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 410 رمقاجللسة حمرض 

س :التارخي ٓخر  26 امخل سمرب 02(هـ 1443ربيع ا   )م2021 د
ارةالسيد  :لرئاسةا شارن، النعم م س جملس املس   .رئ

ت قة  :التوق ق ة الثالثة وا ات وعرش دقائق، ابتداء من السا ٔربع سا
 .عرشة بعد الزوال ةالرابع

ٔعامل صادية  تقدمي تقرر جلنة املالية - :دول ا ق والتخطيط والتمنية 
  ؛2022لسنة املالية لـ  76.21املالية رمق قانون حول مرشوع 

لسنة املالية لـ  76.21املالية رمق قانون املناقشة العامة ملرشوع  -
صاد واملالية 2022 ق رة   .ورد السيدة وز

------ --------------------------------------------------------------  

س  السيد النعم ارة، رئ   :لسام
﷽  

ىل  وحصبه ىل سيد دمحم و   .وصىل هللا وسمل 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

  السيدات والسادة،
ر احملرتمان،   السيدة والسيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  احلضور الكرمي،

ستور و  ٔحاكم ا يل تطبيقا  ا لاملية، والنظام ا القانون التنظميي 
شارن يف  ب جملس املس ىل مداوالت مك شارن، وبناء  لس املس

ه املنعقد بتارخي  ، ومداوالت ندوة الرؤساء، يف 2021نونرب  29اج
عها املنعقد بتارخي  لس هذه اجللسة لتقدمي 2021نونرب  30اج ، خيصص ا

صادية حول مرشوع تقرر جلنة املالية وا ق املالية قانون لتخطيط والتمنية 
مث املناقشة العامة ملرشوع ورد السيدة  2022لسنة املالية لـ  76.21رمق 

صاد واملالية ق رة    .وز
لشكر  ٔتقدم  ٔن  ٔعامل هذه اجللسة، امسحوا يل  ٔن نبارش  ل  وق

ات والسادة مو لسيدات والسادة رؤساء الفرق وا ان  اجلزيل  ل رؤساء ا
رة  لسيدة وز لس، وكذا  ٔعضاء ا امئة ومجليع السيدات والسادة  ا
ملزيانية ومجليع السيدات  ر املنتدب امللكف  صاد واملالية والسيد الوز ق
ل املناقشة  هودات اليت بذلوها يف س ىل ا ٔعضاء احلكومة  والسادة 

ملشاريع املزيانيات الفرعية ، و 2022املعمقة ملرشوع قانون املالية لسنة 
ن احلكومة اجلديدة، ويف  ٔول قانون مالية يعرض من  قة عنه، وهو  املن

ٔعضائه يف  اب    .2021ٔكتور  5ظل جملسنا بعد انت
ىل ما بذلوه  لس  والشكر موصول كذ لاكفة موظفي وموظفات ا

بة داد وموا ل ٕا ٔ الل هذه الفرتة الضاغطة من  ارة  ود ج ٔشغال  من 

ال القانونية ويف  ٓ راسة يف نطاق ا لس، بغرض ٕاجناح ا خمتلف هيئات ا
  .ظروف حسنة

ىل  مج دراسة مرشوع قانون املالية  لس املوقر برب ٔود تذكري ا و
ي سنخصص   لسات، حبيث  3مستوى اجللسات العامة، وا

لمناقشة ا ٔسلفت،  ا هذه اليت ختصص، كام  لس ٔشغال  سهتل  لعامة س
د امجلعة بعقد  لهيا، وسنواصل يوم  صاد واملالية  ق رة  ورد السيدة وز
ٔول من مرشوع قانون  ىل اجلزء ا لتصويت  ٔوىل  لستني، ختصص ا
املالية، ب ختصص اجللسة الثانية ملناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية 

ه رم ىل مرشوع قانون املالية    .والتصويت 
ٓن امسحوا  لسيد مقرر جلنة املالية وا ارشة  ٔعطي اللكمة م ٔن  يل 

لجنة حول مرشوع قانون  صادية لتقدمي تقرر ا ق والتخطيط والتمنية 
دود 2022املالية  لجنة  20، وذ يف  قة، فليتفضل السيد مقرر ا دق

دل ابد  شار احملرتم السيد    .السيد املس
ادل، تفضل   .امسح يل السيد 

شار السي لباراملس   :د عبد السالم ا
شارة السادة رؤساء الفرق  ذن واس ٕ س، و ٕاىل امسحيت يل السيد الرئ
ٔن نصوت اليوم، ويبقى يوم امجلعة لقضاء  ات، لو مسحمت وتفضلمت ب مو وا
لس، هللا جيازيك خبري، راه عند قابلية، بعد  ل ا ٔغراض ٕادارية دا

ات مو شارة السادة رؤساء الفرق وا ام ، اس لق ىل استعداد  ٔهنم  تبني 
ري جمرد  ٔ راه    .اقرتاحلتصويت اليوم، لو مسحمت 

س   .شكرا السيد الرئ

ن سليك شار السيد نور ا   :املس
ري  فريقحنن  د، و ٔ شاور معنا  لس، ومل ي ات هبذا ا قامئ ا
  .اهزون

  .شكرا

لهين الكرش شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

اهزن  بدورا حىت اح ري  ا بدور  د، واح ٔ رش  س ة مل  مكجمو
  .لنقاش اليوم

س   :السيد الرئ
دة والتعادلية والسيد  لو ستقاليل  س الفريق  ٔي، السيد رئ يل 
ة الكونفدرالية  لشغل والسيد ممثل مجمو حتاد املغريب  ممثل فريق 

لشغل( ميقراطية  ٔمر متت )ا ٔن هاذ ا ٔعتقد ب دراسته يف ندوة الرؤساء، ، 
ٔنه  ٔعتقد  ة،  مو لهيا ال الفريق وال ا ٔعرب  اهزية كام  كن هناك  وٕاذا مل 
مكلو  ة امجلعة، وميكن  دا صبي ٔنه  ٔساس ب ىل  لنا،  مج د منشيو مع الرب

ٔن اجلزء الثاين املتعلق ة امجلعة،  ب جملس ف .. صبي ا مكك حىت اح
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اهزن ل  خيص اجللسات لسنا  ة د يق مجمو ف خيص رئاسة اجللسات 
ر ٔشياء خصها تد   .ا

ٔنه لو اكن هذا الطلب تقدم صباح اليوم كنا نقدو  ، نعتقد ب و
ىل  ٔنه منشيو مع اليوم التقدمي واملناقشة العامة،  ٔعتقد ب ه،   هنرضو ف

رو العارش  ا كنا ند ستمكل، وٕاذا استمكلنا صبا ا  دا صبا ٔنه  ة ٔساس ب
ة ونصف،  ة وال سا د سا رحبو وا دي  رو التاسعة والنصف، و ميكن ند
مكلو، ٕاذا مل  دا يف الصباح نقدرو  كونو ممكلني  ٔننا  ٔساس ب ىل  فقني؟  م
شتغل اليوم هذه العشية وٕان شاء  ل ال، ٕاذن  ل، اح روا، نقدرو، اح

دا كام هو، ٕاذن تفضل يل مت شتغل وفق ا.. هللا الرمحن الرحمي و مج ا لرب
لو يف ٕاطار ندوة الرؤساء سطري د   .ال

  .تفضل السيد املقرر

شار السيد  دل، مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  ابداملس
صادية   :ق

س احملرتم،  السيد الرئ
  السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل ٔعرض  ٔن  دته رشفين  ٔ ي  ٔنظار جملسنا املوقر نص التقرر ا  

شارن، مبناسبة  لس املس صادية مب ق جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
هتاهئا من دراسة مرشوع قانون املالية رمق  ، 2022لسنة املالية  76.21ا

ليه   .واملوافقة 
لجنة رشعت ابتداء من يوم االثنني   2021نونرب  15ولتذكري، فٕان ا

ٔنه  ش ٔول من مرشوع قانون املالية، وعقدت   6يف دراسة اجلزء ا
ات مطو وفق التوارخي التالية ، 2021نونرب  30و 19و 17و 15: اج

راسة ما يناهز  ث استغرقت ا ة من العمل 24ح  .سا
اح  دية ف لسيدة  ر  لشكر والتقد ه  ٔتو ٔن  وامسحوا يل يف البداية، 

ق رة  ى العلوي وز ر املنتدب  صاد واملالية والسيد فوزي لقجع الوز
ىل ما  ٔطر الوزارة  ملزيانية ومجيع مدراء و صاد واملالية امللكف  ق رة  وز
ٔرقام وإالحصائيات، مما سامه  لعديد من ا تقدموا به من معطيات، معززة 
نه والوقوف  اقشة مرشوع قانون املالية وقراءة مضام يف حتسني ظروف م

ث ساد نوع من التوافق إالجيايب والتعاون ع  ق، ح شلك دق ضياته  ند مق
ل دراسة هذا املرشوع ٔثناء خمتلف مرا   .املمثر 

لسيد موالي  لص عبارات الشكر  ٔ كام ال تفوتين الفرصة لتقدمي 
ٔشغالها، ولسيدات  سيريه  ىل حسن  لجنة،  س ا ٔكناو، رئ مسعود 

ٔسهمو  ن  شارن ا دية والسادة املس اقشة هذا املرشوع لك  ا يف م
ئق وتنوع  راهات الناجتة عن كرثة الو ومسؤولية، رمغ الضغط الزمين وإال
ىل لك  لجنة  ٔشكر الطامق إالداري  هبم  ا ة، وٕاىل  التقارر املصاح
سهيل معل السيدات والسادة  ل  ٔ هودات اليت بذلوها من  ا

شارن   .املس
ا ٔن م ٔمام جملسنا املوقر وجتدر إالشارة ٕاىل  قشة مرشوع قانون املالية 

ة اليت تضم ذوي اخلربة  ه املتنو ري لنظر ٕاىل  يس طابعا ممتزيا  ك
تخيب الغرف املهنية  عيني وم صاديني واج لني اق واملعرفة، من فا
ة يف تدارس وتعديل  ق ي شلك قمية مضافة حق ٔمر ا ات الرتابية، ا وامجلا

  .اليةمرشوع قانون امل

س احملرتم،   السيد الرئ
لسنة املالية  76.21ٕان إالطار املرجعي ملرشوع قانون املالية رمق 

سمتد مرجعيته من التوجهيات املتضمنة يف  2022 ٔنظار  ىل  املعروض 
مج احلكويم منوذج التمنوي، والرب ات ا ة وخمر ة السام   .اخلطب امللك

ٔمام جمليس الربملان  2022ة وبعد تقدمي مرشوع قانون املالية لسن
ليه من طرف جملس النواب، متت 2021ٔكتور  25بتارخي  ، واملوافقة 

شارن بتارخي  ىل جملس املس الته    .2021نونرب  14ٕا
لجنة املنعقد يوم االثنني  ٔول  ع ا ج ، 2021نونرب  15هذا، ويف 

صاد واملالية ق رة  اح العلوي وز دية ف رزت  قدمت السيدة  ٔ عرضا، 
داد مرشوع قانون املالية لسنة  ال سياق ٕا ليه  2022من  كام وافق 

ة من  ي مزيته مجمو ويل ا جملس النواب، مبا يف ذ السياق ا
ة من  صاد العاملي مبجمو ق ٓفاق  ر  ٔ ٔن تت ث من املنتظر  املؤرشات، ح

ٔساسا بـ اطر املرتبطة    :ا
شار الرسيع ملتحورات  - ٔكرث ن دوى و ٔكرث  لفريوس  ديدة 

 خطورة؛
اصة بني  - ة،  ولوج ارية والتك رات اجليوسياسية والت تنايم التو

ة والصني؛ ٔمرك دة ا ت املت  الوال
ولية - ٔسواق ا ٔولية يف ا ٔسعار املواد ا  .ارتفاع 

ة الوطنية اليت متزيت بربوز معامل  لظرف رة  رت السيدة الوز كام ذ
منو نتعاش الوط ٔن يبلغ معدل ا ث من املنتظر  سنة  %5.6ين، ح

ري املسبوق بناقص 2021 كامش  ، ومنو 2020سنة  %6.3، بعد 
ت الطلب، وسجيل القطاع  يس مبكو شلك رئ صادي مدعوم  اق

د يفوق  منو ج بفضل جمهودات عرصنة القطاع، والنتاجئ  %17الفال 
لمومس الفال   .املمتزية 
ات العامة ملرشوع قانون املالية لسنة  وتطرقت كذ  2022لتو

ٔساسية ممتث يف ٔربع مركزات  ىل  د  ي اس   :ا
صاد الوطين؛ - ق ٔسس ٕانعاش   توطيد 
عية؛ - ج ليات إالدماج والتقدم يف تعممي امحلاية   تعزز 
رشي؛  -  تقوية الرٔسامل ال
ليات احلاكمة -  .ٕاصالح القطاع العام وتعزز 
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ٔمه تدابري مرشوع قانون املالية لسنة ٔما ف كام وافق  2022 خيص 
 :ليه جملس النواب، فقد متثلت يف

ىل الرشاكت من  - ض السعر الهاميش جلدول الرضيبة  ٕاىل  %31ختف
لغ رحبها الصايف عن  26% لرشاكت الصناعية اليت يقل م سبة  ل

  مليون درمه؛ 100
لتضامن  - عية  ج د املسامهة  رمس سنة اع ح  ٔر  2022ىل ا

ل  ىل ا لرضيبة  اتيني اخلاضعني  اص ا ٔش شمل دخول ا ل
ة  ٔو الفالح خول املهنية  ة وا ق ة احلق ة الصاف وفق نظام الن
ة  ة الصاف اتيني واحملددة وفق نظام الن اص ا ٔش ل ا احملققة من ق

لغ ر  ٔو يفوق م ساوي  ة، وكذا الرشاكت اليت  ق حبها الصايف احلق
لهيا يف املادة  اء الرشاكت املنصوص  ست من  267مليون درمه، 

لرضائب كام وردت يف املرشوع؛  املدونة العامة 
د  - ىل الرشاكت واع لرضيبة  ٔسعار اجلدول احلايل  دية  ذف تصا

د؛ ٔفق تطبيق سعر مو ة يف  ٔسعار التناس  ا
  وحامية حقوق امللزمني؛تعزز وسائل إالدارة حملاربة الغش الرضييب -
ٔسايس لالستفادة من  - رشط  ثال الرضييب  م د معيار  اع

ر؛ س و يف جمال  ة من طرف ا ت املمنو ا  إال
ري  - ٔ ٔجر املدفوع ل سبة ل ل ل  ىل ا متديد إالعفاء من الرضيبة 

اية  شغيل  ٕاىل  ٔول  رب  31مبناسبة   ؛2022دج
ا - ر؛ٕاصالح الرضيبة ا ا ىل الس سهتالك املطبقة  ىل   لية 
ة من  - ب واملصابيح املتوه ب ٔ ىل ا سترياد املطبق  رفع رمس 

