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 خطاب السيد صالح الديـن مـزوار 
  وزير اإلقتصاد والمالية بمناسبة تقديم مشروع

   أمام مجلس النواب2009قانون المالية لسنة 
  2008 أكتوبر 22 بتاريخ

-*-  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  سيــدي الرئيـــس
  

  السيدات والسادة النواب المحترمون 
  

قدم لكم بإسم حكومة صاحب يشرفني أن أقف أمام مجلسكم الموقر أل
 الذي يشكل ثاني مشروع 2009الجاللة نصره اهللا مشروع قانون المالية لسنة 

  . الحالية  من طرف الحكومة تقديمهقانون مالية يتم 
  

امج نإلى مواصلة المسيرة لتحقيق أهداف البرمشروع القانون هذا يسعى و
، 2007أكتوبر   31  الحكومي الذي صادق عليه مجلسكم الموقر بتاريخ

مستلهما توجهاته الرئيسية من التعليمات الواردة في الخطب والرسائل الملكية  
 وخاصة منها الخطب التي تفضل صاحب الجاللة بإلقائها بمناسبة عيد ،السامية
    والتي، وافتتاح الدورة البرلمانية الحالية، وذكرى ثورة الملك والشعب،العرش
 رئيسية الهدافاأللمزيد من الجهود بغية بلوغ  الحكومة على بذل ا فيهاحث

  : التاليـــة 
  

، والحفاظ على بقى أولى األولوياتن الوحدة الترابية للمملكة التي تصو .1
 دائم بالقيم الدينية والثقافية المغربية ثفتحة مع تشبتالهوية الوطنية الم

 ؛ وتوطيد األمن وسالمة المواطنين ،المرتكزة على االعتدال والوسطية
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وإصالح قطاع  ، وحقوق اإلنسان،أسس دولة الحق والقانونتكريس  .2
  وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة ؛  ،وتخليق الحياة العامة ،العدل

  
ظيم انتخاب ستشهد السنة المقبلة تناطية التي مواصلة  المسيرة الديمقر .3

مجالس الجماعات المحلية الحضرية والقروية التي تمثل قاعدة أساسية 
سين الحكامة الترابية، وإطارا قراطية، وعامال جوهريا في تحمللدي
 محطة بارزة االنتخاباتوستشكل هذه . افر الجهود من أجل التنميةلتظ

في مسيرتنا الديمقراطية باعتبار القرار الملكي القاضي بتخفيض سن 
 المرأة في يةتقوية تمثيلالدعوة إلى  و، سنة21 إلى سنة 23الترشح من 
 لمنتخبة؛الهيئات ا

  
وإنعاش الشغل والحرص على التوزيع العادل لثمار تسريع وتيرة النمو  .4

 . قيم التعاون والتضامن تكرسلتأمين ظروف تنمية مستدامةالنمو 
 
 ركز السيد الوزير األول عند تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسكم ولقد

ت الملكية السامية، الموقر على أولويات هذا البرنامج المتمثلة ، وفقا للتوجيها
ومواصلة سياسة األوراش ،  القطاعية والهيكلية اإلصالحاتفي مواصلة إنجاز 

المقاوالت والمبادرات وتشجيع  ،القوة االستقطابية للبالد ودعم  الكبرى،
 وتوفير شروط ،واعتماد استراتيجيات للنهوض بالقطاعات الواعدة ،الخاصة 

اش القطاعات االجتماعية ومحاربة الفقر التنمية البشرية المستدامة عبر إنع
   .متجددوالهشاشة وتفعيل سياسة القرب في إطار عقد اجتماعي 

  
 وعلى ضوء ما حققته الحكومة من ، من هذا اإلطار المرجعياوانطالق

 واعتمادا على معطيات الظرفية االقتصادية والمالية وآفــاق ،إنجازات
الذي أتشرف بعرضه  2009ة لسنة تم تحضير مشروع قانون المالي ،تطورهـا

   : مركزا على محورين أساسيين،أمام مجلسكم الموقر
  

  تطورات المحيط االقتصادي والمالي العالمي و العمل الحكومي إنجازات -
   ؛ على المحيط  الوطنيافي ظل األزمة المالية الحالية وانعكاساته   

  

  لتنمية االقتصادية مواصلة مسيرة االخطوط البارزة للعمل الحكومي قصد  -
  .البشريةالتنمية مرتكزات  وتقوية واالجتماعية  
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  وتطورات المحيط إنجازات العمل الحكومي  :األولالمحور 
  االقتصادي والمالي                 

  
   إنجازات العمل الحكومي :أوال

  
  علىتعزيز مسارات البالد، فقد تم  إنجازات العمل الحكوميب ففيما يتعلق

 مختلف المستويات السياسية واالقتصادية في االنفتاح والتحديث طريق
واالجتماعية والثقافية ، وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحريات 

  . ون ـلجماعية ، والحكامة الجيدة وسيادة القانالفردية وا
  

 مرحلة جديدة ، أكتوبر الحالي13من تدشين، يوم هذه اإلنجازات  مكنتناوقد 
مما سيفتح آفاق واعدة بالنسبة لالقتصاد الوطني مع االتحاد األوربي  عالقتنا في

  .ائية في اتجاه االندماج الجهوي قويقوي ركائز االلت
  
 حيث مصادرهيع رة النمو االقتصادي وتنووتي من تسارعكذلك مكنت  و

خالل السنوات % 6 تتعدى  الناتج الداخلي غير الفالحينموأصبحت نسبة 
وز قطاعات جديدة  بفضل دينامية القطاعات غير الفالحية وبر وذلك ،األخيرة

 ومحيط وطني مضطربعلى الرغم من محيط دولي وذلك  .كمحركات للتنمية
  . المتكررة طبعته حاالت الجفاف

  
حيث تم  الماكرواقتصادي ناطارإن يكما مكنت هذه اإلنجازات من تحس

خالل الناتج الداخلي الخام من % 2في أقل من  عجز الميزانية التحكم في
 نسبة التضخم فيحصر  و%53إلى السنوات األخيرة، وتخفيض المديونية 

رغم أهمية العجز كما تحسن وضع حساباتنا الخارجية . %2,5 حوالي
من الناتج % 2,5 حيث سجل الحساب الجاري فائضا بنسبة اريــالتج

  .الداخلي الخام 
  

حيث تم لمؤشرات االجتماعية  تحسين او قد مكنت هذه التطورات من
 ،%9 الفقر إلى أقل من ونسبة% 10إلى أقل من انخفاض نسبة البطالة تسجيل 

