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        ::::6لس6لس6لس6لسمحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس امحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس امحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس امحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا    كتوركتوركتوركتوراملستشار ا,املستشار ا,املستشار ا,املستشار ا,
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
،Vالسادة وزراء ا,و  

  الوزيرات،السـيدات 
  السادة الوزراء،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارين احملرتمني،

تطبيقا لdسـتور والقانون التنظميي للاملية وألحاكم النظام ا,اخيل 
6لس املستشارين، خيصص جملسـنا اليوم هذه اجللسة لالسـiع إىل 

 43.10السـيد وزير Cقتصاد واملالية لتقدمي مرشوع قانون املالية رمق 
  . 2011للسـنة املالية 

مك أن ,ينا مبارشة وقبل أن أعطي اللكمة للسـيد الوزير أريد أن أذكر 
وسـتكون اليوم  -اجللسة األسـبوعية  - جلسة خاصة ~ألسـئ| الشفوية 

حمورية، مث تلهيا كذ� مبارشة جلسة ترشيعية ختص ا,راسة والتصويت 
  . عىل نصوص ترشيعية جاهزة

  .اللكمة للسـيد وزير املالية احملرتم

        ::::السـيد صالح ا,ين مزوار، وزير Cقتصاد واملاليةالسـيد صالح ا,ين مزوار، وزير Cقتصاد واملاليةالسـيد صالح ا,ين مزوار، وزير Cقتصاد واملاليةالسـيد صالح ا,ين مزوار، وزير Cقتصاد واملالية
  . الرمحن الرحميبسم هللا

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
  .دقيقة، غادي حناول حنرتم الوقت 50قالوا يل عندي 

يرشفين أن أتقدم أمام جملسمك املوقر لعرض اخلطوط الكربى ملرشوع 
  . وابكام متت املصادقة عليه من طرف جملس الن 2011قانون املالية لسـنة 

إن هذا املرشوع ا�ي هيدف لتحصني املكتسـبات وCسـتجابة 
لتحد¦ت املرح| اعتبارا آلفاق التحوالت اجلهوية وا,ولية، قد مت بناء 
مضامينه عىل ضوء التوجهيات امللكية السامية اليت أتت هبا خطب صاحب 
اجلالV امل´ محمد السادس نرصه هللا يف مناسـبات عدة، كام هو الشأن 

~لنسـبة للخطب األخرية مبناسـبة عيد العرش ا6يد وافتتاح السـنة 
  . الترشيعية احلالية

كام يندرج هذا املرشوع يف إطار تنفيذ احلكومة اللزتاماهتا املتضمنة يف 
الترصحي احلكويم ا�ي قدمه السـيد الوزير األول أمام الربملان يف بداية 

احلكومة ثقة ممثيل األمة،  الوالية الترشيعية، وا�ي عىل أساسه ¿لت
  . إضافة إىل الترصحي املقدم يف منتصف الوالية قبل بضعة شهور

ويأيت هذا املرشوع لتحصني املكتسـبات اليت حققها الشعب املغريب 
بلك مكو¿ته عىل طريق الوحدة والÉء وا,ميقراطية حتت القيادة املتبرصة 

 عزما عىل اسـمترار التعبئة واملقدامة لصاحب اجلالV، واليت ال تزيده إال
الوطنية من أجل ترمجة التوÏات األساسـية لبالد¿ عىل أرض الواقع، 

  . واليت حتظى بإجامع وطين قل نظريه
ويوجد عىل رأس هذه املكتسـبات Cلتحام التام للشعب املغريب بلك 
 أطيافه حول املبادرة الشجاعة للحمك ا�ايت يف أقالمينا اجلنوبية كحل سـيايس

هنايئ للزناع املفتعل حول وحدتنا الرتابية، واليت حظيت بدمع دويل وازن 
يف مواÏة منطقا Cنفصال والتعنت ضدا عىل احلقوق التارخيية للشعب 
املغريب وعىل طموح شعوب املنطقة يف الوحدة وا,ميقراطية، كام أهنا 

ا للتطبيق، أحدثت قطيعة مع املقار~ت اليت أكدت األمم املتحدة عدم قابليهت
وأطلقت مسارا إجيابيا وواقعيا للتفاوض األممي كام جاء ذ� يف اخلطاب 

  . للمسرية اخلرضاء 35املليك السايم مبناسـبة إحياء ا�كرى 
إن خطاب جالV امل´ نرصه هللا مكن من وضع خارطة طريق 
مسـتقبلية، أكدت العزم عىل املواÏة الصارمة للمناورات Cنفصالية 

تنفيذ حماور اإلسرتاتيجية املندجمة من خالل إعادة هيلكة ا6لس  ومواص|
املليك Cستشاري للشؤون الصحراوية وواكV تمنية األقالمي اجلنوبية، 
~إلضافة إىل تفعيل ورش اجلهوية املتقدمة، واليت سـتكون األقالمي 

  .الصحراوية يف صدارة إقامهتا
احلاكمة الرتابية لبناء  وسـيحدث هذا الورش حتوال نوعيا عىل أمناط

مؤسسايت متقدم، سـميكن من توسـيع التدبري ا,ميقراطي اجلهوي وتعزيز 
أسس دوV احلق والقانون بآليات Ïوية وحملية، وسـميكن من بلوغ أعىل 

  . درجات الفعالية للسـياسات العمومية استنادا إىل مبادئ القرب واملشاركة
رتاتيجيا عىل لك حماوالت وتشلك هذه املبادرات السامية جوا~ إس

النيل من وحدتنا الرتابية، ومن مضهنا األحداث اليت عرفهتا مدينة العيون 
مؤخرا، واليت كشفت جحم ونوعية األساليب اهلمجية اليت يسـتعملها 

  . األعداء، مسـتغلني أجواء Cنفتاح ا,ميقراطي اليت يعيشها املغرب
ء الواجب مناسـبة وقد اكنت هذه األحداث اليت سقط فهيا شهدا

أخرى لتأكيد مدى Cسـتعداد للتضحية دفاعا عن الوطن وعن ثوابت األمة 
ومقدساهتا ïام اكن المثن، كام اكنت مناسـبة أخرى إلبراز جحم الضغينة اليت 
حيملها لبالد¿ وملرشوعها احلضاري ا,ميقراطي أولئك ا�ين يقفون وراء 

  . رشذمة ا6رمني
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املغرب ماض يف جتسـيد مرشوعه وحتديث وموازاة مع ذ�، فإن 
بنياته، ال فô يتصل ~جلانب املؤسسايت من خالل مرشوع اجلهوية املوسعة 
أو التدبري املتجدد للشأن ا,يين أو إصالح القضاء أو إحداث ا6لس 
Cقتصادي وCجiعي، وال فô يتصل ~جلانب التمنوي بأبعاده Cقتصادية 

  .فية وغريهاوCجiعية والثقا
  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير األول،
  السـيدات والسادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
لقد مكنت دينامية اإلصالحات الهيلكية وجناعة Cختيارات 
اإلسرتاتيجية اليت اخنرطت فهيا بالد¿ من خلق إطار سامه عىل مناعة 

  . اقتصاد¿ الوطين وضامن نسـبة منو مرتفعة مقارنة مع احمليط
كام سامه يف تنويع روافد المنو ما وفر مناخا يبعث عىل التفاؤل، وميكن 

C عي رمغ الرتاجعات املسج| من خلق رشوطiجCقتصادي وC رتقاء
عىل مسـتوى Cقتصاد العاملي، ويفتح ~لتايل أفقا جديدة للتوازن ا6ايل 

  . وللتمنية البرشية املسـتدامة
وهكذا، فقد حقق Cقتصاد الوطين نتاجئ اجيابية خالل الفرتة املمتدة ما 

 %4,8ة  منو مبعدل ، جتسدت أساسا يف تسجيل نسـب2010و 2008بني 
 %2وحرص جعز املزيانية يف  %2مع التحمك يف معدل التضخم يف حدود 

من الناجت ا,اخيل اخلام وجعز مزيان األداءات يف حوايل  %49واملديونية يف 
4% .  

