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  ).2012مارس  15( 1433ربيع ا%ٓخر  22امخل8س : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
رئ8س جملس النواب وا�كتور محمد الش�يخ  ،الس�يد ?رمي =الب ::::لرئاسةلرئاسةلرئاسةلرئاسةا

  .بيد هللا، رئ8س جملس املس�شار�ن
دقHقة، ابتداء من الساPة اخلامسة وس�بع دقائق مخسة ومخسون : التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  .مساءا

Wلسة مشرتكة بني غرفيت الربملان لالس�]ع ٕاىل تقدمي : Wدول أ%عاملWدول أ%عاملWدول أ%عاملWدول أ%عامل
   .d2012لس�نة املالية  22.12مرشوع قانون املالية رمق 

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

    ::::الس�يد ?رمي =الب، رئ8س اجللسةالس�يد ?رمي =الب، رئ8س اجللسةالس�يد ?رمي =الب، رئ8س اجللسةالس�يد ?رمي =الب، رئ8س اجللسة
الرحمي والصالة والسالم Pىل jٔرشف املرسلني وPىل h iٓjسم هللا الرمحن 

  .وحصبه jٔمجعني
  افwتحت اجللسة، 

  الس�يد رئ8س احلكومة احملرتم،
  الس�يد رئ8س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس�يدة الوز�رة والسادة الوزراء احملرتمون،
        الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

ا�س�تور، خنصص هذه اجللسة  من 68و 66طبقا ملقwضيات الفصلني 
، ف�ٔحHل اللكمة d2012لس�نة املالية  22.12لتقدمي مرشوع قانون املالية رمق 

  .dلس�يد وز�ر �قwصاد واملالية احملرتم، فليتفضل مشكورا

        ::::الس�يد �زار �ركة، وز�ر �قwصاد واملالية الس�يد �زار �ركة، وز�ر �قwصاد واملالية الس�يد �زار �ركة، وز�ر �قwصاد واملالية الس�يد �زار �ركة، وز�ر �قwصاد واملالية 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس�يد رئ8س جملس النواب،
  املس�شار�ن،الس�يد رئ8س جملس 

  الس�يد رئ8س احلكومة،
  الس�يدة والسادة الوزراء،

  الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،
�رشفين jٔن jٔتقدم jٔمام جملس�يمك املوقر�ن بعرض يتضمن اخلطوط 

، �عتباره لبنة jٔوىل يف تنفHذ 2012الرئ8س�ية ملرشوع قانون املالية لس�نة 
i ضيات الزتامات الرب�مج احلكويم ا�ي يضعwمسى، تزنيل مقjٔ هدف  

  .ا�س�تور اجلديد تزنيال دميقراطيا
مزتام�ا  - كام تعلمون  - 2012وي�ٔيت مرشوع قانون املالية لس�نة 

ومwفاPال يف ٕاPداده وتقدميه مع ظرفHة وطنية وٕاقلميية ودولية تطبعها العديد 
من التحوالت الس�ياس�ية وكذا التطورات �قwصادية املضطردة Pىل وقع 

  .زمة املاليةا%ٔ 
Pىل الصعيد الوطين، شهدت بالد� يف الفرتة أ%¦رية دينامHة Wديدة 
Pىل مس�توى إالصال»ات املؤسساتية والس�ياس�ية، يف جتاوب مع انتظارات 
املواطنات واملواطنني، حبيث شلك اخلطاب املليك التارخيي ا�ي و®ه 

، 2011رس ما 9صاحب اجلال¶، املµ محمد السادس، jٔيده هللا، يوم 
دفعة قوية يف اجتاه اس�تكامل البناء ا�ميقراطي و¹رس�يخ دو¶ احلق والقانون 
واملؤسسات وٕارساء تعاقد جممتعي Wديد dلمس�تقºل من ¦الل ٕاقرار دس�تور 
فاحت يوليوز ا�ي يرتمج طمو»ات الشعب املغريب مبختلف مكو�ته وف¼اته 

  .الشامÅ و�رتقاء �ج]عيٕاىل املواطنة الاكمÅ واحلياة الكرمية والتمنية 
وPىل هذا اÌهنج، والزتاما �روح وم�طوق ا�س�تور اجلديد، مت ٕاجراء 

نونرب املايض اليت متزيت بÐس�بة  25انتÏا�ت Îرشيعية سابقة ٔ%واهنا يوم 
مشاركة مرتفعة وبwÐاجئ jٔمجع املالحظون واملراقºون الوطنيون وا�وليون Pىل 

ٕالرادة املواطنات واملواطنني، مكرسة بذÖ  شفافHهتا و�زاههتا وجتس�يدها
خصوصية اÌمنوذج املغريب يف مºارشة التحول والتغيري يف ٕاطار ثوابت أ%مة 

  .و�س�تقرار واملصلÚة العليا dلبالد
ويف ظل هذه الظرفHة �س�ت��ائية حHث تتقاطع �نتظارات 
 والرها�ت والتÚدÛت، حرصت احلكومة م�ذ تعي8هنا من طرف Wال¶

املµ، نرصه هللا، ونيلها لثقة جملس النواب، Pىل ٕاعطاء أ%ولوية ملبارشة 
، حبث متت املصادقة Pىل توجهياته العامة 2012مرشوع قانون املالية لس�نة 

من قºل اàلس الوزاري �رئاسة Wال¶ املµ، و¹اكثفت ®ود خمتلف 
ال�رشيعية  القطاPات الوزارية من Wjٔل إالرساع بعرضه Pىل jٔنظار املؤسسة

وم�اقشة مضامHنه يف ٕاطار التفاPل والتعاون واحلوار اجلاد واملمثر ا�ي 
يقwضيه هذا القانون، �عتباره jٔ»د املكو�ت أ%ساس�ية dلس�ياسة العامة 

  .لبالد� ومد¦ال لتفعيل التدابري وإالجراءات الواردة يف الرب�مج احلكويم
ميه jٔماممك يتوزع ٕاىل ويف هذا الصدد، فٕان العرض ا�ي ن�رشف بتقد

 :ثالثة حماور jٔساس�ية 

hسط إالطار املرجعي والس�ياق ا�ويل والوطين املعمتد�ن يف : jٔوال  - 
، وكذا الوقوف Pىل 2012ٕاPداد مرشوع قانون املالية لس�نة 

 مر¹كزات هذا املرشوع يف ضوء تو®ات الرب�مج احلكويم؛

الية يف jٔبعادها تقدمي jٔمه مضامني تدابري مرشوع قانون امل: æنيا  - 
 املؤسس�ية و�قwصادية و�ج]عية؛

املعطيات املفصÅ حول حمتوى مرشوع قانون مزيانية : æلثا وjٔ¦ريا - 
، سw8وىل تقدميها زمHيل الس�يد ادر�س أ%زيم إالدر�يس 2012

  .الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قwصاد املالية، امللكف �ملزيانية
  الس�يدان الرئ8سان،

  احلكومة،الس�يد رئ8س 
  الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،
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ٕاىل jٔولوÛت وjٔهداف  �2012س��د مرشوع قانون املالية لس�نة 
الرب�مج احلكويم كام يه حمددة jٔساسا يف ¹مثني إالëس�ية املغربية وتالمح 
مكو�هتا املتنوPة و¹رس�يخ دو¶ القانون واحلاكمة الرش�يدة وربط املسؤولية 

�ز jٔسس منو اقwصادي قوي ومس�تدام وضامن الولوج العادل �حملاس�بة وتعز 
ٕاىل اخلدمات �ج]عية و¹اكفؤ الفرص والتضامن بني أ%فراد والف¼ات 

  .وأ%جHال واجلهات
ويف هذا الصدد، فٕان املرشوع ينòين Pىل منوذج اقwصادي واحض املعامل 

