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كمي عبد احلالس�ید احلب�ب املاليك رئ�س جملس النواب، والس�ید : الرئاسة

  .جملس املس�شار�ن�ن شامش رئ�س 
م�ة وا�ق�قة الثا السادسة، ٕابتداء من السا�ة ثالث ؤ�ربعون دق�قة :التوق�ت

  .مساء والعرش�ن
�لسة مشرتكة لالس��ع لعرض الس�ید وز�ر �ق�صاد  :عامل�دول ا�ٔ 

  .�2019لس�نة املالیة  80.18واملالیة، حول مرشوع القانون املايل رمق 

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

 :الس�ید احلب�ب املاليك، رئ�س جملس النواب، رئ�س اجللسة
والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� وحصبه �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة 

 ا�ٔ�رمني،
 اف�تحت اجللسة،

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

 الس�یدات والسادة الوزراء،
 الس�یدات والسادة الربملانیون،
 والنظامني ا�ا�لیني �ليس ،من ا�س�تور 68طبقا ملق�ضیات الفصل 

لعرض الس�ید وز�ر �ق�صاد  الربملان، خنصص هذه اجللسة لالس��ع
، �2019لس�نة املالیة  80.18واملالیة، حول مرشوع القانون املايل رمق 

 .اللكمة ا�ٓن �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، فلیتفضل مشكورا
 :الس�ید محمد ب�شعبون، وز�ر �ق�صاد واملالیة

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 رئ�س جملس النواب،الس�ید 

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

 الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و�،
 الس�یدات والسادة الربملانیون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�قف ٔ�مام جملس�یمك املوقر�ن لتقدمي مرشوع قانون املالیة 
، ا�ي مت ٕا�داده يف ظل س�یاق �ار� ودا�يل دق�ق �افل 2019لس�نة 

ت�د�ت، فعىل املس�توى اخلار� �متزي الظرف�ة �لتقلبات والتحوالت وال 
ا�ولیة �لعدید من التغريات الس�یاس�یة والتطورات �ق�صادیة امل�سار�ة، 

 ..س�یاسات امحلائیةال ال س�� يف ظل تنايم 
 :الس�ید الرئ�س

معذرة الس�ید الوز�ر، السادة املصورون ا�رتموا ما اتفق�ا �لیه ا�رتموا 

املصورون ال ٔ��لكم �ىل الربملانیني، السادة ما اتفق�ا �لیه، السادة 
 .املصورون، معذرة الس�ید الوز�ر لمك اللكمة

 :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
ٔ�قول فعىل املس�توى اخلار� �متزي الظرف�ة ا�ولیة �لعدید من التغريات 
الس�یاس�یة والتطورات �ق�صادیة امل�سار�ة، ال س�� يف ظل تنايم 

ئیة وتفامق �دة التو�رات الت�اریة بني القوى العظمى �اصة الس�یاسات امحلا
الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة والصني، وكذا �زاید الرصا�ات اجلیوس�یاس�یة، 
وما �رتب عهنا من انعاكسات �ىل �راجع �ٓفاق ا�منو، �ٓفاق ا�منو العاملي 

 .والتقلبات الك�رية ٔ�سعار الغاز والبرتول
يف س�یاق دا�يل  2019ن املالیة لس�نة كام ی�ٔيت ٕا�داد مرشوع قانو

یتطلب م�ا �ك�یف التعبئة من ٔ��ل تزنیل التوجهيات امللك�ة السام�ة، 
املتضمنة يف خطاب العرش وذ�رى ثورة امل� والشعب، وكذا اخلطاب 

 .أ��ري جلاللته، ٔ�مام مؤسس�تمك املوقرة مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة
كز �لهيا �اللته، يه ٕاجياد أ�جوبة ولعل من ٔ�مه أ�ولو�ت اليت ر 

واحللول املالمئة والرسیعة لقضا� املواطنني املل�ة والت�اوب مع انتظاراهتم 
املرشو�ة �ىل مس�توى التعلمي والص�ة والشغل، كام وقف �اللته، �ىل 
معیقات منوذج�ا التمنوي ود�ا ٕاىل مراجعة جامعیة لهذا ا�منوذج، تعید النظر 

ه �ق�صادیة و�ج�عیة، مبا ميكن من احلد من الفوارق يف �رت�ب ٔ�ولو�ت
وقد  .وحتق�ق العدا� �ج�عیة وا�الیة وموا�بة التطورات الوطنیة والعاملیة

قرر يف خطابه أ��ري، ٔ�مام مؤسس�تمك احملرتمة، �لكیف جلنة �اصة �مهتا 
 .��جتمیع خمتلف املساهامت هبذا اخلصوص يف غضون الثالثة ٔ�شهر املق 

