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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؛
يرشفين أن أتقدم أمام جملس يمك املوقرين لتقدمي مرشوع قانون املالية
لس نة .2018
لكن قبل الرشوع يف بسط مضامني هذا املرشوع ،البد أن نقف عند
الرسائل املتعددة والوجهية اليت جاءت يف اخلطابني امللكيني السامني
لعيد العرش اجمليد وافتتاح الس نة الترشيعية.
فالوقفة النقدية اليت قام هبا جالةل املكل حفظه هللا ،ملدى قدرة منوذجنا
التمنوي عىل الاس تجابة للمطالب امللحة واملزتايدة للمواطنني ،يسائلنا
مجيعا حكومة وبرملاان وجمالس ترابية ولك املؤسسات والهيئات املعنية
ومجيع القوى احلية للبالد ،من أجل الانكباب امجلاعي بلك مسؤولية
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ووطنية صادقة عىل بلورة رؤية مندجمة لهذا المنوذج ،كفيةل بإعطائه
نفسا جديدا ،وتاوز العراقيل اليت تعيق تطوره.
هذا المنوذج ،أيهتا الس يدات والسادة ،اذلي جيب أن يأخذ بعني
الاعتبار التمنية املتو نازة واملنصفة اليت تضمن الكرامة للجميع ،وتوفر
ادلخل وفرص العمل خاصة للش باب ،وحتسني الولوج للخدمات
الاستشفائية ،وللتعلمي اجليد املدمج يف سوق الشغل ،والقضاء املنصف
والفعال واحملفز عىل الاستامثر بعيدا عن لك أشاكل الزبونية والرشوة
والفساد.
والبد من التأكيد بأن الرؤية املندجمة اليت دعاان جالةل املكل حفظه هللا
لبلورهتا ،هتم المنوذج التمنوي اذلي يتضمن مفهوما شامال للتمنية بلك
أبعادها الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية وادلينية والثقافية،
والهوايتية ،....،مبا يف ذكل عنارص منوذج المنو لدلفع به اإىل مس توايت
عالية بصفة مس تدامة ومدمجة للك فئات الشعب.
والبد من التأكيد هنا ،بأن الهدف السايس للك منوذج تمنوي هو توفري
ظروف العيش الكرمي للك املواطنني يف وطن تسود فيه روح التعايش
والعداةل الاجامتعية ،وتاكفؤ الفرص ،والمن ،والاس تقرار ،وانن
احلقوق الساس ية ،وتقليص الفوارق اجملالية والاجامتعية.
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وقد أكد جاللته أكرث من مرة يف خطابته الخرية عىل مسأةل توزيع
الرثوة ،ورضورة تقليص التفاواتت بني لك الفئات واجملاالت.
وما من شك بأن صياغة أي تصور أو رؤية لمنوذجنا التمنوي يف
املس تقبل ،جيب أن تأخد بعني الاعتبار رضورة الاس تجابة ومالءمة لك
الس ياسات العمومية النشغاالت املواطنني حسب حاجيات
وخصوصيات لك منطقة ،ولك هجة ،ولك فئة وخاصة الفئات الهشة
والفقرية.
ومن هذا املنطلق ،ينبغي تسيع تزنيل ورش اجلهوية ،لتكون بلفعل
رافعة لتغيري هيالك ادلوةل ،وحتسني احلاكمة الرتابية ،وذكل عرب نقل
الكفاءات البرشية املؤهةل واملوارد املالية الاكفية ،مبوازاة مع نقل
الاختصاصات وتسيع إاخراج ميثاق الالرمتركز ا إالداري كن جاء يف
خطاب جاللته.
كن ال ميكن بناء منوذج تمنوي قوي دون اس تحضار الرأسنل الالمادي،
وبناء االإنسان ،من خالل تصور للتمنية البرشية واملس تدامة يتداخل فيه
ادلمع الاجامتعي ،بدمع الكفاءة والتأهيل والقدرة عىل املبادرة واالإبداع
وخلق الرثوة ،والتحصني الرويح والفكري اد لك أشاكل العنف
والتطرف والاحنراف.
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ويتعلق المر خصوصا بإدماج الش باب وتأهيلهم وانن اخنراطهم
االإجيايب يف املسرية التمنوية لبالدمه .ومن هذا املنطلق ،دعا جالةل املكل
حفظه هللا اإىل بلورة س ياسة جديدة مندجمة للش باب ،تقوم عىل
التكوين والتشغيل قادرة عىل إاجياد احللول الواقعية ملشالكهم احلقيقية
خاصة بلقرى والحياء الهامش ية.
أيهتا الس يدات والسادة،
تش ّلك الولوايت الثالث املمتثةل يف بلورة منوذج تمنوي جديد ،وهجوية
فعاةل والهنوض بلش باب ،عناوين برزة خلطة معل تشاريك يعطي
ا إالجابت الصحيحة ،والواقعية ،وامللموسة لتحدايت الفرتة املقبةل ،وبلورة
س ياسات مندجمة تس تجيب لتوهجات جالةل املكل السامية وتطلعات
الشعب املغريب.