ىل املستوى  17,5%ٕاىل  %2,5 ة  ة الطاق ا يف ٕاطار تعزز الن
 الوطين؛

ىل  - سهتالك  ىل  لية  ا التزنيل التدرجيي لتطبيق الرضيبة ا
زة امل  ٔ الت وا ات وا شجيع بعض املنت ء، هبدف  لكهر سهتلكة 

ة والتمنية املستدامة؛  ٕاجراءات حامية الب
سهتالك،  - ىل  لية  يئ يف صيغة رضيبة دا تطبيق رمس ب

شلك خطر  لكرتونية اليت  ات والتجهزيات  ادة التدور لبعض املنت ٕال
ا دا يئ يف هناية دورة است   .تلوث ب

س احملرتم،  السيد الرئ
ضة ملضامني مرشوع القانون املايل من شلكت املناقش ة العامة املستف

دة  ال  ٔبدوا من  ٔساسيا،  شارن حمورا  طرف السيدات والسادة املس
د من تداعيات  ل ضيات  اء به من مق ىل ما  ات  مالحظات واقرتا
دوهنا مفص يف احملور املتعلق مبلخص  اجلاحئة، نوردها خمترصة ف ست

  .املناقشة العامة

ي مت  ايئ ا ست ويل  لون السياق الوطين وا ٕاستعرض املتد
داد مرشوع القانون املايل لسنة  زتاز 2022الهلام ٕا ث جسلوا  ، ح

دتنا الرتابية، بفضل السياسة  بلوماسية اليت عرفهتا قضية و ات ا ا الن
لقرار ا ٔيده هللا، واليت تعززت  ال امل  ٔممي احلكمية اليت يقودها 

سياق وراء  ويل  متع ا لبية الساحقة من ا ٔ رفض ا ري، وكذا  ٔ ا
ىل املناوئني خلصوم  شديد اخلناق  ٔخرى، مما زاد من  ٔطراف ا اءات ا اد
ولية يف املقاربة اجلدية لبالد  لمملكة، ورس الثقة ا دة الرتابية  الو

دي وواق ل  ايت  ىل مقرتح احلمك ا علاملركزة  لزناع املف   .عي وهنايئ 
لجنة  ل ا شارون دا ه السيدات والسادة املس ، تو وارتباطا بذ
رك  ٔمن الوطين وا ة وقوات ا ة امللك لقوات املسل بار  الل وٕا بتحية ٕا
ال الوقاية املدنية ملا قدموه من تضحيات  دة ور املليك والقوات املسا

ٔمن واستقرار بالد ىل  لحفاظ    .جسام 
ات اليت  ا ، مت استحضار تداعيات اجلاحئة والن ٕالضافة ٕاىل ذ و
هتا ٕاىل اختاذ إالجراءات  ث اكنت سباقة يف بدا هتا، ح حققهتا بالد ملوا
، ويه التجربة اليت اكنت  ال امل ة، بفعل فطنة  اق س رتازية 

لون جن اح امحل حمط ٕاشادة وتنويه دوليني، ويف هذا السياق، مثن املتد
لني فهيا وهني جبهود لك املتد ح م لتلق   .الوطنية 

شارون نتاجئ  هذا، وقد استحرض السيدات والسادة املس
ات السياسية  رية، داعيني ملواص ورش إالصال ٔ ستحقاقات ا

شاور مع خمتلف الفرقاء ابية، يف ٕاطار احلوار وال نت لقوانني    .املتعلقة 
، مت منو  وفضال عن ذ ستعادة ا ويل املمتزي  استحضار السياق ا

ٔورو  يل ملنطقة ا ا صادي العاملي لقوته تدرجييا، وتوقع ارتفاع الناجت ا ق
ٔسعار املواد  لرمغ من ارتفاع   ، ٔسايس لبالد صادي ا ق الرشيك 

ٔولية   .ا
لفت  لهيا مرشوع قانون املالية، اخ ىن  وخبصوص الفرضيات اليت ان

لس حول هذه الفرضيات، بني اجتاه ا ت ا ملواقف بني خمتلف مكو
ولية، واجتاه  ة الوطنية وا راعي الظرف ذرة،  يعتربها فرضيات واقعية و
لسياق  لنظر  لتحقق،  ري قاب  ٔن هذه الفرضيات هشة و ٓخر، يعترب 
حمك فهيا، ري م ة  سيك لث فرضيات  ني اعتربها اجتاه  ويل، يف   ا

صادية رو اق ت املا   .راعي فقط التواز
الت السيدات  ٔمجعت مدا وف يتعلق مبحور إالصالح الرضييب، 
امة  شلك د ٔن  ٔنه  ٔن إالصالح اجلبايئ من ش ىل  شارن  والسادة املس
ق إالنصاف والعدا  كفل حتق منوذج التمنوي اجلديد، مبا  ٔساسية لتزنيل ا

عية ج ة و   .الرضي
ال ات و ىل مالءمة خمر لعمل  ، فقد متت املطالبة  ىل ذ وة 

صادية واملالية، وكذا  ق ت مع املتغريات  لجبا رية  ٔ املناظرة الوطنية ا
ارشة ٕاصالح املدونة  ل م ٔ ت من  لجبا تزنيل مضامني القانون إالطار 

عوة ٕاىل مراجعة حاكمة النفقات اجلبائية لرضائب، كام متت ا مبا  العامة 
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لق فرص الشغل والرفع من القمية املضافة، وكذا ضبط  حيقق املردودية و
ٕالجراءات اليت تضمهنا حامية  ن  شلك واحض مشيد ن مفعولها الزمين  رس

  .لمنتوج الوطين
الت مبراجعة فورية  حملور املايل، طالبت العديد من املدا وف يتعلق 

د احلكومة ببعض الضوابط لقانون التنظميي لقانون املالية، حىت  ال يق
ستورية  يف املواعيد ا ك ائية، و ا وجود ظروف است واحلدود يف 

  .املتعلقة بدراسة مرشوع قانون املالية
ت  ة ببالد بلغت مستو ٔن املديونية العموم كام متت إالشارة ٕاىل 

ىل خماطر التضخم، وفقدان اخلزينة لسيوهتا وق اسية، مما ينطوي  درهتا ق
ىل القلق ما  ٔخرى ال تبعث  الت  لزتاماهتا، ف اعتربهتا مدا ىل الوفاء 

ر املنتج س   .دام يوظف يف 
لجنة حول  ا  لمطالبة بتقدمي احلكومة توضي ٔخرى  ٓراء  واجتهت 
ة  يف هتا املالية وعن  متويالت املبتكرة وطبيعهتا ومردود مصادر هذه ا

ة احلكومة ٕالشاكلية متويل، وف ٕاذا اكن مرشوع القانون املايل  موا ا
ىش مع املشاريع الكربى  ٔولية خللق سياسة مالية ت يتضمن إالجراءات ا

  .لمنوذج التمنوي
ٔمام  ائقا  شلك  ملغرب  ٔن القطاع البنيك  ىل  يد  ٔ هذا، وقد مت الت

ه اخلصوص ىل و   .متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
ة ٕانعاش ويف هذا السيا ٔبناك يف دينام خنراط ا ق، متت املطالبة 

ر،  ٔبناك لالس ادة النظر يف رشوط متويل ا صاد الوطين وٕا ق
مج  لبت يف ملفات القروض املتعلقة برب ، اليت "انطالقة"وإالرساع 

ٔال تتعدى ت املدة شهرا  ني  اليا مدة قد تصل ٕاىل سنة، مقرت ستغرق 
ٔمجع ث  دا، ح مج وا ر ىل اعتبار  الت  " فرصة"ت خمتلف املدا

دة هتدف ٕاىل متويل مشاريع الشباب بدون رشوط مسبقة، ٕاال  ادرة ج م
ة ق لق فرص شغل حق هتا يف  ا ق    .ٔهنا حتتاج ٕاىل التجويد لتحق

ىل الرمغ من  ٔنه  صادي، متت إالشارة ٕاىل  ق وف خيص احملور 
صاد الوطين، فٕان احلكومة اجتهت بقوة الوضعية الصعبة اليت جيتازها  ق

سمترار يف  الل  هتا، من  ات من استعادة دينام حنو متكني خمتلف القطا
جزء من خطة إالنعاش  سيج املقاوالت الصغرى واملتوسطة  تقوية 

فاع عن ومس  صادي، جبانب ا ل دمع " صنع يف املغرب"ق ٔ من 
ىل ه   املستوى القاري والعاملي، وكذا تفعيل إالنتاج الوطين وتعزز تنافس

ٔفضلية الوطنية   .لية ا
ة من إالجراءات اليت جيب اختاذها  ، مت اقرتاح مجمو ىل ذ الوة  و

متثل يف ورو واليت  صادية جلاحئة  ق د من التداعيات    :ل
ىل  - ري املهيلك وشجيعه  ٕاطالق ٕاسرتاتيجية وطنية لتحفزي القطاع 

صاد الوطين؛ندماج الت ق  درجيي يف 
ا املغرب؛ - ر ٔ ات التبادل احلر اليت  مي اتفاق  تق

ٔعامل وشجيع وسهيل املبادرة  - اخ ا مواص جمهودات حتسني م
ر اخلاص س  .و

ر العمويم  صصة لالس دات ا ع ٔمهية  ىل  لون  ٔمجع املتد لقد 
لغ  مع جماال 245بتخصيص م ه  ات التحتية مليار درمه مو ت الب

ر العمويم،  ايل لالس ىل سوء التوزيع ا ن  ة، مؤكد والطاقة والصنا
رية س   .وتدين مردوديته وضعف ٕاجناز الربامج 

ٔن هذا  الت  عي، اعتربت العديد من املدا ج حملور  وف يتعلق 
رب عية  ج و  امئ ا ذ خمتلف املرشوع يعكس ٕارادة قوية لتعزز د  تنف

ىل القدرة الرشائية  عية، واحلفاظ  ج ىل رٔسها امحلاية  ٔوراش، و ا
ديدة يف قطاعي  اصب مالية  ح م سمترار دمع املقاصة وف لمواطنني 
لهنوض  ٔوراش الكربى  ة، فضال عن مواص ٕاجناز ا التعلمي والص

شغيل   .ل
ٔن هذا املرشوع ٔخرى  الت  د  ملقابل، جسلت مدا ال حيمل ما يف

ابة عن انتظارات  ىل إال دم قدرته  عية و ج و  ق رهان ا حتق
ٔن رصد احلكومة  ة، معتربن  وتطلعات املواطنني يف جمايل التعلمي والص
ن  ة واحضة املعامل لهاذ ري اكيف وال يعكس رؤية ٕاصالح مع ٕاضايف 

ني   .القطا
ل ٕاصالح نظام الت ساؤل عن م د، ونظام املقاصة، وبناء كام مت ال قا

ة من  شارون مبجمو ىل ذ فقد تقدم السيدات والسادة املس
عي متثلت يف ج ات، مهت اجلانب    : قرتا

يش الشغل  - خراج مدونة التعاضد حلزي الوجود، ومتكني مف ٕ التعجيل 
م؛ ام مبها لق  من خمتلف الوسائل املادية واملعنوية 

ضيات القا - املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي  26.16نون إالطار تزنيل مق
ية حمددة؛ دة زم ٔج ٔمازيغية، وفق رؤية شام وب  ل

لوفاء  - الس اجلهوية  ٔهيل ا مواص تفعيل اجلهوية املتقدمة وت
ت التمنية؛  لزتاماهتا، بغية رفع حتد

عي، فضال عن رضورة ٕاقرار  - ج ني احلوار  ٔسسة وتق رضورة م
ت؛قانون ا  لنقا

منوي لتمنية املناطق القروية واجلبلية؛ -  وضع خمطط 
د - عي املو ج ل  ريا، تزنيل الس ٔ   .و

س احملرتم،   السيد الرئ
ربت السيدة  ساؤالت،  ىل خمتلف املالحظات وال يف معرض جواهبا 
رة عن استعدادها لعقد لقاءات دورية مع جلنة املالية والتخطيط  الوز

صا ق ضيات القانون التنظميي لقانون والتمنية  سجم مع مق شلك ي دية 
ات خبصوص تعديل هذا القانون اقشة لك املقرت  .املالية، وميكن من م

سيط املساطر ورمقنهتا  رب ت ربت عن الزتام احلكومة بتعزز الثقة  كام 
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رتقاء  ال املواطنني ورسيع البت يف طلباهتم و وحتسني ظروف استق
ٔحاكم املسبقةخلطاب السيا   .يس، فضال عن جتنب ا

ٔنه وضع من بني  ىل  ٔكدت  مج احلكويم،  ٔن الرب ش ٔثري  وحول ما 
ٔن  شارية، و منوذج التمنوي اجلديد، وفق رؤية  ات ا ته تزنيل خمر ٔولو

مج احلكويم،  2022مرشوع قانون املالية لسنة  سجم مع مضامني الرب ي
عيا و  ىل وحيمل يف طياته نفسا اج سجيلها  دة اليت مت  ٔن الز احضا، كام 

و بـ ملزيانية العامة  ر  س دات  ماليري درمه،  10مستوى اع
ٔساس  ٓخر مت توجهيه  ة، ونصفها ا َص نصفها لقطاعي التعلمي والص ُخّصِ

ٔوراش الكربى والصغرى مج ا ر شغيل الشباب، يف ٕاطار   .ل
لفرضيات اليت داد مرشوع قانون املالية وف يتعلق  لهيا ٕا  اركز 

د موضوعية، 2022لسنة املالية  ٔهنا تبقى  رة  ، اعتربت السيدة الوز
ويل عتبار السياق ا ذ بعني  ٔ   .وت

ىل  عية واحلفاظ  ج ات  ٔن احلكومة قد جعلت القطا ٔكدت  كام 
اهتا يف هذا املرشوع ىل رٔس تو لمواطنني  ٔن القدرة الرشائية  ، مربرة ب

سهتالك يف العامل  ٔسعار عند  رتفاع احلايل ل ٔدت ٕاىل  العوامل اليت 
ٔقوى مما  شلك  ي يعرفه العامل  صادي ا ق نتعاش  رجع ٕاىل  وببالد 
انب  ٔسعار الطاقة، ٕاىل  ه  ي عرف ري ا وقعا، ولالرتفاع الك اكن م

ت املسمترة يف سالسل التوريد العامل  وليةضطرا ة ا   . ية وحركة املال
ٔسعار هذه  ٔي تغيري، فاستقرار  ٔن املواد املدمعة لن تعرف  ٔضافت ب و
الل تعويض الفارق بني هذه  رب دمع املقاصة، من  املواد يبقى مضمو 
ٔن احلكومة قررت تعليق الرسوم  ولية، كام  ٔسعار السوق ا ٔسعار و ا

ٔسعار الق ل ضامن استقرار  ٔ مليار درمه  7.7مح، وخصصت امجلرية من 
ة  ٔخرات املتعلقة برتق ٔداء املت ٔساسا  صت  ٔجور، ُخّصِ دة يف كت ا كز

