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 بسم هللا الرمحــن الرحيــم

  
 الس يد رئيس جملس النواب؛

 الس يد رئيس جملس املستشارين؛ 

 الس يد رئيس احلكومة؛

 والسادة الوزراء وكتاب ادلوةل؛الس يدات 

 الس يدات والسادة الربملانيون احملرتمون؛
 

ر ي   َ  قانون املالية لس نةلتقدمي مرشوع  ينمك املوقر يأ مام جملس   أ قفأ ن  ينف  رش 

عداد مت، اذلي 2019 داخيل دقيق حافل خاريج و يف ظل س ياق  ها 

 ابلتقلبات والتحوالت والتحدايت.

الظرفية ادلولية ابلعديد من التغريات  فعىل املس توى اخلاريج، تمتزي

 تنايميف ظل ، الس امي والتطورات الاقتصادية املتسارعة الس ياس ية

حدة التوترات التجارية بني القوى الكربى خاصة  وتفامق ،امحلائية الس ياسات

ما و  ،الرصاعات اجليوس ياس ية تزايدالوالايت املتحدة ال مريكية والصني، وكذا 

المنو العاملي والتقلبات الكبرية  أ فاق عىل تراجع انعاكساتترتب عهنا من 

 ل سعار الغاز والبرتول.

عداد مرشوع قانون املالية لس نة  يتطلب ، يف س ياق داخيل 2019كام يأ يت ا 

املتضمنة يف منا تكثيف التعبئة من أ جل تزنيل التوجهيات امللكية السامية 
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اخلطاب ال خري جلاللته  كذو  ،خطاب العرش وذكرى ثورة املكل والشعب

 أ مام مؤسس تمك املوقرة مبناس بة افتتاح ادلورة الترشيعية. 

جياد ال جوبة واحللول  يه أ مه ال ولوايت اليت ركز علهيا جاللتهمن ولعل  ا 

 والتجاوب مع انتظاراهتم املرشوعة ،املالمئة والرسيعة لقضااي املواطنني امللحة

 .عىل مس توى التعلمي والصحة والشغل

جاللته عىل معيقات منوذجنا التمنوي، ودعا ا ىل مراجعة جامعية لهذا  وقف امك

، مبا ميكن من المنوذج ت عيد النظر يف ترتيب أ ولوايته الاقتصادية والاجامتعية

حتقيق العداةل الاجامتعية واجملالية ومواكبة التطورات و  ،احلد من الفوارق

مؤسس تمك احملرتمة  موقد قرر جاللته، يف خطابه ال خري أ ما .الوطنية والعاملية

 يف غضون هبذا اخلصوص املساهامتخمتلف تلكيف جلنة خاصة، هممهتا جتميع 

 .الثالثة أ شهر املقبةل

القضااي املس تعجةل اليت  بارشةر من أ جل م   عبأ ة  فاحلكومة م  ومن هذا املنطلق، 

الرتبية أ هنا ال تقبل الانتظار وعىل رأ سها ا صالح منظومة عىل  أ كد جاللته

حتسني حاكمة برامج و وقضااي الش باب، التشغيل وحل ا شاكلية والتكوين، 

 ادلمع وامحلاية الاجامتعية.

ىل  كذكل حريصة كام أ هنا عىل الاخنراط ا ىل جانب مؤسس تمك احملرتمة وا 

عادة بلورة  جانب لك القوى احلية ببالدان، من أ جل املسامهة الفاعةل يف ا 

 .بالدان، ابلنس بة ملس تقبل مصريايالمنوذج التمنوي لبالدان، ابعتباره ورشا 
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يب عىل التحدايت املطروحة عىل والبد من التأ كيد بأ ن  بلورة منوذج تمنوي جي 

بالدان عىل مس توى تقليص الفوارق وحتسني اخلدمات الاجامتعية وتوفري 

يقتيض أ ن ن شخص وضعية منوذجنا احلايل بلك الشغل الكرمي لش بابنا، 

 موضوعية، وأ ن نعرف أ ين يه ماكمن القوة وأ ين يه ماكمن الضعف.

