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�كتو�ر  23( 1434ذو احل#ة  17ا5ٔربعاء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ2013(.  
   ؛السBيد @رمي <الب، رئ;س جملس النواب ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .اGكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ;س جملس املس�شار�ن 
�ربعون دقIقة، ابتداء من الساRة اخلامسة وٕاOدى عرش دقIقة  ::::التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIتٔ
  .مساءا

  .2014تقدمي مرشوع القانون املايل لسBنة  ::::Vدول ا5ٔعاملVدول ا5ٔعاملVدول ا5ٔعاملVدول ا5ٔعامل

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

        ::::جملس النوابجملس النوابجملس النوابجملس النواب    السBيد @رمي <الب، رئ;سالسBيد @رمي <الب، رئ;سالسBيد @رمي <الب، رئ;سالسBيد @رمي <الب، رئ;س
  السBيد رئ;س جملس املس�شار�ن احملرتمني،

  السBيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السBيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

من اGسBتور، خنصص هذه اجللسة  68طبقا ملقeضيات الفصل 
ض السBيد وز�ر pقeصاد واملالية حول مرشوع قانون املالية لالسnBع لعر 

  .2014لسBنة 
  .املرجو الهدوء يف القاRة

ٕاذن اللكمة uلسBيد وز�ر املالية، ؤ�رجو السBيدات والسادة النواب ٔ�ن 
  .شكرا. ، يف هذه اجللسةيلتحقوا مبقاRدمه حىت ننطلق، ٕان شاء هللا

  .السBيد وز�ر املالية، تفضلوا السBيد الوز�ر
  .الهدوء يف القاRة من فضلمك

        ::::السBيد محمد بوسعيد، وز�ر pقeصاد واملاليةالسBيد محمد بوسعيد، وز�ر pقeصاد واملاليةالسBيد محمد بوسعيد، وز�ر pقeصاد واملاليةالسBيد محمد بوسعيد، وز�ر pقeصاد واملالية
� وحصبهٓ�  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل رسول هللا و

  السBيد رئ;س جملس النواب،
  سBيد رئ;س جملس املس�شار�ن،ال 

  السBيد رئ;س احلكومة،
  السBيد وز�ر اGو�،

  السBيدات والسادة الوزراء،
  دات والسادة الربملانيون احملرتمون،السBي

�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسBيمك املوقر�ن ل�سط اخلطوط الرئ;سBية 
، هذا املرشوع ا�ي سBتكون م�اقشBته 2014ملرشوع قانون املالية لسBنة 

فرصة ٔ�خرى uلحكومة كام uلمؤسسة ال�رشيعية، ولٔ�<لبية كام uلمعارضة، يك 
p ىل متحيص الوضعR صادي واملايل لبالد ، وكذا ينكب امجليعeق

Rىل خمتلف  ٕاجيايبإالجراءات اليت يقد¦ا املرشوع، وما نتو¥اه مهنا كت£ٔثري 
مسBتوى Rالقات املغرب ا5ٔصعدة، سواء pجnعية ٔ�و السBياسBية ٔ�و Rىل 

اخلارجIة، اعتبارا لكون ا®الني pقeصادي واملايل Oامسني يف صنع القرار 
  .ديد ما س;سBتقر Rليه املسBتق°لحتويف صنع الواقع ويف 

كام �رشفين ٔ�ن ٔ��سط مرشوRا تبلور بفضل ±ود @برية وعطاء مشهود 
من خمتلف القطاRات احلكومIة، يرتمج ٕارادة قوية وحزما ²بتا من Gن 
احلكومة، من ٔ�Vل تعهد املسار التمنوي لبالد  �لك ما �سBتحق، µعتباره 

  .العمومIة إالطار ا�ي ت«eظم بدا¥¹ لك السBياسات
ٕان تقدمي مرشوع قانون املالية Rادة ما �كون موRدا ¼رشيعيا ٔ�ساسBيا 

ولتغيري ما  لمية ولتقومي ما حيتاج ٕاىل تقوميوOاسام لزت@ية pخeيارات الس 
يث�ت Rدم Vدواه، يف ٕاطار من التعاون بني السلطتني ال�رشيعية 

ة واملعارضة، والتنفIذية ويف ٕاطار التاكمل، لك من موقعه، بني ا5ٔ<لبي
<اي��ا مجيعا ٔ�ن Äكون يف مسBتوى تطلعات Rاهلنا املفدى وانتظارات 

  .هتمنني، مبختلف فÈاهتم ومبتلف اÆشغاالاملواط 
  السBيدات والسادة احملرتمون،

ٕان مرشوع قانون املالية لهذه السBنة يعترب Oلقة يف مسلسل 
نرصه  ،ملÍإالصالOات اليت هنجهتا بالد  حتت القIادة السامIة جلال� ا

هللا، ٕاصالOات تندرج يف صلب املرشوع التمنوي الشامل ا�ي Rىل 
�ساسه حققت بالد  مك�سBبات كربى يف جمال البناء وتدارك اخلصاص، ٔ

ب��ويع وحتديث ال«سBيج pقeصادي ٔ�و  سواء تعلق ا5ٔمر µلبىن التحتية ٔ�و
µات احليوية مضRتلف القطاÕ ن لت£ٔطري املتوسط والبعيد املدى

اسرتاتيجيات مدروسة، بدٔ�ت تعطي ٔ�لكها Rىل مسBتوى ب«Iة مصادر اÖمنو، 
لتمنية ال�رشية مبختلف ٔ�بعادها، µعتبارها الغاية µسواء تعلق ا5ٔمر كذÙ و 

القصوى من ٔ�ي مرشوع Üمنوي، ٔ�ي توفري رشوط الع;ش الكرمي لاكفة 
  .املواطنات واملواطنني

ال ميكن ٔ�ن �كون ذا ٔ�بعاد من البدهيÞي ٔ�ن مرشوRا هبذه املواصفات و 
ال يف  ،"وذج املغريب املمتزيuلمن"ية واجnعية حفسب، بل ٕانه جتسBيد اقeصاد
النابت يف  ، ذÙ اÖمنوذج املتفردٔ�ساسا ، بل يف ¥ار±احفسب البالد دا¥ل

الثقافIة  هدروافنفeح Rىل العامل، القوي بتعدد مل Üربة املغرب دون انغالق، ا
  .واحلضارية

ملرÜكزات ا5ٔساسBية uلمنوذج املغريب اليت متده بقوة الnسك تلمك يه ا
دة، يف ظل وإالشعاع وقت الر¥اء، وبقوة pسBتقرار والثبات وقت الش