يت    .2021و 2020املوظفني لس
ٔكدت  ضيات القانون إالطار لٕالصالح اجلبايئ،  وف يتعلق بتزنيل مق
ىل توصيات املناظرة الوطنية  ضيات هذا القانون متت بلورهتا بناء  ٔن مق ب

ل مخس حو  ٔ ل  شلك تدرجيي دا مت تزني  ث س ت، ح ل اجلبا
  .سنوات

ة من التدابري الهامة يف ٕاطار هذا  ٔساس مت ٕادراج مجمو ىل هذا ا و
ىل الرشاكت الصناعية ٕاىل  ض سعر الرضيبة   %26املرشوع، مهنا ختف

متلص  اء الرضييب، فضال عن تعزز الرتسانة القانونية حملاربة ا وتوسيع الو
ري و  ل ٕادماج القطاع  ٔ يف اجلهود من  ك الغش الرضييب، وكذ 

مع  دالها  ٔمكن من التحفزيات اجلبائية واس املهيلك والتقليص ما 
ٔهداف ق ا   .العمويم املبارش املرشوط بتحق

ىل  لرضيبة  ٔسعار اجلدول احلايل  دية  ذف تصا ٔما خبصوص ٕاجراء 
ٔولية هت ٔسعار الرضيبة الرشاكت، فٕانه يعترب مر  سيط هيلكة  دف ٕاىل ت

سيب  لتقائية التدرجيية حنو تطبيق سعر  ق  ىل الرشاكت، قصد حتق
ولية الفضىل ىل املامرسات ا ا  ا ا اجلبايئ وانف د مالءمة مع نظام   .مو

ٔكدت  ل،  ىل ا لرضيبة  ٔشطر املتعلقة  ادة هيلكة ا ٕ وف يتعلق 
ٔن هذا ال  رة ب وي السيدة الوز تدبري هيدف ٕاىل دمع القدرة الرشائية 

ىل تزني وفق مقاربة  نيا والطبقة املتوسطة، وستعمل احلكومة  خول ا ا
ٔن احلكومة ستعمل  اء هذه الرضيبة، مضيفة  مشولية متكن من توسيع و
سبة  ل ادية  ٔكرث ح ىل القمية املضافة جلعلها  رسيع ٕاصالح الرضيبة  ىل 

ل  ن لمقاوالت دا اع د ل مخس سنوات، فضال عن مواص ٕار ٔ
تَِحقة ىل القمية املضافة لفائدة املقاوالت املُْس   .الرضيبة 

دة ٕاجراءات  ٔن ٕادارة امجلارك اختذت  رة  ٔفادت السيدة الوز هذا، و
شاء  ٕ هتريب  ٔمهها تعزز املنظومة احلالية حملاربة الغش وا فرقة وطنية "من 

شديد املرا "لجامرك ٔخرى ل سيق مع السلطات املتد ا ة وتعزز الت ق
هم يف احلد من هذه  صاديني، هبدف ٕارشا ق لني  والتعاون مع الفا

 .الظاهرة
س  ن ل لجوء  ٔن ا رة  ٔوحضت السيدة الوز وخبصوص املديونية، 
لرثوة وفرص  ر املنتج  س متويل  ا  د ذاته، ٕاذا اكن مو مش يف 

ٔكدت ات  الشغل، و ىل اسهتالك املنت لية  ٔن تطبيق رضيبة دا ب
ه البحث عن موارد  س الهدف م ء ل لكهر زة املسهتلكة  ٔ الت وا وا
خنراط يف تطبيق  ٔساس ٕاىل  ريم  متويل املزيانية، بل  ة  ٕاضاف
ضيات القانون إالطار  ة وتزنيل مق ة الطاق ا ق الن اسرتاتيجية بالد لتحق

جت ائدات هذه الرضيبة لفائدة يف هذا  صندوق دمع "اه، وستخصص 
عي ج سك  عية وال ج   ". امحلاية 

ية مجليع  ىل ٕاقرار املسامهة التضام ٔن احلكومة معلت  ٔضافت ب و
ل الطبقة املتوسطة، ومت الرفع من نفقات  ٔن متس مبداخ الرشاكت، دون 

ر بـ  ن، مع ماليري درمه، مما سميكن من ضام 10س ن استقرار ا
حكام  ٔن املستوى احلايل ملديونية اخلزينة يبقى مستداما وم إالشارة ٕاىل 

ن ة حمفظة ا لنظر ٕاىل الهوامش املتوفرة وب ه،    .ف
ىل توطيد  ٔن احلكومة حريصة  ىل  ٔكدت  وف يتعلق بتزنيل اجلهوية، 

منوي لت خيار دستوري ودميقراطي وبديل  ار اجلهوية  عرث السياسات خ
الية ف خيص  ت ا ىل التفاو ة املركزية واملمركزة يف القضاء  العموم
رشية  لتمنية ال ا ورافعة  ق منو حق رات، وجيعل مهنا قطبا  س
رسيع بتزنيل ورش  ، مع ال و ٔساسيا  اك  عي ورش ج رتقاء  و

  .الالمتركز إالداري
ٔخر، الزتمت احل   : كومة مبا ييلويف سياق 

سهتالك  - ىل  لية  ا تنظمي يوم درايس ملناقشة موضوع الرضيبة ا
؛  يف مشوليهتا مطلع السنة املق

ة  - اصة بصنا ديدة  ة صناعية  لق ب ظومة الصيد البحري و دمع م
ة  صنا ٔخرى  يق املنظومات الصناعية ا ىل غرار  السفن، 

رات؛  السيارات والطا



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

6 

ٓخرربيع  26 سمرب 02( 1443 ا  )2021 د

ٔهيل املدرسة ا - ر ت ٔفق استقطاب القطاع اخلاص لالس ة يف  لعموم
طق  مع البعيدة عن م ليات ا رب ٕاقرار  ٔكرب يف قطاع التعلمي  شلك 
ظومة الرتبية  ة، متاشيا مع ٕاصالح م إالعفاءات يف املنظومة الرضي

عية؛ ج  والتكون وورش امحلاية 
ة - ٔ فرض الرضيبة وعقلنة إالعفاءات الرضي د رتام م اما مع ا س ، ا

ضيات القانون إالطار   .مق

س احملرتم،  السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ات  ىل تقدمي مقرت لجنة  ت ا ك يف ٕاطار دراسة مواد هذا املرشوع، ا

ات الربملاني مو ة تعديالت قدمت من طرف احلكومة وخمتلف الفرق وا
ددها  ملغرب، واليت بلغ  لشغل  حتاد الوطين  شارا  تعديال،  250ومس

  : نوردها كام ييل
لحكومة؛ 7 -  تعديالت 
لبية؛ 35 - ٔ  تعديال لفرق ا
لفريق احلريك؛ 44 -  تعديال 
شرتايك؛ 34 - لفريق   تعديال 
ملغرب؛ 15 - لشغالني   تعديال لفريق إالحتاد العام 
 لعام ملقاوالت املغرب؛تعديال لفريق إالحتاد ا 26 -
لشغل؛ 31 -  تعديال فريق إالحتاد املغريب 
لشغل؛ 22 - ميقراطية  ة الكونفدرالية ا  تعديال مجمو
عية والتمنية املستدامة؛ 22 - ج ة العدا  مو  تعديال 
ملغرب 14 - لشغل  حتاد الوطين  شاري    .تعديال ملس

لجنة يوم  ا مطوال، خصص اج 2021نونرب  30هذا، وقد عقدت ا
ٔول من مرشوع القانون  ىل مواد اجلزء ا لبت يف التعديالت والتصويت 

لجنة 2022املايل لسنة  ة من طرف ا ول دد التعديالت املق غ   39، وبل
ال، ومت رفض  تعديال من طرف  150تعديال، ف مت حسب  61تعدي

  . مقدمهيا
ىل التعديالت املق لجنة  ىل مواد اجلزء هذا، وقد صادقت ا دمة و

دول التصويت املرفق هبذا التقرر ٔبوابه وفق  ٔول من مرشوع القانون و   .ا
ٔول من مرشوع قانون املالية رمق  لسنة  76.21وعند عرض اجلزء ا

ة التالية 2022املالية  لن لجنة معدال  ليه ا   :ىل التصويت، وافقت 
  ؛11= املوافقـون
 ؛03= املعارضون

  .10= ناملمتنعو

 .شكرا

سالسيد    :الرئ
ت ىل التوق لجنة، وشكرا جزيال    .شكرا جزيال، السيد مقرر ا

ت، شكرا جزيال   .اكن تقررا ال يف احملتوى وال يف الشلك وال يف التوق
ل عن فريق التجمع الوطين  ٔول تد ب املناقشة، واللكمة  ٓن  ح ا ٔف

ٔحرار   .ل
س   .تفضل السيد الرئ

ش  يل وراكٕاىل ما كنت   .غي تتلكم ندوزو 

شار السيد دمحم البكوري   :املس
﷽  

س احملرتم،  السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  احلضور الكرمي،

ٔحرار من  مس فريق التجمع الوطين ل ٔماممك  ل  لتد رشف اليوم  ٔ
ٔول مرشوع قانون موقع فر  ي يقود احلكومة ملناقشة  ٔول ا يق احلزب ا

رشيعية احلالية، يف  ليه جملس النواب، يف هذه الوالية ال مالية، كام وافق 
داده يف  ي مت ٕا رشيع الربملاين، وا مة من زمن التدبري احلكويم وال حلظة 

الٕ  ائية وسياقات ختتلف بني ما هو سيايس، مرتبط  داد ظروف است
ه تداعيات اجلاحئة ذروهتا،  عي بلغت ف ت العامة، وما هو اج ا لالنت
رت  عية وخمية،  صادية واج واليت اكنت لها بطبيعة احلال تداعيات اق

ته ىل لك مكو متع و ىل ا رها املبارشة  ٓ.  
ال  ىل ثقة  اح العلوي  دية ف ٔه السيدة  ٔن  بداية، امسحوا يل 

ٔول امرٔة تتق هذا امل حف صاد واملالية،  رة لالق هنا وز ظه هللا بتعي
لمرٔة  د ذاته مفخرة  رخي احلكومات املغربية، وهذا يعد يف  املنصب يف 
ربة يف  ة ملا رامكمتوه من  اء ن ٔن هذا التعيني  يد  ٔ لك، وا املغربية 

دمك يف ٕابداع احل سا ٔعامل، وهو ما س لول ٕالجياد جمال تدبري املال وا
ىل رٔسها تزنيل  ة، و ة املرتق تلف السياسات العموم متويالت الرضورية  ا

عية ج   .ورش امحلاية 
ي  ر املنتدب فوزي لقجع، ا ٔيضا ٕاىل السيد الوز الشكر موصول 
راية الواسعة يف جمال تدبري املزيانية العامة، وهو ما  يعد كفاءة مشهود  

ده مبعية ال  سا ىل رٔس هذا القطاع س مهتام معا  رة يف ٕاجناح  سيدة الوز
  .الهام

ستحرض  ٔن  اقشة مضمون هذا املرشوع، البد  ل اخلوض يف م وق
ة حساسة وصعبة اء يف ظرف ث  داده، ح ه وسياقات ٕا   .ظروف هتي

ٔول  داد  ، و امحلد، من ٕا ت بالد فعىل املستوى السيايس، متك
رشيعية، امة  ت  ا ت مرت يف  انت ا د، انت وية يف يوم وا جامعية و
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ىل املستوى  ة، سواء  لزناهة والشفاف جو من املسؤولية متزيت نتاجئها 
و ونضج  مللموس صالبة مؤسسات ا ت  ٔثب  ، ٔو اخلار يل  ا ا
برية يف  نوا بدورمه عن مسؤولية  ٔ ن  لني السياسيني، ا خمتلف الفا

اسبة وطنية قال الشعب فهيا  التعاطي مع نتاجئها، قرتاع م ث اكن يوم  ح
لنتاجئ  ث اكنت  ميقراطية، ح لكمته وسامه من موقعه يف تطور العملية ا
ىل  ٔ التداول  د كرس م ميقراطي و رها يف تعزز املسار ا ٓ هنائية  ا
ربها  اللها املواطن عن ٕارادته القوية يف التغيري، وبعث  رب من  السلطة، 

و واملناوئني ملسار ر  ٔلفوا ابزتاز ا سائل قوية للك املشككني، ملن 
ىل التغيري وتطلعه  ديث، عكست مدى وعيه وقدرته  ميقراطية والت ا
ه العدا  لجميع، مغرب تتحقق ف سع  ق التمنية يف مغرب ي لتحق
لشغل، وحيظى  كرامة، جيد فرصة  ه املواطن  ش ف الية، يع عية وا ج

ة والتعلميب ىل رٔسها الص   .ولوج سهل خلدمات القرب و
ٔهيا السيدات  ا،  اتق ىل  ٔلقاها املغاربة  ٕان املسؤولية السياسية اليت 
لبية  ٔ ٔحزاب ا ت، مبعية  ا نت حزب وطين، تصدر نتاجئ  والسادة، 
دة  ل مسا ٔ ٔ اليوم من  شعر جحمها وجسامهتا ونتعب س ة، جعلتنا  احلكوم

ق فرص إالقالع السيد رئ ىل حتق لبية،  ٔ لفائنا يف ا س احلكومة، مبعية 
ت  لعدا التمنوية الشام واملنصفة للك مكو شود املرخس  التمنوي امل

ليه مع املغاربة لتايل ٕاجناز ما تعاهد  متع، و   .ا
س،   السيد الرئ

ل هذا ا اقشة مرشوع القانون املايل السنوي دامئا دا لس تزتامن م
رى املسرية  ني يف التارخي السيايس املغريب، ذ املوقر مع حمطتني هام
ان تؤطرهام دامئا خطب  اس يد، م ستقالل ا اخلرضاء املظفرة وعيد 
ال  لن عهنا  ٔ ٔكرب، اليت  ة مسرية اجلهاد ا ة ثورية تواصل لك جشا ملك

ؤسسايت حملرر الصحراء، امل دمحم اخلامس رمحه هللا، مرورا مبر البناء امل
ه،  ل احلسن الثاين قدس هللا رو ال امل الرا ين املغرب احلديث 
ال امل دمحم السادس حفظه هللا هذا اجلهاد،  ويواصل وارث رسهام 
 ٔ هتا، مدافعا عن مغربية الصحراء، مكبد سبات وحام ىل صيانة املك مؤكدا 

ا ٕاىل خمتلف  و ه، وم الرشاكء لتوضيح موقفهم من هذه فاصل ال رجعة ف
ٔساسيا  لمساومة، وعنرصا  ري قاب  دئية ومصريية و القضية، اليت تبقى م
ٔراضيه، وحتديد جما البحري والربي معا من  ىل اكفة  يف سيادة املغرب 
ىل ٕاقرار التمنية الشام يف اكفة ربوع  ٔخرى  ة  شتغال من  ة، و