ومن هذا املنطلق فاحلكومة معب�ٔة من ٔ��ل م�ارشة القضا� املس�تع�� 
اليت ٔ�كد �لهيا �اللته، �ىل ٔ�هنا ال تق�ل �نتظار، و�ىل رٔ�سها ٕاصالح 
م�ظومة الرتبیة والتكو�ن و�ل ٕاشاكلیة ال�شغیل وقضا� الش�باب، وحتسني 

  .حاكمة �رامج ا�مع وامحلایة �ج�عیة
ریصة كذ� �ىل �خنراط ٕاىل �انب مؤسس�تمك كام ٔ�ن احلكومة ح

احملرتمة وٕاىل �انب لك القوى احلیة ببالد� من ٔ��ل املسامهة الفا�� يف 
 .ٕا�ادة بلورة ا�منوذج التمنوي �عتباره ورشا مصري� �ل�س�بة ملس�تق�ل بالد�

والبد من الت�ٔ�ید ب�ٔن بلورة منوذج �منوي جيیب �ىل الت�د�ت 
ى تقلیص الفوارق وحتسني اخلدمات �ج�عیة املطرو�ة �ىل مس�تو 

وتوفري الشغل الكرمي لش�بابنا یق�يض ٔ�ن �شخص وضعیة منوذج�ا احلايل 
�لك موضوعیة ؤ�ن نعرف ٔ��ن يه ماكمن القوة؟ ؤ��ن يه ماكمن الضعف؟ 
فصحیح ٔ�ن منوذج�ا احلايل اس��فذ مداه وجيب ٕاعطاءه نفسا �دیدا وجتاوز 

ه، لكن يف املقابل هذا ال ینفي ٔ�ن بالد� حققت العراق�ل اليت تعیق تطور
مك�س�بات هامة �ىل مس�توى تقویة ب��اتنا التحتیة والتقدم يف اسرتاتیجی��ا 

 .القطاعیة وتغیري هیلكة اق�صاد�
ومن ٔ�مه مك�س�بات بالد� هو هذا إالجامع والتعبئة الوطنیة امجلاعیة 

اليت ی��غي مواصلهتا حول الو�دة الرتابیة لبالد� ومغربیة الصحراء، و 
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�لتصدي �لك حزم للك املرتبصني ا���ن یعادون املغرب يف و�دته 
الرتابیة، ؤ�ولئك ا��ن حياولون املس مبصاحله �ق�صادیة وتب��س 
الن�ا�ات اليت حققها بفضل الق�ادة النرية واحلكمية جلال� امل�، حفظه 

اليت تبذلها لك القوى هللا، وال بد هنا من التنویه �جلهود والتضحیات 
أ�م�یة مبختلف �شك�الهتا وبتجندها ا�امئ حتت الق�ادة الرش�یدة، جلال� 

 .امل�، ��فاع عن الو�دة الرتابیة �لوطن، وصیانة ٔ�م�ه واس�تقراره
 الس�یدات والسادة،

من ا�ٔ�ید ٔ�ن إال�راهات املرتبطة ٔ�ساسا �رتفاع ٔ�سعار النفط والبرتول، 
النفط والغاز وأ�وراش �ج�عیة املس�تع��،  ٔ�قول �رتفاع ٔ�سعار

س�یكون لها ت�ٔثري م�ارش �ىل التواز�ت املالیة، وما یق�ضیه ذ� من 
رضورة اختاذ ما یلزم من تدابري �ىل مس�توى تعبئة املوارد والتحمك يف 
النفقات وابتداع ا�ٓلیات املالیة الكف�� بتخف�ف عبء املزيانیة العامة �ىل 

 .�رمس�توى �س�
فقد ارتفعت ٔ�سعار البرتول والغاز �شلك �بري، ح�ث جسلت ز�دة مبا 

مقارنة مع الس�نة املاضیة، ون���ة �� مفن املنتظر ٔ�ن �رتفع % 40یناهز 
مالیري درمه هنایة هذه الس�نة مقارنة مع التوقعات،  5نفقات املقاصة ب 

فٕان جعز اخلزینة وٕاذا ٔ��ذ� بعني �عتبار �راجع موارد التعاون اخلار�، 
من الناجت ا�ا�يل اخلام % 3مقابل % 3.8سريتفع لیبلغ  2018لس�نة 

 .املربجمة يف القانون املايل
يف س�یاق نفس  2019وقد مت ٕا�داد مرشوع قانون املالیة لس�نة 

إال�راهات املرتبطة �رتفاع ٔ�سعار النفط والغاز، ومن هذا املنطلق مت اع�د 
ن �ل�س�بة �لغاز، لت�دید توقعات نفقات دوالر �لط 560فرضیة سعر 
 5ملیار درمه، ما یعين  18، اليت من املنتظر ٔ�ن تبلغ 2019املقاصة لس�نة 