ويف ظل نظا¦ا مكلكIة دسBتورية، دميقراطية �رملانية  ثوابت ا5ٔمة ومقدساهتا
  .واجnعية

ياسBية يف ظل ظرفIة سB  2014لسBنة  وي£ٔيت ٕاRداد مرشوع قانون املالية
Rاملية و±وية دقIقة، جتعلنا Äزن قوة وصالبة وفعالية منوذج�ا املغريب ا�ي 
�هلنا uلحفاظ Rىل موقعنا املسBتقر وسط دوامة مسBمترة وحميط مضطرب، ٔ

µحلمكة والتبرص، لتحويل ٕا@راهات هذه  وµٕماكنه ٔ�ن يؤهلنا، ٕان اسرتشد 
رتاتيجي مبا خيدم مصاحل �ا ٕالRادة اÖمتوقع pسم ٔ�مإاىل فرصة كربى الظرفIة 

بالد  Rىل اكفة ا5ٔصعدة، ويؤهلنا uلعب اGور التارخيي ا�ي طاملا لعبته 



�كتو�ردورة  –شار�ن مداوالت جملس املس� ٔ 2013 

2 

�كتو�ر  23( 1434ذو احل#ة  17ٔ2013( 

  .بالد  µملنطقة
ولعل الزناع املفeعل حول وOدتنا الرتابية، يف ظل ٕارصار اخلصوم Rىل 
عرق÷ مساعي ٕاهناء امللف Rىل ٔ�رضية املقرتح اجلدي الوحIد املوضوع Rىل 

كام  - ٔ�ي مقرتح احلمك ا�ايت 5ٔقاÖمينا اجلنوبية، يضعنا جمددا الطاو� اليوم، 
�مام قوة إالجامع، ٕاجامع الفعل ول;س ٕاجامع املوقف  -اكن الش£ٔن يف املايضٔ

حفسب، كام Vاء يف اخلطاب املليك السايم ا5ٔ¥ري مبناسBبة افeتاح السBنة 
�ن قضية الصحراء ل;ست فقط " :ال�رشيعية Oني قال Vاللتهٔ Ùن قضية الصحراء ل;ست فقط ذ�ٔ Ùن قضية الصحراء ل;ست فقط ذ�ٔ Ùن قضية الصحراء ل;ست فقط ذ�ٔ Ùذ

مؤسسات اGو� مؤسسات اGو� مؤسسات اGو� مؤسسات اGو� : : : : لية مÍ البالد، وٕامنا يه ٔ�يضا قضية امجليعلية مÍ البالد، وٕامنا يه ٔ�يضا قضية امجليعلية مÍ البالد، وٕامنا يه ٔ�يضا قضية امجليعلية مÍ البالد، وٕامنا يه ٔ�يضا قضية امجليعمسؤومسؤومسؤومسؤو
والربملان وا®الس املنتخبة واكفة الفعاليات السBياسBية والنقابية وpقeصادية والربملان وا®الس املنتخبة واكفة الفعاليات السBياسBية والنقابية وpقeصادية والربملان وا®الس املنتخبة واكفة الفعاليات السBياسBية والنقابية وpقeصادية والربملان وا®الس املنتخبة واكفة الفعاليات السBياسBية والنقابية وpقeصادية 

وكام Vاء ٔ�يضا  ،"ووسائل إالRالم ومجيع املواطننيووسائل إالRالم ومجيع املواطننيووسائل إالRالم ومجيع املواطننيووسائل إالRالم ومجيع املواطننيوهيئات ا®متع املدين وهيئات ا®متع املدين وهيئات ا®متع املدين وهيئات ا®متع املدين 
�اورات �اورات �اورات �اورات ٕان الوضع صعب، وا5ٔمور مل حتسم بعد، وم ٕان الوضع صعب، وا5ٔمور مل حتسم بعد، وم ٕان الوضع صعب، وا5ٔمور مل حتسم بعد، وم ٕان الوضع صعب، وا5ٔمور مل حتسم بعد، وم " :Rىل لسان Vاللته

خصوم وOدتنا الرتابية لن تتوقف، مما قد يضع قضي��ا ٔ�مام تطورات خصوم وOدتنا الرتابية لن تتوقف، مما قد يضع قضي��ا ٔ�مام تطورات خصوم وOدتنا الرتابية لن تتوقف، مما قد يضع قضي��ا ٔ�مام تطورات خصوم وOدتنا الرتابية لن تتوقف، مما قد يضع قضي��ا ٔ�مام تطورات 
  ".OامسةOامسةOامسةOامسة

وٕاىل Vانب قضية وOدتنا الرتابية، ورمغ الن#اOات اليت حققهتا بالد  
يف السBنوات ا5ٔ¥رية، يف اجلانب املؤسسايت وبناء اGو� احلديثة، ٔ�و يف 

اGا¥يل ، فٕان وضعنا Vانب التصدي لصعوµت الظرفIة pقeصادية واملالية
ق ذات الت£ٔثري الك°ري، ؤ�خص �µ@ر ٔ�مه ملف يبقى موسوما ببعض العوائ
�ي ملف التعلمي والتكو�ن، حبمك ٔ�نه مفeاح ةبعد ملف الوOدة الرتابئ ،

احلارض واملسBتق°ل، ما دام بناء العنرص ال�رشي رشطا ٔ�وليا لبناء مغرب 
  . اليوم والغد

بناء  لك املغاربة، كذÙ جيب ٔ�ن �كون وكام ٔ�ن الوOدة الرتابية قضية
علو فوق pخeالفات مغاربة الغد قضية لك مغاربة اليوم، قضية ت

  .واملصاحل pقeصادية pجnعيةيديولوجIة واملواقع السBياسBية واالٕ 
ويف  لهذه امللفات الكربى، هناك قضا� ال تقل ٔ�مهية، وµٕالضافة

ة الفقر والهشاشة وpسBت#ابة مقدمهتا ال�شغيل µل«سBبة uلشBباب وحمارب
وة يف ، وت;سري رشوط ٕانتاج الرث لتطلعات املقاولني، الصغار كام الك°ار

ظروف الشفافIة والزناهة واحلاكمة اجليدة، بعيدا عن م�طق الريع والفساد 
  .مبختلف ٔ�لوانه

  السBيدان الرئ;سان،
  السBيد رئ;س احلكومة،

  السBيد و�زر اGو�،
  انيون احملرتمون،السادة الربملالسBيدات و 

Rىل املسBتويني pقeصادي واملايل، ي£ٔيت ٕاRداد هذا املرشوع يف ظل 
ظرفIة ت�سم µلتحسن التدرجيي وطنيا ودوليا، لكن يف ظل اسBمترار اÕاطر 