وما من شك بأن هذه الولوايت س تكون نرباسا للعمل احلكويم خالل
هذه الوالية ،من خالل الانكباب الفوري ،وعرب إارشاك اكفة الفاعلني
املعنيني وعىل رأسهم ممثيل المة ،عىل واع وبلورة التصورات والرؤى
الكفيةل بتزنيل التوجهيات امللكية السامية.
كن أن حرص احلكومة الكيد عىل التفاعل السيع مع التوجهيات امللكية
السامية ،جيسده كذكل إارصارها عىل أن تعل من هذا املرشوع منطلقا
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للتجاوب مع الانشغاالت اليومية للمواطنني وتلبية مطالهبم املس تعجةل
وامللحة ،من خالل الانكباب السيع عىل معاجلة لك مظاهر اخلصاص
الاجامتعي وتقليص الفوارق الفئوية واجملالية .وكذا عرب اختاد التدابري
الكفيةل بإعادة الثقة وتاوز مناخ االإنتظارية دلى الفاعلني الاقتصاديني
وتباطؤ وترية الاستامثر اخلاص ،كنتيجة مواوعية لتداخل مجموعة من
العوامل واملعيقات اليت أثرت عىل الثقة دلى الفاعلني اخلواص ،تتعلق
أساسا بأداء االإدارة ،والتحفزي اجلبايئ ،وصعوبة المتويل ،وأجال الداء،
واعف تنافس ية الاقتصاد الوطين ،ومياكنزيمات سوق الشغل.
وهذه لكها حتدايت ورهاانت ،حترص احلكومة عىل التفاعل والتجاوب
السيع معها من منطلق اإمياهنا أوال بأن بالدان حققت مكتس بات كبرية يف
مسارها التمنوي ،ومسؤوليتنا مجيعا احلفاظ عىل هذه املكتس بات.
فاختيارات بالدان التمنوية صائبة ،و مرتكزاهتا وامحلد  هل سلةمة ،ممتثةل يف
الاس تقرار الس يايس والاقتصادي والالتفاف حول ثوابت المة،
وا إالجنازات الهامة يف بنيتنا التحتية والتطور امللموس يف اسرتاتيجياتنا
القطاعية ،وحتسن ظروف توازانتنا املالية ،والصورة ا إالجيابية وا إالشادة
ادلولية بالإصالحات اليت تقوم هبا بالدان حتت القيادة الرش يدة جلالةل
املكل ،وحتسني مناخ العنل ،حيث حتتل بالدان الرتبة  68عامليا عىل
مس توى مؤرش ممارسة العنل ( ،)Doing Busnissوالرتبة الوىل
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عىل مس توى دول شنل اإفريقيا والثالثة قاراي ،مع العمل أن احلكومة
حددت ،يف اإطار واليهتا احلالية ،هدف ولوج دائرة الاقتصادات
امخلسني الوائل عىل مس توى مؤرش ممارسة العنل.
ومن مسؤوليتنا مجيعا حتصني هذه املكتس بات وادلفاع عهنا ،عرب
التصدي بلك الوسائل للحمالت العدائية اليت تس هتدف املس بسمعة
مقاوالتنا الوطنية ،أو بملصاحل الاقتصادية لبالدان ،أو بوحدتنا الرتابية.
فبالدان ،أيهتا الس يدات أهيا السادة ،تش ّلك اس تنناء ومنوذجا يف املنطقة
تش يد به لك ادلول ولك املنظنت العاملية ،أح َّب من أحب وكره من
كره ،وذكل بفضل اعامتد هنج االإصالحات ،حتت قيادة ملكية رش يدة،
يف لك امليادين الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية وادلينية والمنية.
والبد هنا من التنويه بيقظة وتعبئة لك القوى المنية ،وتدخالهتا
الاستباقية يف مواهجة خالاي التطرف واالإرهاب ،وتفانهيا يف توفري المن
للوطن واملواطنني.
اإال أنه ،وبلرمغ مما حققته بالدان من اإجنازات ،فالزالت تعرتض تقداها
مجموعة من العوائق والتحدايت .ومن هذا املنطلق ،البد من الوقوف بلك
مواوعية وترد عىل املعيقات والاختالالت اليت حتول دون ولوج
املواطن املغريب اإىل اخلدمات الاستشفائية اجليدة يف اإطار الكرامة
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االإنسانية ،وأبناءه اإىل التعلمي اجليد ،وحتول كذكل دون اس تفادته من
القضاء املنصف والعادل ،وقضاء أغرااه يف االإدارة العمومية ،وتعيق
املستمثرين واملقاوالت ،وحترم الش باب من فرص الشغل...
وحترص احلكومة عىل أن تضع احتياجات املواطنني وانشغاالهتم اليومية،
وتشغيل الش باب يف مقدمة أولوايهتا .ومن هذا املنطلق ،فقد حددت
ملرشوع قانون املالية لس نة  2018أولويتني أساس يتني ،تنسجنن مع
توهجاته الكربى:
أوال :ادلمع غري املس بوق للقطاعات الاجامتعية من تعلمي وحصة عرب توفري
املوارد واملناصب املالية الرضورية.