رب حماربة الفقر  ث يقود العاهل اململكة،  وخمتلف مظاهر الهشاشة، ح
ي يؤرق  ٔوضاع الثالوث ا هنوض ب الن عن ا رب إال الكرمي ثورة جممتعية 
ة والتعلمي وتوفري الشغل  رتقاء خبدمات الص ل املواطن املغريب، وهو 

كرامة ش  سىن  الع   .القار، حىت ي
سامه ٔن  ٔحرار   يف تزنيل ورش ولنا الرشف يف فريق التجمع الوطين ل

عية وتعممي التغطية الصحية مجليع املغاربة من موقع رئاسة  ج امحلاية 
احلكومة، حتت إالرشاف املبارش جلال امل حفظه هللا وتوجهياته 

اللمك  ل مؤسسة الربملان ومن  لبية كذ دا ٔ السديدة ومن موقع ا
كام   ٔ ث  ر، ح رة والسيد الوز ن حمور العملية ٔيضا، السيدة الوز ش

متويالت الرضورية ٕالجناح  لبحث عن ا ة  ة املل ا ل ا، نظرا  ٔساس جنا و
لهيا يف  عية املنصوص  ج و  ي سيؤسس  متعي، ا هذا الورش ا

ستور   .ا
اء يف 2022ٕان مرشوع قانون املالية  ليه جملس النواب،  ، كام وافق 

ٔ صادي دويل ووطين م ورو السلبية ظل سياق اق ٔزمة  ر بتداعيات 
صاد الوطين ق ت    .ىل مجمل مكو

ة اليت اختذها  اق س لقرارات  ٔن ننوه  ويف هذا الصدد، ال بد 
ت بالد من  صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، اليت مك
صادية  ق ف من تداعياهتا  ئية والتخف التحمك يف الوضعية الو

ج ٔولوية و ة، تعطي ا اق د سياسة اس الل اع عية، وذ من 
ات الهشة املترضرة من  متع وكذا دمع الف سان وسالمة ا ة إال لص

  .تداعيات هذه اجلاحئة
لنظر ملا حتقق من نتاجئ وما بذل من جمهودات، فٕاننا من هذا املنرب  و

ساء ور عة ٕاىل لك السلطات والهيئات، من  ة رفع فهيا الق ال الص
رك  ٔمن الوطين وا املدنية والعسكرية والتعلمي والسلطات احمللية وقوات ا
دة والوقاية املدنية وعامل  ة والقوات املسا ة امللك املليك والقوات املسل
ريمه من الساهرن  ار و ني والت امالت النظافة ولك املهنيني والفال و

وا لك ٔم نا وحصتنا، ممن  نا وسالم ٔم اخلدمات الرضورية وزودوا  ىل 
واء  شهم اليويم، لك من موقعه، يف اح لك ما حيتاجونه يف مع املواطنني 

رها ٓ   .اجلاحئة والتقليص من 
ه  ية اليت توا ٔم زة ا ٔ ٔيضا ٕاىل لك ا ر موصول  الشكر والتقد
ىل رٔسها  صالها و اهدة ٕاىل اس ة الظاهرة إالرهابية، وسعى  ا ش

سيج"مؤسسة  ات  (BACIJ1) "ال ابعة امجلا شتغل ليل هنار يف م اليت 
ات  زجعهم جنا ن  ا ا داء ب وخصوم ٔ خ املتواطئة مع  إالرهابية ا
ٔدوارها  ن ب ة واليقظة اليت تتعامل هبا ومشيد اق الس وهني  اململكة، م

ٔشقاهئا ٔصدقاهئا و ة وتعاوهنا البناء مع رشاكء اململكة و   .اخلارج
ول، ونقدم العون حنن  ، حنرتم سيادة ا ري ل يف شؤون  ب ال نتد

د، ولكن يف مقابل  ٔ ىل  ساوم بذ  ٔصدقائنا، وال  ٔشقائنا ولك  جلرياننا و
ىل ب وال يتعامل معنا بوضوح، وفق هنج  رفض من يقايض  ذ 
اللته  ادرة يقودها  د دبلوماسية م ه لقوا ٔسس ف عبقرية م جشاع، 

د بريق   .ار 

س،  السيد الرئ
ل  ٔح ٔنه  داد هذا املرشوع وسياقات بنائه، ٕاال  لرمغ من ظروف ٕا
ٔداء  اسبة ننوه فهيا ب ستورية، ويه م ا ا ٓ ىل جملس النواب يف 

                                                 
1 Bureau Central d’Investigations Judiciaires 
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ي يبقى مقدسا  ستوري، ا د ا ا لهذا املو رتا احلكومة يف هذا إالطار 
ر ، شا و ن لزمالئنا يف جملس ومصو من طرف مجيع مؤسسات ا

ث قدموا حوايل  ٔداهئم، ح تعديل مبعية احلكومة، اليت  129النواب حسن 
ه  12قدمت بدورها  لت ما مجمو لجوء ٕاىل  31تعديال وق تعديال دون ا
لفصل  فع  رة تعزت  77ا لسيدة الوز ستور، ويه مقاربة محمودة  من ا

داد قوانني املا ٔهتا يف ٕا شارية اليت بد   . لية مع الربملانل
ن رابطوا  شارن، ا لس املس ٔيضا لزمالئنا مب ه  ر مو نفس التقد
بري وتعاطي ٕاجيايب مع املرشوع  ىل نضج  اللها  نوا من  ٔ ليال طوال 

اض، قدموا  ٔمهية  250وحبامس ف ري ب تعديل عكست جحم إالملام الك
لت معه احلكومة ي تفا ضيات هذا املرشوع، اليشء ا ولها لـ  ومق  39بق

ىل  150تعديل وحسب  هبية اليت تفرض  د ا لقوا م  رتام  تعديل، يف ا
ا رتا   .الربملان واحلكومة معا ا

ل جمليس الربملان  لتعديالت يف حمطة التداول دا ٕان تقدمي احلكومة 
لس النواب و 12( شارن 07تعديل مب لس املس ، وهبذا )تعديالت مب

 ٓ مترر احلجم ويه حمارصة  ستورية واستعامل مؤسسة الربملان  ال ا
ىل هذا املرشوع، ويف ذ  ة  ية ٕالعطاء ملسة ٕاضاف ٕابداعها تبقى فكرة ذ
ا  مس فريق ىل إالبداع، مطالبني  شكك يف قدرة هذه احلكومة  رسا ملن 
ل  ٔ لاملية، من  ىل القانون التنظميي  ل  برضورة ٕاقرار تعديل مستع

داد قوانني املاليةٕاعطاء فرصة ٔ    .كرب ٕالرشاك الربملان يف ٕا
برية، ومت  ىل كفاءات  ي يتوفر اليوم  ٔن جملسنا املوقر ا يد  ٔ وا

رشيعي والرقايب %70جتديد خنبه حبوايل  ، سيعطي القمية املضافة لعملنا ال
ال   .مستق

س،   السيد الرئ
،  دم اليقنيلرمغ من جو  ورو احئة فريوس  ي فرضته  واخلوف ا

ري من  ك ٔزمة الصحية  ٔثريات هذه ا ، و امحلد، يف تدبري ت جنحت بالد
ر من ب  ت، نذ دة مستو ىل  ة يف التعامل معها  ىل احلزم والرس هنا 

ل املثال ال احلرص   :س
ىل املستوى  - ٔزمة الصحية وفق املامرسات اجليدة املعمتدة  تدبري ا

ويل؛   ا
لمتويل؛ - ا  سري ولو ف من حتمالت املقاوالت وت   التخف
ري املهيلك؛ - ٔرس العام يف القطاع املهيلك و مع ل   تقدمي ا
ة من ٕاقرار ضام - اص متكني املؤسسات واملقاوالت العموم ن 

امئة؛ ديدة بغرض تعزز متويالهتا ا   لالستفادة من موارد مالية 
دت يف زمن  - ٔ عي يف لك القوانني املالية اليت  ج حضور البعد 

، 2021اجلاحئة، مهنا القانون املايل املعدل والقانون املايل لسنة 
  .2022ومرشوع قانون املالية لسنة 

س،   السيد الرئ
ىل مستوى استدامة ٕان الرتاكامت إالجي ابية اليت حققهتا بالد 

ت جعز  صادية اكنت هتدف ٕاىل التحمك يف مستو رو اق ت املا التواز
عتبار  ذ بعني  ٔ قلب، ي صادي دويل م املزيانية واملديونية، يف سياق اق
ل  ٔ ٕالجراءات والتدابري اليت جيب اختاذها من  ت الكربى املرتبطة  الرها

، وتطور ٕاعطاء دينام ورو ٔزمة  الل فرتة ما بعد  صادي  ق شاط  ل ة 
صادي ببالد ق   .السياق الصحي و

الل شهر  ر الفريوس ببالد  اك راجع معدل  ٕاننا نعترب اسمترار 
ٔكتور ونونرب  رب و يئ وبقائه حتت  2021شت ىل حتسن الوضع الو مؤرش 

ٔن العامل لام  ىل املستوى الوطين،  ٔنفاسه بعد احلديث  السيطرة  س 
كرون"ٔن وجود سال  امسة" ٔوم ة  ا مما يؤرش ملو   .جبنوب ٕافريق

ل 2022ٔما ف خيص قراءتنا ملرشوع قانون املالية لسنة  ، فٕاننا دا
طلق احملاور  ٔنه من املهم دراسته من م رى  ٔحرار  فريق التجمع الوطين ل

  :التالية

ٔول صادي : احملور ا ق سنة السياق    2022ملرشوع قانون املالية ل
صادي الوطين ٕاال يف سياق حميطه العاملي،  ق ال ميكن قراءة السياق 

  :ويف هذا الصدد نقف عند املؤرشات التالية
  :ىل املستوى العاملي -

  صادي ق منو  ه استعادة ا س العاملي قوته تدرجييا مع توقع منو 
  ؛2021يف سنة % 5.9

 سبة توقع ارتفاع الناجت يل اخلام ب ا ٔورو يف سنة % 5 ا مبنطقة ا
  ؛2021

  سبة ارية ب خلدمات الت يف الفصل % 9راجع املبادالت املتعلقة 
ٔول من سنة    ؛2021ا

  لسلع بنحو ارة العاملية    ؛2021سنة % 10.8توقع انتعاش جحم الت
  سبة ٔولية ب ٔسعار املواد ا سنة  2020سنة % 34راجع  مقارنة 

ول عند هناية سنة و  2019 شلك    .2021ارتفاعها 

  :ىل املستوى الوطين -
  سبة ما بني الفصل الثاين من % 12.8هناك ارتفاع معدل البطا ب

  ؛2021ونفس الفصل من سنة  2020سنة 
  يل اخلام % 52.5كذ ارتفاع معدل املديونية من ا من الناجت ا

  ؛%76ٕاىل 
 لنقل اجلوي اخنفاض القمية املضافة لقطاع النقل يف  شقه املرتبط 

سبة    ؛%29ب
  خلارج، حبوايل دة حتويالت املغاربة املقميني  اية شهر % 46ز ٕاىل 

  غشت املايض؛
  بية املبارشة، مبا يقارب ٔج رات ا س   %.16ارتفاع 
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ري املسبوقة،  واستحضارا ملا سبق، ويف ظل هذه الوضعية الصعبة و
ىل الظر  بري  شلك  رت  ٔ ، نعترب اليت  عية ببالد ج صادية و ق ة  ف

عي طي الفرتات  ج صادي و ق ا  الالت اليت رامكها منوذج خ ٔن 
صاد الوطين  ق ىل استعادة  بري  شلك  رت بدورها  ٔ السابقة، واليت 
ٔقمل مع التحوالت  لت ت كذ مدى قابليته  ىل املدى القصري، بي ته  لعاف

ىل املديني املتوسط العميقة اليت  ٔزمة  ٔفق ما بعد اخلروج من ا تلوح يف 
  .والبعيد

ٔزمة  ر السلبية  ٓ الرمغ من ا د"ف اليت َعرت عن خضامة " 19-وف
عية وضعف  ج ات  ه القصور يف القطا ٔو ري املهيلك و صاد  ق

 ٔ ٔننا نعتربها يف فريق التجمع الوطين ل عي، ٕاال  ج ٔمان  حرار شباكت ا
الل تزنيل  رسيع التغيري من  ىل  فرصة لتحويلها ٕاىل رافعة قادرة 
ديدة يف مسار  منوذج التمنوي وٕاضافة لبنة  لجنة اخلاصة  الصات ا

صادي ق منو    .رسيع وثرية ا
مج  ملقاربة اليت اعمتدها الرب ٔن ننوه  سعنا هبذه املناسبة ٕاال  وال 

ات تقرر صاد  احلكويم لتزنيل خمر منوذج التمنوي اجلديد لبناء مقومات اق ا
اوب مع  ا، يف ٕاطار الت ٔكرث اندما عي  قوي وتنافيس ومنوذج اج
كرس احلاكمة اجليدة يف  ٕالضافة ٕاىل  انتظارات املواطنني واملواطنات، 

  .التدبري العمويم
مج احلكويم  بتة يف الرب ٔولوية وطنية  عية يه  ج  ٔ ٕان املس

ا ىل الطابع 2022رضة بقوة يف مرشوع قانون املالية لسنة و ٔكد  ي  ، ا
ٔوراش ذات الطابع  ذ خمتلف ا ة لتنف عي وفق ٕارادة قوية وطمو ج
م هبذه  ه عية، ويف ذ  ج ىل رٔسها امحلاية  سرتاتيجي، و

ات اليت تعاين من  لف سبة  ل ٔولوية، خصوصا  ات وٕاعطاهئا ا الفقر القطا
ي سيعزز الثقة يف  عي ا ج سك  ي نعتربه ٕامسنت ال والهشاشة، وا

كرامة ش  لتايل الثقة يف ب ما دام املواطن سيع   .مؤسساتنا، و

س،   السيد الرئ
لك ٕاجيابية اخنراط بالد الواحض واجلريء يف تزنيل ورش  ل  س

ر  ي يعترب مبثابة اس عية، وا ج رشي واستقطا امحلاية  لرٔسامل ال
صاد الوطين، ويه معلية من  ق ه يف  ري املهيلك ٕالدما لقطاع  يا  ذ
دة  ة مضن قا ري مدر ات واسعة  ى ف ل  ت ا ٔهنا حتديد مستو ش
طمئنان ٕاىل  ٔمل والثقة و ادة ا ٔنه كذ ٕا املعطيات الوطنية، ومن ش

ىل ٔبنائه، والعمل  رامة  متع، وحفظ  عية  ا ج ق املزيد من العدا  حتق
الية   .وا

ٕالصالح اجلبايئ،  ٔيضا مضامني القانون إالطار املتعلق  مثن  ٕاننا 
كفل  دمج ومستدام،  ديد، م منوي  ٔساسية لبناء منوذج  امة  عتباره د

عية ج ة و   .إالنصاف والعدا الرضي
زتاز هب ذه املقاربة املمتزية، اليت اعمتدهتا ونود هبذه املناسبة التعبري عن ا