لقد حتققت هذه األهداف يف ظل ظرفية دولية مطبوعة بتحوالت 
معيقة، أفرزهتا األزمة املالية وCقتصادية الشام| اليت عرفها العامل منذ 

، فبيÉ أحدثت إعادة الهيلكة واألزمات القطاعية رجة قوية ~ألنظمة 2008
ملنافسة اإلنتاجية للبdان املتقدمة، برزت بشلك متصاعد قوى Cندماج وا

لرمس خريطة جديدة لالقتصاد العاملي، ما أسفر عن انبثاق جغرافية جديدة 
  . للمنو، تمتزي بتعزيز موقع البdان الصاعدة عىل حساب األقطاب التقليدية

يف سـياق دويل  2011هكذا، قد مت إعداد مرشوع قانون املالية لسـنة 
سجل منذ الزالت تطبعه العديد من الصعو~ت، إذ رمغ التحسن امل 

منتصف السـنة املاضية فإن Cقتصاد العاملي الزال يعاين من عدم 
Cسـتقرار، فإذا اكنت التوقعات تشري إىل أن انتعاش Cقتصاد العاملي 
سيتواصل خالل السـنتني املقبلتني، فإهنا تؤكد يف نفس الوقت أنه سـيظل 

صاد¦ت هشا تشوبه خماطر متعددة، وخنص ~�كر أساسا ما تعانيه Cقت
املتقدمة من أزمة يف املديونية واملالية العمومية وعدم اسـتقرار القطاع املايل 
وكون Cنتعاش املرتقب ال يسمح خبلق فرص الشغل الاكفية المتصاص 
البطاV، ~إلضافة إىل تزايد تقلبات األسعار يف األسواق ا,ولية، خصوصا 

  . ملواد األوليةما يتعلق مهنا بأسعار الرصف وبأسعار الطاقة وا

وعليه، فإذا اكن من املرتقب أن يسجل Cقتصاد العاملي منوا بنسـبة 
خالل السـنة املقب|، فإن منو البdان املتقدمة  4,2يف هذه السـنة و 4,8

، بيÉ من 2011سـنة  2,2و 2010سـنة  %2,7سينحرص يف حدود 
 MENAنطقة ~لنسـبة مل  %5املنتظر أن يبلغ معدل المنو يف السـنة املقب| 

 (Middle East and North Africa) شامل  ،اليت ينمتي إلهيا املغرب
  . ~لنسـبة للقارة اإلفريقية%5,5إفريقيا والرشق األوسط، و

سـنة  %11,4كام ينتظر أن تعرف التجارة العاملية انتعاشا بنسـبة 
، 2009بعد الرتاجع ا�ي عرفته برمس سـنة  2011سـنة  %7و 2010

  .- %11وا�ي بلغ 
وخبصوص منطقة األورو، الرشيك التجاري واملايل األسايس لبالد¿، 

هذه %1,7فإن آفاق منوها تبقى نسبيا حمدودة، حيث لن تتعدى نسـبة 
خالل السـنة املقب|، كام تبقى حماطة بإكراهات عديدة  %1,5السـنة و

مرتبطة أساسا بربامج التقشف املسطرة يف إطار سعي دول هذه املنطقة 
  .ة التوازن ملاليهتا العمومية وإىل مواÏة أزمة مديونيهتاإىل إعاد

إن هذه التطورات املمتزية بعدم Cسـتقرار عىل املسـتوى العاملي، 
~لقدر ا�ي تسـتدعي احلذر والتتبع اللصيق ملسـتجدات الظرفية لضامن 

 -يف نفس اآلن  -التفاعل املتوازن والرسيع مع األحداث، فإهنا تفرض 
املبادرة من أجل Cسـتفادة من الهوامش اليت تتيحها المتسك بروح 

التحوالت اجلديدة قصد ضامن موقع جديد لبd¿ مضن اخلريطة Cقتصادية 
العاملية، وذ� عرب حتصني ماكمن القوة يف اختياراتنا Cقتصادية واملالية، 
وعىل رأسها مواص| اإلصالحات الكربى وتوفري إماكنيات Cست$ر لمتويل 

افعات المنو وتمنية النسـيج Cقتصادي واحملافظة عىل حصة التواز¿ت املالية ر 
  .~عتبارها الرشوط األولية ,مع التشغيل وصيانة القدرة الرشائية للمواطنني

ويف هذا اإلطار، فإن املقاربة اليت انهتجهتا بالد¿ فô خيص تدبري 
ل احملصن للنسـيج املرح|، ارتكزت عىل أولوية المنو ~عتباره العام

Cقتصادي وللتواز¿ت املالية وCجiعية انطالقا من ثقتنا الراخسة يف 
مؤهالت وطاقات بالد¿ وقدرهتا عىل ضبط املعادV الصعبة بني دمع المنو 
والتشغيل والتمنية البرشية وبني حمدودية إماك¿تنا، كام اعمتدت منطق 

د ومتابعة التطورات واختاذ Cستباق والتشاور وفق مهنجية جديدة لرص
  . القرارات املناسـبة

كام قامت هذه املقاربة عىل القياس ا,قيق ملسـتوى تقدمنا وللحجم 
احلقيقي للك جمال ولك قطاع يف اقتصاد¿ وعىل التحديد املوضوعي 
والواقعي لنقط قوتنا وضعفنا، وهو املنظور ا�ي أ)ح لنا المتسك خبيار دمع 

ار التمنوي ا�ي اتبعناه إميا¿ بنجاعته، ما أهلنا لالسـمترار المنو ومواص| املس
يف ا,فع ~لرافعات الكربى لمنوذجنا التمنوي مبا يعنيه من توازن بني 

  .متطلبات المنو السلمي وأمهية التحسني املسـتدام لرشوط عيش املواطنني
 وإذا اكن الواقع املبارش يؤكد حصة هذا Cختيار، فإن احلكومة منفتحة

عىل اكفة اآلراء وCقرتاحات من أجل مزيد من الفعالية يف تدبري املرح| مبا 
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يتوافق مع األهداف اإلسرتاتيجية لبd¿ يف ترسـيخ مسار¿ مضن 
  .Cقتصاد¦ت الصاعدة

لقد حافظت البنيات األساسـية لالقتصاد الوطين عىل سالمهتا 
ملية، حيث مت تسجيل وديناميهتا يف ظل األزمة املالية وCقتصادية العا

تأثريات سلبية عىل بعض القطاعات املرتبطة أساسا بتقلبات الظرفية ا,ولية 
بشلك طبيعي دون هتويل أو مبالغة ألن فرضية اإلفالت املطلق من 
انعاكسات الظرفية العاملية تعين أن ال تكون القتصاد¿ أية روابط ~لعامل 

  .احملكوم ~لشمولية
ات الظرفية عىل اقتصاد¿ أساسا يف تراجع هكذا متثلت Cنعاكس

Cست$رات اخلارجية وتراجع الطلب اخلار+ وتنايم أعباء املقاصة ,مع 
املواد األساسـية بفعل ارتفاع األسعار يف األسواق العاملية وبفعل تقلبات 
سوق العمالت، غري أن هذه السـنة شهدت عودة ا,ينامية للقطاعات 

حسب ما تؤكده املعطيات األخرية حول الظرفية املترضرة جراء األزمة 
  .Cقتصادية الوطنية

كام سامهت التدابري املتخذة يف إطار جلنة اليقظة اإلسرتاتيجية يف 
تدارك الوضعية، ومكنت عىل اخلصوص من احلفاظ عىل مناصب الشغل 
وحامية النسـيج اإلنتا+، فباسـتثناء Cست$رات اخلارجية، جسلت لك 

ان األداءات حتسـنا ملموسا، مسـتفيدة من عودة انتعاش مكو¿ت مزي 
الطلب املوجه للمغرب هذه السـنة بعد الرتاجع ا�ي مت تسجي1 خالل 

  .السـنة املاضية
هكذا، عرفت الصادرات املغربية من السلع انتعاشا ملموسا إىل حدود 

دون  %15، و%26,8، حيث ارتفعت إجامال بنسـبة 2010أكتوبر 
يف نفس الفرتة %11,5ط ومشـتقاته بعد اخنفاض بنحو احتساب الفوسفا
  . من السـنة املاضية

وقد مكن هذا التحسن من رفع معدل تغطية الصادرات للواردات 
خالل العرشة أشهر األوىل من هذه السـنة،  %49,3~لنسـبة للسلع إىل 

خالل نفس الفرتة من السـنة املاضية، أي أن التغطية  %44,1مقابل 
نقط يف سـنة واحدة، هذا فô بلغ جحم تغطية الصادرات  5رحبت أزيد من 

عند ممت  %74للواردات بشلك إجاميل أي من السلع واخلدمات جممتعة 
  .شـتنرب من هذه السـنة

إن هذه التطورات تؤكد عودة ا,ينامية للقطاعات املترضرة من 
فية العاملية، خاصة مهنا املوÏة للتصدير، فقد حققت مبيعات قطاع الظر 

~لنسـبة  %39,5السـيارات والصناعات اإللكرتونية ارتفاعا ملموسا بنسـبة 
~لنسـبة لإللكرتونيك خالل العرش األشهر األوىل  %22,6للسـيارات، و

من السـنة اجلارية، فô عرفت صادرات األنسجة واملالبس تداراك لوترية 
  .%-3.3إىل  %-17اخنفاضها بني شهري يونيو وأكتوبر من 

 %2,2أما خبصوص صادرات قطاع الطائرات، فقد جسلت ارتفاعا ب 
  .خالل التسع أشهر األوىل من السـنة اجلارية %2بعد اخنفاض د¦ل 

وعىل العموم، فقد تأكدت قدرة Cقتصاد الوطين عىل مواÏة تبعات 
لعاملية، وذ� بفعل Cلزتام ~الختيارات األزمة املالية وCقتصادية ا

اإلسرتاتيجية والتمنوية، ممتث| يف املشاريع الكربى املهيلكة ويف تنويع مصادر 
المنو وتثبيت اإلسرتاتيجيات القطاعية ودمع القطاعات Cجiعية وحتصني 

  .القدرة الرشائية للمواطنني كثوابت ملهنجيتنا Cقتصادية وCجiعية
صت احلكومة يف ظل إكراهات الظرفية ا,ولية املضطربة عىل لقد حر 