، وميكن اعتبار مرشوع 2018مالیري ٕاضاف�ة مقارنة مع اع�دات س�نة 
 :قانون املالیة ذا تو�ه اج�عي وتضامين، ح�ث مت ختصیص

لزتام احلكومة �لرفع من النفقات يف ٕاطار ا مالیري درمه ٕاضاف�ة 7، ٔ�وال
املو�ة �لقطا�ات �ج�عیة و�اصة التعلمي والص�ة تفعیال لتوجهيات 

 �ال� امل�، حفظه هللا؛
 ملیار درمه �رمس التطور الس�نوي لك�� أ�جور؛ 3.3ز�دة ، �نیا
مالیري درمه �رمس اس��رات املزيانیة العامة يف ٕاطار  5ز�دة ، �لثا
 ا�هود إال�رادي لالس��ر العمويم؛مواص� 
ملیون درمه ٔ��ر مايل ٕاضايف لتفعیل خمتلف  700ملیار و 2، رابعا

إالصال�ات، و�اصة تزنیل اجلهویة وٕاصالح العدل وٕاصالح التقا�د، 
وٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر، وس�ی��ج عن لك هذه إال�راهات �زاید 

ملیار درمه وهو ما  27مبا یفوق  2019حلاج�ات متویل اخلزینة �رمس س�نة 
یتطلب توفري موارد ٕاضاف�ة من ٔ��ل التحمك يف مس�توى جعز اخلزینة، ويف 
ظل هذه الوضعیة فقد حرصنا �ىل اختاذ التدابري الالزمة من ٔ��ل الرفع من 

 :املوارد وذ� �رب النقط التالیة

ار حتسني مس�توى حتصیل الرضیبة �ىل الرشاكت، موازاة مع ٕاقر ، ٔ�وال
 700ملیار و 5تدابري �دیدة ما س�ميكن من خض موارد ٕاضاف�ة تقدر ب

ملیون درمه مقارنة مع التوقعات ا�هنائیة لهذه الس�نة، ویتعلق أ�مر ٔ�ساسا 
من ٔ�ر�ح الرشاكت % 2.5ٕ��داث مسامهة اج�عیة �لتضامن حتدد يف 

ري ملیون درمه، واليت س�متكن من تعبئة ما یناهز من ملیا 40اليت تفوق 
 .2020و 2019درمه وذ� �الل الس�ن�ني املق�لتني 

مراجعة اسرتاتیجیة مساهامت ا�و� يف بعض املؤسسات ، �نیا
واملقاوالت العموم�ة �رب تفعیل ٕاصالح هیلكي تدرجيي لهذه املؤسسات 
لتحسني حاكمهتا ومنوذ�ا التدبريي، وضامن دميومة مسامههتا يف تعز�ز 

دورها أ�سايس يف دینام�ة �س��ر العمويم، موارد اخلزینة، واس�تعادة 
ویتعلق أ�مر �ٔ�ساس بتفویت املمتلاكت والرشاكت التابعة، واملساهامت 
الغري الرضوریة موازاة مع �رش�ید �اكلیف �س�تغالل، ونفقات ال�س�یري، 
وٕا�ادة النظر يف ا�منوذج �ق�صادي واملايل لهذه املؤسسات من ٔ��ل الرفع 

  .ا�اتیةمن املوارد 
ومن املنتظر ٔ�ن متكن هذه التدابري اليت س�مت تفعیلها يف هذا إالطار من 

 .مالیري درمه 8توفري موارد ٕاضاف�ة تقدر ب 
الرفع من الرضیبة ا�ا�لیة �ىل �س�هتالك �اصة ت� املتعلقة  ا،�لث

ملیون  �200لتبغ، واليت س�متكن من تعبئة موارد ٕاضاف�ة تقدر مبلیار و
 .درمه

وازاة مع هذه التدابري �ىل مس�توى تعبئة املوارد، فقد معلنا �ىل وم
متویل جزء من املشاریع �س��ریة املربجمة يف ٕاطار املزيانیة العامة ��و� 
من �الل اع�د �ٓلیة �دیدة �لمتویل م�نیة �ىل الرشاكة بني ا�و� ومجمو�ة 

ري متویل ملا مجمو�ه من الفا�لني املؤسساتیني، وس�متكن هذه ا�ٓلیة من توف
، يف ٕاطار ختف�ف 2019ملیار درمه من �س��رات �رمس س�نة  12

  .العبء عن املزيانیة العامة ��و� واحلفاظ �ىل التواز�ت العامة
وكن���ة للك هذه التدابري �ىل مس�توى املوارد والنفقات س�مت حرص 

% 3,3دون ا��ساب موارد اخلوصصة، و% 3,7جعز اخلزینة يف �دود 
���ساهبا، كام س�مت العمل �ىل �ك�یف اجلهود من ٔ��ل توطید التواز�ت 
املالیة العموم�ة، سواء �ىل مس�توى تعبئة املوارد ٔ�و التدبري الناجع لٕالنفاق 