لمؤسسات واملقاوالت  صادي واملايل  ق منوذج  ل الرفع من ا ٔ بالد من 
ٔوراش  ديد ملواص دمع ا عي  سا لعقد اج ٔس ي نعتربه ت ة، وا العموم

عية الكربى ببالد   .ج
ٔمه يف جمال توسيع هامش حرية املب ادرة ويبقى يف نظر الرهان ا

ني العام واخلاص،  واملقاو ببالد هو مواص تطور الرشاكة بني القطا
ية والتدبريية  ق التاكمل بني القدرات التق ٔنه حتق خيار اسرتاتيجي، من ش
ر القوي  ٔ ني معا يف متويل املشاريع الكربى ذات ا لقطا واملالية والقانونية 

اصب الشغل داث م منو وٕا    .ىل ا
ستحرض مضمون اخلطاب املليك السايم وملوا ت،  د ة هذه الت

ٔوىل من الوالية  رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا مبناسبة اف
  .احلادية عرش

سنة  دات مرشوع قانون املالية ل لمحور الثاين املتعلق مبست سبة  ل
2022:  

ٔن مضامني مرشوع قانون ٔحرار  املالية  نؤكد يف فريق التجمع الوطين ل
تاح  2022لسنة  هنل من مضامني اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف

ث  ٔوىل من الوالية احلادية عرش، ح رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا ا
منوذج التمنوي اجلديد، حبيث  ات تقرر ا ٔجرٔة خمر مج احلكويم ب الزتم الرب

هود احلكويم ف خي ص تعدد محو التدابري تبقى فرصة لنا ليك نقدر ا
عددة،  ت م ىل مستو صادي واملايل  ق ذة يف الشق  وإالجراءات املت
ي نعتربه  عي واملؤسسايت، ا ج ستقرار  ىل  ل يف مصمي احلفاظ  تد
ىل  لتغلب  رمهتا،  و  ٔمن واستقرار ا ىل  رشطا من رشوط احلفاظ 

دة مستو ىل  ٔزمة الصحية  ٔثريات هذه ا ٔمههات ر من    :ت، ونذ

صاد الوطين ق ٔسس ٕانعاش  سبة لتوطيد    :ل
لغ  - ر العمويم، مبا يف ذ  245ننوه بتخصيص م مليار درمه لالس

دة  ز ر  رات صندوق دمحم السادس لالس مقارنة مع % 6.5اس
  ؛2021سنة 

ارش يف ٕاطار عقود  250.000ننوه كذ خبلق  - صب شغل م م
ع ة،  ة الصغرى والكربى مببلغ مؤق ٔشغال العموم مج ا ر  2.25د 

  مليار درمه؛
مج  - ر متويل مشاريع الشباب يف ٕاطار  بدون رشوط " فرصة"ننوه 

الل تقدمي    مليار درمه؛ 1.25ٔلف قرض مببلغ  50مسبقة، من 
لغ  - مليار درمه يف مزيانيات املقاوالت املتوسطة  13نعزت بضخ م

دا يف هذه الظروف الصعبة، ويه سيو والصغرى والصغرية 
ض  ىل القمية املضافة وختف لرضيبة  رسيع اسرتداد املقاو  مجة عن 

يل ا ن ا لتقليص من جحم ا لية  لهيا و  .الضغط 

ي اختذه  اع ا اليا هبذا القرار اجلريء والش شيد  ٔن  وهنا البد 
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الل مروره يوم االثنني املايض مب س احلكومة  سامه رئ لس النواب، مما س
مللموس احلس  ، ويبني  ت املقاو يف خض السيو املطلوبة ويعاجل صعو

صاد الوطين ق ٔعطاب  س احلكومة يف معاجلة  لسيد رئ   .العايل 
ة، ندعو امجليع ٕاىل املسامهة  لهذا ولك مواطنة صادقة وما تعرفه الظرف

و  ادل يف حتمالت ا خنراط لك من موقعه شلك  دم الغش و و
ٔفق  كفل العدا اجلبائية يف  ت مبا  حبس وطين يف ٕاصالح ورش اجلبا
ف من الضغط وفق  ال ٕاىل جتويد السعر الرضييب والتخف هاب مستق ا

ليه مجيعا ا  ي صادق   .قانون إالطار ا
ائيا يف متويل املشاريع  ا وٕاراد واست س ٕاذن هذا املرشوع طمو ٔل

ة  واملقاوالت ة املنت رات العموم س رجمة  لهيا، يف  ورفع الضغط 
  لرثوة؟

ليات إالدماج والتقدم يف تعممي نظام امحلاية  سبة كذ لتعزز  ل
عية   :ج

ٔمني  - ذ املر الثانية من تعممي الت ة تنف يواصل املرشوع لك جشا
اري عن املرض بتعبئة  الل صندو  4.2إالج ق دمع مليار درمه من 

عي؛ ج سك  عية وال ج    امحلاية 
اص يف  - ٔش لرمغ من صعوبة املر دمع ا ة كذ  ا ش يواصل 

اقة مببلغ  دة  500وضعية ٕا ز  ، مليون  300مليون درمه سنو
  ؛2021درمه مقارنة مع سنة 

دات تقدر  - ٔطفال بدور احلضانة بضخ اع ال ل ستق ات  تعزز ب
  .ون درمهملي 250بـ 

رشي سبة لتقوية الرٔسامل ال  :ل
الل   :ارض بقوة يف هذا املرشوع من 

الف مايل يقدر بـ  - دة  76.5ختصيص  ز مليار درمه لقطاع التعلمي 
  ؛2021مليار درمه مقارنة مع سنة  5
لغ  - دة  23.5رصد م ز ٔي  ة،  مليار  3.7مليار درمه لقطاع الص

  .2021درمه، مقارنة مع سنة 

ة يف وهب ا التعلمي والص لعناية اليت حظي هبا قطا ذا اخلصوص، ننوه 
رب ٕاقرار تدبري قطاع التعلمي من 2022مرشوع القانون املايل لسنة   ،

ة، وعيا  ا لتقائية والن ة تضمن  ىل هندسة حكوم الل وزارتني، بناء 
منية ال ٔساسية لتقوية و امة ا شلك ا ي  ٔمهية التعلمي ا رٔسامل مهنا ب

رشي   .ال
س احلكومة ووزره يف الرتبية  ة السيد رئ ا ش شيد  ٔن  وهنا البد 

ف  سق ضة، يف ٕاقرار  ٔويل والر ٔقىص  30الوطنية والتعلمي ا د  سنة 
 ٔ ي اعتربه البعض ميس مببد ت الرتبية والتكون، هذا القرار ا ار لولوج م

ٔن الفرتة السابقة مت ىل اعتبار   فهيا رفع سن التوظيف ٕاىل اكفؤ الفرص، 

ام  50 ا مفن واجب هذه احلكومة الق ت جناعته،  ي مل يث سنة، اليشء ا
ٔن  لتعلمي، لنقول  ٔفق ٕاصالح شامل  الالت، يف  خ صالح هذه  ٕ
ر  ٔ رية  ٔ ي صاحب هذا املوضوع طي العرشية ا اخلطاب الشعبوي ا

لت  لية  لك وجعلها  ىل املنظومة  بري  ، يف شلك  قليص من جحم البطا
لتعلمي من  ٔن ينظر  ه ٕاشاكلية جممتعية ال ميكن  ٔصبحت ف ي  الوقت ا
، مدينني امحل الرشسة اليت تعرض  صاص البطا لية الم ٔهنا  ىل  اللها 
ي اكن واحضا وصارما يف هذا القرار،  ر الرتبية الوطنية، ا لها السيد وز

سبة ٕالينا مقدم ل ي يعترب  ة لبداية ٕاصالح معيق وجشاع لهذه وا
ىل هذا  لروب  سة  ٔبداه البعض يف حماو  ٔسفني ملا  املنظومة، وم
ملناسبة  ف معلية إالصالح، مستحرضن  ل الضغط لتوق ٔ امللف من 
صادي  ق شاط  مع ال ادرات حمددة  لزتام احلكويم الختاذ م

ساء وتعزز الفرص املهنية  ل عي  ج كرسا ملقاربة النوع و لفائدهتم، 
  .وتعززها

ليات احلاكمة سبة ٕالصالح القطاع العام وتعزز    :ل
ىل  ٔسايس وحموري، وٕاذ ننوه بوعي احلكومة هبذا الرهان، نؤكد  رهان 
ٔداء إالدارة  ة مرتبطة بتحسني  ٔن لك الربامج وخمتلف السياسات العموم

لهيا وحتصيهنا م ة ورفض الضغط  ت السياسية العموم اذ ن لك الت
ل املناسب يف املاكن  شار موظفهيا ووضع الر ادة ان ٔوضاعها وٕا هنوض ب وا

اكفؤ الفرص  ٔ ليات حتفزيية، تفعيال ملبد   .املناسب وٕاقرار 
ىل الل هذا املرشوع     :ويف هذا إالطار معلت احلكومة من 

الف مايل يقدر بـ  - لرمسي مليون درمه لتفعيل الطابع ا 200ختصيص 
ة؛ ل إالدارة العموم ٔمازيغية دا  ل

  .ماليري درمه خمصصة لورش تفعيل اجلهوية املتقدمة 10 -

هودات امللحوظة اليت تبذلها احلكومة يف ٕاطار  ملوازاة مع هذه ا و
ٔن 2022القانون املايل لسنة  ٔحرار،  ، ٕاننا نعتقد يف فريق التجمع الوطين ل

بة  ٔمه إالجراءات املوا لهيا يف املر القادمة من بني  اب  ك اليت جيب 
عية  ج ٔوضاع  هنوض  ل ا ٔ ت من  ٔولو وجعلها مضن ا

مكن يف احملاور التالية صادية،  ق   :و
ثاق املقاوالت الصغرى  - ر وم س ثاق  خراج م ٕ ٔوال، إالرساع 

دا؛   واملتوسطة والصغرية 
ضيات القانون رمق  - لمرافق  54.19نيا، تزنيل مق ثاق  مبثابة م

ادئ احلاكمة اجليدة؛ ة لتكرس وتوطيد م   العموم
ق  - ة لتحق رات العموم س الية يف توزيع  اة العدا ا لثا، مرا

ٔقالمي اململكة وتقليص الفوارق احلاص  ات و التوازن املطلوب بني 
رشية؛ ث الهشاشة ومؤرشات التمنية ال   من ح

ري املهيلك رابعا، ٕاطالق إ  - سرتاتيجية وطنية لتحفزي القطاع 
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ر  صاد الوطين واس ق ندماج التدرجيي يف  ىل  وشجيعه 
ٔرس العام يف هذا  ت اليت مت مجعها يف ٕاطار دمع ا املعطيات والبيا

  القطاع؛
ر، مبا جيعل  - ٔبناك لالس ادة النظر يف رشوط متويل ا امسا، ٕا

لمتويل دون عو  سبة الولوج  ت، وسامه يف الرفع من  ائق وصعو
ٔن تطور  ىل  ن  ندماج احمليل يف القطاع الصناعي، مؤكد
لمر القادمة،  ٔمر رضوري  دة يف تنوعها  نا الصناعية والز ظوم م
ططات إالسرتاتيجية مكخطط  حهتا ا ٓفاق اليت ف ٔن ا اصة و

رفعون من سقف" ٔليوس" ال جعلت من املهنيني  اهتم،  م طمو
ة السفن، مطالبني احلكومة  ديدة تعمتد صنا ظومة  د م رب اع

بهتا دة وموا ة الوا شجيع هذه الصنا داد دفرت حتمالت ل ٕ.   

ٔحرار ل فريق التجمع الوطين ل مثن دا   :ويف هذا إالطار، 
هنوض  - ٔسطول املغريب، هبدف ا ر يف جتديد ا س الزتاممك بدمع 

ة الب ٔسايس ملال ل  اعها ٕاىل الوجود كفا ٔداهئا وٕار حرية وتطور 
ىل ٕاجناز  ٔن بالد مق  اصة و ك،  لوجس لتطور قطاع ا
ناء  ناء الناظور املتوسط وم يل م ٓت حبرية معالقة من ق ش م

ٔطليس؛ ا ا   ا
ة  - دجمة يف جمال التحول الرمقي لتحسني جنا ة م ٕارساء سياسة معوم

ىل صعيد اخلدمات ٔداء بالد يف خم  االت، ال س  تلف ا
عية  ج فراد واملقاوالت، واخلدمات  ٔ ة املقدمة ل العموم

صادية؛ ق   و
ٔهيل إالطار التنظميي والقانوين لالنتقال الرمقي  - ادة ت ىل ٕا العمل 

لكرتوين؛ ٔمن  ت وا   وتعزز حامية البيا
  رسيع ورش الالمتركز إالداري؛ -
ٔعامل وشجيع وسهيل املبادرة مواص جمهود - اخ ا ات حتسني م

ولية الفضىل؛ ر اخلاص وفق املامرسات ا س   و
صاد الوطين ومشجع  - ة مكحفز لالق تعزز دور الطلبيات العموم

ىل مستوى  ٔخر احلاصل يف بعض اجلهات  شغيل، مبا يعاجل الت ل
عية ج صادية و ق ات التحتية    .الب

لم سبة  شغيلل ر واملقاو وال س ال دمع    :حور الثالث اخلاص مب
مك  ٔ ره  الل ما سبق ذ رة، من  مللموس، السيدة الوز ني  يت
صادية،  ق ات  ت إالصال ىل نفس ٕاجيايب وٕارادي لرحب رها تتوفرون 

شغيل ر واملقاو وال س ة يف جمال دمع  ة السام لتوجهيات امللك   .وفقا 
الل ويف ه صادي  ق ة لٕالنعاش  جراءات طمو ٕ ذا الصدد، مقمت 

بري يف  شلك  سامهون  ٔنمت  ٔزمة، فها  ٔزمة الصحية وفرتة ما بعد ا هذه ا
ة املقاوالت، لالستفادة من عروض  بة دينام صندوق الضامن "موا

رامج التمنية " املركزي الل تفعيل  ر وتعززها، من  س لق فرص  و
ىل املستوى املندجمة  ر العمويم  س ىل مشاريع  لعامالت وإالبقاء 

ىل  اصة يف الوسط القروي، وهو ما جيب تعمميه  الرتايب ورسيعها، 
ٔخرى اليت تعاين ات ا   .خمتلف القطا

ىل  ٔداؤه  ركز  ٔن العمل احلكويم  ، نؤكد ولك موضوعية 
ل  ات إالسرتاتيجية  ٔساسها التو مة،  طلقات  منوذج التمنوي اجلديد م

متكن من الرتكزي  ت، ليك  وتوصيات املناظرة الوطنية الثالثة حول اجلبا
اة  ذ هذه اخليارات، مع مرا ف ت والفرص املرتبطة ب د ىل الت