    .سنويكمعدل % 6بـ وارتفاع الدخل الفردي 
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 التي يسجلها اقتصاد بالدنا تعزز  ةوالبنيويفإن التطورات النوعية وهكذا ، 
بفضل نجاعة نية  الظرفية الدولية والوطتحوالت على التكيف مع قدرتنا

  .  والفعالية في تدبير اإلصالحات وفي إنجاز البرامج التنموية،االختيارات
  

  سيدي الرئيــــس ، 
  ن ، السيدات والسادة النواب المحترمو

  
  . تطورات المحيط االقتصادي والمالي : ثانيا 

  
التي و التطورات المستجدة لألزمة المالية العميقة التي يعرفها العالم إن  
متقدمة وامتدت تداعياتها إلى دواليبها في دول مالية ت بمؤسسات عصف

ستنعكس بشكل لبا على مستويات النمو العالمي وسال محالة ستؤثر االقتصادية، 
 االقتصاديات الصاعدة إحدى وستشكل. مختلف على االقتصاديات الوطنية 

 ةيؤشرات األولقت الذي تبين فيه المالدعامات األساسية لمواصلة النمو في الو
  .وانكماشتراجع دخول االقتصاديات المتقدمة مرحلة 

  
ويبقى النظام البنكي المغربي بالنظر لسالمة محفظة قروضه ومحدودية   

 ينطبق ستنتاجاالونفس . ن مسببات هذه األزمة مموجوداته الخارجية في مأمن 
تدفقات تتميز من جهة بمحدودية ال التيبالدارالبيضاء    بورصة القيمعلى

تحسن الوضع المالي للشركات المدرجة ب ومن جهة أخرى ،األجنبية في رسملتها
 لدى أهم شركائنا  المرتقبالنكماش االقتصادياوبالمقابل ف. البورصة هذه في 

   .لبالدناالموجه الخارجي الطلب قد يؤثر على بعض مكونات 
  
رة نظرا  على نسبة النمو ستبقى محصوالوضعيةأن تداعيات هذه غير    

التي يلعب فيها الطلب الداخلي وبالدنا الروافد األساسية لمسار التنمية بلصالبة 
  . دورا محوريا 

  
تواصل المؤشرات االقتصادية والمالية تحسنها أن   فمن المنتظروهكذا،

 أن تصل نسبة النمو خالل يتوقع  حيثوكذا السنة المقبلة  خالل السنة الحالية
   . 2007 سنة 2,7%ابل  مق6,8% إلى 2008سنة 
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 األداء من السنة الحاليةوتؤكد المؤشرات المتوفرة إلى غاية شهر غشت 
تطور الجيد لمختلف أوجه النشاط االقتصادي الوطني كما يتجلى ذلك من خالل 

  :الرئيسية التالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية  القطاعات
  

وتحسن  11%8قنطار أي بزيادة  مليون 51ارتفاع إنتاج الحبوب إلى  -
 مواز إلنتاج الخضر والفواكه والنباتات الصناعية والمنتوجات الحيوانية؛ 

 
 ؛%18صادرات القطاع بـ و %34 بـالسمكية ارتفاع المنتوجات  -
 
 حيث ارتفعت تحسن أنشطة قطاع البناء واألشغال العموميةاستمرار   -

 25طاع العقاري بـ  والقروض الممنوحة للق14%مبيعات األسمنت بـ 
  ؛43%  بزيادةمليار درهم ، أي

  
  ؛189%بـ والحامض الفوسفوري 212% بـصادرات الفوسفاطارتفاع  -

  
 .8%ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بـ  -

  
حيث وصل عدد المشتركين خالل تطوره كما واصل قطاع االتصاالت 

 النقال ، أي بزيادة  مليون بالنسبة للهاتف21,4النصف األول من السنة الحالية 
، 42%ادة ــف الثابت أي بزيـة للهاتــ مليون بالنسب2,8 و ،%21

بالنسبة لشبكة األنترنيت أي بزيادة مشارك  600.000 حواليو
  .%21 وارتفعت مداخيل مراكز االتصال بـ ،%37
  

 في حدود األسفار لمداخياستقرار في مع  %8ارتفع عدد السياح بـ كما  
   .  مليار درهم 41

  
تم اعتمادها من طرف اللجنة وبلغ عدد المشاريع االستثمارية التي  

 مشروعا تمثل استثمارا إجماليا 40  من هذه السنة يوليوزمتمالوزارية إلى 
  .  مليار درهم37 يناهز
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 نتيجة% 28 فقد ارتفعت الواردات بـ ،وعلى مستوى المبادالت الخارجية
دينامية االستثمارات بحيث وسواق العالمية ارتفاع أسعار النفط والحبوب في األ

. % 20 بنسبةزيادة مصنعة النصف  وارداتنا من مواد التجهيز والمواد سجلت
حيث همت الزيادة على % 32ارتفاعا بنسبة   من جهتهاالصادراتكما عرفت 

مما مكن من تحقيق بعض الخصوص صادرات المكتب الشريف للفوسفاط ، 
 إلى 49%واردات بالصادرات التي انتقلت من التحسن في نسبة تغطية ال

%51.  
 

االستثمارات الخارجية التي وبفعل دينامية وعلى ضوء هذه التطورات 
واستقرار تحويالت المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج  ،رهمد مليار 22بلغت 

الخارجية الصافية لدى القطاع  فإن الموجودات ، مليار درهم38في حوالي 
 أي ما يمثل ثمانية أشهر من واردات السلع ،درهم  مليار222  بلغت قدالبنكي

  . والخدمات 
  

 مليار 127فقد بلغت مداخيل الخزينة ، وعلى مستوى المالية العمومية 
 النفقات ،أما . بفضل التطور اإليجابي للمداخيل الجبائية% 18بارتفاع أي درهم 

يها نفقات المقاصة الحيز تشكل ف% 20 مليار درهم أي بزيادة 120فقد بلغت 
فمن المنتظر أن يبقى عجز الميزانية في أقل ، وهكذا ورغم اإلكراهات. األكبر
 مليار 14رغم االعتمادات اإلضافية بمبلغ من الناتج الداخلي الخام % 2من 

  . درهم التي لجأت الحكومة إلى فتحها بمرسوم لمواجهة ارتفاع نفقات المقاصة 
  
   ،ـسدي الرئيـــسي
   ،لسيدات والسادة النواب المحترمونا
  

  2009برنامج عمل الحكومة لسنة : المحور الثاني 
  

أمام هذه التطورات اإليجابية المسجلة في مناخ عالمي مضطرب، فقد 
 إرادي يحرص على التوفيق بين مالي على بلورة مشروع قانون  الحكومةعملت