، حيث 2010و 2008مليار درمه اكست$رات معومية ما بني  400رصد 
مليار درمه سـنة  84متت مضاعفهتا خالل ثالث سـنوات لتنتقل من 

  . 2010مليار درمه سـنة  163إىل  2007
يف تدبري هذه  كام معلت احلكومة عىل اعiد أسلوب احلاكمة ا6الية

 C311ست$رات، حيث بلغ جحم Cست$رات املوزعة Ïو¦ ما مجموعه 
-2007، وتضاعفت بني سنيت 2010- 2008مليار درمه خالل الفرتة 

  . مليار 128مليار إىل  63لتنتقل من  2010
وهيدف هذا ا6هود Cست$ري، ~إلضافة إىل توفري وتأهيل البنيات 

ة، إىل إبراز أقطاب Ïوية للتمنية، تعزز الطاقة Cستيعابية التحتية واإلنتاجي
لالست$رات وتفتح آفاق واعدة للتوازن ا6ايل وخلق ظروف تمنية حملية 

  .مسـتدامة
وتبقى األوراش الكربى يف صدارة هذه السـياسة، وهتم عىل اخلصوص 
جماالت السدود، الطرق والطرق السـيارة، املوا7، املطارات والسكك 

حلديدية، ~إلضافة إىل إحداث أقطاب التمنية املندجمة، اليت تريم إىل تمثني ا
  .مؤهالت اجلهات املعنية وتعزيز قدرهتا عىل اسـتقطاب Cست$رات اخلاصة

ويندرج يف هذا اإلطار القطب التنافيس اجلهوي ألاكدير مضن خمطط 
)Halieutis (اجلهة الرشقية، ا�ي يضم القطب التقين  وكذا قطب تمنية

بوجدة واملنطقة الصناعية بسلوان ومنطقة اللوجيستيك مبيناء الناظور، 
~إلضافة إىل القطب الفال; ا�ي يندرج يف إطار خمطط املغرب 

  . األخرض
ويأيت يف نفس السـياق قطب التمنية املندجمة ~ألقالمي اجلنوبية، ا�ي 

ية Cجiعية وCقتصادية لهذه اجلهة من خالل هيدف إىل الهنوض ~لتمن 
توسـيع مينايئ ا,اخ| وطرفاية، وإحداث مناطق للصناعة واألنشطة 
Cقتصادية بلك من العيون وا,اخ| وبوجدور والسامرة، ومركز للخدمات 
عن بعد ~,اخ|، فضال عن إنعاش التشغيل وتفعيل برامج السكن 

  .تطوير الصناعة التقليدية وتمنية السـياحةCجiعي وتمنية الواحات و 
كام متت عرب خمتلف Ïات اململكة برجمة أقطاب أخرى موÏة بشلك 
خاص لتمثني املؤهالت احمللية، والبد من اإلشارة هنا إىل أن املشاريع 
Cست$رية املهيلكة تسـهتدف أساسا الرفع من الطاقة التنافسـية والتمنوية 

توازن اجiعي وجمايل، وسأكتفي بتذكري مقتضب  >تلف اجلهات يف إطار
اليت تؤكد منحاها  2010-2008بأمه املشاريع املوجزة خالل الفرتة 
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التصاعدي، وسـتجدون بيا¿ت مفص| عن ذ� مضن الو�ئق املقدمة إىل 
  .جملسمك املوقر

ففي جمال الطرق، وتنفيذا ملا تعهدت به احلكومة يف شأن رفع وترية 
كيلومرت حاليا بعد  160السـيارة، بلغ معدل اإلجناز السـنوي إجناز الطرق 

كيلومرت سـنو¦، ليصل طول الشـبكة الوطنية إىل  40أن اكن ال يتجاوز 
  . 2010كيلومرت عند هناية شهر يوليوز 1100

ويف جمال السدود واملاء، مت إجناز ثالثة سدود كربى بلك من 
تسعة سدود بلك من الراشـيدية وخنيفرة ومراكش، كام تواصل إجناز 

العرائش وتطوان وسطات وسوس ماسة ووجدة والعرائش وامخليسات 
  . وصفرو وشيشاوة

وبعد إمتام إجناز ميناء طنجة املتوسط األول وميناء طنجة املتوسط 
  . للمسافرين، مت إعطاء انطالقة مرشوع بناء ميناء طنجة املتوسط الثاين

سرتاتيجيات القطاعية، وإىل جانب أوراش البنية التحتية، مهت اإل
خمتلف ا6االت احليوية لبالد¿ من قبيل خمطط املغرب األخرض ا�ي 

مليار درمه، خمطط  12,4خصص ? غالف است$ري يقدر ب
)Halieutis (19مليون درمه، اإلسرتاتيجية املائية  129 للصيد البحري 

، مليار درمه 1,3مليار درمه، امليثاق الوطين لالنبثاق الصناعي 
للصناعة التقليدية  2015مليار درمه، رؤية  2,1اإلسرتاتيجية السـياحية 

مليار درمه، اإلسرتاتيجية  27,4مليون درمه، اإلسرتاتيجية الطاقية  603
  .ماليري درمه سـنو¦ 3اللوجيستيكية 

ويف سـياق مواÏة تداعيات الظرفية العاملية املضطربة، ركزت احلكومة 
تقوية الطلب ا,اخيل، فباإلضافة إىل تطوير عىل دمع المنو من خالل 

Cست$ر، مت الرتكزي عىل تقوية القدرة الرشائية للمواطنني من خالل 
ختفيض الضغط الرضييب عىل ا,خل والز¦دة يف األجور عرب ختصيص أزيد 

  . مليار درمه للحوار Cجiعي كام تعلمون 18,6من 
مليار درمه  66,7عمومية من وقد انتقلت كت| األجور يف الوظيفة ال

لرتتفع السـنة املقب| إىل أزيد  2010مليار درمه سـنة  80,4إىل  2007سـنة 
مليار درمه، ما سامه  20مليار درمه، أي بز¦دة إجاملية ¿هزت  86من 

إىل جانب إجراءات أخرى عىل رأسها اإلصالح اجلبايئ يف الرفع من 
  . 2010و 2007سـنو¦ ما بني%6,3مسـتوى ا,خل الفردي ب

كام معلت احلكومة عىل حتصني القدرة الرشائية للمواطنني عرب ختصيص 
مليار درمه لصندوق املقاصة قصد دمع املواد األساسـية،  72ما يفوق 

  %.2موازاة مع التحمك يف معدل التضخم بنسـبة 
وهكذا، يبقى اسـهتالك األرس مكو¿ أساسـيا من مكو¿ت الطلب 

 2010سـنة  C7,2%ست$ر، حيث سريتفع بنسـبة ا,اخيل إىل جانب 
  .2009اليت حققها سـنة  %4,7متجاوزا نسـبة 

من Ïة أخرى حتسن أداء Cقتصاد الوطين يف جمال توفري فرص 
 2008سـنة  %10الشغل، حيث تقلصت معدالت البطاV من حوايل 

حسب آخر حتيني مه الفصل الثالث من السـنة  %9لتسـتقر يف حدود 
  .احلالية

ويف سـياق تعزيز دمع القطاعات Cجiعية، حظي قطاع التعلمي مبجهود 
مايل غري مسـبوق ~عتباره إحدى الراكئز األساسـية ملرشوعنا ا6متعي، 
فاملسـتقبل رهني مبدى قدرتنا عىل الرفع من مؤهالتنا البرشية عرب إصالح 

حتالل موقع التعلمي ومالءمته الختياراتنا اإلسرتاتيجية وملتطلبات الريق ال
  .مرشف داخل عامل ال يعرتف إال ~ملعرفة والقدرة عىل املنافسة

وانطالقا من هذه القناعة، عرفت املزيانية املرصودة لقطاع التعلمي 
والتكوين ز¦دات ïمة خالل السـنوات الثالث األخرية، إذ ارتفعت 

، 2010مليار درمه سـنة  49سـنو¦، لتصل إىل  %13خمصصاهتا حبوايل 
  . 2007مليار درمه عن سـنة  15¦دة أكرث من بز

 359وقد مت يف هذا اإلطار توسـيع العرض املدريس من خالل افتتاح 
 1068قسم للتعلمي األويل، وإعادة تأهيل  602مؤسسة تعلميية جديدة، و

  . داخلية موزعة عىل اكفة Ïات اململكة 284مؤسسة تعلميية، و
الرب¿مج Cسـتعجايل للرتبية وقد سامهت اجلهود املبذوV يف إطار 

والتكوين من حتسني مؤرشات أداء النظام التعلميي الوطين، املمتث| يف 
~لنسـبة للفئة  2010-2009سـنة  %94,9تطور نسـبة المتدرس لتبلغ 

  .2008-2007سـنة  %91,4سـنة، مقابل  11-16العمرية 
وانصب العمل احلكويم من Ïة أخرى عىل تمنية العرض اجلامعي، 

تطوير مسا� التعلمي العايل من خالل الرفع من عدد الطلبة اجلامعيني و 
 370إىل  2009-2008ألف طالب سـنة  334، لينتقل من %10بنسـبة 

