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 بسم هللا الرمحــن الرحيــم 

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني
 

 لس النوا؛ الس يد رئيس جم

 الس يد رئيس جملس املستشارين  

 الس يد رئيس احلكومة 

 الس يد وزير ادلوةل 

 الس يدات والسادة الوزراء 

 الس يدات والسادة الربملانيون احملرتمون 
 

يرشفين أ ن أ قف أ مام جملس يمك املوقرين لبسط اخلطوط الرئيس ية ملرشوع قانون 

ي يأ يت يف س ياق اس مترار جاحئة ذلا املرشوع اذ. ه2021املالية للس نة املالية 

عىل املس توى النفس ية صحية و ال تجعاميية و الاقتصادية وانعاكساهتا الاو  ،كوروان

 ادلويل والوطين.

وما من شك بأ ن مناقشة هدا املرشوع ستشلك فرصة أ خرى للحكومة كام 

غلبية واملعارضة، يك ينكب امجليع عىل حتليل الوضع  للمؤسسة الترشيعية، ولل 

فتح النقاش خبصوص زمة، و يف ظل هذه ال  صادي والاتجعاميي واملايل لبالدان الاقت

وتقدمي املقرتحات  ،والهيلكيةالظرفية  املرشوع ملواهجة تأ ثرياهتا يقدهماجاابت اليت الإ 

 لسترشاف أ فاق واعدة يف نقطة التحول هذا املرشوع مناليت من شأ هنا أ ن جتعل 

 .زمةال   مرحةل ما بعد

ترشيعيا أ ساس يا وحاسام لزتكية  موعدا وع قانون املالية يشلكن تقدمي مرش اإ 

ىل تقومي، ولتغيري ما يثبت عدم جدواه،  الاختيارات السلمية، ولتقومي ما حيتاج اإ

طار التاكمل، لك  طار من التعاون بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، ويف اإ يف اإ

ال ولوايت  ننكب عىل تزنيل أ ن من موقعه، بني ال غلبية واملعارضة، غايتنا مجيعا
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ماكنيات، وما يقتضيه اإ ماليتنا العمومية من تتيحه  طار مااإ اليت تفرضها املرحةل يف 

بداع اإ وعىل املوارد اجلبائية، من  ي فرضته ال زمة عىل توازانتنا املاليةالضغط اذل

 للبحث ين موارد بديةل.لحلول املبتكرة ل

ماكنه ال أ حد ف  قيق جحم التأ ثريات الاقتصادية والاتجعامييةاليوم أ ن حيدد بشلك دابإ

ه اجلاحئة، لكن املؤكـد هـو أ ن العـال اليـوم عـىل مشـارف ذهس تحدهثا  اليت واملالية

ي أ هلنــا جتعلنــا نــالن صــالبة وفعاليــة ملورتجنــا املغــر  اذل ،نقطــة انعطــاف ةر يــة

ماكنــه املســ تقرللحفــاع عــىل موقعنــا  ن أ ن يؤهلنــا وســط طــيط مضــطر؛، وابإ ، اإ

ىل فرصة كـربى لإعـادة  والتبرص،رتشدان ابحلمكة اس كراهات هذه الظرفية اإ لتحويل اإ

 .عىل اكفة ال صعدةالمتوقع الاسرتاتيجي مبا  دم مصاحل بالدان 

فالعال اليوم  طو خطوات كبرية  حنو أ ملاط جديدة للتدبري الاقتصادي والاتجعاميي 

د عىل القدرات اذلاتية، ليات التضامن، والايعامأ  بين عىل تقوية ، تن والس يايس

ا الاجتاه ذن بالدان خطت خطوات كبرية يف هفاإ  ،ا لشك فيهمموتنويع الرشاكء. و 

احلس كل من خالل روقد جتىل  .القيادة املتبرصة جلالةل املكل حفظه هللا حتت

 ،خالل هذه ال زمة ينه لك مكوانت الشعب املغر  تي أ ابناذلالكبري  التضامين

 فريقية الشقيقة.ملبادرات التضامنية جلاللته اجتاه ادلول الإ وجتسد من خالل ا

عرب التعبئة الكبرية اليت أ ابنت يهنا لك السلطات العمومية،  كذكل كام جتىل

 للك املؤسسات وعىل رأ سها مؤسس تمك احملرتمة، يفالفعال و  القويوالاخنراط 

 ية.تدايياهتا السلب جتاوز ال زمة و النقاش الفاعل حول س بل مواهجة 

اليت لطاملا عرب يهنا  امجلاييةالالزتام والتعبئة ، ونفس القمي واملبادئ سفنويه 

لوحدة الرتابية يف مواهجة خصوم او ،الشعب املغر  يف مواهجة لك ال زمات

ميانه بأ ن للمملكة القضااي املصريية لبالدان وعىل رأ سها قضية ، من منطلق اإ
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ملا يه أ يضا قضية امجليع:  ليست فقط مسؤولية مكل البالد، الصحراء، واإ