  :واملرايم، يقوم Pىل 
  تعز�ز اÌمنو ا�ا¦يل؛: jٔوال -
  Îشجيع �س�óر و¦لق فرص الشغل؛ :æنيا -
  ت�ٔهيل العنرص الòرشي؛: æلثا -
  تطو�ر jٓليات التضامن وامحلاية �ج]عية؛: رابعا -
  .ٕارساء ¹منية م�دجمة مwوازنة ومس�تدامة ذات بعد ¹رايب: ¦امسا -

jٔما فö خيص الس�ياق العام ٕالPداد هذا املرشوع، فقد متزي �س�مترار 
�ولية وæٓjرها Pىل اقwصاد� الوطين رمغ jٔسس م�اعته، أ%زمة �قwصادية ا

  .وهذا فضال عن اضطراب املومس الفالø جراء ت�ٔخر ال�ساقطات املطرية
من  2012وهكذا، فقد متت مراجعة توقعات اÌمنو العاملي �رمس س�نة 

، فö يتوقع jٔن �كون ¹راجع منو م�طقة �حتاد أ%وريب، jٔمه %3.3ٕاىل % 4
، كام % 0.5-ٕاىل% 1.1لبالد�، jٔكرث »دة، ليwÐقل من  رشيك اقwصادي

 يwÐظر jٔن تعرف التوقعات املرتبطة بوترية منو املبادالت التþارية العاملية
  %. 3.9ٕاىل  %¹5.8راجعا ملحوظا من  �2012رمس س�نة 

وPالوة Pىل اس�مترار Pدم �س�تقرار املايل و�قwصادي Pىل الصعيد 
املي حماطا مبÏاطر تضخمية ارتباطا �رتفاع ا�ويل، سº8قى �قwصاد الع

  .jٔسعار املواد الطاقHة واملواد أ%ولية و¹زايد تقلبات jٔسعار الفائدة والرصف
وjٔما Pىل الصعيد الوطين، فقد جسل �قwصاد الوطين دينامHة، حبيث 

النتعاش  -�خلصوص  – ن�þHة ë4.8%س�بة  2011جسل معدل اÌمنو س�نة 
  .%4.9لفالø ا�ي جسل منو دÛل الناجت ا�ا¦يل =ري ا

و�ملوازاة مع حتسن ظروف متويل �قwصاد الوطين، ٕاذ ارتفع  ،هذا
 65معدل التدفق الس�نوي dلقروض البنكHة املمنو»ة لالقwصاد الوطين ٕاىل 

مليار درمه مع اس�تقرار jٔسعار الفائدة، وjٔساسا التحمك يف معدل التضخم 
  .%0.9يف »دود 

لتقلبات الظرفHة ا�ولية سلبا Pىل التواز�ت يف املقابل، �jٔرت ا
يف  %70اخلارجHة، حHث سامه ارتفاع واردات الطاقة واحلبوب حبوايل 

مليار درمه، وذÖ رمغ ارتفاع  185.5تفامق العجز التþاري ا�ي بلغ 
  .%14.3الصادرات بÐس�بة 

ومن Wانب jٓخر، عرفت وترية منو حتويالت املغاربة املقميني �خلارج 
وعرفت كذÖ . 2011س�نة  %7.6ٕاىل  2010س�نة  %8.3اخنفاضا من 

، اليشء ا�ي �jٔر سلبا Pىل %4ٕاىل  %6.8مداخHل أ%سفار اخنفاضا من 
من الناجت ا�ا¦يل اخلام  %6.5احلساب اجلاري ا�ي جسل جعزا قد يتþاوز 

  .2010س�نة  %4.5مقابل 
ف ٕاىل وقد سامهت هذه العنارص جممتعة يف ¹راجع احwياطات الرص 

وëس�بة تغطية  2010مليار درمه س�نة  188مليار درمه مقابل  167
 .jٔشهر 5الواردات من السلع واخلدمات ٕاىل 

من ®ة jٔخرى، تقلصت الهوامش لتد¦ل ا�و¶، حHث بلغ جعز 
وكن�þHة . 2011من الناجت ا�ا¦يل اخلام عند هناية س�نة  %0.1املزيانية 

من الناجت ا�ا¦يل  %52.9ليبلغ  مºارشة �Ö، ارتفع معدل املديونية
  .إالجاميل

وPىل الرمغ من هذه التÚدÛت والصعو�ت املرتبطة ب�æٓر الظرفHة 
ا�ولية وارتفاع العجز، يالحظ jٔن �قwصاد الوطين ظل حيافظ Pىل 
مقومات املناPة الكفÅH مبوا®ة أ%زمة ا�ولية والتقليص من æٓjرها السلبية 

رتباطا �لتقلبات الظرفHة اخلارجHة، وكذÖ ٕاماكنية Pىل القطاPات ا%ٔكرث ا
اس�óر الفرص املتا»ة ن�þHة لٔ�زمة ا�ولية، كام تؤكد ذÖ خمتلف التقار�ر 

ئ]ين اليت »افظت لبالد� الٕ ا�ولية، و¦اصة من �ن واكالت التصنيف ا
يف وقت ¹راجعت فHه درWات العديد " درWة �س�óر"Pىل تصنيفها يف 

�ان، ¦اصة مهنا الب�ان املتقدمة وكذÖ ب�ان الرشق أ%وسط من الب
  .وشامل ٕافريقHا

  الس�يدان الرئ8سان،
  الس�يد رئ8س احلكومة،

  الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،
Pىل ثالث مر¹كزات كربى  2012ينòين مرشوع قانون املالية لس�نة 

  :يف�بعة من jٔولوÛت الرب�مج احلكويم، و¹متثل jٔساسا 
  تعز�ز دو¶ القانون وتدعمي مºادئ وjٓليات احلاكمة اجليدة؛ - 1
تعز�ز jٔسس منو قوي ومس�تدام يف ٕاطار موا®ة تداعيات أ%زمة  - 2

 العاملية واس�تعادة التواز�ت املا?رو اقwصادية؛
ضامن ولوج Pادل dلمواطنني dلÏدمات أ%ساس�ية و¹رس�يخ مºادئ  - 3

 .التضامن و¹اكفؤ الفرص
س�ندا لرتس�يخ  2012مرشوع قانون املالية لس�نة ٕاننا ëسعى jٔن �شلك 

مسار البناء ا�ميقراطي وتفعيل إالصال»ات أ%ساس�ية واملؤسساتية العميقة 
اليت اخنرطت فهيا بالد�، واملسامهة الواعية طبقا ٔ%ولوÛت الرب�مج 
احلكويم يف تزنيل مقwضيات ا�س�تور اجلديد وفق مقاربة Îشار?ية، ويف 

لقوانني التنظميية �عتبارها احملرك احلقHقي ملا يفÚwه من jٓفاق مقدمهتا تفعيل ا
دميقراطية واPدة وٕارساء اجلهوية املتقدمة من ¦الل إالطار القانوين dلجهة 

  .مكنطلق ٕالصالح وجتديد هيالك ا�و¶
كام ي�ٔيت مضن أ%ولوÛت كذÖ، ¹رس�يخ هنج احلاكمة اجليدة Pرب Pدة 

® Åة ٕ�صالح وا®ات، يف مقدمهتا مواصHود حتديث تدبري املالية العموم
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القانون التنظميي dلاملية، سعيا ٕاىل حتسني jٔداء التدبري العمويم وتعميق 
شفافHة املالية العمومHة وكذا تقوية دور الربملان يف جمال مراقºة املالية 

كام س�ميكن هذا إالصالح من ٕادماج مقاربة النوع �ج]عي مضن . العمومHة
  .العمومHة والبعد اجلهويالس�ياسات 

مºارشة إالصال»ات ال�رشيعية الرامHة  - يف نفس الس�ياق  -كام س�مت 
ٕاىل مراجعة مدونة الصفقات العمومHة وتعمميها Pىل ٕادارات ا�و¶ وامجلاPات 
احمللية واملؤسسات العمومHة، وتوطيد دور املف�ش�ية العامة dلاملية وحتديث 

صالح القانون املتعلق �ملراقºة املالية �dو¶ املنظومة املؤطرة لتد¦الهتا وإ 
  .Pىل املÐش�ٓت العامة

و�ملوازاة مع ذÖ، س8مت تطو�ر مقاربة م�دجمة لتدبري الس�ياسات 
التمنوية، تعمتد الربامج التعاقدية القطاعية املندجمة و¹كرس مºادئ الزناهة 

