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المملكة المغربية

خطاب السيد نزار بركة
وزير االقتصاد والمالية
أمام مجلسي البرلمان
بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013
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بسم * الرحمــن الرحيــم
السيد رئيس مجلس النواب؛
السيد رئيس مجلس المستشارين؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيد وزير الدولة؛
السيدة والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛

يشرفني أن أتقدم أمام مجلسيكم الموقرين لعرض
الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة  ،2013الذي
ً
لبنة جديدة في مسلسل أجرأة توجھات والتزامات
يشكل
البرنامج الحكومي التي شرعنا في تنفيذھا خالل السنة
الجارية ،كما يجسد موعدا تشريعيا بامتياز لترسيخ
االختيارات األساسية للنموذج المجتمعي المتفرد الذي درجت
عليه بالدنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجاللة الملك
محمد السادس أيده  8ونصره ،والذي يرتكز على تثمين
اإلنسية المغربية المنصھرة بمختلف مكوناتھا وروافدھا،
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ومواصلة البناء الديمقراطي في إطار دولة القانون
والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة ،واستثمار منافع
النمو القوي والمستدام في تقليص الفوارق االجتماعية
والمجالية ،وتحقيق التنمية الشاملة الضامنة لالرتقاء باإلمكان
البشري الوطني ،وتوفير فرص الشغل وأسباب العيش الكريم
لجميع المواطنات والمواطنين أينما كانوا بالمدن والقرى
وباقي ربوع المملكة.
وھكIIذا ،فIIإن مشIIروع قIIانون الماليIIة لسIIنة  ،2013الIIذي
تكاثفت جھود مختلIف القطاعIات الوزاريIة إلعIداده وعرضIه
علIى أنظIار المؤسسIة التشIريعية فIي احتIرام تIام للمقتضIيات
الدسIIتورية والقانونيIIة بعIIد مصIIادقة المجلIIس الIIوزاري علIIى
توجھاتIIه العامIIة ،يسIIتمد فلسIIف َته ومضIIامينه مIIن التوجيھIIات
الملكية السامية الواردة في خطابي صاحب الجاللIة حفظIه 8
بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب لھIذه
السIIIنة ،فضIIIال عIIIن وفائIIIه إلIIIى أولويIIIات وتIIIدابير البرنIIIامج
الحكIIIومي النابعIIIة بIIIدورھا مIIIن تعھIIIدات البIIIرامج االنتخابيIIIة
ألحزاب األغلبية التي حظيت بثقIة الناخبIات والنIاخبين ،وكIذا
أھIIIداف ميثIIIاق األغلبيIIIة المبIIIرم بIIIين مكوناتھIIIا فيمIIIا يتعلIIIق
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بالتنزيIIIIIل األمثIIIIIل ألحكIIIIIIام الدسIIIIIتور وترسIIIIIيخ االختيIIIIIIار
ال Iديمقراطي وتوطيIIد المIIد اإلصIIالحي وتخليIIق الحيIIاة العامIIة
ومحاربة الفساد.
وعIIالوة علIIى اسIIتنادھا إلIIى البرنIIامج الحكIIومي المنبثIIق
عIIIن ميثIIIاق األغلبيIIIة وبIIIرامج األحIIIزاب المشIIIكلة لھIIIا ،فقIIIد
حرصIIIت الحكومIIIة فIIIي إعIIIداد مشIIIروع قIIIانون الماليIIIة علIIIى
االنفتاح على إجراءات وتدابير جديدة ومستجدة في إطIار مIا
يسIIتوجبه التشIIارك مIIع الفرقIIاء االقتصIIاديين واالجتمIIاعيين،
والتفاعIIIIIل مIIIIIع تطIIIIIورات الظرفيIIIIIة والحاجيIIIIIات المطIIIIIردة
للمواطنIIات والمIIواطنين ،اعتبIIارً ا فIIي المقIIام األول واألخيIIر
للمصIIلحة العليIIا لبالدنIIا ،وتحصIIينا للمكتسIIبات التIIي حققتھIIا
خIIالل العشIIرية األخيIIرة ،وتعزيIIز الثقIIة فIIي حاضIIر وآفIIاق
نموذجنا المجتمعي والتنموي.
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السيدان الرئيسان؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
يأتي إعداد ھذا المشروع في ظل ظرفية دقيقة وصعبة وطنيا
ودوليا.
فعلى المستوى الوطني ،ساھم تأخر التساقطات المطرية في
تراجع المحصول الزراعي من الحبوب.
أما على المستوى الدولي ،فمن المتوقع أن يتواصل تراجع
االقتصاد العالمي ،خاصة في أوربا ،شريكنا األساسي ،نتيجة
استمرار أزمة المديونية والمالية العمومية وتداعيات ارتفاع
أسعار البترول والمواد األولية ،إضافة إلى التحوالت السياسية
التي تشھدھا منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وھكذا ،وبالرغم من بوادر انتعاش االقتصIاد العIالمي إجمIاال،