اد العاملي، و¥اصة املرتبطة ب�°عات ا5ٔزمة وOا� الر@ود اليت عرفها pقeص
  .¥الل السBنوات ا5ٔ¥ريةم�طقة ا5ٔورو 

¥الل الفصل الثاين من  %5.1جسل pقeصاد الوطين منوا ب«سBبة  لقد

¥الل نفس الفرتة من السBنة املاضية، بفعل  %2.7مقابل  2013سBنة 
املردود اجليد uلمومس الفال وحتسن ٔ�داء القطاRات الصناعية املرتبطة 

جيابية uلمبادالت الت#ارية يف اÖمنو ن اجلديدة uلمغرب و¼سجيل مسامهة إ µمله
  . ن مسBتو�ت شBبه مسBتقرة uلبطا�pقeصادي، فضال ع

انتعاش pقeصاد العاملي املتوقع ٔ�ن ي«eقل منوه من  هذا يف ظل بوادر
، ٕاضافة لتقدم طفIف مeوقع 2014سBنة  %3.6ٕاىل  2013سBنة  2.9%

من املتوقع   %1ٕاىل   السBنة املاضية µ0.4%ل«سBبة ملنطقة ا5ٔورو من 
   µ2.9%ل«سBبة Öمنو املبادالت الت#ارية من µل«سBبة uلسBنة املق°÷، و

  .السBنة املق°÷ %4.9السBنة املاضية ٕاىل 
ورمغ صورة التحسن املتواضع ا�ي عرفeه بعض املؤرشات 

°دى يف �ٓفاق pقeصاد العاملي � ي pقeصادية، وكذا pنتعاش ا�ي 
قى واقeصاد�ت م�طقة ا5ٔورو Rىل وVه الت�ديد، فٕان الظرفIة العاملية تب

كام ٔ�ن الوضع ا�ي يع;شه  بلغ بعد مرp ÷OسBتقرارموسومة µلهشاشة ومل ت 
Üمتثل ٔ�ساسا يف تفامق جعز  ،pقeصاد الوطين مازال عرضة Õاطر Vلية

�نه �سامه يف املزيانية، وµلتايل ارتفاع جحم املديونية، وا�ي µلرمغ من ٔ
ة، فٕانه يؤ�ر من ±ة حeياطي بالد  من العم÷ الصعبpسBتقرار ال«سBيب ال
وا5ٔسواق املالية اGولية يف بالد ، ومن ±ة ٔ�خرى Rىل ثقة املؤسسات 

Rىل متويل pقeصاد و�سامه µلتايل يف احلد من pس��ر و¥لق فرق 
  .الشغل

وبقدر ٕامياننا µملؤهالت الاكم�ة يف اقeصاد  ويف طاقاتنا املقاوالتية 
رشااكتنا، وبقدر ما حنن Rازمون Rىل  وإالنتاجIة ويف قدرتنا Rىل تفعيل

اعnد اخليارات املناسBبة من ٔ�Vل اÖمتكن من املبادرة، وفق تصور مeاكمل 
ين�ين Rىل الواقعية يف صيا<ة ٔ�هدافه، وجيعل من اسBتعادة الثقة يف 

ويصبو ٕاىل ٕاحIاء ا5ٔمل يف  ،اقeصاد  ومالي��ا مرÜكزا لرباجمه وسBياساته
  .زدهر يضمن فرص الع;ش الكرمي uلجميع، مغرب مeقدم ومدمغرب الغ

مIة طي÷ السBنوات وين�ين هذا التصور ا�ي سBيؤطر السBياسات العمو 
Rىل بلورة مجموع تدابري وٕاجراءات مرشوع قانون املالية  الثالث املق°÷

  :من ¥الل ٔ�ربعة ٔ�معدة Rىل النحو التايل 2014لسBنة 

ودمع القدرة ٕاطالق دينامIة اÖمنو Rرب اس��ر  :العامد ا5ٔولالعامد ا5ٔولالعامد ا5ٔولالعامد ا5ٔول -
إالنتاجIة uل«سBيج إالنتا� الوطين وحتسني جودته، مع الرتكزي Rىل 

 pسرتاتيجي uلمغرب ±و� وقار�؛Üكر�س اÖمتوقع 

مصاح°ة هذه اGينامIة خبطوات مeوازنة يف اجتاه  ::::العامد الثاينالعامد الثاينالعامد الثاينالعامد الثاين -
اعnد إالصالOات ا5ٔساسBية املرتبطة مبنظومة اGمع وإالصالح اجلبايئ 

تقاRد، مع احلرص Rىل معاد� حممكة، Üكون فهيا املزاوVة بمي ؤ�نظمة ال 
معاجلة اخeالل التواز ت املالية وبني احلرص Rىل ٔ�ال تمت هذه 
إالصالOات Rىل حساب فÈات ا®متع ا5ٔكرث عرضة uلصعوµت املادية 

 الوسطى ٔ�و م�اخ الفعل املقاواليت؛وpجnعية ٔ�و الفÈات 
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مل«سجم uلسBياسات pجnعية والعمل التوجIه ا ::::العامد الثالثالعامد الثالثالعامد الثالثالعامد الثالث -
Rىل Üاكملها، ¥اصة ما �رتبط بتوجIه pقeصاد pجnعي واملقاو� 

 وفق م�ظور لتوسBيع الصغرية Vدا وت£ٔطري pقeصاد <ري املهيلك
لرثوة وتقوية مIاكنزيمات واملسامهة يف ٕانتاج ا pندماجٕاماكنيات 

ن مواص÷ السBياسة وحماربة اÖهتم;ش والهشاشة، فضال ع ال�شغيل
 العامل القروي واملناطق اجلبلية؛ إالرادية جتاه

¼رسيع معلية البناء ال�رشيعي واملؤسسايت، من ¥الل  ::::العامد الرابعالعامد الرابعالعامد الرابعالعامد الرابع -
تزنيل اGسBتور، مع ٕاRادة النظر يف الربجمة ويف Üرت;ب النصوص 

Íال� املV رتام ا5ٔولو�ت كام سطرهاOيف  ،نرصه هللا ،ال�رشيعية وا
5ٔ¥ري ٔ�ثناء افeتاح السBنة ال�رشيعية احلالية، ووفق ما تقeضيه خطابه ا

  .pخeيارات اGميقراطية وفعالية ومصداقIة السBياسات العمومIة

وسBيكون من ش£ٔن تفعيل هذه ا5ٔمعدة من ¥الل مرشوع قانون املالية 
Rىل ٔ�ساس حمصول  2014سBنة  %4.2احلايل، حتقIق ÆسBبة منو يف Oدود 