اعتمادا على اعي  النمو االقتصادي ومقتضيات التطور االجتممستلزمات
 : ركيزتين
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 ة االستثمار واالستهالك الحفاظ على مستوى نمو مرتفع عبر دعم دينامي-
  ؛والسياسات القطاعية 

  
 .  إعطاء دفعة قوية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية -

  
  الحفاظ على مستوى نمو مرتفع: أوال 

  
ة روافد اعتمد مشروع قانون المالية خمسفعلى المستوى االقتصادي ، 

 لتقوية القدرة الشرائية تعزيز  ،العمومي ستثمارتكثيف اال: لدعم التنمية
وتطوير تفعيل تنويع مصادر النمو عبر   التصدير،دعم   ، الداخلياالستهالك

  . وتحسين مناخ األعمال السياسات القطاعية 
  
  يالعمــومـار ـ االستثمتكثيف -1

  
مالية على إعطاء دفعة قوية عملت الحكومة في إطار مشروع قانون ال  

لالستثمار العمومي لما له من تأثير مباشر على النشاط االقتصادي وتحسين 
  .التوازن المجالي وتقوية جاذبية االقتصاد الوطني 

  
 مليار درهم سنة 135إلى صل االستثمارات العمومية ست وهكذا،       

، مع اإلشارة إلى  % 18أي بزيادة  2008 مليار درهم سنة 115مقابل  ،2009
 45 لتصل إلى % 25 بـ ستسجل ارتفاعاأن االستثمارات المباشرة للدولة 

   .مليار درهم 
  

وبذلك ، سيتم االرتقاء باالستثمار العمومي إلى عتبة جديدة كاختيار إرادي   
  .للحكومة لتسريع وتيرة النمو وتوفير سبل التنمية 

  
اش الكبرى في مختلف ويندرج ضمن هذا اإلطار تسريع وتيرة األور

  .المجاالت 
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 ستتواصل األشغال الستكمال المخطط البنيوي  ،الطرق السيارة مجالففي 
 ببناء الشطرين األخيرين الرابطين بين كل من   مل ك1.500الذي يمتد عبر 

ضاف إلى هذا وت.  أخرى    من جهة  ووجدة  مراكش وأكادير من جهة وفاس
ين برشيد وبني مالل ، وبين الجديدة وآسفي البرنامج مقاطع جديدة للربط ب

 1.830از ـ إنج  مـوهكذا، سيت. وتثليث الخط الرابط بين الرباط والدارالبيضاء
  . مليار درهم 38 بتكلفة 2015م من الطرق السيارة قبل متم سنة لك
  

الخط الرابط بين المتعلقة ب ستنتهي األشغال  ،مجال السكك الحديديةوفي 
 وربط المركب المينائي ،  وعمليات تثنيـة بعض الخطوط،رتاوريرت والناضو
 وتأهيل محطات ،وتحديث اآلليات  الوطنية،   بالشبكة طنجة المتوسط

 في إنجاز مشروع القطار الفائق السرعة بين   إلى الشروعباإلضافة ،المسافرين
  .طنجة والدار البيضاء 

  
مطارات وتهيئة توسيع   أشغالواصل تتس، مجال المطاراتوفي 

   ،كادير والداخلةوأ ورزازات والحسيمةوفاس وطنجة والدارالبيضاء ومراكش 
والمحطة الجوية الجديدة بوجدة بتكلفة ، طار الجديد ببنسليمان واستكمال الم
قدرة االستقبال إلى من لرفع ا بهدف مليار درهم  10  حواليإلىإجمالية تصل 

   . 2010 مليون مسافر في أفق 30
  

 وعلى الخصوص االستقبال   واصل تقوية بنيات ستت ،الموانىءمجال وفي 
 في تأهيل ا محوريادوريلعب الذي   منها المركب المينائي طنجة المتوسط

لإلنتاج وكقطب  ةيت وتعزيز موقع المغرب كقاعدة لوجيس، منطقة الشمال
كما سيتم إنجاز أشغال البنيات . والتبادل على المستويين الجهوي والدولي 

وبناء رصيف جديد بميناء ، وتوسعة ميناء الداخلة ، حتية بميناء بوجدور الت
وانطالق  ،وبناء ميناء ترفيهي بالناضور، وتوسيع ميناء المضيق ، العرائش 

  طاقته بميناء الدارالبيضاء للرفع منللحاوياتاألشغال لبناء المحطة الثالثة 
  . ألف صندوق 600االستيعابية بحوالي 
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إنجاز الستثمار سيتم نوعي والمضطرد الذي يعرفه ا للتطور الومواكبة 
ويتعلق .  توفر خدمات ذات جودة  عالية مناطق لألنشطة من الجيل الجديد

 ، وقطب أكادير للصيد البحري،األمر على الخصوص بقطب الجرف األصفر
 الصناعية اطق وتوسيع المن ،ومناطق الخدمات المرحلة بوجدة وفاس ومراكش

وإحداث أقطاب الصناعة الغذائية ، ة واللوجيستية لمركب طنجة المتوسط الحرو
  .وذلك انسجاما مع السياسات القطاعيةبمكناس وبركان وبني مالل 

  
   ةــدرة الشرائيــز القـ تعزي-2
  

من  الرافد الثاني  القدرة الشرائية للمواطنين لدعم االستهالكتعزيزيشكل 
   .النموافظة على وتيرة التوجه الحكومي الهادف إلى المح

  
 وخاصة منها النفط ،فقد عرفت كما هو معلوم أسعار المواد األساسية

ارتفاعا مهوال في األسواق العالمية خالل السنوات القليلة ، والمواد الغذائية
  .األخيرة

  
 أن تنعكس بحدة أكثر على المواطنين االرتفاعات هذهقد كان من شأن ل

هج سياسة ميزانياتية ونقدية نلوال طة والضعيفة الفئات المتوسوخاصة منهم 
 وقد .من طرف الدولة  مواصلة دعم أسعار المواد األساسيةمالئمة ولوال 

النسبة  هذه عتبروت.  3,5%نسبة التضخم في حصر  هذه اإلجراءات من مكنت 
 من بين أحسن المنجزات المحققة للتحكم في التضخم  المقارنات الدوليةحسب