خلاص ماكنة والفعالية والتÐس�يق، مع ٕاعطاء الرشاكة بني القطاPني العام وا
 Öصادية وكذwاالت �قàقدمة يف تدبري ومتويل ٕاجناز املشاريع مبختلف اwم

  .�ج]عية
كام س�توWه احلكومة اكمل عنا�هتا ٕاىل حتديث إالدارة و�رتقاء �ٔ%داء 
واخلدمات املقدمة dلمواطنني ٕاىل مس�توى Pjٔىل من النþاPة والفعالية 

املساطر وت8سري الولوج ٕاىل اخلدمات واملردودية من ¦الل مواصÅ تòس�يط 
 27العمومHة وٕاصدار القانون املتعلق �حلصول Pىل املعلومة، تطبيقا dلامدة 

  .من ا�س�تور
 2012يف نفس الس�ياق، تضع احلكومة مضن jٔولوÛهتا �رمس س�نة 

كام . حتسني م�اخ أ%عامل، من ¦الل تقوية ورش إالدارة إاللكرتونية
Pدا¶ مس�تقÅ وفعا¶ وحماربة خمتلف jٔشاكل  س�تعمل Pىل توطيد راك�ز

الفساد والرشوة والريع �قwصادي و�حwاكر والعمل Pىل ضامن ¹اكفؤ 
  .الفرص وحرية املبادرة اخلاصة والشفافHة واملنافسة الرشيفة

  الس�يدان الرئ8سان،
  الس�يد رئ8س احلكومة،

  الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،
يف مر¹كزه الثاين Pىل تعز�ز  2012املالية لس�نة  يت�ٔسس مرشوع قانون

jٔسس منو قوي ومس�تدام، يف ٕاطار موا®ة حتدÛت أ%زمة العاملية 
  .واس�تعادة التواز�ت املا?رو اقwصادية

ويف هذا إالطار، س�تعمل احلكومة Pىل دمع �س�óر املنتج والضامن 
  :لفرص الشغل، من ¦الل

 بناء Pىل رؤية توازن بني ت�ٔهيل ¹ك�يف �س�óر العمويم: jٔوال -
الرتاب الوطين من ¦الل البىن التحتية ومواصÅ تطو�ر القطاPات ذات 
القمية املضافة العالية والقدرة Pىل ال�شغيل والتصد�ر وبناء ا�Pامات 

  .إالسرتاتيجية لٔ�من الطايق والغذايئ
، ليبلغ مليار درمه 21وهكذا، س�يعرف �س�óر العمويم ارتفاPا بقمية 

س�ميكن هذا اàهود من مواصÅ ٕاجناز وحتديث البىن . مليار درمه 188,3

التحتية، و¦اصة توس�يع الش�بكة الوطنية dلطرق الس�يارة ومواصÅ ٕاجناز 
�ر�مج الطرق الرسيعة وتوس�يع الش�بكة السككHة وjٔشغال توس�يع وت�ٔهيل 

ر?بات الطاقHة املوا' وكذا هتيئة وتوس�يع املطارات وبناء السدود وٕاجناز م
الشمس�ية والرحيية واملشاريع الكربى dلتمنية احلضارية واملشاريع إالنتاجHة 

  .¦اصة يف جمال الفوسفاط ومش�تقاته
كام س�8صب اàهود �س�óري �dو¶ Pىل تفعيل �سرتاتيجيات 
القطاعية هبدف تنويع وحتديث البHÐات إالنتاجHة وٕا»داث م�اصب شغل 

تصد�رية والتنافس�ية، ذÖ مع مالءمهتا مع التطورات وتعز�ز قدراتنا ال 
ا�ولية وÎرسيع وترية ٕاجنازها، وضامن توفري رشوط الفعالية والنþاPة 

 الس�ياسات العمومHة؛ والتقائية
ت�ٔمني مسارات ¹كويHÐة dلكفاءات توا?ب »اجHات : æنيا -

 �سرتاتيجيات القطاعية، من ¦الل ٕاPداد ٕاسرتاتيجية م�دجمة لتمنية
التكو�ن املهين Pرب دمع التكو�ن يف جمال صناPة الطا�رات واملكو�ت 
إاللكرتونية واخلدمات عن بعد والصناPة والصناPة التقليدية والفال»ة و¹منية 
التكوينات املهنية �ملؤسسات اجلامعية، فضال عن دمع املؤهالت واملهارات 

يات املعلومHات ا�اتية dلطلبة Pرب متكHهنم من اdلغات والتواصل وتق� 
والتك�ولوجHات احلديثة وتطو�ر البحث العلمي jٔساسا Pرب جتميع و»دات 
البحث يف jٔقطاب مÐسجمة وحتيني إالسرتاتيجية الوطنية dلبحث العلمي 
والتك�ولو(، دعام ٕالدماج اقwصاد املعرفة يف مسارات التمنية وتقوية 

  تنافس�ية الÐس�يج إالنتا( الوطين؛
�قwصاد الوطين وÎشجيع �س�óرات  فس�يةاوتنية تعز�ز Wاذب : æلثا

اخلاصة الوطنية وا�ولية من ¦الل ٕا»داث jٔقطاب ¹منوية صناعية وفالحHة 
و¦دماتية م�دجمة وÎشجيع املناطق احلرة dلتصد�ر وتزنيل ٕاصال»ات نوعية 

سوق الرسامHل، القطاع البنيك، قطاع : (هتم القطاع املايل مبكو�ته الثالث
وتعز�ز تنافس�ية وٕاشعاع القطب املايل �dار البيضاء وٕاعطاء ) اتالت�ٔمHن

�نطالقة جليل Wديد من إالصال»ات الرضيHòة وامجلر?ية وموا?بة املقاوالت 
الصغرية واملتوسطة من ¦الل دمع �بتاكر ومتويل البحث والتطو�ر يف 

Îشجيع جمال التك�ولوجHات املتقدمة وÎشجيع اàمعات الصناعية القطاعية و 
نقل التك�ولوجHا وÎسهيل الولوج ٕاىل أ%سواق الوطنية وا�ولية والصفقات 

  .العمومHة وتطو�ر jٓليات اÌمتويل والضامن ل�شمل املقاوالت الصغرية Wدا
ويف ٕاطار حرصها Pىل ضامن حاكمة ¹منوية مwنافسة، س�تعمل احلكومة 

ٕا?راهات الظرفHة Pىل اس�تعادة التواز�ت املا?رو اقwصادية واملالية، يف ظل 
ا�ولية والوطنية واع]د jٓليات من Wjٔل ضامن مسار سلمي dلاملية العمومHة 

من الناجت ا�ا¦يل اخلام يف jٔفق  %3ميكن من حرص جعز املزيانية يف »دود 
  .2016س�نة 

مجموPة من  2012ويف هذا الصدد، يتضمن مرشوع قانون املالية لس�نة 
من الناجت ا�ا¦يل  %5انية يف معدل إالجراءات س�متكن من حرص جعز املزي 

اخلام هبدف تعز�ز اس�تقاللية القرار �قwصادي، وذP Öرب اع]د س�ياسة 
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من النفقات  %50ٕارادية لرتش�يد النفقات العمومHة ¹متثل يف ختفHض 
املتعلقة �لف�دقة وإاليواء و�س�تقºال وتنظمي �حwفاالت الرمسية وعقلنة 

قات ال�س�يري أ%خرى يف »دود احلاجHات نفقات ا�راسات وحرص نف
  . امللÚة لٕالدارات

كام س8مت تعز�ز jٓليات املراقºة اجلبائية والتخفHض التدرجيي من 
إالعفاءات الرضيHòة، �س�ت��اء تµ اليت Îس�هتدف ٕانعاش وÎشجيع 

  . �س�óر املنتج وحتقHق العدا¶ �ج]عية
ضامن ?رامة املواطن  ومن م�طلق jٔمهية التواز�ت �ج]عية يف

jٔمهية  2012واس�تقرار اàمتع ومتاسكه، يويل مرشوع قانون املالية لس�نة 
كربى لتطو�ر وتفعيل الربامج �ج]عية مبا يضمن الولوج العادل ٕاىل 
اخلدمات أ%ساس�ية، خصوصا التعلمي والصÚة والسكن، و�كرس مºادئ 