  .من الناجت اGا¥يل اخلام %4.9جعز املزيانية ٕاىل  زراعي مeوسط وتقليص
  السBيدات والسادة احملرتمون،

تعزتم  ،وفق هذا التصور ا�ي عرضت ٔ�معدته ا5ٔربعة Rىل حرضاÜمك
احلكومة بعث وÜرسBيخ الثقة الشام÷ يف pقeصاد الوطين Gى اكفة 

Rا الفاRلني، مس�مثر�ن وم�ت#ني، مؤسسات ؤ�فراد، وطنيني ؤ�Vانب، قطا
  .Rاما ٔ�و قطاRا ¥اصا

ويف هذا إالطار، ومن ٔ�Vل ¼رسيع اسBتقطاب pس��رات ا5ٔج�بية 
وتفعيل pس��ر الوطين، سBتعمل احلكومة Rىل ضامن دور حموري 

وذR Ùرب ابتداع ا5ٓليات املناسBبة  ،u'و�، &رشيك بدل جمرد مشجع
ابة املشارك احملفز لتحقIق pس��رات ال�شار@ية اليت Üكون فهيا اGو� مبث

  .الباعث Rىل الثقة وpنفeاح uلمسBتق°ل
 186ماليري درمه ليبلغ  6س;مت رفع pس��ر العمويم حبوايل  ،وRليه

، وذÙ وفق م�ظور ين�ين 2013مليار درمه سBنة  180مليار درمه مقابل 
Rىل Æسج رشااكت مع الفاRلني اGوليني، وجيعل م�ه رافعة السBتقطاب 

5ٔج�بية املو±ة السBتكامل سBياسة ا5ٔوراش التمنوية الكربى، من اÖمتويالت ا
طرق سBيارة ورسيعة وموا) وسكك Oديدية ومطارات وسدود ومر@بات 
الطاقة الشمسBية والرحيية ومشاريع التمنية احلرضية واخلدمات pجnعية، 
µٕالضافة ٕاىل تطو�ر pسرتاتيجيات القطاعية ¥اصة ذات القمية املضافة 

  .ليةالعا
ويبقى الهدف من وراء ¼شجيع الرشاكة بني القطاRني العام واخلاص من 
±ة، الرفع من املردودية pقeصادية وpجnعية لالس��رات العمومIة 

  .داءاتها Rىل حIاة املواطنني ومزيان ا5ٔ وحتسني وقع 
<ري ٔ�ن هذا اجلانب البد ٔ�ن يتعزز Rµٕادة اÖمتوقع pسرتاتيجي uلمغرب 

ملسBتوى إالقلميي والقاري، ويف العالقة بني هذ�ن البعد�ن والبعد Rىل ا
  .العاملي

ٕان ضامن Æpس#ام بني املوقع اجلغرايف الطبيعي وبني الفعل إالرادي، 
ىل ممر Oامس GينامIة العالقات املسBتق°لية إ هو املد¥ل يك يتحول املغرب 

¥الل هنج µملنطقة، اليشء ا�ي يؤهu ¹لعب دور اقeصادي ومايل من 
  .دبلوماسBية اقeصادية قوية ومن ¥الل الفعل املندمج Rىل اكفة ا5ٔصعدة

ٕان التحوالت اجليوسBياسBية حمليطنا اجلهوي يف العالقة مع ان�+اق 
معلنة ¼شلك نظام Rاملي  ،جغرافIة سBياسBية Vديدة Rىل املسBتوى العاملي

جلهة، Vديد، تضع بني يدي املغرب فرصا كربى الحeالل موقع مركزي يف ا
�و كقاطرة يف "ج�وب–شامل"سواء كفاRل وسBيط يف العالقات ٔ ،

، مسBتفIدا يف ذÙ من pسBتقرار ا�ي تع;شه "ج�وب-ج�وب"العالقات 
بالد  ومن إالماكنيات اليت ت�Iحها، ومن ش£ٔن اÖمتوقع وفق نظرة تدمج 

الية ا5ٔهداف ا5ٓنية 5ٔµبعاد pسرتاتيجية ٔ�ن تفeح لبالد  م�افذ اقeصادية وم
  .Vديدة تنضاف لنظريهتا التقليدية

وهكذا، سBتعمل احلكومة Rىل تنويع وتقوية العالقات مع الرشاكء 
pقeصاديني لبالد  وpسBتفادة من الفرص وإالماكنيات اليت ي�Iحها معق�ا 

  .إالفريقي ووضعنا املتقدم مع pحتاد ا5ٔوريب وبعد  املغاريب والعريب
ومة الزتا¦ا مبواص÷ تفعيل الرشاكة تؤكد احلك ،ويف هذا الصدد

وÜك+يف اجلهود املبذو�  ،pسرتاتيجية مع دول جملس التعاون اخلليجي
Rىل املسBتوى الثنايئ لتطو�ر الفرص املتاOة يف جمال املبادالت الت#ارية 
واس��رات الصناديق السBيادية والفاRلني اخلواص �كIفIة م°ارشة ٔ�و يف 

Rالعام واخلاص نيٕاطار الرشاكة بني القطا.  
، "ج�وب- ج�وب"كام ٔ�ن احلكومة Rازمة Rىل توطيد ٔ�سس التعاون 

¥اصة من ¥الل ¼شجيع pس��رات والصادرات املو±ة ٕاىل الب'ان 
إالفريقIة اليت تعرف ب'اهنا منوا مضطردا يف السBنوات ا5ٔ¥رية، فضال عن 

  .تقدمتوطيد ٔ�كرث uلرشاكة مع pحتاد ا5ٔوريب يف ٕاطار الوضع امل 
ومن ±ة ²نية، سBتعمل احلكومة Rىل ت;سري رشوط pس��ر وفق 

ىل العقار، إ سBياسة ٕارادية تقوم Rىل وضع معايري مضبوطة وشفافة uلولوج 
وت�سBيط املساطر، ¥اصة ما تعلق مهنا بتفعيل نظام ٕاÆشاء املقاوالت 

�ة ؤ�جر  م املشرتك 5ٔداء الرضائب والرسومبطريقة الكرتونية وكذا النظأ
املشاريع  مضامني املرسوم اجلديد uلصفقات، هذا µملوازاة مع موا@بة ٕاجناز

pس��رية املوافق Rلهيا يف ٕاطار جلان pس��ر الوطنية واجلهوية، مع 
احلرص Rىل ت;سري pس��رات العالقة وٕاجياد احللول املناسBبة uلعوائق اليت 