عطاؤه نفسا جديدا وجتاوز  فصحيح أ ن منوذجنا احلايل استنفد مداه، وجيب ا 

العراقيل اليت ت عيق تطوره. لكن يف املقابل هذا ال ينفي أ ن بالدان حققت، 

كتس بات هامة عىل مس توى تقوية بنياتنا التحتية بقيادة ملكية رش يدة، م 

 اقتصادان. هيلكةوالتقدم يف اسرتاتيجياتنا القطاعية، وتغيري 

ومن أ مه مكتس بات بالدان هو هذا اال جامع والتعبئة الوطنية امجلاعية حول 

ا ابلتصدي بلك الوحدة الرتابية لبالدان، ومغربية الصحراء. واليت ينبغي مواصلهت

 ناذليأ ولئك ، اذلين يعادون املغرب يف وحدته الرتابية، و رتبصنيحزم للك امل

اولون املس مبصاحله الاقتصادية، وتبخيس النجاحات اليت حققها بفضل  ُي 

 القيادة النرية واحلكمية جلالةل املكل حفظه هللا.

لك القوى ال منية  جلهود والتضحيات اليت تبذلهاوالبد هنا من التنويه اب

القيادة الرش يدة جلالةل املكل دها ادلامئ، حتت ن  ج  ت  وبر ، مبختلف تشكيالهتا

  .، لدلفاع عن الوحدة الرتابية للوطن، وصيانة أ منه واس تقرارهحفظه هللا
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  ،الس يدات والسادة 

كراهات املرتبطة أ ساسا ابرتفاع أ سعار النفط والغاز، ال كيد أ ن اال  من 

ون لها تأ ثري مبارش عىل التوازانت ك  ي  عجةل س   ت  س   الاجامتعية امل  وال وراش 

عىل مس توى ذكل من رضورة اختاذ ما يلزم من تدابري  هوما يقتضي ،املالية

عئب  بتخفيفر  الكفيةلر  ال لياتر  وابتداعر  ،والتحمك يف النفقات ،تعبئة املوارد

 املزيانية العامة عىل مس توى الاستامثر.

ل ش  بر أ سعار البرتول والغاز ارتفعت قد ف ام بـ ، حيث جسلت زايدة  كبريل  لك 

ذلكل من املنتظر أ ن ترتفع  % مقارنة مع الس نة املاضية. ونتيجة  40يناهز

 ماليري درمه هناية هذه الس نة مقارنة مع التوقعات. 5 ـاملقاصة ب ات  قنف

ذا ما أ خدان بعني الاعتبار تراج   التعاون اخلاريج، فا ن جعز اخلزينة  مواردر  ع  وا 

املربجمة من الناجت ادلاخيل اخلام % 3% مقابل 3,8سريتفع ليبلغ  2018لس نة 

 يف القانون املايل.

عداد  متوقد  يف س ياق نفس اال كراهات  2019مرشوع قانون املالية لس نة ا 

ترامد ف   املرتبطة ابرتفاع أ سعار النفط والغاز. يَّةر ومن هذا املنطلق، مت اع  ضر  ر 

دوالر للطن ابلنس بة للغاز، لتحديد توقعات نفقات املقاصة لس نة  560سعر 

ل غ  2019 ضافية  5، ما يعين مليار درمه 18، اليت من املنتظر أ ن ت ب  ماليري ا 

  .2018مقارنة مع اعامتدات س نة 
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توجه اجامتعي وتضامين،  اذ ،2019لس نة  وميكن اعتبار مرشوع قانون املالية

 حيث مت ختصيص:

  7 طار ماليري درمه ر الزتام احلكومة اب،  يف ا  ف عــع من النـفـقـات املوهجــــة  لرَّ

تفعيال لتوجهيات جالةل ، وخاصة التعلمي والصحةللقـطاعـات الاجمتــاعية 

 املكل حفظه هللا.

 3,3  التطور الس نوي لكتةل ال جور.مليار درمه برمس 

  5 طار  استامثرات املزيانية العامة، برمس ماليري درمه مواصةل اجملهود يف ا 

 لالستامثر العمويم.اال رادي 

 2,7 لتفعيل خمتلف اال صالحات وخاصة تزنيل  ا ضايف  ثر مايل، ك  مليار درمه

صالح العدل ،اجلهوية صالح املراكز اجلهوية وا  صالح التقاعد، وا  ، وا 

 لالستامثر. 

اي د  حلاجيات متويل اخلزينة برمس س نة  وس ينتج عن لك هذه اال كراهات ت ز 

من  هو ما يتطلب توفري موارد  ا ضافيةمليار درمه، و  27مبا يفوق  2019

 أ جل التحمك يف مس توى جعز اخلزينة.

