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خطاب السید صالح الدین المزوار 
وزیر االقتصاد والمالیة

مشروع  بمناسبة تقدیمالنوابأمام مجلس 
2010قانون المالیة لسنة 

*
* *

بسم اهللا الرحمــن الرحیــم

سیدي الرئیس ،
السیدات والسادة النواب المحترمون،

 لك   م باس   م حكوم   ة  أم   ام مجل   سكم الم   وقر ألق   دم مج   ددا ی   شرفني أن أق   ف 
 وال     ذي 2010ص     احب الجالل     ة ن     صره اهللا م     شروع ق     انون المالی     ة ل     سنة   

ی   صادف ھ   ذه ال   سنة ال   ذكرى العاش   رة الع   تالء ص   احب الجالل   ة المل   ك محم   د      
.السادس عرش أسالفھ المنعمین

بالد نح    و التجدی    دال     ف    ي م    سیرة ھام    ةمحط    ةع    شریة الهھ    ذوتعتب    ر 
ومكن   ت م   ن  واآلف   اقطموح   اتالبل   ورةدة إع   اب س   محت  ، إذوالتق   دم والحداث   ة 

 ص     واب أك     دت ورائ     دة ھام     ةانج     ازاتحقی     ق ائل الكفیل     ة لتوس     الت     وفیر
.أبانت عن قدرة حقیقیة لتحقیق األھداف المتوخاةختیارات واال

 عرفتھا قضیتنا يوعلى رأس ھذه اإلنجازات التدبیر المتمیز للتطورات الت
ھام ووازن لصالح قضیة وطنھ األولى، الوطنیة، فقد نجح المغرب في حشد دعم 



2

قضیة الوحدة الترابیة بإطالق مبادرة الحكم الذاتي ألقالیمنا الجنوبیة كحل سیاسي 
وقد حضیت ھذه المبادرة باحتضان دولي واسع ما .واقعي وجدي وذي مصداقیة

فتئ یتكرس داخل المنتظم الدولي كما تبین ذلك من خالل التوافق حول القرار 
.لجنة الرابعة للجمعیة العامة لألمم المتحدةاألخیر ل

كما عمل المغرب على تكریس الھویة الوطنیة الحضاریة المنفتحة من خالل 
تأھیل الحقل الدیني في اتجاه تقویة مناھج الوسطیة واالعتدال لدیننا الحنیف، ومن 

ت بناء مغرب متعدد مستوعب لتنوعھ اللغوي والثقافي ومنفتح على إبداعاخالل 
.وعطاءات الثقافة اإلنسانیة الكونیة

وتمیزت ھذه المرحلة كذلك بانخراط المغرب، تحت القیادة السامیة لجاللة 
مختلف في الملك محمد السادس نصره اهللا، في مسلسل من اإلصالحات الرائدة 

تؤمن آفاقا واسعة ، مما فتح التنمیة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیةالت مجا
 وتعزیز الحریات ،توسیع مجال المشاركة و،دیمقراطي حدیث فضاء إلىالنتقال ا

مدونة والنھوض بأوضاع المرأة بصفة خاصة من خالل اعتماد الفردیة والجماعیة
.قضاء كأولویة ھامة الطرح إصالحو وتعدیل قانون الجنسیة األسرة

نھجھ وعلى مستوى حقوق اإلنسان، سجل المغرب تقدما ھاما من خالل 
سلسل المصالحة مع الماضي وتعزیز الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة لم

.للمواطنین

ضمن اختیارات استراتیجیة تھا،  واستمراریات اإلصالحةدینامیقد مكنت و
تنویعوتحسین تنافسیتھ وجاذبیتھمن ح االقتصاد الوطني واضحة مرتبطة بانفتا

.إلى عتبة جدیدة من النموھوانتقالهروافد

 جل جھات ومناطق المملكة من ھذه الدینامیة استفادت،ذلكة مع زاوموا
الجدیدة مما ساھم في بروز أقطاب جدیدة للتنمیة تعزز القدرة اإلستعابیة 
لالستثمارات الوطنیة واألجنبیة وتوفر حظوظا أكبر لالرتقاء االقتصادي 

.المستدامةواالجتماعي وتفتح آفاقا جدیدة للتوازن المجالي وللتنمیة البشریة 

ولقد تعززت بفضل ذلك مكونات االقتصاد الوطني وتقوت مناعتھ وقدرتھ 
.على مواجھة تقلبات الظرفیة االقتصادیة الوطنیة والدولیة
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غیر عرف االقتصاد العالمي منذ السنة الماضیة تطورات وبالفعل، فقد 
ة األزمة  تجسدت في أزمة ارتفاع أسعار المواد األولیة، تبعتھا مباشرمسبوقة

 مسلسلالمالیة التي زعزعت استقرار النظام المالي وأدخلت االقتصاد العالمي في
.التراجع و االنكماش

 تراجعا ،ھذه السنة،  فمن المنتظر أن یعرف االقتصاد العالمي،وھكذا
 خالل الفترة الممتدة من سنة %4,5 مقارنة مع معدل نمو ناھز%1,1ةـبنسب

 أھم حلیف ،وستصل نسبة التراجع في منطقة األورو.2008 إلى سنة 2004
السنة في %0,3 نمو في حدود  بعد4,2%ى المغرباقتصادي بالنسبة إل

.الماضیة

21من السلع والخدمات سیعرف تراجعا بنسبة حجم التجارة العالمیةكما أن
.2008 سنة 3% بعد ارتفاع بنسبة %

 أغلب الدول المصنعة  فقد عرفتوإضافة إلى ھذه التطورات السلبیة،
صل ھذه ت حیث من المتوقع أن ،اختالالت كبرى في توازناتھا الماكرواقتصادیة

من%14و%8 إلى مستویات قیاسیة تتراوح بین السنة نسبة عجز المیزانیة
.الناتج الداخلي الخام

ئیة أمام تفاقم آثار ھذه األزمة، اتخذت جل الدول المتقدمة تدابیر استثناو
تمویل الفاعلین تأمین  و المالیةإنقاذ المؤسساتاستھدفت على الخصوص 

