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        الثةالثةالثةالثةالثالثالثالث    اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

�كتو�ر  20( 1437 حمرم 6الثال1ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ2015.(  

والس7يد عبد ، رئAس جملس النواب ،الطاليب العلمي الس7يد راش7يد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .رئAس جملس املس�شار�ن ،احلامك �ن شامش

، ابتداء من الساPة السادسة واOقIقة ؤ�ربعون دقIقةمخس  :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
  .اخلامسة والثالثني مساء

Vلسة معومIة مشرتكة \ليس الربملان، خمصصة لتقدمي  ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل
  .c2016لس7نة املالية  70.1570.1570.1570.15مرشوع قانون املالية رمق 

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

  ....الس7يد راش7يد الطاليب العلمي، رئAس جملس النواب، رئAس اجللسةالس7يد راش7يد الطاليب العلمي، رئAس جملس النواب، رئAس اجللسةالس7يد راش7يد الطاليب العلمي، رئAس جملس النواب، رئAس اجللسةالس7يد راش7يد الطاليب العلمي، رئAس جملس النواب، رئAس اجللسة
        ....م Pىل ٔ�رشف املرسلنيم Pىل ٔ�رشف املرسلنيم Pىل ٔ�رشف املرسلنيم Pىل ٔ�رشف املرسلنيiسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالiسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالiسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالiسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسال
        الس7يد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم،الس7يد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم،الس7يد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم،الس7يد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم،

        الس7يد رئAس احلكومة احملرتم،الس7يد رئAس احلكومة احملرتم،الس7يد رئAس احلكومة احملرتم،الس7يد رئAس احلكومة احملرتم،
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

        الس7يدات والسادة االربملانيون احملرتمون،الس7يدات والسادة االربملانيون احملرتمون،الس7يدات والسادة االربملانيون احملرتمون،الس7يدات والسادة االربملانيون احملرتمون،
Vلسة مشرتكة يعقد الربملان  ،من اOس7تور 68طبقا Uٔحاكم الفصل 

قانون املالية رمق ختصص لعرض الس7يد وز�ر wقvصاد واملالية ملرشوع 
  .c2016لس7نة املالية  70.1570.1570.1570.15

ؤ�غتمن م�اس7بة انعقاد هذه اجللسة املشرتكة مع جملس املس�شار�ن 
اجلديد لنؤكد حرص جملس النواب Pىل مواص� التعاون املشرتك يف ٕاطار 
من التاكمل والتوازن كام Vاء يف خطاب Vال� امل�، حفظه هللا، يف 

  .افvتاح اOورة احلالية
  . لكمة cلس7يد وز�ر wقvصاد واملالية، فليتفضل مشكوراال

  .تفصل الس7يد الوز�ر

        ::::الس7يد محمد بوسعيد، وز�ر wقvصاد واملاليةالس7يد محمد بوسعيد، وز�ر wقvصاد واملاليةالس7يد محمد بوسعيد، وز�ر wقvصاد واملاليةالس7يد محمد بوسعيد، وز�ر wقvصاد واملالية
        ....iسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل �ري املرسلنيiسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل �ري املرسلنيiسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل �ري املرسلنيiسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل �ري املرسلني

    النواب احملرتم،النواب احملرتم،النواب احملرتم،النواب احملرتم،    جملسجملسجملسجملس    رئAسرئAسرئAسرئAس    الس7يدالس7يدالس7يدالس7يد
    املس�شار�ن احملرتم،املس�شار�ن احملرتم،املس�شار�ن احملرتم،املس�شار�ن احملرتم،    جملسجملسجملسجملس    رئAسرئAسرئAسرئAس    الس7يدالس7يدالس7يدالس7يد
    احملرتم،احملرتم،احملرتم،احملرتم،    احلكومةاحلكومةاحلكومةاحلكومة    رئAسرئAسرئAسرئAس    الس7يدالس7يدالس7يدالس7يد

    الوزراء،الوزراء،الوزراء،الوزراء،    والسادةوالسادةوالسادةوالسادة    زماليئ الس7يداتزماليئ الس7يداتزماليئ الس7يداتزماليئ الس7يدات
    احملرتمون،احملرتمون،احملرتمون،احملرتمون،    الربملانيونالربملانيونالربملانيونالربملانيون    والسادةوالسادةوالسادةوالسادة    الس7يداتالس7يداتالس7يداتالس7يدات

 املالية قانون مرشوع لتقدمي املوقر�ن جملس7يمك ٔ�مام ٔ�تقدم ٔ�ن �رشفين
  .2016لس7نة 

 املسلسل فIه مر �جلو ا�ي مجيعا، ٔ�نفس7نا هن� ٔ�ن البد وبداية،
 جملس �نت¡اب ٔ�كتو�ر 2 يوم توج و بالد¢، نظمته ا�ي wنت¡ايب

  .اجلديدة صيغته يف املس�شار�ن
 ولرؤساء املس�شار�ن جملس Uٔعضاء ا§هتاين Uٔقدم الفرصة هذه ٔ�غتمنو 

 مع هبا، حظوا اليت الثقة Pىل املنتخبني واكفة ،واحمللية اجلهوية ا\الس
  .²ا²م يف �لتوفIق هلم ممتنيايت
 السايم خطابه يف ،هللا حفظه امل�، Vال� ذP ³ىل ٔ�كد وكام
    فاالنت¡ا�تفاالنت¡ا�تفاالنت¡ا�تفاالنت¡ا�ت: "احلالية، حIث قال Vاللته ال�رشيعية الس7نة افvتاح مبناس7بة
    ينطلقينطلقينطلقينطلق    طويل،طويل،طويل،طويل،    ملسارملسارملسارملسار    احلقIقIةاحلقIقIةاحلقIقIةاحلقIقIة البدايةالبدايةالبدايةالبداية    يهيهيهيه    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا    ذاهتا،ذاهتا،ذاهتا،ذاهتا،    ºدºدºدºد    يفيفيفيف    ¹اية¹اية¹اية¹اية    لAستلAستلAستلAست

  .PلهياPلهياPلهياPلهيا    الرشعيةالرشعيةالرشعيةالرشعية    وٕاضفاءوٕاضفاءوٕاضفاءوٕاضفاء    املؤسساتاملؤسساتاملؤسساتاملؤسسات    ٕاقامةٕاقامةٕاقامةٕاقامة    منمنمنمن
    مسؤوليةمسؤوليةمسؤوليةمسؤولية    ويهويهويهويه    عظمى،عظمى،عظمى،عظمى،    ٔ�مانةٔ�مانةٔ�مانةٔ�مانة    املواطننياملواطننياملواطننياملواطنني    فمتثيلفمتثيلفمتثيلفمتثيل    ذ³،ذ³،ذ³،ذ³،    منمنمنمن    ٔ�كرثٔ�كرثٔ�كرثٔ�كرث    بلبلبلبل

    تعAشهاتعAشهاتعAشهاتعAشها    اليتاليتاليتاليت    التارخييةالتارخييةالتارخييةالتارخيية    اcلحظةاcلحظةاcلحظةاcلحظة    مس7توىمس7توىمس7توىمس7توى    wرتقاء ٕاىلwرتقاء ٕاىلwرتقاء ٕاىلwرتقاء ٕاىل    امجليعامجليعامجليعامجليع    منمنمنمن تقvيضتقvيضتقvيضتقvيض    يةيةيةيةوطن وطن وطن وطن 
        ....بالد¢بالد¢بالد¢بالد¢

    الكربىالكربىالكربىالكربى    القضاËالقضاËالقضاËالقضاË    لكلكلكلك    يفيفيفيف    إالجيايب،إالجيايب،إالجيايب،إالجيايب،    التوافقالتوافقالتوافقالتوافق    اعÈداعÈداعÈداعÈد    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    VاللتهVاللتهVاللتهVاللته دPادPادPادPا    كامكامكامكام
  ....""""امجليعامجليعامجليعامجليع    فوقفوقفوقفوق    يظليظليظليظل    ٔ�نٔ�نٔ�نٔ�ن    جيبجيبجيبجيب الوطنالوطنالوطنالوطن    UٔنUٔنUٔنUٔن    لÌٔمة،لÌٔمة،لÌٔمة،لÌٔمة،

 مرÒكزا �عتبارها اجلهوية، تفعيل يه تvÐظر¢، اليت الرها¢ت ٔ�مه ولعل
 لك بني والتاكمل والتوازن التضامن وحتقIق والرتابية، لوطنيةا cلوºدة
 قاطبة العز�زة، �اصة وبÖ¢ اجلنوبية ٔ�قا§مينا مقدمهتا ويف اململكة، Ôات

 مك�تنا املظفرة، اليت اخلرضاء cلمسرية )40(اUٔربعني  ا�Øرى لت¡ليد ×س7تعد
�راضينا الوطنية واسرتVاع وºدتنا توطيد منٔ. 