مؤسسات ادلوةل والربملان، واجملالس املنتخبة، واكفة الفعاليات الس ياس ية والنقابية 

كد أ  كام ، والاقتصادية، وهيئات اجملمتع املدين، ووسائل الإعالم، ومجيع املواطنني

يف خطابه السايم مبناس بة افتتاح الس نة  عىل ركل جالةل املكل حفظه هللا

 .2013 كتوبرأ    11 يف يعيةالترش 

مكوانت القوات املسلحة  لك   ه مرة أ خرى حتية اإجالل وتقدير لج   و  وهذه مناس بة لن  

 ،والوقاية املدنية ،وال من الوطين ،والقوات املساعدة ،وادلرك املليك ،امللكية

جت  ندمه معىل تضحياهت، والإدارة الرتابية ملكل ادلامئ، حتت القيادة الرش يدة جلالةل ا و 

، وخاصة يف حفظه هللا، لدلفاع ين الوحدة الرتابية للوطن، وصيانة أ منه واس تقراره

  هذه الظرفية الصعبة.

 ال زمةملواهجة هذه  ئنياملعب  اجلنودلك لكام أ وجه حتية تقدير للك ال طر الصحية و 

احئة، وأ ن هذه اجلنا سوى أ ن نرتمح عىل حضااي ع  س  ي   و ل والتخفيف من أ اثرها.

ىل أ هلهم، ممتنني الشفاء العاجل لخبدم قتن   .ملصابنيلك اال  التعازي اإ

  ،الس يدات والسادة

را خ اكن التحدي ال كرب يف املرحةل الراهنة هو أ ن  اإ ج بالدان منترصة وساملة من ر  ت 

لمس تقبل وأ ن نس تخل  ادلروس ل ن من مسؤوليتنا كدكل أ ن نؤسس اإ اجلاحئة، ف

جيا اجلاحئة أ فرزهتا هذه اليت قالع اإ من أ جل حتقيق ظروف بياهتا وسلبياهتا، ابإ

اس تئناف  من، الصغرية  واملتوسطة مهنا خاصة ،الوطنيةاقتصادي ميكن املقاولت 

وخلق فرص الشغل، وميكن لك فئات ومناطق دورها الاقتصادي والتمنوي، 

 خلق الرثوة. املغر؛ من الاندماج يف دينامية
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ة مبناس بة ييد ال خري  خطبهرمس لنا يف وما من شك بأ ن جالةل املكل حفظه هللا 

وافتتاح ادلورة ال وىل من الس نة  ،وركرى ثورة املكل والشعب ،العرش اجمليد

لالإصالحات اليت ينبغي تزنيلها  اليت حتدد برانجما معليا خارطة الطريق الترشيعية،

، مضن منظور مس تقبيل لل زمة نعاكسات الاتجعاميية والاقتصاديةالاعاجلة مل

ي عيد ترتيب ال ولوايت، وصياغة ال تجوبة انطالقا من املتغريات الكربى  شامل،

 .ةد  ج  ت  س خ امل  

خطة طموحة جاللته  واسعة من املواطنني، أ طلق فاإىل جانب تقدمي ادلمع لفئات

وغري مس بوقة لإنعاش الاقتصاد، ومرشوعا كبريا لتعممي التغطية الاتجعاميية مجليع 

ىل املغاربة لك العام. كام دعا جاللته  لقطاعلهرية ومتوازنة مراتجعة تجو ، ودعا اإ

املؤسسات والفعاليات الوطنية، ويف مقدمهتا الربملان، لالرتقاء اإىل مس توى 

 حتدايت هذه املرحةل، وتطلعات املواطنني.

نعاش الاقتصاد  نعتربكام أ ن الوحدة الرتابية قضية لك املغاربة، كذكل جيب أ ن ف اإ

صالح القطاع العام ،تجعامييةوتعممي التغطية الا ،الوطين علو فوق ت قضااي، واإ

الاتجعاميية واملصاحل الاقتصادية،  يديولوتجية، واملواقعالاختالفات الس ياس ية والإ 

بعادها ين أ ي اس تغالل س ياسوي.  وينبغي اإ

هذه ال وراش أ ولوايت كربى ملرشوع قانون املالية لس نة  تشلك الطبيعي أ نومن 

بلك التقارير  ابه مرفوقتوصلمت بعدما الكربى، اذلي أ يرض عليمك خطوطه  2021

  .رات الصةل
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 الس يدات والسادة،

عداد هذا املرشوع ه عدم اليقني تجراء ع  ب  طخ يف ظل س ياق مضطر؛ وي   يأ يت اإ

، حيث شهدت العديد من 19اس مترار تداييات ال زمة املرتبطة جباحئة كوفيد 

بعض  دلى من الوابء وخاصةموجة جديدة  روز  البدلان خالل ال شهر ال خرية، ب  

ىل اتاد تدابري وقائية أ ثرت عىل وثرية رشاكئنا ال وربيني ، مما اضطر هذه البدلان اإ

وكنتيجة للك ركل من املتوقع أ ن يسجل الاقتصاد اس تعادة النشاط الاقتصادي. 

