� بفضل اع�د هنج إالصال
 .املیاد�ن الس�یاس�یة وإالق�صادیة وإالج�عیة وا�ی��ة وأ�م�یة

والبد من التنویه بیقظة وتعبئة لك القوى أ�م�یة وتد�الهتا إالس��اق�ة 
يف موا�ة �ال� التطرف وإالرهاب، وتفا�هيا يف توفري أ�من �لوطن 

 .واملواطنني
حقق�ه بالد� من ٕاجنازات، فال زالت تعرتض تقد�ا  ٕاال ٔ�نه و�لرمغ مما

ومن هذا املنطلق، البد من الوقوف �لك . مجمو�ة من العوائق والت�د�ت
موضوعیة وجترد �ىل املعیقات وإالخ�الالت اليت حتول دون ولوج املواطن 
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املغريب ٕاىل اخلدمات إالس�شفائیة اجلیدة يف ٕاطار الكرامة إال�سانیة، ؤ�بناؤه 
التعلمي اجلید وحتول كذ� دون اس�تفادهتم من القضاء املنصف  ٕاىل

والعادل، وقضاء ٔ�غراضه يف إالدارات العموم�ة، وتعیق املس�مثر�ن 
 .واملقاوالت، وحترم الش�باب من فرص الشغل

وحترص احلكومة �ىل ٔ�ن تضع اح�یا�ات املواطنني وا�شغاالهتم الیوم�ة 
من هذا املنطلق، �ددت ملرشوع و . و�شغیل الش�باب يف مقدمة ٔ�ولو�هتا

ٔ�ولویتني اثن�ني ٔ�ساس�ی�ني ت�سجامن مع التو�ات  2018قانون املالیة س�نة 
 :الكربى

ا�مع الغري املس�بوق �لقطا�ات إالج�عیة من تعلمي وحصة �رب  :وال�ٔ 
 توفري املوارد واملناصب املالیة الرضوریة؛

إالس��ر ودمع اختاذ حزمة من إالجراءات الرضی��ة لتحفزي  :�نیا
املقاو�، �اصة املقاو� الصغرى واملتوسطة، وحتسني مواردها ا�اتیة 
وتنافس�هتا وختف�ف الضغط الرضیيب، موازاة مع ٕاجراءات حتفزيیة هتدف ٕاىل 
ت�سري �لق م�اصب الشغل، ودمع املقاوالت الناش�ئة وإالس��رات 

 .الس�یاح�ة
ات والسادة، من توجهيات و�س�متد هذا املرشوع مرجعیته، ٔ��هتا الس�ید

�ال� امل� حفظه هللا والرب�مج احلكويم ا�ي صادقمت �لیه مبناس�بة 
 .2017ٔ��ریل  26تنص�ب هذه احلكومة بتارخي 

ٕانه مرشوع ذو تو�ه اج�عي واحض من �الل ٕاعطاء أ�ولویة 
�لقطا�ات إالج�عیة، و�اصة التعلمي والص�ة، وتقدمي ا�مع �لف�ات 

 .الهشة وتقلیص الفوارق إالج�عیة وا�الیةإالج�عیة 
وهو مرشوع ٕال�ادة الثقة �لقطاع اخلاص واملقاو� من ٔ��ل �شجیعها 
�ىل �خنراط يف ا�ینام�ة اليت ٔ��د�هتا خمتلف إالسرتاتیجیات القطاعیة، 
ويف مقدمهتا خمطط املغرب أ�خرض وخمطط ال�رسیع الصناعي 

ت املت�ددة، وحتفزيها من ٔ��ل �لق فرص وإالسرتاتیجیة الس�یاح�ة والطاقا
 .الشغل �لش�باب

 ساديت، السادة الربملانني احملرتمني، ،س�یدايت
ٕان ٕاعطاء أ�ولویة �لقطا�ات إالج�عیة �رب مرشوع قانون املالیة س�نة 

، �رجع �ٔ�ساس لٔ�مهیة الواحضة لهذه القطا�ات يف ح�اة املواطنني 2018
�عتباره مر�كزا  قصوىالح التعلمي رضورة �ة، و�ك�يس ٕاصوا�شغاالهتم الیوم 

�لت�ش�ئة إالج�عیة السلمية والرتبیة �ىل القمي الوطنیة و�متكني ٔ�بناء املغاربة 
من مت� املهارات واملعارف و�شجیعهم �ىل البحث و�بتاكر وت�سري 
اندما�م �ق�صادي و�ج�عي والثقايف، وفق هذا املنظور س�مت العمل 

لتوجهيات امللك�ة السام�ة ف� یتعلق بتزنیل رؤیة اسرتاتیجیة �ىل تفعیل ا
ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، �اصة �ىل مس�توى 
تعز�ز مت� ا�لغات وتعممي ٕا�داث املسارات املهنیة ومالءمهتا مع سوق 
الشغل، وحتق�ق التاكمل بني خمتلف مكو�ت املنظومة التعلميیة، هذا فضال 