   .العالمي على الصعيد
  

من   دينامية التشغيلتقويةتعزيز الدخل، ستعمل الحكومة على ومن أجل 
ومن خالل  ،المبنية على االستثمار والتكوين التنموية المتبعة لسياساتخالل ا

كما تقترح الحكومة توسيع االستفادة . استعمال مختلف آليات التأهيل واإلدماج 
التي عبرتم عنها مشاريع استجابة للرغبة لشباب حاملي الل" مقاولتي"من برنامج 

   .في مختلف المناسبات
  
وفي إطار التزامات الحكومة  األخيرة للحوار االجتماعي الجولةعلى إثر و

   :التدابير الرئيسية التالية  يتضمن مشروع قانون المالية  ،لتحسين الدخل
  



 10

 ،ليةرفع األجور بالنسبة لموظفي اإلدارات العمومية والجماعات المح -
علما أن الحد األدنى لألجور بالقطاع الخاص سيعرف زيادة بنسبة 

على مرحلتين باستثناء قطاع النسيج واأللبسة الذي ستنفذ فيه هذه % 10
 وستصل كتلة األجور .الزيادة على أربعة مراحل نظرا لخصوصياته

 مليار درهم أي 75,5إلى ما مجموعه  2009لسنة بالميزانية العامة 
 ؛% 9بزيادة 

  
 درهم لكل 200 درهم إلى 150الزيادة في التعويضات العائلية من  -

 طفل ؛
 

الحد األدنى المعفى من رفع التخفيض من الضريبة على الدخل عبر ال -
الشرائح الوسيطة وتعديل جدول ،  ألف درهم27 ألف درهم إلى 24من 
 السعر األعلى تقليصمع  ،في اتجاه االنخفاضالمطابقة لها األسعار و
لغ الذي يمكن خصمه كما تم رفع المب %.40إلى % 42لضريبة من ل

 درهم، وكذا المبالغ التي 360 درهم إلى 180برسم األعباء العائلية من 
، وتليين شروط االستفادة من مكن خصمها برسم المصاريف المهنيةي

 وعقود تأمين التقاعد التكميلي ،الخصم فيما يتعلق بفوائد قروض السكن
 ألف ملزم 250وسيمكن هذا اإلصالح من إعفاء . لى الحياةوالتأمين ع

 .من الضريبة على الدخل 
  

 على مستوى الرفع من األجور وإصالح المتخذةو من شأن اإلجراءات 
 ،وعلى سبيل المثال. الموظفين و  األجراءالضريبة على الدخل أن تعزز دخل

% 14 تتراوح بين  من زيادات7 إلى 1سيستفيد الموظفون المرتبون بالساللم 
   %.21و

  
 مليار درهم 9,6 بـ 2009وتقدر الكلفة اإلجمالية لهذه التدابير برسم سنة 

  .  ماليير درهم برسم تخفيض الضريبة على الدخل 5منها 
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 مليار درهم في الدورة االستهالكية من 40وهكذا ، فإن ضخ أزيد من 
 لمن ،2009المقاصة لسنة  مليار درهم برسم نفقات 29بما فيها ، طرف الدولة 

شأنه أن يدعم بقوة الطلب الداخلي ويحافظ على وتيرة اإلنتاج والتوزيع 
  .واالستثمار 

  
  ،سيــدي الرئيـــس

  ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو
  

  التصديــر دعم  -3
  

اعتبارا آلثار التراجع الذي ستعرفه اقتصاديات شركائنا التجاريين 
ولتعزيز وتيرة النمو ،  الطلب الخارجي الموجه للمغرب الرئيسيين على مستوى

إجراءات لدعم القدرات التصديرية عدة ، فقد اعتمد مشروع قانون المالية ببالدنا
ويتعلق األمر  .نها المقاوالت الصغرى والمتوسطة لمقاوالتنا ، وخاصة م

  :  باإلجراءات الرئيسية التاليــة
 
وم عبر تخفيض رسلمصنعة والمواد اتقليص تكاليف المدخالت  -

 ؛ االستيراد
  
تشجيع رسملة المقاوالت الصغرى والمتوسطة ودعم تكتالتها بحيث  -

 يرمي إلى تخفيض الضريبة ا جبائيايقترح مشروع قانون المالية إجراء
  ؛ هامن مبلغ الزيادة في رأسمال% 10على الشركات بنسبة 

 
 مليون 250 منها  ، مليون درهم500إحداث صندوق خاص بمبلغ  -

وتمكين المقاوالت من ،  الصادرات لدعم،  2009درهم برسم سنة 
المغرب استغالل أفضل المتيازها التنافسي الذي يتيحه لها موقع 

في هذه الظرفية التي ال ،  ومختلف اتفاقيات التبادل الحر  ،الجغرافي
 بعها ؛ ن فرص جديدة رغم الصعوبات التي تطتخلو م

 
 عمليات التجارةوتبسيط مساطر  لتسهيل  جمركيةتااتخاذ إجراء -

 .بها واآلجال المرتبطة هاتكاليفالخارجية مما سيساهم في تخفيض 
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   تنويع مصادر النمـــو -4
  

واستمرارا للمجهودات الرامية إلى تقوية مناعة االقتصاد الوطني والرفع 
ات إعطاء دفعة جديدة وقوية لقطاع سيتممن وتيرة نموه عبر تنويع مصادره ، 

الفالحة والماء والطاقة استراتيجية ك قطاعات بتفعيلويتعلق األمر . واعدة
 ،والفوسفاط ، مع مواصلة دعم السياسات القطاعية األخرى المرتبطة بالسياحة

والصيد ، والصناعة التقليدية ، الداخلية  والتجارة  ، والخدمات،والصناعة
  . البحري 
  

" 2020-2009 األخضررب المغ" ، يندرج مخططمجال الفالحةففي 
 االقتصادية ضمن منطق االنفتاح واإلنتاجية والتنافسية الذي يطبع السياسة

لى تحقيق تنمية مندمجة مستندة إلى تطوير فالحة ذات فهو يرمي إ. الوطنية
وإلى التأهيل  ،  هكتار1.200.000قيمة مضافة وإنتاجية عالية على مساحة 

ويشكل هذا المخطط عامال أساسيا في مسلسل .  ألف فالح 800التضامني لفائدة 
 المجتمع في اتجاه تطور منسجم ومندمج لكل مكوناتتحديث العالم القروي 

  .المغربي
  

وانطالقا من هذا المنظور ، فقد تم إعطاء دفعة قوية من شأنها أن تحدث 
نقلة نوعية في مسار هذا القطاع الحيوي ببالدنا ، وذلك عبر الرفع من 