 .2020س نة % 8,3انكامشا بـ  ال ور 

يوية يف بالدان ابلطلب وابلنظر لرتباط مجموعة من القطاعات الاقتصادية احل 

أ ن اخلاريج، فاإن مسامههتا يف الناجت ادلاخيل اخلام قد تأ ثرت بشلك كبري. كام 

التطورات ال خرية للجاحئة، والقرارات املتخذة لحتواء أ اثرها الصحية يف ظل 

فامقت من أ زمة الارتفاع املقلق للك املؤرشات املرتبطة هبا عىل املس توى الوطين، 

وهكذا من املنتظر أ ن ترتاتجع القمية املضافة لقطاع الس ياحة حبوايل  القطاعات. هذه

 %. 9,1%، وقطاع التجارة بـ12%، وقطاع النقل بـ50

ال ثر الناجت ين س نة فالحية جافة، من وكنتيجة ذلكل، وأ خذا بعني الايتبار 

، لينتقل من 2020يزتايد انكامش الاقتصاد الوطين نسبيا برمس س نة املنتظر أ ن  

ىل امل % 5- طار قانون املالية املعدل اإ ويف نفس الس ياق، %. 5,8-توقعة يف اإ

ىل اقتصادية بشلك كبري، -ستتأ ثر التوازانت املاكرو حيث أ ن جعال اخلالينة س يصل اإ

 .%76وكنتيجة مبارشة ذلكل سريتفع معدل املديونية ليبلغ  7,5%
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 الس يدات والسادة،

ر اذلي تكبده الاقتصاد الوطين مما لشك فيه أ ن هذه ال رقام تعكس جحم الض 

كام تعكس الضغط  التدابري اليت مت اتادها ملواهجهتا.كذا و  ،تجراء هذه اجلاحئة

عىل مس توى التوازانت املالية واخلارتجية يف ظل تراتجع موارد  أ حدثتهالكبري اذلي 

 والاستامثرات ال تجنبية. ،احةياملزيانية العامة لدلوةل، وتراتجع مداخيل الس  

رصيد الثقة اذلي رامكه املغر؛ خالل الس نوات ال خرية بفضل الإصالحات ولول 

 تعبئة اليت اخنرط فهيا حتت القيادة احلكمية جلالةل املكل نرصه هللا، ملا اس تطعنا

اخلروج الناحج واملمزي اكن أ خرها اليت دلى خمتلف الرشاكء، و  الضورية المتويالت

س ندات اإصدار الظرفية الصعبة، عرب للمغر؛ يف السوق املايل ادلويل يف هذه 

ومن املنتظر أ ن متكن هذه اجملهودات من تقلي   عىل مرحلتني. مليار يورو 1بلغ مب 

 .   نقطة 2,8العجال املتوقع للحسا؛ اجلاري بـ 

 ، العموميةوتعبئة لك السلطات  وتضامن الشعب املغر املكل  جالةلحمكة  أ نكام 

نعاكسات الصحية لهذه ال زمة، ومن تفيف من الا احلدو  اإ جتاوز ال سو  مكنت من

، عرب تقدمي ادلمع لفئات واسعة من املواطنني، أ اثرها الاقتصادية والاتجعاميية

ومواكبة ال لف من املقاولت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة هبدف احلفاع 

 عىل مناصب الشغل.

عه عدد كبري، ومعدد املصابني بشلك تضايف رفع احلجر الصحي لكن مع  

مبناس بة ركرى ثورة  السايم وقد نبه جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه الوفيات.

ىل أ نه بدون سلوك وطين مثايل ومسؤول، من طرف امجليع، ل " املكل والشعب اإ

 ."ميكن اخلروج من هذا الوضع، و ل رفع حتدي طاربة هذا الوابء
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لتحيل ابليقظة ابطالبون ، حنن اليوم مالسامية واس تجابة للتوتجهيات امللكية

والالزتام، للحفاع عىل حصة وسالمة املواطنني، ومواصةل دمع القطاع الصحي، 

 .مبوازاة مع العمل عىل تنش يط الاقتصاد، وتقوية امحلاية الاتجعاميية

ضافية  1تصي   عربوهذا ما حرصنا عىل تفعيهل بشلك فوري،  مليار درمه اإ

ري جاحئة كوروان، ليبلغ مجموع خمصصات لقطاع الصحة من الصندوق اخلاص بتدب

مليار  19. وي ضاف هذا املبلغ اإىل حوايل ماليري درمه 3القطاع من الصندوق، 

 .2020، مت تصيصها للقطاع يف قانون املالية للس نة املالية درمه

حداث احلسا؛ اخلاص "صندوق الاستامثر املسمى  ومن هجة أ خرى، مت اإ

"صندوق محمد مس جالةل املكل حفظه هللا ا اذلي أ طلق عليه الاسرتاتيجي"

نتاتجية، ومواكبة ومتويل و ، السادس لالستامثر" اذلي س ي وجه دلمع ال نشطة الإ

املشاريع الاستامثرية الكربى بني القطاعني العام واخلاص. هذا، موازاة مع التوقيع 

نعاش الاقتصادي والشغل مبثابة عىل  تعاقد بني ادلوةل والرشاكء ميثاق لالإ

السامية  امللكيةتعلاميت ال قتصاديني واملاليني، تلزتم مبوتجبه هذه ال طراف بزتيل الا