  .تعرتضها
جناح إالصالOات ذات كام سBتحرص احلكومة Rىل ضامن رشوط 

  .الص÷ مبناخ ا5ٔعامل، ¥اصة ٕاصالح م�ظومة العدا� ؤ�داء إالدارة العمومIة

  السBيدان الرئ;سان،
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  السBيد رئ;س احلكومة،
  السBيد وز�ر اGو�،

  السBيدات والسادة الوزراء،
  السBيدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

رات اخلاصة مما ال شك فIه، ٔ�ن سعي احلكومة ل�شجيع pس��
وا5ٔج�بية مهنا µخلصوص، ين�+ق من حرصها Rىل جعلها قاطرة لتطو�ر 
ال«سBيج إالنتا� الوطين والرفع من تنافس;eه، و¥اصة املقاوالت الصغرى 

   .واملتوسطة
" رونو" وGينا يف pس��رات الكربى اليت قامت هبا لك من رشكيت 

س��رات اكنت حمورا ¥ري منوذج، خصوصا ؤ�ن هذه p" بوم°اردييب " و
لتطو�ر املناو� وpندماج الصناعيني ونقل التك�ولوجIا والتكو�ن، ما ٔ�كد 

  .صواب هذا pخeيار يف مسار توطيد ٔ�سس منو اقeصادي قوي
من ±ة ٔ�خرى، يتجسد اهnم احلكومة µملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
من ¥الل اقرتاح مجموRة من التدابري يف ٕاطار مرشوع قانون املالية لسBنة 

، تتعلق µٕصالOات رضي�Iة هتدف ٕاىل حتسني سBيو� هذه املقاوالت 2014
  . ودمع تنافس;هتا

ل املقاوالت كام سBتعمل احلكومة Rىل تقدمي اGمع الرضوري لتخوي
من الصفقات العمومIة املنصوص Rلهيا  %20حصة ( الصغرى واملتوسطة
، موازاة مع ¼رسيع �Vٓال ا5ٔداء واسرتVاع الرضيبة Rىل )يف املرسوم اجلديد

القمية املضافة، µٕالضافة ٕاىل اعnد املياكنزيمات الرضورية ل�سهيل ولو±ا 
 ٔ�سها صندوق رٔ�سامل uلمتويل من ¥الل تطو�ر �ٓليات الضامن، وRىل ر

  .اÕاطر املوVه uلرشاكت املبتدئة
نفس التوVه، يعكسه معل احلكومة مضن مرشوع قانون املالية Rىل 

" مواص÷ تفعيل ا5ٓليات الرامIة ل�شجيع pبتاكر والبحث Rرب �ر جمي 
" ٕامناء"و" مساندة" و" امeياز"، فضال عن دمع �رامج "تطو�ر"و" انطالق

  .ملقاوالت اليت تتوفر Rىل ٕاماك ت ذاتية uلتطورالرامIة ملوا@بة ا
كام سBتعمل احلكومة Rىل تقليص Üاكليف إالنتاج املتعلقة ب£Æٔشطة النقل 
والتلفIف والتخز�ن، من ¥الل مواص÷ ٔ�جرٔ�ة إالسرتاتيجية اuلوجس�IكIة 

، واملمتث÷ ٔ�ساسا يف 2015-2010من ٔ�Vل حتقIق ٔ�هداف عقد الرب مج 
�دجمة uلمناطق اuلوجس�IكIة µلقرب من ٔ�مه ٔ�حواض تطو�ر شBبكة وطنية م 

pسBهتالك وم�اطق إالنتاج والنقاط الرئ;سBية uلمبادالت والب«Iات التحتية 
  .الكربى يف مIدان النقل

وµملوازاة مع حتفزي ا5ٓ� إالنتاجIة الوطنية يف اجتاه حتسني تنافس;هتا، 
¥الل مواص÷  سBتعمل احلكومة Rىل الرفع من قدراهتا التصد�رية، من

تطو�ر الربامج الرامIة Gمع املقاوالت املصدرة، و¥اصة الرب مج اخلاص 
بعقود Üمنية الصادرات، فضال عن تطو�ر �ٓليات لضامن اÖمتويل وRىل رٔ�سها 

" ضامن ٔ�سواق التصد�ر"وGمع مالية الرشاكت املصدرة، " �رضامن التصد"
  .لتقوية الولوج ٕاىل ا5ٔسواق الوطنية واGولية

فس pهnم سBيحظى به الرفع من القدرة pسBتقطابية Æ5ٔشطتنا ن
 2020رؤية "اخلدماتية وتطو�رها، ¥اصة Rرب مواص÷ حتقIق ٔ�هداف 

  .وتطو�ر اÆ5ٔشطة ذات الص÷" uلسBياOة
  السBيدات والسادة احملرتمون،

يتجسد العامد الثاين uلسBياسة احلكومIة يف مصاح°ة دينامIة اÖمنو اليت 
قها Rرب التدابري اليت اسBتعرضناها Rىل حرضاÜمك، خبطوات نعزتم ٕاطال

مeوازنة يف اجتاه اعnد إالصالOات ا5ٔساسBية املرتبطة مبنظومة اGمع 
وإالصالح اجلبايئ ؤ�نظمة التقاRد، Rىل ٔ�ن تمت العودة التدرجيية ٕاىل مسBتوى 

  .تواز ت مالية مق°و� يف ظرف السBنوات الثالثة املق°÷ ٕان شاء هللا
ام سBتعمل احلكومة Rىل املبارشة العملية لهذه إالصالOات وفق م�طق ك

التدرج Rىل ٔ�رضية ال�شارك واحلوار ا�ي يدمج خمتلف الفاRلني ويغتين 
   .مبختلف ا5ٓراء

ويف هذا إالطار، س�سهر احلكومة Rىل التفعيل التدرجيي وال�شاريك 
Rىل توسBيع لتوصيات املناظرة الوطنية حول اجلبا�ت، من ¥الل العمل 

الوRاء الرضييب وعقلنة إالعفاءات الرضي�Iة واعnد ٕاصالح شامل ملنظومة 
الرضيبة Rىل القمية املضافة وتوطيد �ٓليات الرشاكة واملصاحلة بني املواطن 

  .وإالدارة الرضي�Iة
وتنفIذا uلتو±ات امللكIة السامIة، وتفعيال خلالصات  ،ويف هذا إالطار

ل تدرجييا ابتداء من السBنة املق°÷ Rىل Oذف هذه املناظرة، س;مت العم
pسBت.�اء الرضييب µل«سBبة uلمس�مثر�ن الفالOني الك°ار، مع مواص÷ متتيع 

  .صغار الفالOني ومeوسطي الفالOني هبذا pسBت.�اء
كام س;مت العمل Rىل م°ارشة ٕاصالح الرضيبة Rىل القمية املضافة، ¥اصة 

