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الحركة العدد 9429 :
األربعاء  24أكتوبر 2018

بنشعبون يف معرض تقديمه ملشروع قانون املالية خالل جلسة عمومية مشرتكة عقدها مجلسا الربملان

رفع النفقات املوجهة للتعليم والصحة والتشغيل
الحكومة تتوخى تحقيق نمو اقتصادي في حدود  3.2في المائة
الرباط /صليحة بجراف

اع�ت�ب��ر م�ح�م��د ب�ن�ش�ع�ب��ون ،وزي ��ر االقتصاد
واملالية ،مساء االثنني»،مشروع قانون املالية
لسنة  ،2019ذو توجه اجتماعي وتضامني».
وق��ال وزي��ر اإلقتصاد واملالية ،إن احلكومة
تتوخى ،من خالل مشروع قانون املالية لسنة
 ،2019حتقيق منو اقتصادي في حدود  3.2في
املائة ،مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل
من  2في املائة ،وضمان استقرار التوازنات
املالية عبر حصر العجز في  3.3في املائة.
وأبرز بنشعبون ،في معرض تقدميه ملشروع
ق��ان��ون املالية خ�لال جلسة عمومية مشتركة
عقدها مجلسا ال �ب��رمل��ان ،أن ه��ذه املؤشرات
ت��ؤك��د أن «رك��ائ��ز االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي متينة
ويجب توطيدها ،خاصة من خالل إعادة الثقة
للمواطن ،عبر توفير خدمات اجتماعية حتفظ

كرامته ،ومتكينه من شغل الئق ودخل محترم
وقار ،يقوي إرادته وقدرته على املساهمة في
تنمية بالده».
وسجل أن مشروع قانون املالية يولي أهمية
خاصة للتعليم والصحة والتشغيل ،تفعيال
ل�ت��وج�ي�ه��ات ج�لال��ة امل �ل��ك م�ح�م��د السادس،
حيث خصص  3.3مليار درهم برسم التطور
السنوي لكتلة األجور ،و 5ماليير درهم برسم
استثمارات امليزانية العامة في إطار مواصلة
املجهود اإلرادي لالستثمار العمومي.
وي��رص��د امل �ش��روع 68 ،م�ل�ي��ار دره ��م لقطاع
التعليم ب��زي��ادة  5.4م�ل�ي��ار دره ��م ،ح�ي��ث مت
التنصيص على رفع عدد املستفيدين من نظام
دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى  2.17مليار
دره��م ب��زي��ادة  1.54مليار دره��م لفائدة 2.1

 25248منصب مالي
باإلضافة الى 15ألف من
موظفي األكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين
ليصبح المجموع 40248
في التشغيل العمومي

مليون تلميذ عِ َوض  706ألف حاليا ،والتعليم
االولي بتخصيص  1.35مليار درهم له لفائدة
 100أل��ف تلميذ مستفيد ج��دي��د ،واإلطعام
املدرسي والداخليني بتخصيص  1.47مليار
درهم بزيادة  570مليون درهم ورفع ميزانية
املنح اجلامعية الى  1.8مليار درهم.
وك �م��ا ي�خ�ص��ص ال� �ش ��روع ق �ط��اع الصحة،
ميزانية تتجاوز  16.3مليار درهم  ،أي بزيادة
 1.6مليار دره ��م وتخصيص  4000منصب
شغل ،ورف��ع ميزانية نظام املساعدة الطبية
«راميد»الى  1.6مليار درهم بزيادة  300مليون
دره��م ،مع تخصيص  600مليون دره��م لدعم
ما يناهز  90أل��ف أرملة وأزي��د من  155الف
يتيم و 150مليون درهم ملشاريع األشخاص في
وضعية إعاقة.
وح ��ددت نفقات امل�ق��اص��ة ف��ي  17.67مليار
درهم بزيادة  4.65ماليير درهم وذلك من أجل
دعم القدرة الشرائية للمواطنني املرتبطة بغاز
البوتان والسكر والدقيق.
وفيما يخص تقوية برامج محاربة الفوارق فقد
خصص مشروع قانون املالية لبرنامج محاربة
الفوارق املجالية  3.4مليار درهم كاعتمادات
أداء لسنة  2019واعتمادات التزام  4ماليير
دره��م ،مع إط�لاق املرحلة الثالثة من املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية ستساهم امليزانية
العامة فيها برسم سنة  2019مبساهمة قيمتها
 1.8مليار درهم.
وبالنسبة للتشغيل العمومي يبلغ عدد مناصب
ال�ش�غ��ل ف��ي امل �ش��روع  25248م�ن�ص��ب مالي
باإلضافة الى 15ألف من موظفي األكادمييات
اجلهوية للتربية والتكوين ليصبح املجموع
 40248في التشغيل العمومي.