  .تضامن و¹اكفؤ الفرص
 26واطنني، س8مت العمل Pىل تنفHذ اتفاق ودعام dلقدرة الرشائية dلم

، ا�ي مت عقده يف ٕاطار احلوار �ج]عي، ا�ي رصد �jٔ2011ريل لس�نة 
مليار درمه، موازاة مع التحمك يف ëس�بة التضخم  i13.2 =الف مايل فاق 

كام س�مت مواصÅ دمع jٔسعار املواد أ%ساس�ية، �ٕالضافة ٕاىل %. 2 يف »دود
رجيي لنظام املقاصة، jٔ¦ذا بعني �عتبار ت�ٔثرياته مواصÅ إالصالح التد

�ج]عية واملواز�تية، �ملوازاة مع تفعيل jٓليات �س�هتداف املبارش 
  .dلف¼ات املعوزة

  الس�يدان الرئ8سان،
  الس�يد رئ8س احلكومة،

  الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،
ية .تلف وبقدر حرص احلكومة Pىل �س�تþابة dلمتطلبات املال 

القطاPات، فٕاهنا حترص يف ا%ٓن ذاته Pىل هنج س�ياسة تضام�ية متكن من 
التوزيع العادل dلمجهود الوطين يف هذا اàال، اليشء ا�ي جتسده Pدد 

صندوق "من ا%ٓليات وإالجراءات املقرت»ة اليت ي�ٔيت Pىل رjٔسها ٕا»داث 
س8مت ختصيص هذا  ،مليار درمه �2ع]دات تقدر ب " ال]سك �ج]عي

الصندوق الس�هتداف الف¼ات الضعيفة Pرب املسامهة يف متويل العمليات 
املتعلقة بنظام املساPدة الطبية، ا�ي jٔعطى Wال¶ املjٔ µيده هللا، قºل 
يومني، انطالقة معلية تعمميه Pىل خمتلف ربوع اململكة يف jٔفق jٔن �شمل 

  .ملعوزةمليون مواطنة ومواطن من الرشاحئ ا 8،5حوايل 
كام س�يقدم هذا الصندوق ا�مع النقدي املبارش لفائدة متدرس jٔبناء 

، كام س8مت يف ٕاطار "ت8سري"املدريس، �ر�مج  رذالهأ%رس الفقرية وحملاربة 
  .هذا الصندوق، اس�هتداف أ%شÏاص ذوي �حwياWات اخلاصة

وس8مت متويل هذا الصندوق من ¦الل مسامهة تضام�ية �رمس س�نة 
 �200ن الرشاكت اليت �ساوي jٔو يفوق مºلغ رحبها الصايف  من 2012

، ٕاضافة ٕاىل الرفع من الرمس ا�ا¦يل من %1.5مليون درمه بÐس�بة 
  %.1.6اس�هتالك التبغ ب 

ويف جمال التضامن �ج]عي دامئا، ويف ٕاطار البدء يف تفعيل jٓليات 
وق اسرتWاع ا�مع ا�ي Îس�تفHد م�ه الف¼ات امل8سورة يف ٕاطار صند

املقاصة، يقرتح مرشوع قانون املالية ٕاPادة النظر يف رمس jٔول Îسجيل 
dلس�يارات عند �قwناء، مع احلرص Pىل وضع سمل �راعي قمية الس�يارة 

  .وقوهتا اجلبائية
وPىل نفس أ%ساس، س�مت مراجعة jٔسعار الرضيبة الس�نوية Pىل 

Îس�ت�ىن من هذا الس�يارات، مبا ميكن من توزيع Pادل لهذا اàهود، Pىل jٔن 
  .إالجراء العر�ت املعدة dلنقل العمويم

من Wانب jٓخر، ونظرا لٔ�ولوية القصوى اليت حيظى هبا ال�شغيل 
وٕادماج »اميل الشهادات يف الرب�مج احلكويم، يقرتح مرشوع قانون املالية 

م�صب شغل وفق ما متليه احلاجHات امللÚة  26.204¦لق  2012لس�نة 
مهنا  45لٕالدارة والرفع من فاPليهتا، س�تخصص لضامن السري العادي 

  .لقطاPات التعلمي والصÚة والعادل
كام س8مت رصد مليار درمه لفائدة صندوق دمع Îشغيل الش�باب قصد 
تفعيل ا%ٓليات اجلديدة الهادفة ٕاىل ٕادماج الش�باب يف سوق الشغل مع 

ام س8مت رفع ضامن اس�مترار�هتم يف العمل واس�تفادهتم من امحلاية �ج]عية، ك
  .املنÚة املو®ة dلطلبة
  الس�يدان الرئ8سان، 

  الس�يد رئ8س احلكومة،
  الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

وانطالقا من الزتام احلكومة يف �ر�جمها �ع]د املقاربة اàالية يف �رجمة 
اàايل املزيانية، واëسþاما مع التوجهيات امللكHة هبذا اخلصوص، �ر¹كز البعد 

Pىل م�ظور يوازن بني ت�ٔهيل العامل  2012ملرشوع قانون املالية لس�نة 
القروي واملناطق اجلبلية وضامن اخنراط اكفة اجلهات يف التمنية الòرشية 

  .و�قwصادية و�ج]عية املتوازنة واملتضام�ة واملس�تدامة
دات ففö خيص ت�ٔهيل العامل القروي واملناطق اجلبلية، سرت¹كز جمهو 

احلكومة Pىل توفري التجهزيات واخلدمات أ%ساس�ية وكذÖ حتسني ظروف 
مليار درمه Pرب  8P20ش هذه الساكنة، من ¦الل ختصيص ما يناهز 

  .خمتلف الربامج العمومHة
كام س8مت احلرص Pىل ٕاجناز �رامج حماربة الفقر �لوسط القروي، يف 

الòرشية، واليت س�س�تفHد مهنا  ٕاطار املر»Å الثانية dلمبادرة الوطنية dلتمنية
جامPة قروية، ٕاضافة ٕاىل الرب�مج اخلاص بت�ٔهيل اàال الرتايب، ا�ي  701

  .ٕاقلö 22دوار التابعني ل 3300هيم حوايل مليون خشص من القاطنني ب 
و�روم هذا الرب�مج ٕاىل حتسني 8Pش ساكن بعض املناطق اجلبلية jٔو 

فوارق يف جمال الولوج ٕاىل البHÐات اليت تعاين من العز¶، وتقليص ال
أ%ساس�ية والتجهزيات و¦دمات القرب، وس�تعمل احلكومة Pىل دمع هذه 

  .مليار درمه 2.3املبادرة من ¦الل ختصيص =الف مايل يقدر ب
" صندوق التمنية القروية"هذا، �ٕالضافة ٕاىل توس�يع جمال تد¦ل 
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عز�ز ٕاماكنياته املالية ل8شمل العمليات اخلاصة ب�منية املناطق اجلبلية مع ت
  .لتبلغ مليار درمه

وتنفHذا dلتعلöت امللكHة السامHة خبصوص موا®ة �نعاكسات 
السلبية لت�ٔخر ال�ساقطات املطرية، Pjٔدت احلكومة �ر�جما اس�تعþاليا �مع 
القطاع الفالø والوقاية من تدهور الوضع مHدانيا، من ¦الل رصد 

يار درمه س�تخصص �ٔ%ساس محلاية مل  1.5اع]دات مالية تقدر ب 
كام س�تواصل احلكومة التعبئة . املاش�ية يف املناطق املترضرة واحلفاظ Pلهيا

والت�ºع امليداين والتفاPل الفوري مع تطورات الوضع، وتقدمي ا�مع الالزم 
 .dلفال»ني املترضر�ن وكذd Öلعامل القروي Pامة

  الس�يدان الرئ8سان، 
  الس�يد رئ8س احلكومة، 

  لس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،ا
ميثل ٕارساء اجلهوية املتقدمة jٔولوية �لÐس�بة dلحكومة، انطالقا من ٕامياهنا 