ء وٕالغاء إالعفاءات اليت مل تعد مربرة، ف/ يتعلق µلتوسBيع ا5ٔم+ل uلوRا
 )%20و %10( وإالقرار التدرجيي لسعر�ن uلرضيبة Rىل القمية املضافة

  .وٕالغاء قاRدة الفاصل الزمين املتعلق µخلصم
كام �شلك ٕاصالح نظام املقاصة ٔ�ولوية µل«سBبة uلحكومة، µلنظر لت£ٔثريه 

ز هذا إالصالح Rىل pسBمترار و�رÜك .املتنايم Rىل تواز ت املالية العمومIة
يف دمع القدرة الرشائية uلمواطنني يف Oدود الغالف احملدد بقانون املالية، 

واعnد  ل«سBيب 5ٔسعار بعض املواد املدمعةµملوازاة مع تفعيل نظام املقا�سة ا
فضال عن تفعيل مجموRة من  ،هذا ؛نظام uلتغطية ضد تقلبات ا5ٔسعار

من ا²ٓ5ر احملمت÷ لتفعيل هذا النظام، خصوصا  إالجراءات املصاح°ة uل�د
Rىل قطاع النقل، µٕالضافة ٕاىل تعز�ز شBباكت ا5ٔمان pجnعي Gمع 

  .واسBهتداف الفÈات املعوزة
كام ٔ�ن احلكومة Rازمة Rىل معاجلة pخeالالت اليت تعرفها ٔ�نظمة 

 Bدىن معقول من املعاش يؤمن مس�توى التقاRد، لضامن دميومهتا وتوفري Oد ٔ
�وىل، وبتوافق مع ٔ ÷Oث س;مت العمل يف مرIلمواطنني، حu ش @رمي;R
خمتلف الرشاكء، Rىل اختاذ القرارات الكفI÷ ب£ٔجرٔ�ة إالصالح يف شقه 

  .املقIايس، Rىل ٔ�ساس تفعيل التصور الشمويل اخلاص به يف مرO÷ ²نية
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  ،السBيدات والسادة احملرتمون
 Öة اIىل ٕاطالق دينامR ات ٕان حرص احلكومةOمنو وم°ارشة إالصال

الهيلكية ا5ٔساسBية،  بع من ٕامياهنا ٔ�ن pسBتعادة التدرجيية uلتواز ت 
ول;س من ¥الل  الكربى جيب ٔ�ن تمت من دا¥ل دينامIة انتعاش شامل

تفعيل و  ال�شدد يف السBياسة املاليةو التقشف تعمتد  تق�ية معليات
ذات املؤهالت املع;شBية وذÙ حامية uلمجمتع ولفÈاته  إالجراءات امحلائية،

وضام  ملناخ م�فeح Rىل pس��ر وRىل  احملدودة Rىل وVه اخلصوص،
 .ت;سري املبادرة

ويندرج هذا التوVه يف ٕاطار تصور اسرتاتيجي �ريم uل�د من ت£ٔثريات 
تقلبات الوضع pقeصادي اGويل وكذا ٔ�سعار املواد ا5ٔولية والنفطية Rىل 

  .Iة لبالد التواز ت املالية واخلارج 
Rىل تعز�ز ا5ٔمن الغذايئ والطايق  من ±ة، و�رÜكز هذا التصور،

وتطو�ر الطاقات  "5ٔخرضخمطط املغرب ا"لبالد  من ¥الل Üمثني 
µعتبارها من ٔ�مه راك5ز حتقIق  ،"امليثاق الوطين uلب;Èة"تفعيل املت#ددة و 

  .ومIةومن ±ة ٔ�خرى Rىل حتسني حاكمة املالية العم التمنية املسBتدامة،
س;شلك مرشوع قانون  فالب«سBبة لتحسني حاكمة املالية العمومIة،

قا جتري�Iا لتفعيل التو±ات الكربى ٕالصالح القانون لم�ط 2014املالية لسBنة 
التنظميي لقانون املالية يف سBياق pسBتعداد الق°يل لتطبيقه وتعمميه عند 

  .صدور هذا القانون
«ش£ٓت واملؤسسات العمومIة اكمة امل كام س;مت العمل Rىل حتسني ح

من ¥الل ٕاصالح نظام املراق°ة  ،وتقوية فعالية مراق°هتا من طرف اGو�
ووضع نظام uلتعاقد معها Rىل ٔ�ساس املالية u'و� Rىل هذه املؤسسات 

µٕالضافة ٕاىل تفعيل إالطار القانوين املنظم  �رامج مeعددة السBنوات،
  .uلرشاكة بني القطاRني العام واخلاص

وفضال عن  µ¼ساع جماالهتا و¼شعب ٕاجراءاهتا، هذه اجلوانب،ٕان 
يف ظل الظروف اليت نع;شها  ،سBتكون دورها pقeصادي ا5ٔسايس،

ركزية ٔ�ساسBية ٕالRادة التوازن uلاملية العمومIة وحتصيهنا من اÕاطر  ،اليوم
  .احملدقة هبا يف ٔ�فق السBنوات الثالث املق°÷

  السBيدان الرئ;سان،
  كومة،السBيد رئ;س احل

  السBيد وز�ر اGو�،
  ت والسادة الربملانيون احملرتمون،السBيدا

اليت يعترب مرشوع قانون املالية لسBنة  ،العامد الثالث uلسBياسة احلكومIة
يتعلق µلتوجIه امل«سجم uلسBياسات pجnعية  م�طلقا لتفعيلها، 2014

ي واملقاو� ¥اصة ما �رتبط بتوجIه pقeصاد pجnع والعمل Rىل Üاكملها،
الصغرية Vدا وت£ٔطري pقeصاد <ري املهيلك وفق م�ظور لتوسBيع ٕاماكنية 

p اكنزيمات ال�شغيل وحماربة ندماج واملسامهة يف ٕانتاج الرثوة وIتقوية م

فضال عن مواص÷ السBياسة إالرادية جتاه العامل القروي  اÖهتم;ش والهشاشة،
  .واملناطق اجلبلية

احلكومة Rىل وضع ٔ�سس اقeصاد اجnعي  سBتعمل ووفق هذا املنظور،
قادر Rىل لعب دوره اكمال يف ماكحفة الفقر  وتضامين فعال وم�ظم،

وفق مقاربة مشولية، يقIنا م�ا ٔ�ن pقeصاد  والهشاشة وإالقصاء pجnعي،
ويف  ،ويف توفري اG¥ل ،pجnعي ٔ�صبح يلعب دورا حمور� يف ال�شغيل