نا عىل اخَتر اد التدابري الالزمة من أ جل الرفع ويف ظل هذه الوضعية ررص  ، فقد ح 

 :من املوارد، وذكل عرب
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قرار تدابري  .1 ني مس توى حتصيل الرضيبة عىل الرشاكت موازاة مع ا  حت  سر

ضافية  ت قدر بـ  واررد  ا  ر م  َ ي مكن من ض  مليار درمه مقارنة  5,7جديدة، ما س  

حداث2018مع التوقعات الهنائية لس نة  مسامهة  ؛ ويتعلق ال مر أ ساسا اب 

دد يف اجامتعية للتضامن   40الرشاكت اليت  تفوق  أ رابح% من 2,5حت 

، وذكل ما يناهز ملياري درمه من تعبئةر  ن  كَر م  ت  ، واليت س   مليون درمه

  .2020و 2019خالل الس نتني املقبلتني

ساهامت ادلوةل يف بعض املؤسسات واملقاوالت  .2 راجعة اسرتاتيجية م  م 

العمومية، عرب تفعيل ا صالح هيلكي تدرجيي لهذه املؤسسات لتحسني 

ومنوذهجا التدبريي، وضامن دميومة مسامههتا يف تعزيز موارد  حاكمهتا

اخلزينة، واس تعادة دورها ال سايس يف دينامية الاستامثر العمويم. ويتعلق 

ال مر ابل ساس بتفويت املمتلاكت والرشاكت التابعة واملساهامت الغري 

عادة  الرضورية، موازاة مع ترش يد تاكليف الاس تغالل ونفقات التس يري، وا 

النظر يف المنوذج الاقتصادي واملايل لهذه املؤسسات من أ جل الرفع من 

كَرن التدابري اليت سيمت تفعيلها يف هذا  املوارد اذلاتية. ومن املنتظر أ ن ت م 

ضافية   اال طار، من توفري موارد    ماليري دمه؛ 8ت قدر بـ  ا 

ف ع  من الرضيبة ادلاخلية عىل الاس هتالك، خاصة تكل املتعلقة ابلتبغ،  .3 الرَّ

كَرن  من تعبئة موارد  ت  س    واليت ضافية   م  ر بـ  ا   مليار درمه؛ 1,2ت ق دَّ

ر  نا عىل متويل جزء ل  وموازاة مع هذه التدابري عىل مس توى تعبئة املوارد، فقد ع 

طا اعامتد  ر املزيانية العامة لدلوةل من خاللمن املشاريع الاستامثرية املربجمة يف ا 
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بني ادلوةل ومجموعة من الفاعلني  مبنية عىل الرشاكة، لمتويلل أ لية جديدة 

يلل ملا مجموعه  ور مليار درمه  12املؤسساتيني. وس ت مكن هذه ال لية من توفري ت م 

طار ختفيف العبء عن املزيانية 2019من الاستامثرات برمس س نة  ، يف ا 

 لدلوةل واحلفاظ عىل التوازانت املالية. العامة 

ةل ل يرمت  حرص جعز لك وك ن تريج  هذه التدابري عىل مس توى املوارد والنفقات، س 

% 3,3% دون احتساب موارد اخلوصصة )و3,7اخلزينة يف حدود 

 ابحتساهبا(.

ي متر  العمل عىل تكثيف اجلهود من أ جل توطيد توازانت املالية العمومية  كام س 

رم   زت  نفاق العمويم. وت ع  سواء عىل مس توى تعبئة املوارد أ و التدبري الناجع لال 

صالح للمنظومة الرضيبية هبدف ضامن  احلكومة يف هذا اال طار، القيام اب 

مع  بناء عالقات الثقةا أ داة ل جعله وهتا، والرفع من مردوديتناسق مقتضياهتا، 

املواطن ومع القطاع اخلاص لتحفزيه عىل الاخنراط يف اجملهود الاستامثري العام 

 لدلوةل.

 الس يدات والسادة،

ل ت احلكومة  لقد عدادها َأو  عناية  2019ملرشوع قانون املالية لس نة عند ا 

 .ال خريةطب اخل  السامية املتضمنة يف  امللكية ق صوى لتفعيل التوجهيات

 ومن هذا املنطلق، فقد مت حتديد ثالث أ ولوايت أ ساس ية لهذا املرشوع: 
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 ؛الاجامتعية: التعلمي والصحة والتشغيل دمع القطاعات .1

 تقليص الفوارق الاجامتعية واجملالية؛ .2

عطاء دينامية جديدة لالستامثر ودمع املقاوةل وخاصة املقاوالت املتوسطة  .3 ا 

  والصغرية والصغرية جدا.