 ا�Uٔرية wنت¡ا�ت اUٔقالمي يف هذه Uٔبناء ةاملكÙف املشاركة وٕاذا اكنت
 مجيعا، حكومة يضعنا فهذا لبÖمه، الرتابية �لوºدة ×شÜهثم �مللموس تؤكد

 رهان ٔ�مام مدين، وجممتع وحمليني وٕاقلميني Ôويني وم�تخبني ونقا�ت و�رملا¢
� ×س7هتدف اليت اخلصوم م�اورات اس�Þاق ٔ�Vل من والتعبئة اليقظة مواص
 من والتمنوي، اOميقراطي منوذج�ا تطور اس�ßر Pىل الرتابية والعمل اوºدتن
 مصاحله عن اOفاعو اOولية  الساºة Pىل وماكنته بÖ¢ صورة تعز�ز ٔ�Vل
 ا�ي اجلنوبية Uٔقا§مينا ا�ايت احلمك مقرتح مقدمهتا ويف العاد�، وقضاËه العليا
 .تهومصداقV  Iديته Pىل اOول وكربى اUٔمن جملس ٔ�كد

 اعÈد �الل من املنطقة، يف فريدا منوذVا تقدم و بالد¢ قدمت لقد
 الس7ياس7ية املياد�ن لك يف رش7يدة، ملكIة قIادة حتت هنج إالصالºات،

   .واOيIÐة وwجÈعية وwقvصادية
 املوضوعي ال�شخيص تعمتد اليت إالصالºات، هذه لك ٔ��نت وقد

 اåاطر، لك مواÔة يف جناعهتا عن اUٔوىل، �OرVة املواطن و�دمة cلواقع
�و واUٔمIة، والهشاشة الفقر مÙل اجÈعية معضالت صورة يف اكنت سواءٔ 
 الوطين wقvصاد م�اPة تقوية �الل اقvصادية، من حتدËت شلك يف اكنت

 حتصني �الل ٔ�و من العاملية، وwقvصادية املالية اUٔزمات مواÔة يف
 وعقIدهتم بèٔمهنم املس ×س7هتدف اليت امراتاملؤ  لك ضد واملواطنني الوطن

 4.وهو�هتم
 وتد�الهتا اUٔم�ية القوى لك وتعبئة بيقظة التنويه من هنا والبد
 اUٔمن توفري يف وتفاéهيا وإالرهاب التطرف �الË مواÔة يف wس�ÞاقIة
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 فالزالت ٕاجنازات، من بالد¢ حققvه مما و�لرمغ ٔ�نه، ، ٕاالواملواطنني cلوطن
 بعد قضية ٔ�مه ��Øر ؤ�خص والتíدËت، العوائق من مجموPة قد²ات تعرتض
 .والتكو�ن التعلمي قضية ٔ�ي الرتابية، الوºدة

 هللا، يف امل�، حفظه Vال� ذP ³ىل ٔ�كد التعلمي، كام فٕاصالح
 وwرتقاء wنفvاح التمنية ومفvاح حتقIق عامد يعد العرش، خطاب

 éزوPات والفقر ومن اجلهل �ٓفة من متعوا\  الفرد لتحصني wجÈعي وضامنة
   .وwنغالق التطرف

مقدمهتا  ويف ٔ�مهية، تقل ال قضاË هناك الكربى، امللفات لهذه �ٕالضافة
 وٕانعاش والهشاشة الفقر وحماربة وwجÈعية ا\الية الفوارق تقليص

 القوانني وتزنيل املقاولني لتطلعات وwس7تðابة cلش7باب �لÐس7بة ال�شغيل
  .اOس7تورية املؤسسات وٕاقامة التنظميية

�هيا الس7يدات والسادة،ٔ�هيا الس7يدات والسادة،ٔ�هيا الس7يدات والسادة،ٔ�هيا الس7يدات والسادة،ٔ        
لقد جرت العادة يف مÙل هذه املناس7بة الس7نوية ٔ�ن نقف عند ما حتقق 
وما مل يتحقق يف الس7نة املنهتية �لك موضوعية ومسؤولية، مكنطلق لتعليل 

¹ري ٔ�ن الطابع اخلاص لهذه الس7نة، . ما خنطط ÷ وéرمسه cلس7نة املوالية
لزم�ا ٔ��القIا �لتذكري ولو iشلك مقvضب عتبارها س7نة خمت الوالية، يُ �

  .�لزتاماتنا ومبا ٔ�جنز م�ه حىت اUٓن
وcلتذكري، فقد ×سلمنا املسؤولية يف ظل س7ياق س7يايس �اص وظرفIة 
اقvصادية Pاملية وٕاقلميية مضطربة، وواÔتنا مجموPة من التíدËت، ويف 

Øصادية ووقف الزنيف، و�خلصوص  -رومقدمهتا اس7تعادة التواز¢ت املاvاق
  .اس7تعادة الثقة يف اقvصاد¢ الوطين

فÞدون ثقة، ويف ظل التفامق املس7متر cلعجز وتعميق wس7تدانة، اكن 
س7يؤدي حÈ ٕاىل فقدان القرار الس7يادي املايل، وس7يؤ�ر سلبا Pىل متويل 

  .wقvصاد الوطين، و�لتايل احلد من wس�ßر و�لق فرص الشغل
فقد بلغ مس7توى جعز لك من املزيانية واحلساب اجلاري ملزيان اUٔداءات 

من  9,5%و 7,2%: ، بÐسب بلغت Pىل التوايل2012ذروته �الل س7نة 
  .الناجت اOا�يل اخلام

وقد متك�ا، وامحلد �، بفضل إالصالºات الهامة واملسؤو� واجلريئة، 
ف واس7تعادة التواز¢ت وبفضل إالجراءات املالية الصائبة، من وقف الزني

  .املالية، ٔ�ي ٔ�ننا ٔ�وفIنا مبا الزتم�ا ب�ه ٔ�مام جملس7يمك املوقر�ن
وحىت نوحض لمك �مللموس ا\هودات اليت قامت هبا احلكومة، وبلغة 

س7نة  ،4,9ٕاىل  2012س7نة  7,2اUٔرقام، فقد مت تقليص جعز املزيانية من 
ليبلغ  2015نة ، ومن املنتظر ٔ�ن يتواصل هذا املنحى هناية س7 2014

  .2016س7نة   3,5%، وذ³ يف ٔ�فق تقليصه ٕاىل4,3%
ٕاىل ٔ�قل من  2012س7نة % 9,5كام مت تقليص جعز مزيان اUٔداءات من 

  .ثلثه ٕاىل �لÐس7بة اUٔداءاتهذه الس7نة، يعين تقلص جعز مزيان  %2,8
وكن�ðIة لهذه ا\هودات، تقلصت الوترية الس7نوية الرتفاع معدل 

 2014نقطة من الناجت اOا�يل اخلام هناية س7نة  1,9نة ٕاىل املديونية cلخزي 

  .2013و 2009بني  نقطة ما 3,8مقابل ارتفاع س7نوي بلغ 
ما دون  2015ومن املنتظر ٔ�ن �س7تقر معدل املديونية �الل س7نة 

من الناجت اOا�يل اخلام، Pىل ٔ�ن يتðه يف م�حى تنازيل ابتداء من  64%
�، ٕان شاء هللاÞالس7نة املق.  