�ك�یف ا�هودات �ىل مس�توى حتسني ظروف ا�متدرس وتقلیص عن 
 .الهدر املدريس و�س�بة �كتظاظ يف أ�قسام

لقد حرصت احلكومة �ىل متكني القطاع من جمهود اس�ت��ايئ سواء �ىل 
مس�توى املناصب املالیة ٔ�و �ىل مس�توى �ع�دات، قد خصص مرشوع 

ملیار  59دات مالیة بلغت لقطاع التعلمي اع� 2018قانون املالیة لس�نة 
، كام س�س�تف�د 2017درمه ٔ�ي �ز�دة مخسة مالیري درمه �ملقارنة مع س�نة 

ٔ�لف  35ٔ�لف م�صب مايل يف ٕاطار التعاقد تضاف ٕاىل  20القطاع من 
م�صب حمدثة يف نفس إالطار �رمس هذه الس�نة، ٔ�ي ٔ�ن القطاع اس�تفاد مبا 

وهو ما یفوق مجموع  2018و 2017ٔ�لف م�صب �رمس س�يت  55مجمو�ه 
 .املناصب احملدثة للك القطا�ات

كام حظي قطاع الص�ة بنفس ا�هود من �الل ٕاعطاء أ�ولویة لسد 
اخلصاص ا�ي یعرفه القطاع �ىل مس�توى أ�طر الطبیة والش�به الطبیة من 

  . م�صب مايل �4000الل ختصیص حوايل 
 500دة ملیار ٔ�ي �ز� 14,8وبلغت �ع�دات ا�صصة �لقطاع 

هذا دون ا��ساب املزيانیة ا�صصة يف  2017ملیون درمه مقارنة مع 
احلساب اخلاص هببات دول جملس التعاون اخللیجي لبناء وجتهزي املركز�ن 
�س�شفائیني اجلامعیني لطن�ة ؤ�اكد�ر، وٕا�ادة بناء املركز �س�شفايئ 

ع�دات وس�تخصص هذه � .ملیار درمه 2,4ا�ن س��ا �لر�ط حبوايل 
�ٔ�ساس لتحسني ظروف اس�تق�ال املواطنني وحتسني جودة اخلدمات 

  .�س�شفائیة املقدمة هلم
تويل احلكومة ٔ�مهیة �اصة ملواص� تعممي التغطیة الصحیة �اصة كام 
�لمس�تقلني ؤ�حصاب املهن احلرة والطلبة و�ٓ�ء ؤ��ات املؤم�ني يف  �ل�س�بة

یة �لقطاع العام، وبنفس حرص احلكومة ٕاطار نظام التغطیة الصحیة إالج�ار 
�ىل حتسني ظروف اس�شفاء املواطنني و�اصة الف�ات املعوزة والفقرية، 
فه�ي حریصة كذ� �ىل حتسني ظروف ولوج هذه الف�ات �لسكن الالئق 
�رشوط م�رسة، مع توفري اخلدمات واملرافق العموم�ة الرضوریة، موازاة مع 

الصف�ح ومعاجلة البنا�ت املهددة  مواص� جمهودات القضاء �ىل دور
  .�الهنیار

ومن املؤكد ٔ�ن حتسني ظروف ��ش املواطنني �شلك �ام والفقراء مهنم 
�شلك �اص وضامن ولو�م �شلك م�صف و�ادل ٕاىل التعلمي والص�ة 
والسكن، �رتبط ارتباطا وثیقا برضورة ٕارساء التقاءیة و�اكمل الس�یاسات 

  . حاكمة ا�مع املو�ه �لف�ات الفقرية والهشة �ج�عیة العموم�ة، وحتسني
وتويل احلكومة ٔ�مهیة �اصة لوضع قا�دة معطیات مو�دة �اصة من 
الف�ات الفقرية والهشة من ٔ��ل ضامن العدا� والفعالیة يف توج�ه �ٓلیات ا�مع 

ٔ�و  "رام�د"املبارش لهذه الف�ات سواء تعلق أ�مر بنظام املسا�دة الطبیة 
 .ٔ�و دمع أ�رامل واملطلقات وذوي �ح�یا�ات اخلاصة برب�مج ت�سري

من  "رام�د"ويف هذا إالطار قد مكن تعممي نظام املسا�دة الطبیة 
من ال�ساء، ٔ�ي ما % 52ملیون مس�تف�د مهنم  �11,4سجیل ما یناهز 
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یفوق التوقعات خبصوص الف�ات املس�هتدفة من هذا النظام، ویمت ختصیص 
لرشاء أ�دویة واملس�تلزمات الطبیة املو�ة لهذه  ما یفوق ملیار درمه س�نو�

 .الف�ات يف ٕاطار صندوق ال�سك �ج�عي
وبلغ �دد املس�تف�د�ن من بني �ر�مج ت�سري �لمسا�دات املالیة املبارشة 

تلمیذ مببلغ  380ٔ�لف و 736حوايل  2018- �2017رمس الس�نة ا�راس�یة 
س�تف�دات من هاذ الرب�مج ملیون درمه، و�شلك التلمیذات امل  500یناهز 
 .من مجموع املس�تف�د�ن% 46حوايل 

ٔ�ما خبصوص ا�مع املايل املبارش املو�ه �ل�ساء أ�رامل، فقد اس�تفادت 
، وبلغ الغالف 2017ٔ�رم� ٕاىل �ایة غشت  660ٔ�لف و 72م�ه حوايل 

املايل احملول لفائدة الصندوق الوطين �لتقا�د والت�ٔمني امللكف بتدبري هاذ 
 .ملیون درمه �رمس هذه الس�نة 572مج حوايل ملیار درمه، مهنا الرب�

ملیون درمه يف ٕاطار ا�خول املدريس �لس�نة  250كام مت رصد 
ٔ�لف حمفظة يف ٕاطار املبادرة  260امللیون  4لتوفري  2018- 2017ا�راس�یة 

 .امللك�ة
تدابري هامة تتعلق  2018هذا ویتضمن مرشوع قانون املالیة لس�نة 

لتفویتات العقاریة بغري عوض املنجزة يف ٕاطار الكفا� من الرضیبة ٕ�عفاء ا
�ىل ا��ل املتعلقة �لرحب العقاري مع تطبیق واجب ال�سجیل ال�س�يب 

 .%1,5ا�فض 
وبتعل�ت من �ال� امل� حفظه هللا، س�مت توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن 

ل�شمل ال�ساء املعوزات ؤ�طفالهن  من �دمات صندوق التاكفل العائيل
القارص�ن عندما یمت ٕاهامهلم بدون نفقة �الل فرتة الزواج وكذا أ�طفال 

 .املس�تحقون �لنفقة املذ�ورة يف �ا� وفاة أ�م املهم�
ويف نفس الس�یاق اس�هتداف الف�ات املعوزة وتقلیص الفوارق، تويل 

الفوارق إالج�عیة  احلكومة اه�ما �اصا ل�رسیع ٕاجناز �ر�مج تقلیص
�ال� امل� �عتباره منوذ�ا فعلیا  ٔ��لن عنه وا�الیة �لعامل القروي ا�ي

ٕاللتقائیة الس�یاسات إالج�عیة القطاعیة و�رامج املبادرة الوطنیة �لتمنیة 
ال�رشیة و�اكمل �ود اكفة املتد�لني من قطا�ات وزاریة وجام�ات �رابیة 

وع إالع�دات ا�صصة لهذا الرب�مج الهام ومؤسسات معوم�ة، وتبلغ مجم
ملیار درمه  3,5ملیار درمه حوايل  50ا�ي تناهز لكف�ه إالجاملیة 

مالیري درمه اكع�دات ٕالزتام مس�بق  4، و2018اكع�دات ٔ�داء لس�نة 
 .�2019رمس س�نة 

ومن �ة ٔ�خرى س�مت مواص� دمع �رامج املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة 
دور إالق�صاد إالج�عي يف تطو�ر أ��شطة املدرة ���ل لفائدة  وتعز�ز

الش�باب وال�ساء يف العامل القروي وأ�ح�اء الهامش�یة، هذا ٕاضافة ٕاىل تقویة 
ٔ�نظمة الر�ایة إالج�عیة والربامج املو�ة �مع أ�رسة وحامیة الطفو�، 

موا�بة وإالعتناء �ٔ�ش�اص املس�نني، وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، و 
اجلهود املبذو� لتعز�ز حقوق املرٔ�ة وتفعیل م�دٔ� املساواة، موازاة مع مواص� 
ا�هودات املبذو� �ىل مس�توى حتدیث وت�سري اخلدمات املقدمة ٔ�فراد 

اجلالیة �خلارج، وتفعیل إالسرتاتیجیة الوطنیة �لهجرة وا�لجوء ومتتیع 
 .املهاجر�ن املقميني ببالد� �اكفة حقوقهم

 ا الس�یدات والسادة،ٔ�هي
ٕان ٕاعطاء أ�ولویة �لقطا�ات إالج�عیة، یندرج يف ٕاطار ت�ٔ�ید الرتدد 

بني رضورة ا�هنوض �لرٔ�سامل ال�رشي وحتق�ق ا�منو إالق�صادي ا�ي الوثیق 
تطمح ٕالیه بالد�، ف�لوغ �سب �الیة من ا�منو �رب التو�ه حنو التصنیع 

