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 المملكة المغربية
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  بسم اهللا الرحمان الرحيم

   رئيس الحكومة المحترم،السيد

  السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

  السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

  السيدة والسادة الوزراء المحترمين،

   النواب والمستشارين المحترمين، والسادةاتالسيد

المعطيات بعض  بسط أل المؤسسة التشريعية الموقرةأن أتقدم أمامني شرفي

ومشاريع  ارتباطا بمضامين برامج 2013نون المالية لسنة لمشروع قاتفصيلية ال

مقاربة إرادية تتغيى االستعمال المبنية على أساس سياسات العمومية مختلف ال

األمثل للسياسة الموازناتية وجعلها في خدمة اإلستراتيجية الحكومية للتنمية 

  . االقتصادية واالجتماعية

 هذاتمت صياغة مشروع قانون المالية  بادئ ذي بدء، تجدر اإلشارة إلى أنه قد

، 2012سنة % 5مقابل  %4,8  في الميزانيةعلى أساس حصر مستوى عجز

يجية للتوازنات العمل على االستعادة التدرب في سياق التزامات الحكومة وذلك

   .2016 في أفق سنة %3بلوغ نسبة ل ،الماآرواقتصادية

التحكم في نمط عيش  ومواصلةولبلوغ ذلك، تعتزم الحكومة تعزيز المداخيل 

اإلدارة مع المحافظة على المجهود االستثماري وتثمين االستثمارات العمومية 

  . الفئات والمجاالت المهشمةعلىالترآيز  ووضمان فعاليتها
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 للترخيص البرلمانيفان مشروع قانون المالية المعروض وعلى هذا األساس، 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةة والعاملميزانية موارده المرصدة في ابلغ ت

 وتتوزع هذه . مليار درهم345,91ما قدره  الحسابات الخصوصية للخزينة و

 :الموارد آما يلي 

  مليار درهم ؛283,50:  الميزانية العامة 

  مليار درهم ؛3,09 : مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 م ؛ مليار دره59,31 :الحسابات الخصوصية للخزينة 

  :آما يليالعامة لميزانية  المرصدة في ا الرئيسيةالمواردهذا، وتتوزع 

،  مليار درهم77,55 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتقدر بـ  

  مليار درهم32,95وتتشكل أساسا من حصيلة الضريبة على الدخل بـ 

 ؛  مليار درهم42,54وحصيلة الضريبة على الشرآات بـ 

 ؛مليار درهم9,07  وتقدر بـ الرسوم الجمرآية 

 ؛مليار درهم78,93 الضرائب غير المباشرة وتقدر بـ  

 ؛ مليار درهم13,84  وتقدر بـ رسوم التسجيل والتمبر 

 وتقدر بـ عائدات مؤسسات االحتكار واالستغالل والمساهمات المالية للدولة 

  .مليار درهم  12,56

 للتحمالت برسم مشروع قانون ىصو تقدر المبالغ الق، بتكاليف الدولةوفيما يتعلق

بما في ذلك مختلف التحويالت  مليار درهم358,20  حوالي 2013المالية لسنة 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةالعامة ولميزانية المالية المتوقعة بين ا

 .  الحسابات الخصوصية للخزينةو

 :هذا، وتتوزع تحمالت الميزانية العامة آما يلي



 
4

 مليار درهم؛199,26  : سييرنفقات الت 

 ؛مليار درهم39,26  : نفقات الدين 

  ب لغرضا المفتوحة لهذا األداء اعتمادات تقدر  و : نفقات االستثمار 

 وتضاف إليها اعتمادات االلتزام للسنة المالية . ليار درهم برسم م58,90

، واالعتمادات  مليار درهم28,15والسنوات التي تليها والبالغة  2014

 ،2012لمرحلة من االعتمادات الملتزم بها في إطار قانـون المالية لسنة ا

   . مليار درهم13,50والتي لم يصدر األمر بأدائها والتي تقدر ب 

 برسم  التابعة للدولةمجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات يفوقوبذلك 

  . مليار درهم100مبلغ  نفقات االستثمــار

  :تثمار الميزانية العامة، يتشكل االستثمار العمومي أيضا منوإلى جانب نفقات اس

، وتهم ) مليار درهم114,38(لمؤسسات والمنشآت العامة انفقات استثمار   

بالخصوص قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى والفالحة والكهرباء 

الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي  والماء

 ي والسككي؛والبحر

وتخصص أساسا )  مليار درهم12 (الترابيةلجماعات انفقات استثمار  

لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان بما في ذلك 

توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية 

 ساحات الخضراء؛واألسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والم

 مليار 12,06(نفقات االستثمار الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة  
وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة ) درهم

بقطاعات الفالحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن 
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ا البرامج ذات والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وآذ

 الصبغة االجتماعية والتربوية؛

  مليون870(نفقات االستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  
، وتتعلق على الخصوص بالمستشفيات ومؤسسات التكوين )مدره

 .والتجهيز

برسم سنة مليار درهم 180,30 يبلغ الحجم اإلجمالي لالستثمار العمومي  هكذاو

2013.  

 24.340لمناصب المالية، َيقترح مشروع قانون المالية إحداث وفيما يخص ا
، وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي لإلدارة ا جديدا ماليامنصب

)  منصب10.800( والصحة التعليم ي موجهة خاصة لقطاع،والرفع من فاعليتها

  ). منصب9.400(والقطاعات األمنية 

  ،السيد رئيس الحكومة المحترم

  السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

  السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

  السيدة والسادة الوزراء المحترمين،

   النواب والمستشارين المحترمين، والسادةاتالسيد

ثالثة والتي تم اغنائها ب والوثائق المرافقة له، 2013ذا آان قانون المالية لسنة ا

ة، األول عن الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، تقارير تقدم للبرلمان ألول مر

يتطرق بتفصيل للبرامج ة، والثالث يتعلق بالدين العمومي، والثاني يتعلق بالمقاص
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 الخطوط العريضة  أمامكم، فال بأس أن أستعرضالمبرمجة بهذه السنةوالمشاريع 

 . لبرامج عمل القطاعات الوزارية

 ةاالقتصاديبنيات التحتية يع الكبرى للوسيقتصر هذا التقديم على المشار

البرلمان ومن خالله الرأي العام الوطني من بنية التوزيع   لتقريبةواالجتماعي

  . والمجهود العمومي في هذا المجال2013القطاعي لميزانية 

  بما يناهز قطاع التربية الوطنيةففيما يخص البرامج االجتماعية، سيحظى 
 المدرسة الوطنية، وفي هذا  لتأهيلساسا مليار درهم ستخصص أ ,3742

اإلطار، ستعمل الحكومة على مواصلة المجهودات في مجال توسيع العرض 

 مؤسسة مدرسية باإلضافة الى البدء بإنجاز 569المدرسي عبر تسريع بناء 

  30 ثانوية و60 إعدادية متوفرة على داخليات باإلضافة الى80برنامج بناء 

باإلضافة الى ذلك، سيتم إطالق . االستجابة للطلب المتنامي، وذلك من أجل داخلية

 25الشطر األول من برنامج وطني لتعويض البنايات المدرسية الجاهزة يضم 

 مؤسسة مدرسية، وذلك من أجل الرفع من جودة المؤسسات التعليمية وتحسين 

 مدرسة 50 إنطالق إنجاز 2013آما ستعرف سنة . التعليمظروف التعلم و 

  .عاتية جديدةجما

ريادة الجامعة المغربية في التكوين واإلشعاع والبحث العلمي،  دعموحرصا على 

 من أجل درهممليار   9,66 غالف مالي يقارب لقطاع التعليم العاليسيخصص 

، وذلك من  التصدي لظاهرتي االآتظاظ وضعف الجودة التي يشكو منهما القطاع

حتية للمؤسسات الجامعية الحالية، والشروع توسيع وإعادة تأهيل البنيات الت خالل

 15.900أي ما يناهز ( مدرجا إضافيا 24 مؤسسات جامعية جديدة و6في بناء 

، وتسريع تطوير الشعب المهنية، والرفع من قيمة المنحة )ا جديدا بيداغوجيامقعد

 طالبا، والرفع من القدرة 216.800ومن عدد الطلبة الممنوحين ليصل إلى 
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، وإعطاء ا إضافيا سرير19.000ية لألحياء الجامعية بما يناهز االستيعاب