        لس7يدات والسادة احملرتمون،لس7يدات والسادة احملرتمون،لس7يدات والسادة احملرتمون،لس7يدات والسادة احملرتمون،اااا
الثاين ا�ي يواVه احلكومة هو وضع ٔ�سس منوذج Òمنوي  اكن التíدي

مðvدد، �زاوج بني اس7تغالل الهوامش املتاºة Pىل مس7توى الطلب ودمع 
  .العرض املوVه cلتصد�ر واحملدث لفرص الشغل

ويف هذا إالطار، قامت احلكومة، وبتوجهيات ملكIة سامIة، ٕ�طالق 
من رفع  2020موح ل�رسيع التمنية الصناعية س7ميك�نا يف ٔ�فق خمطط ط

ومن  %23ٕاىل  %14مسامهة القطاع الصناعي يف الناجت اOا�يل اخلام من 
  .ٕاºداث ٔ�كرث من نصف مليون م�صب شغل

وقد متك�ا بفضل هذا اåطط الطموح، وحتت القIادة الرش7يدة جلال� 
 peugeot" ربى، مكرشوعامل�، حفظه هللا، من اس7تقطاب اس�ßرات ك

Citroën" ،لمقاوالت الصغرى واملتوسطةc وا�ي س7يكون مبثابة قاطرة ،
يف ٕاطار رشااكت مÞنية Pىل التاكمل وwندماج وتطو�ر املناو� الصناعية، 
حبيث من املنتظر ٔ�ن �رفع من #س7بة إالدماج الصناعي cلس7يارات ببالد¢ 

  .من اOرVة العليا²ندس وتقين  1500ؤ�ن �شغل  %80ٕاىل  40من 
كام معلت احلكومة Pىل تفعيل و×رسيع �يق wسرتاتيجيات القطاعية 

، ا�ي ٔ�ºدث حتوال نوعيا يف ÒرØيبة "خمطط املغرب اUٔخرض"وPىل رٔ�سها 
وى اUٔمن الغذايئ تالقمية املضافة cلقطاع الفال&، ومكن من حتسني مس7 

من اcلحوم  %100من ºاجIاهتم من احلبوب و c70%لمغاربة، بتغطية 
مليار درمه من  42,3والفواكه واخلرض، �ٕالضافة ٕاىل اس7تقطاب ما مجموPه 

wس�ßرات اخلاصة، واليت اكن الفضل فهيا ٕالPا¢ت اOو� اليت بلغت 
  .مليار درمه يف ٕاطار صندوق التمنية الفالحIة 15,4

، ومن مع اختاذ مجموPة من التدابري Oمع wس�ßر واملقاو� موازاةهذا 
�مههأ:  

�وال، تقليص سقف wس�ßر �لÐس7بة لالتفاقIات املربمة مع  - ٔ
مليون درمه مع إالعفاء من الرسوم عند  100ٕاىل  200اOو�، من 
 wس7ترياد؛

1نيا، متديد مدة إالعفاء �لÐس7بة cلرضيبة Pىل القمية املضافة  - 
قاوالت شهرا �لÐس7بة cلم 36شهر ٕاىل  24املطبق Pىل wس�ßرات من 

 ºديثة الÐشèٔة؛

 1لثا، معاجلة Òرامك ا�Oن الرضييب؛ - 

 رابعا، ×رسيع إالرVاPات الرضيIÜة Pىل القمية املضافة؛ - 

 �امسا، ×رسيع ٔ�داء املتèٔخرات Pىل إالدارات العمومIة؛ - 
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سادسا ؤ��ريا، متكني املقوالت الصغرى واملتوسطة من حصة  - 
 .من الصفقات العمومIة 20%

 (�يف رسد لك التدابري، لندع لغة النتاجئ واUٔرقام طيل Pليمك وحىت ال 
تؤكد ٔ�ننا يف الطريق  - وامحلد � -تتلكم مرة ٔ�خرى، جفل املؤرشات 

الصحيح، و�اصة التطور الكÞري لصادرات قطاع الس7يارات اليت ارتفعت 
مسامههتا يف مجموع الصادرات بعرش نقاط �الل الس7بع س7نوات ا�Uٔرية، 

� رمق معامالت عند ð2014مليار درمه س7نة  40التصد�ر يفوق مس 
حىت ممت شهر غشت املايض، موازاة مع ارتفاع  %13وزËدة بèٔكرث من 

ملواØبة تطور wس�ßرات وحتسن  %8واردات سلع التجهزي بèٔكرث من 
  .V23%اذبية بالد¢ لالس�ßرات اUٔج�بية املبارشة اليت ارتفعت مبا يناهز 

 -ابية النتاجئ احملققة Pىل املس7توى املاØروضاف ٕاىل هذه املؤرشات إالجييُ 
اقvصادي، حIث من املنتظر ٔ�ن يصل ا§منو wقvصادي هناية هذه الس7نة 

، مس7تفIدا �Uٔساس من مومس فال& ممتزي، مبحصول قIايس %5ٕاىل 
هذا موازاة مع Òراجع ٔ�سعار النفط . مليون ق�طار c115لحبوب، جتاوز 

الفالحIة، بفضل wنتعاش التدرجيي  و�روز بوادر لتحسن اUٔ#شطة ¹ري
القvصادËت م�طقة اUٔورو، مما سامه يف حتسن توقعات الطلب املوVه ٕاىل 

  .هذه الس7نة% 4,4ٕاىل  2014س7نة % 3,3بالد¢ من 
 ٕاىل 9,3%من  البطا� معدل اخنفاض يف ا�Uٔر �لغواكنت لهذه النتاجئ 

 عن ضالف، 2012س7نة  م�ذ ×سجي2 يمت مس7توى ٔ�دىن هو، و %8,7
 ٕاىل الرصف احvياطات صايف وارتفاع    ،،،،%20ب  التðاري العجز تقليص

 يوما 13ٔ�شهر و 6يناهز  ما ٔ�ي درمه، مليار 214 يناهز قIايس مس7توى
  .2013س7نة  ممت يف ٔ�شهر ٔ�ربعة تتعدى ال اكنت ٔ�ن بعد الواردات من

 نصف ختصيص Pىل احلكومة معلت    ،،،،wجÈعي املس7توى وPىل
 يف هامة مالية ٕاماكنيات توفري ومت wجÈعية، cلقطاPات العامة    املزيانية

، 2014ة س7ن درمه ماليري 4 فاقت ،"wجÈعي الÈسك    صندوق "ٕاطار
 cلمعوز�ن، الصحية التغطية لتعممي "RAMED1"�ر¢مج  متويل من مك�ت
 من واس7تفاد معوز، مليون 8,78 حوايل م�ه املس7تفIد�ن Pدد بلغ ا�ي

 لرشاء ،2015و 2014 سÐيت بني درمه ماليري 3 فاقت مالية خمصصات
    درمه مليون 500 ختصيص مع موازاة    ،،،،املس�شفIات وتèٔهيل اUٔدوية

�رسة ٔ�لف 493 يفوق ما م�ه املس7تفIد�ن Pدد بلغ ا�ي "تAسري"لرب¢مج ٔ 
 درمه مليون 300ختصيص  عن فضال هذا    وتلميذ، تلميذة ٔ�لف 800و

