
  

  

 أمام دارةزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلو عرض السيد 

 اللجنة املكلفة ,ملالية مبجلس النواب ونظري%ا مبجلس املستشارين

صندوق االستثمار "حيمل اسم  إحداث حساب مرصد ألمور خصوصيةخبصوص  

"االسرتاتيجي  

*****  

  السيد الرئيس احملرتم،

  السيدات والسادة النواب احملرتمون،

جمددا يف إطار ما أسسنا له من تواصل مستمر مع جلنتكم  ألتقي بكميسعدين أن 

 اختاده من وما مت ،احملرتمة خبصوص تطورات األزمة املرتبطة جبائحة فريوس كورو%

تدابري ملواجهة تداعياIا االقتصادية واالجتماعية حتت القيادة النرية جلاللة امللك 

صل من خالل جمموعة من احملطات اهلامة كان آخرها حفظه هللا. وقد جتسد هذا التوا

لية cملصادقة على قانون املالية املعدل للسنة املا جَ وِّ النقاش املثمر والبناء الذي تُـ 

   .2020دمي احلصيلة نصف السنوية لتنفيذ قانون املالية للسنة املالية ، وكذا تق2020

 لتعبئةيف إطار انحن حريصون على االستئناس بكل اآلراء واألفكار واملسامهات ف

واجهة هذه اجلائحة. كما أننا حريصون على تفعيل مقتضيات القانون اجلماعية مل

التنظيمي لقانون املالية، وما ينص عليه من توطيد ألسس الدميقراطية التشاركية على 

  مستوى تدبري املالية العمومية. 
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تعلق املرسوم املهذا األساس، أتواجد بينكم اليوم ألقدم لكم، قصد اإلخبار، ى علو 

االستثمار  قصندو  ’‘xحداث حساب مرصد ألمور خصوصية حيمل اسم 

 ضيات القانون التنظيمي لقانون املالية.توذلك تطبيقا ملق ،’‘االسرتاتيجي

ب اجلاللة السامية لصاحاملرسوم تنفيذا للتعليمات هذا اعتماد كما تعلمون }يت ف

امللك حممد السادس نصره هللا، الواردة يف خطابه السامي املوجه إىل األمة مبناسبة 

الذكرى احلادية والعشرين لرتبع جاللته على عرش أسالفه املنعمني. هذا اخلطاب 

 ،الذي تضمن رؤية اسرتاتيجية لتدبري املرحلة اليت متر �ا بالد% يف ظل جائحة كورو%

الق إطو  ،ضرورة إطالق خطة طموحة لإلنعاش االقتصاديث أكد جاللته على حي

ية االجتماعية بتعميم التغطأساسا إصالح هيكلي كبري يف ا�ال االجتماعي، يتعلق 

 .القطاع العامتسريع إصالح ، و على كافة أفراد الشعب املغريب

عيل قصد التف جراءات الفوريةسنعمل على اختاد سلسلة من اإلطار، هذا اإلويف 

ذه . وتتمحور هالسامي امللكي اخلطاب يف الواردة السامية الكامل للتوجيهات

  :أساسية أولو�تة ثجراءات حول ثالاإل

طية االجتماعية؛ .1  تعميم التغ

طاع  .2  العام.إصالح الق

طة طموحة لإلنعاش االقتصادي؛ .3  إطالق خ

فبالنسبة للشق االجتماعي، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش املتعلق بتعميم 

طاب العرشالتغطية االجتماعية الذي أعلن عنه   ،جاللة امللك حفظه هللا يف خ



3 

 

والذي سيمكن من تعميم التأمني اإلجباري على املرض، والتعويضات العائلية، 

عية. وسيتم  تتوفر حاليا على تغطية اجتماوالتقاعد لفائدة كل األسر املغربية اليت ال

، وعلى 2021ذلك بشكل تدرجيي خالل اخلمس سنوات القادمة، انطالقا من سنة 

  مرحلتني: 

 وسيتم خالهلا تفعيل 2023إىل سنة  2021املرحلة األوىل متتد من سنة  •

 العائلية؛ والتعويضات اإلجبارية لصحية التغطية

وسيتم خالهلا تعميم  2025إىل سنة  2024املرحلة الثانية ومتتد من سنة  •

 التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

كاء االجتماعيني الشر وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية، سيتم فتح حوار بناء مع 
الستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن الرب%مج الزمين، واإلطار القانوين، 

   االصالح االسرتاتيجي اهلام.املتعلقة بتنزيل هذا  وخيارات التمويل

واِكبة التدابري القبليسلسلة من  اختاد سيتمجناح هذا اإلصالح العميق، ولضمان 
ُ
ة وامل

 واليت تتعلق على اخلصوص مبا يلي: 

 إصالح اإلطار القانوين والتنظيمي؛ .1

 إعادة ¤هيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العالجات؛ .2

شر ة املوجودة حاليا، للرفع من ¤ثريها املباإصالح األنظمة والربامج االجتماعي .3
 على املستفيدين، خاصة عرب تفعيل السجل االجتماعي املوحد؛