من ش�بابنا الرافعة أ�ساس�یة مرتبط مبدى قدرة بالد� �ىل ٔ�ن جتعل 
لتحق�ق هذا الهدف، من �الل إالس��رات الرضوریة واملس�تدامة والصائبة 

  . يف م�اد�ن الرتبیة والتعلمي والتكو�ن املهين والص�ة والشغل
ٔ�ساس�یا لتحسني ٕادماج  وما من شك يف ٔ�ن ٕاصالح التعلمي یعد مد�ال

ول إالق�صادي لبالد� الش�باب يف سوق الشغل ومالءمة �كو�هنم مع التح
والتو�ه حنو التصنیع وما یق�ضیه من �كوینات دق�قة، كام ٔ�ن احلكومة 
حریصة �ىل �رسیع ٕاخراج ا�طط الوطين �لهنوض �لشغل، ووضع ا�ٓلیات 
العملیة لتفعی� �اصة �رب تق�مي �رامج ٕالنعاش ال�شغیل ومراجعة �ٓلیات 

 .غلالوساطة وتفعیل النظام الوطين لرصد سوق الش
ٕاجراءات  2018ويف هذا إالطار یتضمن مرشوع قانون املالیة لس�نة 

هامة �ريم ٕاىل حتسني رشوط إالس�تفادة من إالعفاء لٔ�جر الشهري 
�ٓالف درمه شهر�، ومن  10إالجاميل من الرضیبة �ىل ا��ل يف �دود 

حتمل ا�و� لٕالشرتااكت إالج�عیة يف ٕاطار �ر�مج حتفزي، وذ� من 
 :�الل
متكني املقاوالت �دیثة ال�ش�ٔة من إالس�تفادة من إالم�یازات  :الٔ�و

 ابتداء من �رخي الرشوع يف �س�تغالل عوض �رخي إال�داث؛
ٔ�جراء  10التنصیص �ىل اس�تفادة من هذا إالعفاء �ل�س�بة ل: �نیا
 ٔ�جراء �الیا؛ 5عوض 
متدة ٕاىل متدید ٔ��ل هاذ إالعفاء �لمقاوالت احملدثة �الل الفرتة امل  :�لثا

 .2022د�سمرب  �31ایة 
ویضاف ٕاىل لك هذه إالجراءات مواص� تفعیل �ر�مج املقاول ا�ايت 

مقاول ذايت هنایة شهر  50.000ا�ي بلغ �دد املس�تف�د�ن م�ه ما یفوق 
غشت، �ٕالضافة ٕاىل �ك�یف ا�مع واملوا�بة �لمقاوالت املبتدئة واملبتكرة، 

�لتخف�ض من الرضیبة �ىل الرشاكت �اصة �رب ٕاقرار تدبري هام یقيض 
والرضیبة �ىل ا��ل ٕا�ر املسامهة يف رٔ�سامل املقاوالت الناش�ئة املبتكرة يف 

  les Startups.جمال التك�ولوج�ا احلدیثة 
ومن �ة ٔ�خرى، س�تعمل احلكومة �ىل تعز�ز �ٓلیات امحلایة القانونیة 

والقانونیة املؤطرة وإالج�عیة �لعامل من �الل ٕاخراج النصوص التنظميیة 
، �2018لشغل، موازاة مع التنصیص يف ٕاطار مرشوع قانون املالیة لس�نة 

�ىل ٔ�ن إالعفاء من الرضیبة �ىل ا��ل ا�و� لتعویضات عن الرضر 
املمنو�ة يف �ا� الفصل عن العمل مينح سواء مت ا�لجوء ٕاىل احملامك ٔ�و يف 

ط رشوط إالس�تفادة من ٕاطار مسطرة صلح حتكميي، هذا ٕاضافة ٕاىل ت�س�ی
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التعویض عن فقدان الشغل بعد تفعیل مق�ضیات هذا إالجراء ا�ي 
 .ملیون درمه 250رصدت احلكومة � حوايل 

وتفعیال �لتوجهيات امللك�ة السام�ة، س�تعمل احلكومة �ىل إالرساع 
ٕ�قامة ا�لس إالس�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي مكؤسسة دس�توریة 

ي وت��ع وضعیة الش�باب، هذا موازاة مع مواص� تفعیل �لنقاش وٕابداء الر�ٔ 
لك التدابري الرام�ة �لعنایة �لش�باب من �الل ت�ٔهیل وتطو�ر مؤسسات 
دور الش�باب وتعز�ز الب��ات الر�ضیة �لقرب ودمع لك ٔ�شاكل إالبداع 

 .الثقايف
 ٔ�هيا الس�یدات والسادة،

كومة، ٕان ٕاشاكلیة �شغیل الش�باب �شلك ٕا�دى ٔ�مه ٔ�ولو�ت احل
والوالیة  2018 لس�نة ؤ��د ٔ�مه هواجسها، يف ٕاطار مرشوع قانون املالیة