س ت عطي احلكومة ال ولوية لتزنيل ، الاجامتعية دمع القطاعاتفعىل مس توى 

هذه تعزيز دور ا صالح منظومة الرتبية والتكوين، عرب الرتكزي ابل ساس عىل 

عطاء ال س بقية وذكل عرب يف تأ هيل الش باب لولوج سوق الشغل،  املنظومة ا 

هذا، فضال  .ركَر ب  مل  وفر الشغل، واعامتد نظام انجع للتوجيه اللتخصصات اليت ت  

دماج تعلمي اللغات يف لك مس توايت التعلمي، وخاصة يف تدريس عن  تعزيز ا 

 .املواد التقنية والعلمية

من خالل توس يع ش بكة املؤسسات التعلميية  املدريس العرض تقويةكام سيمت 

حداث  البرشية املوارد تعزيزجديدة، و  مؤسسة 137طالق علية بناء اب   عرب ا 

 وال قسام الاكتظاظ تقليصمنصب مايل جديد، وذكل هبدف  15.000

فضال عن الرشوع يف تعممي التعلمي ال ويل من  ،. هذااملس توايت متعددة

 تلميذ ا ضايف.  100.000خالل تسجيل 

ل  احلكومة عىل  م  ت ع  عادة النظر بشلك شامل يف ختصصات التكوين كام س   ا 

واكب التحوالت املقاوالت والقطاع العام، وت  ها تس تجيب حلاجيات لر ع  ج  املهين لر 

. تيح للخرجيني فرصا أ كرب لالندماج املهيناليت تعرفها الصناعات واملهن، مبا ي  
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 جيل جديد من املراكز لتكوين وتأ هيل الش بابهذا، موازاة مع ا طالق 

، وفقا صندوق احلسن الثاين للتمنية الاقتصادية والاجامتعيةمبسامهة 

 لكية السامية.للتوجهيات امل 

مليار درمه  68ما مجموعه  2019مرشوع قانون املالية لس نة  ص  صَّ وقد خ  

ماليري درمه  4مليار درمه برمس برانمج تيسري، و 2,1، مبا فهيا لقطاع التعلمي

 اكعامتدات لاللزتام.

ت ك ون  س نة  ل ق ا للرشوع يف تفعيل 2019وس   ن ط  اذلي  ،2025خمطط الصحة  م 

ظروف   املواطنني من خدمات يحية جيدة، وحتسنير هيدف ا ىل متكني

من خالل تعزيز البنية التحتية الاستشفائية،  اس تقباهلم يف املستشفيات

 .توفري ال دويةو 

مليار درمه  28ما مجموعه  2019وقد خصص مرشوع قانون املالية لس نة  

درمه اكلزتامات برمس بناء وجتهزي  ماليري 7حوايل لقطاع الصحة، مبا فهيا 

املراكز الاستشفائية اجلامعية للرابط، وطنجة، وأ اكدير، ومراكش، ووجدة. 

حداث   منصب مايل. 4.000ابال ضافة ا ىل ا 

ت عمل احلكومة عىل  تفعيل اخملطط الوطين وعىل مس توى التشغيل، س  

مج ادلمع القيام مبراجعة شامةل ل ليات وبرالتشغيل، موازاة مع ابللهنوض 

عىل خلق املقاوالت الصغرى واملتوسطة ، وحتفزيه الش باب لتشغيلالعمويم 
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نشاء املقاوالت  يف جماالت ختصصاهتم، وكذا دمع مبادرات التشغيل اذلايت، وا 

  .الاجامتعية

ح يف ا طار مرشوع قانون املالية لس نة  ويف لغاء 2019هذا اال طار، ي ق رت  ، ا 

قَّة لدلوةل ت ح  لغاء ادليون امل س    ديون املقاولني الش باب اجتاه ادلوةل، وكذا ا 

 ى مهناقَّ ب  أ و ت   واليت تقل عن 2000قبل فاحت يناير لس نة  وامجلاعات الرتابية

 .2018ديسمرب  31، ا ىل غاية درمه 50.000

حداث و  رح مرشوع قانون املالية ا   منصب مايل 25.458من هجة أ خرى، ي ق رت 

عاقة.  200مهنا  صص ابل ساس لل شخاص يف وضعية ا  هذا،  منصب مايل خت 

 د لفائدة قطاع التعلمي.منصب متعاقر  15.000ال ضافة ا ىل اب

 ،أ يهتا الس يدات، أ هيا السادة

بتقليص الفوارق  2019لس نة تتعلق ال ولوية الثانية ملرشوع قانون املالية 

 الاجامتعية واجملالية.

