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 بسم هللا الرمحــن الرحيــم

 عىل أ رشف املرسلنيوالصالة والسالم  
 

 الس يد رئيس جملس النواب؛

 الس يد رئيس جملس املستشارين؛ 

 الس يد رئيس احلكومة؛

 الس يد وزير ادلوةل؛

 ؛وكتاب ادلوةل الس يدات والسادة الوزراء

 الس يدات والسادة الربملانيون احملرتمون؛
 

قانون املالية لتقدمي مرشوع  ينمك املوقر يتقدم أ مام جملس  أ  أ ن  رشفيني  

 .2018 لس نة

عند ن نقف أ  البد  ،رشوعهذا امل قبل الرشوع يف بسط مضامني لكن 

ني السامني امللكي نيالرسائل املتعددة والوجهية اليت جاءت يف اخلطاب

 لعيد العرش اجمليد وافتتاح الس نة الترشيعية.

، ملدى قدرة منوذجنا حفظه هللا فالوقفة النقدية اليت قام هبا جالةل املكل

نا ل  سائ  ي   ،واملزتايدة للمواطنني عىل الاس تجابة للمطالب امللحةالتمنوي 

رابية ولك املؤسسات والهيئات املعنية ت   وبرملاان وجمالس   مجيعا حكومة  

الانكباب امجلاعي بلك مسؤولية  من أ جل ،ومجيع القوى احلية للبالد
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عطائه  صادقة   ووطنية   عىل بلورة رؤية مندجمة لهذا المنوذج، كفيةل بإ

 .هر  طو  عيق ت  ز العراقيل اليت ت  او  ، وت  انفسا جديد

ن يأ خذ بعني أ  جيب  ، أ يهتا الس يدات والسادة، اذليهذا المنوذج 

وفر وت   ،عنصفة اليت تضمن الكرامة للجميوامل   ةنالتمنية املتواز  الاعتبار

الولوج للخدمات  حتسنيو  ،رص العمل خاصة للش بابادلخل وف  

والقضاء املنصف  ،ج يف سوق الشغلدم  وللتعلمي اجليد امل  ، الاستشفائية

شاكل الزبونية والرشوة أ   احملفز عىل الاستامثر بعيدا عن لكو والفعال 

 والفساد.

ندجمة اليت دعاان جالةل املكل حفظه هللا والبد من التأ كيد بأ ن الرؤية امل 

لبلورهتا، هتم المنوذج التمنوي اذلي يتضمن مفهوما شامال للتمنية بلك 

أ بعادها الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية وادلينية والثقافية، 

مس توايت  اإىل همبا يف ذكل عنارص منوذج المنو لدلفع ب والهوايتية،....،

  جة للك فئات الشعب.م  د  عالية بصفة مس تدامة وم  

والبد من التأ كيد هنا، بأ ن الهدف ال سايس للك منوذج تمنوي هو توفري 

ظروف العيش الكرمي للك املواطنني يف وطن تسود فيه روح التعايش 

س تقرار، وانن والعداةل الاجامتعية، وتاكفؤ الفرص، وال من، والا

 الاجامتعية.اجملالية و، وتقليص الفوارق احلقوق ال ساس ية
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وقد أ كد جاللته أ كرث من مرة يف خطابته ال خرية عىل مسأ ةل توزيع 

 .تقليص التفاواتت بني لك الفئات واجملاالتالرثوة، ورضورة 

رؤية لمنوذجنا التمنوي يف  ووما من شك بأ ن صياغة أ ي تصور أ  

ومالءمة لك  الاس تجابةاملس تقبل، جيب أ ن تأ خد بعني الاعتبار رضورة 

اجيات الس ياسات العمومية النشغاالت املواطنني حسب ح

وخصوصيات لك منطقة، ولك هجة، ولك فئة وخاصة الفئات الهشة 

 والفقرية.

 بلفعللتكون  ،ورش اجلهوية تزنيل يعومن هذا املنطلق، ينبغي تس 

 نقل عرب  ، وذكلني احلاكمة الرتابيةسوحت  ،رافعة لتغيري هيالك ادلوةل

نقل  الاكفية، مبوازاة مع واملوارد املالية الكفاءات البرشية املؤهةل

كن جاء يف  داريرمتركز االإ الخراج ميثاق الاإ الاختصاصات وتسيع 

 .خطاب جاللته

ميكن  بناء منوذج تمنوي قوي دون اس تحضار الرأ سنل الالمادي،  كن ال

 يتداخل فيه واملس تدامةلتمنية البرشية وبناء االإنسان، من خالل تصور ل 

 املبادرة واالإبداع بدمع الكفاءة والتأ هيل والقدرة عىل ،الاجامتعي ادلمع

، والتحصني الرويح والفكري اد لك أ شاكل العنف وخلق الرثوة

 .والاحنرافوالتطرف 
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دماج الش باب وتأ هيلهم وانن اخنراطهم ويتعلق ال مر خصوصا  بإ

لبالدمه. ومن هذا املنطلق، دعا جالةل املكل االإجيايب يف املسرية التمنوية 

عىل تقوم  ،حفظه هللا اإىل بلورة س ياسة جديدة مندجمة للش باب

جياد احللول الواقعية ملشالكهم احلقيقية اإ التكوين والتشغيل قادرة عىل 

 حياء الهامش ية.خاصة بلقرى وال  

 السادة،و يهتا الس يدات أ  

وهجوية  ،منوذج تمنوي جديد بلورةاملمتثةل يف الثالث ال ولوايت  لّك   ت ش  

عناوين برزة خلطة معل تشاريك يعطي ، فعاةل والهنوض بلش باب

وبلورة  ،وامللموسة لتحدايت الفرتة املقبةل ،والواقعية ،جابت الصحيحةاالإ 

س ياسات مندجمة تس تجيب لتوهجات جالةل املكل السامية وتطلعات 

 الشعب املغريب.