مليار درمه يف الاقتصاد الوطين. ويتوزع هذا اجملهود املايل الاس تثنايئ  120بضخ 

مت  مليار درمه 45مليار درمه من القروض املضمونة من طرف ادلوةل، و 75بني 

من طرف  مموةل مليار درمه 15 ، مهنا تامثرمحمد السادس لالس لصندوق تصيصها 

املتبقية دلى القطاع اخلاص مليار درمه  30، فامي ستمت تعبئة املزيانية العامة لدلوةل

 وادلوليني. ،الفاعلني املؤسساتيني الوطنينيو 

ىل جانب التدابري ال فقية اليت يتضمهنا ميثاق الإنعاش الاقتصادي، حرصت  واإ

عة من التدابري اليت تأ خذ بعني الايتبار اخلصوصيات كومة عىل اتار مجمو احل

طار احلوار مع خمتلف الهيئات المتثيلية للقطاعات املتضرة تجراء  القطايية يف اإ

اجلاحئة. ويندرج يف هذا الإطار التوقيع عىل  ثالثة يقود برامج مع قطاعات 
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وقد مت  الس ياحة، ومنظمي ومموين احلفالت، وفضاءات الرتفيه وأ لعا؛ ال طفال،

قرار ادلمع الاتجعاميي للعاملني هبذه القطاعات. كام مت حث لك  مبوتجهبا خاصة اإ

امجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية مبا يف ركل تكل اليت تتوفر عىل الإدارات و 

أ نظمة خاصة للصفقات، عىل منح ال فضلية الوطنية للعروض املقدمة من طرف 

قاولني اذلاتيني، وتشجيع املواد واملنتوجات املغربية املقاوةل الوطنية والتعاونيات وامل

طار الصفقات العمومية.  يف اإ

 ،والسادة الس يدات

ن حاةل عدم اليقني اليت مت   زي الس ياقني الوطين وادلويل، وعدم وضوح الرؤية اإ

، تفرض مواصةل التعبئة من 19-خبصوص أ فاق جتاوز ال زمة املرتبطة جباحئة كوفيد

ر الصحية والاقتصادية والاتجعاميية للجاحئة. ولكن تفرض يف أ جل احتواء ال اث

اليت  نفس الوقت استرشاف املس تقبل مبا يلالم من الثقة، وال مل، وتمثني ادلروس

أ فرزهتا ال زمة احلالية، سواء املتعلقة مهنا ابلنقائ  اليت تطبع منظومتنا الاقتصادية 

 ىل دمع وتطوير.والاتجعاميية، أ و ماكمن القوة فهيا واليت حتتاج اإ 

احلكومة  وجه جالةل املكل حفظه هللا يف خطبه ال خرية قومن هذا املنطل 

 حددها جاللته، واليت للرتكزي عىل الـتحدايت اليت تفرضها املرحةل وخمتلف الفاعلني

اإطالق خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومرشوع كبري لتعممي التغطية يف 

صالح مؤسسات القطاع العام ايعامد مبادئ احلاكمةالاتجعاميية، و  كام   .اجليدة، واإ

من شأ ن هذه املشاريع الكربى أ ن تسامه يف جتاوز أ اثر ال زمة، وتوفري أ كد عىل أ نه 

مقومات اقتصاد قوي وتنافيس، وبناء  ،الرشوط املالمئة لتزنيل المنورج التمنوي

دماجا  .وملورج اتجعاميي أ كرث اإ
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السامية، فقد  امللكية تعلاميتال  تزنيل كومة عىلاحلومن هذا املنطلق، وحرصا من 

ات التالية ملرشوع قانون املالية   :2021للس نة املالية مت حتديد التوهجه

نعاش الاقتصاد الوطين ، ويف هذا الإطار، س تعمل أ ول: ترسيع تزنيل خطة اإ

احلكومة عىل تسخري لك الإماكنيات من أ جل توطيد اجملهود املايل الاس تثنايئ 

 يف خطا؛ العرش.   جالةل املكل ينهاذلي أ علن 

طار التنس يق مع القطاع البنيك، عىل مس توى  وهكذا ستمت مضايفة اجلهود، يف اإ

القروض املضمونة من طرف ادلوةل لفائدة املقاولت، وخاصة الصغرية جدا 

الصمود أ مام هذه ال زمة، وتفيف حدة أ اثرها، والصغرى واملتوسطة، لمتكيهنا من 

 .ناصب الشغلواحلفاع عىل م 

طار  ، اإىل حدود ال ن ،هذه القروض قد اس تفاد منو  قالع"ضامن "يف اإ ما ياليد  اإ

من  %98، وما يناهال درمه مليار 27 يفوق، مبا أ لف مقاوةل مغربية 23ين 

 املقاولت املس تفيدة يه مقاولت صغرية جدا وصغرية ومتوسطة.