 إصالح حكامة نظام احلماية االجتماعية؛ .4

 اإلصالح اجلبائي املتعلق xقرار مسامهة مهنية موحدة.  .5
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لة امللك للتوجيهات السامية جلال وتفعيال العام،فيما يرتبط xصالح القطاع أما 

طاب العرش ية عاجلة االختالالت اهليكل، ستعطى األولوية ملحفظه هللا يف خ
للمؤسسات واملقاوالت العمومية، قـصد حتقيق أكرب قدر من التكامل واالنسجام يف 

إحداث وسيتم يف هذا اإلطار،  .مهامها، والرفع من فعاليتها االقتصادية واالجتماعية
ة وطنية مهمتها التدبري االسرتاتيجي ملسامهات الدولة، ومواكبة أداء املؤسسات وكال

 .العمومية

ما يلزم من  اختاذسيتم ولتحقيق األهداف املرجوة من هذا اإلصالح اهليكلي العميق، 
تدابري على املستوى القانوين والتنظيمي من أجل حذف املؤسسات واملقاوالت 

وجودها أو مل يعد وجودها يقدم الفعالية الالزمة. كما العمومية اليت استوفت شروط 
نجاعة ب هااعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربط سيتم العمل على تقليص

جتميع عدد من املؤسسات العمومية  عرب إنشاء أقطاب كربىهذا فضال عن  األداء.
ة وضمان ياليت تنشط يف قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من املردود

  النفقات. عقلنةالنجاعة يف استغالل املوارد و 

إلنعاش بلورة خطة مشولية ومندجمة لعلى  ، سيتم العملاالقتصاديوخبصوص اجلانب 

 ،االقتصادي تتضمن إجراءات أفقية ¤خذ بعني االعتبار اخلصوصيات القطاعية

يئة ظروف وIدف مواكبة االستئناف التدرجيي لنشاط خمتلف القطاعات وذلك �

  إنعاش اقتصادي قوي يف مرحلة ما بعد األزمة.

قتصادي على ميثاق اإلنعاش اال خالل األسبوع املاضيوقد مت يف هذا اإلطار، التوقيع 

املتعلق xنعاش قطاع السياحة يف مرحلة  2022-2020وعقد الرب%مج  ،والشغل

 .19ما بعد كوفيد



5 

 

اإلنعاش  كل الشركاء من أجل توفري ظروفويعترب هذان امليثاقان مبثابة تعاقد بني  

االقتصادي، وحتصني مناصب الشغل، وتقوية االخنراط يف القطاع املهيكل. وسيتم 

 حفظه مللكا جاللة عنه أعلن الذي االستثنائي املايل ا�هود توطيديف هذا اإلطار، 

 االقتصاد يف درهم مليار 120 عن يقل ال ما ضخ عرب العرش، خطاب يف هللا

مليار  75، حيث ستخصص واملتوسطة الصغرى وخاصة املقاوالت، ملواكبة الوطين،

الت ، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع املقاو درهم للقروض املضمونة من طرف الدولة

لصندوق االستثمار مليار  45يف حني سرتصد  اخلاصة والعمومية. هذا،

  .االسرتاتيجي

الذي صادقتم عليه،  2020املعدل للسنة املالية وقد رصد% يف إطار قانون املالية 

مليار درهم سيتم حتويلها هلذا الصندوق من امليزانية العامة للدولة. وستتم  15مبلغ 

مليار درهم يف إطار العالقات مع املؤسسات املالية الوطنية والدولية، ويف  30تعبئة 

  إطار الشراكة مع القطاع اخلاص.

دعم األنشطة اإلنتاجية ومواكبة ومتويل املشاريع  ستكون مهمة هذا الصندوقو 

الكربى  األوراش عرب متويل، بشكل مباشراالستثمارية الكربى من خالل التدخل 

 غري مباشر بشكلو ،من خالل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص للبنية التحتية

 دف تطويرها�أموال ذاتية  اليت حتتاج إىلدعم رساميل املقاوالت عرب املسامهة يف 

وخلق فرص الشغل. وعلى العموم سيكون انتقاء املشاريع اليت سيتم متويلها عرب 

  الصندوق، بناء على أثرها على التشغيل. 
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إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه cألساس  ،وسيتم يف هذا اإلطار

لالستثمار يف مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور املقاوالت الصغرى واملتوسطة أو 

   دعم االبتكار،....

  السيدات والسادة،

تلكم كانت أهم املعطيات اليت آثرت أن أتقامسها معكم خبصوص التدابري اليت نعتزم 

 تنزيل التوجيهات امللكية السامية املتضمنة يف خطاب العرشاختاذها بشكل فوري ل

املرسوم املتعلق xحداث حساب مرصد ألمور ، واليت يندرج ضمنها هلذه السنة

 .’‘االستثمار االسرتاتيجي قصندو  ’‘خصوصية حيمل اسم 

  سأبقى رهن إشارتكم للتجاوب والتفاعل مع خمتلف تدخالتكم وتساؤالتكم. و 

  

  انتباهكم، والسالم عليكم ورمحة هللا.أشكركم على حسن 