يالء   احلكومة   ويف هذا الاطار، تعزتم   لتفعيل التوجهيات امللكية  خاصةل  أ مهيةل  ا 

طالق علية هيلكة شامةل وعيقة للربامج والس ياسات الوطنية يف السامية اب  

جمال ادلمع وامحلاية الاجامتعية، مع احلرص عىل اال خراج الرسيع للسجل 

ضبط املعطيات خبصوص الفئات الاجامتعية  هبدفاملوحد،  الاجامتعي

قَّة لدلمع، وحتسني اس هتدافها عرب اعامتد معايري دقيقة وموضوعية،  امل س ت حر

 .وابس تعامل التكنولوجيات احلديثة
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درمه ملواصةل دمع  ماليري 8يفوق احلكومة ما  ص  َصر خ  وموازاة مع ذكل، س ت  

 هذه الربامج.

مليار  1,5مليار درمه أ ي بزايدة  2,1، سيس تفيد برانمج تيسري من وهكذا

درمه،  وذكل هبدف توس يع عدد التالميذ املس تفيدين من هذا الربانمج ا ىل 

 للمطامع اخملصصة اليومية القمية من أ زيد من مليوين تلميذ، موازاة مع الرفع

تلميذ بغالف مايل ا ضايف  1.400.000وادلاخليات لفائدة أ كرث من  املدرس ية

ر   مليون درمه للمبادرة  250مليون درمه، مع ختصيص  600بـحوايل ي ق دَّ

مليون درمه  150و ،مليون درمه دلمع ال رامل 600و ،امللكية مليون حمفظة

عاقة ن ح الطلبة. 1,8، ولل شخاص يف وضعية ا   مليار درمه برمس مر

مليار درمه لربانمج املساعدة الطبية راميد، اذلي   1,6كام سيمت ختصيص 

لضامن الولوج  خاصة   أ ولوية   ه  تنفيذ   وب  ش  اليت ت   الاختالالتر  معاجلة  تكتيس 

لعادل واملنصف ا ىل اخلدمات الصحية ابلنس بة للمواطنني ذوي ادلخل ا

 الضعيف.

تبس يط املساطر لتشجيع خمتلف أ شاكل وتفعيال للتوجهيات امللكية السامية ب 

ر ق  ي  ، يةالتربع والتطوع وال عامل اخلري   2019مرشوع قانون املالية لس نة  ح  رت 

خصم الهبات املمنوحة لفائدة بعض من  ا يتعلق بمتكني املقاوالتبري  د  ت  

 .ىل الرشاكت أ و الرضيبة عىل ادلخلامجلعيات من احلصيةل اخلاضعة للرضيبة ع
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جناز  ويتعلق ال مر ابمجلعيات اليت أ برمت اتفاقية رشاكة مع ادلوةل هبدف ا 

 مة.مشاريع ذات مصلحة عا

ت ويلر احلكومة اهامتما خاصا دلمع برامج املبادرة الوطنية للتمنية البرشية  كام س  

وذكل لتدارك اخلصاص املسجل  مليار درمه س نواي، 1,8من خالل ختصيص 

عىل مس توى البنيات التحتية واخلدمات ال ساس ية ابجملاالت الرتابية ال قل 

والادماج  ادلخل حتسنيجتهزيا، ومواكبة ال شخاص يف وضعية هشة، و 

 .الاقتصادي للش باب

ابال ضافة ا ىل ذكل، سيمت ترسيع تفعيل الربانمج املليك للحد من الفوارق 

 مضن تدخل اليت املشاريع اجملالية والاجامتعية ابلعامل القروي، حيث تتعلق

 ابلش بكة الربط وحتسني ،القروي العامل عن العزةل فك بعمليات الربانمج هذا

 وحتسني ،الكهربة وتعممي ،للرشب الصاحل ابملاء الساكنة وتزويد ،الطرقية

 .والتعلمي العالجية اخلدمات عرض

 ـيقدر ب امالي ا، غالفلهذا الربانمج 2019مرشوع قانون املالية لس نة  ص  َصر خ  ي  وس   