 �زيد ما مهنا املس7تفIد�ن Pدد بلغ يت، وال"حمفظة مليون"cلمبادرة امللكIة 
 فقدان عن التعويض صندوق تفعيل مت كام .وتلميذا تلميذة مليون3,9 عن

    .÷ الالزمة املالية املوارد الشغل وختصيص
 cلتمنية الوطنية املبادرة �رامج دمع إالجنازات، هذه لك ٕاىل ضافيُ 

    ،2014- 2005ة الفرت  �الل درمه مليار 29اس�ßراهتا  فاقت اليت الÜرشية

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

 من ينíدرون مهنم50% خشص، مليون 9,75 مهنا املس7تفIد�ن Pدد وبلغ
 .القروي العامل

 املوVه الرتايب التèٔهيل �ر¢مج ٕاجناز املبادرة، نفس ٕاطار يف مت، كام
 اس�ßراته فاقت القروي، �لعامل اUٔساس7ية �لتجهزيات cلهنوض �Uٔساس

 الكهربة لربامج املرصدة راتwس�ß ذ³ ٕاىل ضافتُ     ....درمه مليار 4,3
 #س7بة بلغت اليت القروية، cلرشب والطرق الصاحل �ملاء والزتويد القروية
 رفع عن فضال ،78%و94,5% و% 99التوايل  Pىل هبا الربط

 500 من اجلبلية واملناطق القروية التمنية لصندوق wس�ßرات اåصصة
 .درمه مليار 1,3 ٕاىل درمه مليون

 التنظميية القوانني ٕاخراج مت فقد اOس7تورية، املقvضيات زنيلت ٕاطار ويف
 حرصت كام .لامليةc التنظميي الرتابية والقانون امجلاPات و�يق cلجهات

 اكفة مع واحلوار ال�شاور ٕاطار يف �ٕالصالºات، قدما اOفع احلكومة Pىل
 ا�ي اPدالتق اجلبايئ وٕاصالح املقاصة وإالصالح ٕاصالح الفاPلني، �اصة

  .ملíة ورضورة مس7تعðال ٔ�مرا ٔ�صبح
تلمك اكنت املؤرشات اOا� Pىل صواب اخvياراتنا وPىل جناح�ا يف 
� كنا فهيا Pىل وشك فقدان قرار¢ الس7يادي املايل ºاملرور من مر

�Pد¢ فهيا التواز¢ت املاØرؤ �ºصادي ٕاىل مرvقwطلق�ا  -و�اقvصادية ؤ
اكئنا الوطنيني واVUٔانب يف مؤهالتنا، دينامIة Vديدة، عززت ثقة رش 

اليشء ا�ي Òرمج حصول بالد¢ Pىل درVة wس�ßر من Oن واكالت 
Aرسة وتفضيلية التنقIط اOولية ومكهنا من ولوج اUٔسواق املالية iرشوط مُ 

وجتديد خط الوقاية والس7يو�، فضال عن ٕاشادة املؤسسات املالية اOولية، 
 .يل، بنðاPة اسرتاتيجتنا التمنوية واس7تقرار¢ املايلو�اصة صندوق النقد اOو

    احملرتمني،احملرتمني،احملرتمني،احملرتمني،    ا\لسنيا\لسنيا\لسنيا\لسني    ن رئAيسن رئAيسن رئAيسن رئAيس����الس7يدالس7يدالس7يدالس7يد
    احلكومة،احلكومة،احلكومة،احلكومة،    رئAسرئAسرئAسرئAس    الس7يدالس7يدالس7يدالس7يد

    زماليئ،زماليئ،زماليئ،زماليئ،
    احملرتمون،احملرتمون،احملرتمون،احملرتمون،    الربملانيونالربملانيونالربملانيونالربملانيون    والسادةوالسادةوالسادةوالسادة    الس7يداتالس7يداتالس7يداتالس7يدات
 Pىل حريصة فٕاهنا حىت اUٓن، ٔ�جنزته ما تقدمي Pىل احلكومة حرص بقدر

 رٔ�سها وPىل ٔ�هداف، من ٕاليه نصبو لتحقIق ما وتوطيدها اخvياراهتا تثIÜت
 Pىل احلكومة حرصت وقد .املغريب cلمواطن الكرمي ظروف العAش حتقIق

 تصوره بلورة �الل من2016 لس7نة املالية قانون مرشوع �س7تجيب ٔ�ن
 :ف@ ييل ºدد¢ها UٔولوËت مضامIنه وصيا¹ة

 يضمن مبا التمنوي، منوذج�ا مس7توى Pىل التحول ٔ�وال، حتقIق - 
 الصاPدة؛ اOول ¢دي Oخول رجيي لبالد¢التد التèٔهيل

 الوسائل لك و×س¡ري وا\الية، wجÈعية الفوارق 1نيا، تقليص - 
 �ريات من املناطق ويف لك فAاهتم مبختلف املغاربة �س7تفIد لك حىت

 وطهنم؛

 .ةالهيلكي إالصالºات 1لثا، تفعيل - 
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 .هذه يه العناو�ن الكربى اUٔساس7ية لهذا املرشوع
 ا§منوذج مس7توى Pىل حتول من مجيعا نèٔم2 ما حتقIق نفإ  وهكذا،

واملتضام�ة  املتوازنة التمنية رهان ٔ�مام الوقت نفس يف لبالد¢ يضعنا التمنوي
 مبختلف املغاربة لك �س7تفIد الس7بل، حىت ٔ�فضل عن البحث ورضورة

 .وطهنم �ريات من املناطق لك ويف فAاهتم
    PىلPىلPىلPىل    ٕاجنازه،ٕاجنازه،ٕاجنازه،ٕاجنازه،    متمتمتمت    ماماماما    لكلكلكلك""""    ::::بèٔن العرش خطاب يف امل� Vال� ٔ�كد فقد
    احلياةاحلياةاحلياةاحلياة    ظروفظروفظروفظروف    منمنمنمن    تعاينتعاينتعاينتعاين    ففففAAAAةةةة    هناكهناكهناكهناك    دامتدامتدامتدامت    ماماماما    لبالد¢،لبالد¢،لبالد¢،لبالد¢،    اكفاكفاكفاكف    ¹ري¹ري¹ري¹ري    يبقىيبقىيبقىيبقى    ٔ�مهيته،ٔ�مهيته،ٔ�مهيته،ٔ�مهيته،

    """"    ....املبذو�املبذو�املبذو�املبذو�    اجلهوداجلهوداجلهوداجلهود    لكلكلكلك    رمغرمغرمغرمغ    ²مشة،²مشة،²مشة،²مشة،    بèٔهنابèٔهنابèٔهنابèٔهنا    و×شعرو×شعرو×شعرو×شعر    القاس7ية،القاس7ية،القاس7ية،القاس7ية،
 النوعي التحول تثIÜت Pىل احلكومة حرص فÞقدر املنطلق، هذ ومن

 اقvصادية يةÒمن  ٔ�سس وضع Pىل Pازمة فهBي التمنوي، §منوذج�ا والتدرجيي
 Øرامة صيانة من وجتعل وا\الية، wجÈعية الفوارق م�دجمة ومدجمة تقلص

�ساس7يا هدفا املغريب املواطنٔ.  
 السامIة امللكIة التوجهيات تفعيل احلكومة ٔ�ولوËت مقدمة يف ويèٔيت
 .معا¢هتم من والتخفIف واملعزو� البعيدة املناطق ساكن ٔ�وضاع بتحسني

ة لس7ن املالية قانون مرشوع توÔات املنظور، هذا وفق صيغت، وقد
 ::::التالية املرÒكزات اUٔربع اUٔساس7ية ٕاىل �الس��اد ،2016

 دمع يواصل مvوازن، اقvصادي منو ٔ�سس املرÒكز اUٔول، توطيد - 
 ودمع اخلاص wس�ßر وٕانعاش التصنيع Pرب حتفزي العرض و�شجع الطلب
 املقاو�؛

