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بسم هللا الرمحــن الرحيــم
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
الس يد رئيس جملس النواب؛
الس يد رئيس جملس املستشارين؛
الس يد رئيس احلكومة؛
الس يد وزير ادلوةل؛
الس يدات والسادة الوزراء وكتاب ادلوةل؛
الس يدات والسادة الربملانيون احملرتمون؛
یرشفين أن أعرض عىل جملسمك املوقر التوهجات الكربى ملرشوع قانون املالية
لس نة . 2017
وهو املرشوع اذلي مت اعداده يف ظرفية خاصة متزيت ابنهتاء الوالية احلكومية
السابقة وتنظمي الانتخاابت الترشيعية وما تالها من مشاورات طويةل أملت،
يف اطار ما خيوهل ادلس تور والقانون التنظميي لقانون املالية ،اعامتد مرسومني
يقضيان بفتح الاعامتدات الالزمة لسري املرافق العمومية والقيام ابملهام املنوطة
هبا واس تخالص املداخيل طبقا للمقتضيات الترشيعية والتنظميية اجلـــارية
علهيا ،وذكل بعدما مل تمت املصادقة عىل هذا املرشوع قبل ممت س نة .2016
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وقد حرصنا خالل املدة الفاصةل بني وضع هذا املرشوع ابلربملان ،مرورا
بتنظمي الانتخاابت ،اىل أن مت تعيني احلكومة من طرف جالةل املكل حفظه
هللا ،عىل أن تواصل لك املؤسسات واالدارات معلها بشلك عادي ،وعىل أن
يمت تنفيذ مزيانية ادلوةل كلك مكوتاها مبا يف ذكل مزيانية الاستامثر ،مبا ميكن
من مواصةل تفعيل لك الربام واأورا يف أحسن الظروف .ولالشارة ،فان
نفقات الاستامثر للمزيانية العامة حققت نس بة اجناز قياس ية مل يمت تسجيلها من
قبل بلغت  %75هناية س نة  .2016كام يمت تنفيذ مزيانية س نة  2017اليت مت
فتح اعامتداها مبرسوم ،بوترية عادية ،مبا يف ذكل نفقات الاستامثر.

الس يدات والسادة،
یس متد مرشوع قانون املالية لس نة  ،2017اذلي أثرتا عرضه عىل أنظارمك
مبارشة بعد تصويتمك عىل الربتام احلكويم ،أمهيته من كونه صةل وصل بني
ما حتقق لبالدتا ،حتت القيادة النرية جلالةل املكل حفظه هللا ،من اصالحات
س ياس ية ودس تورية ،ومن ماكسب عىل مس توى اس تعادة التوازتات املاكرو
اقتصادية ،ومن اطالق أورا كربى وهيلكية للبنيات التحتية ،وانكباب
3

عىل معاجلة مظاهر اخلصاص الاجامتعي وتقليص الفوارق من هجة ،وبني
متطلبات تعميق هذه املكتس بات لرحب رهاتات املس تقبل يف س ياق داخيل
وخاريج حافل ابلتقلبات وحامل للعديد من االكراهات والتحدايت من هجة
أخرى.
مفا یشهده العامل من تغريات س ياس ية واقتصادية متسارعة وغري متوقعة ،خاصة
يف ظل اس مترار التقلبات عىل مس توى اأسواق املالية ادلولية ،وحتول بنية
الاقتصاد الصيين ،والتحول التكنولويج والرمقي ،واس مترار الاضطراابت
اجليوس ياس ية وتصاعد خماطر االرهاب ،تضع بالدتا أمام اكراهات كبرية
تتطلب تسخري لك االماكنيات ،وتعبئة لك املكوتات ،من أجل رفع
التحدايت التمنوية املتعددة واملتداخةل ،مبا ميكن بالدتا من حتقيق التحول
الاقتصادي والاجامتعي احلقيقي اذلي س يؤهلها لالرتقاء اىل مرتبة عليا من
التقدم بني ادلول الصاعدة.
وال نعتقد أن ابماكن أحد أن جيزم اليوم ،أنه اهتدى بشلك هنايئ ويقيين ،اىل
المنوذج الاقتصادي والتمنوي اذلي جييب عىل لك أس ئةل الواقع ویستبق
اشاكالت املس تقبل .بل يف عامل يتغري برسعة فائقة ،وخماطر حمدقة ،وعوملة
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شامةل ،بدأت تظهر نزعات س ياس ية واقتصادية حامئية ،تزيد يف الشكوك
حول الاختيارات الاقتصادية والامنذج املالمئة.