أي بزيادة  ماليير درهم 4 مليار إلى 1,6من  له ةالمخصصالستثمار اعتمادات ا
وضمانا للفعالية والسرعة في تنفيذ المخطط ، سيتم إحداث المؤسسة . % 150

، باإلضافة إلى هذا. ع وتقييم البرامج المعتمدة الفالحية لإلشراف على إعداد وتتب
 ت من الضرائب تنفيذا للتعليما2013تمديد إعفاء الدخول الفالحية إلى نهاية 

  . الملكية السامية 
  

وفي إطار منظور منسجم يتوافق ومستلزمات النهوض بالقطاع الفالحي 
 باهتمام خاص من قطاع الماءوضرورة تقوية تعبئة الموارد المائية ، يحظى 

جديدة ضمن مشروع الميزانية بتكلفة إجمالية تصل مسة سدود خخالل برمجة 
وسد هياللة ، ويتعلق األمر بسد سيدي عبداهللا بتارودانت .  مليار درهم 2,2إلى 

وسد خروفة ، ين بورزازات وسد تيفو، وسد قنفودة بوجدة ، بشتوكة آيت باها 
 وسيعرف هذا . عالوة على السدود الصغرى والمتوسطة المبرمجة بالعرائش، 

وترشيد استعمال ، لقطاع تعزيز العمليات المتعلقة بالحماية من الفيضانات ا
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ومواصلة إنجاز ، ، وتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب  المـاء
 والتأهيل البيئي البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة

وقد تم رفـع .  يم العتيقللمدارس القروية والمساجد ومؤسسات التعل
 3,3لتصل إلى % 19االعتمـادات المخصصـة لقطـاع الماء والبيئة بـ 

  . م ـمليار دره
سيتركز العمل  لبالدنا التصور االستراتيجي للمستقبل الطاقيوفي إطار 
  : ثالثة أعمـدة  الحكومي على

  
تزويد البالد بالكهرباء عن طريق رفع طاقة اإلنتاج ضمان أوال  -

 66 بتكلفة 2012-2008  ميكاوات خالل الفترة3700هربائي بـ الك
واصل األشغال المتعلقة بالمحطات ولهذه الغاية ، ستت .مليار درهم

والمحطة الحرارية الشمسية ، الحرارية بكل من المحمدية وطانطان 
والمحطة الريحية بطنجة والمحطة الهيدروكهربائية ، بعين بني مطهر 

يتم كذلك الشروع في إنجاز محطات جديدة في كل وس. بتنافيت البرج 
  . وتوسيع محطة جرادة ، من آسفي وطرفاية 

 
 التبعية للخارج موازاة مع تقوية حصة مصادر  منالتخفيفثانيا  -

من % 10 إلى 2012مساهمتها في أفق لتصل ة دالطاقات المتجد
ويندرج ضمن هذا اإلطار على . مجموع اإلنتاج الوطني الكهربائي

 وفي هذا . ميكاوات من الطاقة الريحية1.000إنتاج صوص برنامج الخ
تخفيض الرسوم الجمركية على مشروع قانون المالية اإلطار يقترح 

المعدات والتجهيزات الخاصة بإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقات 
 المتجددة ؛

  
 %25النجاعة الطاقية عبر اقتصاد استهالك الكهرباء بنسبة تشجيع ثالثا  -

داخل أجل ثالث سنوات عن طريق المخطط الوطني للمبادرات األولية 
(PNAP).  ويقترح كذلك مشروع قانون المالية تطبيق الحد األدنى

 .لرسم االستيراد على المصابيح ذات االستهالك المنخفض
  

تم إحداث سي ، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، المخططات ولدعم هذه 
  . قة بمبلغ مليار دوالر صندوق تنمية الطا
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تم إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء وتعزيز الدعم تس، وموازاة مع ذلك
  . لفائدة مركز تنمية الطاقات المتجددة

  
 ، سواء قطاع الفوسفاطواعتبارا كذلك للدور األساسي الذي أصبح يلعبه 

 استراتيجيته على مستوى القدرات االستثمارية أو التصديرية للبالد ، فإن دعم
الجديدة بكل مكوناتها ، سيمكن من إحداث قطب دولي رائد في الصناعة 

  .الكيماوية ، وتطوير شراكات دولية جديدة ، وجلب استثمارات أجنبية هامة 
  
على تقوية البنية الفوسفاط المعتمدة في قطاع ترتكز اإلستراتيجية هكذا ، و

 شركة إلىط عبر تحويله  الشريف للفوسفالمجموعة المكتبالمؤسساتية 
 مليار درهم ، 35 وإخراج الصندوق الداخلي للتقاعد بتكلفة تصل إلى ،مساهمة

% 48وكذا رفع نسبة تثمين الفوسفاط الخام وتحويله إلى مشتقات وأسمدة من 
  . مع مضاعفة القدرة اإلنتاجية للمناجــم، % 70حاليا إلى 

  
 37 حوالي 2012 و 2008  ما بين للفترة المبرمجةستثماراتوتبلغ اال

  . مليار درهم دون احتساب االستثمارات األجنبية المباشرة 
  

التي لفوسفاط من اوستمكن هذه اإلستراتيجية من مضاعفة الصادرات 
تمكن بذلك قفزة نوعية  محققة 2007سنة % 18مقابل سنة هذه ال %35بلغت 

   . من تحسين توازن الميزان التجاري
  

تفعيل   في اتجاهواصل دعمها األخرى ، سيتوفيما يخص القطاعات
   .داخل النسيج االقتصادي الوطنيتعزيز دورها مخططاتها و

  
 كل  يجب التأكيد على أن،بقطاع السياحةوفي هذا االتجاه، وارتباطا 
  .في طور اإلنجازتوجد  البرامج المرتبطة بالمخطط األزرق

  
على ة االقتصادية العالمية  للظرفي االنعكاسات المرتقبةاالعتبارأخذا بعين و

 خطة مختلف الفاعلين على بلورةبشراكة مع ، تعمل الحكومة ، هذا القطاع 
وقد رصد غالف مالي . عمل جديدة تمكن من الحفاظ على دينامية القطاع

   .إضافي لتكثيف عمليات تستهدف الترويج في أسواق جديدة واعدة 
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لتأمين " 2020رؤية "إعداد ا  يتم حاليوفقا للتعليمات الملكية الساميةو
  . في هذا المجالالمزيد من التطور 