، مع توجيه اجلدد مهنم إىل الشعب العلمية 2010-2009ألف طالب سـنة 
بنسـبة  2010-2009و 2009-2008والتقنية، لريتفع عددمه بني مومسي 

يف التجارة والتدبري،  %3يف الطب، و %13لهندسة، ويف علوم ا 64%
  .يف التكنولوجيات %24يف العلوم والتقنيات، و %11و

كام حظي قطاع الصحة بنفس األولوية وCهiم من خالل العمل عىل 
 Vحتسني ولوج املواطنني إىل العالج، والتخفيف من تاكليفه، وضامن العدا

يتجسد من خالل تقوية شـبكة  واإلنصاف يف العرض الصحي، وهذا ما
البنيات والتجهزيات Cستشفائية وتوسـيع قاعدة املسـتفيدين من اخلدمات 
الصحية، حيث مت افتتاح املركز Cستشفايئ اجلامعي بفاس، وكذا الشطر 
األول للمركز Cستشفايئ اجلامعي مبراكش، ~إلضافة إىل الرشوع يف إجناز 

  .ةاملركز Cستشفايئ اجلامعي بوجد
هذا، ~إلضافة إىل الرشوع يف بناء املستشفيات اإلقلميية ~جلديدة 

مستشفى حميل بطاقة استيعابية إجاملية  15ومتارة وخنيفرة وسال، وكذا بناء 
  .رسير 1830تصل إىل 

وقد مكنت ا6هودات املبذوV عىل مسـتوى هذا القطاع من حتقيق 
 132ت، لينخفض إىل نتاجئ هامة عىل مسـتوى تقليص عدد وفيات األïا
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ألف والدة  100حاV للك  227ألف والدة، عوض  100حاV للك 
  .2007املسج| سـنة 

وعىل نفس الهنج، معلت احلكومة عىل تعبئة العقار العمويم قصد توفري 
وتنويع منتوجات السكن Cجiعي مبا يتناسب والقدرة الرشائية 

السكن الصفيحي، وسن  للمواطنني، ~إلضافة إىل تعزيز سـياسة حماربة
التحفزيات اجلبائية عرب إقرار إعفاءات رضيبية شام| لفائدة السكن 
Cقتصادي وCجiعي موÏة بشلك مبارش إىل األرس املسـتفيدة من هذا 

  . السكن
هذا فضال عن تيسري حصول األرس ذات ا,خل احملدود وغري القار 

اليت " فواكلوج"و" فواكرمي"عىل قروض سكنية بفضل صناديق الضامن 
د¦ل املليار د¦ل ا,رمه لفائدة  10مضنت طوال هذه املدة قروضا قاربت 

  . مسـتفيد 63640أزيد من 
و~ملوازاة مع هذه ا6هودات، رشعت احلكومة يف تنفيذ بر¿مج 
اسـهتداف الفئات األكرث فقرا وهشاشة عرب حتسني الولوج إىل العالج 

نظام املساعدة الطبيعية، ا�ي انطلق كام والتخفيف من تاكليفه يف إطار 
  . تعلمون من Ïة )دV أزيالل يف انتظار تعمميه عىل ~يق Ïات اململكة

لdمع املايل املبارش " تيسري"كام معلت احلكومة عىل إطالق بر¿مج 
املرشوط ~لمتدرس لفائدة األرس الفقرية، حيث ارتفع عدد املسـتفيدين إىل 

، ~إلضافة إىل توزيع اللوازم املدرسـية 2010-2009ألف برمس سـنة  300
مليون تلميذ وتلميذة، فضال عن توفري الزي املوحد لفائدة أكرث  3,7عىل 
  . ألف مسـتفيد 800من 

وقد مكنت هذه التدابري من ختفيض نسـبة الهدر املدريس بني سـنة 
~لنسـبة  %3,3إىل  %5,4لتنتقل من  2009-2008وسـنة  2006-2007

~لنسـبة للتعلمي الثانوي  %12,9إىل  C13,4%بتدايئ، ومن للتعلمي 
  . ~لنسـبة للتعلمي الثانوي التأهييل %13إىل  14,5اإلعدادي، ومن 

 2010-2008وفô خيص املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، متزيت الفرتة 
ألف مرشوع، كام تعلمون، سامهت يف الرفع من  20بإحداث أكرث من 

مليون مسـتفيد يف املناطق األكرث فقرا، خاصة  4,8د من مسـتوى دخل أزي
مليار  4~لوسط القروي، وبلغ الغالف املايل املرصد لهذه الغاية ما يناهز 

  . درمه خالل هذه الفرتة
وجتسـيدا لألولوية اليت حيظى هبا العامل القروي، معلت احلكومة عىل 
بلورة سـياسات مندجمة، تسـهتدف حماربة الفقر والهشاشة وتقوية البنية 
التحتية وتعممي الكهر~ء واملاء وفك العزV ~عiدات مالية خالل هذه 

  . 2010-2008مليار درمه خالل الفرتة  50الفرتة، بلغت حوايل 
كنت هذه السـياسات من الرفع من نسـبة تزويد العامل القروي وقد م 

ونسـبة الكهر~ء  %91إىل  %85~ملاء الرشوب، منتقال بذ� من نسـبة 
  . متوقعة هذه السـنة %72إىل  %61، فك العزV من %98إىل  93من 

إن لك هذه ا6هودات Cست$رية والتمنوية متت يف إطار احلرص عىل 
ضامن التواز¿ت Cقتصادية واملالية، ما مكن بالد¿ من إحراز اعرتاف 
دويل مبناعة اقتصاد¿ واسـتقرار¿ املايل وجناعة إسرتاتيجيتنا التمنوية، ترمجه 

  . رفع تصنيف بالد¿ إىل درجة است$ر
C عرتاف النجاح ا�ي حققه املغرب يف إصدار سـندات وقد عزز هذا

 10يف السوق املالية ا,ولية بقمية مليار أورو، كام تعلمون، مع اسـتحقاق 
سـنوات مكرسا بذ� الثقة املتنامية للمستمثرين يف Cقتصاد الوطين، كام 
يدل عىل ذ� سعر الفائدة احملصل عليه وكذا احلجم املرتفع للطلب من قبل 

  .رين ونوعيهتماملستمث
  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير األول،
  السـيدات والسادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
إن جناح املغرب يف ختطي الصعاب املصاحبة للظرفية ا,ولية 
Cسـتثنائية، ~لقدر ا�ي وطد ثقتنا يف Cختيارات املتبعة، سامه كذ� 

C نتقال إىل مرح| متقدمة أكرث فعالية يف معاجلة يف إذاكء عزمنا عىل
التبعات اليت حتدثت عهنا آنفا، واملمتث| يف تراجع Cست$رات اخلارجية 
وعدم مواكبة مسـتو¦ت Cدخار للحاجيات املتنامية لالست$ر يف منظومتنا 

  . املالية ووترية منو صادراتنا
 2011املالية لسـنة  وعليه، فإن مرتكزاتنا يف إعداد مرشوع قانون

متثلت يف العمل عىل حتصني املكتسـبات احملققة، مبا يعنيه ذ� من امليض 
عىل نفس الهنج يف متنيع Cقتصاد الوطين وتنويعه مع تعزيز هذا Cجتاه 
بتدابري جديدة ملعاجلة انعاكسات الظرفية ا,ولية، أخذا يف احلسـبان لك 

من احليطة واحلذر، خاصة مع  التقلبات ا,ولية اليت تسـتدعي املزيد
الوضعية اليت تشهدها منطقة األورو، عىل أن ضامن فرص النجاح ملزيد من 
Cرتقاء بفعالية اختياراتنا يسـتدعي إبداع وسائل جديدة، متكن من احلفاظ 
عىل وترية Cست$ر عرب الرفع من جاذبية وتنافسـية Cقتصاد الوطين 

اخلارجية مهنا ودمع Cدخار، فضال عن وتيسري تعبئة المتويالت، خاصة 
إجراءات أخرى تروم مواÏة عدم اسـتقرار الطلب اخلار+ بتنويع منافذ 

  . التصدير وتقوية دمع املصدرين حنو األسواق الواعدة
كام هيدف مرشوع قانون املالية إىل حتسني مناخ األعامل والعناية 

اإلنتا+ وقدرته عىل ~ملقاوالت الصغرى واملتوسطة حفاظا عىل النسـيج 
توفري فرص الشغل وفق سـياسة تدمج ما بني أهداف المنو وبني حسن 
توزيع مثاره من خال? الرتكزي عىل القطاعات Cجiعية وحماربة الفقر 

  . والهشاشة والعناية ~لعامل القروي واملناطق اجلبلية
من ومن أجل ذ�، يتضمن مرشوع قانون املالية للسـنة املقب| عددا 

التدابري اجلديدة اليت تسعى احلكومة من خاللها إىل إحداث آليات كفي| 
  . بفتح آفاق جديدة يف عدد من ا6االت
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ففي جمال تعبئة المتويالت وCست$رات اخلارجية، سيمت بعد موافقة 
ممثيل األمة احملرتمني خلق آليات جديدة ذات بعد إسرتاتيجي، تمتثل يف 