 يقلص مدمج، اقvصادي ومن ٔ�سس املرÒكز الثاين، توطيد - 
 الكرمي؛ الشغل فرص وا\الية ويوفر wجÈعية الفوارق

 الهيلكية إالصالºات وترية و×رسيع اجلهوية املرÒكز الثالث، تفعيل - 
 الكربى؛

 املالية لقانون التنظميي القانون ٕاصالح املرÒكز الرابع، تفعيل - 
� .اقvصادية -املاØرو cلتواز¢ت wس7تعادة التدرجيية جمهود ومواص

 2016 لس7نة املالية قانون مرشوع يقرتح التوÔات، هذه مع وا#سðاما
 واخلاص العمويم wس�ßر دمع مواص� بني وازنتُ  التدابري، من مجموPة

 تفعيل مع موازاة wجÈعية، cلقطاPات �اص اهÈم وتوجIه واملقاو�
 .cلاملية التنظميي القانون مقvضيات وتزنيل اجلهوية

    احملرتمون،احملرتمون،احملرتمون،احملرتمون،    والسادةوالسادةوالسادةوالسادة    ا الس7يداتا الس7يداتا الس7يداتا الس7يداتٔ�هئ�هئ�هئ�هي
�ºد �شDن الصادرات ودمع الوطين إالنتاC الÐس7يج تنويع اكن ٕاذأ 
 Pىل حريصة احلكومة فٕان العرض، دمع حنو اجلديد cلتوVه اUٔساس7ية الراكEز

� لالس�ßر درمه مليار 189 ختصيص �الل من الطلب، دمع مواص
 �رتفاع العامة cلمزيانية راتاكس�ß درمه مليار 61 حوايل مهنا العمويم،
 الرشائية القدرة دمع ومواص� ،2015ة س7ن مع مقارنة %15.5يناهز 

 واملواد البوGن ¹از Oمع درمه مليار 15,5 رصد�3الل من cلمواطنني،
، %1,7مس7توى يف التضخم يف التحمك مع اUٔساس7ية، موازاة الغذائية

 القمية ذات cلقطاPات اCإالنت العرض Oمع اUٔولوية احلكومة وس7تعطي
 .الشغل ولفرص cلرثوة cلتصد�ر واملنتðة املوÔة العالية، املضافة

 ل�رسيع الوطين اåطط" تفعيل مواص� اUٔولوËت، مقدمة يف ويèٔيت
 مبا العاملية، القمية سالسل Pىل �ارطة بالد¢ متوقع ودمع "الصناعية التمنية
 وPىل القvصاد¢ التصد�رية الطاقة مس7توى حتول Pىل حتقIق من ميكن

 .العام� القوة واس�Iعاب تèٔهيل مس7توى
 اåططات �يق و×رسيع تطو�ر مواص� س�مت املنظور، هذا ووفق
 التبعية وتقليص الوطين إالنتاجIة لالقvصاد القاPدة تنويع هبدف القطاعية،

 لوطينا wقvصادي cلÐس7يج البIÐوي التحول وÒكر�س والطاقIة، الغذائية
مبخطط  �Uٔساس اUٔمر ويتعلق .العاملية القطاعية التحوالت �رةملسا

 درمه، مليار 11 تفوق اعÈدات ÷ س7تخصص ، حIث"اUٔخرض املغرب"
 ملواص� �Uٔساس ، س7توVه2015مقارنة مع س7نة  درمه مليار 1 �زËدة ٔ�ي

 مشاريع ٕاطار Vديدا، يف مرشوPا 85 انطالقة مرشوPا وٕاعطاء 497 ٕاجناز
 القvصاد مIاه الوطين الرب¢مج تفعيل مواص� مع موازاة لتضام�ية،ا الفالºة
 .جمال الري يف اخلاص القطاع مع الرشاكة وتطو�ر السقي
 ٕاعطاء Pرب ،"املتðددة الطاقات"�ر¢مج  مواص� Pىل العمل سAمت كام
 350 بورزازات بطاقة الشميس cلمرØب الثاين الشطر تنفIذ ٔ�شغال انطالقة
 واخvيار الرشاكت ،)مIغاواط 150( لتازة الرحيية احملطة غيلو×ش  ،مIغاواط
 14141414.مIغاواط I 850هر�ئية دËل بقدرة م�دمج رحيي مرشوع ب��فIذ امللكفة

 الوطين الرب¢مج "و�اصة البAAة، Pىل احملافظة �رامج مواص� وس�مت
 cلنفاËت الوطين الرب¢مج"و "العادمة املياه ومعاجلة السائل cلتطهري

 cلمؤمتر جIد تنظمي لضامن الوسائل لك ×س¡ري Pىل العمل سAمت كام ."ليةاملزن 
�واخر  �حvضانه بالد¢ ت�رشف ا�ي )COP22( تغيري املناخ حول العاملئ
  .2016س7نة 

 امجلهورية رئAس هللا، بف¡امة امل�، حفظه Vال� لقاء اكن وقد
مÞادرة  قٕالطال م�اس7بة طنðة، مبدينةاملايض  سÜمترب 20 يوم الفر#س7ية،

 اغتنام ٕاىل واOعوة املناخ لفائدة وقوي تضامين معل ٔ�Vل من "طنðة نداء"
 ل�رسيع ومراIش ببار�س )COP22( و )COP21(مؤمتري  انعقاد فرصة
 التطلعات معه تÐسجم iشلك ٔ�خرض، Pاملي اقvصاد حنو التحول وترية

 .البيIMة راåاط من والتقليص املوارد رضورة اس7تدامة مع cلتمنية املرشوPة
 فرص لتدعمي س7تعطى اUٔولوية wسرتاتيجيات، هذه مواØبة ٕاطار ويف
 يف املنتج، العمويم wس�ßر مواص� دمع �الل من wس�ßر، ورشوط

 التحتية cلبIÐة الكربى املشاريع و�اصة القطاع اخلاص، مع الرشاكة ٕاطار
  .ملندجمةا احلرضية التمنية ومشاريع الكربى، واملشاريع الس7ياحIة

 تعز�ز الس7يارة Pرب الطرق �ر¢مج سvAواصل إالطار، هذا ويف
 ٕ�هناء وذ³ السري، ٔ�مام حركة مفvوºة ،ملك 1588ت بلغ اليت إالجنازات

³ وكذ لكم، 143 مسافة Pىل اجلديدة و�ٓسفي بني الرابط الس7يار الطريق
ٕاعطاء  ٕاىل ٕاضافة هذا، .لكم 41 مسافة Pىل ملدينة الر�ط اخلارC املدار
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 مايل بغالف" اUٔطليس الق�يطرة"اجلديد  املينايئ ا\مع بناء ٔ�شغال انطالق
 "املتوسط غرب الناظور"املينايئ  وكذا ا\مع درمه، ليارم  دËل8 ب  يقدر

 .درمه مليار 10يناهز  �س�ßر
 خروفة دار بناء سدود ٔ�شغال مواص� املشاريع، هذه ٕاىل يضاف
�مخلAسات  السلطان بصفرو ووجلة ومدز بتطوان ومرتيل �لعراOش
 Pىل وتيداس جبرس7يف ٔ�ومادي ش7يدية وÒراكاوقدوسة �لر 5بطنðة وخروب

 زاØورة، ٕ�قلمي اكدز لسد wنطالقة ٕاعطاء مع موازاة .ٔ�يب رقراق وادي
 مايل بغالف ٕ�قلمي تنغري، تود¹ا وسد درمه، مليون500  حوايل تبلغ بتلكفة
 احلس7مية، بتلكفة ٕ�قلمي A¹س سد ٕاىل درمه، ٕاضافة مليون 400 ب يقدر
 .درمه مليون 900 حوايل تبلغ