خالل  تكون نرباسا للعمل احلكويمس   هذه ال ولوايت وما من شك بأ ن

هذه الوالية، من خالل الانكباب الفوري، وعرب اإرشاك اكفة الفاعلني 

عىل واع وبلورة التصورات والرؤى املعنيني وعىل رأ سهم ممثيل ال مة، 

 يل التوجهيات امللكية السامية.زن الكفيةل بت

عىل التفاعل السيع مع التوجهيات امللكية  ال كيد احلكومة رص  ح  كن أ ن 

اإرصارها عىل أ ن تعل من هذا املرشوع منطلقا  كلسده كذجي   ،السامية
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للتجاوب مع الانشغاالت اليومية للمواطنني وتلبية مطالهبم املس تعجةل 

الانكباب السيع عىل معاجلة لك مظاهر اخلصاص وامللحة، من خالل 

عرب اختاد التدابري  اوكذ .فئوية واجملاليةال  الاجامتعي وتقليص الفوارق

عادة الثقة وتاوز نتظارية الكفيةل بإ دلى الفاعلني الاقتصاديني  مناخ االإ

وتباطؤ وترية الاستامثر اخلاص، كنتيجة مواوعية لتداخل مجموعة من 

العوامل واملعيقات اليت أ ثرت عىل الثقة دلى الفاعلني اخلواص، تتعلق 

أ ساسا بأ داء االإدارة، والتحفزي اجلبايئ، وصعوبة المتويل، وأ جال ال داء، 

 . نزيمات سوق الشغل، ومياكواعف تنافس ية الاقتصاد الوطين

احلكومة عىل التفاعل والتجاوب  ص  ر  وهذه لكها حتدايت ورهاانت، حت   

مياهنا أ وال بأ ن بالدان حققت مكتس بات كبرية يف  السيع معها من منطلق اإ

 .مسارها التمنوي، ومسؤوليتنا مجيعا احلفاظ عىل هذه املكتس بات

د  هل سلةمة، ممتثةل يف فاختيارات بالدان التمنوية صائبة، و مرتكزاهتا وامحل

حول ثوابت ال مة،  فالاس تقرار الس يايس والاقتصادي والالتفا

جنازات الهامة يف بنيتنا التحتية والتطور امللموس يف اسرتاتيجياتنا  واالإ 

شادة جيابية واالإ والصورة االإ  ،وحتسن ظروف توازانتنا املالية ،القطاعية

حتت القيادة الرش يدة جلالةل  ادلولية بالإصالحات اليت تقوم هبا بالدان

عامليا عىل  68بالدان الرتبة  ل، وحتسني مناخ ال عنل، حيث حتتاملكل

(، والرتبة ال وىل Doing Busnissمس توى مؤرش ممارسة ال عنل )
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فريقيا والثالثة قاراي، مع العمل أ ن احلكومة  عىل مس توى دول شنل اإ

هدف ولوج دائرة الاقتصادات  ،يف اإطار واليهتا احلالية ،حددت

 امخلسني ال وائل عىل مس توى مؤرش ممارسة ال عنل.

ومن مسؤوليتنا مجيعا حتصني هذه املكتس بات وادلفاع عهنا، عرب 

املس بسمعة  التصدي بلك الوسائل للحمالت العدائية اليت تس هتدف

 ابية.مقاوالتنا الوطنية، أ و بملصاحل الاقتصادية لبالدان، أ و بوحدتنا الرت 

 املنطقة يف ومنوذجا    اس تنناء  لّك  ش  فبالدان، أ يهتا الس يدات أ هيا السادة، ت  

ب وكر ه من ت ش يد به لك ادلول ولك املنظنت العامل  بَّ من أ ح  ية، أ ح 

اعامتد هنج االإصالحات، حتت قيادة ملكية رش يدة،  كر ه، وذكل بفضل 

 وال منية. ةيف لك امليادين الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية وادليني

والبد هنا من التنويه بيقظة وتعبئة لك القوى ال منية، وتدخالهتا  

الاستباقية يف مواهجة خالاي التطرف واالإرهاب، وتفانهيا يف توفري ال من 

 للوطن واملواطنني.

ال أ نه، وبلرمغ  جنازات، فالزالت تعرتض تقداها مماإ ا حققته بالدان من اإ

البد من الوقوف بلك  ومن هذا املنطلق،. مجموعة من العوائق والتحدايت

املعيقات والاختالالت اليت حتول دون ولوج مواوعية وترد عىل 

املواطن املغريب اإىل اخلدمات الاستشفائية اجليدة يف اإطار الكرامة 
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كذكل دون اس تفادته من  ول  االإنسانية، وأ بناءه اإىل التعلمي اجليد، وحت   

ه يف االإدارة العمومية، وت عيق أ غراا القضاء املنصف والعادل، وقضاء  

 املستمثرين واملقاوالت، وحترم الش باب من فرص الشغل...

وحترص احلكومة عىل أ ن تضع احتياجات املواطنني وانشغاالهتم اليومية، 

حددت فقد ومن هذا املنطلق، وتشغيل الش باب يف مقدمة أ ولوايهتا. 