ولعل اأزمة اليت دامهت العامل قبل ما يقارب  8س نوات ،وال زال العامل
يتأرحج ما بني ثقلها وبني التعايف مهنا قد علمتنا دروسا مثينة ،أولها أنه ال وجود
لمنوذج تمنوي صاحل للك البدلان وادلول ويف لك الظروف .واثنهيا أن ال
وجود ملرشوع تمنوي معزول عن املؤثرات العاملية ،واثلهثا اس تحاةل بناء منوذج
تمنوي مبعزل عن اقتصاد املعرفة ،واذلي بدوره ال يتحقق بدون الاستامثر يف
االنسان.
لقد متكنت بالدتا ،أيهتا الس يدات والسادة ،منذ هناية القرن املايض ،حتت
القيادة الرش يدة جلالةل املكل حفظه هللا ،من وضع أسس منوذج تمنوي متف ِرد
يزاوج بني االرادية والواقعية .منوذج كرؤية واحضة ،ينبين عىل ثالثة أمعدة
رئيسة ومتداخةل:
 ترس يخ املسار ادلميقراطي والبناء املؤسيس لبالدتا،
 وضع اسرتاتيجيات تمنوية يتداخل فهيا القطاعي ابلبىن التحتية واملشاريع
املهيلكة وتنويع اأنشطة وتطويرها وعرصنهتا؛ وتأهيل اجملاالت واجلهات،
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 بناء االنسان ،من خالل تصور للتمنية البرشية واملس تدامة يف كهنها
الاجامتعي بدمع الكفاءة والتأهيل والقدرة عىل املبادرة واالبداع وخلق
الرثوة ،جنبا اىل جنب مع ضامن اأمن الرويح والتفتح والانفتاح عىل
العامل ،يف تنامغ مع مكوتات الهوية الوطنية والشخصية املغربية اأصيةل
ذات الروافد املتعددة واأفاق الواسعة.
وعىل مدى هذه الفرتة الزمنية القصرية ،حقق املغرب تراكامت اجيابية كربى،
ال ميكن قياس جحمها وأمهيهتا اال اذا قورنت من منطلقاها ،لنتذكر جحم
اخلصاص اذلي اكن يطبع البالد يف اكفة اجملاالت.
واكنت اأزمة العاملية مبثابة امتحان حقيقي ملدى مناعة اقتصادتا من هجة،
ولقدرتنا عىل ابداع الس ياسات الكفيةل ابمتصاص أاثرها السلبية ،فاكنت
اسرتاتيجية دمع الطلب ادلاخيل مضن س ياسة استامثرية معومية ارادية أتت
ألكها يف الظروف الصعبة اليت نعرفها مجيعا ،واليت خرجت مهنا بالدتا وحنن
أكرث اقتناعا أن ما رامكناه طوال الفرتة املذكورة ،قام بدور احلصن احلايم للبالد
عىل املس توايت الاقتصادية واملالية والاجامتعية.
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ان لك هذه املعطيات تؤرش اىل التحول النوعي اذلي عرفه اقتصادتا الوطين
عىل مس توى هيلكته ،فاالسرتاتيجيات القطاعية ،والمتوقع عىل مس توى
سالسل القمية العاملية ،اضافة اىل الس ياسة االرادية لبالدتا يف جمال اأورا
الكربى للبنية التحتية من طرق س يارة ،وموائن ،ومطارات ،وقطار فائق
للرسعة ،وطاقات متجددة ،وتأهيل حرضي ،لكها عناوين كربى لهذا التحول.
ويف مقابل ذكل حققت بالدتا خطوات مشهودة عىل طريق الاستيعاب
والتوطني الفعيل لالقتصاد اأخرض والتمنية املس تدامة ،تؤرش اىل ذكل
مشاريع الطاقات املتجددة الواعدة بتقليص تبعيتنا الطاقية الكهرابئية اىل أقل
من النصف يف أفق  .2030وما النجاح الباهر لتنظمي ادلورة  22حول
التغريات املناخية ( ،)COP 22اال دليل عىل الزتام بالدتا الواحض ،واذلي
الرجعة فيه ،حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل حفظه هللا ،ابالخنراط يف
الانتقال الطايق ودمع التمنية املس تدامة وحامية البيئة.
وقد رافقت هذه التحوالت واملنجزات س ياسة انفتاح سامهت يف تعزيز ماكنة
املغرب ادلولية والاندماج التدرجيي القتصاده يف احمليط العاملي ،وهو ما
تعكسه الرشااكت املمثرة ،سواء مع ادلول العربية ،وخاصة مع دول جملس
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التعاون اخلليجي ،أو مع دول افريقيا جنوب الصحراء ،ابالضافة اىل اتفاقيات
التبادل احلر مع عدد كبري من ادلول ،وكذا رشااكت اسرتاتيجية مع خمتلف
اأقطاب اكن أخرها تكل املربمة مع لك من روس يا والصني اابن الزايرتني
امللكيتني اأخريتني لهذين البدلين.