احلكوم�ة �لك، ومن ا�ٔ�ید ٔ�ن ٕاصالح التعلمي والتكو�ن املهين ومراجعة 
�ٓلیات الوساطة وحتسني مردودیة �رامج ال�شغیل، لكها تدابري هامة 
س�سعى احلكومة لتفعیلها لتحسني وتقویة اندماج الش�باب يف سوق 

لكن احلكومة حریصة كذ� �ىل موا�بة املقاوالت الوطنیة وتدلیل . الشغل
لك العراق�ل اليت تو�ها من ٔ��ل �شجیعها �ىل �شغیل الش�باب، سواء 
�ىل مس�توى ا�متویل ٔ�و �ىل مس�توى ٔ��ل أ�داء ٔ�و �ىل مس�توى 
اس�تعداد م��ٔخراهتا من الرضیبة �ىل القمية املضافة ٔ�و �ىل مس�توى تقویة 

 .هتاتنافس�
فا�هودات املبذو� �ىل مس�توى إالسرتاتیجیات القطاعیة مكخطط 
املغرب أ�خرض وال�رسیع الصناعي والطاقات املت�ددة �ٕالضافة ٕاىل املشاریع 
الكربى �لب��ة التحتیة، والتدابري املت�ذة لتحسني م�اخ أ�عامل هتدف 

��ه وتقویة �ٔ�ساس ٕاىل تطو�ر ال�س�یج املقاواليت الوطين وحتسني تنافس 
 .مسامهته يف �لق الرثوة و�شغیل الش�باب

ما من شك ب�ٔن �س��رات الكربى اليت اس�تقطبهتا بالد� بفضل و 
هذه ا�هودات س�شلك قاطرة لتقویة تطو�ر املقاو� الوطنیة و�اصة 

 . الصغرى واملتوسطة والصغرية �دا
ٕالس��ر ومن هذا املنطلق، س�تواصل احلكومة ا�هود إالرادي �مع ا

العمويم من �الل رفع إالس��رات العموم�ة خبمس مالیري درمه لتبلغ ما 
ملیار درمه، ٔ�ي اس��رات املزيانیة واس��رات املؤسسات  195مجمو�ه 

 .العموم�ة واس��رات امجلا�ات الرتابیة
مجمو�ة من  2018وموازاة مع ذ�، یتضمن مرشوع قانون املالیة لس�نة 

�ة �ٔ�ساس �مع املقاو� وحتفزي إالس��ر اخلاص من ٔ��ل التدابري املو 
احملافظة �ىل م�اصب الشغل احلالیة، و�لق فرص شغل �دیدة �سامه يف 

يف �ٓخر الوالیة، طبقا %  8,5ختف�ض �س�بة البطا� �لوصول ٕاىل هدف
  :ویتعلق أ�مر ٔ�ساسا ب. �لرب�مج احلكويم

ل الرضیبة �ىل ٕا�داث �دول تصا�دي لٔ�سعار يف جما :ٔ�وال
الرشاكت، عوض �دول أ�سعار ال�س��ة املطبق �الیا، وذ� لتخف�ف 

 الضغط الرضیيب �ىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
متدید م�ح إالس�تفادة من ام�یازات نظام الق�ول املؤقت لفائدة  :�نیا

املعدات املس�توردة يف ٕاطار مشاریع موضوع اتفاق�ة إالس��ر واملشاریع 
 و� بواسطة مسا�دات مالیة �ري قاب� لٕالر�اع؛املم

إالعفاء من واج�ات ال�سجیل �رمس معلیة الت�ٔس�س والز�دة يف  :�لثا
 رٔ�سامل الرشاكت ٔ�و ا�مو�ات ذات النفع إالق�صادي؛

ٕاعطاء دینام�ة �دیدة لٕالس��ر يف القطاع الس�یا� من �الل  :رابعا
ٔ�رايض العاریة املق�ناة بغرض ٕاعفاء املس�مثر�ن من واج�ات ال�سجیل ا

�ش��د مؤسسات ف�دق�ة، وذ� وفق رشوط حمددة، �ٕالضافة ٕاىل م�ح 
 .مؤسسات الت�ش�یط الس�یا� نفس �م�یازات الرضی��ة امل�ش�ٓت الف�دق�ة

وما من شك فٕان التنویع القطاعي والتحفزيات اجلبائیة ال �كفي لو�دها 
بل البد من ٔ�ن یوا�به اس��ر  لتطو�ر �س�یج املقاوالت الوطنیة التنافيس

ج�د لس�یاسة إالنف�اح وتنویع املنافذ وأ�سواق اليت اخ�ارهتا بالد� حتت 
 .الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� حفظه هللا

ويف هذا الصدد تويل احلكومة ٔ�مهیة �اصة لتنف�ذ رؤیة ٕاسرتاتیجیة 
ا�ويل �لمغرب  جلال� امل� يف هذا ا�ال، واليت هتدف ٕاىل تعز�ز إالشعاع