تنسجنن مع  ،ولويتني أ ساس يتنيأ   2018لس نة  ملرشوع قانون املالية

 :توهجاته الكربى

تعلمي وحصة عرب توفري  منادلمع غري املس بوق للقطاعات الاجامتعية أ وال: 

  .املوارد واملناصب املالية الرضورية

االإجراءات الرضيبية لتحفزي الاستامثر، ودمع  من حزمةاختاد اثنيا: 

وحتسني مواردها اذلاتية،  خاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة املقاوةل

. موازاة مع اإجراءات حتفزيية هتدف وتنافسيهتا، وختفيف الضغط الرضييب

اإىل تيسري خلق مناصب الشغل )برانمج حتفزي(، ودمع املقاوالت 

 . الناش ئة والاستامثرات الس ياحية

من  أ هيا السادة،أ يهتا الس يدات  مرجعيته، هذ املرشوع ويس متد  

توجهيات جالةل املكل حفظه هللا، والربانمج احلكويم اذلي صادقمت عليه 

 .2017أ بريل  26مبناس بة تنصيب هذه احلكومة بتارخي 
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نه  عطاء ال ولوية  اإ مرشوع ذو توجه اجامتعي واحض من خالل اإ

وخاصة التعلمي، والصحة، وتقدمي ادلمع للفئات للقطاعات الاجامتعية 

 الاجامتعية الهشة، وتقليص الفوارق  الاجامتعية واجملالية.

من أ جل تشجيعها الإعادة الثقة للقطاع اخلاص واملقاوةل وهو مرشوع 

عىل الاخنراط يف ادلينامية اليت أ حدتهثا خمتلف الاسرتاتيجيات 

خرض، وخمطط التسيع ويف مقدمهتا خمطط املغرب ال  القطاعية، 

؛ .الصناعي ، والاسرتاتيجية الس ياحية، والطاقات املتجددة،....

  وحتفزيها من أ جل خلق فرص الشغل للش باب.

 الس يدات والسادة،

عطاء ال ولوية للقطاعات الاجامتعية  ن اإ مرشوع قانون املالية لس نة  عرباإ

لل مهية الواحضة لهذه القطاعات يف حياة  بل ساس يرجع ،2018

 .وانشغاالهتم اليوميةاملواطنني 

اإصالح التعلمي، والهنوض بلقطاع الصحي، ويأ يت عىل رأ س ال ولوايت 

اجملالية، وخاصة بلعامل القروي واملناطق الاجامتعية و  تقليص الفوارقو 

 اجلبلية والنائية.   

بعتباره مرتكزا للتنش ئة  ورة قصوىرض اإصالح التعلمي  ويكتيس

من  ء املغاربةالاجامتعية السلةمة، والرتبية عىل القمي الوطنية، ولمتكني أ بنا
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رمتكل املهارات واملعارف، وتشجيعهم عىل البحث والابتاكر، وتيسري 

 اندماهجم الاقتصادي والاجامتعي والثقايف.

يمت  العمل عىل تفعيل التوجهيات امللكية السامية  ووفق هذا املنظور، س 

فامي يتعلق بتزنيل الرؤية الاسرتاتيجية الإصالح منظومة الرتبية والتكوين 

والبحث العلمي، خاصة عىل مس توى تعزيز رمتكل اللغات، وتعممي 

اإحداث املسارات املهنية ومالءمهتا مع سوق الشغل، وحتقيق التاكمل 

ية. هذا فضال عن تكييف اجملهودات بني خمتلف مكوانت املنظومة التعلةم 

 ،الهدر املدريس وتقليص ،عىل مس توى حتسني ظروف المتدرس

 ونس بة الاكتظاظ بل قسام.

سواء عىل جمهود اس تننايئ وقد حرصت احلكومة عىل رمتكني القطاع من 

 املناصب املالية أ و عىل مس توى الاعامتدات. مس توى

قطاع التعلمي اعامتدات ، ل2018فقد خصص مرشوع قانون املالية لس نة 

ماليري درمه بملقارنة مع س نة  5مليار درمه، أ ي بزايدة  59مالية بلغت 

منصب مايل يف اإطار  20.000. كن سيس تفيد القطاع من 2017

طار بر م س نة االإ ف منصب احملدثة يف نفس لأ   35التعاقد، ت ضاف اإىل 

 سنيت أ لف منصب بر م 55، أ ي أ ن القطاع اس تفاد مبا مجموعه 2017

 . ، وهو ما يفوق مجموع املناصب احملدثة للك القطاعات2018و 2017
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عطاء ، كن حظي قطاع الصحة بنفس اجملهود ال ولوية لسد من خالل اإ

اخلصاص اذلي يعرفه القطاع عىل مس توى ال طر الطبية وش به الطبية 

 .أ الف منصب مايل 4حوايل من خالل ختصيص 

 500بزايدة  ، أ يمليار درمه 14,8وبلغت الاعامتدات اخملصصة للقطاع 

هذا، دون احتساب املزيانية  .2017مليون درمه مقارنة مع س نة 

اخملصصة، يف احلساب اخلاص هببات دول جملس التعاون اخلليجي، لبناء 

عادة بناء وتهزي  املركزين الاستشفائيني اجلامعيني لطنجة وأ اكدير، و اإ

 .مليار درمه( 2,4)حوايل  الاستشفايئ ابن سينا بلربط املركز

وس ت خصص هذه الاعامتدات بل ساس لتحسني ظروف اس تقبال 

 املواطنني، وحتسني جودة اخلدمات الاستشفائية املقدمة هلم.