.االقتصادیین وكذا دعم ومساعدة القطاعات المتضررة

وبالنظر إلى طبیعة وحجم األزمة، فلم یقتصر وضع مخططات دعم وتنشیط 
المؤسسات و المجموعات القطاعات االقتصادیة على الحكومات، بل شمل أیضا

خصوصا على مستوى حیث برز نمط جدید من التشاور و التنسیق الدولیة 
.مجموعة العشرین

 تعبئتھا في إطار مخططات دعم و ت ھكذا، فإن اإلمكانیات الھائلة التي تمو
منھا صندوق تنشیط االقتصاد و تدخالت المؤسسات المالیة الدولیة و خصوصا 

.در انتعاش النشاط اإلقتصادي في إعادة الثقة و ظھور بواالنقد الدولي قد ساھمت
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إال أن ھذا االنتعاش سیكون بطیئا و مصحوبا بنسب عالیة في معدالت البطالة التي 
.في منطقة األورو11%من المتوقع أن تفوق 

سیدي الرئیس ،
السیدات والسادة النواب المحترمون،

ربي من على الرغم من ھذه الظرفیة العالمیة الصعبة، تمكن االقتصاد المغ
 و %5,6دل ــتجسدت أساسا في نسبة نمو بمع2008تحقیق نتائج إیجابیة سنة 

 إلى 53,5%تحقیق فائض في میزانیة الدولة مكن من خفض مدیونیة الخزینة من
. من الناتج الداخلي الخام%47,3

ن انفتاح اقتصادنا الوطني  أعنا ال یجب أن تحجب  ھذه النتائج المشجعةإن
على من تداعیات ھذه األزمة ، كسائر الدول،دولي، جعلھ یتأثرعلى محیطھ ال

القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي والمتمثلة في التصدیر و السیاحة و 
وھذا ما نتج عنھ عجز في .تحویالت مواطنینا بالخارج واالستثمارات الخارجیة

 تراجع مستوىى إلىأد%5,2الحساب الجاري لمیزان األداءات بنسبة 
.ملیار درھم6,5الموجودات الخارجیة ب 

 ھذه قد تواصلت ھذه التراجعات بالنسبة ألھم مؤشرات القطاع الخارجيو
. من شھر إلى آخر بشكل ملحوظ غیر أن وتیرة التراجع بدأت تتقلص حدتھا.السنة

 انتقلت وتیرة انخفاض مداخیل المغاربة المقیمین بالخارج من ،وھكذا
متمفي 10,3%و ثم إلى یونی في%12,7 إلى األخیرسرامفي14,6%نسبة

 من  خالل نفس الفترةكما انتقلت وتیرة انخفاض عائدات األسفار.نبرتشھر ش
و تراجعت الصادرات دون احتساب مبیعات 9,2%م إلى ث%13,6 إلى%21,6

%لى إ22,2%لفوسفاط منا .%17ثم إلى 20,7

من نسبیا على الطلب الخارجي قد عانت و إذا كانت القطاعات المرتكزة 
ا ــعموم فإن  القطاعات المرتبطة بالطلب الداخلي قد حافظت تداعیات األزمة،

26,6%ةـز بنسبــقروض التجھیرتفاع  امن خاللعلى دینامیتھا  كما یتجلى ذلك 
.21,7%االستھالك ب قروض و17%لعقار بالقروض الموجھة لو
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تبقى  من المتوقع أن ثلمؤشرات تحسنھا، حیه اومن المنتظر أن تواصل ھذ
%نسبة النمو لھذه السنة في مستوى   في 3% في حین لن تتعدى ھذه النسبة ،5,3

.الدول المتوسطیة المجاورة

:ساھمت حسب تقدیرنا في تحقیق ھذه النتائجأربعة عوامل أساسیة 

ویة قدراتوتق تعزیز مكنت منالمكتسبات و اإلصالحات المتراكمة التي -1
االقتصاد الوطني؛

خصوصا تلك 2009التدابیر المتخذة في إطار قانون المالیة لسنة نجاعة-2
الرامیة إلى تقویة الطلب الداخلي؛ 

 النتائج القیاسیة للموسم الفالحي؛-3

 في إطار لجنة التدابیر التي اتخذتھا الحكومة بتنسیق مع القطاع الخاص-4
.األزمة لمواجھة الیقظة االستراتیجیة

 المدرجة في حرصت الحكومة على تفعیل جمیع التزاماتھاوفي ھذا السیاق، 
الزیادة في المتعلقة ب تلك ومنھا على الخصوص،،2009قانون المالیة لسنة 

األجور ومتابعة اإلصالح الجبائي في شقھ المرتبط بتخفیض الضریبة على الدخل
.ھم مالییر در10بتكلفة إجمالیة تصل إلى حوالي 

حیث ة العمومیاتاالستثماروتیرة إنجاز  الرفع من  الحكومة علىعملتكما 
سجلت ھذه السنة وألول مرة نسبة إنجاز نفقات االستثمار للمیزانیة العامة إلى متم 

.مقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضیة%23شھر شتنبر الماضي ارتفاعا بـ 

 القانون الماي لھذه السنة في شقھ وكما سبق لي أن أكدت لكم خالل مناقشة
المرتبط بتدبیر تداعیات األزمة، فقد اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركیة بین 
القطاعین العام والخاص عبر وضع آلیات للیقظة والتتبع مكنت من اتخاذ تدابیر 

.ھادفة لدعم القطاعات المتضررة مع تفعیلھا بشكل ملموس وسریع

ر واإلجراءات، یتم تنفیذ قانون المالیة الحالي في ونتاجا لكل ھذه التدابی
.على مستوى الموارد أو النفقاتظروف عادیة 
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على مستوى المداخیل الجبائیة و بالرغم من التراجع الذي كان ف،وھكذا
%75 فإن نسبة اإلنجاز بلغت في متم شتنبر 2008مرتقبا مقارنة مع مداخیل 

أما النفقات فقد اتسمت بتراجع نفقات .المالیةوھي نسبة تتماشى مع توقعات قانون 
المقاصة نتیجة انخفاض سعر البترول من جھة، و التزاید الملحوظ على مستوى 