  . مطاعم جامعية جديدة لتقديم خدماتها للطلبة6االنطالقة ل 

مواآبة  بهدف لقطاع الصحة مليار درهم 12,37وسيخصص مبلغ يناهز 

الحق في الصحة للجميع فعيل إلى ت المجال والرامية السياسة الحكومية في هذا

الخدمات الصحية وآذا توزيعها بطريقة متكافئة على مجموع وضمان جودة 

ووعيا منها باألهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي والحساس،  .التراب الوطني

 للفترة" استراتيجية جديدة لقطاع الصحة"إطالق إلى بادرت الحكومة 

، ترتكز على تعزيز الشراآة بين القطاع العام والخاص ونهج 2012-2016

 و تقوم على خمسة محاور وهي توفير الخدمات الصحية طبية للقربسياسة 

 وتفعيل التغطية الصحية ؛ وتحسين حكامة قطاع الصحة؛وتحسين االستقبال

  .   و تطوير برنامج اليقظة الصحية ومحاربة األمراض؛األساسية

 وحدة طبية 30إنشاء ، 2013 سيتم خالل سنة وتفعيال لهذه اإلستراتيجية

و آذا تفعيل  ضع ثمانية مصالح للمساعدة الطبية االستعجالية، وو للقرباستعجالية

عزيز توفير وتتبع األدوية ، وت مصلحة متنقلة للمستعجالت واإلنعاش15

هذا،  .والمستلزمات الطبية األساسية على مستوى سالسل الخدمات االستعجالية

استكمال  ، واتهامواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين خدمضافة إلى باإل

 الدراسات  وآذا إطالق لمرآز االستشفائي الجامعي لوجدةاأشغال بناء وتجهيز 

اصلة أشغال بناء ، ومومن أجل بناء المراآز االستشفائية الجامعية ألآادير وطنجة

) ببني مالل وورزازات وتطوان والراشيدية(مراآز القرب لعالج السرطان 

 .) وأسفيوالعيون ومكناس، ووجدة وطنجة ب(ومراآز جهوية لعالج السرطان 
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المساهمة في ومحرآا حقيقيا للنمو وعامال من عوامل التقدم االجتماعي  وباعتباره

من   لقطاع السكنالحكومة اهتماما بالغا  أولت ،تحسين الظروف المعيشية للسكان

رد المعبأة في  درهم، بما فيها الموا ماليير4غالف مالي يناهز  خالل تخصيص

مجال إطار صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري حيث سيتم توسيع 

البنايات اآليلة للسقوط مع تعزيز موارده بحصيلة الرسم الخاص  ليشمله تدخل

من حصيلة الرسم المفروض على الرمل، % 20المفروض على حديد البناء و

 .2013 ة سن مليار درهم2,42ما سيمكن من رفع موارده إلى م

وتتمثل اإلجراءات األساسية المزمع تنفيذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 

عبر إعالن سبع مدن جديدة بدون   ''مدن بدون صفيح''برنامج   في تسريع2013

 والد تايمة، طنجة، تارآيست و-دروة، بوعرفة، وجدة، سوق السبت(صفيح 

 ومواصلة إنجاز ،''يلة للسقوطتأهيل المباني اآل''ومواصلة برنامج  ،)تويسيت

بالقرب من مراآش، الرباط، الدار البيضاء و طنجة، والرفع  ''مدن جديدة''أربع 

السكن االجتماعي المنخفض ''و ''السكن االجتماعي '' برامج من وتيرة انجاز
السكن الجديد الموجه "و ''السكن االجتماعي الموجه للكراء''وآذا  ،''التكلفة

  معفي من واجبات التسجيل   منتوج جديدإطالق، من خالل "طةللطبقة المتوس

لتمبر ومن واجبات التقييد في المحافظة العقارية بالنسبة للسكن الرئيسي الذي او

 5000 ه متر مربع وال يتعدى ثمن150 و 100تتراوح مساحته المغطاة  ما بين 

 .درهم للمتر المربع

ولة واألشخاص المسنين وذوي والمرأة والطفباألسرة وفي إطار العناية  
 تفعيل صندوق التكافل العائلي قصد 2013، ستعرف سنة االحتياجات الخاصة