  
إلى  كما تعلمون" 2015رؤية "، ترمي بقطاع الصناعة التقليديةوارتباطا 

دخل الصناع  وتعزيز صادراتالتشجيع بروز فاعلين مرجعيين جدد لتنمية 
 2009 سيتم خالل سنة ، وفي هذا اإلطار.التقليديين وتحسين ظروف عملهم 

مستوى التكوين عبر من رفع الو، محليا و مخططا جهويا 15االنتهاء من إعداد 
والشروع في إنجاز المخطط االستعجالي للتكوين بالتدرج المهني ،  مؤسسة 11

زرو وخنيفرة وبزو آوإنجاز بنيات تحتية بكل من ،  متدرب 51.000لفائدة 
تساير تطور يدة الصناع التقليديين تصاميم جدووضع رهن إشارة ، ودمنات

مشروع إطار  وقد رصد لفائدة القطاع في .ليا ودولياوأذواق المستهلكين مح
   % .13 مليون درهم ، أي بزيادة 300لى  يصل إ ماليقانون المالية غالف

  
الذي يهدف إلى توسيع " إقالع" ، ومواكبة لبرنامج قطاع الصناعةوفي 

للمغرب ، الجديدة ر المهن العالمية وتطوي، القاعدة الصناعية والخدماتية ببالدنا 
من شأنها أن دمجة خلق فضاءات صناعية وخدماتية منتعمل الحكومة على 

هذا  ونظرا للدور الذي يلعبه .المستهدفة القطاعات لمختلفدفعة قوية تعطي 
والمجالية، فقد تم على مستوى التشغيل والتصدير والتنمية االقتصادية القطاع 

  .  مليار درهم1ليصل إلى% 40بنسبة  هلرفع الدعم الموجه 
  

الحكومة شرعت " رواج"مخطط وتطبيقا ل ،  التجارة الداخليةوبخصوص
 ومشاريع تحديث تجارة القرب في  ،األحياء التجارية بآسفيفي عملية تهيئة 

وكذا إنجاز دراسات مخططات التجارة ، عدة مدن بشراكة مع جمعيات التجار 
 خالل سيتمو. هة الشاوية ورديغة وبإقليم تطوانوبجوالتوزيع بالجهة الشرقية 

المناطق التجارية بكل من الدارالبيضاء تحديث إنجاز عمليات  2009سنة 
وإنجاز الدراسات إلحداث ،  تاجر 1.000وتحديث تجارة القرب لفائدة ، ووجدة 

وإعداد مخطط وطني ، المناطق التجارية بكل من فاس والدارالبيضاء ووجدة 
 مليون 200لهذا الغرض وقد خصص  .أسواق الجملة للخضر والفواكه إلنجاز 
  .درهم
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في تحسين األمن الغذائي  قطاع الصيد البحري و من أجل تعزيز دور  
وتقوية مساهمته في التنمية والتصدير، رصد مشروع قانون المالية لفائدة هذا 

مواصلة وذلك لتمكينه من % 70 مليون درهم أي بزيادة 570القطاع مبلغ 
، ومراقبة وحماية الموارد البحرية ، إنجاز برنامج النقط المهيأة للتفريغ 

  " .إبحار"برنامج إطار ساحلي وذلك في وعصرنة الصيد التقليدي وال
  

التي تهم مختلف القطاعات الواعدة ذه السياسات واإلجراءات من شأن هو
 ،مار والتصدير وتنافسي لإلنتاج واالستثكقطب جهوي تقوي موقع المغرب أن

   .  إزاء التقلبات الظرفية ابالدنا ويقوي مناعة اقتصادهمما سيعزز وتيرة النمو ب
  

ه بعض أصبحت تلعبواعتبارا للدور المهم الذي  المنطلق ، نفسو من 
ونظرا للتراكمات اإليجابية التي ،  المنشآت العامة داخل االقتصاد الوطني

ر ريادي على المستوى الوطني والجهوي  وسعيا لتمكينها من لعب دو ،اـحققته
 المؤسسات إمكانية بناء شراكات وتحالفات هتاهمنح  الحكومة تقترح ،والدولي

صة تتماشى استراتيجية عبر فتح رأسمالها ضمن مقاربة جديدة للخوص
  .الجهوي لبالدنا  وقع متوالطموحات المشروعة لل

  
   الــاخ األعمــ تحسين من-5
   

طار المؤسساتي اإل وتطويرمناخ األعمال لن المستمر نحو التحسيوسعيا 
الحكومة جهود كركيزة لتعزيز وتيرة التنمية ببالدنا ، تتمحور ، والقانوني المالئم

 في اتجاه المزيد من الفعالية في اتخاذ العدلإصالح قطاع حول تسريع وتيرة 
وستعرف ، ستتعزز بقوة موارده البشرية ولهذه الغاية. لقرارات وتنفيذها ا

  %.22ميزانيته زيادة تناهز 
  

كما سيتم دعم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس حرية األسعار 
  . والمنافسة لتمكينهما من القيام بالمهام المنوطة بهما وفق األهداف المسطرة 

  
و من أجل إنعاش االستثمار وارتباطا بالسياسات القطاعية ، سيتم إحداث   

ية لتنمية االستثمار تناط بها مهمة استقطاب المستثمرين والتعريف الوكالة المغرب
  . وفقا لالستراتيجيات القطاعية المعتمدة بفرص االستثمار ببالدنا 
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االقتصادي واالجتماعي ، الذي أمر جاللة الملك ومن شأن إحداث المجلس 
الستشارية  به في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان ، أن يعزز الهيآت انصره اهللا

وأن يساهم في تأمين المزيد من التشاور والتنسيق بين الفاعلين ، في بالدنا 
االقتصاديين واالجتماعيين القتراح أفضل السبل لتأمين تنمية بالدنا في مختلف 

  . الميادين 
  
  ة ـة البشريـزات التنميـة مرتكـتقوي: ا ـثاني

 
  سيــدي الرئيـــس ، 
  لمحترمون ،السيدات والسادة النواب ا

  
ما من شك في أن المنجزات في الحقل االقتصادي قد ترتبت عنها آثار 

إال .  التخفيف من حدة البطالة والفقراإيجابية على المستوى االجتماعي، بما فيه
أن مؤشرات التنمية البشرية في بالدنا ال تزال دون طموحاتنا المشروعة ، مما 

 عجلة لتدارك الخصاص المسجلومستيستدعي اتخاذ إجراءات جريئة ، حاسمة 
، والسكن ومحاربة ت وخصوصا منها التعليم ، والصحةفي عدد من المجاال