ضامن "فادت من اس ت صغرية ومتوسطة أ لف مقاوةل 50هذا، علام أ ن حوايل 

 من القروض املضمونة. مليار درمه 18، مبا يناهال "أ وكس يجني

، سيمت العمل عىل التزنيل الرسيع للك ال ليات الكفيةل بضامن ويف نفس الس ياق

تويهل اذلي سيمت  صندوق محمد السادس لالستامثرالنجاعة الضورية لتدخالت 

 امللكيةلتوتجهيات ل تفعيال  املالمئة الشخصية املعنوية، ومتكينه من هيأ ت التدبري

أ ود التأ كيد عىل أ ن ال تجرأ ة الفعلية ل ليات اش تغال هذا ويف هذا الإطار، السامية. 

   .الصندوق، ستمت خالل ال سابيع القليةل القادمة
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من خالل متويل املشاريع الاستامثرية  ،بشلك مبارش ،وسيتدخل هذا الصندوق

ىل الرشاكة بني ا غري مبارش، عرب  بشلك لقطاعني العام واخلاص، أ وعرب اللجوء اإ

سريتكال يف تدخالته عىل كام تطويرها.  قصدلرشاكت ل  ال موال اذلاتيةتقوية 

عادة اكإ صناديق قطايية متخصصة، ةبعة هل، حسب اجملالت رات ال ولوية، 

هيلكة الصناعة، والابتاكر والقطاعات الواعدة، واملقاولت الصغرى واملتوسطة، 

عىل أ ثرها  أ ساساوسريتكال اختيار املشاريع  .بنيات التحتية، والفالحة والس ياحةوال 

يالء أ مهية خاصة لتعاليال ال فضلية الوطنية.  عىل التشغيل، كام سيمت اإ

ولمتكني الش با؛ من الولوج ملصادر المتويل الكفيةل بتلبية وفق نفس املنظور، 

حداث وتطوير املقاو يطاء حاتجياهتم وتطلعاهتم يف جمال اإ لت، سيمت العمل عىل اإ

اذلي حيظى ابلعناية امللكية السامية، وركل يف  "انطالقة"دينامية جديدة لربانمج 

طار التعاون مع لك الرشاكء.  اإ

برمس املسامهة الس نوية لدلوةل يف  مليار درمه 1 رصد يف هذا الإطار، متو

غناء يرض المتو صندوق دمع متويل املبادرة املقاولتية،  ويل بأ دوات جديدة سيمت اإ

للضامن والمتويل خمصصة بشلك رئييس للمقاولت الصغرية جدا والش با؛ حاميل 

 املشاريع وكذا دلمع التصدير.

طار برانمج انطالقة ما ياليد اوقد بلغ عدد املق ولت املس تفيدة من القروض يف اإ

 ابلعال القروي.مقاوةل  2.000مهنا ، مقاوةل 9.500ين 

دلمع تشغيل الش با؛،  اتدبريا هام 2021 لس نةنون املالية كام يتضمن مرشوع قا

من طرف لإيفاء من الضيبة عىل ادلخل ابلنس بة لل تجور املدفوعة ابيقيض 
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 ،س نة عىل ال كرث يند أ ول تشغيل هلم 30البالغني من العمر املقاولت للش با؛ 

طار يقد غري طدد املدة همشهرا رشيطة أ ن يمت تشغيل  24وركل ملدة   .يف اإ

يطاء ال ولوية لإحداث فرص الشغل ودمع املقاوةل  ووفق نفس املقاربة املبنية عىل اإ

اذلي سيبلغ ما  الوطنية واملنتوج احمليل، س ت واصل احلكومة دمع الاستامثر العمويم

برمس صندوق محمد السادس  مليار درمه 45مبا يف ركل  ،مليار درمه 230يناهال 

د الاستامثري الكبري ملواكبة النس يج املقاوليت ه هذا اجملهو وج  لالستامثر. وس ي  

خمتلف الاسرتاتيجيات القطايية  الوطين، واملشاريع الاستامثرية الكربى، وتزنيل

أ داء الاسرتاتيجيات اليت وال وراش اليت توجد طور الإجناز، مع العمل عىل تقيمي 

دلروس ل، وركل هبدف توطيد املكتس بات احملققة، واستامثر أ فضل بلغت مداها

طالق  املس تخلصة تجيل جديد من اخملططات القطايية الكربى تقوم عىل لإعداد واإ

 السامية. امللكيةلتوتجهيات ل تفعيال التاكمل والانسجام، 

يالء أ مهية خاصة لتفعيل  الفالحية اجلديدة الاسرتاتيجية ويف هذا الإطار، سيمت اإ

وهو   ،الربامج الفالحيةمع مصود هذا القطاع الوازن، وترسيع تنفيذ مجيع هيدف د

نتاج الفاليح الوطين،  ما سيسامه يف حتفزي الاستامثر والتشغيل، وتمثني الإ

  .وتسهيل الاندماج املهين ابلعال القروي

 الس يدات والسادة،

لرشوع يف اب 2021يتعلق التوجه الرئييس الثاين ملرشوع قانون املالية للس نة املالية 

مكرحةل أ وىل يف ، 2021انطالقا من فاحت يناير  ريةتعممي التغطية الصحية الإتجبا

طار تزنيل الإصالح اجملمتعي العميق املتعلق بتعممي التغطية الاتجعاميية اذلي أ طلقه  اإ