  وفير فضال عن ت  .مساندة النساء المطلقات واألطفال الذين لهم الحق في النفقة

 لتفعيل استراتيجية وطنية للتنمية تهدف إلى الرفع من تمثيلية مليون درهم 694
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، مهملينطفال الاألو ومواآبة األطفال ضحايا العنف لمجاالت،النساء في جميع ا

ودعم األنشطة المدرة  ورفع مستوى مؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنين،

للدخل لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة، وآذا منح المساعدات المالية للجمعيات 

  .العاملة في المجال

جهودات تحسين ظروف تم مواصلة مت، سالشباب والرياضةقطاع وفيما يخص 

االستقبال في مراآز حماية الطفولة وتوسيع شبكة المخيمات مع الزيادة في طاقتها 

 مستفيد وتحسين الدعم المالي لفائدة جمعيات 300.000االستيعابية لبلوغ 

 آما سيتم العمل على تنمية شبكة المنشآت الرياضية ومنشآت االستقبال .الشباب

 1,3 د خصص لهذا القطاع غالف مالي يصل إلى وق. ومؤسسات القرب للشباب
  .مليار درهم

، سيترآز االهتمام على تغطية التراب الوطني بمؤسسات مجال الثقافةوفي 

خمسة عشر دار للثقافة وثالثة معاهد موسيقية  القرب الثقافية من خالل إحداث

ا آم ومسرحين وخمسة عشر مرآزا ثقافيا جديدا بشراآة مع الجماعات المحلية

لتمويل " الصندوق الوطني للعمل الثقافي"سيتم ضخ أموال إضافية من خالل 

اإلجراءات الرامية إلى تشجيع نشر وتوزيع الكتاب على الصعيد الوطني، وتنظيم 

الفعاليات الثقافية والمهرجانات الفنية وتطوير التراث الوطني المادي وغير 

  . مليون درهم571قدر ب وقد ُخصِّص لقطاع الثقافة غالف مالي ي. المادي

دعم السياسة الحكومية  سيرآز على ، فان المجهودقطاع االتصالأما فيما يخص 

 السمعي اإلعالم الوطني وتقوية تنافسية اإلنتاجالقائمة على االرتقاء بجودة 

البصري العمومي من خالل عقدين برنامجين جديدين لضمان التنزيل األمثل 

 . الحكامة الجيدةلدفاتر التحمالت، وفق قواعد
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اهللا والتزامات حفظه وتماشيا مع التوجيهات السامية لجاللة الملك محمد السادس 

، فستتم مواصلة الجالية المغربية المقيمة بالخارجالبرنامج الحكومي فيما يخص 

برنامج تدريس اللغة العربية وإنشاء المراآز الثقافية في البلد المضيف من أجل 

لجيل الثاني والثالث مع الوطن األم، وتعزيز الخدمات الحفاظ على أواصر ا

ألفراد الجالية الذين دعم العمل االجتماعي واالجتماعية داخل القنصليات بالخارج 

، وآذا تنمية الشراآة مع الجمعيات العاملة في مجال يوجدون في وضعية هشة

 383در بـ  غالف مالي يقاتوقد ُخصِّص لهذه الغاي .الجالية المغربية بالخارج
 . 2013 برسممليون درهم

 2013، خصص مشروع قانون المالية لسنة توفير مناخ سليم لالستثمارول

 والنهوض بالقطاعات وتحديث البنيات التحتيةاعتمادات مهمة لمواصلة إنجاز 

وبحكم أن نجاح المشاريع االستثمارية الكبرى ال يتوقف فقط على رصد  .المنتجة

، فإن الحكومة اختارت الحكامة الجيدة آرهان لبلوغ ورية الضراألغلفة المالية

األهداف المرصودة من خالل نهج سياسة تعاقدية وتشارآية مع مختلف األطراف 

  .ألن في تظافر الجهود وتكامل األدوار السبيل األنجع لنهج سياسة استثمارية مثلى

  :2013المزمع إنجازها برسم سنة  وفيما يلي جرد ألهم المشاريع

 :توسيع الشبكة الوطنية للطرق السيارة والطرق السريعة عبر 

 )آلم148.5(أشغال المقطع الرابط بين تازة والحسيمة  مواصلة إنجاز -

الذي سينهي اشغال تثنية محور وجدة )  آلم101(وبين سلوان وأحفير

 ؛ مليار درهم1,25و الناظور بكلفة تبلغ 
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بكلفة )  آلم27(لكبير  القصر ا-أشغال مقطع العرائش  مواصلة إنجاز -