  .العمويم
وتعزتم احلكومة يف هذا إالطار، الق�ام ٕ�صالح �لمنظومة الرضی��ة 

ا، وجعلها ٔ�داة لبناء هبدف ضامن تناسق مق�ضیاهتا والرفع من مردود�هت
�القات الثقة مع املواطن ومع القطاع اخلاص لتحفزيیه �ىل �خنراط يف 

 .ا�هود �س��ري العام ��و�
 الس�یدات والسادة،

 2019لقد ٔ�ولت احلكومة عند ٕا�دادها ملرشوع قانون املالیة لس�نة 
خلطب املتضمنة يف ا عنایة قصوى لتفعیل التوجهيات امللك�ة السام�ة،

 .أ��رية
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 :ومن هذا املنطلق فقد مت حتدید ثالث ٔ�ولو�ت ٔ�ساس�یة لهذا املرشوع
 ؛دمع القطا�ات �ج�عیة التعلمي والص�ة والشغل .1
 ؛تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة .2
ٕاعطاء دینام�ة �دیدة لالس��ر ودمع املقاو� و�اصة املقاوالت  .3

 .املتوسطة الصغرية والصغرية �دا
مس�توى دمع القطا�ات �ج�عیة، س�تعطي احلكومة أ�ولویة فعىل 

لتزنیل ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن �رب الرتكزي �ٔ�ساس �ىل تعز�ز 
دور هذه املنظومة يف ت�ٔهیل الش�باب لولوج سوق الشغل، وذ� �رب 
ٕاعطاء أ�س�بق�ة �لتخصصات اليت توفر الشغل، واع�د نظام �جع �لتو�ه 

ا فضال عن تعز�ز ٕادماج تعلمي ا�لغات يف لك مس�تو�ت التعلمي، املبكر، هذ
 .و�اصة يف تدر�س املواد التق�یة والعلمیة

كام س�مت تقویة العرض املدريس من �الل توس�یع ش�بكة املؤسسات 
مؤسسة �دیدة وتعز�ز املوارد ال�رشیة،  137التعلميیة ٕ�طالق معلیة بناء 

وذ� هبدف تقلیص �كتظاظ م�صب مايل �دید،  �15.000رب ٕا�داث 
هذا فضال عن الرشوع يف تعممي التعلمي . وأ�قسام املتعددة املس�تو�ت

 .تلمیذ ٕاضايف 100.000أ�ويل من �الل �سجیل 
كام س�تعمل احلكومة �ىل ٕا�ادة النظر �شلك شامل يف ختصصات 

�ب االتكو�ن املهين جلعلها �س�تجیب حلاج�ات املقاو� والقطاع العام، وتو 
تحوالت اليت تعرفها الصنا�ات واملهن، مبا ی��ح �لخرجيني فرصا ٔ�كرب ال 

وازاة مع ٕاطالق ج�ل �دید من املراكز لتكو�ن م ،لالندماج املهين، هذا
وت�ٔهیل الش�باب مبسامهة صندوق احلسن الثاين �لتمنیة �ق�صادیة 

 .و�ج�عیة، وفقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة
ملیار  68، ما مجمو�ه 2019الیة لس�نة وقد خصص مرشوع قانون امل

�ر�مج "ملیون درمه �رمس  100ملیار و 2درمه لقطاع التعلمي، مبا فهيا 
م�طلقا  2019وس�تكون س�نة . مالیري درمه اكع�دات الزتام 4، و"ت�سري

، ا�ي هيدف ٕاىل متكني املواطنني �2025لرشوع يف تفعیل خمطط الص�ة 
ظروف اس�تق�اهلم يف املس�شف�ات من من �دمات حصیة ج�دة، وحتسني 

 .�الل تعز�ز البن��ة التحتیة �س�شفائیة وتوفري أ�دویة
ملیار درمه لقطاع  28وقد خصص مرشوع قانون املالیة ما مجمو�ه 

مالیري درمه اكلزتامات �رمس بناء وجتهزي املراكز  7الص�ة، مبا فهيا حوايل 
�ة، ؤ�اكد�ر، ومرا�ش �س�شفائیة اجلامعیة، للك من الر�ط، وطن

 .م�صب مايل �4000ٕالضافة ٕاىل ٕا�داث . وو�دة
 و�ىل مس�توى ال�شغیل، س�تعمل احلكومة �ىل تفعیل ا�طط الوطين

�لهنوض �ل�شغیل، موازاة مع الق�ام مبراجعة شام� �ٓلیات و�رامج ا�مع 
العمويم ل�شغیل الش�باب، وحتفزيه �ىل �لق املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