طار  ماليري 4اكعامتداء لل داء ومليار درمه  3,4 درمه اكعامتدات لاللزتام يف ا 

 .صندوق التمنية القروية

 واجملالية حتقيق رشوط التمنية الاقتصادية والاجامتعيةتقليص الفوارق و كام أ ن 

 يعنيه ذكل اوماملتوازنة يرتبط ارتباطا وثيقا برضورة التفعيل الرسيع للجهوية، 

طالق خملططات من حتويل للموارد والاختصاصات،  وترسيع لالمتركز ، وا 
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طار تعاقدي وتشاريك بني القطاعات الوزارية واملؤسسات  التمنية اجلهوية يف ا 

 العمومية واجملالس الرتابية.

ويف هذا اال طار، س ت واصل احلكومة اجملهود املايل املوجه دلمع اجلهات يف 

ممارسة اختصاصاهتا، من خالل الرفع من حصهتا من الرضيبة عىل ادلخل 

لهيا اعامتدات مالية من 5% ا ىل 4عىل الرشاكت من  والرضيبة %، ت ضاف ا 

املزيانية العامة لدلوةل ، أ ي أ ن اجلهات ستس تفيد من حتويالت مالية من 

 درمه.   مليار 8,4مزيانية ادلوةل مبا مجموعه 

طار وتفعيال للتوجهيات امللكية السامية، و مواكبة تزنيل ورش اجلهوية فقد يف ا 

ؤطر س ياسة ي  س  اذلي  ، اال داري احلكومة امليثاق الوطين لالمتركز أ عدت

ادلوةل عىل املس تويني اجلهوي واال قلميي مبا يضمن التوطني الرتايب للس ياسات 

   العمومية وفق مقاربة مندجمة ومتاكمةل.

عطاء ال ولوية لتفعيل الزتامات القطاعات الوزارية  احلكومة كام حترص عىل ا 

طار اتفاقيات برامج التمنية احلرضية املندجمة املوقعة واملؤسسات العم ومية يف ا 

جناز  مع خمتلف املدن وال قالمي، موازاة مع تقدمي املواكبة الالزمة، لترسيع ا 

اخملططات التمنوية اجلهوية واال قلميية وامجلاعية، وعىل رأ سها  المنوذج التمنوي 

قالمي اجلنوبية اذلي ي   والتطور لبايق اجلهات، ومثاال عترب منوذجا لالرتقاء لل 

ممتزيا لتفعيل الالتقائية والعمل املتاكمل بني املصاحل املركزية واجلهات من أ جل 

 منو هجوي متوازن. 



15 
 

 ،الس يدات والسادة

ن أ مسى أ شاكل امحلاية بأ  جالةل املكل حفظه هللا يف خطاب العرش،  لقد أ كد

امل نترج، والضامن الاجامتعية هو اذلي يأ يت عن طريق خلق فرص الشغل 

حداث نقةل نوعية يف جماالت  ال اب  للكرامة، وأ نه ال ميكن توفري فرص الشغل ا 

وأ ضاف جاللته بأ ن املقاوةل املنتجة  .الاستامثر، ودمع القطاع اال نتايج الوطين

 حتتاج اليوم، ا ىل مزيد من ثقة ادلوةل واجملمتع، ليك يس تعيد الاستامثر مس تواه

 .املطلوب

املنطلق، ي ويل هذا املرشوع أ مهية خاصة ال نعاش الاستامثر اخلاص ومن هذا 

تشجيعها عىل  ، من أ جلودمع املقاوةل وخاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 .تشغيل الش باب

ابعتباره  س ت واصل احلكومة اجملهود اال رادي دلمع الاستامثر العمويم وهكذا،

، مليار درمه 195وعه ما مجمختصيص من خالل  رافعة لالستامثر اخلاص،

 ملواصةل الاسرتاتيجيات القطاعية وال وراش الكربى للبنية التحتية.