اثنيا :اختاد حزمة من االإجراءات الرضيبية لتحفزي الاستامثر ،ودمع
املقاوةل خاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة وحتسني مواردها اذلاتية،
وتنافسيهتا ،وختفيف الضغط الرضييب .موازاة مع اإجراءات حتفزيية هتدف
اإىل تيسري خلق مناصب الشغل (برانمج حتفزي) ،ودمع املقاوالت
الناش ئة والاستامثرات الس ياحية.
ويس متد هذ املرشوع مرجعيته ،أيهتا الس يدات أهيا السادة ،من
توجهيات جالةل املكل حفظه هللا ،والربانمج احلكويم اذلي صادقمت عليه
مبناس بة تنصيب هذه احلكومة بتارخي  26أبريل .2017
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اإنه مرشوع ذو توجه اجامتعي واحض من خالل اإعطاء الولوية
للقطاعات الاجامتعية وخاصة التعلمي ،والصحة ،وتقدمي ادلمع للفئات
الاجامتعية الهشة ،وتقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية.
وهو مرشوع الإعادة الثقة للقطاع اخلاص واملقاوةل من أجل تشجيعها
عىل الاخنراط يف ادلينامية اليت أحدتهثا خمتلف الاسرتاتيجيات
القطاعية ،ويف مقدمهتا خمطط املغرب الخرض ،وخمطط التسيع
الصناعي  ،والاسرتاتيجية الس ياحية ،والطاقات املتجددة.....،؛
وحتفزيها من أجل خلق فرص الشغل للش باب.
الس يدات والسادة،
اإن اإعطاء الولوية للقطاعات الاجامتعية عرب مرشوع قانون املالية لس نة
 ،2018يرجع بلساس للمهية الواحضة لهذه القطاعات يف حياة
املواطنني وانشغاالهتم اليومية.
ويأيت عىل رأس الولوايت اإصالح التعلمي ،والهنوض بلقطاع الصحي،
وتقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية ،وخاصة بلعامل القروي واملناطق
اجلبلية والنائية.
ويكتيس اإصالح التعلمي رضورة قصوى بعتباره مرتكزا للتنش ئة
الاجامتعية السلةمة ،والرتبية عىل القمي الوطنية ،ولمتكني أبناء املغاربة من
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رمتكل املهارات واملعارف ،وتشجيعهم عىل البحث والابتاكر ،وتيسري
اندماهجم الاقتصادي والاجامتعي والثقايف.
ووفق هذا املنظور ،سيمت العمل عىل تفعيل التوجهيات امللكية السامية
فامي يتعلق بتزنيل الرؤية الاسرتاتيجية الإصالح منظومة الرتبية والتكوين
والبحث العلمي ،خاصة عىل مس توى تعزيز رمتكل اللغات ،وتعممي
اإحداث املسارات املهنية ومالءمهتا مع سوق الشغل ،وحتقيق التاكمل
بني خمتلف مكوانت املنظومة التعلةمية .هذا فضال عن تكييف اجملهودات
عىل مس توى حتسني ظروف المتدرس ،وتقليص الهدر املدريس،
ونس بة الاكتظاظ بلقسام.
وقد حرصت احلكومة عىل رمتكني القطاع من جمهود اس تننايئ سواء عىل
مس توى املناصب املالية أو عىل مس توى الاعامتدات.
فقد خصص مرشوع قانون املالية لس نة  ،2018لقطاع التعلمي اعامتدات
مالية بلغت  59مليار درمه ،أي بزايدة  5ماليري درمه بملقارنة مع س نة
 .2017كن سيس تفيد القطاع من  20.000منصب مايل يف اإطار
التعاقد ،تضاف اإىل  35ألف منصب احملدثة يف نفس ا إالطار بر م س نة
 ،2017أي أن القطاع اس تفاد مبا مجموعه  55ألف منصب بر م سنيت
 2017و ،2018وهو ما يفوق مجموع املناصب احملدثة للك القطاعات.
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كن حظي قطاع الصحة بنفس اجملهود ،من خالل اإعطاء الولوية لسد
اخلصاص اذلي يعرفه القطاع عىل مس توى الطر الطبية وش به الطبية
من خالل ختصيص حوايل  4أالف منصب مايل.
وبلغت الاعامتدات اخملصصة للقطاع  14,8مليار درمه ،أي بزايدة 500
مليون درمه مقارنة مع س نة  .2017هذا ،دون احتساب املزيانية
اخملصصة ،يف احلساب اخلاص هببات دول جملس التعاون اخلليجي ،لبناء
وتهزي املركزين الاستشفائيني اجلامعيني لطنجة وأاكدير ،و اإعادة بناء
املركز الاستشفايئ ابن سينا بلربط (حوايل  2,4مليار درمه).
وس تخصص هذه الاعامتدات بلساس لتحسني ظروف اس تقبال
املواطنني ،وحتسني جودة اخلدمات الاستشفائية املقدمة هلم.
كن تويل احلكومة أمهية خاصة ملواصةل تعممي التغطية الصحية خاصة
بلنس بة للمس تقلني وأحصاب املهن احلرة ،والطلبة ،وأبء وأاهات املؤ َّمنني
يف اإطار نظام التغطية الصحية االإجبارية بلقطاع العام.