ويل دات السياقني إالقلميي وا   . مست
، 2022ويف سياق التدابري املعمتدة يف مرشوع القانون املايل لسنة 

جي ٕ ل  لاملية س ٔجنع  ر لتدبري  س ي هيم نفقات  ابية التدبري الفعال ا
رمس  ة  و ٔداء املف دات ا رتاضية الع ياطات ا ة يف تطبيق اح العموم

سبة  ر من املزيانية العامة، حتدد يف  س ة % 14نفقات  ا ٕالقرار الن
ىل املواطن رها  ٔ ان  ر وت س   .املطلوبة يف نفقات 

ادل و وي  ين توزيع  رتام ت يف هذا إالطار، نطالب برضورة ا
متكن من ٕاقرار  ىل خمتلف اجلهات بصفة معلية، حىت  ر العمويم  لالس
دية حول  صادية تصا ق مؤرشات اق روم حتق وازنة  دجمة وم رابية م منية 
ىل مستوى لك  ة  رات العموم عي لالس ج صادي و ق الوقع 

اليةات  ق العدا ا   .اململكة لتحق
امات إالسرتاتيجية املتضمنة يف ٕاطار  ٔيضا مسعى تزنيل ا مثن  كام 
شغيل الشباب وتعزز  منوذج التمنوي اجلديد، لتحسني قابلية  تقرر ا

عي واملهين ج م    .اندما

س،   السيد الرئ
مج احلكويم  لزتامات املتضمنة يف الرب ٔن  يه الزتامات ٕاننا نؤكد 

داث سياسات قطاعية من  س احلكومة، هتدف ٕاىل ٕا لسيد رئ بتة 
ة  ات الفال ه اخلصوص قطا ىل و لق فرص شغل الئقة، هتم  ل  ٔ

ة ة التقليدية والتعلمي والص ة والصنا ة والسيا   .والصيد البحري والصنا
اصب الشغل والقدرة  ىل م ه الهام احلفاظ  ٔن هذا التو ومن ش

خفضةالرشا ت م سبة البطا يف مستو لتايل استقرار  ٔجراء، و    .ئية ل
الل تزنيل  ة، من  ىل قطاع السيا لقد راهنت احلكومة 
شغيل هبذا  ر واملقاو وال س مع  ططات اخلاصة  سرتاتيجيات وا

  .القطاع
ة  م مزتايد ٕالنعاش عرض السيا ومتىن يف هذا الباب ٕاعطاء اه

ل  ا ايل، ا صادي وا ق عي و ج مع إالقالع  بة تطورها،  ية وموا
ه  رة، يف زمن اجلاحئة، لكن هذا التو ليه، السيدة الوز وهو ما اشتغلمت 

ز ويه ىل ثالثة راك د  الع ٔىت ٕاال    :لن يت
ٔزمة الصحية اليت  - ادة هيلكة القطاع السيا يف ظل ا رضورة ٕا
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؛ شها بالد   تع
صات رمقية وطنية لرتوجي املنتوج السيا العمل  - ىل تطور م

  الوطين؛
ق  - ىل مستوى حتق مثنه  ه و هنج سياسة تواصلية تدمع هذا التو

ٔهداف   .هذه ا

ٔنه  ٔحرار ب ك، يؤكد فريق التجمع الوطين ل لوجس ف خيص قطاع ا
ث  دمج، ح صاد تنافيس قوي وم ٔساسية الق امة  قطاع اسرتاتيجي ود

ل ٔ  ة متثل اليوم حوايل س ك س لو اكليف اخلدمات ا % 20ن ارتفاع 
ي يبلغ  ملتوسط العاملي ا يل اخلام، مقارنة  ا ، مما %13من الناجت ا

ري املهيلك، الس يف النقل الربي والتخزن،  شجع ويفرس همينة القطاع 
ٔولية يف العامل، وهو لمواد ا رتفاع الصارو  ما  وما يفرس كذ 

ٔرسه ويف مجيع  ىل شعوب العامل ب ٔسعار  ىل ارتفاع ا ينعكس سلبا كذ 
  .دول العامل

ني،  ك يف جمال التق س لو ىل رضورة تقوية حاكمة ا ، نؤكد 
ره  ٓ ستفادة من  ته و ت الرضورية لتعبئة ٕاماك ٔولو حبيث تعد من ا

صادية، سوا ق ات  يق القطا ىل  لق الرثوة ري املبارشة  ث  ء من ح
اصب الشغل لق م ث    .ٔو من ح

ر  وتبعا ملا سبق، فٕان بالد مطالبة ببذل املزيد من اجلهود لتطو
نعاكسات السلبية للك  ة  ٔكرث قدرة واستعدادا ملوا ٕاماكنياتنا، جلعلها 
منو  دا جحم مؤرشات ا ٔننا نعرف ج ذ العربة مهنا  ٔ ٔزمات الطارئة، وت ا

صادي ة والسيو  ق صاد واملالية العموم والتضخم والقروض املقدمة لالق
ىل  ٔفرز انعاكسات سلبية  ىل قطاع الشغل، مما  ر  ٔ ة، وهو ما  البنك

لك عية  ج   .الوضعية 
ا خبصوص مضامني مرشوع قانون املالية لسنة  ل فريق يف ٕاطار تفا

ة من الرافعات ا2022 بة تزنيل ، نود هبذه املناسبة طرح مجمو ملهمة ملوا
ىل التعاطي معها  ا بقدرة هذه احلكومة  منوذج التمنوي الوطين، ٕاميا م ا

  :بنفس اجيايب
رتام مضامني  - رشيعية والتنظميية الوطنية يف ٕاطار ا حتيني املنظومة ال

منوذج التمنوي الوطين؛   الصات ا
ا املغرب واختاذ ٕاج - ر ٔ ات التبادل احلر اليت  مي اتفاق ديدة تق راءات 

ر تطورها وتقوهتا حمليا، محلاية وتعزز  ات اليت  يف القطا
ولية؛ ات احمللية يف السوق ا لني والصنا   تنافسية الفا

ة ٕالقرار  - ق ي يعد ثورة حق لاملية، ا لقانون التنظميي  مراجعة فورية 
ر املالية ٕاىل الربملان اسبات حضور وز  احلاكمة املالية، مع توسيع م

ذ ٕالقرار  ٔو بعد التنف داد  هتي وإال ٔثناء ا ٔسسة ذ سواء  وم
داد قوانني املالية مع غرفيت الربملان؛ ة يف ٕا ق شارية حق   مقاربة 

ت مع  - لجبا رية  ٔ ات املناظرة الوطنية ا ىل مالءمة خمر العمل 
ٔفرزهتا اجلاحئة؛ صادية واملالية اليت  ق   املتغريات 

ضيات ا - يون مراجعة مق لرضائب ومدونة حتصيل ا ملدونة العامة 
ٔيضا  ة و ري املبارشةالعموم م  مدونة امجلارك والرضائب  دد  وحتيني 

ق مزيد من  ة لتحق من النصوص القانونية يف جمال تدبري املالية العموم
عية والع  ج صادية؛العدا  ق  قلنة 

اة  - صادية، مع مرا ق شطة  ٔ ٔو ا ات من امللزمني  دمع بعض الف
ن  ة، وكذا ضبط رس ٔسس عقالنية وذات مصداق ىل  جناعهتا 

شلك واحض؛   مفعولها الزمين 
ت  - ابة لرها ست ضيات مدونة الشغل، يف ٕاطار  مراجعة مق

ذ بعني  ٔ عية وا ج صادية و ق عتبار التحوالت التمنية 
ٔزمة الصحية؛   الكربى النامجة عن هذه ا

د ونظام املقاصة؛ - ظومة التقا ىل ٕاصالح م   العمل 
صاص  - خ رسيع مواص تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة ونقل 

دات املالية الالزمة يف هذا  ع رشية و ملوارد ال لجهات ومدها 
  .الباب

ات فريق التجمع الو  ٔحرار يف املناقشة العامة اكنت هذه مقرت طين ل
ات املطلوبة يف  رسيع وترية تزنيل إالصال ه ل ٔول ومسامهة م لهذا اجلزء ا
اسبة  ، طالبني من احلكومة بذل جمهودات مضاعفة، ويه م هذه املر
ر املنتدب واكفة  صاد واملالية والسيد الوز ق رة  شكر فهيا السيدة وز

ىل معلهم اجل لني السياسيني ٔطر الوزارة  ؤوب، مطالبني لك الفا اد وا
بتاكر عن البدائل  رب البحث و لالرتقاء مبستوى اخلطاب السيايس 
ة  ه مصل ال، ملا ف ة، وحبس وطين  تلف السياسات العموم املوضوعية 
ي حيدد مستوى نضجنا،  قي ا عتباره احملك احلق الوطن واملواطن، 

س ٔساليب التب قد ٕاىل البدائل الرضورية رافضني لك  شخيص يف   .ولك 
س  .وشكرا لمك السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
س احملرتم  .شكرا السيد الرئ

ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

شار السيد    :املرابطامخلار املس

س احملرتم،   السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس

اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  ُرشفين 
انون املالية  اليا مبستوى 2022مرشوع ق نوه  ٔن  ٔود هبذه املناسبة  ، و
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ٔول من  ذ اليوم ا ة والفعالية العالية اليت طبعت َمعَل احلكومة م ا الن
ة اليت اْهتَدت هبا لك مك هنا، ٕاذ نالحظ مجيعا الرس ت احلكومة ليك تعي و

مج  ٔهداف املسطرة يف الرب ق لك ا ل حتق ٔ َْرشَع يف العمل من 
لرؤية التمنوية لصاحب اجلال امل  احلكويم والسعي حنو التزنيل الفعال 
سان وحترر الطاقات  ىل بناء إال ركز  دمحم السادس نرصه هللا، اليت 

ول الص ل القريبالتمنوية وضامن ماكنة لبالد بني ا دة يف املستق  .ا
ا هذه يف مغرة  لس ٔن تنعقد  ومن ُحسن الطاِلع ومجيل الصدف، 
رى املسرية اخلرضاء املظفرة، اليت قَدم فهيا  فاالت الشعب املغريب بذ اح
ٔراضيه بطريقة سلمية يف  اع  املغرب ملاك وشعبا درسا حضار يف اسرت

رخيية  . مسرية 
ستحرض يف هذه  ٔبطال كام  لملحمة السلمية  ٔوىل  رى ا املناسبة ا

ت من معرب  ل طرد املرزقة والعصا ٔ ة من  ة امللك قواتنا املسل
ٔمن  الكررات، يف مشهد يعزز الرصيد احلضاري لبالد يف تعزز السمل وا

ملنطقة ستقرار   .و
ستقالل وما جتسده من قمي رى عيد   وال يفوتين كذ تََذكر ذ
لف ملوكنا الكرام،  ة الُفضىل لوطننا  فاع عن املصل الوطنية الصادقة وا
رار، وجندد فهيا  ٔ ٔرواح شهداء الوطن ا ىل  اسبة نََرتَحم فهيا  ويه م
ال امل  خنراط يف اجليل اجلديد لثورة امل والشعب، اليت يقودها 

ٔسلوب دامج  صفدمحم السادس نرصه هللا لتمنية الوطن، ب ادل وم  .و
ا ملرشوع قانون املالية لسنة  َ اقَش سبة لنا يف 2022ٕان م ل ُشلك   ،

لوقوف عند الواقع  اسبة  شارن م لس املس ٔصا واملعارصة مب فريق ا
الء ماكمن القوة يف السياسة  عيا وٕا صاد واج املغريب سياسيا واق

ت اليت قد حتول دون حتق  د لت ة والوعي  ٔهداف احلكوم ق لك ا
  .املرُجوة

لينا  متع املغريب تَْميل  ة مير مهنا ا ٔيت يف ظرف مفرشوع قانون املالية ي
ٔمهية هذا املرشوع ومدى  ة تُظهر  لف الوقوف عند سياقها العام 

ء املشؤوم  ٔن دامهنا الو ة، مفنذ  ضيات هذه الظرف ابته ملق د"است - وف
ا" 19 دة صاحب اجلال امل دمحم السادس جتند لك املغاربة، حتت ق

َبت بالد  نرصه هللا، لاللزتامات مببادراته اخلالقة وقراراته احلكمية اليت ج
ول يف عرص  ٔعظم ا عية، هددت بقوة  صادية واج ٔزمة حصية واق

  . احلايل
اوز العديد من  ٔن نت اللته  ادة  دتنا مجيعا حتت ق استطعنا بفضل و

اصة  الصعاب وحنقق ل جبعل لك املواطنات واملواطنني،  التضامن الكف
لفهتا رشوط  ات الشعبية مهنم، محمية من لك سلبيات التداعيات اليت  الف

ء شار الو   .حماربة ان
ٔزمة  ٔمام  دة الوطنية  د"وجتلت هذه الو ، عندما قرر "19- وف

ت ا نت ٔن جترى  يف  صاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا 
د  ستوري، والزتم الناخب املغريب خبوضها مضن الزتام التام بقوا دها ا مو

ة  حت ملؤسساتنا املصداق قرتاع م الية يف يوم  ء ومبشاركة  حماربة الو
  .ٔن تعمل بفعالية

ادة املتبرصة  ُشق مسارا ممتزيا بفضل الق ٔن  ٕان ب املغرب استطاع 
ين جتر  ٔن ي بة فذة استقطبت ثقة اكفة املواطنني لصاحب اجلال و

ََق  ٔسف الشديد، َح ٔشعلت يف الوقت ذاته، ول وليني، و ٔصدقاء ا وا
ري مسبوق يف  ن سيايس  لهتم يف هذ ٔد ة  ر رياننا  وغَيض بعض 

ول   .العالقات بني ا
ستقرار املؤسسايت ببالد  متتع هبا  ٔصبح  ٕان القوة السياسية اليت 

ين لتعد فرصة  منوية، ت لني سياسيني لالنطالق يف هنضة  رخيية لنا كفا
ىل  ٔن املغرب اليوم يتوفر  اصة و زدهار،  مقومات التمنية والتقدم و
لني متخض عنه  ة نقاش معويم بني خمتلف الفا شلكت ن منوية،  مرجعية 
متع املغريب، وشلك بوص فعا للك ات ا ل توافُق لك ف منوي   منوذج 

ر  ٔ ا ضامن ا كون قوا ٔن  لية، اليت جيب  ة املستق السياسات العموم
ديد  ق متتع لك املغاربة جبيل  لمواطنني لتحق ة  ىل احلياة اليوم املبارش 

عية ج صادية و ق   .من احلقوق 
كون  ٔن  ٔن لنا لك ما يَلَْزم من املقومات  نا القول ب هبذا املعىن يُمك

َْرجوه صاحب اجلال امل دمحم السادس احلكومة املغربي ة يف مستوى ما 
ت املر  نرصه هللا لشعبه ويف ُمستوى تطلعات هذا الشعب، لرفع حتد
دي  ل  ٔمام بالد لتد ، لتعبيد الطريق  يل واخلار ا املق يف ِشقهيا ا
لجميع عية  ج ٔساسه الكرامة والعدا  اخ  دة يف ُم ول الصا  ا