كن ت ويل احلكومة أ مهية خاصة ملواصةل تعممي التغطية الصحية خاصة 

ن ني ، رة، والطلبةبلنس بة للمس تقلني وأ حصاب املهن احل مَّ وأ بء وأ اهات امل ؤ 

 . الصحية االإجبارية بلقطاع العام يف اإطار نظام التغطية

املواطنني وخاصة س حرص احلكومة عىل حتسني ظروف استشفاء ف  وب ن  

والفقرية، فهيي حريصة كذكل عىل حتسني ظروف ولوج  املعوزةالفئات 

هذه الفئات اإىل السكن الالئق برشوط ميسة، مع توفري اخلدمات 
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موازاة مع مواصةل جمهودات القضاء عىل دور واملرافق العمومية الرضورية. 

 الصفيح، ومعاجلة البناايت املهددة بالهنيار.

شلك عام، والفقراء مهنم ومن املؤكد أ ن حتسني ظروف عيش املواطنني ب 

بشلك خاص، وانن ولوهجم بشلك منصف وعادل اإىل التعلمي والصحة 

والسكن، يرتبط ارتباطا وثيقا برضورة اإرساء التقائية وتاكمل الس ياسات 

 الاجامتعية العمومية، وحتسني حاكمة ادلمع املوجه للفئات الفقرية والهشة.

احلكومة أ مهية خاصة لواع قاعدة معطيات موحدة خاصة بلفئات  ويلت  و 

الفقرية والهشة، من أ جل انن العداةل والفعالية يف توجيه أ ليات ادلمع 

املبارش لهذه الفئات سواء تعلق ال مر بنظام املساعدة الطبية 

(RAMED) أ و بربانمج تيسري، أ و دمع ال رامل واملطلقات وذوي ،

 .الاحتياجات اخلاصة

راميد" من ويف هذا االإطار، فقد مكن تعممي نظام املساعدة الطبية "

ما ، أ ي % من النساء52مهنم  مليون مس تفيد 11,46 تسجيل ما يناهز

ويمت ختصيص  يفوق التوقعات خبصوص الفئة املس هتدفة من هذا النظام.

 ةال دوية واملس تلزمات الطبية املوهج ءمليار درمه س نواي لرشا 1ما يفوق 

 لهذه الفئات يف اإطار صندوق الامتسك الاجامتعي.
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 للمساعدات املالية املبارشة بر م من برانمج تيسري املس تفيدينوبلغ عدد 

مببلغ مايل  ،تلميذا 736.380وايل ح 2018-2017الس نة ادلراس ية 

وت شلك التلميذات املس تفيدات من هذا  .مليون درمه س نواي 500ناهزي  

 املس تفيدين.  وعمجممن % 46 الربانمج حوايل

أ ما خبصوص ادلمع املايل املبارش املوجه للنساء ال رامل، فقد اس تفادت 

. وبلغ الغالف املايل احملول 2017غشت اإىل غاية  72.662منه حوايل 

فلكف بتدبري هذا الربانمج الصندوق الوطين للتقاعد والتأ مني امللفائدة 

 (.2017س نة  بر ممليون درمه  572)مهنا درمه  مليار 1 حوايل

مليون درمه يف اإطار ادلخول املدريس للس نة  250كن مت رصد 

مليون حمفظة يف اإطار املبادرة  4,26، لتوفري 2018-2017ادلراس ية 

 .امللكية

تدابري هامة تتعلق  2018يتضمن مرشوع قانون املالية لس نة هذا، و 

عفاء التفويتات العقارية بغري عوض املنجزة يف اإطار الكفاةل من بإ 

تطبيق واجب التسجيل مع  ،الرضيبة عىل ادلخل املتعلقة بلرحب العقاري

 .%1,5النس يب اخملفض 

املس تفيدين توس يع قاعدة وبتعلاميت من جالةل املكل حفظه هللا، فسيمت 

 ،من خدمات صندوق التاكفل العائيل ليشمل النساء املعوزات
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 ،هنهلم بدون نفقة خالل فرتة الزواجاإ وأ طفالهن القارصين عندما يمت 

 .يف حاةل وفاة ال م املهمةل  املذكورةوكذا ال طفال املس تحقون للنفقة 

ويل ويف نفس س ياق اس هتداف الفئات املعوزة وتقليص الفوارق، ت  

جناز برانمج تقليص الفوارق الاجامتعية  احلكومة اهامتما خاصا لتسيع اإ

واجملالية بلعامل القروي، اذلي أ علن عنه جالةل املكل، بعتباره منوذجا 

فعليا اللتقائية الس ياسات الاجامتعية القطاعية وبرامج املبادرة الوطنية 

طاعات وزارية للتمنية البرشية، وتاكمل هجود اكفة املتدخلني من ق

 وجنعات ترابية ومؤسسات معومية.

اذلي تناهز لكفته  وتبلغ مجموع الاعامتدات اخملصصة لهذا الربانمج الهام

س نة ل  مليار درمه اكعامتدات أ داء 3,5حوايل ، مليار درمه 50االإجنلية 

 .2019 م س نة رب مس بق الزتامماليري درمه اكعامتدات  4و 2018

ستمت مواصةل دمع برامج املبادرة الوطنية للتمنية ومن هجة أ خرى، 

وتعزيز دور الاقتصاد الاجامتعي يف تطوير ال نشطة املدرة  ،البرشية

لدلخل لفائدة الش باب والنساء يف العامل القروي وال حياء الهامش ية. هذا 

لىى تقوية أ نظمة الرعاية الاجامتعية، والربامج املوهجة دلمع ال رسة  اإاافة اإ

الطفوةل والاعتناء بل شخاص املس نني وال شخاص يف واعية  وحنية

عاقة، و  مواكبة اجلهود املبذوةل لتعزيز حقوق املرأ ة وتفعيل مبدأ  املساواة، اإ
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موازاة مع مواصةل اجملهودات املبذوةل عىل مس توى حتديث وتيسري 

وتفعيل الاسرتاتيجية الوطنية فراد اجلالية بخلارج، املقدمة ل  اخلدمات 

 للهجرة واللجوء، ورمتتيع املهاجرين املقةمني ببالدان باكفة حقوقهم.