وبنفس حرص احلكومة عىل حتسني ظروف استشفاء املواطنني وخاصة
الفئات املعوزة والفقرية ،فهيي حريصة كذكل عىل حتسني ظروف ولوج
هذه الفئات اإىل السكن الالئق برشوط ميسة ،مع توفري اخلدمات
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واملرافق العمومية الرضورية .موازاة مع مواصةل جمهودات القضاء عىل دور
الصفيح ،ومعاجلة البناايت املهددة بالهنيار.
ومن املؤكد أن حتسني ظروف عيش املواطنني بشلك عام ،والفقراء مهنم
بشلك خاص ،وانن ولوهجم بشلك منصف وعادل اإىل التعلمي والصحة
والسكن ،يرتبط ارتباطا وثيقا برضورة اإرساء التقائية وتاكمل الس ياسات
الاجامتعية العمومية ،وحتسني حاكمة ادلمع املوجه للفئات الفقرية والهشة.
وتويل احلكومة أمهية خاصة لواع قاعدة معطيات موحدة خاصة بلفئات
الفقرية والهشة ،من أجل انن العداةل والفعالية يف توجيه أليات ادلمع
املبارش لهذه الفئات سواء تعلق المر بنظام املساعدة الطبية
) ،(RAMEDأو بربانمج تيسري ،أو دمع الرامل واملطلقات وذوي
الاحتياجات اخلاصة.
ويف هذا االإطار ،فقد مكن تعممي نظام املساعدة الطبية "راميد" من
تسجيل ما يناهز  11,46مليون مس تفيد مهنم  %52من النساء ،أي ما
يفوق التوقعات خبصوص الفئة املس هتدفة من هذا النظام .ويمت ختصيص
ما يفوق  1مليار درمه س نواي لرشاء الدوية واملس تلزمات الطبية املوهجة
لهذه الفئات يف اإطار صندوق الامتسك الاجامتعي.
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وبلغ عدد املس تفيدين من برانمج تيسري للمساعدات املالية املبارشة بر م
الس نة ادلراس ية  2018-2017حوايل  736.380تلميذا ،مببلغ مايل
يناهز 500مليون درمه س نواي .وتشلك التلميذات املس تفيدات من هذا
الربانمج حوايل  %46من مجموع املس تفيدين.
أما خبصوص ادلمع املايل املبارش املوجه للنساء الرامل ،فقد اس تفادت
منه حوايل  72.662اإىل غاية غشت  .2017وبلغ الغالف املايل احملول
لفائدة الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني املفلكف بتدبري هذا الربانمج
حوايل  1مليار درمه (مهنا  572مليون درمه بر م س نة .)2017
كن مت رصد  250مليون درمه يف اإطار ادلخول املدريس للس نة
ادلراس ية  ،2018-2017لتوفري  4,26مليون حمفظة يف اإطار املبادرة
امللكية.
هذا ،ويتضمن مرشوع قانون املالية لس نة  2018تدابري هامة تتعلق
إبعفاء التفويتات العقارية بغري عوض املنجزة يف اإطار الكفاةل من
الرضيبة عىل ادلخل املتعلقة بلرحب العقاري ،مع تطبيق واجب التسجيل
النس يب اخملفض .1,5%
وبتعلاميت من جالةل املكل حفظه هللا ،فسيمت توس يع قاعدة املس تفيدين
من خدمات صندوق التاكفل العائيل ليشمل النساء املعوزات،
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وأطفالهن القارصين عندما يمت إاهنهلم بدون نفقة خالل فرتة الزواج،
وكذا الطفال املس تحقون للنفقة املذكورة يف حاةل وفاة الم املهمةل.
ويف نفس س ياق اس هتداف الفئات املعوزة وتقليص الفوارق ،تويل
احلكومة اهامتما خاصا لتسيع اإجناز برانمج تقليص الفوارق الاجامتعية
واجملالية بلعامل القروي ،اذلي أعلن عنه جالةل املكل ،بعتباره منوذجا
فعليا اللتقائية الس ياسات الاجامتعية القطاعية وبرامج املبادرة الوطنية
للتمنية البرشية ،وتاكمل هجود اكفة املتدخلني من قطاعات وزارية
وجنعات ترابية ومؤسسات معومية.
وتبلغ مجموع الاعامتدات اخملصصة لهذا الربانمج الهام اذلي تناهز لكفته
االإجنلية  50مليار درمه ،حوايل  3,5مليار درمه اكعامتدات أداء لس نة
 2018و 4ماليري درمه اكعامتدات الزتام مس بق بر م س نة .2019
ومن هجة أخرى ،ستمت مواصةل دمع برامج املبادرة الوطنية للتمنية
البرشية ،وتعزيز دور الاقتصاد الاجامتعي يف تطوير النشطة املدرة
لدلخل لفائدة الش باب والنساء يف العامل القروي والحياء الهامش ية .هذا
اإاافة اإلىى تقوية أنظمة الرعاية الاجامتعية ،والربامج املوهجة دلمع الرسة
وحنية الطفوةل والاعتناء بلشخاص املس نني والشخاص يف واعية
اإعاقة ،ومواكبة اجلهود املبذوةل لتعزيز حقوق املرأة وتفعيل مبدأ املساواة،
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موازاة مع مواصةل اجملهودات املبذوةل عىل مس توى حتديث وتيسري
اخلدمات املقدمة لفراد اجلالية بخلارج ،وتفعيل الاسرتاتيجية الوطنية
للهجرة واللجوء ،ورمتتيع املهاجرين املقةمني ببالدان باكفة حقوقهم.