.إصدارات نفقات االستثمار من جھة أخرى

و على أساس ھذه التطورات، فمن المنتظر أن ینحصر عجز المیزانیة خالل 
ن مرتقبا في قانون المالیة، ي كا الذ%2,9 عوض %2,7السنة الحالیة في حدود 

 من %46إلى حوالـي 47,3%مما سیمكن من جدید تقلیص نسبة المدیونیة من 
.الناتج الداخلي الخام

،سیدي الرئیس
،السیدات والسادة النواب المحترمون

إن ھذه المعطیات تبین بوضوح أن بالدنا قد تمكنت في ظل ھذه الظروف 
اكرواقتصاديار المكونات األساسیة لإلطار المالصعبة من تكریس استقر

نسبة نمو مرتفعة و التحكم في التضخم و والحفاظ على نسیجنا االقتصادي وتحقیق 
كما أن .عجز المیزانیة مع تسریع وتیرة إنجاز البرامج االستثماریة العمومیة

ثار التدبیر الحذر للمدیونیة و نھج سیاسة نقدیة مالئمة قد ساھما في حصر اآل
.السلبیة المرتبطة بعجز میزان األداءات الناتج أساسا عن تفاقم العجز التجاري

 و كذا آفاق تطور االقتصاد العالمي  بعین اإلعتبار للتطورات السابقة،وأخذا
2010فقد ارتكزت التوقعات برسم مشروع قانون المالیة لسنة في السنة المقبلة، 

:على الفرضیات التالیة

؛%3,5:نمو نسبة ال-
 ؛%2:نسبة التضخم -
. دوالر للبرمیل75:متوسط سعر البترول -

لسنة لةبسنالاستقرارا بوعلى ھذا األساس، ینتظر أن تعرف المداخیل 
بالرغم من االنعكاس المالي ، وذلك ملیار درھم169الحالیة لتصل إلى حوالي 

 العالمیةظرفیة االقتصادیةر الاثالناتج عن مواصلة إصالح الضریبة على الدخل وآ
.على بعض القطاعات
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الرفع متابعة : أساسییناالرتكاز على مبدأینفقد تم وفیما یتعلق بالنفقات، 
.التحكم في نمط عیش اإلدارة العمومي ومن االستثمار

 ملیار 53,8 ملیار درھم منھا 163وھكذا سیصل  االستثمار العمومي إلى 
.2009سنة مقارنة مع %20زیادةبأي درھم لمیزانیة الدولة، 

 باستثناء نفقات 2009 في مستواھا لسنة التسییر فستبقى محصورة نفقات أما
23لي ا  بفعل الزیادة في األجور و خلق حو%5,3األجور التي سترتفع ب  800

.على الخصوص لمواكبة حاجیات القطاعات االجتماعیة والعدلمنصب شغل

ه التطورات التي ستعرفھا كل من المداخیل والنفقات،  فإن وبالنظر إلى ھذ
ویمكن اعتبار .من الناتج الداخلي الخام%4العجز اإلجمالي للخزینة یقدر بحوالي 

 إرادي یرمي إلى دعم التنمیة وتعزیز التضامن ھذا التطور تجسیدا لمنظور
.االجتماعي في ظل ظرفیة اقتصادیة صعبة

یعكس أساسا رغبة الحكومة في مواصلة دعم و تقویة و إذا كان ھذا العجز 
بفضل التحكم یبقى استثنائیا ھذا العجز ، فیجب التأكید على أن العمومياالستثمار 

و ال یتناقض مع منظورنا الھادف إلى الحفاظ على في مؤشرات المدیونیة 
التوازنات الماكرواقتصادیة والذي یستدعي الرجوع إلى مستوى أقل كما كان 

.عتمدا في القوانین المالیة السابقةم

سیدي الرئیس ،
السیدات والسادة النواب المحترمون،

 ثالث مشروع قانون مالي تقدمھ 2010یشكل مشروع قانون المالیة لسنة 
الحكومة الحالیة ویعتمد في فلسفتھ ومنھجیتھ وأولویاتھ على االختیارات الكبرى 

 نصره اهللا وعلى االلتزامات المسطرة في والتوجھات التي حددھا صاحب الجاللة
.البرنامج الحكومي الذي صادقتم علیھ

 ثالث ركائز إلى2010 مشروع قانون المالیة لسنة ومن ھذا المنطلق یستند
:أساسیة 

شغل المزید من مناصب خلق في اتجاهاالستمرار في دعم دینامیة النمو :أوال
دخل المواطنین؛تحسین و
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نجاز السیاسات القطاعیة لتعزیز رفع من وتیرة اإلصالحات وتسریع إال:ثانیا
تنافسیة وجاذبیة اقتصادنا وفق منظور مجالي أكثر توازنا؛

تقویة التضامن والتماسك االجتماعي بھدف تأمین توزیع أفضل لثمار :ثالثا
النمو وتحسین مؤشرات التنمیة البشریة خصوصا في العالم القروي 

.بلیــةوالمناطق الج

الحفاظ على األولى وھكذا یتوخى مشروع قانون المالیة من خالل ركیزتھ
خلق فرص الشغل المنتجة وتأمین سبل تحقیق تنمیة شاملة و  لومستدام قوينمو

.لمواطنینلریم العیش الك

الرفع منمن خالل الداخلي تعزیز الطلب سیتواصل العمل علىالغایةلھذه و
إذكاءباإلضافة إلى العموميستثماروتكثیف االواطنین للمالقدرة الشرائیة

 ودعم القطاعات المصدرة المتضررة  دینامیة التصدیراالستثمار الخاص وتعزیز
.من األزمة االقتصادیة العالمیة

الحكومة تطبیق تقترح ، للمواطنینقدرة الشرائیةللوفي ھذا االتجاه ودعما 
إلى  المعفاة  الدخلشریحةرفع لى الدخل عبر عالشطر الثاني من إصالح الضریبة 