 الس يدات والسادة،

عطاء ال ولوية للقطاعات الاجامتعية ي   ن اإ طار تأ كيد الرتابط ناإ درج يف اإ

الوثيق بني رضورة الهنوض بلرأ سنل البرشي وحتقيق المنو الاقتصادي 

ليه بالدان. فبلوغ نسب عالية من المن و عرب التوجه حنو اذلي تطمح اإ

ا الرافعة تعل من ش باهبعىل أ ن  ،التصنيع مرتبط مبدى قدرة بالدان

ال ساس ية لتحقيق هذا الهدف، من خالل الاستامثرات الرضورية 

يف ميادين الرتبية والتعلمي والتكوين املهين والصحة  بةالصائ  واملس تدامة و 

 .والشغل

دماج  وما من شك يف أ ن اإصالح التعلمي يعد مدخال أ ساس يا لتحسني اإ

الش باب يف سوق الشغل ومالءمة تكويهنم مع التحول الاقتصادي 

 لبالدان، والتوجه حنو التصنيع وما يقتضيه من تكوينات دقيقة.

تسيع اإخراج اخملطط الوطين للهنوض ن احلكومة حريصة عىل أ  كن 

نعاش بلشغل وواع ال ليات العم  لية لتفعيهل، خاصة عرب تقيمي برامج اإ



16 
 

د سوق التشغيل، ومراجعة أ ليات الوساطة وتفعيل النظام الوطين لرص

 .الشغل

، اإجراء هاما 2018ويف هذا االإطار يتضمن مرشوع قانون املالية لس نة 

االإعفاء لل جر الشهري االإجنيل رشوط الاس تفادة من حتسني  يريم اإىل

 ادلوةل ملحت، ومن درمه 10.000 حدود يف من الرضيبة عىل ادلخل

 :وذكل من خالل ،«حتفزي» برانمجيف اإطار  ،الاجامتعية لالشرتااكت

  الاس تفادة من هذه الامتيازات من املقاوالت احلديثة النشأ ةرمتكني 

 االإحداث؛رشوع يف الاس تغالل عوض اترخي ال ابتداء من اترخي 

  أ جراء  10بلنس بة ل التنصيص عىل الاس تفادة من هذا االإعفاء

 ؛حاليا 5عوض 

   احملدثة خالل الفرتة املمتدة من  للمقاوالترمتديد أ جل هذا الاعفاء

 .2022ديسمرب  31اىل  2018يناير  فاحت

وي ضاف اإىل لك هذه االإجراءات، مواصةل تفعيل برانمج املقاول اذلايت 

شهر أ لف مقاول ذايت هناية  50اذلي بلغ عدد املس تفيدين منه ما يفوق 

للمقاوالت املبتدئة  غشت ، بالإاافة اإىل تكييف ادلمع واملواكبة

قرار تدبري هام يقيض بواملبتكرة، خاصة عرب  الرضيبة عىل لتخفيض من اإ
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ثر املسامهة يف رأ س مال املقاوالت  ،الرشاكت والرضيبة عىل ادلخل اإ

  الناش ئة املبتكرة يف جمال التكنولوجيات احلديثة.

تعزيز أ ليات امحلاية القانونية احلكومة عىل  عمل  خرى، س ت  أ  ومن هجة 

والاجامتعية للعنل من خالل اإخراج النصوص التنظةمية والقانونية 

يف اإطار مرشوع قانون املالية  التنصيصموازاة مع  رة للشغل،ؤّط  امل  

اخملول للتعويضات  من الرضيبة عىل ادلخل عىل أ ن االإعفاء 2018لس نة 

مت اللجوء  منح سواء  عن الرضر املمنوحة يف حاةل الفصل عن العمل، ي  

هذا، اإاافة اإىل تبس يط  لح حتكةمي.اإىل احملامك أ و يف اإطار مسطرة ص  

تفادة من التعويض عن فقدان الشغل، بعد تفعيل رشوط الاس  

مليون  250حوايل  دت هل احلكومة ص  مقتضيات هذا االإجراء اذلي ر  

 .درمه

وتفعيال للتوجهيات امللكية السامية، س تعمل احلكومة عىل االإرساع 

قامة اجمللس الاستشاري للش باب والعمل امجلعوي،  سة سَّ ؤ  ك  بإ

بداء الرأ ي وتتب    ع واعية الش باب.دس تورية للنقاش واإ

هذا، موازاة مع مواصةل تفعيل لك التدابري الرامية للعناية بلش باب من 

مؤسسات دور الش باب، وتعزيز البنيات الراياية تأ هيل وتطوير خالل 

 .  ، ودمع لك أ شاكل االإبداع الثقايفللقرب
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 الس يدات والسادة،

ن اإشاكلية تشغيل الش باب ت   شلك اإحدى أ مه أ ولوايت احلكومة يف اإ

 والوالية احلكومية كلك. 2018اإطار مرشوع قانون املالية لس نة 

ومراجعة أ ليات اإصالح التعلمي والتكوين املهين، من ال كيد أ ن  و

، وحتسني مردودية برامج التشغيل، لكها تدابري هامة ستسعى الوساطة

 احلكومة لتفعيلها لتحسني وتقوية اندماج الش باب يف سوق الشغل.