الس يدات والسادة،
اإن اإعطاء الولوية للقطاعات الاجامتعية يندرج يف اإطار تأكيد الرتابط
الوثيق بني رضورة الهنوض بلرأسنل البرشي وحتقيق المنو الاقتصادي
اذلي تطمح اإليه بالدان .فبلوغ نسب عالية من المنو عرب التوجه حنو
التصنيع مرتبط مبدى قدرة بالدان ،عىل أن تعل من ش باهبا الرافعة
الساس ية لتحقيق هذا الهدف ،من خالل الاستامثرات الرضورية
واملس تدامة والصائبة يف ميادين الرتبية والتعلمي والتكوين املهين والصحة
والشغل.
وما من شك يف أن اإصالح التعلمي يعد مدخال أساس يا لتحسني اإدماج
الش باب يف سوق الشغل ومالءمة تكويهنم مع التحول الاقتصادي
لبالدان ،والتوجه حنو التصنيع وما يقتضيه من تكوينات دقيقة.
كن أن احلكومة حريصة عىل تسيع اإخراج اخملطط الوطين للهنوض
بلشغل وواع الليات العملية لتفعيهل ،خاصة عرب تقيمي برامج اإنعاش
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التشغيل ،ومراجعة أليات الوساطة وتفعيل النظام الوطين لرصد سوق
الشغل.
ويف هذا االإطار يتضمن مرشوع قانون املالية لس نة  ،2018اإجراء هاما
يريم اإىل حتسني رشوط الاس تفادة من االإعفاء للجر الشهري االإجنيل
من الرضيبة عىل ادلخل يف حدود  10.000درمه ،ومن حتمل ادلوةل
لالشرتااكت الاجامتعية ،يف اإطار برانمج «حتفزي» ،وذكل من خالل:
 رمتكني املقاوالت احلديثة النشأة من الاس تفادة من هذه الامتيازات
ابتداء من اترخي الرشوع يف الاس تغالل عوض اترخي االإحداث؛
 التنصيص عىل الاس تفادة من هذا االإعفاء بلنس بة ل  10أجراء
عوض  5حاليا؛
 رمتديد أجل هذا الاعفاء للمقاوالت احملدثة خالل الفرتة املمتدة من
فاحت يناير  2018اىل  31ديسمرب .2022
ويضاف اإىل لك هذه االإجراءات ،مواصةل تفعيل برانمج املقاول اذلايت
اذلي بلغ عدد املس تفيدين منه ما يفوق  50ألف مقاول ذايت هناية شهر
غشت  ،بالإاافة اإىل تكييف ادلمع واملواكبة للمقاوالت املبتدئة
واملبتكرة ،خاصة عرب اإقرار تدبري هام يقيض بلتخفيض من الرضيبة عىل
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الرشاكت والرضيبة عىل ادلخل ،اإثر املسامهة يف رأس مال املقاوالت
الناش ئة املبتكرة يف جمال التكنولوجيات احلديثة.
ومن هجة أخرى ،س تعمل احلكومة عىل تعزيز أليات امحلاية القانونية
والاجامتعية للعنل من خالل اإخراج النصوص التنظةمية والقانونية
امل ّ
ؤطرة للشغل ،موازاة مع التنصيص يف اإطار مرشوع قانون املالية
لس نة  2018عىل أن االإعفاء من الرضيبة عىل ادلخل اخملول للتعويضات
عن الرضر املمنوحة يف حاةل الفصل عن العمل ،يمنح سواء مت اللجوء
اإىل احملامك أو يف اإطار مسطرة صلح حتكةمي .هذا ،اإاافة اإىل تبس يط
رشوط الاس تفادة من التعويض عن فقدان الشغل ،بعد تفعيل
مقتضيات هذا االإجراء اذلي رصدت هل احلكومة حوايل  250مليون
درمه.
وتفعيال للتوجهيات امللكية السامية ،س تعمل احلكومة عىل ا إالرساع
بإقامة اجمللس الاستشاري للش باب والعمل امجلعوي ،كؤ َّسسة
دس تورية للنقاش وإابداء الرأي وتتبع واعية الش باب.
هذا ،موازاة مع مواصةل تفعيل لك التدابري الرامية للعناية بلش باب من
خالل تأهيل وتطوير مؤسسات دور الش باب ،وتعزيز البنيات الراياية
للقرب ،ودمع لك أشاكل االإبداع الثقايف.
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الس يدات والسادة،
اإن اإشاكلية تشغيل الش باب تشلك اإحدى أمه أولوايت احلكومة يف
اإطار مرشوع قانون املالية لس نة  2018والوالية احلكومية كلك.
و من الكيد أن اإصالح التعلمي والتكوين املهين ،ومراجعة أليات
الوساطة ،وحتسني مردودية برامج التشغيل ،لكها تدابري هامة ستسعى
احلكومة لتفعيلها لتحسني وتقوية اندماج الش باب يف سوق الشغل.