تعدیل الشرائح األخرى كما یقترح . درھم 28.000عوض درھم 30.000
تخفیض وكذاضمنھا تلك المطبقة على الفئات المتوسطةوواألسعار المطبقة علیھا

.كما التزمت الحكومة بذلك%38إلى %40السعر األعلى من 

عدد اإلضافي للملزمین المستفیدین من اإلعفاء وبفضل ھذه التدابیر، سیصل ال
 إلى تضاف ألف ملزم 160 إلى 2010الكلي من الضریبة على الدخل برسم سنة 

عدد  وبھذا، سیصل مجموع .2009 من اإلعفاء الكلي سنة مستفید ملزم ألف330
.ألف500لملزمین المعفیین حوالي ا

تنفیذ الشطر الثاني على مة ، ستعمل الحكو مع التخفیض الضریبيوبالموازاة
.في إطار الحوار االجتماعيةالمقررأجور الموظفین من الزیادة في 

تخفیف األعباء الضریبیة بالمرتبطةاالنعكاس المالي للتدابیر  بذلك یبلغوس
 ملیار درھم منھا 16 ما مجموعھ 2010 و 2009والزیادة في األجور برسم سنتي 

.ف األعباء الضریبیة ملیار درھم تتعلق بتخفی9,6
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سعار في دعمھا ألالحكومة ستستمر ،  للقدرة الشرائیة للمواطنینً وحمایة
 ملیار درھم 14مبلغ  وقد رصد لھذا الغرض .نظام المقاصة عبر المواد األساسیة

موازاة مع الشروع في بلورة منظور إصالحي لھذا النظام لیمكن من 2010سنة 
.قة للدعـم للفئات المستحأفضل استھداف

تكثیف ودعما للمجھود التنموي للبالد ستواصل الحكومة ومن جھة أخرى، 
.واإلنتاجیةالبنیات التحتیة وتأھیل تجھیز البالد وتوفیر  قصد العمومياالستثمار

 تحت تتواصلالتي األوراش الكبرى المھیكلةوتندرج في ھذا اإلطار 
:صوص السامي والتي تھم على الخ الملكياإلشراف

: الطرق والطرق السیارة مجالفي 

مقطع والرباط -وجدة وتثلیث خط الدارالبیضاء-أكادیر وفاس-مراكش
؛ المداري لمدینة الرباطمقطعالبني مالل و-برشید

الطرق والطریق الساحلي المتوسطي تطوان من -مقطع الجبھة
؛الحاجب-صفرو ومكناس-شیشاوة وفاس-الصویرةالسریعة 

 كلم من 2.000وإصالح  كلم من المسالك القرویة 2.000إنجاز 
.المتضررة جراء الفیضاناتالطرقیة البنیات إضافة إلى الطرق 

: والماء والصرف الصحي السدودمجالفي و

وانطالق إنجاز مركب مدزكبیرا ومتوسطا  سدا 13تشییدمواصلة
؛سبو وولجة السلطان بواد بھت واد عین تمدرین ب

اصلة إنجاز منشآت الحمایة من الفیضانات بكل من طنجة وتطوان مو
. والفنیدقومرتیل ووجدة
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 مختلف مدن بلصرف الصحي الصلب والسائل ل عملیة 35إنجاز
المملكة ؛

: الطاقـــة مجالوفي 

الطاقة يتومحطالجرف األصفرب6و5 إنتاج الكھرباءتشیید وحدتي 
ني مطھر الغازیة الشمسیة ومحطة تولید  ومحطة بالریحیة بطنجة وطرفایة

؛ میغاواط1.200ى  بطاقة إضافیة تصل إلالطاقة بالغاز الطبیعي بالقنیطرة

: المــوانـئ جالفي مو 

غربوالناضور  طنجة المتوسطي الثانييانطالق أشغال میناء
؛متوسطي

 میناءي طرفایة وسیدي إیفني ؛وتأھیل

الناضورب-لة ومارشیكااءي الداخمواصلة إنجاز مینو.

:السكك الحدیدیة مجال في و

 انطالق أشغال القطار الفائق السرعة الرابط بین طنجة والدارالبیضاء
؛جدیدة وتأھیل المحطاتلیات افة إلى تحدیث الشبكة واقتناء آباإلض

:وي ــ النقل الجمجالفي و

 لجھوي  المغربیة متخصص في النقل االملكیةإحداث فرع للخطوط
؛ اقتناء سبع طائرات للنقل الداخلي والسریع

ومراكش ووجدة والرباط مطارات الدارالبیضاء  وتحدیث توسیع
؛وفاس والداخلة ووارزازات والحسیمة وتطوان والراشیدیة

تعزیز تنافسیة بالدنا والرفع من  العمل علىرتمسسیمن جھة أخرى ، و
.الوطنیة والدولیة الخاصةالستثماراتإزاء ا االستقطابیة قدرتھا

:یتم اعتمادھا لھذه الغایةسثالث آلیات أساسیة 
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وفقا للمواصفات الدولیة وقابلة من جیل جدید  فضاءات مجھزة إحداث-
 في كل من  الصناعیة المندمجةبالفضاءات ویتعلق األمر .لالستعمال الفوري

 بالدارالبیضاء دومراكز الخدمات عن بع،ة والقنیطرةالجرف األصفر وملوس
 في مجال واألقطاب المتخصصة،ومراكش وتطوان وفاس ووجدة والرباط

، والصید البحري بأكادیر،مكناس وبركانكل من ة بی الفالحالصناعات
بیضاء  بالدارال بوجدة، واإللكترونیات، والطاقات المتجددةواللوجستیك بزناتة

.والقنیطرة وطنجة والمحمدیة

المقاوالت الصغرى لفائدة االستثمارات ضمان عم ولدإحداث صنادیق -
التقلیدیة والصناعة لصید البحري والصناعة اوقطاعات والمتوسطة
مغاربة والتجارة الداخلیة والتعلیم الخاص وكذا لفائدة استثمارات والسیاحة 

 ملیار2,6ھ ـویبلغ حجم الموارد المخصصة لھذه الصنادیق ما مجموع.العالم
درھم؛

 صناعة مختصة في قطاعات  معاھد 10 إحداث من خالل  التكوین زتعزی-
والسمعي واألزیاءوصناعة السیارات والصناعة التقلیدیة أجزاء الطائرات 