يت وٕا�شاء املقاوالت وكذا دمع م�ادرة ال�شغیل ا�ا. يف جماالت ختصصاهتم
  .�ج�عیة

ن املالیة ٕالغاء دیون ٕاطار مرشوع قانويف ويف هذا إالطار، یقرتح 

املقاولني الش�باب جتاه ا�و�، وكذا ٕالغاء ا�یون املس�تحقة ��و� وامجلا�ات 
 50.000واليت تقل عن ٔ�و تبقى مهنا  2000الرتابیة، ق�ل فاحت ینا�ر لس�نة 

 .2018د�سمرب  31درمه ٕاىل �ایة 
م�صب  25.458ومن �ة ٔ�خرى، یقرتح مرشوع قانون املالیة ٕا�داث 

م�صب مايل ختصص �ٔ�ساس لٔ�ش�اص يف وضعیة  200مهنا  مايل،
 .م�صب م�عاقد لفائدة قطاع التعلمي 15.000ٕا�اقة، هذا �ٕالضافة ٕاىل 

 ٔ��هتا الس�یدات، ٔ�هيا السادة،
، بتقلیص 2019تتعلق أ�ولویة الثانیة ملرشوع قانون املالیة لس�نة 

احلكومة ٕایالء ٔ�مهیة ويف هذا إالطار، تعزتم . الفوارق �ج�عیة وا�الیة
�اصة لتفعیل التوجهيات امللك�ة السام�ة، ٕ�طالق معلیة هیلكة شام� 

مع . ومعیقة �لربامج والس�یاسات الوطنیة يف جمال ا�مع وامحلایة �ج�عیة
احلرص �ىل إالخراج الرسیع �لس�ل �ج�عي املو�د، هبدف ضبط 

�مع وحتسني اس�هتدافها، املعطیات خبصوص الف�ات �ج�عیة املس�تحقة �
�رب اع�د معایري دق�قة وموضوعیة و�س�تعامل مك�ف �لتك�ولوج�ات 

 .احلدیثة
مالیري درمه ملواص�  8وموازاة مع ذ�، س�تخصص احلكومة ما یفوق 

 100من ملیار�ن و" �ر�مج ت�سري"وهكذا س�س�تف�د . دمع هذه الربامج
مه، وذ� هبدف توس�یع ملیون در 500ملیون درمه، ٔ�ي �ز�دة ملیار و

  .�مج ٕاىل ٔ�زید من ملیوين تلمیذ�دد التالم�ذ املس�تف�د�ن من هذا الرب
موازاة مع الرفع من القمية الیوم�ة ا�صصة �لمطامع املدرس�یة وا�ا�لیات 

 600تلمیذ بغالف مايل ٕاضايف یقدر حبوايل  1.400.000لفائدة ٔ�كرث من 
ملیون "�لمبادرة امللك�ة ملیون درمه  250مع ختصیص . ملیون درمه

ملیون درمه لٔ�ش�اص  150ملیون درمه �مع أ�رامل، و 600و" حمفظة
 .ملیون درمه �رمس م�ح �لطلبة 800يف وضعیة ٕا�اقة، وملیار و

ملیون درمه لرب�مج املسا�دة الطبیة  600كام س�مت ختصیص ملیار و
ٔ�ولویة �اصة ا�ي �ك�يس معاجلة إالخ�الالت اليت �شوب تنف�ذه " رام�د"

لضامن الولوج العادل واملنصف ٕاىل اخلدمات الصحیة �ل�س�بة �لمواطنني 
 .ذوي ا��ل الضعیف

وتفعیال �لتوجهيات امللك�ة السام�ة، بت�س�یط املساطر ل�شجیع خمتلف 
ٔ�شاكل التربع والتطوع وأ�عامل اخلريیة، یقرتح مرشوع قانون املالیة تدبريا 

خصم الهبات املمنو�ة لفائدة بعض امجلعیات یتعلق �متكني املقاوالت من 
من احلصی� اخلاضعة �لرضیبة �ىل الرشاكت ٔ�و الرضیبة �ىل ا��ل، 
ویتعلق أ�مر �مجلعیات اليت ٔ��رمت اتفاق�ات رشاكة مع ا�و�، هبدف ٕاجناز 

 .مشاریع ذات مصل�ة �امة
تمنیة كام س�تويل احلكومة اه�ما �اصا �مع �رامج املبادرة الوطنیة �ل 

ملیون درمه س�نو�، وذ�  800ال�رشیة من �الل ختصیص ملیار و
لتدارك اخلصاص املس�ل �ىل مس�توى الب��ات التحتیة واخلدمات 
أ�ساس�یة ��االت الرتابیة أ�قل جتهزيا، وموا�بة أ�ش�اص يف وضعیة 
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 .هشة، وحتسني ا��ل وإالدماج �ق�صادي �لش�باب
یع وتفعیل الرب�مج املليك �ل�د من �ٕالضافة ٕاىل ذ�، س�مت �رس 