عطاء ال ولوية ملواصةل متر  ووفق هذا املنظور، سي    خمطط الترسيع الصناعي ا 

وتمثني املنجزات اليت حققها عىل مس توى ا حداث فرص الشغل، واس تقطاب 

عىل مس توى سالسل  مقاوالتنا الوطنيةوتعزيز متوقع الاستامثرات ال جنبية، 

والرفع من وترية الاندماج  ،توس يع جمال املنظومات الصناعية، و الانتاج العاملية

 .ةلناور عرب خلق ش بكة من املقاوالت الوطنية امل  
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يف  تعزيز املاكسب احملققة يف امليدان الفاليحكام س تحرص احلكومة عىل 

طار خمطط املغرب ال خرض خلق املزيد من فرص الشغل العمل عىل ، و ا 

 املستمثرين تسهيل ولوجب ، وذكل وادلخل، وخاصة لفائدة الش باب القروي

وفق  تعبئة ال رايض الفالحية اململوكة للجامعات الساللية عرب ،الفاليح للعقار

، واحلد من التجزئة املفرطة الاستامثرية جتمع بني اال جناز الفعيل للمشاريعمقاربة 

ويل . كام س ت  الالت الفالحية، وتوفري املواكبة التقنية واملالية املطلوبةلالس تغ

تمثني املنتوجات الفالحية وتطوير أ ليات تسويقها داخليا احلكومة أ مهية خاصة ل 

 خاصة ابلنس بة لصغار الفالحني.وخارجيا 

تحفزي الاستامثر ل  من التدابري تعزتم احلكومة اختاد مجموعة وموازاة مع ذكل،

عرب مواصةل تفعيل اال صالحات الترشيعية والتنظميية واملؤسساتية  اخلاص

خراج امليثاق اجلديد لالستامثرالرامية لتحسني مناخ ال عامل، واال   من  ارساع اب 

قرار نظام تعاقدي جديد شامل ومتجانس وأ كرث حتفزيا يعزز جاذبية  خالل ا 

 .املغرب يف مواهجة املنافسة ادلولية

تفعيل ا صالح املراكز اجلهوية لالستامثر، ذكل عىل ترسيع كواحلكومة حريصة 

يف حتفزي الاستامثر عىل  ومتكيهنا من الصالحيات الالزمة للقيام بدورها

 املس توى اجلهوي وخلق فرص الشغل.

وابل ساس  املقاوةل دلمع خاصة   مهية  أ   ويل احلكومة  ووفق نفس املنظور، ت  

جدا، من خالل اختاد مجموعة من التدابري اليت  غرية والصغريةصملتوسطة والا
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عادة الثقة للمقاوةل وحتفزيها عىل  ىل ا  وخلق فرص الشغل،  الاستامثرهتدف ا 

 بـ : أ ساساويتعلق ال مر 

فية اللكية دلين الرضيبة عىل القمية املضافة املرتامك خالل الس نوات  .1 التَّص 

قاوالت العمومية، واذلي املاضية، ابلنس بة ملقاوالت القطاع اخلاص وكذا امل

 مليار درمه. 40بلغ 

ت ق ليص أ جال أ داء ادلوةل وامجلاعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت  .2

س تحقات اجتاه املقاوالت، من خالل وضع ال ليات  ا من م  هتر مَّ العمومية، رمل ا بردر

  املناس بة للتتبع ادلقيق ل جال ال داء واختاد ما يلزم من تدابري لتقليصها.  

 للمتويل املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغرية جدا  وجر ل  و   وطر رش    ني  سر حت    .3

عرب تبس يط أ ليات الضامن، والرفع من سقف متويل مجعيات السلفات 

 الصغرى.

مراجعة ال سعار احلالية للرضيبة عىل الرشاكت هبدف مالمئهتا مع خصوصيات  .4

، خاصة عرب تقليص سعر الرضيبة عىل هذه املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 %. 17,5% ا ىل 20الرشاكت من 

ال تكفي لوحدها لتطوير نس يج مقاواليت وطين بأ ن هذه التدابري وما من شك 

لس ياسة الانفتاح وتنويع املنافذ  جيد   استامثر   اتنافيس، بل البد من أ ن يواكهب

 وال سواق اليت اختارهتا بالدان حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل حفظه هللا.
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ويف هذا الصدد، ت ويل احلكومة أ مهية خاصة لتنفيذ الرؤية الاسرتاتيجية 