وا�فاع عن مصاحله العلیا وتوطید موقعه كفا�ل اقلميي وحتصني مصاحله 
 .إالسرتاتیجیة، وتنویع رشاكئه

وتتجسد ٔ�وىل أ�ولو�ت يف تفعیل الس�یاسة إالفریق�ة �لمغرب اليت 
من �الل العمل �ىل تعز�ز العالقات  ،ٔ�ساس لها �ال� امل� حفظه هللا

رة، والت��ع ا�ويل واملیداين ٕالجناز املشاریع مع لك دول وم�اطق القا
وإالتفاق�ات املوقعة مع هذه ا�ول، موازاة مع توطید �ود انضامم بالد� 

 .س�ید�و الغربیة�لمجمو�ة إالق�صادیة �ول ٕافریق�ا 
وهنا ال یفوتين، ال یفوتين التنویه مبقاوالتنا الوطنیة يف ش�ىت القطا�ات 

يف تزنیل رؤیة �ال� امل� حفظه هللا يف �منیة واليت �سامه �شلك ٕاجيايب 
القارة إالفریق�ة �رب رشااكت وا�دة واخنراط واسع يف التعاون ج�وب ج�وب 

والبد هناك من التندید القوي والشدید مبن �رید ٔ�ن . الفعيل والتضامين
املؤسسات واملقاوالت الوطنیة بدافع العداء والغرية واحلقد  مسعة ميس

ا�اهتا، وجتاوب الب�ان إالفریق�ة الشق�قة معها، وال ٔ�دل �ىل واحلسد من جن
ذ� ٔ�نه يف عز اش�تداد ٔ�زمة و�ء ٕابوال اكنت رشكة اخلطوط امللك�ة املغربیة 
يه رشكة الطا�رات الوح�دة يف العامل اليت اس�مترت يف التو�ه ٕاىل الب�ان 

 .املعنیة حىت ال یمت عزلها عن العامل اخلار�
هذا ا�ال ٕاال ٔ�ن نقول ما قا� ٔ�بو الطیب املت�يب يف وال �سعنا يف 

قصیدته، قصیدة مجی� يف مدح القايض، ال ٔ�ذ�ر ٕامسه، تقول القصیدة، � 
م�ازل يف القلوب م�ازل، � � م�ازل يف القلوب م�ازل، وتیقول ما �ل 
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ٔ�هل اجلاهلیة لكهم شعري وال مسعت �سحري �بل، ا�يل �ا� يه ا�يل 
  .ذا ٔ�تتك مذيت من �قص فه�ي الشهادة ب�ٔين اكملمز�نة، وإ 

 ٔ�هيا الس�یدات والسادة،
ٕان حتق�ق رشوط التمنیة إالق�صادیة وإالج�عیة املتوازنة �رتبط ارتباطا 
وثیقا برضورة التفعیل الرسیع �لجهویة، وما �رتبط بذ� من حتویل املوارد 

اجلهویة يف ٕاطار وإالخ�صاصات و�رسیع الالمتركز وٕاطالق �ططات التمنیة 
تعاقدي و�شاريك بني القطا�ات الوزاریة واملؤسسات العموم�ة وا�الس 

 .الرتابیة
ويف هذا إالطار س�تواصل احلكومة ا�هود املايل املو�ه �مع اجلهات يف 
ممارسة اخ�صاصاهتا، من �الل الرفع من حصهتا �ىل الرضیبة �ىل ا��ل 

تضاف ٕا�هيا اع�دات من املزيانیة %  4ٕاىل  3والرضیبة �ىل الرشاكت من 
العامة ٔ�ي ٔ�ن اجلهات �س�تف�د يف الس�نة املق�� ٕان شاء هللا مبزيانیة مجموعها 
ٔ�و التحویالت مجموع التحویالت ملا مجمو�ه س�بعة مالیري درمه، كام س�تعمل 
احلكومة �ىل إالع�د الرسیع ملیثاق الالمتركز إالداري والرشوع يف تفعی�، 

تحویل اخ�صاصات اجلهات موازاة مع حتویل املوارد املالیة وضع خمطط ل 
وال�رشیة، هذا ٕاضافة ٕاىل مواص� تزنیل النصوص التنظميیة املنصوص �لهيا 

 .يف القانون التنظميي �لجهة
هذا وتويل احلكومة ٔ�مهیة �اصة ملوا�بة امجلا�ات الرتابیة لبلوغ حاكمة 

و�منیة مواردها ا�اتیة و�اصة ج�دة يف تدبري شؤوهنا وممارسة اخ�صاصاهتا 
�ىل مس�توى ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة، كام حترص �ىل ٕاعطاء أ�ولویة لتفعیل 
ٕالزتامات القطا�ات الوزاریة واملؤسسات العموم�ة يف ٕاطار اتفاق�ات �رامج 
التمنیة احلرضیة املندجمة املوقعة يف خمتلف املدن وأ�قالمي، موازاة مع تقدمي 