الفوارق ا�الیة و�ج�عیة �لعامل القروي، ح�ث تتعلق املشاریع اليت 
تد�ل مضن هذا الرب�مج، بعملیات فك العز� عن العامل القروي، وحتسني 
الربط �لش�بكة الطرق�ة، و�زوید الساكنة �ملاء الصاحل �لرشب، وتعممي 

  .دمات العالج�ة والتعلميالكهربة وحتسني عرض اخل
 3,4یقدر  امالی اوس�یخصص مرشوع قانون املالیة لهذا الرب�مج �الف

مالیري درمه اكع�دات لاللزتام يف ٕاطار  4ملیار درمه اكع�دات لٔ�داء و
 .صندوق التمنیة القرویة

كام ٔ�ن تقلیص الفوارق، وحتق�ق رشوط التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 
ملتوازنة، �رتبط ارتباطا وثیقا برضورة التفعیل الرسیع �لجهویة، وما وا�الیة ا

یعنیه ذ� من حتویل �لموارد و�خ�صاصات و�رسیع لالمتركز، وٕاطالق 
�ططات التمنیة اجلهویة يف ٕاطار تعاقدي و�شاريك بني القطا�ات الوزاریة 

 .واملؤسسات العموم�ة وا�الس الرتابیة
ل احلكومة ا�هود املايل املو�ه �مع اجلهات ويف هذا إالطار، س�تواص

يف ممارسة اخ�صاصاهتا، من ٔ��ل الرفع من حصهتا من الرضیبة �ىل ا��ل 
، تضاف ٕاىل ذ� اع�دات مالیة %5ٕاىل  4والرضیبة �ىل الرشاكت من 

ٔ�ي ٔ�ن اجلهات س�س�تف�د من حتویالت مالیة من . من املزيانیة العامة ��و�
 .ملیون درمه 400مالیري و 8ا مجمو�ه مزيانیة ا�و� مب

وتفعیال �لتوجهيات امللك�ة السام�ة يف ٕاطار موا�بة تزنیل ورش 
اجلهویة، فقد ٔ��دت احلكومة املیثاق الوطين لالمتركز إالداري، ا�ي 

 التوطني یضمنس�یؤطر لس�یاسة ا�و� �ىل املس�تویني اجلهوي وإالقلميي مبا 
 .ق مقاربة م�دجمة وم�اكم�الرتايب �لس�یاسات العموم�ة، وف

كام حترص احلكومة �ىل ٕاعطاء أ�ولویة لتفعیل الزتامات القطا�ات 
الوزاریة واملؤسسات العموم�ة، يف ٕاطار اتفاق�ات �رامج التمنیة احلرضیة 
املندجمة، املوقعة مع خمتلف املدن وأ�قالمي، موازاة مع تقدمي املوا�بة الالزمة 

و�ىل رٔ�سها  ،تمنویة اجلهویة وإالقلميیة وامجلاعیةل�رسیع ٕاجناز ا�ططات ال 
والتطور لبايق  تقاءر لالاجلنوبیة، ا�ي یعترب منوذ�ا ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي 

تقائیة والعمل ملتاكمل بني املصاحل املركزیة ل اجلهات، وم�اال ممتزيا لتفعیل �
 .واجلهات من ٔ��ل منو �وي م�وازن

 الس�یدات والسادة،
�ال� امل�، حفظه هللا، يف خطاب العرش، ب�ٔن ٔ�مسى  لقد ٔ�كد

ٔ�شاكل امحلایة �ج�عیة هو ا�ي ی�ٔت��ا عن طریق �لق فرص الشغل 
املنتج، والضامن �لكرامة، ؤ�نه ال ميكن توفري فرص الشغل ٕاال ٕ��داث نق� 

ؤ�ضاف �اللته، . نوعیة يف جماالت �س��ر ودمع القطاع إالنتا� الوطين
قاو� املنت�ة حتتاج الیوم ٕاىل مزید من ثقة ا�و� وا�متع، ليك ب�ٔن امل

 .�س�تعید �س��ر مس�تواه املطلوب

ومن هنا، یويل هذا املرشوع ٔ�مهیة �اصة ٕالنعاش �س��ر اخلاص 
ودمع املقاو�، و�اصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ومن ٔ��ل �شجیعها 

  .�ىل �شغیل الش�باب
كومة ا�هود إالرادي �مع �س��ر العمويم وهكذا س�تواصل احل

ملیار  �195عتباره رافعة لالس��ر اخلاص، من �الل ختصیص ما مجمو�ه 
 .درمه ملواص� �سرتاتیجیات القطاعیة وأ�وراش الكربى �لب��ة التحتیة