من العائدات املالية Cسـتثنائية  %50ي1 من إحداث صندوق يمت متو 
  . املتحصل علهيا من فتح أو تفويت حصص من رساميل مؤسساتنا العمومية

وسيمت توجه هذه اآللية حرص¦ للقيام بدور الرافعة السـتقطاب 
Cست$رات، خاصة مهنا اخلارجية عرب املسامهة يف املشاريع اليت تندرج 

القمية املضافة العالية ملواكبة احلاجيات املتنامية  مضن القطاعات الواعدة ذات
لإلسرتاتيجية القطاعية ومسامههتا يف توطني التكنولوجيا ودمع التشغيل 

  . والتصدير وتفعيل التمنية اجلهوية
وإضافة إىل الوÏة اجلديدة اليت ستتخذها هذه العائدات Cسـتثنائية، 

ر جديد لتدبري املزيانية، تتوL احلكومة من هذه املبادرة جتسـيد منظو 
يكرس اسـتقاللها عن املداخيل املتحص| عن تفويت مساهامت ا,وV وفتح 
رساميل املؤسسات العمومية، مادام نضج مسار¿ التمنوي يؤهلنا اليوم 

  . لتحقيق التوازن املايل من عائدات المنو
وفق ما كام مت حتديد إجراءات معلية إلجناح املركز املايل لdار البيضاء 

أراد ? صاحب اجلالV نرصه هللا، مكرشوع للمتوقع املايل عىل الصعيد 
اإلفريقي بإشعاع دويل، وهتدف هذه اإلجراءات إىل الرفع من اجلاذبية جتاه 

  .املستمثرين عرب حتفزيات جبائية، توفر للمركز موقعا تنافسـيا متقدما
فزي القطاع ومن املسـتجدات املتص| بتحسني مناخ األعامل من أجل حت

اخلاص وإيالء أمهية خاصة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ودمع القطاعات 
Cجiعية وتمنية Cدخار، يقرتح مرشوع قانون املالية تدابري حتفزيية، من 
قبيل تشجيع Cدخار وذ� عرب اإلعفاء اجلبايئ لألر~ح املتحص| يف إطار 

هم، وكذا متكني مؤسسات خمططات Cدخار يف السكن والتعلمي واألس 
  . توظيف رأسامل ا>اطرة من اإلعفاء الرضييب بدون رشوط

 %15كام مت اقرتاح تطبيق سعر حتفزيي خمفض، ال يتجاوز نسـبة 
برمس الرضيبة عىل الرشاكت، وذ� قصد تشجيع املقاوالت الصغرى، 
فضال عن اقرتاح نظام جبايئ حتفزيي يساعد عىل إدماج العاملني ~لقطاع 

  .غري املهيلك يف النسـيج Cقتصادي
ويف جمال دمع البحث واإلبداع واملساعدة عىل التأهيل التكنولو+ 
لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، تقرتح احلكومة ختصيص غالف مايل 

مليون درمه لهذا الغرض قصد متكني املقاوV من مسايرة التطور  150يفوق 
ط التدبري احلديثة، وستسـتفيد مجعيات التكنولو+ والعلمي وتوطني أمنا

السلفات الصغرى من متديد مدة اإلعفاء من الرضيبة عىل القمية املضافة، 
وهو إجراء يiىش كذ� مع األهداف Cجiعية ودمع التشغيل واألنشطة 

  .املدرة لdخل
ويف سـياق العمل عىل موقعة بالد¿ اقتصاد¦ وماليا واسرتاتيجيا يف 

مليون درمه من  200حميطها القاري وا,ويل، سيمت ختصيص العالقة مع 
صندوق دمع الصادرات مكبادرة أوىل قصد حتفزي املتدخلني اخلواص 

العاملني مهنم يف جمال التصدير حتديدا عىل تكثيف التوجه حنو األسواق 
اإلفريقية، وذ� من أجل تقوية موقع بالد¿ داخل هذه األسواق 

لمنو املشجعة عىل املسـتوى اإلفريقي وتنويع رشااكتنا وCسـتفادة من وترية ا

  . Cقتصادية وإجياد منافذ جديدة لصادراتنا
كام ستتخذ احلكومة تدابري هتم مساطر الرصف دعام لمتوقع املستمثرين 
عىل مسـتوى القارة اإلفريقية، حيث سيمت رفع سقف Cست$رات املعفاة 

  .مليون درمه 100 إىل مليون درمه 30من ترخيص مكتب الرصف من 
ودعام إلسرتاتيجية احلكومة الهادفة إىل الرفع من حصة الطاقات 
املتجددة يف إنتاج الكهر~ء، يقرتح املرشوع ختفيض رمس Cسـترياد إىل 

لفائدة التجهزيات واملعدات املسـتعم| لهذه  %2,5حده األدىن، أي 
تسمح برتشـيد الطاقات مع تشجيع اسـتعامل التجهزيات واآلالت اليت 

  .اسـهتالك الطاقة
إن هذه اإلجراءات اجلبائية، ~لقدر اليت تسعى إىل متتني جاذبية 
وتنافسـية اقتصاد¿ الوطين وتمنية نسـيجنا املقاواليت وتوفري فرص التشغيل، 
فإهنا تدخل كذ� يف سـياق تصور للتفعيل التدرجيي لإلصالح اجلبايئ 

أكرث قدرة عىل توفري رشوط خلق قصد إرساء نظام أكرث تواز¿ ومرونة و 
الرثوة من خالل توسـيع القاعدة اجلبائية وختفيض األسعار الرضيبية، فضال 
عن سن مساطر جديدة لتحسني عالقة اإلدارة ~مللزمني من قبل إحداث 
ميثاق للملز،م حيدد حقوقه والزتاماته فô يتعلق ~ملراقبة اجلبائية، إضافة إىل 

ائدة املقاوالت املصنفة اليت توجد يف  وضعية إحداث نظام تفضييل لف
  .جبائية سلمية

لقد صيغ مرشوع قانون املالية، السـيدات والسادة املستشارين 
احملرتمني، مبا تقتضيه هذه األولو¦ت، حيث سيمت احلفاظ عىل دمع 

مليار درمه إضافية، ليبلغ  C5ست$ر العمويم، ا�ي سـيعرف ارتفاعا بقمية 
مليار درمه برمس املزيانية العامة قصد  53,8درمه مبا فهيا  مليار 167,3

المتكن من مواص| إجناز األوراش الكربى وCسرتاتيجيات القطاعية 
  . واإلصالحات الهيلكية وتعزيز التمنية البرشية

وسـتجدون يف الوثيقة امللحقة ~خلطاب ا�ي سـيوزع عليمك جردا 
  . ة ومتوقعها اجلغرايفمفصال ألمه الربامج واملشاريع املدرج

، �2011ا، سأكتفي بتقدمي أمه األوراش الكربى املربجمة برمس سـنة 
  :واليت تتلخص فô ييل

  ؛مليار درمهمليار درمهمليار درمهمليار درمه    5555,,,,6666جمال الطرق والطرق السـيارة، رصد جمال الطرق والطرق السـيارة، رصد جمال الطرق والطرق السـيارة، رصد جمال الطرق والطرق السـيارة، رصد ????    

مواص| إجناز بر¿مج الطرق السـيارة عرب الرشوع يف اسـتغالل  -
ومواص| إجناز  لكم غادي تمكل، 320وجدة،  –الطريق السـيار فاس 

لكم، وكذا  60الر~ط  -اخلط الثالث للطريق السـيار ا,ار البيضاء 
لكم،  203بين مالل  -برشـيد  –الرشوع يف إجناز احملور تيط مليل 

 لكم؛ 41واملدار اخلار+ للر~ط 
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ترسيع وترية إجناز الرب¿مج الوطين للطرق القروية، وسنسـمتر يف  -
بة فك العزV عن العامل القروي يف لكم سـنو¦، لتصل نسـ  2000معدل 

 ؛%76إىل  2011آخر

مواص| إجناز أشغال الشطر األخري من الطريق الساحيل املتوسطي،  -
 لكم؛  120الرابط بني تطوان واجلهبة، عىل مسافة 

 .الرشوع يف إجناز الطرق الرسيع الرابط بني )زة واحلسـمية -
    مليار درمهمليار درمهمليار درمهمليار درمه؛؛؛؛        3.93.93.93.9: : : : يف جمال املوايف جمال املوايف جمال املوايف جمال املوا7777

 إجناز امليناء الثاين للحاو¦ت املركب املينايئ لطنجة املتوسط؛مواص|  -

الرشوع يف إجناز ميناء آسفي لالسـتجابة للحاجيات امللحة للمكتب  -
الوطين للكهر~ء، ومواكبة متطلبات التمنية جلهيت داكV عبدة ومراكش 

 )نسـيفت احلوز؛

 .إهناء األشغال املينائية ببحرية مارشـياك ~لناظور -
    مليار درمهمليار درمهمليار درمهمليار درمه؛؛؛؛        7.17.17.17.1: : : : ل السكك احلديديةل السكك احلديديةل السكك احلديديةل السكك احلديديةيف جمايف جمايف جمايف جما

انطالق أشغال القطار فائق الرسعة الرابط بني طنجة والقنيطرة مث  -
ا,ار البيضاء، ~إلضافة إىل مواص| حتديث الشـبكة واقتناء آليات جديدة 