األخ لعفو يسائل الحكومة عن أسباب ومالبسات وتداعيات حادث االنقالب و التدابير المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية

برملانيون ينتقدون الوضعية املزرية لقطارات املغرب واعمارة يكشف االجراءات املتخذة بعد حادث بوقنادل بالبرملان
الرباط /ص  .ب
وجه البرملانيون مساء اإلثنني ،بالرباط ،سهام النقد إلى عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء ،بخصوص الوضعية املزرية التي يوجد عليها املكتب الوطني
للسكك احلديدية ،والتي كانت وراء حادث بوقنادل يوم الثالثاء  16أكتوبر  2018وخلف
8قتلى  125جريحا.
وتساءل األخ كمال لعفو عضو الفريق احلركي مبجلس النواب عن أسباب ومالبسات
وتداعيات حادث انقالب هذا القطار؟ وعن نتائج التحقيق الذي مت فتحه في هذا اإلطار؟،
فضاال عن التدابير احلكومية اآلنية واملستقبلية املتخذة لتفادي تكرار مثل هذه احلوادث
املأساوية؟ .
من جهته ،عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ،الذي وجد نفسه

في وضعية ال يحسد عليها ،دافع عن «املكتب الوطني للسكك احلديدية»الذي يرأسه ربيع
خلليع ،أمام االنتقادات التي طالته من قبل البرملانني في معرض رده على سؤال محوري
حول «حيثيات احلادثة املفجعة للقطار الرابط بني القنيطرة والدار البيضاء»خالل جلسة
عمومية مبجلس النواب ،قائال :إن املكتب الوطني للسكك احلديدية ملك جلميع املغاربة
مبا له وعليه .
وأضاف اعمارة ،أنه مت تشكيل جلنة متعددة اإلختصاصات لتقدمي الدعم النفسي واملعنوي
للمصابني في حادث انحراف القطار ببوقنادل وذويهم ،موضحا أن هذه اللجنة التي يشرف
عليها املدير العام للمكتب الوطني للسكك احلديدية ،تتألف من أطباء نفسانيني ومختص
في القانون ووكالء التأمني ،حيث قامت هذه اللجنة بزيارة للمصابني وعائالت الضحايا.
وتابع اعمارة ،أنه بخصوص اإلجراءات التي مت اتخاذها على وجه السرعة بعد احلادثة،
مت قطع التيار الكهربائي ،وتوقيف حركة سير القطارات ،وتوقيف بيع التذاكر ،وإعالم
السلطات الترابية ،وجتنيد فرق الوقاية املدنية ،والدرك امللكي ،والقوات املساعدة ،وتقدمي
اإلسعافات األولية وتأمني مكان احل��ادث ،باإلضافة إل��ى الدفع بعدد كبير من سيارات
اإلسعاف واحلوامات الطبية لنقل املصابني إلى املستشفى العسكري بالرباط ،ومستشفى
موالي عبد الله بسال.
كما أش��ار ال��وزي��ر إل��ى إط�لاق خلية على مستوى املكتب استنفرت ح��وال��ي  210من
املتعاونني ،باحملطات ومبركز العالقات مع الزبناء ،ووضع رقم أخضر باملجان رهن إشارة
الضحايا واملصابني لإلرشاد للحقوق القانونية في إطار املسؤولية املدنية للمكتب التي
تغطيها شركة التأمني ،مؤكدا أيضا أن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط،
فتح بحثا قضائيا الستجالء حقيقة ما وقع حيث باشرت مصالح الدرك امللكي االستماع
لكافة الشهود واملسؤولني ،وكل األشخاص الذين لهم عالقة باإلشراف على رحلة القطار
املعني ،وكذا اإلطالع على كل الوثائق التنظيمية والتقنية املتعلقة باحلادث ،مضيفا أن
هناك حتقيقا ثانيا فتح على مستوى املكتب من طرف خبراء مختصني الستجالء حيثيات
احلادثة.
وخلص الوزير إلى التذكير بأن «التحقيقات ال زالت جارية حلد الساعة وستعلن نتائجها»،
مشيرا إلى أنه سيتم بعد االنتهاء من البحث القضائي اجلاري حتديد املسؤوليات وترتيب
اجلزاءات.