 احلكومة طرف من املبذول �Rايئwس7ت  دا\هو  ٕاىل إالشارة وجتدر
 ختصيص �الل من القضائية، اUٔحاكم امللكIة وتنفIذ éزع معليات ل�سوية

� مليون 800ما يفوق Þدرمه �رمس الس7نة املالية املق . 
 توطيد Pىل العمل سAمت التحتية، البIÐات يف س�ßرw تعز�ز مع وموازاة

 wس�ßر مIثاق مراجعة �الل م�اخ اUٔعامل، من لتحسني املت¡ذة التدابري
الرضيIÜة، اcلðان إالقلميية واcلجنة  الزناPات يف تالب جلان م�ظومة وحتسني
  .الوطنية

 البنيك القانون تفعيل Pرب املايل القطاع حتديث مواص� عن فضال هذا،
 cلمس�مثر�ن، املتاºة املالية واUٔسواق ال�شارØية وتنويع اUٔدوات واUٔبناك

 وcلقطب املايل القمي لبورصة ال�رشيعي إالطار حتديث مواص� مع موازاة
 .البيضاء Öcار

 املقاوالت املقاوالت، والس7@ دمع مواص� إالطار، نفس يف وس�مت،
 خزيÐهتا دمع ٕاىل الرامIة التدابري منمجموPة  �الل من واملتوسطة، الصغرية
  .تنافسAهتا وتعز�ز cلمتويل ولوÔا وضامن

 Oمع املوÔة" مساندة"و" امvياز"دمع �رامج  مواص� عن فضال هذا،
تقدمي  �الل من والصغرية، املتوسطة املقاوالت تطو�ر وحتديث مشاريع

 .اس�ßري �ر¢مج 115و حتديث مرشوع 600 حلوايل املايل اOمع
 املالية �ٓليات املواØبة تقوية Pىل ،إالطار نفس يف ،كزيالرت  Aمتوس 16

 وعروض الصغرى تطو�ر السلفات �الل من Vدا، الصغرية cلمقاوالت
 �ملقاو� املتعلقة cلمقvضيات الفعلية �ٕالضافة ٕاىل wنطالقة هذا، .الضامن
 .ا�اتية
 اجلبائية تدابريال  من مجموPة2016  لس7نة املالية قانون مرشوع يقرتح كام

 :مبا ييل ٔ�ساسا اUٔمر ويتعلق واملقاو�، wس�ßر Oمع �Uٔساس هتدف اليت

 Pىل cلرضيبة �لÐس7بة الÐسIÜة لÌٔسعار تعريفة ٔ�وال، ٕارساء - 
 مراجعة س�مت وبذ³. ٔ�ر�Uا مس7توى wعتبار بعني تèٔ�ذ الرشاكت،

 :كام ييل الرشاكت Pىل الرضيبة تعريفة

 يقل ٔ�و �ساوي رضيIÜا رحبا حتقق اليت اكتcلرش  لÐس7بة�  %10 �

 درمه وهذا ما هو Vاري ب�ه العمل؛ 300.000عن 

ما بني  رضيIÜا رحبا حتقق اليت cلرشاكت �لÐس7بة% 20 �
 ؛درمه ومليون درمه 300.000

 يفوق مليون رضيIÜا رحبا حتقق اليت cلرشاكت �لÐس7بة% 30 �
 درمه؛ ماليني 5 عن ويقل درمه

 ماليني 5 يفوق رضيIÜا رحبا حتقق اليت اكتcلرش  �لÐس7بة% 31 �
 .درمه

 .البنيك �لقطاع املتعلقة التعريفة Pىل إالبقاء مع هذا،

�لÐس7بة  املضافة القمية Pىل الرضيبة ٕارVاع 1نيا، تعممي - 
 لٕالرVاع، ¹ري القابل الرضييب ا�Oن ºاالت ºذف هبدف لالس�ßرات،

 ساري يبقى الÐشèٔة احلديثة Ðشèٓتاملمنوح cلم  شهرا 36ملدة  إالعفاء ٔ�ن Pلام
 املفعول؛

من  متكIنه الغذائية، Pرب الصناPة قطاع تنافس7ية 1لثا، تقوية - 
 ذات إالنتاج يف اOا�� العنارص Pىل املضافة القمية Pىل الرضيبة اسرتداد
  .الفال& اUٔصل

 من واUٔسواق املنافذ تنويع Pىل احلكومة س7تعمل املنظور، هذا ووفق
 اOبلوماس7ية تقوية مع موازاة املصدرة، املقاوالت دمع مواص� �الل

 ويèٔيت لبالد¢، wقvصاديني الرشاكء مع العالقات وتقوية wقvصادية وتنويع
 امل�، حفظه جلال� واملمثرة الرش7يدة cلس7ياسة اUٔمÙل رٔ�سها wس�ßر Pىل
 �وبج  ٕافريقIا دول مع ، �اصةج�وب-ج�وب املنتج بتعز�ز التعاون هللا،

 .اخلليجي التعاون جملس ودول الصحراء،
 الرشاكة مع ٔ�ور� وتطو�ر وم�صفة مvوازنة رشاكة ٕاقامة عن فضال هذا،

 مع التعاون وتطو�ر �ٓليات اUٔمر�كIة املتíدة الوالËت مع wسرتاتيجية
 .الالتيIÐة مر�اك�ٔ  ودول اUٓس7يوية واOول والصني روس7يا

��هتا الس7يدات احملرتمات،ٔ��هتا الس7يدات احملرتمات،ٔ��هتا الس7يدات احملرتمات،ٔ��هتا الس7يدات احملرتمات،ٔ        
 ٔ� ٔ� ٔ� ٔ� ادة احملرتمون،ادة احملرتمون،ادة احملرتمون،ادة احملرتمون،ا السا السا السا السهيهيهيهي

 امللكIة التوجهيات لتفعيل اUٔولوية احلكومة س7ُتعطي املنطلق، هذا ومن
 يف املسðل اخلصاص وسد والهشاشة الفقر اربةحمل اجلهود بتكÙيف السامIة
واملعزو�، وحنن اUٓن نتلكم عن املرÒكز الثاين لهذا  البعيدة املناطق

قلص الفوارق مج، يُ املرشوع، واملتعلق بتوطيد ٔ�سس منو اقvصادي مد
  .wجÈعية وا\الية ويوفر فرص الشغل الكرمي

يف ٕاطار هذا املرÒكز ومن هذا املنطلق، س7تعطى اUٔولوية لتفعيل 
التوجهيات امللكIة السامIة بتكÙيف اجلهود حملاربة الفقر والهشاشة وسد 

 اUٔطلس بقمم اخلصاص املسðل يف املناطق البعيدة واملعزو�، و�اصة
 السهول يف القرى والواºات وببعض واجلافة الصحراوية واملناطق والريف،

 wجÈعية التحتية ٔ�و اخلدمات البIÐات مس7توى Pىل ٕان والسواºل،
 .اUٔساس7ية
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 اåطط لتفعيل م�طلقا2016  لس7نة املالية قانون مرشوع وسAشلك
 من والتخفIف املناطق هذه ساكن ٔ�وضاع حتسني ٔ�Vل من املندمج

 ،2022-2016 فرتةال �الل درمه مليار 50 ختصيص سAمت حIث معا¢هتم،
 مليون 12 من ٔ�زيد ×س7هتدف مرشوع، 20800 حوايل §متويل س7توVه
 .دوار ٔ�لف 24 من بèٔكرث يقطنون مواطن

 خمتلف مع وبتÐس7يق ،الوزارية قطاPاهتا احلكومة، �اكفة ٔ�Pدت وقد
 Pىل رÒكزÒ مvاكم�، اسرتاتيجية احمليل، املس7توى Pىل والفاPلني الرشاكء
 البعيدة واملناطق اجلبلية واملناطق القروي cلعامل املوÔة الربامج التقائية