خالل  متدرب 316.000تعزیز التكوین المھني الذي سیشمل سیتم والبصري 
 ملیون درھم في 400 وقد تم تخصیص .%14 تناھز بزیادة2010سنة 

.ین لمالءمة الكفاءات مع الحاجیات مجال التكو

ومن جھة أخرى، وقصد الحد من تفاقم عجز المیزان التجاري ستتركز 
الجھود على تعزیز مواقعنا في األسواق التقلیدیة مع العمل على ولوج أسواق 

ولھذه الغایة تم .جدیدة ارتباطا باإلمكانیات التي توفرھا االستراتیجیات القطاعیة
.2010 سنة برسمملیون درھم 400رصد مبلغ 

نحو االستمرار في وتماشیا مع خیار االنفتاح االقتصادي لبالدنا وسعیا 
ستتم مواصلة تفعیل مخطط تخفیض تكلفة اإلنتاج ودعم تنافسیة المقاوالت، 

اإلصالح التعریفي الذي صادقتم علیھ في إطار قانون المالیة للسنة الحالیة، وذلك 
%5إلى 7,5% و%10د المطبق على المدخالت من یراستالرسم اتخفیضعبر 
.%17,5إلى %20ومن 

وضمن ھذا التوجھ، یتضمن مشروع قانون المالیة كذلك مقتضیات جدیدة 
تھدف إلى تثبیت استمراریة نشاط صندوق الحسن الثاني للتنمیة االقتصادیة 

لذي یضطلع بھ واالجتماعیة بضمان استمرار موارده نظرا للدور الحیوي والھام ا
على الساحتین االقتصادیة واالجتماعیة، حیث برھن منذ تأسیسھ عن قدرتھ على 
تحقیق األھداف المسطرة لھ بكل نجاعة وفعالیة في جمیع المشاریع والمبادرات 
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لھذاوقد حدد الغالف المالي السنوي .التي عمد على انطالقھا وتمویل تنفیذھا
یار درھم انطالقا من عملیات تفویت مؤسسات  مل3,5الغرض في مبلغ ال یقل عن 

.الدولة ومخصصات میزانیة الدولة

سیدي الرئیــس ،
السیدات والسادة النواب المحترمون،

تسریع وتیرة في مرتكزه الثاني إلى مشروع قانون المالیة ویھدف 
اإلنتاجیة تحدیث البنیات بغیةاإلصالحات وتفعیل السیاسات القطاعیة 

وتنویع مصادر التنمیة وإحداث مناصب الشغل وتعزیز قدراتنا یة للبالد واالقتصاد
. تقویة موقع المغرب في مرحلة ما بعد األزمةفي اتجاهالتصدیریة 

 إلى إحداث الھادف"المغرب األخضر"ھذا اإلطار، مخططضمن ویندرج 
.غربھ أحد األعمدة الرئیسیة للتنمیة بالملقطاع الفالحي بوصفتطور نوعي في ا

 على 2010 سیتم التركیز خالل سنة ، وتماشیا مع البرنامج المسطرھكذا،
 الف ھكتار والتھیئة الھیدروفالحیة على 83الري الموضعي على مساحة تطویر 
 ھكتار وتنمیة الطاقات اإلنتاجیة في مجاالت اللحوم والحلیب 8.450مساحة 

.وقصب السكر

لفائدة صغار الفالحین  للنسیج اإلنتاجي  في إطار التأھیل التضامني،سیتمكما 
 وحدات  ھكتار لغرس األشجار المثمرة، وإحداثألف78تحویل واستصالح 

. ھكتارألف70لتثمین اإلنتاج النباتي والحیواني وتحسین المراعي على مساحة 

 المخصص للقطاع الفالحي تطورا نوعیا حیث ياالستثمارغالف السجلوقد 
إلىلیصل 2009 ملیار درھم سنة 4 إلى 2008ر درھم سنة  ملیا1,6من انتقل 

.2010 ملیار درھم سنة 5,2

 تأمین تزوید البالد إلى المعتمدةستراتیجیةال اترمي،والبیئةقطاع الماءوفي 
التحكم في مجموع مسلسل اإلنتاج والتوزیع بالماء والحمایة من الفیضانات و

.لواالستعمال والتطھیر وإعادة االستعما

یتم إنجاز مشاریع مندمجة تأخذ بعین تعبئة الموارد المائیة، وباإلضافة إلى 
االعتبار متطلبات قطاعي الماء والبیئة وفقا لمقتضیات االتفاقیات المبرمة تحت 

 البرامج ویندرج في ھذا اإلطار.لصاحب الجاللة نصره اهللا السامیة رئاسةال
لرامي إلى تقلیص التلوث المنزلي للصرف الصحي وتدبیر النفایات اةالوطنی
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وقد رصد لھذا الغرض اعتمادات االستثمار تصل .للمنشآت العامةالتأھیل البیئي و
%.54 ملیار درھم أي بزیادة 1,2إلى 

السامیة، یجري اإلعداد للمیثاق الوطني حول البیئة الملكیة تعلیمات لوتنفیذا ل
ل البیئي في كل البرامج المعتمدة بوصفھ إطارا مرجعیا یتم بمقتضاه إدماج العام

.البیولوجيقصد الحفاظ على الفضاءات والمحمیات والموارد الطبیعیة، والتنوع 

2,9 الماء والبیئة من ياالعتمادات المرصودة لقطاعارتفعت قد إجماال فو
 تضاف إلیھا 2010سنة برسم  ملیار درھم 3,7 إلى 2009ملیار درھم سنة 
. ملیار درھم 12,4بمبلغوطني للماء  الاستثمارات المكتب

مكانة إلى تعزیز إستراتیجیة ھالیوتیسترمي ،الصید البحريفي مجال و
إحداث ثالثة أقطاب للتنمیة عبر في النشاط االقتصادي ومساھمتھ ھذا القطاع 