  جالةل املكل حفظه هللا يف خطا؛ العرش.
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ملصادقة عىل التعديالت اخلاصة ابالإرساع   احلرص يف هذا الإطار عىلمتيوس 

تجباري ين ابلإطار القانوين والتن  رساء تأ مني اإ ظميي، اليت س متكن خاصة من اإ

املرض لفائدة الفئات الهشة املس تفيدة حاليا من نظام راميد، وترسيع تعممي التغطية 

لفائدة فئات املس تقلني، وغري ال تجراء اذلين ميارسون أ يامل حرة. وسيمت تفعيل هذا 

تجاملية تناهال  ، ستتلكف رمهمليار د 14الإصالح عىل مدى س نتني، بلكفة اإ

برمس س نة  مليار درمه 4,2، مهنا ماليري درمه 9املزيانية العامة لدلوةل بمتويل 

2021  . 

قرار اإصالح تجبايئ نويي س ميكن من  وستمت مواكبة هذا الورش الاسرتاتيجي ابإ

جتميع الضائب املفروضة وطنيا وطليا عىل املهنيني روي ادلخول البس يطة يف 

مل كذكل التحمالت الاتجعاميية لهؤلء املهنيني. ومن مسامهة همنية واحدة، تش

شأ ن هذا الإصالح اجلبايئ، أ ن ميكن من تعاليال الثقة ذلى هذه الفئة من دافعي 

 الضائب، ويقوي فرص اخنراطها يف القطاع املهيلك.

ووفق نفس املنظور، سيمت توطيد احلس التضامين اذلي أ فرزته اجلاحئة من خالل 

قرار مسامهة تضامن  ت قخت رص   هذه املسامهة فقط عىل ية عىل ال رابح واملداخيلاإ . وس  

أ ي درمه س نواي  120.000ال شخاص اذلاتيني اذلين يفوق دخلهم الإتجاميل الصايف 

  . ماليني درمه 5، وكذا الرشاكت اليت يفوق رحبها الصايف درمه شهراي 10.000

، سيمت اليري درمهم 5من حتصيل حوايل  هذه املسامهة من املنتظر أ ن متكنو 

طار هذا املرشوع رصدها لصندوق دمع العامسك  الاتجعاميي اذلي نقرتح يف اإ

نفاقه  لفائدة منظامت امحلاية  هبدف متكينه من حتمل املبالغ املدفوعةتوس يع جمالت اإ

"صندوق دمع امحلاية ، سيمت تغيري امس هذا احلسا؛ ليصبح وعليهالاتجعاميية. 

 ."عامييوالعامسك الاتج الاتجعاميية
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كومة عىل مواكبة ورش تعممي التغطية الصحية الإتجبارية، بتأ هيل احلكام س تعمل 

العرض الصحي من خالل الرفع من املزيانية اخملصصة لقطاع الصحة برمس س نة 

  .مليار درمه 2 حبوايل 2021

ىل جانب املرشوع الكبري املتعلق بتعممي التغطية الاتجعاميية، ستنكب  كومة احلواإ

يل خمتلف ال وراش الاتجعاميية اليت حتظى برعاية ملكية سامية، وعىل عىل تزن 

 .ترسيع تفعيل اإصالح منظومة الرتبية والتكوينرأ سها 

ويف هذا الاطار، ستمت مواصةل التزنيل الفعيل ملضامني القانون الإطار املتعلق 

تعلمي مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، عرب مواصةل التعممي التدرجيي لل 

ال ويل، وتعاليال ادلمع الاتجعاميي للتالميذ والطلبة، وتطوير العرض املدريس 

 واجلامعي، وكذا تزنيل خارطة الطريق املتعلقة بتطوير التكوين املهين.

، كام سيس تفيد قطاعا درمه ماليري 4 وسيمت الرفع من مزيانية قطاع التعلمي حبوايل

، أ ي 2021برمس الس نة املالية يل منصب ما 23.500التعلمي والصحة من حوايل 

 .2020ابملقارنة مع س نة منصب  3.500بالايدة 

املرحةل الثالثة من املبادرة  واكبةكام سيمت العمل عىل اتار ما يلالم من تدابري مل

ة لتدارك اخلصاص عىل مس توى البنيات التحتية واخلدمات الوطنية للتمنية البرشي

شخاص يف وضعية هشاشة، وحتسني ادلخل ال ساس ية الاتجعاميية، ومواكبة ال  

والإدماج الاقتصادي للش با؛، وتعاليال ادلمع املوجه للتمنية البرشية لل تجيال 

 .  الصاعدة

 الس يدات والسادة،

بأ ن ، ين املوقر يمكلقد أ كد جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه السايم أ مام جملس  

ابيعامد مبادئ احلاكمة  جناح أ ي خطة أ و مرشوع، همام اكنت أ هدافه، يبقى رهينا
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وجيب أ ن تعطي مؤسسات ادلوةل واملقاولت   .اجليدة، وربط املسؤولية ابحملاس بة