  . ر ـالهشاشة والفق
 

من هذا المنطلق ، تعتبر الحكومة أن تدارك الخصاص يفرض أكثر من و
. أي وقت مضى رصد موارد في مستوى التطلعات المشروعة للشعب المغربي

 التوجه االجتماعي للسياسة الحكومية ، يقترح مشروع وتماشيا مع، وهكذا 
 مليار 12للقطاعات االجتماعية بما يناهز قانون المالية رفع الغالف المخصص 

  . من مجموع االعتمادات المفتوحة % 53نسبة ليبلغ درهم 
  

اهللا  نصرهلصاحب الجاللة  السامية للتوجيهاتوتنفيذا ففي ميدان التعليم ، 
التأخير تسريع وتيرة اإلصالح لتدارك إلى ستعجالي يهدف  ابرنامجوضع  تم

 بتكلفة 2012-2008 خالل الفترة الحاصل في تنفيذ ميثاق التربية والتكوين
   :وتتلخص أهداف هذا البرنامج كما يلي . مليار درهم43تصل إلى 
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ة، داخل كل جماع % 95 فع نسبة التمدرس في التعليم االبتدائي إلىر -
مما يستلزم خالل الفترة المذكورة ، اإلعدادي ي التعليم  ف%90إلى و

 إعدادية، 720 ، وقسم ابتدائي 2.500و ،  قسم تمهيدي 3.600إنجاز 
  ؛  ثانوية320و

  
من سنويا  % 2,5 إلى % 5,7ن ــر المدرسي مد نسبة الهتخفيض -

توسيع شبكة الداخليات والمطاعم المدرسية ومعالجة إشكالية بعد خالل 
وقد رصد برسم سنة . النقل المدرسيبتوفير  بالعالم القروي المدارس

 مليون درهم كدعم مالي مباشر لألسر المعوزة 450 مبلغ 2009
  استمرار تمدرس بناتهم وأبنائهم ؛لضمان

 
تحسين جودة ومردودية التعليم ومالءمته مع حاجيات سوق الشغل عبر  -

 في المؤسسات  وتعميم ولوج اإلعالميات ،تكثيف التكوين المستمر
 سكن بمؤسسات التعليم 10.000المدرسية وبناء خالل أربع سنوات 

 ؛بالعالم القروي لفائدة المدرسين
  

عبر توسيع شبكة البنيات الجامعية، تنمية قدرة االستقبال بالجامعات  -
وتشجيع االمتياز والبحث العلمي ، وتحسين مردودية هذا القطاع 
 . ة والتقنيةوتوجيه الطلبة نحو الشعب العلمي

  
قطاع لرصد غالف مالي هام  الماليةقانون  مشروع يقترحولهذه الغاية، 

  منمما سيمكن،  مليار درهم 8,6  مليار درهم أي بزيادة46يصل إلى  التعليم
تحوال نوعيا في  مشكال بذلك، % 90 نفقات المعدات واالستثمار بنسبة رفع

 . اع ــ هذا القطمسار إصالح
 

 قطاع التكوين المهنيزاة وضع برنامج  يروم تعزيز وتكييف كما تم بالموا
حتى تكون عروض التكوين أكثر مالءمة مع حاجيات االقتصاد الوطني في 

مات وخصوصا منها الخدمات المرحلة، والخد مختلف فروع الصناعة
 وقد عرفت االعتمادات المخصصة لهذا القطاع زيادة . والتكنولوجيات الجديدة

    % .34بنسبة 
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 ، سيتم تعزيز عروض الصحة العموميةوفي مجال توسيع ولوج خدمات 
ومواصلة توسيع مجال التغطية ، العالجات مع التركيز على العالم القروي 

ائدة الفئات المعوزة حيز لمساعدة الطبية لفاالصحية التي تتميز بدخول برنامج 
وسعيا . مليون درهم 900من غالف مالي قدره هذا البرنامج سيستفيد و. التنفيذ

نحو تحقيق األهداف المرتبطة بتحسين مؤشرات الصحة ، فقد تم رصد مبلغ 
 ،مع تعزيز موارده البشرية% 20 مليار درهم لهذا القطاع ، أي بزيادة 9,7

 ، مستشفى محلي12الشروع في إنجاز من  2009مما سيمكن خالل سنة 
خطط الصحة القروية  ومواصلة إنجاز م، مستشفى إقليمي ومحلي37وتأهيل 

 وإنهاء األشغال في مركز معالجة السرطان ، وحدة طبية متنقلة50عبر اقتناء 
تشفائيين بفاس ومواصلة إنجاز المركزين االس  الجامعيبالمركز االستشفائي

فائدة  ويقترح مشروع قانون المالية إعفاء ل. مراكش ووجدة  بكل منالجامعيين
  .من الضريبة على القيمة المضافةلسرطان ألدوية المخصصة لمعالجة داء اا

  
 ، ستتعزز المجهودات لتدارك العجز المتراكم السكنقطاع مستوى وعلى 

في هذا المجال بإحداث أقطاب حضرية ومدن جديدة ، وانطالق األشغال في 
  . البرنامج الخاص بالسكن االقتصادي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية 

  
 جديدة للتدخل عبر تعبئة أراضي الدولة بمساحة وقد تم اعتماد مقاربة

 هكتار ، قصد تخفيض تكلفة إنجاز الوحدات وتوفير عرض 3.700تصل إلى 
يتالءم مع القدرة التمويلية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، مع المحافظة 

وسيتم اللجوء إلى . على االمتيازات الضريبية وتوسيع قاعدة الضمان 
مفتوحة للمنعشين المحليين والدوليين بغية توسيع المنافسة التي من المناقصات ال

  .شأنها تسريع وتيرة اإلنجاز وتقليص التكاليف
 
هذا باإلضافة إلى مواصلة محاربة السكن غير الالئق من خالل برنامج  

مدن بدون صفيح ، وبرنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية وبرنامج إعادة 
  .  السكن غير القانوني هيكلة وتأهيل

 
 ا مدينة ومركز35  لفائدة قطاع السكن المعبأ العمومييهم العقارإجماال، و

  . وحدة سكنية220.000وسيسمح استغالله من إنجاز 
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 لتوسيع الولوج إلى التجهيزات العالم القرويوستتكثف الجهود في 
في إطار مختلف والخدمات األساسية وفك العزلة حيث سيستفيد العالم القروي 
 وفي هذا %.38السياسات القطاعية بزيادة في االعتمادات المرصودة بنسبة 