 .لتأهيل احملطات
من Ïة أخرى و~إلضافة إىل مواص| إجناز األوراش الكربى، هيدف 

ري إىل تفعيل السـياسات القطاعية، ففي إطار خمطط ا6هود Cست$
املغرب األخرض، ا�ي هيدف إىل إحداث تطور نوعي يف القطاع الفال; 

عىل  2011بوصفه أحد األمعدة الرئيسـية للتمنية، سيمت الرتكزي خالل سـنة 
مواص| جمهودات ا,وV عرب صندوق التمنية الفالحية يف جمال التحفزي عىل 

و~خلصوص سالسل اإلنتاج ذات املردودية العالية، وكذا متابعة Cست$ر، 
ألف هكتار من الري السطحي إىل الري  38األشغال املتعلقة بتحويل 

املوضعي، و~سـتدراك التأخري احلاصل يف جتهزي املساحات املتواجدة يف 
 . هكتار 35000ساف| السدود، وذ� بتجهزي مساحة تقدر ب 

اص| أشغال إجناز القطبني الفالحيني جلهة مكناس هذا ~إلضافة إىل مو 
)فياللت واجلهة الرشقية، والرشوع يف بناء أقطاب فالحية جديدة عىل 

  .مسـتوى Ïات سوس ماسة درعة، )نسـيفت احلوز و)دV أزيالل
وعىل مسـتوى التأهيل التضامين للنسـيج اإلنتا+، ستمت مواص| 

 18ألجشار املمثرة عىل مساحة مرشوع، تتعلق بغرس ا 71أشغال إجناز 
وحدة لتمثني املنتوجات النباتية  18ألف هكتار، وكذا بناء وجتهزي 

جتمعا ملريب  12هكتار وخلق  1800واسـتصالح مناطق الري عىل مساحة 
  . وحدة لتمثني اإلنتاج احليواين 68املاشـية، وبناء وجتهزي 

ور حول غرس مرشوع، تمتح 91هذا ~ملوازاة مع انطالق األشغال يف 
وحدة لتمثني  45ألف هكتار وبناء وجتهزي  15األجشار املمثرة عىل مساحة 

جتمع ملريب املاشـية واسـتصالح مناطق الري  14املنتوجات النباتية، وخلق 
  . هكتار 1800عىل مساحة تناهز 

، %17,5وقد جسل الغالف املايل ا>صص للقطاع الفال; ارتفاعا ب 
مليار درمه ~لنسـبة  6,7إىل  2010ر درمه يف مليا 5,7حيث انتقل من 

  . 2011لسـنة 
كام ستمت مواص| السـياسة املائية القامئة عىل حامية وتقوية البنيات 
التحتية للامء الصاحل للرشب ~لوسط احلرضي، وتعممي الزتويد ~ملاء الصاحل 
للرشب ~لعامل القروي، إضافة إىل تطوير قطاع تطهري السائل، وقد 

مليار درمه، وسـتعمل  7هذا الغرض غالف است$ري يقدر ب خصص ل 
احلكومة وفقا للتعلôت امللكية السامية اليت تضمهنا خطاب العرش األخري 
عىل بلورة التوÏات الكربى بشأن إعداد ميثاق وطين محلاية البيئة والتمنية 

  . املسـتدامة يف مرشوع قانون إطار
صودة لقطاعات البيئة برمس سـنة وقد بلغت إعiدات Cست$ر املر 

  .مليون درمه 58ما مجموعه  2011
ويف جمال الصيد البحري، ستمت متابعة تنفيذ الربامج املعمتدة يف إطار 

من خالل العمل عىل تعزيز البنيات التحتية ) Halieutis(إسرتاتيجية 
عرب ترسيع وترية إجناز القطب التنافيس ألاكدير، واسـتكامل إجناز نقط 

فريغ ا6هزة بلك من اجلديدة وإينوران وواد الو وقرى الصيادين بلك من الت
بيدوزة ومشالV، ~إلضافة إىل احملافظة عىل املوارد من خالل وضع خمطط 

  . وطين ملراقبة جودة األسامك واحلد من الصيد غري املرخص وغري املقنن
هذا مليون درمه لفائدة  680وقد مت رصد إعiدات است$ر مببلغ 

  .2011القطاع برمس سـنة 
ويف إطار تفعيل امليثاق الوطين لإلقالع الصناعي، ستمت متابعة 

مركز صناعي من بني  11إحداث املراكز الصناعية املندجمة من خالل إجناز 
مركز مربمج، ~إلضافة إىل مواص| إجناز مناطق األنشطة Cقتصادية،  16

ركب الصناعي رونو يف خالل هناية كام يرتقب انهتاء أشغال بناء مرشوع امل
  .السـنة املقب|

ويف ميدان التكنولوجيات اإلعالمية احلديثة، سيتواصل تفعيل 
وإجناز، وكذا " جيين"إسرتاتيجية املغرب الرمقي عرب مواص| بر¿جمي 

التشجيع عىل اسـتعامل تكنولوجيات Cتصال ~ملقاوالت الصغرى 
  . لعام| يف هذا ا6الواملتوسطة من خالل دمع املقاوالت ا

وقد رصد لقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة است$ر مببلغ 
  .2011مليون درمه برمس سـنة  667

ولتعزيز النجاعة يف التدبري الطاق،ي سيمت اسـتكامل ا>طط الوطين 
للتدابري األولية يف جمال الكهر~ء، ا�ي هيدف إىل الرفع من القدرة اإلنتاجية 

ميغاواط، ~إلضافة إىل مواص| تنفيذ الربامج الطموحة املمتث| يف  4000ب 
خطاه وبوجدور املرشوع املغريب للطاقة الشمسـية بلك من ورزازات وسـب



 

8 
 

مليار درمه يف أفق مسامهة الطاقات  70وعني بين مطهر ومف الواد بتلكفة 
  .من إنتاج الكهر~ء %42املتجددة كام تعلمون ب 

وجتدر اإلشارة كذ� إىل أن الغالف Cست$ري ا>صص لهذا القطاع 
  .2011مليار درمه برمس سـنة  7,8سـيصل إىل 

رتاتيجيات اللوجيستيكية الوطنية، كام سـتواصل احلكومة تنفيذ اإلس
تقوية التنافسـية اللوجيستيكية لالقتصاد الوطين  - كام تعلمون  - اليت تروم 

يف أفق  %15إىل  20من خالل خفض التاكليف اللوجيستيكية من 
2015 .  

 3وسيمت انطالقا من الغالف Cست$ري املرتقب لهذا ا>طط تعبئة 
  . عرب خمتلف املتدخلني 2011مليار درمه برمس سـنة 

 63ب  -كام تعلمون  -ويقدر الغالف املايل الالزم لهذه اإلسرتاتيجية 
مليار درمه  18، مهنا 2015- 2010مليار درمه خالل الفرتة املمتدة ما بني 

ماليري  3من طرف ا,وV  واملؤسسات العمومية أي مبعدل ستمت تعبئهتا 
  . درمه لك سـنة

وخبصوص القطاع السـيا; وتكريسا للنتاجئ اجليدة احملققة برمس رؤية 
، سـتعمل احلكومة وفقا للتعلôت امللكية السامية عىل الرشوع يف 2010

 ، واليت من املنتظر أن حتدث تطورات نوعية يف قطاع2020إجناز رؤية 
السـياحة، من شأهنا تعزيز القدرة اإلسـتقطابية لبالد¿ وترسـيخ أسس 

  . سـياحة مسـتدامة
يف الرفع من  2011ومن Ïة أخرى، سيمت Cسـمترار خالل سـنة 

، وذ� من 2001سـنة  97ألف مقابل  183الطاقة اإليوائية لتصل إىل 
خالل مواص| إجناز خمططات املغرب األزرق وخمطط بالدي للسـياحة 

مليون  396اخلية وخمطط مدائن، الغالف Cست$ري ا>صص للقطاع ا,
  . درمه

وارتباطا كام تعلمون بقطاع السـياحة، ستمت مواص| إجناز األوراش 
املفتوحة يف إطار اإلسرتاتيجية ا>صصة لقطاع الصناعية التقليدية من 

قليدية خالل تعزيز البنيات التحتية املتعلقة بقرى ومركبات الصناعة الت 
وتشجيع بروز فاعلني منوذجيني، وتكثيف الرتوجي عىل الصعيدين الوطين 
وا,ويل، ~إلضافة إىل تعزيز التكوين بإحداث املعهد العايل للصناعة 

مليون درمه برمس  300التقليدية مبراكش، الغالف املايل ا>صص للقطاع 
  . 2011سـنة 

ديدة املتعلقة بتحديث أما فô يتصل ~حلاكمة، وتكريسا للتوÏات اجل
منظومة تدبري املالية العمومية يف اجتاه املزيد من النجاعة والشفافية، قامت 
احلكومة بإعداد تصور شامل إلصالح القانون التنظميي للاملية، يرتكز عىل 
تعزيز حسن أداء التدبري العمويم، وتعميق شفافية املالية العمومية وتعزيز 