مواكبة املقاوةل الوطنية وتدليل لك  عىل كذكل احلكومة حريصةلكن 

تشجيعها عىل تشغيل الش باب، سواء  أ جل واهجها منالعراقيل اليت ت  

أ و عىل مس توى  ،أ و عىل مس توى أ جال ال داء ،عىل مس توى المتويل

أ و عىل مس توى تقوية اسرتداد متأ خراهتا من الرضيبة عىل القةمة املضافة، 

 تنافسيهتا.

فاجملهودات املبذوةل عىل مس توى الاسرتاتيجيات القطاعية كخطط 

الصناعي، والطاقات املتجددة، بالإاافة املغرب اخلرض، وخمطط التسيع 

ة لتحسني مناخ ذاإىل املشاريع الكربى للبنية التحتية، والتدابري املتخ

ال عنل، هتدف بل ساس اإىل تطوير النس يج املقاواليت الوطين وحتسني 

 ، وتقوية مسامهته يف خلق الرثوة وتشغيل الش باب.تنافسيته
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يت اس تقطبهتا بالدان بفضل هذه وما من شك بأ ن الاستامثرات الكربى ال

شلك قاطرة لتقوية وتطوير املقاوةل الوطنية، وخاصة ، ست  اتاجملهود

 .والصغرية جدا الصغرى واملتوسطة

س ت واصل احلكومة اجملهود االإرادي دلمع الاستامثر ومن هذا املنطلق، 

ماليري درمه، لتبلغ ما  5العمويم من خالل رفع الاستامثرات العمومية بـ 

 مليار درمه. 195وعه مجم

مجموعة من  2018يتضمن مرشوع قانون املالية لس نة  ذكل وموازاة مع

من  التدابري املوهجة بل ساس دلمع املقاوةل، وحتفزي الاستامثر اخلاص

أ جل احملافظة عىل مناصب الشغل احلالية وخلق فرص شغل جديدة 

يف أ خر  %8,5ت سامه يف ختفيض نس بة البطاةل للوصول اإىل نس بة 

 يتعلق ال مر بل ساس بـ :و  الوالية،

  اإحداث جدول تصاعدي لل سعار يف جمال الرضيبة عىل الرشاكت

، وذكل لتخفيف ول ال سعار النسبية املطبق حالياعوض جد

 الضغط الرضييب عىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

  لفائدة نظام القبول املؤقترمتديد منح الاس تفادة من امتيازات ،

املعدات املس توردة يف اإطار مشاريع مواوع اتفاقيات استامثر 

رجاع.  واملشاريع املموةل بواسطة مساعدات مالية غري قابةل لالإ
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 والزايدة يف  االإعفاء من واجبات التسجيل بر م معليات تأ سيس

 .رأ س مال الرشاكت أ و اجملموعات ذات النفع الاقتصادي

  عطاء دينامية جديدة لالستامثر يف  القطاع الس يايح من خاللاإ

عفاء ال رايض العارية املقتناة املسستمثرين من واجبات تسجيل  اإ

. وفق رشوط حمددة ، وذكلبغرض تشييد مؤسسات فندقية

الامتيازات نفس  ح مؤسسات التنش يط الس يايحمنبالإاافة اإىل 

 .للمنشأ ت الفندقية الرضيبية

اجلبائية ال تكفي وما من شك يف أ ن التنويع القطاعي والتحفزيات 

واليت وطين تنافيس، بل البد من أ ن يواكبه الوحدها لتطوير نس يج مق

استامثر جيد لس ياسة الانفتاح وتنويع املنافذ وال سواق اليت اختارهتا 

 بالدان حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل حفظه هللا.

 اتيجيةالاسرت ويل احلكومة أ مهية خاصة لتنفيذ الرؤية ويف هذا الصدد، ت  

جلالةل املكل يف هذا اجملال، واليت هتدف اإىل تعزيز االإشعاع ادلويل 

قلةمي،  ،للمغرب وادلفاع عن مصاحله العليا، وتوطيد موقعه كفاعل اإ

 .سرتاتيجية، وتنويع رشاكئهوحتصني مصاحله الا

وتتجسد أ وىل ال ولوايت يف تفعيل الس ياسة االإفريقية للمغرب اليت  

 أ سس لها جالةل املكل حفظه هللا، من خالل العمل عىل تعزيز
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والتتبع ادلوري وامليداين الإجناز  القارة، ومناطق دول لك مع العالقات

املوقعة مع هذه ادلول، موازاة مع توطيد هجود  واالتفاقيات املشاريع

فريقيا دلول دان للمجموعة الاقتصاديةانضنم بال  .(CEDEAO) الغربية اإ

سامه واليت ت  مبقاوالتنا الوطنية يف ش ىت القطاعات، اليفوتين التنويه وهنا 

بشلك اإجيايب يف تزنيل رؤية جالةل املكل حفظه هللا، يف تمنية القارة 

جنوب -واسع يف التعاون جنوب االإفريقية، عرب رشااكت واعدة، واخنراط  

 الفعيل والتضامين.

والبد هنا من التنديد القوي والشديد مبن يريد أ ن ميس مسعة هذه 

املؤسسات واملقاوالت بدافع العداء والغرية واحلقد واحلسد من جناحاهتا، 

عىل ذكل أ نه يف عز  لَّ د  البدلان االإفريقية الشقيقة معها. وال أ   ب  وتاو  

يبوال، اكنت رشكة اخلطوط امللكية املغربية يه رشكة  اش تداد أ زمة وبء اإ

 ةالطريان الوحيدة يف العامل اليت اس مترت يف التوجه اإىل البدلان املعني

 حىت ال يمت عزلها عن العامل اخلاريج.