خمطط ال�رسیع "ووفق هذا املنظور، س�مت ٕاعطاء أ�ولویة ملواص� 
ملنجزات اليت حققها �ىل مس�توى ٕا�داث فرص الشغل ، و�مثني ا"الصناعي

واس�تقطاب �س��رات أ�ج�بیة، وتعز�ز متوقع مقاوالتنا الوطنیة �ىل 
املنظومات الصناعیة، مس�توى سالسل إالنتاج العاملیة، وتوس�یع جمال 

 .رية �ندماج �رب �لق ش�بكة من املقاوالت الوطنیة املناو�ثوالرفع من و 
ومة �ىل تعز�ز املاكسب احملققة يف املیدان الفال�، كام س�تحرص احلك

، والعمل �ىل �لق املزید من فرص "خمطط املغرب أ�خرض"يف ٕاطار 
وذ� ب�سهیل ولوج . الشغل وا��ل، و�اصة لفائدة الش�باب القروي

املس�مثر�ن �لعقار الفال� �رب تعبئة أ�رايض الفالح�ة اململوكة �لجام�ات 
ربة جتمع بني إالجناز الفعيل �لمشاریع �س��ریة واحلد الساللیة، وفق مقا

من التجزئة املفرطة لالس�تغالالت الفالح�ة، وتوفري املوا�بة التق�یة واملالیة 
 .املطلوبة

كام س�تويل احلكومة ٔ�مهیة �اصة لتمثني املنتو�ات الفالح�ة وتطو�ر 
 .ني�ٓلیات �سویقها دا�لیا و�ارج�ا و�اصة �ل�س�بة لصغار الفال�

وموازاة مع ذ�، تعزتم احلكومة اختاذ مجمو�ة من التدابري لتحفزي 
�س��ر اخلاص �رب مواص� تفعیل إالصال�ات ال�رشیعیة والتنظميیة 
واملؤسساتیة الرام�ة لتحسني م�اخ أ�عامل وإالرساع ٕ�خراج املیثاق اجلدید 

�س ؤ�كرث تعاقدي من �دید شامل وم��الالس��ر، من �الل ٕاقرار نظام 
حتفزيا، یعزز �اذبیة املغرب يف موا�ة املنافسة ا�ولیة، واحلكومة حریصة 
كذ� �ىل �رسیع تفعیل ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر، ومتك�هنا من 
الصالح�ات الالزمة �لق�ام بدورها يف حتفزي �س��ر �ىل املس�توى 

 .اجلهوي، و�لق فرص الشغل
كومة ٔ�مهیة �اصة �مع املقاو� و�ٔ�ساس ووفق نفس املنظور تويل احل

الصغرية والصغرية �دا، من �الل اختاذ مجمو�ة من التدابري اليت و املتوسطة 
هتدف ٕاىل ٕا�ادة الثقة �لمقاو� وحتفزيها �ىل �س��ر، و�لق فرص 

 :الشغل، ویتعلق أ�مر ٔ�ساسا
ة �الل لرضیبة �ىل القمية املضافة املرتامك��ن ا�لتصف�ة اللكیة  - 1

الس�نوات املاضیة �ل�س�بة ملقاوالت القطاع اخلاص، وكذا املقاوالت 
 ملیار درمه؛ 40العموم�ة ا�ي بلغ 

تقلیص �ٓ�ال ٔ�داء ��و� وامجلا�ات الرتابیة واملؤسسات واملقاوالت  - 2
العموم�ة ملا بذمهتا من مس�تحقات جتاه املقاوالت من �الل وضع ا�ٓلیات 



 2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2018 ٔ�كتو�ر 22( 1440صفر  12

 �ال أ�داء واختاذ ما یلزم من تدابري لتقلیصها؛املناس�بة �لت��ع ا�ق�ق �ٓ 
حتسني رشوط ولوج املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغرية �دا،  - 3

وتوس�یع �ٓلیات الضامن و�رب الرفع من سقف ا�متویل  �س�یط�لمتویل �رب ت 
 مجلعیات السلفات الصغرى؛

مراجعة أ�سعار احلالیة �لرضیبة �ىل الرشاكت هبدف مالءمهتا مع - - 4
سعر  تقلیص �ربیات املقاوالت الصغرى واملتوسطة، �اصة خصوص 

 %.17.5ٕاىل  20الرضیبة �ىل هذه الرشاكت من 
وما من شك ب�ٔن هذه التدابري ال �كفي لو�دها لتطو�ر ال�س�یج 
املقاواليت الوطين التنافيس، بل البد من ٔ�ن یوا�هبا اس��ر ج�د لس�یاسة 

اخ�ارهتا بالد� حتت الق�ادة �نف�اح وتنویع املنافذ وأ�سواق واليت 
 .الرش�یدة، جلال� امل�، حفظه هللا