إدراج هذا املرشوع ملسطرة املصادقة خالل  دور الربملان، هذا وسيمت
  . األسابيع املقب|

  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير األول،
  السـيدات والسادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
يف إطار Cهiم املتواصل ~لقطاعات Cجiعية، يسعى مرشوع 

Cعي وiجC عتناء ~لتمنية البرشية قانون املالية إىل مواص| دمع التضامن
والتشغيل املنتج والتعلمي النافع والتفعيل األمثل للمبادرة الوطنية للتمنية 
البرشية، وا,مع املبارش للفئات املعوزة، والعناية ~لعامل القروي، والقضاء 
عىل السكن الصفيحي، وتسهيل احلصول عىل السكن Cجiعي 

  . لفقر وضام¿ لكرامة املواطنوCقتصادي، رفعا ملظاهر الهتميش وا
وهكذا، ستسـمتر احلكومة يف دمعها لقطاع التعلمي بتخصيص ما يناهز 

مليار درمه لمتكينه من مواص| إجناز الربامج Cسـتعجالية املعمتدة  48
~لنسـبة للك من التعلمي األسايس والثانوي والعايل قصد تكريس تاكفؤ 

ة احلاجيات املتنوعة واملتنامية من الفرص بني خمتلف فئات ا6متع ومواكب
  . املوارد البرشية للنسـيج Cقتصادي الوطين

ويف هذا اإلطار، سيتواصل العمل عىل توسـيع العرض الرتبوي عرب بناء 
 624مؤسسة تربوية جديدة، موزعة عىل لك Ïات اململكة، مهنا  1100

 قسم درايس 803، بناء %57مؤسسة يف العامل القروي، أي بنسـبة 
~لعامل القروي أي  672داخلية جديدة، مهنا  751جديد، ~إلضافة إىل بناء 

  . %89بنسـبة 
ويف جمال تمنية العرض اجلامعي، سيمت إمتام توسـيع املؤسسات اجلامعية 
التابعة جلامعات احلسن الثاين ~,ار البيضاء واحلسن األول بسطات، محمد 

طرة، عبد املا� السعدي اخلامس والسوييس ~لر~ط وابن طفيل ~لقني
بتطوان، سـيدي محمد بن عبد هللا والقرويني بفاس، موالي إسامعيل 
مبكناس، شعيب ا,اكيل ~جلديدة، والسلطان موالي سلôن ببين مالل، 

  . وابن زهر بأاكدير، والقايض عياض مبراكش، ومحمد األول بوجدة
ألف  420ز ليتجاو  %15كام سيمت الرفع من عدد الطلبة اجلامعيني ب

، ومضاعفة عدد الطلبة اجلدد املسجلني 2011- 2010طالب برمس املومس 
يف علوم الهندسة والتكنولوجيا والتجارة والتدبري والعلوم والتقنيات، 

  . 2020طبيب يف أفق  3300~إلضافة إىل مواص| إجناز مبادرة تكوين 
 وموازاة مع هذه ا6هودات، سيتواصل العمل إلجناز الرب¿مج

Cسـتعجايل للتكوين املهين من خالل إحداث وتوسـيع مراكز التكوين 
~لتدرج املهين يف قطاعات الصناعة التقليدية والفالحة والصيد البحري 
والسـياحة، واليت تغطي اكفة Ïات اململكة، ~إلضافة إىل مواكبة حاجيات 

عهد التكوين للميثاق الوطين لإلقالع الصناعي من خالل انطالق العمل مب 
مراكز للتكوين يف  3التكوين يف ïن الطريان ~,ار البيضاء، ومواص| بناء 

  . ميدان السـيارات بلك من ا,ار البيضاء والقنيطرة وطنجة
مليار  11وسيتواصل Cهiم بقطاع الصحة من خالل ختصيص مبلغ 

درمه لمتكينه من تمنية عرض خدمات حصية سه| الولوج ومتوفرة وذات 
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موزعة بشلك متوازن عىل املسـتوى الرتايب، وذ� من خالل جودة و 
إعطاء األولوية للجهات الصحية ومتكيهنا من Cسـتقاللية الالزمة ووسائل 
العمل الرضورية ومتابعة إجناز وتأهيل وجتهزي البنيات Cستشفائية، خاصة 
مؤسسات العالجات األساسـية، وترسيع وترية إجناز املستشفيات اجلامعية 

 من مراكش ووجدة وكذا املستشفيات احمللية بلك من اجلديدة بلك
  . وخنيفرة وسال ومتارة

هذا ~إلضافة إىل تكثيف الربامج الصحية لتحسني مؤرشات الصحة 
ببالد¿، ومهنا عىل األخص ت´ املتعلقة بتقليص نسـبة وفيات األطفال 

، 2008املسج| سـنة  40والدة جديدة مقابل  1000للك  32,2لتعادل 
فضال عن مواص| توسـيع نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة وأحصاب 

  . احلرف واملهن احلرة واملسـتق|
ويف إطار Ïودها لترسيع وترية إجناز الربامج الرامية إىل حتسني عرض 
السكن Cجiعي والسكن لفائدة الطبقات الوسطى ومالءمته مع القدرة 

ألف  63ل احلكومة عىل مواص| إجناز الرشائية لألرس املسـهتدفة، سـتعم
ألف درمه، وتوسـيع  140وحدة سكنية يف إطار بر¿مج السكن أقل من 

ضامن ا,وV ليشمل الطبقات الوسطى واملغاربة القاطنني ~خلارج، ز¦دة 
  . عىل Cنطالقة القوية للبناء املرتبط ~لسكن Cجiعي

اء عىل دور الصفيح هذا ~إلضافة إىل ترسيع وترية بر¿مج القض
ومواص| إجناز بر¿مج املدن اجلديدة عرب مرشوعي الرشافات جبهة طنجة 
تطوان، اخليايطة جبهة الشاوية ورديغة، هذا وقد رصد لهذا القطاع مبلغ 

  . مليار درمه 3.1مايل 
ويف جمال الشـباب والر¦ضة، سيمت افتتاح املركبني الر¦ضيني لطنجة 

ملركب الر¦يض ألاكدير وا,راسات املرتبطة ومراكش ومواص| إنشاء ا
بإنشاء امللعب الكبري ~,ار البيضاء، ~إلضافة إىل تقوية بنيات Cسـتقبال 
لتأطري الشـباب من خالل مواص| إجناز النوادي السوسـيو ر¦ضية للقرب 
عرب خمتلف Ïات اململكة برشاكة مع امجلاعات احمللية والقطاع اخلاص، وقد 

  . مليار درمه 1,4لقطاع غالف مايل يصل إىل خصص لهذا ا
ويف جمال الثقافة، سـيرتكز Cهiم عىل متابعة إجناز البنيات الثقافية 
الكربى، ومهنا املرسح اجلديد ومتحف الفنون املعارصة ~لر~ط، وكذا 
تكثيف إحداث مركبات ثقافية حملية وبناء وجتهزي املكتبات العمومية وترممي 

التارخيية وتقدمي ا,مع لألنشطة الثقافية والفنية، وقد خصص مواقع اآل�ر 
  . مليون درمه 514لهذا القطاع إعiدات مالية بلغت 

كام سـتعمل احلكومة عىل مواص|  تفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية 
من خالل املبادرات احمللية لالقتصاد  2020- 2010لالقتصاد Cجiعي 

ليات ا,عاية والتسويق ملنتوجاته عرب Cجiعي والتضامين وتوسـيع مع 
املعارض اجلهوية للتسويق وتعزيز نظام املعلومات اخلاص به، ~إلضافة إىل 

  .تطوير التكوين والبحث العلمي يف هذا امليدان

وفô خيص اجلالية املغربية املقمية ~خلارج، ومتاشـيا مع التوجهيات السامية 
حلكومة عازمة عىل اختاذ املزيد من للم´ محمد السادس نرصه هللا، فإن ا

التدابري واإلجراءات السـتكامل سـياسة معومية فاع| ومتناسقة لتدبري 
شؤون وقضا¦ مواطين املهجر، كام ستسـمتر يف تطوير رشاكهتا مع تنظôت 
ا6متع املدين ملغاربة العامل ملواكبة الربامج Cجiعية والثقافية و الرتبوية داخل 

  .ةدول اإلقام
ويندرج يف هذا اإلطار الرب¿مج الثقايف والرتبوي ا�ي هيدف إىل خلق 
ظروف مالمئة ملواكبة وضامن Cندماج اإلجيايب لألجيال اجلديدة يف بdان 

مراكز  7اإلقامة، مع احلفاظ عىل ارتباطهم ببdمه األصيل، وذ� بإحداث 
، تونس ثقافية بلك من مور¦ل، أمسرتدام، ~ريس، برشلونة، بروكسـيل

مليون درمه، كام يقرتح هذا املرشوع إعفاء  180وطرابلس مببلغ مايل يفوق 
جوازات السفر من واجبات التنرب ~لنسـبة ألطفال اجلالية املغربية ~خلارج 

  . سـنة 18ا�ي يقل سـهنم عن 
و~ملوازاة مع ذ�، يقرتح مرشوع املالية إحداث حساب خاص 

نا املقمية ~خلارج بمتويل من مساهامت للهنوض ~ألنشطة الثقافية جلاليت 
  .الفاعلني العموميني واخلواص املعنيني بتدبري ملف هذه اجلالية