  .الت اÕتلفة µخeالف املناطقÜمثني املنتوج احمليل واملؤه
وسBيكون التوجIه امل«سجم والنظرة التاكملية Õتلف مكو ت pقeصاد 

املنطلق ا�ي سBتؤسس  pجnعي والتضامين وÕتلف املتد¥لني فIه،
  .احلكومة من ¥ال� لت�ديث وتنظمي هذا ا®ال

 -فٕانه  اكن pقeصاد pجnعي ٔ�Oد راك5ز ال«شاط املدر u'¥ل، وٕاذا
خصوصا µلعامل  سBيكون ٔ�Oد روافد ال�شغيل، -ٕاىل Vانب �ٓليات ٔ�خرى 

  .القروي،ٕاضافة 5ٓليات ٔ�خرى مeنوRة
هيا مرشوع قانون ٕان ال�شغيل يعترب مركز� يف pخeيارات اليت قام Rل

سرتاتيجية ملوا@بة ودمع املقاوالت الصغرية Vدا من ان وضع املالية، �Ù فإ 
وتطو�ر ¥دمات بنكIة مو±ة لهذه الفÈة  ،مالمئ ¥الل وضع نظام رضييب

من املقاوالت، µملوازاة مع توفري نظام تغطية اجnعية �سBتجيب ملتطلباهتا، 
  .يندرج يف ٕاطار توفري رشوط ٔ�فضل لتحريك جع÷ ال�شغيل

كام ٔ�ن احلكومة Rاقدة العزم Rىل الرفع من حمتوى ال�شغيل يف اÖمنو، 
ة هيلكاتيجيات القطاعية وا5ٔوراش امل وجع¹ هدفا ٔ�فقIا للك pسرت 

املفeوOة، موازاة مع الرفع من قابلية الشBباب uل�شغيل، وت£ٔهي¹ ملوا@بة املهن 
ودمع التكو�ن  ،اجلديدة uلمغرب Rرب ت£ٔهيل النظام التعلميي �لك ٔ�سالكه

 ا�ي س;سBتفIد من تدابري" املقاول ا�ايت"املهين، فضال عن وضع نظام 
وٕاعطاء دينامIة Vديدة uلربامج املو±ة  ،ةاجnعية Vديدحتفزيية رضي�Iة و 

 G55مع ال�شغيل واليت من املتوقع ٔ�ن متكن من ٕادماج وت£ٔهيل Rىل التوايل 
  .مقاو� Vديدة 500ٔ�لف µحث عن الشغل وٕاOداث حوايل  18ٔ�لف و

كام س��كب احلكومة Rىل اختاذ إالجراءات الالزمة Öمتكني املواطنني من 
ات الصحية، Rرب ¼رسيع تعممي �ر مج املساRدة الطبية لفائدة الولوج uل8دم

املعوز�ن وتوسBيع نظام التغطية الصحية ل;شمل ا5ٔش8اص املزاولني ملهن 
  .حرة ومواص÷ تطو�ر العالVات pس�شفائية µملسBتع#الت

نفس pهnم، سBتوليه احلكومة لتوفري الرشوط الالزمة لت£ٔمني السكن 
Rرب تطو�ر �ٓليات متويل السكن و¼رسيع وترية �رامج الالئق uلمواطنني، 

  .القضاء Rىل مدن الصفIح واملباين ا5ٓي÷ uلسقوط
ٕاىل ٕايالء عناية ¥اصة  2014كام هيدف مرشوع قانون املالية لسBنة 

Gمع الفÈات املعوزة وµلت�ديد µلعامل القروي واملناطق اجلبلية، Rرب الرتكزي 
ت القطاRات الوزارية و�رامج املبادرة تد¥الRىل ضامن Üاكمل وت«سBيق 

م°ادرة  - وفقا لٕالرادة امللكIة السامIة - الوطنية uلتمنية ال�رشية، بغية جعلها
  .مفeوOة Rىل لك ا5ٔوراش التمنوية لتقليص الفوارق pجnعية وا®الية



�كتو�ردورة  –شار�ن مداوالت جملس املس� ٔ 2013 

6 

�كتو�ر  23( 1434ذو احل#ة  17ٔ2013( 

واعتبارا ملا تقeضيه التمنية ال�رشية، من Üاكمل بني مقوماهتا املادية 
، حفظه هللا، مبناسBبة عيد ، كام Vاء يف خطاب Vال� املÍيةواملعنو 

العرش ا5ٔ¥ري، سBيحظى ا®ال الثقايف µهnم ¥اص من طرف احلكومة 
Rرب العمل Rىل Üمثني التنوع اuلغوي والثقايف و¼شجيع لك ٔ�صناف التعبري 
إالبداعي واحلفاظ Rىل ا�ا@رة الوطنية والرتاث الثقايف، فضال عن تقريب 

  .ة الثقافIة من املواطن من ¥الل تعز�ز الب«Iة التحتيةاخلدم
كام تضع احلكومة يف صلب اهnماهتا pعتناء µلشBباب من ¥الل 

الصيفIة ومواص÷ بناء وجتهزي دور الشBباب  Õ/تاتوسBيع وحتسني جودة 
  . وتطو�ر شBبكة املراكز الر�ضية uلقرب

Üك+يف املوا@بة  كام سBيحظى مغاربة العامل، µهnم ¥اص من ¥الل
pجnعية يف ب'ان إالقامة وتعز�ز مشاعر pنnء uلوطن عن طريق ٕاÆشاء 

  .املراكز الثقافIة وتعز�ز �ٓليات التواصل
وÖمتويل السBياسات pجnعية، يقرتح مرشوع قانون املالية لسBنة 

من  %53,5مليار درمه، ٔ�ي ما يناهز 133ختصيص ما مجموRه  2014
املزيانية العامة دون ا�Oساب النفقات املتعلقة خبدمات مجموع حتمالت 

  .ا�Gن

  السBيدات والسادة احملرتمون،
�رتبط العامد الرابع لسBياسة احلكومة ب�رسيع معلية البناء ال�رشيعي 
واملؤسسايت لبالد ، من ¥الل تزنيل اGسBتور ومن ¥الل ت£ٔطري التمنية 

  .املؤسساتية وال�رشيعيةاجلهوية والالمتركز إالداري ومجمل اجلوانب 
سBتكامل البناء املؤسسايت وال�رشيعي يعترب ٔ�ساسBيا لتنظمي الفعل ٕان ا

من الش£ٔن العام من خمتلف  pقرتابولضامن املشاركة امجلاعية يف  ،ا®متعي
 و:ٓليةاملواقع، كرتمجة uلتعددية اليت ي�سم هبا ا®متع Rىل اكفة ا5ٔصعدة، 