ويف هذا الصدد، تويل احلكومة ٔ�مهیة �اصة لتنف�ذ الرؤیة 
ز�ز إالشعاع �سرتاتیجیة جلال� امل�، يف هذا ا�ال، واليت هتدف ٕاىل تع

ٕ�فریق�ا،  ةكفا�ل ٕاقلميي وتنویع رشاكئه و�اصموقعه  دا�ويل �لمغرب وتوطی
وهنا ال یفوتين التنویه مبقاوالتنا الوطنیة يف ش�ىت القطا�ات واليت �سامه 
�شلك ٕاجيايب يف تزنیل رؤیة �ال� امل�، حفظه هللا، يف �منیة القارة 

 .إالفریق�ة وفق رؤیة �منویة تضام�یة
 الس�یدات والسادة،

املو�ة �ٔ�ساس  2019تلمك اكنت ٔ�ولو�ت مرشوع قانون املالیة لس�نة 
مج تقلیص اخلصاص �ج�عي وحتق�ق العدا� �ج�عیة وا�الیة، لربا

 .وتوفري فرص الشغل �لش�باب من �الل حتفزي �س��ر ودمع املقاو�
وتتو� احلكومة من �الل هذا املرشوع حتق�ق منو اق�صادي يف 

وضامن % �2 التحمك يف التضخم يف ٔ�قل من مع مواص% �3.2دود 
  %.3.3املالیة من �الل حرص العجز يف اس�تقرار التواز�ت 

راك�ز �ق�صاد الوطين م�ینة، وجيب  وهذه لكها مؤرشات تؤكد ٔ�ن
توطیدها �اصة من �الل ٕا�ادة الثقة �لمواطن، �رب توفري �دمات 
اج�عیة حتفظ �رام�ه ومتك�نه من شغل الئق ود�ل حمرتم وقار، یقوي 

 .ٕارادته وقدرته �ىل املسامهة يف �منیة بالد�

ومن هنا البد من تعز�ز التواصل مع املواطن وتقویة ثق�ه يف مؤسسات 
بالده ويف ٕارادهتا الصادقة وقدرهتا �ىل �س�ت�ابة حلاج�اته، وجيب ٕا�ادة 
الثقة كذ� �لمقاو� واملس�مثر�ن ولك الفا�لني �ق�صادیني، فالتحفزيات 

اكف�ة ٕاذا مل نعد الثقة ل تبقى �ري عام�ٔ سني م�اخ ااجلبائیة وتوفري العقار وحت 
للك الفا�لني �ق�صادیني الوطنیني وأ��انب، يف إالماكنیات اليت ی��حها 
املغرب �ىل مس�توى اس�تقراره الس�یايس و�ج�عي وم�انة مر�كزات 
اق�صاده، وا�ٓفاق الوا�دة اليت یف�حها النقاش املشرتك للك القوى احلیة 

 .�، بق�ادة ملك�ة رش�یدةحول ا�منوذج التمنوي املس�تق�يل لبالد
وقد حرصنا من �الل مرشوع قانون املالیة لهذه الس�نة �ىل ٕاعطاء 
ٕاشارة قویة يف هذا �جتاه، من �الل اس�تغالل لك الهوامش �ىل 
املس�توى املايل وتوجهيها �ٔ�ساس �مع القطا�ات �ج�عیة وتقلیص 

اختاذ مجمو�ة من  الفوارق يف ٕاطار تفعیل التوجهيات امللك�ة السام�ة، مع
  .التدابري الهامة لتحفزي �س��ر ودمع املقاو�

وٕاذا اكن حتق�ق هذه أ�هداف مرتبطا بقدرة احلكومة �ىل التفعیل 
الرسیع، ٔ�قول بقدرة احلكومة �ىل التفعیل الرسیع �تلف التدابري املتضمنة 
يف هذا املرشوع، فهو مرتبط كذ� مبدى تفا�ل وجتاوب الفا�لني 

ق�صادیني و�ج�عیني و�ىل رٔ�سهم القطاع اخلاص، واس�تحضارمه �
طاملا �ش�بع هبا املغاربة �رب یة الصادقة وقمي التضامن اليت ل�لروح الوطن 

التارخي، من ٔ��ل رفع الرها�ت والت�د�ت اليت توا�ه بالد�، واملرتبطة 
ل �ٔ�ساس بتحق�ق العدا� �ج�عیة وتقلیص الفوارق وتوفري الشغ

 .�لش�باب
وهذه لكها رها�ت مس�تع�� ال تق�ل إالنتظاریة واحلسا�ت الضیقة، بل 
تتطلب اس�هناض اهلمم و�كران ا�ات والغرية الصادقة �ىل مصاحل الوطن 

شكرا �ىل حسن ٕاصغاءمك وس�ٔبقى رهن ٕاشار�مك طوال مسار . واملواطنني
 .والسالم �لیمك ورمحة. م�اقشات ومداوالت هذا املرشوع
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