واىل جانب ادلينامية الاقتصادية ،حظي اجلانب الاجامتعي ابهامتم خاص من
خالل اطالق مجموعة من كرام فك العزةل وحماربة الفقر والهشاشة ابلعامل
القروي واأحياء الهامش ية ،ويأيت يف مقدمة هذه الربام املبادرة الوطنية
للتمنية البرشية ،وكرتام املساعدة الطبية للمحتاجني (،)RAMED
والربتام املليك لتقليص الفوارق اجملالية والاجامتعية ،وكرام السكن
الاجامتعي ،وحماربة دور الصفيح ،ودمع متدرس اأطفال ،ودمع اأرامل يف
وضعية هشة.

الس يدات والسادة
اننا اليوم أمام حتدي حتصني مكتس بات منوذجنا التمنوي ،وتشخيص
التحدايت الكربى وامللحة اليت ما زالت تسائِل هذا المنوذج وقدرته عىل خلق
الرثوة وادماج خمتلف الفئات واأجيال واجلهات يف ادلورة التمنوية.
8

وذكل ما أكد عليه جالةل املكل حفظه هللا يف خطبه امللكية السامية اأخرية،
واليت تطرق من خاللها جاللته جملموعة من القضااي اليت تسائل منوذجنا
التمنوي اذلي بلغ مرحةل النض  ،اكعامتد الرأسامل الالمادي مكعيار أسايس يف
وضع الس ياسات العمومية ،وجعل صيانة كرامة املواطن الهدف من لك
االصالحات الس ياس ية والاجامتعية ،واملبادرات التمنوية ،ورضورة القيام
ابصالح جوهري لقطاع التعلمي ،مبا يعيد الاعتبار للمدرسة املغربية ،وجيعلها
تقوم بدورها الرتبوي والتمنوي املطلوب ،اضافة اىل أولوية التشغيل وحتسني
اخلدمات الصحية والهنوض بأوضاع الفئات الهشة وتقليص التفاواتت
الاجامتعية واجملالية.
ولعل لك تشخيص مير عرب مسارات متشعبة ومعقدة ،اال أنين أفضل
الاقتصار عىل تناوهل من خالل طرح مجموعة من اأس ئةل:


هل تتناسب بنية تاجتنا ادلاخيل اخلام مع رشوط الانتقال
لالقتصادايت الصاعدة؟



هل هذا يعين أن منوذجنا يف حاجة اىل اعادة صياغة الرتاتبية
داخل بنية الناجت ادلاخيل اخلام؟
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كيف السبيل اىل بناء الانسجام ما بني الطموح التمنوي يف أبعاده
الاقتصادية والاجامتعية وبني تنش ئة االنسان املغريب مبا ميكنه من
متكل املرشوع التمنوي والاس تفادة من نتاجئه بصفة عادةل؟



كيف السبيل اىل تثبيت اأولوايت وتوجيه جمهودتا املعنوي
واملادي اىل حتقيقها يف حدود اماكنياتنا املتاحة ،وعدم تش تيت
اجلهد فامي عدا ذكل؟.

الس يدات والسادة
لقد حرصت احلكومة كلك مكوتاها ،وفقا لتعاقد واحض تؤطره مخس
مرتكزات ،عىل وضع كرتام یس تجيب لهذه الرهاتات والتساؤالت ،من
خالل الرتكزي عىل حتصني املكتس بات اليت حققهتا بالدتا ،وترمجة التوجهيات
امللكية السامية اىل اجراءات ملموسة واىل كرام معلية تتوىخ دمع معامل بناء
منوذج تمنوي قوي ،يفتح أفاق مس تقبل مرشق لوطننا والنتظارات مواطنينا،
ویس تجيب لتطلعات عاهلنا املفدى بتبويء بالدتا املاكنة اليت تس تحقها بني
البدلان الصاعدة.
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فبعد اكرازه لثوابت بالدتا ببعدها ادليين واملؤسيس والوطين ،ويف مقدمهتا
ادلفاع عن قضية الوحدة الرتابية للمملكة ،ورضورة مواصةل اليقظة والتعبئة
امجلاعية ،من أجل استباق مناورات اخلصوم اليت تس هتدف وحدتنا الرتابية،
حدد الربتام احلكويم مخسة حماور س تؤطر معل احلكومة خالل امخلس
س نوات القادمة ،حماور تزاوج بني :دمع اخليار ادلميوقراطي ومبادئ دوةل احلق
والقانون ،وترس يخ اجلهوية املتقدمة؛ وتعزيز قمي الزناهة والعمل عىل اصالح
االدارة وترس يخ احلاكمة اجليدة؛ و تطوير المنوذج الاقتصادي والهنوض
ابلتشغيل والتمنية املس تدامة؛ و تعزيز التمنية البرشية والامتسك الاجامتعي
واجملايل؛ والعمل عىل تعزيز االشعاع ادلويل للمغرب وخدمة قضاايه العادةل يف
العامل.