 مليون 59بكلفة )  آلم8.4( مليون درهم و مدخل مدينة برشيد 283

 ؛درهم

 172المقطع الرابط بين برشيد وبني مالل على طول  مواصلة انجاز -

 لرباط لالطريق السريع المدارية  و مليار درهم6,1آلم بتكلفة تقارب 

 ؛هممليار در 2,8قدرها  بتكلفة  آلم41 على طول يتجاوز

  آلم 140طول على آسفي وبين الجديدة انطالق إنجاز الطريق السريع -

 .مليار درهم 4تقدر ب  وبتكلفة

مليار  9,3استثمارات تقدر بمبلغ  توسيع الشبكة السككية من خالل تخصيص 

إحداث الخط السككي  ومواصلة إنجاز أشغال القطار فائق السرعة؛ لدرهم

آهربة الخط الرابط بين فاس و ار البيضاء؛ الثالث الرابط بين القنيطرة  والد

  .و وجدة

  :  واصلة أشغال إنجاز وتوسعة وتأهيل الموانئ من خاللم  

في الميناء الجديد آلسفي المخصص مستقبال لتزويد  االشغالانطالق  -

 استغالله انطالقا من بالمحطة الحرارية ألسفي بالفحم و الذي يرتق

 ؛2017

حف الرمال في مينائي سيدي إفني مواصلة أشغال انجاز حواجز ز -

 ؛ مليون درهم 412بتكلفة تقدر ب وطرفاية 
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من مشروع ميناء طنجة  مواصلة أشغال إنجاز المرحلة االولى -

 مليار 8,9المتوسطي الثاني من طرف وآالة طنجة المتوسط بتكلفة 

  ؛درهم

   بكلفة تقدر بمارينا، باإلضافة إلى طنجة، بجديد صيد ميناء إنجاز -

 مليون درهم مرصدة في إطار 375، بما في ذلك درهم مليار 1,09

 .2016 -2012خالل الفترة ، العامة الميزانية

أشغال إعادة تهيئة المحطة  مواصلة أشغال تهيئة وتوسعة المطارات خاصة 

لمطار الدارالبيضاء وإنشاء محطات جديدة بكل من مطار فاس ومطار  1رقم

 ؛ مراآش

م خنيفرة وسد تيوين على وادي إريري بإقليم إتمام سدود تاملوت بإقلي 

 آلم من 15ورزازات وسد مارتيل الواقع على وادي مهيجرات على بعد 

 ؛ مدينة تطوان وسد تمكيت على وادي أسيف نيفر بإقليم الراشدية

  . مواصلة إنجاز مالعب رياضية من الجيل الجديد 

استثماري ف عبر رصد غال" المغرب األخضر"مخطط  إنجاز دعميتم سآما 

لتعزيز االستثمار الفالحي الخاص عبر  سيخصص أساسادرهم مليار  8,3يناهز 

ومواصلة البرامج المتعلقة   درهممليار  3صندوق التنمية الفالحية بدعم يناهز 

باقتصاد مياه الري، وتوسيع السقي بسافلة السدود، وتأهيل دوائر السقي و تعزيز 

ومواصلة أشغال عصرنة شبكات الري  خاصالشراآة بين القطاعين العام و ال

واستكمال أشغال توسيع المساحات السقوية   هكتار57.269على مساحة 

، وتسريع تنفيذ برنامج حماية مناطق السقي الصغير ) هكتار37.850(

 112آما يرتقب إعطاء انطالقة   هكتار،20.000والمتوسط على مساحة تناهز 
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الثالثة سنوات ال تم اعتماده في اشروع م235 ومواصلة انجاز ا جديدامشروع

 .مليار درهم 6,1يفوق  مشروع بغالف استثماري 347، أي بإجمالي الماضية

من خالل تقوية البنيات التحتية للماء دفعة جديدة اإلستراتيجية المائية  ستعرفآما 

الصالح للشرب بالوسط الحضري، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم 