ة ل�رسیع ٕاجنازات ا�ططات التمنویة اجلهویة وإالقلميیة وامجلاعیة املوا�بة الالزم
و�ىل رٔ�سها ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة ا�ي یعترب منوذ�ا لٕالرتقاء 
والتطور لبايق اجلهات وم�اال ممتزيا لتفعیل إاللتقائیة والعمل املتاكمل بني 

 .املصاحل املركزیة واجلهات من ٔ��ل منو �وي م�وازن
وتفعیال لتوجهيات �ال� امل� حفظه هللا س�تعطي ومن �ة ٔ�خرى 

احلكومة أ�ولویة ل�رسیع ٕاصالح إالدارة، وجعلها يف �دمة املواطن واملقاو� 
، ومتك�هنم من قضاء وحتسني ظروف اس�تق�ال املواطنني وإالنصات ٕا�هيم

مصاحلهم يف �ٓ�ال معقو�، وس�تحرص �ىل التنظمي الصارم ملبدٔ� ربط 
ملسؤولیة �حملاس�بة وتطبیق القانون �ىل املسؤولني ا��ن ی�س��ون يف ا

 .تعطیل مصاحل املواطنني ٔ�و املشاریع اليت هتمهم
ومما ال شك ف�ه ٔ�ن مواص� ٕاصالح القضاء �شلك الضامنة أ�ساس�یة 
لتطبیق القانون �ىل امجلیع دون متیزي بني املواطن واملسؤول، كام س�تعمل 

م�ظومة الزناهة ومواص� حماربة الرشوة من �الل  احلكومة �ىل تعز�ز

التزنیل أ�م�ل لٕالسرتاتیجیة الوطنیة حملاربة الفساد، والعمل �ىل ت��عها 
 .وتق�ميها
وس�تواصل تزنیل إالصال�ات الهیلكیة ذات أ�ولویة و�ىل رٔ�سها  

�ذ ٕاصالح القانون التنظميي �لاملیة وتزنی� تزنیال سل�، وهذا ما رشعنا ف�ه م 
س�ن�ني، تزنیال سل� للك مق�ضیاته وتفعیل املقاربة اجلدیدة لتدبري املشاریع 
إالس��ریة العموم�ة والرفع من فعالیهتا يف �لق الرثوة وفرص الشغل، 
وحتسني ٔ��رها املبارش �ىل مس�توى ��ش املواطنني، هذا �ٕالضافة ٕاىل 

حاكمة مواص� ٕاصالح ٔ�نظمة التقا�د وإالصالح اجلبايئ وحتسني 
 .املؤسسات العموم�ة

 ٔ�هيا الس�یدات والسادة،
�ٕالس��اد ٕاىل أ�ولو�ت والتدابري اليت �رشفت بعرضها ٔ�مام جملس�یمك، 

حتق�ق منو إالق�صاد الوطين يف  2018یتوقع مرشوع قانون املالیة لس�نة 
مر�كزا �ٔ�ساس �ىل مواص� دینام�ة القطا�ات الغري % �3,2دود 

هذه الس�نة، بفضل % 3,2عوض % 3,7يف �دود  الفالح�ة اليت س�منو
تفعیل خمتلف إالسرتاتیجیات القطاعیة وأ�وراش الكربى وتزنیل اجلهویة 
ولك التدابري املو�ة �مع إالس��ر واملقاو�، كام یتوقع املرشوع تواصل 

مما س�ميكن من املسامهة يف % 1,5التحمك يف معدل التضخم يف �دود 
فاظ �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني، وهذه م�اس�بة اس�تقرار أ�سعار واحل

ٔ�ذ�ر ٔ�ن العدید من املناطق ٔ�و الب�ان يف م�طق�نا تعاين من تضخم �بري 
�دا ینقص من القدرة الرشائیة �لمواطنني يف س�یاس��ا املالیة ٔ�و النقدیة 
هناك حتول �بري يف ضبط �س�بة التضخم وهذا �سامه يف كام قلت يف 

ر واحلفاظ �ىل القدرة الرشائیة، هذا لكه مع مواص� ضبط اس�تقرار أ�سعا
 .%3التواز�ت املالیة �رب تقلیص جعز املزيانیة ٕاىل 

 ٔ�هيا الس�یدات والسادة،
يف ظرف�ات لها خصوصیات  2018ی�ٔيت مرشوع قانون املالیة لس�نة 

وحتد�ت وطنیة وانتظارات وطمو�ات للك رشاحئ ا�متع املغريب، وقد وضع 
� امل� حفظه هللا من �الل خطابه أ��ري �ارطة الطریق اليت لنا �ال