فاحلكومة ،ويف اطار اس تحضار مبادئ الانسجام يف العمل ،والشفافية
والنجاعة يف االجناز ،والتضامن يف املسؤولية ،والتشاور مع أحزاب املعارضة
ولك الرشاكء الاقتصاديني والاجامتعيني وفعاليات اجملمتع املدين ،عازمة عىل
تزنيل كرتاجمها اذلي يزاوج بني الطموح والواقعية ،ويصبو العادة الثقة للمواطن
أوال ،وللك الفاعلني مبا يف ذكل النقاابت واملقاولني املغاربة من صناع وجتار
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وأحصاب احلرف واملقاوالت الصغرى واملتوسطة ،...من أجل أن ننخرط
مجيعا لك من موقعه من أجل بناء مغرب الغد ،مغرب يوفر فرص الشغل
لش بابه ،ويضمن س بل العيش الكرمي للك مواطنيه كلك فئاهم ومناطقهم.
واحلكومة حريصة كذكل عىل توطيد ثقة الرشاكء اأجانب واملستمثرين يف
الاقتصاد الوطين .فهذه الثقة يه اليت جعلت بالدتا تربم ثالث اتفاقيات مع
صندوق النقد ادلويل تتعلق خبط الوقاية والس يوةل ( )LPLمدة لك واحدة
مهنام سنتان :اأوىل يف غشت  2012مببلغ  6,2مليار دوالر ،والثانية يف
يوليوز  2014بقمية  5مليار دوالر والثالثة يف يوليوز  2016مببلغ  3,5مليار
دوالر .اتفاقيات سامهت يف مواكبة مسار اس تعادة التوازتات املاكرو
اقتصادية ،ووفرت تأمينا لبالدتا ضد اخملاطر سامه يف دمع الاصالحات
الاقتصادية اليت قامت هبا بالدتا طيةل الس نوات املاضية.
وحنن عىل يقني ،بأنه بعد تعيني احلكومة من طرف صاحب اجلالةل حفظه
هللا ،وحصولها عىل ثقة مؤسس تمك املوقرة ،س يكون هل الوقع االجيايب عىل
مواصةل ودمع الثقة اليت حتظى هبا بالدتا دلى املؤسسات ادلولية ،يف ظل
التأكيد اأخري ملؤسسات التنقيط "  " Fitchو " Standard and
 "Poor’sعىل التصنيف الس يادي لبالدتا يف درجة الاستامثر
(.)Investment Grade
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كام أن احلكومة عازمة عىل جعل هذه الوالية منطلقا العادة صياغة الرتاتبية
داخل بنية الناجت ادلاخيل اخلام لبالدتا ،من خالل اعطاء اأولوية للنشطة
والقطاعات ذات القمية املضافة العالية ،واحملدثة لفرص الشغل املنتِ  .ويأيت
عىل رأس اأولوايت حتقيق اأهداف املسطرة خملطط الترسيع الصناعي عىل
مس توى احداث فرص الشغل ،وعىل مس توى تقليص العجز التجاري،
وحتسني اسهام القطاع الصناعي يف الناجت ادلاخيل اخلام ،وادماج القطاع غري
املهيلك .هذا ،فضال عن مواصةل تزنيل خمطط املغرب اأخرض عرب تعزيز
اس تدامة الفالحة التضامنية و اعطاء اأولوية لتحسني االنتاجية وتمثني املردود
الفاليح ،وحتفزي الصناعات الغذائية وتعزيز الصادرات .كام س تعطى اأولوية
لترسيع تنفيذ اسرتاتيجية  2020للس ياحة ،واسرتاتيجية املغرب الرمقي ،2020
وتطوير اخلدمات ذات القمية املضافة العالية.
كام سرتكز احلكومة اهامتاها عىل دمع املقاوةل وحتفزي الاستامثر وتنافس ية
الاقتصاد الوطين بشلك عام ،من خالل متكني املغرب من ولوج تادي
الاقتصادات امخلسني اأوائل عىل مس توى مناخ اأعامل ،والتفعيل الرسيع
خملطط الاستامثر خاصة عرب اعامتد ميثاق جديد لالستامثر ،وترسيع دم
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الهيئات امللكفة بدمع وتشجيع الاستامثر والتصدير والرتوجي ،وتعممي النظم
الصناعية وتعزيز معدل االدماج احمليل والاس تخدام اأمثل لرافعة املوازنة
الصناعية دعام للمقاوةل الوطنية ومتلكها للخربة والتكنولوجيا.