لكن احلكومة حريصة كذكل عىل مواكبة املقاوةل الوطنية وتدليل لك
العراقيل اليت تواهجها من أجل تشجيعها عىل تشغيل الش باب ،سواء
عىل مس توى المتويل ،أو عىل مس توى أجال الداء ،أو عىل مس توى
اسرتداد متأخراهتا من الرضيبة عىل القةمة املضافة ،أو عىل مس توى تقوية
تنافسيهتا.
فاجملهودات املبذوةل عىل مس توى الاسرتاتيجيات القطاعية كخطط
املغرب اخلرض ،وخمطط التسيع الصناعي ،والطاقات املتجددة ،بالإاافة
اإىل املشاريع الكربى للبنية التحتية ،والتدابري املتخذة لتحسني مناخ
العنل ،هتدف بلساس اإىل تطوير النس يج املقاواليت الوطين وحتسني
تنافسيته ،وتقوية مسامهته يف خلق الرثوة وتشغيل الش باب.
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وما من شك بأن الاستامثرات الكربى اليت اس تقطبهتا بالدان بفضل هذه
اجملهودات ،ستشلك قاطرة لتقوية وتطوير املقاوةل الوطنية ،وخاصة
الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا.
ومن هذا املنطلق ،س تواصل احلكومة اجملهود ا إالرادي دلمع الاستامثر
العمويم من خالل رفع الاستامثرات العمومية بـ  5ماليري درمه ،لتبلغ ما
مجموعه  195مليار درمه.
وموازاة مع ذكل يتضمن مرشوع قانون املالية لس نة  2018مجموعة من
التدابري املوهجة بلساس دلمع املقاوةل ،وحتفزي الاستامثر اخلاص من
أجل احملافظة عىل مناصب الشغل احلالية وخلق فرص شغل جديدة
تسامه يف ختفيض نس بة البطاةل للوصول اإىل نس بة  %8,5يف أخر
الوالية ،ويتعلق المر بلساس بـ :
 اإحداث جدول تصاعدي للسعار يف جمال الرضيبة عىل الرشاكت
عوض جدول السعار النسبية املطبق حاليا ،وذكل لتخفيف
الضغط الرضييب عىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
 رمتديد منح الاس تفادة من امتيازات نظام القبول املؤقت ،لفائدة
املعدات املس توردة يف اإطار مشاريع مواوع اتفاقيات استامثر
واملشاريع املموةل بواسطة مساعدات مالية غري قابةل ل إالرجاع.
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 االإعفاء من واجبات التسجيل بر م معليات تأسيس والزايدة يف
رأس مال الرشاكت أو اجملموعات ذات النفع الاقتصادي.
 اإعطاء دينامية جديدة لالستامثر يف القطاع الس يايح من خالل
اإعفاء املسستمثرين من واجبات تسجيل الرايض العارية املقتناة
بغرض تشييد مؤسسات فندقية ،وذكل وفق رشوط حمددة.
بالإاافة اإىل منح مؤسسات التنش يط الس يايح نفس الامتيازات
الرضيبية للمنشأت الفندقية.
وما من شك يف أن التنويع القطاعي والتحفزيات اجلبائية ال تكفي
لوحدها لتطوير نس يج مقاواليت وطين تنافيس ،بل البد من أن يواكبه
استامثر جيد لس ياسة الانفتاح وتنويع املنافذ والسواق اليت اختارهتا
بالدان حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل حفظه هللا.
ويف هذا الصدد ،تويل احلكومة أمهية خاصة لتنفيذ الرؤية الاسرتاتيجية
جلالةل املكل يف هذا اجملال ،واليت هتدف اإىل تعزيز االإشعاع ادلويل
للمغرب ،وادلفاع عن مصاحله العليا ،وتوطيد موقعه كفاعل إاقلةمي،
وحتصني مصاحله الاسرتاتيجية ،وتنويع رشاكئه.
وتتجسد أوىل الولوايت يف تفعيل الس ياسة االإفريقية للمغرب اليت
أسس لها جالةل املكل حفظه هللا ،من خالل العمل عىل تعزيز
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العالقات مع لك دول ومناطق القارة ،والتتبع ادلوري وامليداين الإجناز
املشاريع واالتفاقيات املوقعة مع هذه ادلول ،موازاة مع توطيد هجود
انضنم بالدان للمجموعة الاقتصادية دلول اإفريقيا الغربية). (CEDEAO
وهنا اليفوتين التنويه مبقاوالتنا الوطنية يف ش ىت القطاعات ،واليت تسامه
بشلك اإجيايب يف تزنيل رؤية جالةل املكل حفظه هللا ،يف تمنية القارة
االإفريقية ،عرب رشااكت واعدة ،واخنراط واسع يف التعاون جنوب-جنوب
الفعيل والتضامين.
والبد هنا من التنديد القوي والشديد مبن يريد أن ميس مسعة هذه
املؤسسات واملقاوالت بدافع العداء والغرية واحلقد واحلسد من جناحاهتا،
وتاوب البدلان االإفريقية الشقيقة معها .وال أد َّل عىل ذكل أنه يف عز
اش تداد أزمة وبء اإيبوال ،اكنت رشكة اخلطوط امللكية املغربية يه رشكة
الطريان الوحيدة يف العامل اليت اس مترت يف التوجه اإىل البدلان املعنية
حىت ال يمت عزلها عن العامل اخلاريج.