وحامية للقدرة الرشائية للمواطنني، ستسـمتر احلكومة يف دمعها ألسعار 
مليار  17املواد األساسـية عرب نظام املقاصة، وقد رصد لهذا الغرض مبلغ 

 اإلصالح التدرجيي لهذا النظام لتحقيق مع مواص| 2011درمه برمس سـنة 
  . اسـهتداف أفضل للفئات املسـتحقة لdمع

ويف هذا اإلطار، سـتواصل احلكومة اسـهتداف الفئات األكرث خصاصا 
مليار درمه لتوسـيع ولوÏا للتعلمي والصحة  2,9من خالل ختصيص مبلغ 

ح ماليني حمفظة دراسـية وتوسـيع عدد املسـتفيدين من من 4عرب توزيع 
ألف  660املساعدات املالية لألرس املعوزة ~لعامل القروي، لينتقل إىل 

، ورفع 2010ألف سـنة  300مقابل  2011سـنة  - أي تلميذ  - مسـتفيد 
ألف، كام سيمت  31عدد املسـتفيدين من النقل املدريس ~لعامل القروي إىل 

األدوية العمل عىل التعممي التدرجيي لنظام املساعدة الطبية برفع خمصصات 
  . مليون درمه 500إىل مليار و

ويف نفس Cجتاه، سـتواصل احلكومة معلها طبقا للتوجهيات السامية 
لصاحب اجلالV أيده هللا ونرصه بشأن بلورة احملاور وCختيارات 

-2011اإلسرتاتيجية للمرح| الثانية من املبادرة الوطنية للتمنية البرشية لفرتة 
ء دفعة جديدة لهذه املبادرة وترسيع وترية ، وذ� يف أفق إعطا2015

إجنازاهتا وحتسني جناعة براجمها وضامن اسـمترارية واندماج مشاريعها، وقد مت 
  .2011مليار درمه لهذه املبادرة برمس سـنة 2,5رصد مبلغ 

وجتسـيدا لإلرادة امللكية السامية بإرساء آليات ¿جعة للتضامن العائيل 
يل األمثل ملقتضيات مدونة األرسة، متت والiسك Cجiعي والتفع 

املصادقة من طرف جملسمك املوقر عىل مرشوع قانون يتعلق بتحديد 
  .رشوط ومساطر Cسـتفادة من صندوق التاكفل العائيل
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و~ملوازاة مع ذ�، سـتعمل احلكومة عىل مواص| تفعيل ا>طط 
�ي يقوم عىل اإلسرتاتيجي لقطاع التمنية Cجiعية واألرسة والتضامن ا

رؤية مندجمة ومشولية، هتدف Cسـتجابة النشغاالت املواطنات واملواطنني، 
خاصة اإلشاكالت املتعلقة ~إلقصاء والهشاشة وتشغيل األطفال وإدماج 
األشخاص ذوي Cحتياجات اخلاصة وتشجيع سـياسة القرب، وقد 

  .مليون درمه 585خصص لهذا القطاع إعiدات مالية مببلغ 
إطار العناية اخلاصة اليت تولهيا احلكومة للعامل القروي واملناطق ويف 

مليار درمه، سـتوجه لترسيع إهناء  20اجلبلية، فقد خصص لهذه الغاية مبلغ 
الربامج املرتبطة بتوسـيع ولوج الساكن القرويني إىل التجهزيات واخلدمات 

اء الصاحل األساسـية يف جماالت التعلمي والصحة والكهر~ء والزتويد ~مل
  .للرشب والشـبكة الطرقية وCتصاالت

كام الحظمت، السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، من خالل 
التقيمي املفصل ملسار تدبري¿ للمسـتو¦ت Cقتصادية وCجiعية واملالية 
خالل السـنوات الثالث املاضية، اليت طبعهتا أزمة متعددة األوجه عىل 

كننا أن نعرب عن ارتياحنا للجهود الكربى اليت بذلهتا املسـتوى العاملي، مي 
  . احلكومة، وبذلناها مجيعا، برملانيني ومنتخبني وïنيني ومأجورين ومقاولني

خفالل هذه الفرتة، اسـتطعنا، ال فقط احلفاظ عىل مناصب الشغل، بل 
متكنا من خلق مناصب شغل جديدة، أهلتنا حلرص البطاV يف مسـتو¦ت 

 ،Vى رشاكئنا املبارشين يف جد معقو, Vانفجرت معدالت البطا ôف
منصب  18802الشامل، كام أهلتنا مناعتنا Cقتصادية واملالية القرتاح خلق 

جديد يف الوظيفة العمومية برمس السـنة املقب|، وهو رمق يعكس ا6هود 
Vنشغال العميق مبسأC املايل الكبري املبذول يف هذا ا6ال متاشـيا مع 

  .التشغيل ,ى احلكومة
ويف ظل الثالث سـنوات من معر األزمة العاملية، هنجت احلكومة 
سـياسة إيرادية واعية وجريئة لتحصني وحامية املواطن البسـيط والفئات 
Cجiعية الضعيفة من Cنعاكسات املمكنة لألزمة، خاصة وأن هذه 

  .األزماتالفئات عادة ما تكون األكرث عرضة ألداء فاتورة 
ويف هذا السـياق، حافظنا عىل األجور، يف الوقت ا�ي جلأت فيه 
بdان عديدة إىل تقليصها، وحصنا القدرة الرشائية للمواطنني من خالل 
Cرتفاع املسجل يف معدل ا,خل، ومن خالل حرص التضخم يف 
مسـتو¦ته ا,نيا، ومن خالل Cعiدات الضخمة ,مع املواد Cسـهتالكية، 

  . من خالل إطالق بر¿مج ا,مع املبارش للفئات املعوزةو 
ويف ظل ثالث سـنوات من معر األزمة العاملية كذ�، معلنا عىل 
حامية التواز¿ت Cجiعية بدمع قطاعات اخلدمات العمومية من تعلمي 
وحصة وكهر~ء وماء وطرق قروية لفك العزV وCهiم ~ملناطق اجلبلية 

  .لقرب من خالل املبادرة الوطنية للتمنية البرشيةوتدعمي لربامج ا
لن أعيد رسد لك التفاصيل يف هذا ا6ال ما دامت املعطيات الواقعية 

  . تؤكد املنحى املتوازن للسـياسة احلكومية

وعىل نفس املنوال، سـتواصل احلكومة الزتاïا حبامية مناصب الشغل 
توفري سـبل العيش الكرمي والقدرة الرشائية للمواطنني وماكحفة البطاV و 

لاكفة املواطنني، وذ� عرب الرتكزي الصارم عىل توجيه اجلهود حنو Cست$ر 
بدرجة أوىل ~عتباره الضامنة األوىل لتحقيق المنو ا�ي سـيؤهلنا للوفاء 
~لزتاماتنا Cجiعية، علام أن الفرضيات اليت اعمتد¿ها تبقى مشجعة، فقد 

 %2، %5توقعات بتحقيق نسـبة منو تعادل  انبىن هذا املرشوع عىل
دوالر  600دوالر للربميل مكتوسط لسعر البرتول، و 75مكعدل للتضخم، 

درامه مكتوسط لسعر رصف  8,5مكتوسط لسعر الطن من الغاز السائل، و
 %3,5ا,والر مقابل ا,رمه، فô سـترتاجع نسـبة جعز املزيانية املتوقعة إىل 

ملنظور ا�ي تقدمت به أمام جملسمك املوقر وفق ا 2010سـنة  %4مقابل 
  . 2010خالل مناقشة قانون املالية لسـنة 

غري أن حتقيق هذه األهداف وأولو¦ته، يضعنا مجيعا أمام مسؤولية 
التحيل ~حلذر وCسـتعداد لاكفة Cحiالت، أمام اسـمترار اضطراب 

طاقية والغذائية الظرفية العاملية وتقلبات األسعار يف أسواق املنتوجات ال
  . وأسواق العمالت

إن احلكومة عازمة عىل Cسـمترار يف دمع المنو وCست$ر واحلرص عىل 
التواز¿ت املالية ~عتباره البوابة الرئيسـية ,مع مكتسـباتنا Cقتصادية 
وCجiعية وخلق فرص الشغل وا,فع ~لتمنية البرشية، ويه رها¿ت 

ء Cجiعيني وCقتصاديني للميض قدما حنو تسـتدعي اخنراط اكفة الرشاك
بناء وحتقيق املرشوع التمنوي ا,ميقراطي ا�ي تسعى بالد¿ جاهدة لبنائه 

  . مكرشوع أصيل وممتزي يف املنطقة
وإذ تبقى احلكومة رهن إشارتمك لتقدمي اكفة التوضيحات الرضورية 

نمتىن لعملمك إلثراء النقاش اجلدي واملمثر حول مضامني هذا املرشوع، 

  . التوفيق والنجاح
  . والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا للسـيد الوزير عىل عرضه

ومنر مبارشة للجلسة الثانية تأسيسا عىل قرار  ،انهتت اجللسة األوىل
  . املكتب وعىل قرار ندوة الرؤساء