وابعتبار الاستامثر العمويم رافعة لالستامثر اخلاص والمنو الاقتصادي بشلك
عام من خالل متويل البنيات التحتية واأورا الكربى والاسرتاتيجيات
القطاعية ،س تعمل احلكومة عىل تزنيل مقاربة جديدة تروم الرفع من فعالية
هذه الاستامثرات ودورها يف خلق الرثوة وفرص الشغل وحتسني أثرها
املبارش عىل مس توى عيش املواطنني .وتنبين هذه املقاربة عىل وضع معايري
مضبوطة وموحدة النتقاء املشاريع الاستامثرية العمومية وتتبع تنفيذها وتقيمي
أاثرها .وترتبط هذه املعايري ابأساس برضورة توفر هذه املشاريع عىل دراسات
قبلية حتدد بشلك علمي ودقيق مردوديهتا الاقتصادية والاجامتعية ولكفهتا
ومدة اجنازها وأليات متويلها .كام ترتبط مبدى انسجام هذه املشاريع مع
الاسرتاتيجيات القطاعية وتوفرها عىل أليات وهيالك التتبع وتقيمي االجناز.
ولعل الهدف اأسايس من هذه التدابري ،اليت هم الاستامثر بشقيه العام
واخلاص ،هو ضامن نسب منو عالية ومس تدامة متكن من هجة من خلق فرص
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الشغل ،ومن هجة أخرى من تقليص التفاواتت يف التوزيع بني فئات اجملمتع
وهجات اململكة.
فاشاكلية التشغيل ليست مرتبطة فقط بتوفري الطلب ،بل يه مرتبطة أيضا
بتدبري العرض من خالل ربطها ابصالح منظومة الرتبية والتكوين وحمو اأمية،
وتقيمي ومراجعة لك كرام انعا الشغل وأليات الوساطة وتدابري تعزيز
القابلية للتشغيل.
ولعل من أمه التدابري الناحجة اليت س تعمل احلكومة عىل مواصةل تفعيلها
وتعمميها عىل لك مناطق املغرب مبا فهيا العامل القروي ،يه تعممي كرام
التشغيل اذلايت هبدف مواكبة انتقال  100ألف مقاول ذايت اىل القطاع
املهيلك.
كام أن تعزيز دور اجلهات وامجلاعات الرتابية بشلك عام يف دمع التشغيل
س يعطي دينامية أكرث لالسرتاتيجية اليت تعزتم احلكومة تزنيلها يف هذا اجملال.
وستشمل هذه ادلينامية ،مما الشك فيه ،حتقيق التوازن عىل مس توى دينامية
المنو بني اجلهات من خالل اطالق خمططات التمنية اجلهوية ،وتفعيل أليات
توزيع املوارد املالية الهامة اليت س تحول للجهات واليت ستبلغ  10ماليري درمه
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يف أفق  .2021هذا ،فضال عن جعل المنوذج التمنوي للقالمي اجلنوبية منوذجا
لالرتقاء والتطور لبايق اجلهات.
واذا اكن المنوذج التمنوي للقالمي اجلنوبية مثاال ممتزيا لتفعيل الالتقائية والعمل
املتاكمل بني لك مكوتات ادلوةل املركزية واجلهات من أجل منو هجوي
متوازن ،فان تزنيل كرتام تقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية يف العامل
القروي واملناطق البعيدة والنائية واذلي س يخصص هل  50مليار درمه،
یشلك منطلقا الرساء وتوطيد التقائية وتاكمل الس ياسات الاجامتعية
العمومية سريا عىل درب املبادرة الوطنية للتمنية البرشية .ولعل من أمه
اأولوايت يه وضع قاعدة معطيات موحدة متكن من رصد الفئات الفقرية
والهشة هبدف ضامن اس هتدافها بشلك أكرث عدال وفعالية.

الس يدات والسادة
يرتبط حتقيق المنو الاقتصادي اذلي نصبو اليه ارتباطا وثيقا مبدى اندماج
بالدتا يف حميطها اجلهوي والقاري وادلويل.
ويف هذا االطار ،فاحلكومة حريصة عىل تنفيذ الرؤية الاسرتاتيجية جلالةل
املكل يف هذا اجملال ،واليت هدف اىل تعزيز االشعاع ادلويل للمغرب وادلفاع
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عن مصاحله العليا ،وتوطيد موقعه كفاعل اقلميي عىل املس توى االفريقي
واملتوسطي والعريب واالساليم ،وحتصني مصاحله الاسرتاتيجية ،وتنويع
رشاكئه ،واستامثر تطور منوذجنا ادلميقراطي والتمنوي ،من أجل تعزيز صورة
بدلتا وماكنته عىل الساحة ادلولية ،وادلفاع عن مصاحله العليا وقضاايه العادةل،
ويف مقدمهتا املقرتح اجلدي وذو املصداقية ادلولية املتعلق ابحلمك اذلايت أقالمينا
اجلنوبية.