ولعل أحسن ما ميكن أن جنيب به ميل هذه الترصحيات الالمسؤوةل هو
هذا البيت الشعري ليب الطيب املتنيب " :إاذا أتتك مذ ّميت من انقص
فهيي ّ
الشهادة يل بأ ّين اكمل".
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الس يدات والسادة،
اإن حتقيق رشوط التمنية الاقتصادية والاجامتعية املتوازنة يرتبط ارتباطا
وثيقا برضورة التفعيل السيع للجهوية ،وما يرتبط بذكل من حتويل
للموارد والاختصاصات ،وتسيع لالرمتركز ،وإاطالق خملططات التمنية
اجلهوية يف اإطار تعاقدي وتشاريك بني القطاعات الوزارية واملؤسسات
العمومية واجملالس الرتابية.
ويف هذا االإطار ،س تواصل احلكومة اجملهود املايل املوجه دلمع اجلهات يف
ممارسة اختصاصاهتا ،من خالل الرفع من حصهتا من الرضيبة عىل ادلخل
والرضيبة عىل الرشاكت من  %3اإىل  ،%4تضاف اإلهيا اعامتدات مالية
من املزيانية العامة لدلوةل  ،أي أن اجلهات ستس تفيد من حتويالت مالية
من مزيانية ادلوةل مبا مجموعه  7ماليري درمه.
كن س تعمل احلكومة عىل الاعامتد السيع مليثاق الالرمتركز االإداري
والرشوع يف تفعيهل ،وواع خمطط لتحويل الاختصاصات للجهات
موازاة مع حتويل املوارد املالية والبرشية .هذا ،اإاافة اإىل مواصةل تزنيل
النصوص التنظةمية املنصوص علهيا يف القانون التنظةمي للجهة ،حيث بلغ
عدد النصوص املصادق علهيا  66نصا تنظةميا من أصل  69نصا ،أي أن
 %95من النصوص التنظةمية قد مت اعامتدها.
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هذا ،وتويل احلكومة أمهية خاصة ملواكبة امجلاعات الرتابية لبلوغ حاكمة
جيدة يف تدبري شؤوهنا وممارسة اختصاصاهتا وتمنية مواردها اذلاتية،
وخاصة عىل مس توى تأهيل املوارد البرشية.
كن حترص عىل اإعطاء الولوية لتفعيل الزتامات القطاعات الوزارية
واملؤسسات العمومية يف اإطار اتفاقيات برامج التمنية احلرضية املندجمة
املوقعة مع خمتلف املدن والقالمي ،موازاة مع تقدمي املواكبة الالزمة،
لتسيع اإجناز اخملططات التمنوية اجلهوية وا إالقلةمية وامجلاعية ،وعىل رأسها
المنوذج التمنوي للقالمي اجلنوبية اذلي يعترب منوذجا لالرتقاء والتطور لبايق
اجلهات ،ومياال ممتزيا لتفعيل الالتقائية والعمل املتاكمل بني املصاحل
املركزية واجلهات من أجل منو هجوي متوازن.
ومن هجة أخرى ،وتفعيال لتوجهيات جالةل املكل حفظه هللا ،س تعطي
احلكومة الولوية لتسيع اإصالح االإدارة ،وجعلها يف خدمة املواطن
واملقاوةل ،وحتسني ظروف اس تقبال املواطنني واالإنصات اإلهيم ،ورمتكيهنم
من قضاء مصاحلهم يف أجال معقوةل.
وس تحرص عىل التطبيق الصارم ملبدأ ربط املسؤولية بحملاس بة ،وتطبيق
القانون عىل املسؤولني اذلين يتسببون يف تعطيل مصاحل املواطنني
أواملشاريع اليت هتمهم .ومما الشك فيه أن مواصةل إاصالح القضاء ،يشلك
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الضننة الساس ية لتطبيق القانون عىل امجليع دون رمتيزي بني املواطن
واملسؤول.
كن س تعمل احلكومة عىل تعزيز منظومة الزناهة ومواصةل حماربة الرشوة،
من خالل التزنيل الميل لالسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد والعمل
عىل تتبعها وتقيةمها .وس تواصل تزنيل االإصالحات الهيفلكية ذات الولوية،
وعىل رأسها اإصالح القانون التنظةمي لقانون املالية ،وتفعيل املقاربة
اجلديدة لتدبري املشاريع الاستامثرية العمومية والرفع من فعاليهتا يف خلق
الرثوة وفرص الشغل ،وحتسني أثرها املبارش عىل مس توى عيش
املواطنني .هذا بالإاافة اإىل مواصةل اإصالح انظمة التقاعد ،واالإصالح
اجلبايئ ،وحتسني حاكمة املؤسسات العمومية.