وPىل هذا  ازن ومÐسجم àموع الرتاب الوطينبرضورة حتقHق منو مwو 
  :أ%ساس، س�تعمل احلكومة Pىل اختاذ املبادرات التالية 

د تقطيع ®وي يوفر مؤهالت ٕاصدار القانون التنظميي dلجهات واع] •
 التمنية �قwصادية و�ج]عية والثقافHة والبيH8ة للك ®ة؛

صندوق التضامن "و" صندوق الت�ٔهيل �ج]عي dلجهات"ٕا»داث  •
املنصوص Pلهيام يف ا�س�تور من Wjٔل ضامن ¹منية جمالية " بني اجلهات

 مwوازنة؛
 قwه مع اجلهوية املتقدمة؛ٕاPادة صيا=ة مرشوع الالمتركز إالداري يف Pال  •
 ٕاصالح نظام اجلباÛت احمللية هبدف تطو�ر مداخHل امجلاPات الرتابية؛ •
¹كر�س البعد اجلهوي dلمزيانية يف ٕاطار ٕاصالح القانون التنظميي   •

لقانون املالية hشلك يضمن التوطني اàايل dلربامج وإالسرتاتيجيات 
 .القطاعية

دور اجلهات يف جمال التمنية ومكد¦ل لهذه إالصال»ات، ولتفعيل 
وت�ٔهيلها لتدارك اخلصاص Pىل مس�توى البHÐات التحتية واخلدمات 
�ج]عية وٕا»داث jٔقطاب ¹منوية ®وية، حرصت احلكومة يف ٕاطار هذا 

  .املرشوع Pىل اع]د املقاربة اàالية يف �رجمة �س�óرات العمومHة
ت الكربى اليت يتضمهنا تلمك ٕاذن يه jٔمه اخلطوط الرئ8س�ية والتو®ا

، ا�ي �ريد jٔ iن �كون خطوة jٔوىل يف 2012مرشوع قانون املالية لس�نة 
تنفHذ الرب�مج احلكويم وتفعيل الزتاماته وتدابريه النابعة من انتظارات 
وتطلعات املواطنات واملواطنني ٕاىل الشغل والكرامة و�رتقاء �ج]عي 

ات وفرص النþاح و=ريها من حقوق والولوج املنصف والعادل ٕاىل اخلدم
  .ومس�تلزمات املواطنة الاكمÅ، اليت ينص Pلهيا دس�تور فاحت يوليوز

ٕانه مرشوع ٕارادي وطموح �خwياراته وٕاجراءاته �قwصادية 
و�ج]عية يف موا®ة æٓjر أ%زمة العاملية والتفاPل مع التقلبات الظرفHة 
الوطنية وا�ولية، مرشوع حيرص Pىل تقوية �س�óر العمويم وÎرسيع 

 وترية أ%وراش الكربى ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية Wدا،
من Wjٔل احلفاظ Pىل الشغل و¦لق فرص شغل Wديدة، مرشوع يواصل 
حامية القدرة الرشائية، ويقرتح ٕارساء jٓليات Wديدة يف التضامن وال]سك 

  .�ج]عي واس�هتداف املعوز�ن وذوي �حwياWات اخلاصة
وjٔعطي اللكمة ا%ٓن ٕاىل زمHيل الس�يد ٕادر�س أ%زيم إالدر�يس لتقدمي 

، وسºÐقى معا رهن 2012حمتوى مرشوع مزيانية  معطيات مفصÅ حول
ٕاشارة الس�يدات والسادة الربملانيني لتقدمي املزيد من املعطيات والتوضيÚات 
اليت حيتاجوهنا من Wjٔل دراسة وم�اقشة مضامني هذا املرشوع ا�ي �راهن 

  .Pليه مجيعا، jٔ=لبية ومعارضة
  .والسالم Pليمك ومحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    لس�يد رئ8سلس�يد رئ8سلس�يد رئ8سلس�يد رئ8ساااا
اللكمة ا%ٓن dلس�يد الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قwصاد واملالية امللكف 

        .�ملزيانية، فليتفضل مشكورا

در�س أ%زيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قwصاد در�س أ%زيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قwصاد در�س أ%زيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قwصاد در�س أ%زيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب �ى وز�ر �قwصاد إ إ إ إ الس�يد الس�يد الس�يد الس�يد 
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية

iٓj ىلPيد� محمد و� وحصبه hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل س
  .jٔمجعني

  الس�يدان الرئ8سان،
  الس�يد رئ8س احلكومة، 

 الس�يدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
امسحوا يل يف البداية jٔن jٔتقدم بدوري dلس�يدات النائبات والسادة 
النواب احملرتمني ب�ٔحر اÌهتاين Pىل الثقة اليت حظيمت هبا من طرف الناخºني، 

dلس�يد رئ8س جملس النواب Pىل الثقة اليت حظي هبا  كام jٔتقدم ب�ٔحر اÌهتاين
  .من طرف نواب أ%مة

يف بعده املايل Pىل  2012لقد متت صيا=ة مرشوع قانون املالية لس�نة 
وذÖ . 2011س�نة  %6.1مقابل  jٔ5%ساس حرص مس�توى العجز يف 

يف س�ياق تزنيل الزتامات الرب�مج احلكويم خبصوص العمل Pىل الرجوع 
 Ðبة جعز املزيانية يف »دود التدرجيي ل�من الناجت ا�ا¦يل اخلام يف jٔفق  %3س

2016.  
ويف هذا الصدد، بلغ اàموع العام dلتحمالت املتوقعة �رمس قانون 

 314مليار درمه، وتقدر املوارد إالجاملية حبوايل  346حوايل  2012املالية 
مع املوارد، وتبني هذه أ%رقام فائضا يف التحمالت �ملقارنة . مليار درمه
مليار  187وتتوزع حتمالت املزيانية العامة Pىل . مليار درمه 32يقدر ب 

مليار كنفقات  59مليار درمه كنفقات ا��ن و 42درمه كنفقات ال�س�يري و
 - وٕاىل Wانب نفقات اس�óر املزيانيات العامة  -�س�óر، مع العمل jٔنه 

�óر اخلاصة �حلسا�ت ي�شلك �س�óر العمويم jٔيضا من نفقات �س 
مليار درمه، وهتم jٔساسا تعز�ز الش�بكة الطرقHة  10اخلصوصية dلخزينة مببلغ 
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الوطنية ودمع الربامج اخلاصة بقطاPات الفال»ة واملياه والغا�ت و¹ربية 
املوايش والقطاع السمعي البرصي والسكن والعدل والثقافة والرÛضة ودمع 

  .اج]عية و¹ربوية املقاولني الش�باب وكذا بربامج
�ٕالضافة ٕاىل هذه النفقات، تضاف نفقات �س�óر dلجامPات احمللية 

مليار درمه وختصص �ٔ%ساس لتوس�يع تقوية ش�بكة التطهري  12اليت تبلغ 
وبناء املÐش�ٓت الثقافHة والرÛضية والرتفهيية وأ%سواق والبناÛت العمومHة 

ف كذÖ ٕاىل هذا املبلغ من يضا. وهتيئة احلدائق واملسا»ات اخلرضاء
�س�óر العمويم، نفقات �س�óر dلمؤسسات واملÐش�ٓت العامة اليت 

، وهتم jٔساسا قطاPات الطاقة 2012مليار درمه �رمس  122بلغت 
واالتصاالت والسكىن والفال»ة والكهر�ء واملاء الصاحل dلرشب والفوسفاط 

  .والطرق الس�يارة والنقل اجلوي والبحري والسكيك
مليار درمه �رمس  188وهبذا يبلغ احلجم إالجاميل لالس�óر العمويم 

، jٔي بغالف ٕاجاميل 2011مليار درمه �رمس س�نة  167مقابل  2012س�نة 
  . مليار درمه 21ٕاضايف �ساوي 

 :ومن Wا�هبا تتوزع موارد املزيانية العامة كام ييل
  املامثÅ؛مليار درمه dلرضائب املبارشة والرسوم  73.4مºلغ  -
 مليار درمه dلرسوم امجلر?ية؛ 9.9 -
 مليار درمه dلرضائب =ري املبارشة؛  75.62 -
 مليار درمه لرسوم ال�سجيل واÌمترب؛ 11.75 -
مليار درمه  عائدات مؤسسات �حwاكر و�س�تغالل  11.38 -