وتتجسد أوىل اأولوايت يف تفعيل الس ياسة االفريقية للمغرب اليت أسس لها
جالةل املكل حفظه هللا من خالل تكثيف الزايرات خملتلف هجات ومناطق
القارة االفريقية .اذ ِشلت أكرث من  50زايرة أكرث من  30بدلا ،والتوقيع ،منذ
س نة  ،2000عىل أكرث من  1000اتفاقية مهت خمتلف جماالت التعاون،
واليت توجت بعودة بالدتا املظفرة اىل منظمة الوحدة االفريقية.
ويف هذا االطار ،س تعمل احلكومة عىل جتس يد الرؤية امللكية السامية اليت
تضمهنا خطاب جاللته يف داكر مبناس بة اذلكرى  42للمسرية اخلرضاء ،من
خالل هن " س ياسة شامةل ومتاكمةل اجتاه افريقيا" ،والنظر" الهيا مكجموعة "ال
تنحرص يف فضاء اقلميي حمدد ،أو جمال ثقايف أو لغوي بعينه ،س ياسة متعددة
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اأبعاد منفتحة عىل لك اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية وادلينية واأمنية،
وترتكز عىل تعزيز العالقات مع لك دول ومناطق القارة ،عىل الصعيد الثنايئ
وعىل مس توى املؤسسات القارية) الاحتاد االفريقي (والتجمعات االقلميية،
وخصوصا اجملموعة الاقتصادية دلول افريقيا الغربية). (CEDEAO
كام س تحرص احلكومة عىل تتبع املشاريع واالتفاقيات املوقعة واقرار خطة معل
متاكمةل تستند اىل" كرتام واحض وأولوايت حمددة" ،لضامن مواكبة القطاعات
الوزارية للس ياسة االفريقية.

الس يدات والسادة
لقد اكن هذا تذكريا مقضتبا بأمه الالزتامات اليت قداها بتفصيل الس يد رئيس
احلكومة يف اطار الربتام احلكويم اذلي صادقمت عليه ،واذلي تعزتم احلكومة
عرب تفعيهل بلوغ نسب عالية من المنو متكن من استيعاب الطلب املزتايد عىل
الشغل ،موازاة مع تعزيز التمنية البرشية وتقوية الامتسك الاجامتعي واجملايل.
وبطبيعة احلال ،یشلك مرشوع القانون املايل االطار املوضوعي لوضع هذه
الالزتامات موضع التنفيذ العميل .فاذا اكنت اخلطوط العريضة لربتام
احلكومة تغطي الفرتة النيابية  ،فان مرشوع قانون املالية هو أول منفذ حنو
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االجناز العميل ابعتباره أحد اأدوات اأساس ية املهيلكة للعمل احلكويم
وابعتباره كذكل أداة مالية وقانونية مصاحبة لالصالحات املنهتجة يف لك
امليادين.
ومن هذا املنطلق ويف اطار احرتام مقتضيات ادلس تور والقانون التنظميي
لقانون املالية ،فقد حرصنا عىل التقدمي الفوري ملرشوع قانون املالية لس نة
 ،2017اذلي توجد أغلب مضامينه قيد التنفيذ مبوجب املراس مي اليت س بق
وأرشت الهيا ،وذكل حىت نمتكن من اعداد وتقدمي مرشوع قانون املالية لس نة
 2018اذلي س يكون املنطلق الفعيل لتزنيل الربتام احلكويم.
فكام أكدت عىل ذكل ،فهذا املرشوع املعروض عىل أنظارمك یشلك حلقة
وصل بني ما مت اطالقه من مشاريع وكرام واصالحات خالل الوالية
السابقة ،وبني ما تعزتم تفعيهل هذه احلكومة يف اطار الربتام اذلي صادقمت
عليه ،مع ما تقتضيه هذه املرحةل من ترسيع وجناعة وتنس يق أكرث يف تدبري
اأولوايت اليت ينتظر الرأي العام تفعلهيا بشلك أكرب وبوثرية أسع ،مع
مواصةل نفس الاصالح والربام واأورا االصالحية املنطلقة أو املفتوحة.
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الس يدات والسادة
یستند املرشوع املعروض عىل أنظارمك اىل أربع مرتكزات أساس ية:
أوال :ترسيع التحول الهيلكي لالقتصاد الوطين عرب الرتكزي عىل التصنيع
والتصدير؛
اثنيا :تعزيز تنافس ية الاقتصاد الوطين وانعا الاستامثر اخلاص ؛
اثلثا :تأهيل الرأسامل البرشي؛
رابعا :تعزيز أليات احلاكمة املؤسساتية.
ويه لكها مرتكزات تتقاطع مع مضامني الربتام احلكويم ،وتؤسس النتقال
سيع لبلورة أهدافه.