الس يدات والسادة،
بالستناد اإىل الولوايت والتدابري اليت ترشفت بعراها أما جملس يمك،
يتوقع مرشوع قانون املالية لس نة  2018حتقيق منو لالقتصاد الوطين
يف حدود  ،%3,2مرتكزا بلساس عىل مواصةل دينامية القطاعات غري
الفالحية اليت ستمنو يف حدود  %3,7مقابل  %3,2هذه الس نة،
بفضل تفعيل خمتلف الاسرتاتيجيات القطاعية والوراش الكربى،
وتزنيل اجلهوية ولك التدابري املوهجة دلمع الاستامثر واملقاوةل .كن يتوق َّع
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املرشوع تواصل التحمك يف معدل التضخم يف حدود  ،%1,5ما
س ةمكّن من املسامهة يف اس تقرار السعار واحلفاظ عىل القدرة الرشائية
للمواطنني .هذا ،مع مواصةل ابط التوازانت املالية عرب تقليص جعز
املزيانية اإىل  %3س نة .2018
الس يدات والسادة،
يأيت مرشوع قانون املالية لس نة  2018يف ظرفية لها خصوصيات
وحتدايت وطنية وانتظارات وطموحات للك رشاحئ اجملمتع املغريب.
وقد واع لنا جالةل املكل حفظه هللا من خالل خطابه الخري ،خارطة
الطريق اليت جيب أن تؤطر معلنا فامي ييل من الايم والشهر
والس نوات ،من أجل حتقيق هذه االإنتظارات ،وعىل رأسها التمنية
املتوازنة واملنصفة اليت تضمن الكرامة للجميع وتوفر ادلخل وفرص
الشغل ،والتعلمي اجليد ،واخلدمات الصحية اليت تضمن الكرامة
االإنسانية ،والقضاء املنصف والفعال ،واالإدارة الناجعة اليت تكون يف
خدمة املواطنني.
ومسؤوليتنا مجيعا ،حكومة وبرملاان وفاعلني اقتصاديني واجامتعيني ،أن
نكون يف مس توى تطلعات جالةل املكل وأن نعمل ،لك من موقعه ،عىل
تقدمي املقرتحات الكفيةل ببلورة منوذج تمنوي جديد ،حيصن مكتس بات
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بالدان ،ويس تجيب للمطالب امللحة واملزتايدة للمواطنني ،ويقلص من
الفوارق ،وحيقق العداةل الاجامتعية مبفهواها الشامل ،ويدمج الش باب
بعتبارمه فاعال أساس يا يف تمنية وطهنم.
واحلكومة حريصة عىل التفاعل السيع مع التعلاميت امللكية السامية،
ومعبأة للعمل يف اإطار تشاريك مع لك الفاعلني من أجل تفعيل
الولوايت اليت حددها جاللته ،سواء تعلق المر بلمنوذج التمنوي،
أواجلهوية أو الس ياسة املندجمة للش باب.
كن أن الولوايت اليت حددانها ملرشوع قانون املالية لس نة ،2018
هتتدي بلتوجهيات امللكية السامية ،خاصة ما تعلق مهنا بالس تغالل
الميل للوسائل املتاحة ،وتوجهيها بلساس لقطاعي التعلمي والصحة،
وتقليص الفوارق ،واس هتداف الفئات الهشة والفقرية ،مع احلرص لك
احلرص عىل اس تحضار مبادئ النجاعة والفعالية يف تزنيل املشاريع
وتتبعها.
ومن هجة أخرى ،فالرفع من الاستامثرات العمومية يف اإطار هذا
املرشوع ،واعامتد التدابري املوهجة لتحفزي الاستامثر اخلاص ،هيدف
بلساس اإىل اإعادة الثقة للمستمثرين وتشجيع املقاوالت عىل خلق فرص
الشغل للش باب.
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مفرشوع قانون املالية لس نة  ،2018أيهتا الس يدات أهيا السادة ،هو
مرشوع اجامتعي هيدف للتجاوب مع انتظارات املواطنني الساس ية عىل
مس توى الصحة والتعلمي والشغل .وقد خصصت احلكومة حوايل نصف
املزيانية للقطاعات الاجامتعية.
وهو مرشوع الس تعادة دينامية الاستامثر اخلاص ومواكبة املقاوةل الوطنية
من أجل تشجيعها عىل خلق فرص الشغل للش باب ،ومواصةل دمع
الاستامثرات العمومية لنفس الهدف.
اإجنال ،مفرشوع قانون املالية لس نة  ،2018هو مرشوع إارادي
ومتوازن ،ذو معامل اجامتعية واحضة ،وهيدف اإىل أن يكون رافعة للمنو
الاقتصادي.
وإاذا اكن حتقيق هذه الهداف مرتبطا بقدرة احلكومة عىل التفعيل السيع
خملتلف التدابري املتضمنة يف املرشوع ،فهو مرتبط كذكل مبدى تفاعل
وتاوب الفاعلني الاقتصاديني والاجامتعيني وعىل رأسهم القطاع
اخلاص ،واس تحضارمه لروح الوطنية الصادقة من أجل أن جنعل من
مرشوع قانون املالية لس نة  ،2018منعطفا لتعزيز الثقة وإارساء أسس
العمل التشاريك من أجل بلورة منوذج تمنوي يكون يف مس توى تطلعات
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جالةل املكل حفظه هللا بمتكني لك فئات الشعب املغريب من س بل
العيش الكرمي ،يف مغرب مس تقر ومزدهر.

شكرا عىل حسن اإصغائمك ،وسأبقى رهن اإشارتمك طوال مسار
مناقشات ومداوالت هذا املرشوع.
وهللا املوفق ،والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
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