ستقرار والطموح   .و
اءت 2022ٕان الفرضية اليت يعمتدها مرشوع قانون املالية لسنة   ،

بري شلك  فائ  ىل . م ٓمال املغاربة اليت يعلقوهنا  ٔال ختيب  متىن  وحنن 
  .هذه احلكومة

د، فالبداية و امحلد ممطرة ٔن يتحقق مومس فال ج   .متىن 
ٔن تفاؤل فرضية مرشوع القان يد  ٔ ىل ا ٔساسا  ا قامئ  ٔمام ي  ون ا

ٔال  ٔوىل،  روتنا الوطنية ا متع املغريب وشلك  ل ا شه دا واقع مادي نع
متتع به املغرب، حتت  ي  ستقرار السيايس واملؤسسايت ا وهو واقع 
ٔول للك  ادة صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، فالرشط ا ق

ست ٔمن و لوضع منية هو سيادة ا خر  قرار وحنن يف املغرب نعزت ونف
ديدة، ولعل  ذ قرون  رامكت م ستقرار  ا من  ي يُعطينا  التارخيي ا
علون املؤامرات  رياننا ويف ستقرار هو ما يثري حسد وغيض بعض  هذا 

دتنا الرتابية الوطنية   .ضد و
ا واستقرارا يف السياسة واملؤ  ٔم شون  سسات، ال لكن املغاربة، ومه يع

ادة ملكهم، اكن  م الوطين، حتت ق ىل انِدما لحفاظ  دا  ُ يدِخرون 
رب  ت الثامن من شت ا ِٓخرها مشاركهتم العالية يف التصويت يف انت
ات  اج كون هلم مطالب و ٔن  لمغاربة واحلا هاته، ٕاال  املايض، ال ميكن 

ة اجتاه احلكومة   .مرشو



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

14 

ٓخرربيع  26 سمرب 02( 1443 ا  )2021 د

ٔصا و  شارن قََر لهذا فٕاننا فريق ا ل جملس املس املعارصة دا
ق مرشوع قانون املالية لسنة  ابٍة 2022بتدق ه عن ٕا ، وحنن نبحث ف

ا لك املغاربة ُ ٔسئ اليت يطر   :ل
ل؟  .1 شارك احلكومة يف تفاؤلها جتاه املستق ٔن    هل حيق لنا 
ش  .2 قة املع هل تفاُؤلها ُمَرتمج يف تدابري وٕاجراءات سوف تغري حق

ات الهشة مهنم؟ اليويم اصة الف لمغاربة،     
ليه  .3 هل الثقة اليت وضعها الناخب يف هذه احلكومة سوف تعود 

ٔبنائه؟  ل  اته ومستق   يف ح

ات مرشوع القانون املايل،  ٔسئ الواقعية قرٔ وحفصنا لك صف هبذه ا
لطموح املايل  رمجة سياسية ومؤسساتية  ٔننا نؤمن برضورة ٕاعطاء 

صادي ق ي حيم مرشوع قانون املالية لسنة  و ٔيت 2022ا ، حىت ي
ميقراطية املغربية منو بتعزز قوي   .ا

زال مل خيرج من  ٔن العامل ال  اصة و  ، لكن، حنن واعون بدقة املر
د"احئة  ٔو تدرس هذا "19- وف ديد  لقت من  ٔ ول  ، فالعديد من ا

و لٕالصا ٔرقام  سجيل  لنظر ل شار اخليار،  ات وسارع ان ت والوف
حور  كرون"م لك بقاع العامل" ٔوم   .شلك مقلق 

ح ال مييض بنفس إاليقاع يف لك دول العامل، وهو ما  ٔن مسار التلق كام 
ىل  ٔثري سلبا  ٔهنا الت دم اليقني، من ش املية من الشك و ا  خيلق 

ظومات إالمداد وسالسل القمية  صاد العاملي وم ق ىل الرمغ من استقرار 
منو   . التحسن امللحوظ يف الطلب العاملي ويف مؤرشات ا

ٔيت يف سياق  ٔن مرشوع قانون املالية، ي ل  ُس ويف هذا إالطار، 
ات الكربى  ا ٔساس يف الن د  ٔن مصدر التفاؤل يو دويل معقد، ٕاال 
لحم  اح املهبر  ىل رٔسها الن ة اجلاحئة، و اليت حتققها بالد يف موا
لمنطقة حتت  ديد، تُقدمه بالد  ح، يف درس حضاري  لتلق الوطنية 
ادة الرشيدة جلال امل دمحم السادس نرصه هللا، وهذه امحل سُتمكن  الق
عكس  وليني، وهو ما س مثرن ولك الرشاكء ا بالد من نَْيل ثِقة املس

عي ج صادي و ق ىل مسارات التعايف   .ٕاجيا 
ركز يف هذا  ات معلية،  د احلكومة لتو ل اع ُس الصدد، 

ة  صاد الوطين، هبدف ٕاضفاء دينام ق سس انعاش  ىل تقِوية  ٔساس 
ىل  ىل احلفاظ  ة، والرفع من قدرهتا  ات إالنتاج ىل خمتلف القطا ديدة 
ذ  الل مواص تنف ديدة؛ وذ من  لْق فُرص معل  َ اصب الشغل و م

ر، وكذا خطة إالنعاش  صادي وتفعيل صندوق دمحم السادس لالس ق
ٔعامل وتفعيل القانون إالطار  اخ ا ر وحتسني م س ثاق  ٕاخراج م
ليات إالدماج ومواص تعممي امحلاية  ٕالصالح الرضييب وتعزز  املتعلق 

ال امل اية  ر ٔولوية حيظى  ورش ذي  عية،    .ج
إالضافة ٕاىل تعممي ا ري ف ارية لفائدة العاملني  لتغطية الصحية إالج

ٔجراء، فٕان  ستعرف ٕاطالق املر الثانية من هذا الورش  2022ا

ات الهشة  شمل الف ن ل د دة املستف ري، اليت تتعلق بتوسيع قا الك
اليا من  د  ستف د"نظام والفقرية، اليت  ٕالضافة  ،2(RAMED) "رام

رشي،  ٔهيل الرٔسامل ال متكني ٕاىل ت رب اختاذ إالجراءات الالزمة، الكف 
رتقاء  ق  ام بدورها املزدوج، يف نقل املعرفة وحتق ة من الق املدرسة العموم
الل  ليات احلاكمة، من  عي، جبانب ٕاصالح القطاع العام، وتعزز  ج
 تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة واختاذ التدابري الالزمة لتطبيق القانون إالطار

ة وٕاقامة الواك الوطنية  صالح املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ املتعلق 
ستجيب  راغامتية  ات  ، ويه تو و سرتاتيجي ملساهامت ا لتدبري 
صادي َصلب، يضمن توسيع  ل ضامن انتعاش اق ٔ ، من  ملتطلبات املر

لق فرص الشغل ومعها است ليات  لق الرثوة ببالد وتعزز  دامة ليات 
 .املنظومة الوطنية لالستقرار الفردي وامجلاعي

عية اليت هنجهتا احلكومة يف  ج ٔولوية  ٔين عند ا ٔن نقف بت والبد 
ٔصا  ٔولوية، وهنا فٕاننا يف فريق ا ات ذات ا لقطا تَعزز إالماكنيات املالية 

ُمثن الرفع من مزيانية التعلمي بـ  ة بـ مليار درمه، ومزياني 5واملعارصة  ة الص
داث  3.7 مثن كذ ٕا ارش  250مليار درمه، كام  صب شغل م ٔلف م

ني مبزيانية تِصل ٕاىل  ني القادم مليار درمه يف ٕاطار  2.25الل السن
ة الصغرى والكربى ٔشغال العموم مج ا   . ر

ٔكرث  رصد  ي  ة وا رات العموم س هود املبذول يف  ُمثن كذ ا و
ذ  مليار 245من  ٔعطاب تنف اوز  ا بت درمه لهذا اجلانب، مع ُمطالب

سبة  دة ب ر واليت تَُمثِّل ز صصة لالس سنة  %25املزيانيات ا مقارنة 
2019.  

ٔمهية قصوى ملرشوع التعممي  ٔصا واملعارصة نُعطي  ٕاننا يف فريق ا
عية  ج ديد من اخلدمات  ل  لتعويضات العائلية ودمع ج التدرجيي 

ا عي والثقايف للك مواطناتنا ومواطن ج ندماج    .لتقوية 
مج  ر اليا ٕارادة تفعيل  ُمثن  ٔكرث " فرصة"كام  سعى ٕاىل حتفزي  ي  ا

ي  50من  لق فرص الشغل، وا سوف يعاجل  - ال حما  -ٔلف شاب و
مج  ر الت دون جناح  الالت اليت    ".انطالقة"خ

سني وتقوية املشاركة كام نُدمع ٕارادة احلكوم ة يف تعزز املساواة بني اجل
ختاذ ٕاجراءات معلية ومستع يف  هبا  االت، ونطا سائية يف خمتلف ا ال
عتبارمه عامد  منية قدراهتم  هود ٕالدماج الشباب و ال، ومضاعفة ا هذا ا

ل   .املستق
اء يف مرشوع قانون املالية ف ُمثن كذ ما  ٔن  ىس   خيص وال ن

صاديني بتطور  ق لني  لفا سمح  ة وامجلرية، اليت  إالجراءات الرضي
دم الرفع من الضغط  اخ سلمي واختاذ قرار  شتغال يف م شطهتم و ٔ
ىل تنافسية املقاو املغربية، ونطالب يف هذا  الرضييب، قصد احلفاظ 

ٔقرب وق ضيات قانون إالطار يف  ٕالرساع يف تزنيل مق ت ممكن، الصدد 

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 
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لزتامات  ٔدية  ات لضامن ت ر ة من ا ىل تطبيق مجمو وشجع احلكومة 
عية ج لحامية  متويل الرضوري  ة وضامن ا   .الرضي

بة املر الثالثة من املبادرة الوطنية  ولقد مثنا ٕارادة احلكومة يف موا
رامج دمع السكن ورسيع وثرية ورش التع رشية، وتعزز  ٔويل لتمنية ال لمي ا

رتقاء مبهن التدرس وجتويد التكون  اتية و وتوسيع شبكة املدارس امجلا
لمنظومة الصحية الوطنية  .اجلامعي وٕاطالق ٕاصالح معيق 

عية  ج ة الهادفة لتوطيد مركزات الكرامة والعدا  ينام يف نفس ا
اد  ة  صفة، والتجسري مع املامرسات الفضىل يف بناء سياسات معوم وم

عتبارها عصب  لمقاو املغربية  ٔمهية كربى  ٔن املرشوع يويل  ل  س
لق الرثوة ومعه  ٔن مسار  يد  ٔ ، وهنا البد من الت احلياة يف املر املق
ىل  ح  ف اخ مقاواليت ُمستقر وُم ٔجنع يف م ٔقوى و كون  اصب الشغل  م

ٔسواق   .الُفرص وا
ية  ات ا ل كذ التو س رب وهنا  لتحفزي املبادرات اخلاصة، 

بة  الل موا ة تنافسية من  لق ر ات التنظميية وإالدارية و تذليل العق
فاع عن ومس  صنع يف "وتطور املقاو التنافسية واملبتكرة جبانب ا

ه القاري والعاملي"املغرب ل دمع إالنتاج الوطين وتعزز ٕاشعا ٔ   .، من 
ٔن الهندس ٔصابت عندما ويف هذا إالطار، نعترب  ة قد  ة احلكوم

دى احملراكت  عتباره ٕا ملقاوالت الصغرى،  اصا  ا  ا حكوم تضمنت قطا
ىل إالبداع  ر يف قدرات الشباب املغريب  س ة  ينام احملورية واحليوية 
لكرتونية  ارة  شطة الت ٔ بتاكر لالستفادة من الفرص الكربى  و

شطة تطور الربام ٔ اكء العاملية و شطة ا ٔ ج املعلوماتية والرمقية و
ٔسس ٕانتاج  شلكون بعد سنوات  ن س متويل الرمقي، ا صطناعي وا
ة  رس لها العامل  الفرص والرثوة يف سياق الثورة الصناعية الرابعة اليت يد
ٔن  مج احلكويم، ويظهر  ات الرب بري مع تو شلك  ٔكرب، وهو ما يتطابق 

سعى لال ستفادة القصوى من الزمن السيايس املتاح لها هذه احلكومة 
ة ا ة والن اق س ىل العمل و نية  ذ لك الزتاماهتا وفق مهنجية م  .ولتنف

ة املقاوالتية ال ميكن  ينام ٔن هذه ا ٔصا واملعارصة،  ونعترب يف فريق ا
يلك لالستفادة  ري  د ُخطة واقعية ٕالدماج القطاع  اح فهيا، دون اع الن

ه من لق القمية املضافة ولضامن استقرار العاملني ف ىل  رية   .قدراته الك
ٔفضلية  لية ا ه احلكويم حنو تفعيل  ل التو س ويف نفس إالطار، 
اصة الصغرية  الوطنية، وهو ما سميكن من تعزز ولوج املقاوالت، 
ل  ٔ ة من  لصفقات العموم اتيني،  واملتوسطة والتعاونيات واملقاولني ا
حها  صادي اليت ت ق ستفادة القصوى من عوامل التحفزي 

ة الصعبة اصة يف هذه الظرف ة،  رات العموم   .س
ٔعامل  اخ ا سمترار يف حتسني م ستلزم وجو  ات،  لك هذه التََو
ه  الل تو ، وهو ما ملسناه من  رية لبالد س الوطين، لتقوية اجلاذبية 

ي سميكن من احلكومة حنو تزن  يل القانون إالطار لٕالصالح الرضييب، ا
لتحوالت  ابة  ست ىل  صف وقادر  ادل وم ايئ  الوصول ٕاىل نظام ج

سيط  ٔنه سميكن من بناء نظام رضييب  عية، كام  ج صادية و ق
ني ومقديم  ار واحلرف ل احملدود وكذا الت لمهنيني ذوي ا ومالمئ 

ة واملبادئ العامة واملساطر اخلدمات وضامن توافق  إالجراءات الرضي
لمساطر  احلسابية املعمول هبا، وكذا مطابقة النظام الرضييب الوطين 
ة، جبانب  ارب الناحجة يف السياسات واحلاكمة الرضي ولية والت واملعايري ا
ات  شجيع تنافسية املقاوالت وتعبئة املدخرات وتوجهيها حنو القطا

ة ذات    . القمية املضافةإالنتاج
ان اجلهوية ملناخ  ل ىل تفعيل ا ويف نفس إالطار، جيب العمل 
هنا  ولية ومن ب عتبار يف التصنيفات ا ذ بعني  ٔنه يُْؤ اصة و ٔعامل،  ا

شلك (Doing Business)تصنيف  رات  س انب توطني  ، ٕاىل 
ىل ت الرتابية، مع ٕاماكنية العمل  ىل املستو ٔجنع  تقليص الفوارق  ٔقوى و