فقد تمت مراجعة توقعات النمو العالمي برسم سنة  2013من
 %4إلى . %3,3
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كمIIا أن آفIIاق نمIIو منطقIIة األورو ،الشIIريك التجIIاري والمIIالي
األساسIIي لبالدنIIا ،تظIIل ضIIعيفة ،حيIIث تمIIت مراجعIIة النم Iو
بمنطقIIIIة االتحIIIIاد األوربIIIIي برسIIIIم  2013مIIIIن  %0,7إلIIIIى
.%0,2
وھذا ،فضIال عIن تسIجيل تراجُIع ملحIوظ للتوقعIات المرتبطIة
بوتيرة نمو المبادالت التجارية العالمية لتنتقل من  %5,2إلIى
.%4,5
وعلى العموم ،تظل اآلفاق االقتصادية العالميIة ھشIة ومھIددة
بIالتراجع ،نتيجIة اعتمIاد البلIدان المتقدمIة لسياسIات اقتصIادية
تقشIIفية ،واالخIIتالل المحتمIIل للتIIوازن باألسIIواق العالميIIة
للسندات والصرف ،وكذا انخفاض وتيرة النمو االقتصادي في
الصين وفي البلدان الصاعدة الكبرى األخرى.
وقد كانت لھذه الظرفية االقتصIادية العالميIة المتقلبIة تIداعيات
سIIIلبية فIIIي سIIIنة  2011علIIIى تIIIوازن الحسIIIابات الخارجيIIIة
والماليIIة العموميIIة لبالدنIIا ،تجلIIت فIIي ارتفIIاع عجIIز الحسIIاب
الجIIIاري لميIIIزان األداءات ) (%8وارتفIIIاع عجIIIز الميزانيIIIة
) ،(%6,1ولكن دون المساس بالمقومات األساسية القتصIادنا
الIIوطني ،بحيIIث أن ديناميIIة النمIIو ببالدنIIا ال زالIIت تسIIير فIIي
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منحى إيجابي مقارنة مع دول منطقة الشIرق األوسIط وشIمال
إفريقيا ،وذلك بفضل االختيارات اإلستراتيجية التي مIا فتئIت
تنھجُھIIا بالدنIIIا فIIIي دعIIIم القIIدرة الشIIIرائية وتقويIIIة االسIIIتثمار
والتركيIIIIIز علIIIIIى األوراش الكبIIIIIرى المھيكلIIIIIة والسياسIIIIIات
القطاعيIIة التIIي بIIدأت تظھIIر ثمارھIا مIIن خIIالل انتعIIاش النIIاتج
الIIداخلي الخIIام غيIIر الفالحIIي ،والتحسIIن المطIIرد لمردوريIIة
القطIIIIاع الفالحIIIIي خاصIIIIة بعIIIIد انطIIIIالق مخطIIIIط المغIIIIرب
األخضر.
ھذه االختيارات وغيرُھا ،ساھمت في تثبيت ثقة شركائنا ،فIي
الIIداخل والخIIارج ،بحيويIIة وآفIIاق نمIIو اقتصIIادنا ،ممIIا مكIIن
بالدنIIا مIIن الحصIIول علIIى خIIط ائتمIIاني وقIIائي مIIن طIIرف
صندوق النقد الدولي بقيمة  6,2مليار دوالر أمريكي.
وفي ذات السياق ،حافظت بالدنا على ”درجة االسIتثمار“ مIن
طIIرف وكالIIة ”  ،”Standard&Poor’sمIIع تخفIIيض آفIIاق
التطIIور مIIن مسIIتقر إلIIى سIIلبي ،فIIي الوقIIت الIIذي تسIIجل فيIIه
العديد من بلدان العالم ،بما فيھا دول الجوار األورومتوسطي،
تراجعIIا فIIي تصIIنيفھا االئتمIIاني مIIن قبIIل المؤسسIIات الدوليIIة
المختصة.
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وتجدر اإلشIارة ھنIا إلIى أن ھIذا التقيIيم بقIدر مIا يكIرس ،مIن
جھIIIة ،الثقIIIة فIIIي إراديIIIة بالدنIIIا لمواصIIIلة اإلصIIIالحات بعIIIد
االسIIIIIتحقاقات الدسIIIIIتورية واالنتخابيIIIIIة األخيIIIIIرة ،وجIIIIIدوى
ووجاھIIة السياسIIة االقتصIIادية المعتمIIدة ،بقIIدر مIIا يؤشIIر مIIن
جھة أخIرى ،إلIى اإلكراھIات والصIعوبات المرتبطIة بإنجIاز
اإلصالحات المتوخاة فIي ظIل تIداعيات األزمIة االقتصIادية،
خاصIIة لIIدى شIIريكنا األول االتحIIاد األوروبIIي ،وكIIذا أھميIIة
االنتظIIارات االجتماعيIIة فIIي مقابIIل تقلIIص الھIIوامش الماليIIة
المتاحة.
وأمام ھذه االنتظارات واإلكراھات ،بادرنا الى تقIويم سياسIتنا
االقتصادية فIي اتجIاه مواجھIة المرحلIة الدقيقIة التIي تجتازھIا
بالدنا ،ألن:
 التIIردد وعIIدم القيIIام باإلصIIالحات فIIي وقتھIIا مIIن شIIأنه أنيعمIIIق مIIIن اخIIIتالل توازناتنIIIا المIIIاكرو -اقتصIIIادية ،وبالتIIIالي
صIIIIعوبة االسIIIIتمرارية فIIIIي ضIIIIمان السIIIIيادة علIIIIى القIIIIرار
االقتصادي؛
حينھIا سIياھم
 التردد وعدم القيام باإلصالحات الالزمة في ِفي اتساع ھوة الفوارق االجتماعية والمجالية؛
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 التIIIردد وعIIIدم القيIIIام باإلصIIIالحات الالزمIIIة سIIIيؤثر علIIIىالمصداقية التي تحظى بھا بالدنا من قبل المجموعة الدولية.
وكمIIا تعلمIIون ،كIIان علIIى بالدنIIا ،وعلIIى غIIرار بIIاقي دول
المعمور تحت وقIع األزمIة العالميIة ،أن تعتمIد أحIدَ الخيIارين
التاليين:


األول يقتضي اتخIاذ إجIراءات تقشIفية جذريIة سIيرا

على خطى بعض الدول األوربيIة المتوسIطية ،ومIا لIذلك
من انعكاسات على النمو وعلى التماسك االجتماعي.


االختيIIار الثIIاني ،يتمثIIل فIIي نھIIج توجIIه ميزانيIIاتي

انفاقي مبني على تقوية الطلب الIداخلي لتعIويض تقلIص
الطلIIIب الخIIIارجي ،عبIIIر مضIIIاعفة االسIIIتثمار العمIIIومي
وتشIIIجيع االسIIIتھالك .لكIIIن ،فIIIي المقابIIIل سIIIيتفاقم عجIIIز
الميزانية العمومية وميIزان األداءات ،وترتفIع المديونيIة،
ومIIIا لIIIذلك مIIIن تIIIأثير مباشIIIر علIIIى تمويIIIل االقتصIIIاد،
وبالتالي الحد من االستثمار وخلق فرص الشغل.
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نحن ،لم نأخذ ال بالخيFار األول وال بالخيFار الثFاني ،بFل اتجھنFا
نحFFFو اختيFFFار ثالFFFث ينسIIIجم مIIIع مقومIIIات نموذجنIIIا التنمIIIوي،
اختيا ٌر يIراھنُ علIى تحقيIق نمIو تضIامني فIي ظIل االسIتقرار
والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وينبني ھذا التصور التنموي التضIامني ،الIذي َي ْنَ Iت ِظ ُم مجمIوع
تIIدابير وإجIIراءات مشIIروع قIIانون الماليIIة لسIIنة  ،2013علIIى
ثالثة روافد نھدف من خالل تفعيلھا إلى تحقيق نسIبة نمIو فIي
حدود  %4,5على أساس محصول زراعي متوسط ،وتقليص
عجز الميزانية إلى  %4,8من النIاتج الIداخلي الخIام ،وضIبط
احتياطي العملة الصعبة في مستوى أربعة أشIھر مIن واردات
السلع والخدمات.
وتتوزع ھذه الروافد كالتالي:
 أوال :تشجيع وتقوية مواصلة االستثمار العام والخاصالمنتج لفرص تشغيل الشباب ،مع دعم وتطوير
المقاوالت الصغرى والمتوسطة؛
 ثانيا :تحسين تنافسية االقتصاد الوطني لجعله أكثرإنتاجية ،وتنمية وتنويع العرض التصديري ،مع العمل
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على الحفاظ على حصصنا في األسواق التقليدية ،وولوج
األسواق المنبثقة العربية واإلفريقية؛
 ثالثا :تقوية آليات التضامن االجتماعي والمجالي ،معالحفاظ على القدرة الشرائية ،وتعزيز االستھداف في
السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق األكثر
ص َّمام األمان من أجل نمو
خصاصا ،وھو ما يمثل َ
مستدام مشروط باالستقرار والسلم االجتماعي.
وسيظل إنجاز اإلصالحات الھيكلية الضIرورية وتحسIين
الحكامة في صميم ھذا النمIوذج التنمIوي ،مسIتنيرين فIي ذلIك
بالتوجيھات الملكية السامية بمناسIبة عيIد العIرش لھIذه السIنة،
والتي حث فيه جاللته الحكومة على "التجاوب مع المتطلبات
االجتماعي44ة للم44واطنين ،م44ع الح44رص عل44ى تحقي44ق حكام44ة
جي444دة للسياس444ة المالي444ة لبالدن444ا ،بھ444دف تحص444ين ق444دراتھا
التنموي44ة ،والحف44اظ عل44ى مص44داقيتھا عل44ى الص44عيد ال44دولي"
)انتھى ال ُن ْطق الملكي السامي(.
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السيدان الرئيسان؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
وفIIق ھIIذا التوجIIه التنمIIوي التضIIامني ،الIIذي يشIIدد علIIى
مستوى رافده األول ،علIى تشIجيع وتطIوير االسIتثمار المنIتج
والمحدث لفرص الشغل ،واصلت الحكومIة سياسIتھا اإلراديIة
فIIي ھIIذا الصIIدد ،بحيIIث تبلIIغ االسIIتثمارات العموميIIة المعبIIأة
بالنسIIIبة لسIIIنة ، 2013مIIIا مجموعIIIه  180,3ملي444ار درھ444م،
ستخصIIص لمواصIIلة تأھيIIل البنيIIة التحتيIIة مIIن طIIرق سIIيارة
وسريعة وموانئ وسكك حديدية ومطIارات وسIدود ومركبIات
الطاقIIIIة الشمسIIIIية والريحيIIIIة ومشIIIIاريع التنميIIIIة الحضIIIIرية
والخدمات االجتماعية.
وسعيا منھا لتثمين أمثل لالستثمارات العمومية ،ستعمل
الحكومة على إطالق جيل جديد من االستثمارات يشجع
الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