ىل تعزيز اال شعاع ادلويل للمغرب،  جلالةل املكل يف هذا اجملال، واليت هتدف ا 

قلميي، وتنويع رشاكئهوتوطيد موقع فريقيا ه كفاعل ا   .وخاصة اب 

وهنا اليفوتين التنويه مبقاوالتنا الوطنية يف ش ىت القطاعات، واليت ت سامه 

بشلك ا جيايب يف تزنيل رؤية جالةل املكل حفظه هللا، يف تمنية القارة اال فريقية، 

 .وفق رؤية تمنوية تضامنية

 ،الس يدات والسادة

امل وهجَّ ة ابل ساس   2019ترل مك  اكنت أ ولوايت مرشوع قانون املالية لس نة 

لربامج تقليص اخلصاص الاجامتعي، وحتقيق العداةل الاجامتعية واجملالية، 

 حتفزي الاستامثر ودمع املقاوةل.من خالل وتوفري فرص الشغل للش باب، 

يف حدود تصادي وت ت وَّخَّ احلكومة من خالل هذا املرشوع حتقيق منو اق  

% وضامن اس تقرار 2، مع مواصةل التحمك يف التضخم يف أ قل من 3,2%

  %. 3,3التوازانت املالية من خالل حرص العجز يف 

وهذه لكها مؤرشات ت ؤكد أ ن راكئز الاقتصاد الوطين متينة، وجيب توطيدها 

عادة الثقة عرب توفري خدمات اجامتعية حتفظ  ،للمواطن خاصة من خالل ا 

رادته وقدرته عىل شغل الئق ودخل حمرتم وقار، ي  من  هر ينر كر م  مته، وت  كرا قوي ا 

 املسامهة يف تمنية بالده.



19 
 

وتقوية ثقته يف  ،تعزيز التواصل مع املواطنومن هذا املنطلق، البد من 

رادهتا الصادقة وقدرهتا عىل الاس تجابة حلاجياته.  مؤسسات بالده، ويف ا 

عادة الثقة كذكل   ،تمثرين ولك الفاعلني الاقتصادينيللمقاوةل واملس وجيب ا 

ذا مل  فالتحفزيات اجلبائية وتوفري العقار وحتسني مناخ ال عامل، تبقى غري اكفية ا 

الفاعلني الاقتصاديني الوطنيني وال جانب، يف اال ماكنيات اليت للك الثقة  در ن عر 

تانة مرتكزات ي تيحها املغرب عىل مس توى اس تقراره الس يايس والاجامتعي، وم 

اليت يفتحها النقاش املشرتك للك القوى احلية حول  الواعدةاقتصاده، وال فاق 

 المنوذج التمنوي املس تقبيل لبالدان بقيادة ملكية رش يدة.   

عطاء 2019وقد حرصنا من خالل مرشوع قانون املالية لس نة  ، عىل ا 

شارات قوية يف هذا الاجتاه، من خالل اس تغالل لك الهوامش  عىل ا 

املس توى املايل، وتوجهيها ابل ساس دلمع القطاعات الاجامتعية وتقليص 

طار تفعيل التوجهيات امللكية السامية، مع اختاد مجموعة من  الفوارق يف ا 

   .املقاوةلدمع التدابري الهامة لتحفزي الاستامثر و 

ذا اكن حتقيق هذه ال هداف مرتبطا بقدرة احلكومة عىل التفعيل الرسيع  وا 

املرشوع، فهو مرتبط كذكل مبدى تفاعل  هذا تلف التدابري املتضمنة يفخمل 

وجتاوب الفاعلني الاقتصاديني والاجامتعيني وعىل رأ سهم القطاع اخلاص، 

اليت لطاملا تش بع هبا  واس تحضارمه لروح الوطنية الصادقة وقمي التضامن

 واجه بالدان،الرهاانت والتحدايت اليت تاملغاربة عرب التارخي، من أ جل  رفع 
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واملرتبطة ابل ساس بتحقيق العداةل الاجامتعية، وتقليص الفوراق وتوفري 

 الشغل للش باب.

، بل الانتظارية واحلساابت الضيقةوهذه لكها رهاانت مس تعجةل ال تقبل 

تتطلب استهناض اهلمم، ونكران اذلات، والغرية الصادقة عىل مصاحل الوطن 

 واملواطنني.
  

شارتمك طوال مسار مناقشات  شكرا عىل   صغائمك، وسأ بقى رهن ا  حسن ا 

 ومداوالت هذا املرشوع. 

 والسالم عليمك ورمحة هللا.