 والتسویقوانئ ونقط التفریغ وقرى الصیادینتقویة البنیات التحتیة في مجال المو
كما تھدف .محلیا وتحدیث أسطول الصیدالكمیات المصطادة ى تثمین مع العمل عل

 تنمیة تربیة من خاللالحفاظ على الموارد وتعزیزھا ھذه االستراتیجیة إلى 
.األسماك

 ملیون درھم لفائدة ھذا القطاع 573اعتمادات االستثمار بمبلغ وقد تم رصد 
.2010برسم سنة 

لمعتمدة إلى تأمین التزوید المنتظم في  االسیاسة ترمي ،الطاقةمجالوفي 
 األخذ بعین االعتبار لمقتضیات التنمیة المستدامة مع المملكة أرجاءمختلف 

ندماج الجھوي اال وة الطاقیةالطاقات المتجددة واعتماد النجاعتطویر اللجوء إلى ب
.في الشبكة الطاقیة األرومتوسطیة

 شركة وإحداث الطاقیة  صندوق التنمیةوستتعزز ھذه السیاسة بتفعیل
 ملیار درھم كإطار تحفیزي لالستثمار 1 یصل إلى برأسمالاالستثمـارات الطاقیة 

.الفعالیة الطاقیةوالطاقات المتجددة العمومي والخاص في میدان 

 للمكتب الوطني ي المخصصغالف االستثمارالتجدر اإلشارة إلى أنو
.2010برسم  مالییر درھم 10سیصل إلىللكھرباء 

ومن جھة أخرى، یسجل القطاع الصناعي تطورا ملحوظا في اتجاه عصرنة 
وتنویع الھیاكل االقتصادیة واإلنتاجیة وتطویر االستثمارات والرفع من تنافسیة 

.المنتوجات
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صاحب تحت رئاسة ،وقد عرف مخطط اإلقالع الصناعي دفعة جدیدة بإبرام
ع الصناعي إلعطاء نفس جدید  المیثاق الوطني لإلقال،الجاللة نصره اهللا

للقطاعات الصناعیة التي یتمتع فیھا المغرب بمزایا تنافسیة وخاصة منھا صناعة 
الطائرات واإللكترونیات والخدمات المرحلة والبیوتكنولوجیات أجزاء السیارات و

برسم سنة  ملیار درھم 1,950مبلغ ھذا القطاع وقد رصد ل.والنانوتكنولوجیات
2010.

 من  الشریف للفوسفاطالمجمعؤسساتیة التي عرفھا كن التحوالت الم ستمكما
من تعزیز موقعھ  شركة مساھمة، وتحسن وضعھ المالي خالل تحویلھ إلى

.الصناعات الكیماویةالریادي على المستوى العالمي في مجال 

المجمعوسیتعزز ھذا الموقع أكثر بفضل البرامج االستثماریة التي یقوم بھا 
مجموعات لرفع من نسبة التثمین المحلي بشراكة مع اإلنتاجیة واھ طاقاتلتقویة 

 قطبا لیصبح فضاء الجرف األصفر وتطویروالتقلیص من كلفة النقلدولیة كبرى 
7 بـ 2010برسم  وتقدر استثمارات المكتب .دولیا في مجال الصناعة الكیماویة

.ملیار درھم

دیثة، اعتمد المغرب استراتیجیة وفي میدان التكنولوجیات اإلعالمیة الح
تھدف إلى إدماجھ في عالم االقتصاد الرقمي عبر "المغرب الرقمي"جدیدة تسمى 

توسیع انتشار ھذه التكنولوجیات وتكثیف استعمالھا باإلدارات العمومیة 
.والمقاوالت ولدى عموم المواطنین

الت الصغرى  المعلومیات بالمقاوتعمیموتندرج في ھذا اإلطار عملیات تھم 
من  ألف طالب جامعي 80تمكین ووالمتوسطة وتقریب اإلدارة من المرتفقین 

. بشبكة األنترنیتةلو موصة محمولالحصول على حواسیب

رؤیة وبخصوص القطاع السیاحي، وبفضل التدابیر المتخذة في إطار 
 وتحقیق ارتفاع لعدد السیاح%50فقد تم الرفع من الطاقة اإلیوائیة بـ،2010

. مالیین سائح8سنویا لیصل إلى %8الوافدین بنسبة 

صاحب تحت إشرافافتتاح محطة السعیدیة كما تم خالل السنة الحالیة 
من و. خالل الشھر الحالي مازاكان الجدیدةمحطةوانطالق  نصره اهللالجاللة

العرائش بس كسوفي تشغیل محطتي لخالل السنة المقبلة المنتظر الشروع 
.الصویرةبوموكادور
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سامیة من الالملكیة تعلیمات ل التي یتم إعدادھا وفقا ل2020وستمكن رؤیة 
 القوة االستقطابیة  تعزیزمن شأنھا السیاحة قطاع إحداث تطورات نوعیة في 

.بالدنا وترسیخ أسس سیاحة مستدامة ومسؤولة ل

. درھمملیون825 إلى 2010ویصل الغالف المالي المخصص للقطاع سنة 

 إلى  لقطاع الصناعة التقلیدیة2015رؤیة وارتباطا بقطاع السیاحة، ترمي 
القطاع عبر استثمار المؤھالت المغربیة على المستوى الثقافي ھذا إعادة ھیكلة 

 نسیج إنتاجي مھیكل والترویج لمنتوج وتنمیةواالجتماعي والمساعدة على انبثاق 
.ةالصناعة التقلیدیة باألسواق الوطنیة والدولی

 تعزیز البنیات ، سیستمر العمل في اتجاهالصناعة التقلیدیةوفي مجال 
 الصناعة التقلیدیة في عدد من المدن وإدماج ومركباتالتحتیة المتعلقة بقرى 

تشجیع بروز فاعلین نموذجیین كما سیتم . بالمناطق السیاحیةتجاریةفضاءات 
على ث صناعة التقلیدیة بالح الترویج للللعب دور المحرك في ھذا القطاع وتكثیف