ولعل أ حسن ما ميكن أ ن جنيب به ميل هذه الترصحيات الالمسؤوةل هو 

ص  اإ هذا البيت الشعري ل يب الطيب املتنيب: "  ق  ّميت من ان  ذ   ذا أ ت ت ك  م 

ل  ف ه  ة  يل بأ يّن اكم   ".يي  الّشهاد 
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 الس يدات والسادة،

اإن حتقيق رشوط التمنية الاقتصادية والاجامتعية املتوازنة يرتبط ارتباطا 

وثيقا برضورة التفعيل السيع للجهوية، وما يرتبط بذكل من حتويل 

طالق خملططات التمنية للموارد والاختصاصات،  وتسيع لالرمتركز ، واإ

اجلهوية يف اإطار تعاقدي وتشاريك بني القطاعات الوزارية واملؤسسات 

 .العمومية واجملالس الرتابية

كومة اجملهود املايل املوجه دلمع اجلهات يف احلويف هذا االإطار، س ت واصل 

ممارسة اختصاصاهتا، من خالل الرفع من حصهتا من الرضيبة عىل ادلخل 

لهيا اعامتدات مالية 4% اإىل 3عىل الرشاكت من  والرضيبة %، ت ضاف اإ

من املزيانية العامة لدلوةل ، أ ي أ ن اجلهات ستس تفيد من حتويالت مالية 

 ماليري درمه.   7من مزيانية ادلوةل مبا مجموعه 

االإداري  يثاق الالرمتركزالسيع مل  عامتدالاكن س تعمل احلكومة عىل  

 والرشوع يف تفعيهل، وواع خمطط لتحويل الاختصاصات للجهات

تزنيل اإاافة اإىل مواصةل هذا، . موازاة مع حتويل املوارد املالية والبرشية

حيث بلغ  ،النصوص التنظةمية املنصوص علهيا يف القانون التنظةمي للجهة

أ ي أ ن  ،نصا 69 لصأ  نصا تنظةميا من  66عدد النصوص املصادق علهيا 

 % من النصوص التنظةمية قد مت اعامتدها.95
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واكبة امجلاعات الرتابية لبلوغ حاكمة ويل احلكومة أ مهية خاصة ملت  هذا، و 

 ،وتمنية مواردها اذلاتية جيدة يف تدبري شؤوهنا وممارسة اختصاصاهتا

 وخاصة عىل مس توى تأ هيل املوارد البرشية.

عطاء ال ولوية لتفعيل الزتامات القطاعات الوزارية  كن حترص عىل اإ

واملؤسسات العمومية يف اإطار اتفاقيات برامج التمنية احلرضية املندجمة 

املوقعة مع خمتلف املدن وال قالمي، موازاة مع تقدمي املواكبة الالزمة، 

قلةمية وامجلاعية، وعىل ر  أ سها  لتسيع اإجناز اخملططات التمنوية اجلهوية واالإ

قالمي اجلنوبية اذلي يعترب منوذجا لالرتقاء والتطور لبايق  المنوذج التمنوي لل 

اجلهات، ومياال ممتزيا لتفعيل الالتقائية والعمل املتاكمل بني املصاحل 

 املركزية واجلهات من أ جل منو هجوي متوازن. 

س ت عطي   املكل حفظه هللا،تفعيال لتوجهيات جالةلومن هجة أ خرى، و 

احلكومة ال ولوية لتسيع اإصالح االإدارة، وجعلها يف خدمة املواطن 

لهيم، ورمتكيهنم  واملقاوةل، وحتسني ظروف اس تقبال املواطنني واالإنصات اإ

 .من قضاء مصاحلهم يف أ جال معقوةل

وس ت حرص عىل التطبيق الصارم ملبدأ  ربط املسؤولية بحملاس بة، وتطبيق 

ذلين يتسببون يف تعطيل مصاحل املواطنني القانون عىل املسؤولني ا

شلك صالح القضاء، ي  أ واملشاريع اليت هتمهم. ومما الشك فيه أ ن مواصةل اإ 
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دون رمتيزي بني املواطن الضننة ال ساس ية لتطبيق القانون عىل امجليع 

  واملسؤول.

تعزيز منظومة الزناهة ومواصةل حماربة الرشوة،  س تعمل احلكومة عىل كن

التزنيل ال ميل لالسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد والعمل من خالل 

ت واصل تزنيل االإصالحات الهيفلكية ذات ال ولوية، وس   عىل تتبعها وتقيةمها.

وعىل رأ سها اإصالح القانون التنظةمي لقانون املالية، وتفعيل املقاربة 

يف خلق  والرفع من فعاليهتا العمومية ةاجلديدة لتدبري املشاريع الاستامثري

الرثوة وفرص الشغل، وحتسني أ ثرها املبارش عىل مس توى عيش 

. هذا بالإاافة اإىل مواصةل اإصالح انظمة التقاعد، واالإصالح املواطنني

 اجلبايئ، وحتسني حاكمة املؤسسات العمومية.