 واملساهامت املالية �dو¶؛
 .مليار درمه مكوارد تفويت مساهامت ا�و¶ 3.2 -

 ئ8سان،الس�يدان الر 
  الس�يد رئ8س احلكومة،

  الس�يدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،
والوæئق املرافقة i، واليت مت  2012ٕاذا اكن قانون املالية لس�نة 

ٕايداعها مبþلس النواب البار»ة، يوم أ%ربعاء صبا»ا، يتطرق بتفصيل 
jٔيد�مك  dلربامج واملشاريع ذات الطابع العمويم، فال ب�ٔس jٔن jٔعرض بني

اخلطوط العريضة لربامج معل القطاPات الوزارية، وال خيفى Pىل jٔعضاء 
الربملان احملرتمني ما ¹رتب عن ÎشكHل احلكومة اجلديدة من تغيريات يف 

، كام jٔن 2012التوزيع القطاعي والوزاري الع]دات مرشوع مزيانية 
ويم، تطلب مالءمة مرشوع قانون املالية مع jٔهداف ومرايم الرب�مج احلك

جمهودا اس�ت��ائيا من طرف املصاحل املرشفة Pىل ٕاPداد املزيانية واملزيانيات 
  . الفرعية دا¦ل لك القطاPات احلكومHة

وس�يقwرص هذا التقدمي Pىل املشاريع الكربى dلÐس�يج �قwصادي 
و�ج]عي لتقريب الس�يدات والسادة jٔعضاء الربملان ومن ¦الهلم الرjٔي 

  . بHÐة التوزيع القطاعي لهذه املزيانيةالعام الوطين Pىل

ففö خيص الربامج �ج]عية، س�يحظى قطاع الرتبية الوطنية مبا يناهز 
مليار درمه، ختصص jٔساسا لالرتقاء مبهام املدرسة الوطنية وjٔدوارها  42

مؤسسة تعلميية  290ومwابعة معلية توس�يع العرض املدريس Pرب افwتاح 
كني املنظومة من بلوغ jٔهدافها فö خيص تفعيل دا¦لية Ìمت W112ديدة و

  .س�نة 15ٕالزامHة اÌمتدرس ٕاىل سن 
وحرصا Pىل اس�تعادة رÛضة اجلامعة املغربية يف التكو�ن وإالشعاع 

 9والبحث العلمي، س�يخصص لقطاع التعلمي العايل =الف مايل يقارب 
ت من مالءمة التكو�ن مع »اجHا - Pىل اخلصوص  - مليار درمه ÌمتكHنه 

سوق الشغل وتطو�ر م�ظومة البحث العلمي والتك�ولو( وكذا دمع 
وتطو�ر اخلدمات �ج]عية لفائدة الطلبة ضام� لتاكفؤ الفرص، �ٕالضافة 
ٕاىل توس�يع العرض اجلامعي من ¦الل ٕاجناز مخس مؤسسات Wديدة dلتعلمي 

þارة العايل، مهنا لكية العلوم والتق�يات �حلس�مية واملدرسة الوطنية dلت
والتدبري بòين مالل ومدرس�تني Pاليتني dلتك�ولوجHا بقلعة الرساغنة وخ�يفرة 
ومدرسة Pليا dلف�ون التطبيقHة ��ار البيضاء، مما س�ميكن من رفع Pدد 

  .jٔلف طالب 400طلبة التعلمي العايل اجلامعي ٕاىل 
مليون درمه لقطاع الصÚة هبدف الرفع من  12وس�يخصص مºلغ يناهز 

ات الصحية وحتسني �س�تقºال وتوفري اخلدمات الصحية جودة اخلدم
الالزمة dلعموم وتوفري الرPاية أ%ولية وحتديث العرض �س�شفايئ، ¦اصة 
قطاع املس�تعþالت، وحتسني املؤرشات الصحية والوطنية واملتعلقة 

  .خصوصا بصÚة أ%م والطفل
Pىل  لعملاوهبدف توفري السكن الالئق وتنويع العرض السكين، س8مت 

مواصÅ بناء املدن واملراكز احلرضية اجلديدة Pىل اخلصوص �لك من 
اخليايطة بنواø ا�ار البيضاء والرشافات �لقرب من طنþة، موازاة مع رفع 
وترية ٕانتاج السكن �ج]عي والسكن املوWه لفائدة أ%رس املعوزة وكذا 

  .السكن �ج]عي ا.صص dلكراء
مليار درمه مبا فهيا  3=الف مايل يناهز وس�يخصص لقطاع السكن 

، ا�ي مت توس�يع جمال "صندوق التضامن dلسكىن"املوارد املعب�ٔة يف ٕاطار 
تد¦@ ل8شمل العمليات املتعلقة بتفعيل س�ياسة املدينة، وتغيري Îسميته ٕاىل 

، كام س8مت حتسني متوي@ "صندوق التضامن dلسكىن و�ندماج احلرضي"
درمه dلكHلو غرام، يعين  0.15روض Pىل إالمسنت ٕاىل Pرب رفع الرمس املف

من حصيÅ هذا الرمس لفائدة % 65درمه dلكHلو غرام، ورصد  0.05بقمية 
  .�رامج القضاء Pىل مدن الصفHح وت�ٔهيل املسا?ن ا%ٓيd Åلسقوط

كام يقرتح مرشوع قانون املالية تدابري جºائية Wديدة حتفزيية �لÐس�بة 
صص dلكراء Ìمتكني املواطنني من �س�تفادة من dلسكن �ج]عي ا.

سكن الئق، وذÖ من ¦الل ٕاعفاء املؤجر�ن jٔشÏاصا معنويني jٔو ذاتيني 
سك�ا  25ا��ن خيصصون يف ٕاطار اتفاقHة مربمة مع ا�و¶ Pىل أ%قل 

س�نوات، ويعفى هؤالء من الرضيبة Pىل  8اج]عيا dلكراء ملدة ال تقل Pىل 
املت�ٔتية من ?راء املسا?ن  Pىل ا�¦ل �لÐس�بة �dخولالرشاكت jٔو الرضيبة 
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�ج]عية وكذا �لÐس�بة �dخول املرتتبة Pىل زائد القمية احملقق عند بيع 
 .س�نوات 8هذه املسا?ن بعد انقضاء 

و�ملوازاة مع ذÖ، يقرتح هذا املرشوع Îشجيع املنعشني Pىل ٕاجناز 
ة Pرب »ذف رشط بناهئا يف املسا?ن ذات القمية العقارية املنخفضة، ¦اص

طابق jٔريض وثالث مس�توÛت، وختصيص هذه املسا?ن لٔ�شÏاص ا�Cdن 
يقل jٔو �ساوي د¦لهم الشهري مرتني احلد أ%دىن لٔ�جر عوض مرة 

  .ونصف سابقا
وdلعناية �ٔ%رسة واملرjٔة والطفو¶ وأ%شÏاص املس�نني وذوي 

س8سخر jٔساسا  مليون درمه �637حwياWات اخلاصة، مت ختصيص مºلغ 
لتفعيل ٕاسرتاتيجية وطنية dلتمنية، Îشمل أ%شÏاص املعاقني وا�هتاج س�ياسة 
jٔرسية ¹روم تعز�ز ال]سك أ%رسي ودمع أ%رس يف وضعية صعبة وأ%رس 
اليت تقوم �رPاية أ%شÏاص املعاقني jٔو املس�نني، �ٕالضافة ٕاىل العناية حبقوق 

سؤولية وصنع القرار وÎشجيع املرjٔة Pرب تعز�ز وصولها ٕاىل م�اصب امل 
املساواة بني اجلÐسني فö خيص احلقوق الس�ياس�ية و�قwصادية 

  .و�ج]عية
وفö خيص الش�باب والرÛضة، س8مت العمل �ٔ%ساس Pىل ¹منية ش�بكة 
 Åباب، من ¦الل مواص�املÐش�ٓت الرÛضة وإاليواء ومؤسسات القرب dلش