ويوجه الجھود

المبذولة صوب تشييد أوراش مكملة لما سبق إنجازه من
أوراش تنموية كبرى ،بھدف استغاللھا بكيفية أنجع وتحسين
مردوديتھا االقتصادية واالجتماعية ووقعھا على حياة
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المواطنين من خالل إبراز أقطاب جھوية للتنمية وتعزيز
قدرتھا على استقطاب االستثمارات الخاصة.
ونھدف من خالل ھذا المجھود االستثماري الھام إلى توفير
ظروف تطور النسيج اإلنتاجي الوطني ،وعلى الخصوص
المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي تشكل حوالي  %95من
ھذا النسيج.
وفي ھذا اإلطار ،أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2013
أھمية قصوى للمقاوالت الصغرى والمتوسطة ،من خالل
اقتراح مجموعة من التدابير المندمجة والمتكاملة ،يأتي في
مقدمتھا تقليص العبء الضريبي عبر تقليص الضريبة
المطبقة على الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن
 200.000درھم من  %30الى  .10%وسوف يستفيد من
ھذا االجراء حوالي  77%من المقاوالت.
وفي ذات السياق ،ومن أجل تشجيع المقاوالت الصغرى
والمتوسطة على رفع رأسمالھا ،يمنح مشروع القانون المالي
بالنسبة للمقاوالت المعنية تخفيضا في الضريبة على
الشركات

من  %30إلى ) %20إلى غاية  31ديسمبر
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 .(2013وھو اإلجراء الذي سيكلف الميزانية العامة حوالي
 1مليار درھم.
وعالوة على ذلك ،تولي الحكومة عناية خاصة لتحسين
تمويل ھذه المقاوالت من خالل وضع منتوج جديد للضمان:
"ضمان إكسبريس" ،باإلضافة إلى الشروع في تطبيق
القانون المتعلق بآجال أداء المبالغ المستحقة لفائدة المقاوالت.
كما ستخصص الدولة نسبة ال تقل عن  %20من الصفقات
العمومية لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة.
وفي إطار تقوية القدرات التدبيرية للمقاوالت الصغرى
والمتوسطة ،ستعمل الحكومة ضمن مشروع قانون المالية
على تفعيل اآلليات الرامية لتشجيع االبتكار والبحث عبر
تخصيص ما يناھز  110مليون درھم لبرنامجي "انطالق"
و"تطوير" ،فضال عن دعم برامج "امتياز" و"مساندة"
و"إنماء" الرامية لمواكبة المقاوالت التي تتوفر على إمكانات
ذاتية للتطور من خالل تخصيص مبلغ  400مليون درھم.
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وحرصا منھا على مواكبة ھيكلة المقاوالت الصغرى
والمتوسطة وتقوية قدراتھا التنافسية ،ستعمل الحكومة على
ضمان الحياد الجبائي في عملية اندماج الشركات.
وھذا باإلضافة إلى التدابير الضريبية التحفيزية الرامية إلى
تشجيع القطاع غير المنظم على االندماج في النسيج
االقتصادي ،وتمكينه من االستفادة من باقي التدابير الموجھة
لفائدة لمقاوالت الصغيرة والمتوسطة.