ویستند هذا املرشوع اىل الفرضيات التالية اليت مت حتديدها وفقا للس ياقني
ادلويل والوطين اذلي مزي فرتة اعداد هذا املرشوع الس نة الفارطة:
 حتقيق منو للناجت ادلاخيل اخلام بنس بة %4,5؛
 تقليص جعز املزيانية اىل  %3من الناجت ادلاخيل اخلام؛
 والتحمك يف التضخم يف حدود .%1,7
وابلنظر للتطورات اليت عرفهتا الظرفية ادلولية والوطنية منذ اعداد هذا
املرشوع ،مفن املتوقع أن تمت مراجعة هذه الفرضيات يف منتصف الس نة،
وخاصة نس بة المنو اليت تشري لك التوقعات اىل اماكنية مراجعهتا اىل اأعىل.
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أما أمه التدابري املقرتحة يف هذا املرشوع فميكن تلخيصها كام ييل:
 توطيد دينامية الاستامثر العمويم من خالل ختصيص 190مليار درمه ،من
أجل مواصةل اجناز اأورا الكربى للبنية التحتية وتفعيل الاسرتاتيجيات
القطاعية.
 دمع الاستامثر اخلاص من خالل:
 تفعيل خمطط اصالح الاستامثر اذلي مت تقدمي خطوطه العريضة بنييدي جالةل املكل حفظه هللا ،وخاصة فامي يتعلق ابعادة هيلكة هيئات
الهنوض ابالستامثر ،واقرار تدابري حتفزيية دلمع املستمثرين والرشاكت
املصدرة ،وخاصة عرب:
 متكني الرشاكت الصناعية احلديثة النشأة من اعفاء رضييب لكي
من الرضيبة عىل الرشاكت ملدة مخس س نوات ،و
 توس يع نطاق الامتيازات املمنوحة للمصدرين يك تشمل
املقاوالت املصدرة بصفة غري مبارشة.
 مواصةل حتديث القطاع املايل عرب تنويع اأدوات واأسواق املاليةاملتاحة للمستمثرين واملقاوالت ،من خالل اقرار مجموعة من التدابري
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اجلبائية التحفزيية لتشجيع اللجوء اىل معليات التسنيد ،وتعبئة
الادخار الطويل اأمد عرب هيئات التوظيف امجلاعي العقاري.
 دمع التشغيل من خالل:
 احداث  23.768منصب مايل ،تضاف الهيا  11.000منصب متاحداهثا لفائدة اأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين يف اطار معلية
توظيف أطر التدریس مبوجب عقود ،وذكل لتجاوز الاكتظاظ
ابملؤسسات التعلمية تنفيذا للتعلاميت امللكية السامية .لالشارة فقد
أسفرت هذه العملية ذات الوقع الهام ابلنس بة لتحسني ظروف
متدرس أبناء املغاربة ،عن توظيف  10.929مدرس متعاقد ميارسون
اهااهم اأن يف خمتلف املدارس املوزعة عىل الرتاب الوطين .علام أن
اللكفة االجاملية لهذه العملية بلغت ما يناهز  1مليار درمه تضاف اىل
مزيانية قطاع التعلمي.
كام يتضمن مرشوع قانون املالية لس نة  ،2016مجموعة من التدابري
اأخرى اليت هم دمع التشغيل تمتثل يف:
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 اقرار االعفاء ادلامئ من الرضيبة عىل ادلخل ابلنس بة ملنحة التدريبيف حدود  6000درمه؛
 دمع دينامية نظام املقاول اذلايت؛ تفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة املقاوالت املبت ِدئة واملشاريعاملبت ِكرة »  ،« START-UPبتخصيص  500مليون درمه.
يضاف اىل لك هذه التدابري:
 الرشوع يف تفعيل كرتام التأهيل اجملايل للعامل القروي واملناطق اجلبلية
واملناطق البعيدة واملعزوةل ،وذكل عرب أجرأة خمطط العمل املندم اذلي مت
اعداده وفقا للتوجهيات امللكية السامية.
 مواصةل تفعيل اجلهوية خاصة عرب تقوية املوارد املالية للجهات من خالل رفع
حصهتا من موارد الرضيبة عىل الرشاكت والرضيبة عىل ادلخل من  %2اىل
 ،%3تضاف الهيا اعامتدات مالية من املزيانية العامة تقدر بـ  2مليار درمه،
أي ما مجموعه  5,2مليار درمه ،يمت حتويلها للجهات لمتكيهنا من ممارسة
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اختصاصاها وأداء ادلور املنوط هبا يف جمال التمنية الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية.
 رصد الاعامتدات الرضورية ملواصةل تفعيل المنوذج التمنوي للقالمي
اجلنوبية للمملكة اذلي هيدف اىل احداث دينامية جديدة للمنو هبذه
اأقالمي متكن من خلق الرثوة وفرص الشغل ،وضامن التمنية البرشية
الشامةل والهتيئة الرتابية املس تدامة.