لقاءات الش�باب والتواصل هبدف رÛضيا و¹منية - �دÛ سوس�يو 125ٕاجناز 
jٔلف مس�تفHد  300حتفزي إالبداع ومواصÅ �رامج ا.öت الصيفHة لفائدة 

و¹منية املامرسة الرÛضية املنظمة وتقوية jٓليات رÛضة النخبة ورÛضة 
املس�توى العايل واع]د م�ظومة dلتكو�ن والت�ٔطري لفائدة خمتلف املتد¦لني 

وقد خصص لهذا القطاع =الف مايل يصل ٕاىل . يف جمال الش�باب والرÛضة
  .مليار درمه 1.66

ويف جمال الثقافة، س�يرتكز �ه]م Pىل اس�تكامل jٔشغال ٕاجناز البHÐات 
، "املتحف الوطين dلف�ون املعارصة"الثقافHة الكربى، مهنا Pىل اخلصوص 

وكذا مواصÅ ٕا»داث مر?بات ثقافHة حملية وتقدمي ا�مع لë�ٔشطة الثقافHة 
  .مليون درمه 574وقد خصص لقطاع الثقافة =الف مايل يقدر ب . والف�ية

ومتاش�يا مع التوجهيات السامHة جلال¶ املµ محمد السادس، حفظه هللا، 
والزتامات الرب�مج احلكويم فö خيص اجلالية املغربية املقمية يف اخلارج، 

سة معومHة فاÅP فس8مت اختاذ مجموPة من التدابري وإالجراءات الس�تكامل س�يا
وقد خصص لهذه الغاية =الف . ومwناسقة لتدبري شؤون وقضاÛ مغاربة العامل

  .مليون درمه 429مايل يقدر ب 
ولبناء اقwصاد وطين قوي ومwنوع الروافد، خصص مرشوع قانون 

، اع]دات اس�óر Eمة ملواصÅ ٕاجناز وحتديث البىن 2012املالية لس�نة 
توس�يع : ويندرج يف هذا إالطار. اPات املنتþةالتحتية واÌهنوض �لقط

الش�بكة الوطنية dلطرق الس�يارة Pرب مwابعة jٔشغال الرب�مج التمكييل، سواء 
فö يتعلق �ملدار اخلار( dلر�ط jٔو الطريق الس�يار الرابط بني �رش�يد 
وبين مالل jٔو مقطع اجلديدة jٓسفي jٔو مقطع ا�ار البيضاء �رش�يد Pرب تيط 

لكم،  1068ا مواصÅ ٕاجناز �ر�مج الطرق الرسيعة Pىل طول مليل، وكذ
من ¦الل ٕاطالق jٔشغال ٕاجناز الطريق الرسيع الرابط بني Gزة واحلس�مية 
ووWدة والناظور، وكذا توس�يع الش�بكة السككHة من ¦الل الرشوع يف 
ٕاجناز خط القطار الفائق الرسPة الرابط بني طنþة وا�ار البيضاء، �ٕالضافة 

  . اصÅ حتديث هذه الش�بكة واقwناء jٓليات Wديدة وت�ٔهيل احملطاتٕاىل مو 
يضاف ٕاىل هذا مواصÅ ٕاجناز وتوسعة وت�ٔهيل املوا'، من ¦الل 
مواصjٔ Åشغال ٕاجناز امليناء الثاين dلمر?ب املينايئ طنþة املتوسط والرشوع 
يف jٔشغال ٕاجناز مHناء jٓسفي، لالس�تþابة حلاجHات احملطة احلرارية اجلديدة 
�لفحم احلجري املس�تورد، وكذا مواصÅ ٕاجناز jٔشغال توسعة موا' طرفاية 
وا�ا¦Å، �ٕالضافة ٕاىل مواصjٔ Åشغال هتيئة وتوسعة مطارات ا�ار البيضاء 
ومرا ش وفاس ومواصÅ س�ياسة بناء السدود من ¦الل الرشوع يف ٕاجناز 

 مليون مرت مكعب لتعز�ز 200سد خروب بقدرة اس�Hعابية تصل ٕاىل 
سدا  ¹13زويد م�طقة طنþة jٔصيال �ملاء الصاحل dلرشب، ومwابعة ٕاجناز 

  . ?بريا
Pرب رصد " املغرب أ%خرض"كام س�تواصل احلكومة تفعيل �ر�مج 

 280ماليري درمه، ختصص jٔساسا ٕالجناز  8=الف اس�óري يناهز 
مس�تفHدا، �ملوازاة  87.000مرشوPا تد¦ل مضن الفال»ة التضام�ية لفائدة 

GفHاللت -اس�تكامل jٔشغال ٕاجناز القطبني الفالحHني �لك من مك�اس مع
واملنطقة الرشقHة، والرشوع يف ٕاجناز ثالثة jٔقطاب فالحHة Wديدة �لك من 
Gد¶ ومرا ش وjٔاكد�ر، فضال عن مواصÅ ٕاجناز الرب�مج الوطين 
�قwصادي يف الري و�ر�مج هتيئة اàال الفالø والقروي واملناطق 

  .صة dلرعيا.ص
وس�wواصل إالسرتاتيجية املائية من ¦الل تقوية البHÐات التحتية dلامء 
الصاحل dلرشب �لوسط احلرضي وتعممي الزتويد �ملاء الصاحل dلرشب �لعامل 
القروي وكذا ٕاجناز املÐش�ٓت الف�ية dلحامية من الفHضا�ت، وذÖ بغالف 

  . مليار درمه 8.3اس�óري يقدر ب 
ل Pىل بلورة أ%هداف احملددة dلس�ياسة البيH8ة واملتþلية كام مت العم

Pىل اخلصوص يف وضع نظام dلحامية املس�تدامة dلب8¼ة واحلفاظ Pىل التنوع 
البيولو( والفضاءات واحملميات واملوارد الطبيعية وكذا مواصÅ الرب�مج 

عادمة الوطين dلتطهري السائل من ¦الل �رجمة مشاريع Wديدة ملعاجلة املياه ال
�الع]د Pىل الواكالت املس�تقÅ لتوزيع املاء والكهر�ء �لكفة ٕاجاملية تناهز 

  .مليون درمه 900
هذا، وس�مت مwابعة تنفHذ الربامج املعمتدة يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية 

"Halieutis " ة جودة أ%سامك واحلد منºرب تفعيل ا.طط الوطين ملراقP
ومواصÅ �ر�مج دمع الصيد السا»يل الصيد الغري املرخص والغري املقنن 

والتقليدي من ¦الل اس�تكامل ٕاجناز نقطة التفريغ املهي�ٔة ٕ�قلمي احلس�مية، 
" jٔلكو"و" س�يدي بولفضايل" نقط dلتفريغ �لك من 3وكذا jٔشغال هتيئة 

ٕ�قلمي الق�يطرة، وانطالق jٔشغال ٕاجناز " موالي بوسلهام"ٕ�قلمي تزين8ت و
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  .بواد ٕا�كمي" الكدية"�جلديدة و" بدوزة"من قريتني dلصياد�ن �لك 
ويف جمال الطاقة، س8مت العمل Pىل مواصÅ ا.طط الوطين dلتدابري 
ذات أ%ولوية يف جمال الكهر�ء وكذا ا.طط الوطين dلنþاPة الطاقHة، 
�ٕالضافة ٕاىل مwابعة �رامج ¹منية الطاقات املتþددة من ¦الل الرشوع يف 

 �مواقع  6ية بورزازات وÎرسيع وترية ٕاجناز ٕاجناز مر?ب الطاقة الشمس
خمصصة dلطاقة الرحيية، ويتعلق أ%مر مبواقع جºل ¦الدي وGزة واحلومة 

ويقدر الغالف �س�óري ا.صص . وjٔخف�ري وطرفاية و�ب الواد
  .مليار درمه 11لٕالسرتاتيجية الطاقHة �رمس هذه الس�نة ب 

لصناعي، س�مت مواصÅ ٕاجناز ويف ٕاطار تفعيل امليثاق الوطين لٕالقالع ا
jٔقطاب صناعية م�دجمة خمصصة dلÏدمات املر»Å وقطبيني صناعيني  5