ي وآذا إنجاز المنشآت الفنية للحماية من الفيضانات وإعادة تنظيم هذا القرو

وقد خصص لهذا الغرض غالف . القطاع وفق مقاربة تشارآية ومندمجة

  .2013برسم سنة  ماليير درهم 8استثماري يقدر بـ 

آما سيتم العمل على بلورة األهداف المحددة للسياسة البيئية والمتجلية على 

للبيئة والحفاظ على التنوع  المستدامةنظام للحماية الخصوص في وضع 

البيولوجي والفضاءات والمحميات والموارد الطبيعية، وآذا مواصلة البرنامج 

الوطني للتطهير السائل من خالل مواصلة دعم مشاريع التطهير التي توجد في 

 هذا بالموازاة مع متابعة.  مدينة ومرآز حضري100طور اإلنجاز في أآثر من 

 مطرحا تلقائيا 14البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية من خالل إعادة تأهيل 

  .  مليون درهم491 مطارح مراقبة بكلفة إجمالية قدرها 9وانطالق إنجاز 

، يقترح المشروع فرض للقطاع البيئيوفي إطار األهمية التي توليها الحكومة 

نيع المنتوجات البالستيكية رسم إيكولوجي على المواد التي تستعمل في تص

 مليون درهم سنويا  230المخصصة للتلفيف، مما سيمكن من تحصيل ما قدره 

وتقدر اعتمادات  ".الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة"يستفيد منها 

 مليون 828  بما مجموعه2013االستثمار المرصدة لقطاع البيئة برسم سنة 

  .درهم

إستراتيجية  «ة تنفيذ البرامج المعتمدة في إطارستتم متابع في موضوع آخر، و
 عبر تثمين المنتجات الصيد من خالل وضع برنامج وطني لمراقبة » هاليوتيس
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الجودة، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، 

المخطط الوطني لتهيئة الساحل وذلك عبر إتمام بناء نقطة التفريغ  ومواصلة

قرب (وإعطاء االنطالقة لبناء قرى الصيادين لبدوزة ) الحسيمة(ارن المجهزة إلنو

وآذا عبر انطالق إنجاز الدراسات ) قرب الصخيرات(واد يكم و ، )الجديدة

 )أآادير(ودويرية وإموران ) الناظور(  لشماللة   المجهزة التفريغ  بنقط  المتعلقة

للصيد من خالل بناء ميناء آما سيتم تعزيز البنية التحتية ) طنجة(وإمسا وتكموت 

وقد تم  .تشييد أسواق بيع السمك بالجملة جديد للصيد في طنجة ومواصلة مخطط 

لهذه اإلستراتيجية برسم سنة  درهممليون   900 رصد اعتمادات استثمار بمبلغ 

2013. 

وفي مجال الطاقة، سيتم العمل على مواصلة برامج تنمية الطاقات المتجددة 

ة من خالل إنجاز الوحدتين الكهربائيتين العاملتين بالفحم النظيف والنجاعة الطاقي

 لكل منهما بالجرف األصفر ومحطة أسفي بقدرة  ميغاواط350بقدرة تصل إلى 

(2x660) بجرادة والمحطة الشمسية  ميغاواط350ومحطة ب ميغاواط 

 400 ب  والمحطة الشمسية لعين بني مطهر ميغاواط500لورززات بقدرة 
 ومولدات طاقية  ميغاواط350 ومحطة لتحويل الطاقة عبر الضخ بقدرة ميغاواط

 1.720 بتزنيت ومختلف الحقول الريحية بقدرة  ميغاواط72تعمل بالديزل بقدرة 
ويقدر الغالف االستثماري المخصص لإلستراتيجية الطاقية برسم سنة  .ميغاواط

  .مليار درهم 13  بـ2013

 يعتبر تطوير المهن العالمية ني لإلقالع الصناعيالميثاق الوطوفي إطار تفعيل 

وفي هذا اإلطار  .للمغرب من األولويات االستراتيجية للسياسة الصناعية الوطنية

 أقطاب صناعية مندمجة مخصصة للخدمات 5  أو توسعةستتم مواصلة إنجاز

وقطبين صناعيين بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس وتطوان ووجدة المرحلة 

آما سيتم  مجين مخصصين لصناعة السيارات بكل من القنيطرة وطنجة،مند
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باإلضافة إلى إنجاز  انطالق اشتغال الشطر األول من المحطة الصناعية المندمجة