 .العمومية، املثال يف هذا اجملال، وأ ن تكون رافعة للتمنية، وليس عائقا لها

يشلك املرتكال تدبريها ثالية ادلوةل ويقلنة التأ سيس مل  ومن هذا املنطلق، فاإن

 .  2021نون املالية للس نة املالية الثالث ملرشوع قا

 السامية امللكيةتوتجهيات ال بتفعيل  الإرساعوهكذا، س تحرص احلكومة عىل 

طالق اإصالح معيق للقطاع العام، ومعاجلة الاختاللت الهيلكية للمؤسسات  ابإ

واملقاولت العمومية، قـصد حتقيق أ كرب قدر من التاكمل والانسجام يف هماهما، 

عداد يف هذا وقد مت  .يهتا الاقتصادية والاتجعامييةوالرفع من فعال  الإطار، اإ

حداث واكةل وطنية هممهتا التدبري الاسرتاتيجي مرشويي قانونني، يتعلق ال ول ابإ 

، و   الثاين اإصالح ملساهامت ادلوةل، ومواكبة أ داء املؤسسات العمومية

ل تعد  تكلة تصفياملؤسسات واملقاولت العمومية من خالل التنصي  خاصة عىل 

هبدف  ، وجتميع بعضهاحتقق الغاية املرتجوة مهنا يف التمنية الاتجعاميية والاقتصادية

، الإصالحوما من شك بأ ن هذا  .حتسني مردوديهتا وجتانسها ويقلنة تدبريها

توفري هوامش مالية جيدر توتجهيها جملالت رات نفع اقتصادي واتجعاميي  س ميكن من

 أ كرب.

من خالل  كومة عىل مواصةل اإصالح الإدارةاحلس تعمل ووفق نفس املنظور، 

ات القانون املتعلق بتبس يط املساطر والإتجراءات الإدارية اذلي يتزنيل مقتض 

ىل تقوية أ وارص الثقة بني الإدارة واملرتفقني خاصة من خالل تأ طري معاجلة  هيدف اإ

رة، وما ترسيع ورش رمقنة الإداملفاهتم وطلباهتم بأ جال قصوى. هذا، فضال ين 

لشفافية والفعالية يف تقدمي اخلدمات للمواطنني تكريس ل يرافق ركل من 

لتزنيل الرسيع مليثاق الالمتركال تكثيف اجلهود فامي يتعلق اب كام سيمت .واملستمثرين
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، وتعاليال أ ليات املواكبة القرار عىل املس توى احمليل رالإداري لتعاليال النجاعة يف اتا

 جلهات من ممارسة اختصاصاهتا.لزتيل اجلهوية، ومتكني ا

 الس يدات والسادة،

، واليت هتدف 2021تلمك أ مه التوهجات العامة ملرشوع قانون املالية للس نة املالية 

ىل تزنيل التعلاميت طب جاللته املتضمنة يفالسامية  امللكية اإ مبناس بة ييد العرش  خ 

. ن الس نة الترشيعيةاجمليد، وركرى ثورة املكل والشعب، وافتتاح ادلورة ال وىل م

نعاش الاقتصاد  وما من شك بأ ن تفعيل ال وراش الإصالحية املتعلقة خبطة اإ

صالح القطاع العام، س ميكن يف نفس  الوطين، وتعممي التغطية الاتجعاميية، واإ

الوقت من احلد من ال اثر السلبية ل زمة جاحئة كوروان، ومن استرشاف أ فاق 

د  ماجا خملتلف الفئات الاتجعاميية.واعدة لبناء اقتصاد قوي، وأ كرث اإ

ووفق هذا املنظور، من املتوقع أ ن حيقق الاقتصاد الوطين انتعاشا بنس بة  

سيناريو تعايف الاقتصاد العاملي كام حدده صندوق أ خذا بعني الايتبار ، 4,8%+

طصول  ةوايعامدا عىل فرضيخاصة يف منطقة ال ورو،  %(5,2)+النقد ادلويل 

دولر  350مبعدل ، وسعر غاز البوطان مليون قنطار 70للحبو؛ يف حدود 

 للطن.

 2021كومة الاخنراط يف مسار تقلي  جعال اخلالينة انطالقا من س نة احلكام تعزتم 

يف أ فق حتقيق اس تقرار مس توى املديونية. وسيمت ركل من خالل العمل عىل 

طا ر الرشاكة تطوير املوارد من خالل الايعامد عىل أ ليات المتويل املبتكرة يف اإ

ىل التدبري الن ش يط مليار درمه 14املؤسساتية اليت س متكن من حتصيل  ، ابلإضافة اإ

للمحفظة العمومية من خالل تفويت ال صول ومواصةل معلية اخلوصصة، ما س ميكن 
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يف مزيانية ادلوةل. كام سيمت احلرص، يف املقابل،  ماليري درمه 10من خض حوايل 

دارة.عىل يقلنة نفقات التس يري الع  ادي لالإ

 2021برمس الس نة املالية جعال اخلالينة وبناء عىل ركل، من املتوقع أ ن يمت تقلي  

 املعدل قانون املاليةبرمس % 7,5من الناجت ادلاخيل اخلام، مقابل % 6,5اإىل 

 .2020 للس نة املالية

 ،الس يدات والسادة

عداد والتحدايت الرهاانتأ مه اكنت تلمك  للس نة املالية  مرشوع قانون اليت أ طرت اإ

والاقتصادية  الاتجعامييةمعلنا يف اجملالت  س تؤطرفيه  كمما لشو  ،2021املالية 

ويه رهاانت تفرضها من هجة حمتية مواهجة  واملالية عىل مدى الس نوات املقبةل.