م�دجمني خمصصني لصناPة الس�يارات �لك من الق�يطرة وطنþة ومwابعة 
ٕاجناز القطب الصناعي املندمج ا.صص لصناPة jٔجزاء الطا�رات �لنوارص، 

نعاش اس�óر القطاع اخلاص �ٕالضافة ٕاىل ¹ك�يف إالجراءات الهادفة ٕاىل إ 
يف املهن العاملية dلمغرب وتعز�ز التكو�ن Pرب ٕاطالق jٔشغال ٕاجناز املدرسة 
املركزية �dار البيضاء وملحقة dلمعهد العايل dلتþارة وٕادارة املقاوالت بفاس، 

  .معاهد مwخصصة يف صناPة الس�يارات �3ٕالضافة ٕاىل 
ة، س8مت العمل Pىل مواصÅ ويف مHدان التك�ولوجHة إالPالمHة احلديث

من ¦الل جتهزي وربط املؤسسات التعلميية " املغرب الرمقي"تفعيل خمطط 
�ٔ%نرتن8ت ومواصÅ وحتسني وتطو�ر اخلدمات املقدمة يف ٕاطار �ر�مج 

ا�ي " مساندة"، �ٕالضافة ٕاىل مwابعة تفعيل �ر�مج "احلكومة إاللكرتونية"
  .واملتوسطة من الولوج ٕاىل املعلومHاتهيدف ٕاىل متكني املقاوالت الصغرى 

ا.طط "وخبصوص القطاع الس�ياø، س�مت مواصÅ اس�تكامل 
، ¦اصة مهنا حمطة السعيدية ولو?سوس ومو=ادور والشواطئ "أ%زرق

البيضاء، فضال عن مواصÅ �ر�مج ¹منية الس�يا»ة ذات القمية املضافة العالية 
، وكذا مواصÅ تنفHذ خمطط اخلاصة ببعض أ%ëشطة الثقافHة والرÛضية

ب�ٔاكد�ر، ويصل " ٕ�ميي ودار"من ¦الل فwح حمطة س�ياحHة " بالدي"
 500ٕاىل  2012الغالف �س�óري ا.صص لوزارة الس�يا»ة �رمس س�نة 

  .مليون درمه
كام س�مت مواصÅ الربامج املندرWة يف ٕاطار الصناPة التقليدية، من 

قرية dلصناع  12وال�سويق Pرب ٕاجناز ¦الل تعز�ز البHÐات التحتية لٕالنتاج 
مر?با ¦اصا  17التقليديني ومر?ب dلصناPة التقليدية hش8شاوة وكذا هتيئة 

�لصناPة التقليدية �لك من jٓزرو وطنþة وjٔيب اجلعد وسطات وا�ار 
البيضاء والصو�رة وjٔزيالل ومك�اس وتزين8ت وسال وjٔزمور وورزازات 

وjٔصيال، فضال عن مواصÅ موا?بة والسامرة وخريبكة والعيون ولكممي 
  .الفاPلني املرجعيني

وس8مت العمل Pىل مواصÅ تفعيل اسرتاتيجية دمع قطاع التصد�ر من 
¦الل ¹ك�يف وتنويع العمليات الرتوجيية ووضع jٓليات �مع القدرات 
التصد�رية dلرشاكت املغربية، �ٕالضافة ٕاىل تنويع أ%سواق ¦اصة مهنا 

ات اليقظة إالسرتاتيجية، من ¦الل ختصيص =الف إالفريقHة وتقوية jٓلي
 .مايل يصل نصف مليار درمه �رمس هذه الس�نة

  الس�يدان الرئ8سان، 
  الس�يدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون، 

، اليت من 2012تلمك يه اخلطوط العريضة ملرشوع قانون املالية لس�نة 
، مع حرص ëس�بة %4.2املنتظر jٔن تفيض ٕاىل حتقHق ëس�بة منو تناهز 

  %.5وجعز املزيانية يف »دود % 2.5التضخم يف ما دون 
وما من شك �jٔمك ملس�مت Pربها اëسþام مقwضيات هذا املرشوع مع 
التوجهيات امللكHة السديدة وjٔولوÛت الرب�مج احلكويم ا�ي حظي بثقwمك، 
وملس�مت كذÖ حرص احلكومة Pىل ٕاعطاء ٕاشارات قوية .تلف الفاPلني 

wصاديني و�ج]عيني يف ظل ٕا?راهات الظرفHة العاملية وإالقلميية �ق 
والوطنية، من ¦الل ¹ك�يف �س�óر العمويم لتوفري اÌمتويل الالزم 
ملواصÅ أ%وراش الكربى وإالسرتاتيجيات القطاعية ودمع ال�شغيل وتنفHذ 

عþالية �لزتامات املتÏذة يف ٕاطار احلوار �ج]عي واع]د تدابري اس�ت
كذÖ  - ال حما¶  -ملوا®ة انعاكسات ت�ٔخر ال�ساقطات املطرية، وقد ملس�مت 

صلب jٔولوÛته ضامن ولوج  يفالبعد �ج]عي لهذا املرشوع، ا�ي جعل 
Pادل dلÏدمات أ%ساس�ية من حصة وتعلمي وسكن الئق و¹رس�يخ مºادئ 

  . التضامن و¹اكفؤ الفرص
رشوع من ¦الل الفرضيات كام ملس�مت كذÖ، مدى واقعية هذا امل 

  .احلذرة املعمتدة الرتباطها مع وضع اقwصادي Pاملي =ري مس�تقر
ويف هذا الصدد، ويف اخلتام، ال بد من الت�ٔ?يد jٔن رحب الرها�ت 
املطرو»ة Pىل بالد� يف موا®ة تقلبات الظرفHة ا�ولية، ويف ظل واقع 

Pىل سالمة ٕاقلميي مضطرب س�ياس�يا واج]عيا، موازاة مع احلرص 
التواز�ت املالية و�ج]عية، �س�تدعيان التÚيل �روح املسؤولية وروح 
املبادرة و�خنراط امجلاعي لاكفة الفاPلني، س�ياس�يني واقwصاديني 
واج]عيني، حتصينا ملك�س�بات بالد� يف وضعية بدjٔت تعاين فهيا Pديد من 

لقرار الس�يادي يف الب�ان مبا فهيا أ%وربية، من فقدان الس�يطرة Pىل ا
 .اàاالت املالية و�قwصادية

وال خيامر� شك يف تفضل جملس�يمك املوقر�ن بدراسة وٕاغناء هذا 
املرشوع مبقرت»ا¹مك ومالحظا¹مك ووضعه يف صيغته اÌهنائية وٕاصداره يف 
jٔقرب ا%Wٓال، ليكون فعال مرشوPا يÐسجم مع روح اdلحظة املمتزية اليت 

ناء مþwدد Pىل ضوء مقwضيات ا�س�تور اجلديد، من تعربها بالد� لكحظة ب 
Wjٔل توفري س�بل التقدم و�زدهار والسؤدد والعزة dلشعب املغريب، ومن 

  .Wjٔل تعز�ز ماكنة بالد� ٕاقلمييا ودوليا يف ظل التحوالت اجلارية
وٕاذ تبقى احلكومة رهن ٕاشار¹مك لتقدمي اكفة التوضيÚات الرضورية 

واملمثر حول مضامني هذا املرشوع، jٔمتىن لعملنا مجيعا ٕال�راء النقاش اجلدي 
  .التوفHق والنþاح

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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        ::::الس�يد رئ8س اجللسةالس�يد رئ8س اجللسةالس�يد رئ8س اجللسةالس�يد رئ8س اجللسة
شكرا dلس�يد رئ8س . شكرا dلس�يد�ن الوز�ر�ن Pىل عرضهيام املتاكملني

شكرا dلس�يدة والسادة . شكرا dلس�يد رئ8س جملس املس�شار�ن. احلكومة
شكرا لمك . شكرا dلس�يدات والسادة املس�شار�ن والنواب الربملانيني. اءالوزر 
  .مجيعا

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

    
 