 الوطنية املبادرة ٕاطار يف احملققة وإالجنازات الرتاكامت ٕاىل �الس��اد والنائية،
 .القطاعية وwسرتاتيجيات الربامج و�يق الÜرشية cلتمنية

 املعوزة الفAات اس7هتداف احلكومة س7تواصل املنظور، نفس ووفق
 الÈسك صندوق "موارد اس7تدامة ضامن Pىل العمل �الل من واملهمشة،
 الطبية املساPدة نظام §متويل الرضوري ا§متويل توفري هبدف ،"wجÈعي

"RAMED" سري"و�ر¢مجAة واملبادرة" تIحمفظة مليون" امللك". 
 330.000ٕاىل  اOراس7ية املنح من املس7تفIد�ن الطلبة Pدد رفع سAمت كام

 يناهز مايل مس7تفIد، بغالف ٔ�لف45  وايلح �زËدة ٔ�ي وطالب، البةط
 250.000 حلوايل �لÐس7بة الصحية التغطية تفعيل وسAمت درمه، مليار 1,6

 .درمه مليون 100 تناهز ٕاجاملية �لكفة وطالب البةط
 والبعيدة، الصعبة واملناطق القروي العامل ساكن ٔ�وضاع حتسني وٕان اكن

 الفقرية الفAات واس7هتداف املدن بضوا& والعشوائية الهامش7ية واUٔحIاء
 �عتباره ال�شغيل، فٕان cلحكومة، �لÐس7بة قصوى ٔ�ولوية �شلك واملهمشة

 .اUٔولوËت رٔ�س Pىل كذ³ يوVد دمج،امل ا§منو مرÒكزات ٔ�مه من
 م�اصب توفري يف wقvصادي ا§منو ٔ�مهية Pىل التØٔèيد من البد ومن هنا

 wسرتاتيجيات و�يق التصنيعي ا\هود ×رسيع حنو التوVه ن�ٔ  ٕاذ الشغل،
 املقاوالت ودمع الكربى wس�ßرات الس7تقطاب الظروف وتوفري القطاعية،
 #س7بة حتسني شèٔنه من املهيلك ¹ري القطاع واملتوسطة وٕادماج الصغرى

  .الشغل فرص �لق جمال يف Vديدة �ٓفاق فvح و�لتايل ا§منو،
 cل�شغيل، الوطنية wسرتاتيجية صلب يف لكها راتاخليا هذه وتندرج

 wقvصادية اUٔبعاد wعتبار بعني تèٔ�ذ مشولية، مقاربة Pىل ÒرÒكز اليت
 الشغل جمال يف اخلصاص ٔ�نواع خمتلف cل�شغيل وكذ³ واملؤسساتية

 .والش7باب املرٔ�ة و�اصة املس7هتدفة، والفAات
 لتمنية الوطنية اتيجيةwسرت  تفعيل مواص� س�مت املنظور، نفس ووفق
 و�لق wجÈعي لٕالدماج املهمة اUٓليات ٔ�ºد �عتباره التضامين، wقvصاد

 .�Öcل املدرة واUٔ#شطة التعاونيات دمع �الل من �اصة الشغل، فرص
ٕاºداث  2016ة لس7ن املالية قانون مرشوع يقرتح إالطار، نفس ويف
 �لوظيفة العمومIة، �لوظيفة العمومIة، م�صب مايل شغل م�صب 26.000

 .2015س7نة  مع مقارنة 15,5% ب تقدر �زËدة ٔ�ي
 املتد�لني، اكفة مع �لتعاون اجلاد، wخنراط Pىل احلكومة س7تعمل كام

 cلمدرسة wعتبار يعيد مبا cلتعلمي، واملصريي اجلوهري إالصالح تفعيل يف
 لهذا خصصس7تُ املطلوب، و  والتمنوي الرتبوي بدورها تقوم وجيعلها ،املغربية
 .درمه مليار45,7 ب تقدر اعÈدات القطاع

 جسلت حIث الصحية، اخلدمات وحتسني تعز�ز Ôود مواص� وس�مت
هاما، ٕاذ  ارتفاPا )ٔ�ي قطاع الصíة(القطاع  لهذا اåصصة wعÈدات

 عن �زيد ما ٕاىل 2008س7نة  درمه ماليري8 هذا القطاع منل زيانية املانتقلت 
 البIÐات تèٔهيل مواص� Pىل wهÈم وس7يرتكز ،2016س7نة  درمه مليار 14

 اجلامعية wس�شفائية املراكز بناء الصحية، و�اصة والتجهزيات التحتية
 جتهزي مواص� وكذا cلر�ط، اجلديد wس�شفايئ واملركز ؤ�اكد�ر لطنðة
 .ووVدة ملراIش اجلامعية wس�شفائية املراكز

 املوVه السكين العرض نويعوت  لتكÙيف �اصة ٔ�مهية ٕايالء مع هذا،
 �رامج تنفIذ و×رسيع واحملدود، املتوسط ا�Oل ذات wجÈعية cلفAات
 لهذا وس7تخصص .�الهنيار املهدد السكن ومعاجلة الصفIح مدن Pىل القضاء
 صندوق موارد ��ºساب درمه مليار 2,8 ب تقدر مالية اعÈدات القطاع

 .cلسكىن التضامن
 الربامج وÒكÙيف مواص� Pىل العمل متسA املنظور، نفس ووفق
 وذوي واUٔطفال والش7باب املرٔ�ة بèٔوضاع cلهنوض الهادفة واملشاريع

 عن فضال لبالد¢، التمنوية املسرية يف اخلاصة وٕادماÔم wحvياVات
� والف�ية الثقافIة، اUٔ#شطة ودمع الثقايف الرتاث لتمثني العمل مواص

�صنافها �لك وإالبداعيةٔ. 
 بتíديث السامIة، امللكIة التوجهيات لتفعيل اUٔولوية عطىس7ت كام

 إالقامة بÖان يف العامل ملغاربة املوÔة إالدارية اخلدمات وتAسري وحتسني
 Øرامهتم معهم واºرتام والتعامل التواصل الوطن وحتسني ٔ�رض ودا�ل
 .حقوقهم وصيانة

�هيا الس7يدات والسادة،ٔ�هيا الس7يدات والسادة،ٔ�هيا الس7يدات والسادة،ٔ�هيا الس7يدات والسادة،ٔ    
 التوازن لتحقIق ٔ�ساس7يا Òكزامر  �شلك اجلهوية تفعيل ٔ�ن شك من ما
 الفوارق من واحلد wجÈعي إالدماج ودينامIة ا§منو، دينامIة بني املèٔمول
  .ا\الية

 التنظميية القوانني لتفعيل اUٔولوية احلكومة س7تعطي املنطلق، هذا ومن
 مرشوع ٕاطار يف املقرتºة التدابري ٔ�مه ومن الرتابية، امجلاPات و�يق cلجهات

 والتضامن wجÈعي التèٔهيل صندويق ٕاºداث ،2016لس7نة  ليةاملا قانون
 اجلبائية املوارد رصد مع �ملوزاة اجلهات، وا�ي ºدده اOس7تور، بني

 حصي� من%2 ٔ�ي  �جلهات، املتعلق التنظميي القانون يف Pلهيا املنصوص
 من 20%و ا�Oل Pىل الرضيبة حصي� من 2%الرشاكت و Pىل الرضيبة
� ٕاىل لك هذه املوارد خمصصات تضاف التèٔمني، عقود Pىل الرمس حصي

 يفوق ما رصد يعين ما درمه، ماليري 2 ب العامة، تقدر املزيانية من مالية
 الوVه Pىل الخvصاصاهتا وممارس7هتا انطالقها لضامن cلجهات، درمه ماليري 4