 مضاعفة االعتمادات المخصصة لصندوق  مشروع قانون الماليةاإلطار يقترح
 مليون درهم لدعم التنمية القروية 600 إلى 300التنمية القروية لتنتقل من 

  .والمناطق المتضررة من الفيضانات 
  

 تنفيذسيتواصل ، اطا بتحسين ظروف العيش للفئات الفقيرة والمعوزة وارتب
 مشروعا لفائدة 15.600 التي مكنت من إنجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 مليار درهم  ساهمت فيه 9,92 مليون نسمة باستثمار إجمالي يصل إلى 3,9
 التصاعدي ويتواصل المنحى.   مليار درهم5,70المبادرة الوطنية بمبلغ 

درهم سنة ال  ماليير2  الغالف المخصص لها مننتقلسيلتدخالت المبادرة التي 
سيتم إنجاز دراسة إلعداد برامج و. 2009 درهم سنة ماليير 2,25ى  إل2008

  .2015-2011المبادرة بالنسبة للفترة 
  

، وإضافة إلى مشاريع التهيئة العمرانية التي بالتنمية الحضريةوارتباطا 
عددا هاما من المدن المغربية ، فقد حظيت إشكالية التنقالت الحضرية شملت 

وقد تم .  على الحياة اليومية للمواطنين تأثيراتبعناية خاصة نظرا لما لها من 
اعتماد مشروعين أساسيين متعلقين بإحداث خطوط الترامواي في كل من 

 مليار درهم ، 6,4بتكلفة  مليار درهم والدارالبيضاء 3,9بتكلفة الرباط وسال 
  . وذلك ضمن مقاربة جديدة ستستفيد منها مدن أخرى 

  
 بدعم مهم تجلى في رفع االعتمادات قطاعا الثقافة والرياضةوقد حظي 

  % . 16و % 34المخصصة لهما على التوالي بنسبة 
  

وسيمكن هذا المجهود من تعزيز البنية التحتية الثقافية والرياضية عبر 
  ، الشبابرودو،  ودور الثقافة  ، كالمكتبات العمومية ،إنجاز مؤسسات القرب

 ،وكذا المؤسسات ذات الطابع الوطني، ومالعب األحياء ، والمعاهد الموسيقية 
  .وكذا تحسين نوعية برنامج العطلة للجميع ، والمالعب األولمبية ، كالمتاحف 
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لرعاياه  واعتبارا لالهتمام المولوي الذي يوليه صاحب الجاللة نصره اهللا
 ولدعم هذا القطاع في إطار أولوياته وأهدافه ، فقد تم الرفع المقيمين بالخارج

، مما سيمكن من تحقيق قفزة %90 بحوالي  لهمن االعتمادات المخصصة
لحفاظ على لتشجيع تعليم اللغة العربية وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف ل نوعية 

وتعزيز يدة للمغاربة المقيمين بالخارج دالهوية الوطنية والحضارية لألجيال الج
الخدمات االجتماعية وخدمات االستقبال عبر فتح أربع فضاءات بكل من باريس 

   .وبرشلونة وبروكسيل ومونريال
  

  سيـــدي الرئيـــس ، 
  السيدات والسادة النواب المحترمون ، 

  
ا من قوانطال والواقعية اإلراديةسعيا نحو تكريس النهج الذي يجمع بين  

 ،المتوفرة حول الظرفية االقتصادية والمالية الحالية وآفاق تطورهاالمعطيات 
  األهداف تم تحديدفقد للسياسات والبرامج المعتمدة ، واعتبارا للنتائج المرتقبة 

مشروع قانون المالية لسنة على أساسها الحكومة  أعدتالتي الفرضيات و
  :  كما يلي 2009
  
  ؛ 5,8%:  نسبة النمو -
  ؛2,9%: نسبة التضخم -
 ؛للبرميل دوالر 100: متوسط سعر البترول -
 . دوالر للطن800: سائلمتوسط سعر الغاز ال -

  
الفرضيات سترتفع مداخيل الدولة مقارنة مع األهداف ووعلى ضوء هذه 

 بـ النفقات مليار درهم بينما سترتفع 180لتصل إلى % 3,2السنة الحالية بـ 
وبذلك سيتواصل التحكم في العجز .  درهم مليار202لتصل إلى % 7,3

  . من الناتج الداخلي الخام % 2,9اإلجمالي للخزينة الذي لن يتعدى نسبة 
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 س، ــدي الرئيـسي
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

  
 ، وقد 2009تلكم هي الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 

 مع التوجيهات الملكية السامية وأولويات هاتلمستم عبرها ال محالة انسجام مقتضي
ولمستم من خالله كذلك ، . وأهداف البرنامج الحكومي الذي حظي بثقتكم 

رادية والواقعية، الفلسفة التي نهجتها الحكومة في بلورته ، معتمدة المزج بين اإل
، يةلبات الحفاظ على دينامية التنمتداعيات الظرفية العالمية ، ومتطفي تفاعل مع 

امية لالقتصاد الوطني، وفي الطاقات الثقة في القدرات المتجددة والمتنوروح 
الهائلة للشعب المغربي في الخلق واإلبداع ومستلزمات التنمية البشرية في 

  . ارتباطها مع تطلعات وانتظارات المواطنين 
  

  :والطموح، شروع الثقة وااللتزامإنه م
  ؛بانت عن نجاعتهامشروع يؤكد االختيارات التي أألنه  -

  
ويفتح آفاقا جديدة ، ألنه مشروع يحافظ على وتيرة نمو مرتفعة  -

  ؛وفرص الشغل لالقتصاد الوطني لخلق مزيد من الثروات 
 

ألنه مشروع يوفر سبل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين  -
 ؛ظروف عيشهم

 
امة  يجعل في صلب أولوياته صون كر ، بعد اجتماعيألنه مشروع ذو -

 ؛المواطن وضمان حقه في التعليم والصحة والسكن الالئق 
 
ألنه مشروع يعمل على التقليص من الفوارق المجالية إعماال لمبادئ  -

 . اإلنصاف والتضامن 
 

عي أكثر لكل هذا وذاك ، فإن ربح الرهانات المطروحة على بالدنا يستد
في  والثقة  ، واالعتماد على الذات ، الجهودتضافر، من أي وقت مضى 

سيرا على النهج الذي نستلهمه  بروح المواطنة المسؤولة االلتزام، و المستقبل
  . أيده اهللا ونصرهمحمد السادس صاحب الجاللة من توجيهات ومبادرات 

  والســالم عليكــم ورحمــة اهللا 