.استكشاف أسواق جدیدة وتعزیز المشاركة بالمعارض المھنیة الوطنیة والدولیة
تحسین شروط السالمة والنظافة بالقطاع وتعزیز التكوین بإحداث وسیتم كذلك

 شاب ألف51تعزیز كفاءات  مع  متنقلة للتكوینوحداتو العاليمعھد للتكوین
.وشابة

 ملیون درھم 200 المخصص لھذا القطاع من االستثمارف غالانتقلوقد 
.2010 ملیون درھم سنة 450 إلى 2009سنة 

 إحداث سیتم"مخطط رواج"وارتباطا بـ، التجارة الداخلیةوبخصوص 
وإعداد تصامیم  بالنواصر ووجدة ومكناسمخصصة لألنشطة التجاریةالمناطق ال

ھة الشرقیة وجھة الشاویة وردیغة وإقلیم لتنمیة األنشطة التجاریة والتوزیع بالج
ات توزیع منتوجات المقاوالت الرائدة على الصعیدین الوطني وتنمیة شبكتطوان 
.والدولي

 ملیون درھم برسم 200وقد رصد لھذا الغرض اعتماد مالي إضافي بمبلغ 
.2010سنة 

حكومة ، تنكب القطاع العدلوتنفیذا للتوجیھات الملكیة المرتبطة بإصالح 
على بلورة برنامج إصالحي متكامل یھدف إلى دعم استقاللیتھ والرفع من نجاعتھ 

.وتأھیل ھیاكلھ وتقویة مؤھالتھ البشریة
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 تم رفع االعتمادات المخصصةولمواكبة الحاجیات األولیة لقطاع العدل، فقد
. ملیار درھم 3,2 ملیار درھم إلى 2,3من 2010برسم لھ

سیدي الرئیس ،
یدات والسادة النواب المحترمون،الس

والتماسك تقویة التضامن إن منظورنا التنموي المرتكز على ضرورة 
كل المواطنین بشكل المواطنون،  والعمل الدؤوب من أجل أن یستفید االجتماعي

 وھو ما دفع الحكومة إلى إیالء أھمیة قصوى للجانب .أفضل من ثمار التنمیة
على ھذا التوجھ ضمن مرتكزات مشروع قانون االجتماعي والتركیز مجددا 

.2010 لسنةالمالیة

 عبر مواصلة إنجاز البرامج تأھیل الموارد البشریةویندرج في ھذا اإلطار 
االستعجالیة المعتمدة بالنسبة لكل من التعلیم األساسي والثانوي والعالي والتكوین 

الحاجیات  ومواكبة المھني قصد تكریس تكافؤ الفرص بین مختلف فئات المجتمع
. للنسیج االقتصادي الوطنيتنامیة من الموارد البشریةمالوالمتنوعة

693إنجاز سیتم التعلیمیة مؤسسات لوللرفع من الطاقات االستیعابیة لوھكذا 
أشغال ستنطلق  ثانویة و294 إعدادیة و 564رسة و د م223حجرة تمھیدیة و

وتكثیف داخلیةو مؤسسة 2.500ت  مؤسسة وإصالح تجھیزا1.000 حواليإنجاز
.ون مستفیدـملی1بكة الداخلیات لرفع طاقتھا إلى  ش

تیات لفخصوصا بالنسبة ل نسبة التمدرس أن تعززومن شأن ھذه اإلنجازات 
.بالعالم القروي

 وتحسین إدماج الخریجین وبفضل تنمیة العرض الجامعيوفي مجال 
ستعجالي المتعلق بھذا القطاع، فقد تم رفع التدابیر المتخذة في إطار البرنامج اال

لیصل إلى %7 بـ2010-2009عدد المسجلین الجامعیین برسم السنة األكادیمیة 
 ألف طالب ومضاعفة ثالث مرات عدد المسجلین الجدد بالشعب العلمیة 310

 ألف طالب مع 100 أزید منوالھندسیة وتحسین التمكن من اللغات األجنبیة لفائدة
%.20 البحوث العلمیة بـ رفع عدد
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وقد عرف الغالف المالي المخصص لقطاع التربیة الوطنیة ارتفاعا بنسبة 
 ملیار درھم 37 حیث انتقل خالل ھذه الفترة من 2010 و 2008بین سنتي 33%

. منصب مالي9.600 موارده البشریة بإحداث وستتعزز. ملیار درھم51إلى 

 المعتمدة السیاسة، ترمي  قطاع الصحةشھیعیالخصاص الذيوانطالقا من 
 مؤسسة 100 حوالي  وتأھیلباستكمال إنجاز شبكة البنیات االستشفائیة تكثیفإلى 

للعالجات األساسیة والمحلیة وتسریع وتیرة إنجاز المستشفیات الجامعیة بكل من 
فاس ومراكش ووجدة واقتناء وحدات عالجیة متنقلة لتوسیع سلة الخدمات لفائدة 

.عالم القرويال

كما یندرج في ھذا اإلطار تكثیف البرامج الصحیة لتحسین مؤشرات الصحة 
.تلك المتعلقة بتقلیص نسبة وفیات األطفالعلى األخصببالدنا ومنھا 

 عبر تأھیل وتجھیز الطبیةالمساعدة نظام تعمیم2010وستعرف سنة 
.ویة الالزمة لذلكالمؤسسات االستشفائیة ومدھا بالموارد البشریة واألد

-2008رة ــوقد ارتفعت االعتمادات المخصصة لقطاع الصحة خالل الفت
 كما .مـ ملیار درھ11,1 ملیار درھم إلى8,1حیث انتقلت من %37 بنسبة 2010

الجزء األكبر منھ لفائدة العالم خصص  سی إضافي منصب مالي2.000تم رصد 
.القروي

مة على تسریع وتیرة إنجاز البرامج  ستعمل الحكوقطاع السكنوبخصوص 
 الوسطى الطبقاتن عرض السكن االجتماعي والسكن لفائدة یالرامیة إلى تحس

. الشرائیة لألسر المستھدفةومالءمتھ مع القدرة

:وتتلخص المبادرات المعتمدة لھذا الغرض كما یلي

عبر طلبات عروض دولیة  ھكتار من أراضي الدولة3.850تفویت 
اجتماعیة  وحدة 70.000واقتصادیة  وحدة سكنیة 70.000جاز إلن
.للطبقات الوسطى  وحدة 70.000و