  .املطلوب
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 ريإالدا لالمتركز الرسيع التفعيل Pىل Ôودها احلكومة سرتكز كام
 تعز�ز يضمن مبا الرتابية، امجلاPات و�يق اجلهة مع التعاقد �ٓليات وتقوية
 .العمومIة الس7ياسات تزنيل يف واجلهوية ا\الية املقاربة

 س�مت والهام، wسرتاتيجي التمنوي الورش هذا تفعيل مع و�ملوازاة
� التنظميية القوانني واعÈد بوضع وإالرساع اOس7تور، تزنيل مواص

 اUٔولوية، ذات الهيلكية �ٕالصالºات قدما واOفع اOس7تورية، ملؤسساتوا
 .اجلبايئ والنظام املقاصة وصندوق القضاء ٕ�صالح اUٔمر ويتعلق

�هيا الس7يدات والسادة،ٔ�هيا الس7يدات والسادة،ٔ�هيا الس7يدات والسادة،ٔ�هيا الس7يدات والسادة،ٔ    
، لامليةc التنظميي القانون تفعيل يف cلرشوع م�طلقا 2016 س7نة شلك×ُ 

 انون املالية لس7نةوهذا هو املرÒكز الرابع �لÐس7بة UٔولوËت مرشوع ق
 املؤسس7تني من لك Ôود لتضافر مثرة يعد ا�ي املرشوع هذا ،2016

 مواØبة Pىل القادر املايل ال�رشيعي إالطار لوضع ،والتنفIذية ال�رشيعية
 حتت بالد¢ فهيا اخنرطت اليت التمنوية واOينامIة اOميقراطي البناء مسلسل

 .هللا حفظه، جلال� امل� الرش7يدة القIادة
ٕاصالح القانون التنظميي (الهام  إالصالح هذا تفعيل ٔ�ن شك من وما

� س7يؤسس )cلامليةºديدة ملرV ة  الس7ياسات وتدبري �رجمة يفIالعموم
 املزيانية مقروئية سنيحت  �الل من املالية، قوانني ومراقÞة وتنفIذ وٕاPداد

  .واحملاس7بة والتقIمي اUٔداء وحسن النðاPة مÞادئ وÒرس7يخ
 ºUٔدث Òرىق املزيانية تدبري يف ºديثة �ٓليات اعÈد من نس7ميك كام
 حسن وتقار�ر الس7نوات املتعددة الربجمة و�اصة Pامليا، املعمتدة املعايري
التíليلية  واحملاس7بة wس7تحقاق ٔ�ساس Pىل احملاس7بة نظايم وٕاºداث اUٔداء
 .التعاقد �ٓليات واعÈد
 وفقا املرشوع اهذ ٕاPداد Pىل احلكومة حرصت املنطلق، هذا منو 

مرشوع قانون املالية ل (املالية  لقانون اجلديد التنظميي القانون ملقvضيات
2016 ( (� و�اصةوفقا ملقvضيات القانون التنظميي اجلديد لقانون املالية، Pد 

�ل�سديدات  النفقات املتعلقة "�سمى Vديد، فصل مهنا º�ٕداث تعلق ما
 موارد توازن Vدول هيلكة اجعةومر " الرضيIÜة وإالرVاPات والتخفIضات

 املقدمة التقار�ر ٕاغناء هذا املرشوع �لك ٕاىل �ٕالضافة اOو�، وÒاكليف
 .املوقر�ن \لس7يمك

 احلكومة، س7تعمل القانون، هذا مقvضيات تزنيل يف الرشوع مع وموازاة
املاضية،  الس7نوات �الل اختاذها مت اليت والتدابري ا\هودات تثIÜت Pىل
 .اقvصادية - املاØرو cلتواز¢ت التدرجيية س7تعادةw ٕاطار يف

        ا\لسني،ا\لسني،ا\لسني،ا\لسني،    الس7يدان رئAيسالس7يدان رئAيسالس7يدان رئAيسالس7يدان رئAيس
        الس7يد رئAس احلكومة،الس7يد رئAس احلكومة،الس7يد رئAس احلكومة،الس7يد رئAس احلكومة،

        الس7يدات والسادة الوزراء،الس7يدات والسادة الوزراء،الس7يدات والسادة الوزراء،الس7يدات والسادة الوزراء،

    الس7يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،الس7يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،الس7يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،الس7يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،
لس7نة  املالية قانون مرشوع ٔ�ساسها Pىل انÜىن اليت املرÒكزات يه تلمك
 يف اقvصادي منو حتقIق احلكومة وقعتت لمك، تقدميها �الل من ، واليت2016
 اخلام، اOا�يل الناجت من 3,5% ٕاىل املزيانية جعز وتقليص º%3دود 
 9.5و البرتول �رمIل لسعر مكتوسط دوالرا 61 حتدد توقعات وفق وذ³
 .اOرمه مقابل اOوالر رصف لسعر مكتوسط درامه

 رشوعامل  ٕاطار يف ٔ�هداف من ºددته ما حتقIق Pىل Pازمة واحلكومة
 ويف وإالماكنيات، الوسائل لك ×س¡ري �الل من ٔ�نظارمك، Pىل املعروض

 وجمالس ومقاوالت ونقا�ت الفاPلني، �رملا¢ لك مع والتفاPل التعاون ٕاطار
 .مدين وجممتع وحملية Ôوية

 مع والتðاوب cلتفاPل اس7تعداد¢ عن لمك نعرب إالطار، هذا ويف
 دراسة �الل ÷ ٔ�سس7نا ما ٕاطار يف وتعديالÒمك، مكاؤالÒو×س مقرتºاÒمك
 واحلوار التعاون Pىل Pالقة مÞنية من السابقة املالية قوانني وم�اقشة
 .إالجيايب والتوافق

 بتحقIق فقط لAس كفIل، منوذج من املغرب متكني هو مجيعا فهدف�ا
 إالشعاع بتحقIق كذ³ ولكن الكرمي، والعAش التقدم يف املغاربة طموºات

 Avرسمُ  ¹ري ٔ�مرا wس7تقرار فIه ٔ�صبح وضع يف قلميي،االٕ  املس7توى Pىل
 Pاملنا، يعAشها اليت الكربى اسرتاتيجية -اجليو  التحوالت بفعل cلجميع،
 ومنوذVا اس7ت�Rاء بالد¢ وشلكت التíديد، وVه Pىل م�طقvنا وتعAشها

 زاوجت اليت هللا، حفظه، امل� جلال� الرش7يدة الس7ياسة فريد�ن بفضل
 الشèٔن تدبري يف املغريب ا§منوذج وتوطيد cلمغاربة الرو& ناUٔم تعز�ز بني

 والتد�الت الÜرشية �لتمنية وا§هنوض وwعتدال الوسطية Pىل القامئ اOيين
 التطرف مظاهر للك التصدي يف اUٔم�ية القوى ويقظة wس�ÞاقIة
 Pىل بعملها cلقIام لها الالزمة والÜرشية املادية الوسائل وتوفري وإالرهاب

  .وVه ٔ�حسن
 مغرب ٔ�Vل من امجلاعي، العمل يف اجلدي �الخنراط ٕاال ذ³ يتèٔىت ولن
 من wس7تفادة والواجÞات ويف احلقوق يف والتمنية، مغرب املساواة الوºدة
 .الوطن �ريات

 املنتدب الوز�ر زمIيل مع وسèٔبقى ٕاصغاEمك، حسن لمك مجيعا Pىل شكرا
 .املرشوع هذا تومداوال م�اقشات مسار طوال ٕاشارÒمك رهن

  .وشكرا، و�راكته تعاىل هللا ورمحة Pليمك والسالم املوفق، وهللا

        ::::الس7يد الرئAسالس7يد الرئAسالس7يد الرئAسالس7يد الرئAس
        . . . . شكرا cلس7يد الوز�رشكرا cلس7يد الوز�رشكرا cلس7يد الوز�رشكرا cلس7يد الوز�ر

    ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