موازاة مع وبال. خمسة مناطق صناعية لإللكترونيك بالمحطات الصناعية المندمجة

يميائية والشبه آيميائية ذلك، سيتم الدفع بالمهن العالمية الجديدة، و خاصة الك

 آالتمويل  للتصنيع فضال عن توفير اإلجراءات المواآبة،والصناعات الصيدلية

والتكوين والبنية التحتية الالزمة وتقليص آلفة اللوجستيك وتسهيل المناولة 

وقد رصد  .الصناعية ونقل التكنولوجيا والعمل على تحقيق االندماج الصناعي

برسم سنة درهم  مليون 590 ـ استثماري يقدر بلهذه اإلستراتيجية غالف

2013 .  

تم مواصلة تفعيل مخطط ت، سالتكنولوجيات اإلعالمية الحديثةوفي ميدان 

من خالل تجهيز وربط المؤسسات التعليمية " 2013المغرب الرقمي "

باألنترنيت، ومواصلة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في إطار برنامج 

الذي يهدف " مساندة"، باإلضافة إلى متابعة تفعيل برنامج "ةالحكومة اإللكتروني"

وقد ُرصد  .إلى تمكين المقاوالت الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى المعلوميات

-2009خالل الفترة  مليار درهم 5,2لهذا المخطط اعتمادات استثمار بمبلغ 

 .سنويا  مليار درهم1  بمعدل2013

، عبر تعزيز 2020اصلة إنجاز رؤية ، ستتم موالقطاع السياحيوبخصوص 

تنافسية نسيج الفاعلين، وتنويع المنتوج السياحي، ووضع آليات للدعم من أجل 

دينامية استثمار مستدام، وآذا مواصلة اإلنعاش والتسويق المالئم قصد تطوير 

ويصل الغالف االستثماري المخصص لوزارة السياحة . جاذبية المناطق السياحية

  .  مليون درهم595إلى  2013برسم سنة 

 للصناعة التقليدية" 2015رؤية "آما ستتم مواصلة البرامج المندرجة في إطار 

إحداث ستة عالمات  من خالل تعزيز البنيات التحتية لإلنتاج والتسويق، عبر
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مسجلة و الشروع في بناء قرى الحرفيين و مناطق للنشاط الحرفي من الجيل 

ات التنمية الجهوية وأشغال إعادة تأهيل مجمعات الجديد، ومواصلة تنفيذ مخطط

الصناعة التقليدية، و تثمين مناطق النشاط الحرفي ومراقبة المعايير الضرورية 

ويصل الغالف االستثماري المخصص . المتعلقة بإنتاج األحذية وخزف الموائد

  .  مليون درهم330إلى  2013لوزارة الصناعة التقليدية برسم سنة 

" +مغرب تصدير"لة تفعيل البرامج المدرجة في إطار االستراتيجية تم مواصتوس

برنامج دعم اتحادات التصدير الجديدة، وبرنامج تدويل خمس معارض قطاعية و

تتعلق بقطاعات التكنولوجيات الجديدة وترحيل الخدمات والصناعات الصيدلية 

رنامج اعتماد والمنتجات المحلية والصناعات اإللكترونية وصناعة السيارات، وب

دعم للمنتجين الفالحين الصغار والمتوسطين، وبرنامج خاص بعقود تنمية 

في  اتحادا للتصدير 55الصادرات وذلك من خالل دعم وتأسيس وتنمية وتجميع 

وآذا برنامج التدقيق من أجل التصدير وذلك من أجل دعم المقاوالت   7201أفق 

ويتطلب تفعيل هذه .  التصديرال قدراتها في مجالصغيرة والمتوسطة وتحسين 

 خصص 2015في أفق   ماليير درهم3اإلستراتيجية تعبئة غالف مالي يقدر ب 

  .2013 برسم سنة درهم مليون  500 منها مبلغ 

العالم  مجموعة من التدابيرلفائدة 2013آما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 
مقاربة ندماج الترابي عبر  وفق مقاربة ترتكز على االالقروي والمناطق الجبلية