8تسلم وحدة من المنتظر أن 22.600إنجاز وقد تم إعطاء انطالقة 
.2010 سنة  وحدة33.200أشغال وستنطلق2009آالف وحدة منھا سنة 
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 البنكیة المستفیدة تمویالتلل العالممغاربةالفئات الوسطى وولوج توسیع 
؛من ضمان الدولة

ھكتار 5.000على مساحة إجمالیة تقدر ب مدن جدیدة 4مواصلة إنجاز 
؛ والشرافات ولخیایطةنصورت تامسنة وتاموتھم كل من

 رة  أس298.000برنامج القضاء على مدن الصفیح لفائدة إنجاز تسریع
 سكن 138.000ھدم مما مكن من %45وصلت نسبة اإلنجاز إلى حیث 

. مدینة بدون صفیح37صفیحي وإعالن 

ضاف تمالییر درھم 2لقطاع السكنویبلغ الغالف االستثماري المخصص 
.لمجموعة العمران مالییر درھم9اإلیھ

بناء المركبات سیتم االنتھاء من أشغال في مجال الشباب والریاضة، و
شروع في إنجاز المركببمراكش وطنجة وأكادیر كما سیتم الالریاضیة الثالثة 

اب عبر إنجاز بشال لتأطیر تقویة بنیات االستقبال الكبیر بالدارالبیضاء والریاضي
 وتوسیع  نسویةواديض لألطفال و نریاضیة ودور للشباب ورو-اكز سوسیومر

وقد خصص لھذا القطاع غالف .مستفید300.000برنامج العطلة للجمیع لیشمل 
.2008مقارنة مع سنة %46م، أي بزیادة  ملیار درھ1,5مالي یصل إلى 

 الثقافة، سیتم إنجاز البنیات الثقافیة الكبرى ومنھا المسرح الجدید وفي مجال
وكذا تكثیف إحداث مركبات ثقافیة محلیة لرباط ومتحف الفنون المعاصرة با

وقد تم .خیة وتقدیم الدعم لألنشطة الثقافیة والفنیةیوترمیم مواقع اآلثار التار
%48 ملیون درھم أي بزیادة 540صیص لقطاع الثقافة اعتمادات مالیة بمبلغ تخ

.2008مقارنة مع سنة 

وبھدف تقویة التكافل االجتماعي، تم اعتماد برنامج یرمي إلى استھداف 
وفي ھذا اإلطار، تم .الفئات األكثر خصاصا لتوسیع ولوجھا للتعلیم والصحة

 تلمیذ750.000وتوفیر الزي الموحد لفائدة  ملیون محفظة دراسیة 3,7توزیع 
لتغطیة حاجیات التمدرس لفائدةمالیة لألسر المعوزة مساعدات منح وسیتم 
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17.500لفائدة بالعالم القروي المدرسيتوفیر النقل وھا من أبناء280.000
.تلمیذ

وكل ھذه اإلجراءات تصب في اتجاه الحد من ظاھرة الھدر المدرسي 
.وج إلى التعلیم خصوصا للفتیات بالعالم القرويوتسھیل الول

 ألف 600جدیدة لفائدة لقیحات وتوفیر تتعمیم نظام المساعدة الطبیة كما سیتم 
.وفیات األطفال عند الوالدةالحد من مولود قصد

. ملیار درھم1,75وقد خصص لھذا الغرض مبلغ 

 الواردة في خطاب ةطبیقا للتعلیمات الملكیة السامی، وتوفي نفس االتجاه
انطالقة جدیدة باعتمادالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةالعرش المجید، ستعرف 

 مع التركیز ھا وتنفیذھا انتقاءوتحسین منھجیةالحكامة الجیدة التقائیة المشاریع و
.لمحدثة لفرص الشغل والمدرة للدخلعلى األنشطة ا

.2010سنة رة برسم ملیار درھم لھذه المباد1,4وقد تم رصد 

ریع إنھاء البرامج لقروي، یرمي العمل الحكومي إلى تسوبخصوص العالم ا
في  األساسیة توسیع ولوج السكان القرویین إلى التجھیزات والخدماتبالمرتبطة

الشبكة ولتعلیم والصحة والكھربة والتزوید بالماء الصالح للشرب مجاالت ا
.الطرقیة واالتصاالت

ذا الصدد قطع أشواط مھمة حیث ستصل في نھایة السنة الحالیة وقد تم في ھ
، وولوج 2007سنة %85مقابل %90نسبة ولوج الماء الصالح للشرب 

%.59مقابل %64 والشبكة الطرقیة 2007سنة %93مقابل %98الكھرباء 

والمناطق الجبلیة وقد عرف حجم االعتمادات الموجھة لتأھیل العالم القروي 
.2010 برسم سنة  ملیار درھم20 إلى لیصل%15بنسبة ارتفاعا 

تلكم السید الرئیس، السیدات والسادة النواب المحترمین الخطوط العریضة 
 ھذا المشروع الذي تحرى الواقعیة  في تحدید 2010لمشروع قانون المالیة لسنة 

لنمو فرضیاتھ والطموح في أھدافھ واإلرادیة في مواكبة مسیرة بالدنا على درب ا
.واالرتقاء االجتماعي
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إن الظرفیة االقتصادیة العالمیة الصعبة لم تزدنا إال قناعة في صواب 
اختیارات بالدنا وعزما على تكثیف مجھوداتنا لتسریع وتیرة اإلصالحات ودعم 
أوراش البناء والنماء وتوطید الثقة في قدراتنا على مواجھة التحدیات بروح 

عتبر إحدى السمات التي ما فتئ یتمیز بھا مجتمعنا لتحقیق اإلقدام والتضامن التي ت
.التطلعات  في ظل القیادة الرشیدة لصاحب الجاللة محمد السادس نصره اهللا وأیده

.ھ ــى وبركاتــة اهللا تعالــم ورحمــالم علیكــوالس