 ختصيص الاعامتدات واملناصب املالية الرضورية لمتكني االدارة اأمنية من
أداء اهااها عىل الوجه املطلوب ،ومواصةل فاعليهتا يف حامية أمن الوطن
واملواطنني ضد لك مظاهر االجرام والتطرف ،وذكل تنفيذا للتوجهيات
امللكية السامية مبناس بة خطاب العر .
وهبذه املناس بة ،البد من التنويه بيقظة وتعبئة لك القوى اأمنية ،وتدخالها
الاستباقية يف مواهجة خالاي التطرف واالرهاب ،وتفانهيا يف توفري اأمن
للوطن واملواطنني.
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الس يدات والسادة
تلمك اكنت أمه تدابري مرشوع قانون املالية لس نة  2017املعروض عىل أنظارمك.
والبد من اذلكري بأن هذا املرشوع مت اعداده يف س ياق خاص تزامن مع تنظمي
الانتخاابت الترشيعية ،وما ترتب عن ذكل من رضورة التحضري املبكر،
حيث متت املصادقة عىل التوهجات العامة لهذا املرشوع ابجمللس الوزاري
اذلي ترأسه جالةل املكل حفظه هللا بتارخي  26سب مترب  ،2016ومتت املصادقة
عليه مبجلس احلكومة بتارخي  04اكتوكر  ،2016ليمت ايداعه مبجلس النواب
بتارخي  06أكتوكر  ،2106قبل اأجل اذلي حددته املادة  48من القانون
التنظ ميي لقانون املالية يف  20أكتوكر.
ونظرا لنفس الظرفية الس ياس ية امل متثةل يف تدبري نتاجئ الانتخاابت واملشاورات
املرتبطة بتشكيل احلكومة ،مل يمت التصويت من طرف الربملان عىل هذا
املرشوع قبل  31دجنرب  .2016مما اس تدعى ،تطبيقا للفصل  75من
ادلس تور واملادة  50من القانون التنظ ميي لقانون املالية ،اختاد احلكومة
ملرسومني ،يقيض اأول بفتح الاعامتدات الالزمة لسري املرافق العمومية،
والقيام ابملهام املنوطة هبا  ،عىل أساس ما هو مقرتح يف املزيانية املعروضة
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عىل املوافقة ،والثاين مبواصةل اس تخالص املداخيل طبقا للمقتضيات
الترشيعية والتنظ ميية اجلـــارية ،ابس تثناء املداخيل املقرتح الغاؤها يف مرشوع
قانون املالية.
وأخذا بعني الاعتبار للك هذه املعطيات ،فقد أثرتا ،مبارشة بعد حصول
احلكومة عىل الثقة من طرف مؤسس تمك املوقرة ،تقدمي هذا املرشوع برسعة
ويف صيغته احلالية ،حرصا منا عىل تطبيق مقتضيات القانون التنظ ميي من
هجة ،ومن هجة أخرى يقينا منا بأنه یشلك حلقة وصل مع مضامني الربتام
احلكويم اليت سيمت بدء تزنيلها فعليا يف اطار مرشوع قانون املالية لس نة
 ،2018واذلي سنرشع يف حتضريه ابتداء من اأسابيع املقبةل.
والبد من التأكيد بأن حتقيق ما نصبو اليه مجيعا من تطور وازدهار لبالدتا من
خالل توطيد أسس منوذج ت منوي يؤهلها لولوج تادي الاقتصادات الصاعدة،
لن يتأىت اىل ابلتعبئة امجلاعية والاخنراط التام للمؤسسات والفاعلني
الاقتصاديني والاجامتعيني واجمل متع املدين ومعوم املواطنني من أجل اجناح
االصالحات ولك التدابري اليت يتضمهنا الربتام احلكويم.
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فتارخي بالدتا القريب والبعيد يعلمنا أن اذلاكء املغريب امجلاعي شلك قوة ادلفع
الكربى اليت جعلت هذه البالد منارة حضارية اس تثنائية يف هذه املنطقة من
العامل ،وغرست معيقا جذور ادلوةل املغربية يف التارخي واجلغرافيا معا.
وهو نفس اذلاكء املغريب اذلي جيعل هذه البالد حمصنة وحمفوظة ابذن هللا
من كيد الاكئدين وحسد احلاسدين.
وهو يف الهناية نفس اذلاكء املغريب اذلي س ميكننا من حتقيق الانتقال النوعي
لل منوذج الت منوي املغريب ،مبا يضمن حتقيق س بل الرخاء والاس تقرار لوطننا
ومواطنينا حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل حفظه هللا.
شكرا عىل حسن اصغائمك ،وسأبقى رهن اشارتمك طوال مسار مناقشات
ومداوالت هذا املرشوع ،الدخال لك التعديالت الالزمة من أجل مالءمته
مع الهيلكة اجلديدة للحكومة ،واملس تجدات الوطنية والظرفية الاقتصادية.
وهللا املوفق ،والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وكراكته.
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