وعلى املستوى اإلقتصادي و لدعم املقاولة
أقر املشروع تخفيض الضريبة على الشركات
ذات األرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300
ألف دره��م ب % 2.5لدعم امل�ق��اوالت ،وإحداث
مساهمة اجتماعية تضامنية على األرباح
احملققة ،وال�ت��ي ت�س��اوي أو تفوق  40مليون
درهم بقيمة .2.5%
واع�ت�م��د امل �ش��روع سلسلة إج� ��راءات لفائدة
املقاوالت تهم تصفية دين الضريبة على القيمة
املُضافة املتراكم وتسريع اإلرجاعات ،وتقليص
آج��ال األداء ،وحتسني ال��ول��وج للتمويل عبر
تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان
مخصصة للمقاوالت الصغيرة جدا.
وي�ن��ص امل �ش��روع على إح ��داث آل�ي��ة جديدة
لتمويل امل �ش��اري��ع االس�ت�ث�م��اري��ة ق��ائ�م��ة على
الشراكة بني الدولة والفاعلني املؤسساتيني،
مضيفا أنه تفعيال للتوجيهات امللكية املتعلقة
بتبسيط امل�س��اط��ر لتشجيع مختلف أشكال
التبرع وال�ت�ط��وع واألع �م��ال اخل�ي��ري��ة ،يقترح
مشروع قانون املالية تدبيرا يتعلق بتمكني
امل�ق��اوالت من خصم الهبات املمنوحة لفائدة
ب�ع��ض اجل�م�ع�ي��ات م��ن احل�ص�ي�ل��ة اخلاضعة
للضريبة ع�ل��ى ال �ش��رك��ات أو ال�ض��ري�ب��ة على
الدخل.
وأبرز بنشعبون أن احلكومة ستولي اهتماما
خاصا لدعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية من خالل تخصيص  1.8مليار درهم
سنويا ،وذلك لتدارك اخلصاص املسجل على
مستوى البنيات التحتية واخلدمات األساسية
ب��امل�ج��االت الترابية األق��ل جتهيزا ،ومواكبة
األشخاص في وضعية هشة ،وحتسني الدخل
واالدماج االقتصادي للشباب.
يف سؤال شفوي آني

األخ السيمو يسائل حول العدالة في توزيع
الموارد البشرية الطبية والتمريضية
على مختلف مستشفيات المملكة

ق��ال األخ محمد السيمو ع�ض��و ال�ف��ري��ق احلركي
مبجلس النواب  ،إن أغلبية املستشفيات املتواجدة
بأقاليم اململكة ،تفتقر لألطر الطبية والتمريضية
والتجهيزات االساسية الالزمة ،األمر الذي يطرح عدة
صعوبات ومعاناة بالنسبة للمرضى.
وتساءل عضو الفريق احلركي مبجلس النواب عن
اإلج��راءات التي ستتخذها احلكومة من أجل توزيع
عادل لألطر الطبية والتمريضية على مختلف مناطق
وأق��ال�ي��م اململكة وت��زوي��ده��ا بالتجهيزات الدوائية
والطبية واجلراحية ووسائل اإلسعاف التي تتطلبها
احلاالت املستعجلة؟