السيدان الرئيسان؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
ال يخفى عنكم أن الحكومة وھي تعمل على دعم االستثمار
وتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،لترمي من خالل
ذلك إلى وراء ذلك توفير شروط نمو قوي وسليم يوفر
فرص الشغل الالئق لشبابنا وخاصة حاملي الشھادات.
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وفي ھذا الصدد ،تقترح الحكومة ضمن مشروع قانون

المالية مجموعة من التدابير الرامية لدعم التشغيل
والتشغيل الذاتي ،وخاصة عبر برامج تستھدف
معالجة إشكالية البطالة الطويلة األمد وفتح
إمكانيات جديدة إلدماج الشباب حاملي الشھادات،
منھا تشجيع التشغيل في النسيج الجمعوي إقرار
اإلعفاء الضريبي على التعويض الشھري الذي
يتقاضاه المتدرب ،إلى غاية  31دجنبر .2016
وفي إطار التقائية برامج التكوين مع إنجاز أھداف
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تھم تكوين
وإدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة ،فقد تمت
برمجة  102مشروع للتكوين على مستوى التدرج
المھني سيستفيد منه حوالي 60.000
خاصة بالوسط القروي.

شاب
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• وبموازاة مع ھذه الجھود ،يقترح مشروع قانون المالية
إحداث  24.340منصب مالي ستخصص أزيد من % 50
منھا للقطاعات االجتماعية ومرافق القرب في خدمة
المواطن.

السيدان الرئيسان؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
إذا كان تعزيز النمو ودعم التشغيل يشكل أولى أولوياتنا،
فإن تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وتوطيد التوازنات
الماكرو-اقتصادية لبالدنا يعد الرافد الثاني في التوجه
التنموي التضامني المعتمد.
إذ تولي الحكومة اھتماما خاصا لتحسين تنافسية االقتصاد
الوطني ،في ظل اختالل توازناتنا الخارجية وانخفاض
مستوى احتياطي الصرف وتأثير ذلك على مستوى السيولة
وشروط تمويل االقتصاد الوطني.
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وفي ھذا اإلطار ،سيتم العمل ضمن مشروع قانون المالية
 2013على تسريع وتيرة انجاز االستراتيجيات القطاعية
بھدف تحقيق التنويع االنتاجي ،حيث ستعطي الحكومة
األولوية لدعم االستثمار الصناعي من خالل مواصلة تطوير
المھن العالمية للمغرب ،بالموازاة مع تطوير قطاعات
صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية كالصناعات
الميكانيكية والكيميائية والشبه كيميائية والصناعات
الدوائية.
ومن المنتظر أن يشكل ھذا التوجه نواة