قراطية وجتذ�ر دية يف ٕاطار تصليب التجربة اGميدا5ٔم+ل لهذه التع لالس��ر
  . القانون ودو� املؤسساتدو� 

، اكن يف العمق جييب بطريقeه حفي; اعمتد املغرب اGسBتور اجلديد
هذه إالVابة µٕماكهنا . املنطقةاخلاصة Rىل دينامIة تطور اGول وا®متعات يف 

رحي مبا خيدم مصاحله مت£ٔهيل املغرب uلتفاRل مع احمليط من موقع مركزي 
pس;سامه ٕاجناز البناء املؤسسايت يف ا5ٓنية و ،Ùسرتاتيجية، ولكن ق°ل ذ

واملالية، حبمك ٔ�ن املؤسسات  وpجnعية pقeصاديةالتصدي uلقضا� 
  .وإالبداع إالندماجتوفر �ٓلية لفعل ٔ�كرث حتررا وقدرة Rىل املتطورة 

eضيات اGسBتور من ¥الل وسعيا وراء ذÙ، س�مت مواص÷ تزنيل مق 
هيئات احلاكمة، تعز�زا Gو� احلق القوانني التنظميية وتث�Iت ا®الس و 

والقانون واملؤسسات، مع ٕاRادة النظر يف الربجمة ويف Üرت;ب النصوص 
ا5ٔوليات اليت سطرها املÍ حفظه هللا، يف خطابه  واOرتامال�رشيعية 

  .حلاليةالسBنة ال�رشيعية ا افeتاحا5ٔ¥ري ٔ�ثناء 
�ن هذا الورش اGسBتوري املسBمتر س;eطلب من  ،وجتدر إالشارة هنأ

يف دا5رة التوافق، وµلتايل Rلينا ٔ�ن نوVد  pنصهارامجليع، ٔ�<لبية ومعارضة، 
رية م�سارRة، تا5ٓليات املناسBبة لتنظمي معلية تزنيل اGسBتور مبا حتتاج من و 

دRا ٕاىل ذÙ صاحب  ولكن كذÙ من ضامن جلودة املنتوج ال�رشيعي كام
  .السBنة ال�رشيعية افeتاحاجلال� يف خطاب 

وسBتعمل احلكومة كذÙ، تفعيال uلتوجهيات امللكIة السامIة مبناسBبة 
السBنة ال�رشيعية احلالية، Rىل توفري ا5ٔرضية  وافeتاح شخطايب العر 

املناسBبة لتفعيل اÖمنوذج التمنوي اجلهوي، من ¥الل وضع إالطار القانوين 
وٕاRداد مIثاق الالمتركز إالداري مكنطلق ٕالصالح وٕاRادة  تنظمي  uلجهة

هيالك إالدارة مركز� وÜرابيا وضامن مزيد من الت«سBيق والن#اRة والقرب 
لك ملموس شوحتسني وقعها �  ،Rىل مسBتوى تنفIذ السBياسات العمومIة

  .Rىل مسBتوى R;ش املواطنني

�هيا السBيدات والسادة احملرتمون،ٔ  
ون املالية لسBنة ا5ٔربعة اليت حمكت ٕاRداد مرشوع قان تÍ يه ا5ٔمعدة

واملالية Rىل مدى  وpقeصاديةنا يف ا®االت التمنوية وسBتحمك معل  2014
  .السBنوات الثالث املق°÷

µملؤسسايت  µالجnعي ٕاننا ٔ�مام تصور يتدا¥ل فIه pقeصادي µملايل
ت ومن سعي لتث�Iت وا®متعي، مع ما �سBتدعيه من ٕاصالOات ومن توافقا

شاور الفعال مع اكفة املتد¥لني سBبل احلوار اGامئ وال�  واÄهتاج pسBتقرار
   .الهيئات املهنية والنقابية وخمتلف اÖمتثيليات ا®متعيةو 

تصور جيسد رؤية تعمتد الواقعية دون مغاالة، وÜراهن Rىل الثقة، 
�ايت املش�ت، امجلاعي µحلس الوطين اجلامع بدل احلس ا pخنراطوت«شد 

Rىل مك�سBبات  يق بتحوالت احمليط، وتعض µلنواVذوت�سلح µلوعي العم 
  .املغرب

يندرج مضن هذه القمي، ويعمل  2014ٕان مرشوع قانون املالية لسBنة 
ية و�سعى Rىل تفعيلها µعتباره مرشوRا واقعيا يلزتم µلقدرات املوضوع 

ه للك الفاRلني µلزتام وهو مرشوع uلثقة 5ٔنه يتوV ،لٕالبداع يف ٕاطارها
الفعالية واملوا@بة واGمع، وهو مرشوع ا5ٔمل 5ٔنه �سعى لتعبيد طريق 

ٕاطار احلق وربط مغرب الغد، مغرب الشBباب، مغرب الفرص uلجميع يف 
  .املسؤولية µحملاسBبة

 ٔ�<لبية ومعارضة، ٔ�ن نعمل Rىل وسBيكون ٔ�مام�ا، حكومة و�رملا ، 
هnماتنا، موقع ا5ٔولوية يف ا وpجnعيةاملالية و  pقeصاديةالشؤون  يءتبو 

  .ويف نقاشاتنا
Rىل مركزة النقاش السBيايس يف  ،كنخبة سBياسBية وطنية ،لقد دٔ�بنا

ا5ٔوان اتنا العامة، وهو ٔ�مر µلغ إالجيابية uلتطور اGميقراطي، ولقد �ٓن ءفضا
p صادي نفس احلجم منeقp اكثف اجلهودلي£ٔ¥ذ اهلمÜ م ومنnه.  

شكرا Rىل حسن ٕاصغا5مك، وس£ٔبقى وزمIيل الوز�ر املنتدب رهن 
  .ٕاشارÜمك طوال مسار م�اقشات ومداوالت هذا املرشوع
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  .وفق�ا هللا مجيعا يف معلنا، والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  ::::جملس النوابجملس النوابجملس النوابجملس النواب    السBيد @رمي <الب، رئ;سالسBيد @رمي <الب، رئ;سالسBيد @رمي <الب، رئ;سالسBيد @رمي <الب، رئ;س
  .شكرا السBيد الوز�ر Rىل تقدميمك

ف£ٔذ@ر ب£ٔنه جلنة املالية مب#لس النواب سBتعقد ا5ٓن اجRnا Öمتكني السBيد 
  .الوز�ر ٔ�و السادة الوزراء من تقدمي عروض Üمكيلية

  ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة، شكرا ملسامهتمك

 