التقائية التدخالت القطاعية للدولة في مجاالت إنجاز الطرق القروية، جديدة تحقق 

والمراآز الصحية، والمؤسسات التعليمية، والربط بشبكات الماء والكهرباء 

  .واإلتصال

وستسهر الحكومة على ضمان تنسيق التدخالت القطاعية مع المشاريع المبرمجة 

 برنامج التأهيل الترابي، الذي يندرج في إطار المرحلة الثانية للمبادرة في إطار
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 ماليير درهم 5الوطنية للتنمية البشرية والذي ُخصص له غالف مالي يناهز 
  .2013 برسم سنة  مليار درهم1 منها 2015-2011خالل الفترة 

قروية آما ستعمل الحكومة على تعزيز اإلمكانيات المالية لصندوق التنمية ال

مع تخصيص  مليار درهم 1,5 إلى  مليار درهم1 من  ورفعهاوالمناطق الجبلية

  . لتفعيل االستراتيجية الجديدة لتنمية المناطق الجبلية مليون درهم500

  السيد رئيس الحكومة المحترم،

  السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

  السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

  راء المحترمين،السيدة والسادة الوز

  المحترمين،النواب والمستشارين  والسادة اتالسيد

مشروع والبرامج والمشاريع التي يتضمنها تلكم آانت أهم المعطيات المرقمة 

  . على مجلسيكم الموقرينالمقترح من طرف الحكومة2013 قانون المالية لسنة 

ح في أهدافه لقد أرادت الحكومة لهذا المشروع، الواقعي في فرضياته والطمو

ومتطلبات الدستور الجديد، أن المواطنين والمواطنات والمتجاوب مع انتظارات 

يكون لبنة جديدة في درب ترسيخ النموذج المغربي المتميز في الديمقراطية 

  .والتضامن االجتماعي

يأتي مشروع قانون المالية لهذه السنة في سياق اقتصادي وآما تعلمون، 

سم بانتظارات مجتمعية عالية تقابلها إرادة سياسية عالية واجتماعي استثنائي يت

لوضع بالدنا على طريق ربح تحديات االستقرار والتنمية وتمكين اقتصادنا من 



 
18

االستفادة من عناصر قوته وتعزيزمناعته في مواجهة األزمة االقتصادية العالمية 

لتهميش والترآيز في الوقت نفسه على معالجة معضالت الفقر والبطالة وا

  .والهشاشة

هذا المشروع إلى الوفاء بالتزاماتنا في برنامجنا الحكومي من خالل نتطلع اليوم 

إزاء المواطنين والمواطنات وهذا ما تطلب منا اعتماد الجرأة والطموح 

والمسؤولية في إعداد هذا المشروع مستمدين هذه المبادئ من مقتضيات الدستور 

الدولة والمؤسسات العمومية تي تدعو  ال34 و31الجديد وخاصة مواده 

 على تعبئة آل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب  إلى العملوالجماعات الترابية

والتعليم العالج  فياستفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق 

التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت  وجودةالميسرالولوج وذي ال

السكن و التكوين المهني واالستفادة من التربية البدنية والفنية  ونية الراسخةالوط

لوج الوظائف وو شغل أو في التشغيل الذاتيالوالدعم في البحث عن  الالئق

السلطات العمومية ، آما يدعو والعيش في بيئة سليمة العمومية حسب االستحقاق

 من ذوي االحتياجات وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى األشخاص والفئاتل

  .الخاصة

أن يتحمل، آل على قدر استطاعته، بالجميع  40 و39آما يلزم في مواده 

، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع  الجميعتحملوبأن يالتكاليف العمومية، 

  .الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد

ستور ويلزم بها السلطات العمومية وفي إطار في إطار هذه الحقوق التي يقرها الد

الواجبات التضامنية التي يلزم بها الدستور المواطنين آل حسب استطاعته يدعم 

بناء اقتصاد قوي وتنافسي هذا المشروع  نموذجنا التنموي المتميز المبني على 

  .ومجتمع متضامن و متماسك
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آل ،  الحية، وسائر الفاعلينيقتضي من آل القوىالمتميز والواعد السياق هذا إن 

استحضار التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بهدف توفير أسباب من موقعه، 

العيش الحر الكريم، لكافة أفراد الشعب المغربي، والسيما فئاته المعوزة، وشبابه 

   .حفظه اهللاتحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك محمد السادس ، الطموح

  " عملكم ورسوله والمؤمنون اهللاوقل اعملوا فسيرى"

 .والسالم عليكم ورحمة اهللا