لبروز نسيج

صناعي يواكب المشاريع االستثمارية الكبرى مثل "رونو"
و"بومبارديي" ،والتي ستعمل الحكومة على تطويره وتعميمه
على قطاعات أخرى كالسكك الحديدية والطاقات المتجددة.
وھذا عالوة على تعزيز قدراتنا التصديرية والتنافسية ،من
خالل تحسين تسويق منتوجات األقطاب الفالحية ،وتكثيف
الترويج السياحي لمواكبة االستثمارات المنجزة بمختلف
المحطات السياحية وتسريع وتيرة استكمالھا.
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كما ستعمل الحكومة على تقليص تكاليف اإلنتاج المتعلقة
بأنشطة النقل والتلفيف والتخزين من خالل أجرأة
االستراتيجية اللوجستيكية وتفعيل الوكالة المغربية لتنمية
األنشطة اللوجستيكية ،وذلك بھدف تطوير شبكة وطنية
مندمجة للمناطق اللوجستيكية بالقرب من أھم أحواض
االستھالك ومناطق اإلنتاج.
وعالوة على ذلك ،ستتم مواكبة ھذا الجھود بمجموعة من
التدابير ،منھا ما يتعلق بتقليص الرسوم الجمركية المطبقة
على المواد األولية الفالحية من أجل تعزيز انخراط القطاع
الفالحي المغربي في السوق العالمية ،في إطار أھداف
مخطط المغرب األخضر ،وتحسين القدرة التنافسية للقطاع
الفالحي ،مع مراعاة مختلف سالسل اإلنتاج.
كما أن الحكومة منكبة ،في ھذا اإلطار ،على تنويع وتقوية
العالقات مع الشركاء االقتصاديين لبالدنا من خالل استغالل
أمثل التفاقية التبادل الحر مع االتحاد األوروبي والواليات
المتحدة األمريكية وتسھيل الولوج إلى األسواق الجديدة،
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خاصة في إفريقيا التي تعرف بلدانھا نموا مطردا في
السنوات األخيرة ،و كذا في العالم العربي.
وفي ھذا الصدد ،استطاعت بالدنا أن تحظى بوضع متقدم مع
دول مجلIIIIس التعIIIIاون الخليجIIIIي مIIIIن خIIIIالل بنIIIIاء شIIIIراكة
اسIIتراتيجية مھمIIة تIIم تفعيIIل مضIIامينھا بمناسIIبة زيIIارة العمIIل
الميمونة التي قام بھا جاللة الملك مؤخرا إلى كل مIن المملكIة
العربيIIة السIIعودية وإمIIارة قطIIر واإلمIIارات العربيIIة المتحIIدة
ودولة الكويت.
وھIIي البلIIدان التIIي بIIادرت إلIIى المسIIاھمة فIIي بIIرامج التمويIIل
لمشIIIاريع التنميIIIة ببالدنIIIا علIIIى شIIIكل ھبIIIات بقيمIIIة  5مليIIIار
دوالر ،وھIIذا بIIالموازاة مIIع الجھIIود المبذولIIة علIIى المسIIتوى
الثنائي لتطوير الفرص المتاحة في مجIال المبIادالت التجاريIة
واسIIتثمارات الصIIناديق السIIيادية والفIIاعلين الخIIواص بكيفيIIة
مباشرة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتھم ھذه المشاريع ،التي تنIدرج فIي إطIار البعIد االسIتثماري
التنموي العمIومي ،والتIي تIم اختيارھIا مIن طIرف الدولIة فIي
إطIIIار البIIIرامج واألوراش المفتوحIIIة للمخططIIIات القطاعيIIIة،
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مجIIIاالت إنتاجيIIIة مثIIIل الفالحIIIة ،وقطاعIIIات اجتماعيIIIة مھمIIIة
ومختلفIة كالصIIحة والتعلIIيم األساسIIي والتعلIIيم العIIالي والسIIكن
االجتماعي ،وإنجاز البنيات التحتية والتجھيزات األساسية من
طIIرق وسIIدود ومIIوانئ .األمIIر الIIذي سIIيكون لIIه وقIIع مباشIIر
وملموس على تحسين مستوى العيش وإحداث فرص التشIغيل
بالنسبة للمواطنات والمواطنين في المناطق المستھدفة.
ھذا ،وستعمل الحكومة على مواكبة المقاوالت المصدرة من
خالل تفعيل عقود تنمية الصادرات من أجل تحسين العرض
التصديري.
السيدان الرئيسان؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
بقدر حرص الحكومة على تعزيز النمو ،فإنھا تحرص في
اآلن ذاته على ضمان التوزيع العادل لثماره ،وھو ما يترجمه
الرافد الثالث لتوجھنا التنموي التضامني في إطار مشروع
قانون المالية لسنة  ،2013والمتعلق بدعم آليات الضمان
االجتماعي بغية تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية،
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وذلك من خالل اقتراح مجموعة من التدابير واآلليات ،على
رأسھا إعادة تأھيل المنظومة التعليمية من خالل تحسين
العرض والجودة والحكامة والرفع من قدرات الموارد
البشرية ،بالموازاة مع تسھيل اندماج المتعلمين في الحياة
اليومية وفي سوق الشغل من خالل التركيز على مسالك
التكوين المھنية.
وترسيخا لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص ،ستكثف الحكومة
جھودھا لضمان ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتحسين
العرض الصحي وإعادة تنظيم المستعجالت الطبية عبر تقوية
النقل الطبي االستعجالي والوحدات االستعجالية المتنقلة.
وبھدف توفير السكن ،حرصت الحكومة ،في إطار مشروع
قانون المالية لسنة  ،2013على إعفاء السكن ذي القيمة
العقارية المنخفضة ) 140ألف درھم( الموجه للفئات ذات
الدخل المحدود من جميع الضرائب ،وذلك على غرار ما
سنقوم به بالنسبة للسكن االجتماعي .والجدير بالذكر أن حجم
التحفيزات الجبائية الموجھة إلى قطاع السكن تقدر  6,3مليار
درھم برسم مشروع القانون المالي .2013
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وموازاة مع ذلك ،يقترح مشروع قانون المالية إحداث منتوج
جديد موجه إلى الطبقة المتوسطة تتراوح مساحته ما بين
 100و 150متر مربع بسعر ال يتجاوز  5.000درھم للمتر
المربع ،وذلك في إطار دعم القدرة الشرائية لھذه الشرائح
بحكم أن كلفة السكن تشكل عبئا كبيرا في نفقات األسر.
إلى جانب ذلك ،ستعطى الحكومة األولوية لتعزيز آليات
استھداف الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود ،عبر توفير
موارد قارة لصندوق دعم التماسك االجتماعي ،والذي َيقترح
مشروع قانون المالية بشأنھا إحداث مساھمة تضامنية مطبقة:


على أرباح الشركات التي تفوق  20مليون درھم؛

 وعلى الدخول الصافية التي تفوق  300ألف درھم في
السنة .ويجب التأكيد ھنا أن ھذا المجھود التضامني مع
الفئات المعوزة ،التي ھي األكثر تضررا من تداعيات
األزمة ،يھم فقط أقل من  1في المائة من األشخاص
الخاضعين على الضريبة على الدخل.
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ھذا ،فضال عن الموارد المتأتية من رفع نسبة الضريبة
المطبقة على األرباح العقارية الناتجة عن التفويت األول
للعقارات التي يتم إدخالھا في المدار الحضري من %20
على .%30
وستمكن اإلمكانيات المالية المعبئة في ھذا اإلطار من تسريع
عملية تعميم نظام المساعدة الطبية ،وتوطيد وتوسيع قاعدة
المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة
لفائدة تمدرس أبناء األسر الفقيرة ،باإلضافة إلى توسيع قاعدة
المستفيدين من ھذا البرنامج لتشمل أسر األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة غير القادرين عن العمل منھم واألطفال
في سن التمدرس.
وبالموازاة مع ذلك ،ستعمل الحكومة ،ضمن مشروع قانون
المالية  ،2013على استكمال تنفيذ نتائج اتفاق  26أبريل
للحوار االجتماعي ،في إطار تشاركي مع النقابات األكثر
تمثيلية والفاعلين االقتصاديين؛
كما ستواصل الحكومة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من
خالل تخصيص  40مليار درھم لصندوق المقاصة.

25

بھدف تقليص الفوارق المجالية ،يتضمن مشروع قانون
المالية لسنة  2013مجموعة من التدابير لفائدة العالم القروي
والمناطق الجبلية ،وفق مقاربة ترتكز على االندماج الترابي
وتكامل وتناسق التدخالت القطاعية للدولة في مجاالت إنجاز
الطرق القروية ،والمراكز الصحية ،والمؤسسات التعليمية،
والربط بشبكات الماء والكھرباء واالتصال .ولھذا الغرض،
ستعمل الحكومة على تعزيز اإلمكانيات المالية لصندوق
التنمية القروية والمناطق الجبلية ،لترتفع من مليار درھم إلى
 1,5مليار درھم ،مع تخصيص  500مليون درھم لتفعيل
االستراتيجية الجديدة لتنمية المناطق الجبلية.
وستسھر الحكومة على ضمان تناسق التدخالت القطاعية مع
المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التأھيل الترابي الذي
يندرج في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية
البشرية والذي ُخصص له غالف مالي يناھز  5ماليير درھم
خالل الفترة  ،2015-2011منھا  1مليار درھم برسم سنة
.2013
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السيدان الرئيسان؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون؛
يكتسIIIIي تفعيIIIIل اإلصIIIIالحات المؤسسIIIIاتية والھيكليIIIIة أھميIIIIة
استراتيجية ،ليس فقط فيما يتعلق بترشيد اإلنفاق العمومي ،بل
علIIIIى الخصIIIIوص بالنسIIIIبة لتIIIIوفير شIIIIروط نمIIIIو اقتصIIIIادي
مضIIIطرد وضIIIمان توزيIIIع عIIIادل لثمIIIاره علIIIى المسIIIتويين
االجتماعي والمجالي.
وسIتحرص الحكومIة علIى تنفيIذ اإلصIالحات المؤسسIاتية
والھيكلية الضرورية عبر مقاربة تشاركية ومنفتحة ،تھم على
الخصIوص إصIالح العدالIة والجھويIة المتقدمIة والالتمركIز
والقIانون التنظيمIي لقIانون الماليIIة ،حيIث انطلقنIIا ،فIي اطIIار
العمIIل المشIIترك مIIع لجنتIIي الماليIIة بمجلسIIي البرلمIIان ،فIIي
تدارس وإغناء مسودته األولية.
وحرصا منھا على التنزيIل الIديمقراطي لمقتضIيات الدسIتور،
فإن الحكومة عاقدة العزم ،تنفيIذا للتوجيھIات الملكيIة السIامية،
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علIى تسIIريع بلIورة مختلIف القIIوانين التنظيميIIة والقIوانين
المتعلقIIة بتعزيIIز دور المؤسسIIات السIIاھرة علIIى النھIIوض
بالحكامة الجيدة ،إلى جانب دعIم عمIل الھيIأة العليIا لإلصIالح
العميق والشامل لمنظومة العدالة وتفعيل توصياتھا ،بIالموازاة
مع اتخاذ التدابير الراميIة لمواكبIة تأھيIل المنظومIة القانونيIة،
وتحديث الھياكل القضائية ،وتأھيIل المIوارد البشIرية ،والرفIع
من النجاعة القضائية ،وترسيخ مبدأ استقالل القضاء ،وتعزيز
المساعدة القضائية.
وعالوة على ذلك ،فإن الحكومة ما ٌ
ضية في تفعيل جملة من
اإلصالحات الھيكلية  ،ستنصب أساسا على إصالح صندوق
المقاصة وفق مقاربة تدريجية تشاركية تھدف إلى التحكم في
كلفة الدعم ومواصلة الحفاظ على القدرة الشرائية مع
استھداف الفئات المعوزة ، ،وإصالح أنظمة التقاعد من أجل