جيب ٔ�ن تؤطر معلنا يف ما یيل من أ��م وأ�شهر وأ�عوام، من ٔ��ل 
حتق�ق هذه �نتظارات و�ىل رٔ�سها التمنیة املتوازنة واملنصفة وتوفر ا��ل 
 وفرص الشغل والتعلمي اجلید واخلدمات الصحیة والقضاء املنصف والفعال

وإالدارة الناجعة مسؤولی��ا مجیعا حكومة و�رملا� وفا�لني اق�صادیني 
واج�عیني ٔ�ن �كون يف مس�توى تطلعات �ال� امل�، ؤ�ن نعمل لك من 
موقعه �ىل تقدمي مقرت�ات الكف�� ببلورة منوذج �منوي �دید، حيصن 
مك�س�بات بالد� و�س�تجیب �لمطالب املل�ة املواطنني ویقلص من 

وحيقق العدا� إالج�عیة مبفهو�ا الشامل، ویدمج الش�باب  الفوارق
�عتبارمه فا�ال ٔ�ساس�یا يف �منیة وطهنم، واحلكومة حریصة �ىل التفا�ل 
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الرسیع مع التعل�ت امللك�ة السام�ة ومعب�ٔة �لعمل يف ٕاطار �شاريك مع لك 
مر الفا�لني من ٔ��ل تفعیل أ�ولو�ت اليت �ددها �اللته، سواء تعلق ا�ٔ 

 .��منوذج التمنوي ٔ�و اجلهویة ٔ�والس�یاسة املندجمة �لش�باب
 2018كام ٔ�ن أ�ولو�ت اليت �دد�ها ملرشوع قانون املالیة س�نة 

هتتدي �لتوجهيات امللك�ة السام�ة �اصة ما تعلق مهنا �الس�تغالل أ�م�ل 
�لوسائل املتا�ة وتوجهيها �ٔ�ساس لقطاعي التعلمي والص�ة وتقلیص 

 واس�هتداف الف�ات الهشة والفقرية؛ الفوارق
من �ة ٔ�خرى فالرفع من إالس��رات العموم�ة يف ٕاطار هاذ  

املرشوع، اع�د التدابري املو�ة لتحفزي إالس��ر اخلاص هيدف �ٔ�ساس 
ٕاىل ٕا�ادة الثقة �لمس�مثر�ن و�شجیع املقاوالت �ىل �لق فرص الشغل 

ا الس�یدات والسادة، هو مرشوع �لش�باب، مفرشوع قانون املالیة هذا، ٔ�هي
ٕاج�عي هيدف �لت�اوب مع انتظارات املواطنني أ�ساس�یة �ىل مس�توى 
الص�ة والتعلمي والشغل، ح�ث خصصت ٔ�و خصص املرشوع نصف 
املزيانیة �لقطا�ات إالج�عیة، وهو مرشوع الس�تعادة دینام�ة إالس��ر 

�ىل �لق فرص الشغل اخلاص وموا�بة املقاو� الوطنیة من ٔ��ل �شجیعها 
 .�لش�باب ومواص� دمع إالس��رات العموم�ة لنفس الهدف

ٕاجامال مفرشوع قانون املالیة هذا هو مرشوع ٕارادي وم�وازن ذو معامل 
ٕاج�عیة واحضة، وهيدف ٔ�ن �كون رافعة �لمنو إالق�صادي، وٕاذا اكن حتق�ق 

تلف التدابري هذه أ�هداف مرتبطا بقدرة احلكومة �ىل التفعیل الرسیع � 
املتضمنة يف املرشوع، فهو مرتبط كذ� مبدى تفا�ل وجتاوب الفا�لني 
�ق�صادیني و�ج�عیني و�ىل رٔ�سهم القطاع اخلاص، واس�تحضارمه 
�لروح الوطنیة الصادقة من ٔ��ل ٔ�ن جنعل من مرشوع قانون املالیة س�نة 

ٔ��ل بلورة م�عطفا لتعز�ز الثقة، و�سهل ٔ�سس العمل ال�شاريك من  2018
منوذج �منوي �كون يف مس�توى تطلعات �ال� امل� حفظه هللا، �متكني 
لك ف�ات الشعب املغريب من س�بل الع�ش الكرمي يف مغرب مس�تقر 

 .ومزدهر
شكرا �ىل ٕاصغا�مك، وس�ٔبقى رهن ٕاشار�مك طوال مسار م�اقشة 

ق ا�لهم اس: "ومداو� هذا املرشوع، ويف أ��ري ندعو هللا هبذا ا��اء
والسالم �لیمك ورمحة  "عبادك وهبميتك وا�رش رمحتك ؤ�حيي ب�ك املیت

 .هللا تعاىل و�راكته

 :الس�ید الرئ�س
   .شكرا �لس�ید الوز�ر، شكرا لمك مجیعا

 .ورفعت اجللسة