التطورات املتسارعة واملقلقة جلاحئة فريوس كوروان، وأ اثرها الصحية والاقتصادية 

معاجلة ية، ومن هجة أ خرى رضورة التأ سيس للمس تقبل عرب والنفس   والاتجعاميية

الاختاللت ومظاهر العجال اليت أ ابنت يهنا ال زمة، والانكبا؛ عىل تفعيل 

 الإصالحات الكربى اليت أ طلقها جالةل املكل حفظه هللا. 

ننا أ مام   ،الاقتصادي ابملايل ابلتجعاميي ابملؤسسايت واجملمتعي ايتداخل فهي رهاانتاإ

س تدييه من اإصالحات ومن توافقات ومن سعي لتثبيت الاس تقرار ي ا مع م

مع اكفة املتدخلني والهيئات املهنية  وانهتاج س بل احلوار ادلامئ والتشاور الفعال

 .والنقابية وخمتلف المتثيليات اجملمتعية

رؤية تعمتد الواقعية دون مغالة، وتراهن عىل الثقة، وتنشد  دس   رهاانت جت   

مجلايي ابحلس الوطين اجلامع بدل احلس اذلايت املشتت، وتتسلح الاخنراط ا

اليت  ، وتعض ابلنواجذ عىل مكتس بات املغر؛حبجم ال زمة وأ اثرهاابلويي العميق 

 .راكامها عىل مدى س نوات
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ن مرشوع قانون املالية  يندرج مضن هذه القمي، ويعمل عىل  2021 للس نة املاليةاإ

بداع يف تفعيلها ابيتباره مرشوعا واقعي ا يلزتم ابلقدرات املوضويية ويسعى لالإ

طارها، وهو مرشوع للثقة ل نه يتوجه للك الفاعلني ابلزتام الفعالية واملواكبة وادلمع،  اإ

امحلاية الاتجعاميية وهو مرشوع ال مل ل نه يسعى لتعبيد طريق مغر؛ الغد، مغر؛ 

طار احلق وربط املسؤ و ، للك املغارية  ولية ابحملاس بة. مغر؛ الفرص للجميع يف اإ

ت اإىل مس توى حتداي أ ن نرتقيوس يكون أ مامنا، حكومة وبرملاان، أ غلبية ومعارضة، 

، من خالل التحيل ابملسؤولية، ونكران اذلات، هذه املرحةل، وتطلعات املواطنني

أ ي اس تغالل س ياسوي لل وراش  ينوتغليب املصلحة العليا، والابتعاد 

 ةل املكل حفظه هللا. الإصالحية الكربى اليت أ طلقها جال

الرشاكت  أ راب؛و  ،من هذا املنرب اىل لك الفاعلني الاقتصادينيكام أ ود أ ن أ توجه 

قول ل   ،ىل لك مسامه يف الاقتصاد الوطيناإ و  ،الصغرى االكربى واملتوسطة وكذ

  : هلم

ماكنيات وأ ليات غري مس بوقة ملواكبة حاتجيات الاقتصاد الوطين اإ لقد خسرت ادلوةل 

 ،الوطين اس مترار دوران جعةل الاقتصادحىت نضمن  وركل ،ه اجلاحئةيف ظل هذ

سابيع القليةل القادمة عىل نعمل يف ال  . وس  عىل مناصب الشغل نمتكن من احلفاعو 

وخاصة عرب  ،حتفزي الاستامثر من أ جلتفعيل التعلاميت امللكية السامية ب الترسيع 

، واخنراط وان للتعبئة الشامةلال   أ نوابلتايل فقد . صندوق محمد السادس لالستامثر

نعاش الاقتصاد الوطين عرب مجيع الفاعلني بلك ثقة وحالم كرب أ  خلق ، يف مسار اإ

ملنا مجيعا هو أ ن أ  ف .رتامثالرفع من وثرية الاس ، من خالل الشغلعدد من فرص 

من  يه اليت س متكننا  ثقتنا يف قدراتنا، و زمة أ كرث قوة و صالبةخنرج من هذه ال  

 .ت الغدكسب رهاان
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يف خطابه السايم ال خري أ مام جملس يمك املوقرين   املكل حفظه هللافقد أ كد جالةل

ما أ ن يكون تجامييا، لصاحل الوطن  "بأ ن  املسؤولية مشرتكة، والنجاح اإ

 انهتىى منطوق اخلطا؛ املليك السايم. ".واملواطنني، أ و ل يكون

شارتمك طوال مسار مناقشات  شكرا عىل حسن اإصغائمك، وسأ بقى رهن اإ

وفقمك هللا يف معلمك، والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل  ومداولت هذا املرشوع.

   وبراكته.