ضمان ديمومتھا وتوازنھا وتوسيع قاعدة المستفيدين من
خدماتھا ،وكذا إطالق اإلصالح الضريبي بھدف تحقيق
مزيد من اإلنصاف والعدالة االجتماعية ،فضال عن توحيد
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األنظمة المؤطرة للصفقات العمومية وتبسيط المساطر
المرتبطة بھا.

ِتلكم إذن ،السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون ،ھي
أھم الخطوط الرئيسية والتوجھات الكبرى التي يتضمنھا
مشروع قانون المالية لسنة  ، 2013الذي نقترح من خالله
على َمجْ لِ َس ْي ُكم ميثاقا للنمو التضامني في ظل االستقرار
االقتصادي واالجتماعي لبالدنا.
وإن حرص الحكومة األكيد على ضرورة تحصين
المكتسبات التي تحققت بفضل نموذجنا التنموي المتميز
ضا ِھيه إال عزمُھا ،من خالل ھذا المشروع،
والدينامي ،ال ُي َ
لمضاعفة الجھود الكفيلة بمواجھة تداعيات األزمة العالمية،
والحفاظ على سيادة القرار المالي واالقتصادي ،بعيدا عن
وبمنأى عن الخيارات الجذرية السھلة أو
االنتظارية والترددِ ،
المجازفات غير محسوبة العواقب؛ بحيث عملنا على وضع
خطة عمل تفاعلية واستشرافية ترتكز على:
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 مواصلة االستثمار العمومي وتشجيع االستثمار الخاصالمنتج للقيمة المضافة وفرص التشغيل للشباب عبر دعم
وتطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة؛
 تحسين تنافسية االقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية،وتنمية وتنويع العرض التصديري ،خاصة الموجه إلى
األسواق المنبثقة العربية واإلفريقية؛
 تقوية آليات التضامن االجتماعي والمجالي ،مع الحفاظعلى القدرة الشرائية ،وتعزيز االستھداف في السياسات
العمومية للفئات المعوزة والمناطق األكثر خصاصا.
إننا في ظرفية دقيقة تحتاج إلى تعبئة وتماسك جميع القوى
الحية ،حكومةً وبرلمانيين ،أغلبيةً ومعارضة ،من فعاليات
اقتصادية ونقابات ومجتمع مدني ،بتغليب روح المسؤولية
والمبادرة واالجتھاد واإلبداع من أجل مواجھة التحديات
المطروحة ،وضبط التوازن الحيوي بين التطلعات المشروعة
التي تعكس دينامية مجتمعنا من جھة ،واإلصالحات األساسية
االقتصادية واالجتماعية الملحة التي ال تحتمل التأخير من
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جھة ثانية ،وبين اإلمكانيات والھوامش المحدودة التي تتيحھا
المالية العمومية ،من جھة ثالثة.
ولنا في الخطاب السامي ،الذي ألقاه جاللة الملك محمد
السادس حفظه ﷲ بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية،
نھجا قويما في ترسيخ عالقات التعاون بين الحكومة
والبرلمان والتحلي بالمسؤولية والنزاھة ونكران الذات،
وجعل الصالح العام فوق كل اعتبار ،وذلك حتى نتمكن إن
شاء ﷲ من تجاوز تبعات الظرفية الدولية الصعبة ،واستثمار
الفرص المتاحة أمام بالدنا بما يضمن االستجابة النتظارات
المواطنات والمواطنين ،واالستعداد لمرحلة ما بعد األزمة
العالمية بتقوية اإلمكانات والشروط الكفيلة بتأكيد الثقة في
اقتصادنا الوطني والمضي في تعميق أسس مشروعنا
المجتمعي المتضامن والمتوازن.
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أعطي الكلمة اآلن إلى زميلي السيد إدريس األزمي
اإلدريسي ،الوزير المكلف بالميزانية ،لتقديم عرض تفصيلي
حول محتوى مشروع ميزانية  ،2013وسنبقى معا رھن
إشارة السيدات والسادة البرلمانيين لتقديم المزيد من
المعطيات والتوضيحات التي يحتاجونھا من أجل تدارس
ومناقشة مضامين ھذا المشروع.

والسالم عليكم ورحمة * تعالى وبركاته.