 الس يدات والسادة،

والتدابري اليت ترشفت بعراها أ ما جملس يمك، بالستناد اإىل ال ولوايت 

حتقيق منو لالقتصاد الوطين  2018مرشوع قانون املالية لس نة يتوقع  

دينامية القطاعات غري مرتكزا بل ساس عىل مواصةل ، %3,2يف حدود 

% هذه الس نة، 3,2% مقابل 3,7اليت ستمنو يف حدود  الفالحية

وال وراش الكربى،  عيةالقطا الاسرتاتيجياتتفعيل خمتلف بفضل 

 ع  كن يتوقَّ  وتزنيل اجلهوية ولك التدابري املوهجة دلمع الاستامثر واملقاوةل. 
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ل التحمك يف معدل التضخم يف حدود و  ت   املرشوع %، ما 1,5اص 

س ةم كّ ن  من املسامهة يف اس تقرار ال سعار واحلفاظ عىل القدرة الرشائية 

تقليص جعز  التوازانت املالية عربللمواطنني. هذا، مع مواصةل ابط 

 .2018% س نة 3املزيانية اإىل 

 الس يدات والسادة،

يف ظرفية لها خصوصيات  2018يأ يت مرشوع قانون املالية لس نة 

 .وحتدايت وطنية وانتظارات وطموحات للك رشاحئ اجملمتع املغريب

من خالل خطابه ال خري، خارطة  هللا وقد واع لنا جالةل املكل حفظه

اليت جيب أ ن تؤطر معلنا فامي ييل من ال ايم وال شهر الطريق 

نتظارات التمنية   ، وعىل رأ سهاوالس نوات، من أ جل حتقيق هذه االإ

الكرامة للجميع وتوفر ادلخل وفرص املتوازنة واملنصفة اليت تضمن 

الشغل، والتعلمي اجليد، واخلدمات الصحية اليت تضمن الكرامة 

االإنسانية، والقضاء املنصف والفعال، واالإدارة الناجعة اليت تكون يف 

 خدمة املواطنني.  

اقتصاديني واجامتعيني، أ ن  ومسؤوليتنا مجيعا، حكومة وبرملاان وفاعلني

عىل  ،ات جالةل املكل وأ ن نعمل، لك من موقعهنكون يف مس توى تطلع

صن مكتس بات تقدمي املقرتحات ا لكفيةل ببلورة منوذج تمنوي جديد، حي 
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قلص من بالدان، ويس تجيب للمطالب امللحة واملزتايدة للمواطنني، وي  

قق العداةل الاجامتعية مبفهواها الشامل، وي دمج الش باب الفوارق، وحي  

 يف تمنية وطهنم.   بعتبارمه فاعال أ ساس يا

واحلكومة حريصة عىل التفاعل السيع مع التعلاميت امللكية السامية، 

طار تشاريك مع لك الفاعلني من أ جل تفعيل معبأ ة و  للعمل يف اإ

ال ولوايت اليت حددها جاللته، سواء تعلق ال مر بلمنوذج التمنوي، 

 الس ياسة املندجمة للش باب. أ و اجلهويةأ و 

، 2018ال ولوايت اليت حددانها ملرشوع قانون املالية لس نة كن أ ن 

هتتدي بلتوجهيات امللكية السامية، خاصة ما تعلق مهنا بالس تغالل 

ال ميل للوسائل املتاحة، وتوجهيها بل ساس لقطاعي التعلمي والصحة، 

، واس هتداف الفئات الهشة والفقرية، مع احلرص لك وارقفوتقليص ال

ضار مبادئ النجاعة والفعالية يف تزنيل املشاريع احلرص عىل اس تح

 وتتبعها.

يف اإطار هذا  ومن هجة أ خرى، فالرفع من الاستامثرات العمومية

، واعامتد التدابري املوهجة لتحفزي الاستامثر اخلاص، هيدف املرشوع

عادة الثقة للمستمثرين وتشجيع املق والت عىل خلق فرص ابل ساس اإىل اإ

 الشغل للش باب.
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هو ، أ يهتا الس يدات أ هيا السادة، 2018لس نة قانون املالية  وعمفرش 

مرشوع اجامتعي هيدف للتجاوب مع انتظارات املواطنني ال ساس ية عىل 

صصت احلكومة حوايل نصف وقد خ   مس توى الصحة والتعلمي والشغل.

 .الاجامتعيةاملزيانية للقطاعات 

كبة املقاوةل الوطنية وهو مرشوع الس تعادة دينامية الاستامثر اخلاص وموا

شجيعها عىل خلق فرص الشغل للش باب، ومواصةل دمع من أ جل ت 

  .الاستامثرات العمومية لنفس الهدف

رادي 2018املالية لس نة  اإجنال، مفرشوع قانون ، هو مرشوع اإ

ومتوازن، ذو معامل اجامتعية واحضة، وهيدف اإىل أ ن يكون رافعة للمنو 

 الاقتصادي.  

ذا اكن حتقيق هذه ال هداف مرتبطا بقدرة احلكومة عىل التفعيل السيع  واإ

خملتلف التدابري املتضمنة يف املرشوع، فهو مرتبط كذكل مبدى تفاعل 

 الاقتصاديني والاجامتعيني وعىل رأ سهم القطاع وتاوب الفاعلني

لروح الوطنية الصادقة من أ جل أ ن جنعل من اخلاص، واس تحضارمه 

رساء أ سس  منعطفا لتعزيز، 2018مرشوع قانون املالية لس نة  الثقة واإ

العمل التشاريك من أ جل بلورة منوذج تمنوي يكون يف مس توى تطلعات 
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من س بل فئات الشعب املغريب هللا بمتكني لك  هجالةل املكل حفظ

 العيش الكرمي، يف مغرب مس تقر ومزدهر.  

شارتمك طوال مسار     صغائمك، وسأ بقى رهن اإ شكرا عىل حسن اإ

 مناقشات ومداوالت هذا املرشوع. 

 وهللا املوفق، والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.