ٔعامل القروي  اخ ا ٔعامل احلرضي وم اخ ا رية بني م س ية و التق
ادرة ومسامهة يف  ة وم ت اق طبقة وسطى قروية قوية م لمسامهة يف ان

  . لق الرثوة وفرص الشغل
مج احلكومة  ر ات الكربى اليت محلها  اح يف التو لن ا   وتوخ

حن نقرتح هذا إالطار، ومرشوع قانون املالية يف  :ف
ٔعامل؛ - 1 ان اجلهوية ملناخ ا ل ىل تفعيل ا   العمل 
سبة  - 2 ل شطة  ٔ متويل ممارسات تغيري ا اصة  س صناديق  ٔس ت

ل  لزوال يف املستق ددة  ات  شتغل يف قطا لمقاوالت اليت 
  القريب؛

ا - 3 دة تعزز الرشاكة بني املقاوالت ومؤسسات التكون املهين ٕال
ن توقفوا عن العمل طوال فرتة اجلاحئة؛   كون العاملني ا

لمقاوالت،  - 4 ية واملالية  ة التق لمتابعة واملصاح وية  شاء واكالت  ٕا
دا؛   اصة الصغرى والصغرية 

المة صنع يف املغرب،  - 5 اصة بتعزز  متكني املقاوالت من متويالت 
ات ا ٔساليب إالنتاج وجودة املنتو لسوق لتعزز  ة سواء  ملو

ر لتصد ٔو  لية  ا  .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔن حيظى  ر جيب  س ٔن  ٔصا واملعارصة،  نعترب يف فريق حزب ا
اصة   ، صادية املق ق ت  د ت والت ٔمهية الالئقة مبستوى الرها
صادي سيكون هو  ق اح يف مسار إالنعاش  ٔن لكمة الرس يف الن و

لمتوقع القوي س ة  نو ة وم ق ٔن لبالد فرصا حق ر العايل املستوى، 
لقدرات  لنظر  ، وذ  دة يف العرش سنوات املق ول الصا بني ا
لهيا ووجودها يف قلب  دة اليت تتوفر  ة الوا س لو ارية واملقومات ا الت

عتبارها البوابة الشاملية صادية وجتارية كربى،  ات اق طقة  دينام ٔمه م
طقة التبادل احلر إالفريقي  لعامل ويه م ، اليت (ZLECAF3)جتارة حرة 

                                                 
3 Zone de Libre Echange Continentale Africaine 
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ح سوقا مكونة من مليار و ال  300تف ، ويه كذ مد مليون مسهت
ٔطليس صادي ا ق اري و ٔورويب والفضاء الت لفضاء ا  .هاما 

اح  سب رهان الن جيابيات الكربى، جنحت بالد يف  وجبانب هذه 
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس يف  تدبري اجلاحئة، حتت الق

بة  لحق يف احلياة وموا ة انترصت  اق الل اسرتاتيجية اس نرصه هللا، من 
لمقاو املغربية يف عز التوقف  ة متويلية، اكنت مصدر حامية  ومصاح

ح تَُعد من ب صادي الوطين والعاملي، جبانب مح تلق ىل ق ٔحسن  ني ا
ى  نا من تطور صورة اجيابية لبالد  املستوى العاملي، وهو ما مك
ٓمن  ة وفضاء  متتع جبودة احلاكمة واملصداق ة  و مثرن العامليني  املس

لق الْرثوة ر و   .لالس
ٔساسا بتقوية  ات السابقة املرتبطة  ا بري الن شلك  وهذا املعطى قَوى 

ٔعامل ا اخ ا ىل املستوى م اذبية  ٔكرث  ات ا لوطين ليصري من بني املنا
 .القاري وإالقلميي

ملؤسسات واملقاوالت  ضيات القانون إالطار املتعلق  ٕان تطبيق مق
ٔن هذه  ىل اعتبار  ٔمهية،  اية من ا ىل  ٔمرا  سبة لنا  ل ة ليعد  العموم

ع  ج صادية و ق بري يف التمنية  ٔن مواص املؤسسات لها دور  ية، كام 
ٔ استقاللية السلطة القضائية  د كرس م ظومة العدا و ٕاصالح م
واستكامل ورش اجلهوية املتقدمة وتعزز احلاكمة الرتابية وحماربة الرشوة 
سبة لنا رافعات  ل شلك  ة، لكها جماالت  ظومة الزناهة والشفاف وتقوية م

شودة ق التمنية امل   .ٔساسية لتحق
ٔننا  ات كام  اج ىش مع  لتكون املهين، ي د  اليا تطور عرض ج مثن 

لق مسا بني التكون املهين واجلامعات واملدارس  سوق الشغل، و
ديدة  رايس وتدشني مر  رتقاء مبسارمه ا متكني الطلبة من  الكربى، 

  .من التكون املهين
ٔمهية لك إالجراءات والتدابري الهامة ال اء هبا مرشوع بقدر وعينا ب يت 

هتديدات اليت ترتبص  راهات وا ٕال ٔننا واعون كذ  قانون املالية، بقدر ما 
هتا   .مبسار التمنوي، واليت جيب جتنيد لك إالماكنيات ملوا

الل  الية  صادية م رو اق ت ما ق تواز بصدق، حنن ال نطمع يف حتق
د حكومة  ٔنه ال تو  ، ٔو السنة املق يف العامل مت عىص هذه السنة 

رسيع مسار تقوية  ىل  نا واثقون من قدرمك  ، لك حسرية لضامن ذ
اصة ف يتعلق بوضع اسرتاتيجية  صادية الوطنية،  رو اق ت املا التواز
ىل املستوى املتوسط والبعيد،  لمديونية الوطنية  لتدبري الفعال  حممكة 

ىل تقوي سب منو قادرة  لوصول ٕاىل  ة قدرات إالدماج يف والسعي 
ىل ٕاجناح  عية، جبانب العمل  ج ته  صاد الوطين وتعزز ٕانتاج ق

اصة يف صفوف الشباب  ، ة لتقليص معدالت البطا  .املبادرات الطمو
لفها التدبري  عية اليت  ج صادية و ق الالت  خ ٕان معاجلة 

دم معاجلة املشالك جمزٔة ستدعي  ستدعي احلكويم السابق  ، بل 
ٔن التمنية املستدامة  ناسق،  اكمل وم د تصور م ع معاجلهتا يف مشوليهتا 

ىل الرؤيَة الشمولية  ٔصا واملعارصة يه القامئة  اليت نؤمن هبا يف حزب ا
الية  عية وا ج ت  ىل معاجلة لك إالشاكالت اليت هتم التفاو القادرة 

لمواط   .ن املغريبوحتسني القدرة الرشائية 
ت  د ٔمه الت عية يعد من  ج  فٕان حتدي تقليص الفوارق 
ل سابقة،  منو يف مرا ق طفرات يف ا ىل احلكومة، فرمغ حتق ة  املطرو
جتاه  شه اليويم، لهذا فٕان  ىل مع ر انعاكساهتا  فٕان املواطن املغريب مل 

ٔننا نؤ  ل،  كون واحضا حنو سد الفجوة يف ا ٔن  من يف حزب جيب 
ىل املغاربة، بل ٕامنا  ست قدرا  عية ل ج ت  ٔن التفاو ٔصا واملعارصة  ا

ٕالرادة السياسية   .يه معض مرتبطة 
ق النق  ىل هذه احلكومة، هو رهان وطين لتحق لهذا فٕان الرهان 
ٔسس صلبة توفر  منية مستدامة، ب ل بالد يف مسار  النوعية اليت تُد

ٔمم املتقدمةالرشوط لٕالقال صادي والعلمي يبوئنا ماكنة حمرتمة بني ا ق   .ع 
ادة احلكمية  ا حتت الق ري وطننا ومواطن ه  ق ملا ف متىن لمك التوف  

  .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا

س احملرتم،   السيد الرئ
لغ الشكر والتقد ٔن نقدم  ٔن تفوتنا هذه املناسبة دون  ريد  ر ال 

دته وصيانة  فاع عن الوطن وو ودها يف ا ىل  ة  ة امللك لقواتنا املسل
ىل  ٔمن الوطين  ٔطر ا لشكر اجلزيل ٕاىل لك  ه  رابه، كام نتو اكمل 

هنم ة ب ٔن ٔمن وسالمة املواطنات واملواطنني ورش الطم ىل    .سهرمه 
دة والوقاي ٔفراد القوات املسا ر لك  ٔيضا حبرارة وتقد ة املدنية وشكر 

ٔمايم  راع ا ٔطر الصحية اليت شلكت ا ٔعواهنم، واكفة ا ال السلطة و ور
ء املشؤوم وتداعياته الصحية   .الوايق يف حربنا ضد الو

ري هذا الوطن ه  ا هللا مجيعا ملا ف   . وفق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

س   :السيد الرئ
  .شكرا

س احملرتم  .شكرا السيد الرئ
دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصابته  ىل النيب املصطفى الكرمي و   .والصالة والسالم 

س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

ٔخوات وإالخوة،  ا
ستقاليل مس الفريق  رشف  ال حزب ٔ دة والتعادلية، ومن  لو  
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ٔول مرشوع قانون  ٔتناول اللكمة يف ٕاطار املناقشة العامة  ٔن  ستقالل، 
شار  يل املس اول زم ٔن ي ىل  مايل مقدم من طرف هذه احلكومة، 

صادية لهذا املرشوع ق اقشة التدابري املالية و داد م كتور حلسن    .ا
ل س س،  ستقاليل لك خفر  بداية، السيد الرئ مس الفريق 

ٔهنا  ىل  ن  ا الوطنية، مؤكد ة إالجيابية اليت تعرفها قضي ينام زتاز ا وا
ملسرية اخلرضاء املظفرة، معربني يف  اعها  ذ اسرت هتية م قضية حمسومة وم
ٔقالمي اجلنوبية  لوترية التمنوية اليت تعرفها ا زتاز  هذا السياق عن معيق ا

لساكنة يف خمتلف وعن تق لمشاركة املنقطعة النظري  ستقالل  ر حزب  د
ميقراطي احلر والزنيه ملمثلهيم يف  يارمه ا ايب يف اخ نت ل املسلسل  مرا
قالمي  ٔ ني لساكنة ا ق الس املنتخبة، واليت جتعلهم املمثلني الرشعيني واحلق ا

  .اجلنوبية
مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود هبذه املناسبة،  ال كام  ستقاليل، ومن  لفريق 

ة  ة امللك لقوات املسل الل  رتام وٕا ر وا ستقالل، بتحية تقد حزب 
دة وإالدارة الرتابية والوقاية  ٔمن الوطين والقوات املسا رك املليك وا وا
ٔمن  ىل  دتنا الرتابية واحلفاظ  فاع عن و امئ يف ا ىل جتندمه ا املدنية، 

  .واستقرار الوطن

س،الس    يد الرئ
ي  ايب، ا نت نناقش مرشوع قانون املالية بعد استكامل املسلسل 
لنتاجئ  ستقالل، معزتن  ني املغاربة حلزب  ر الناخ ٔكدت نتاجئه تقد
ري مطعون يف  ري مسبوقة و رشيعية  ت  ا احملققة واليت قادتنا ٕاىل انت

ديدة الئت ة وسياسية  ٔسست لتجربة حكوم هتا،  الف حكويم مصداق
  .مسؤول

ستور؛ قي ملضامني ا ىل التزنيل احلق   ائتالف حكويم قادر 
ة اليت  نتقاالت احلر ىل ٕادارة املنعطفات و ائتالف حكويم قادر 

عيا؛ صاد واج ا واق   جتتازها بالد سياسيا ودميغراف
ٓلك رصيد الثقة، ثقة املواطنات إ  ىل وقف ت ئتالف حكويم قادر 

  يف مؤسساهتم الوطنية؛واملواطنني 
ىل القطع مع مظاهر سياسية اكنت لها إ  ٔيضا قادر  ئتالف حكويم 

ٔن العام؛ ة الفعل السيايس وعن تدبري الش ىل مصداق   انعاكسات 
ٔفضل حلكومة ٕاىل ما هو  هاب  ىل ا   .ائتالف حكويم قادر 

اللها  اقشة مرشوع قانون املالية يه فرصة ساحنة لنؤكد من  ٕان م
ة الزتا ا لبية الربملانية بق ٔ ملبادئ املؤطرة الشتغال ا ستقاليل  م الفريق 

ميقراطي وجتاوز  ٔة ملواص تعزز املسار ا ي ة  ٔن الظرف ىل  ٔمل  و
ٔزمة  ذ احلرب العاملية الثانية،  رشية م ٔزمة حصية عرفهتا ال ٔخطر  تداعيات 

صادات الع ق ٔقوى  ٔهنكت  ارفة  ٔزمة  املية وما نتج عهنا من انقة فعال، 
صادي  ق ٓفاق التطور  دم اليقني خبصوص  ٕارضاب وتعميق حلا 
ال امل  اها هللا بقائد عظمي،  ٔن بالد قد ح ٔلطاف هللا  العاملي، ومن 

ت  فضل رؤيته املتبرصة وحمكته الرشيدة جتن دمحم السادس نرصه هللا، ف
رز ا  اطر احملمتبالد الاكرثة، وقدمت نفسها منوذ ة ا   .ا يف موا

داد مرشوع  هتا احلكومة يف ٕا ة تب ٕان املقاربة الواقعية وذات املصداق
ٔمهية  لنظر ٕاىل  ل،  فائ ٕاىل املستق روح م قانون املالية جتعلنا ننظر 

ة املعلن عهنا   .الربامج والتدابري وإالجراءات الطمو
ٔول هذه التدابري ما يتعلق حبرص احلك الل هذا ولعل  ومة من 

ضيات القانون التنظميي املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي  ىل تزنيل مق املرشوع 
ٔمازيغية بغالف مايل يقدر بـ  ٔنه إالسهام يف  200ل مليون درمه، مما من ش

طلبات  هتا ومالءمهتا مع م تعزز الهوية الوطنية وصيانة التالمح وتنوع مكو
ت ىل اكفة املستو   .التطور 

قي لهذا  ٔن التفعيل احلق ومادامت املناسبة رشط، فٕان الفريق يعترب 
ٔوراش  رسيع  ىل ال ٔيضا العمل  ستوجب من احلكومة  الورش الوطين 
رشيعية  ىل رٔسها جرد خمتلف النصوص ال ٔولوية، و إالسرتاتيجية ذات ا

ضيات القانون   .والقانونية، اليت يتعني مالءمهتا مع مق
ىل ذ ة يف مرشوع قانون املالية تعكس الوة   فٕان التدابري املقرت

ٔدل  ٔوراش إالسرتاتيجية الهيلكية، وال  ىل استكامل ا حبق ٕارادة احلكومة 
ماليني درمه  10ىل ذ من ختصيص املرشوع لغالف مايل يقدر بـ 

نة  متويل مزيانية اجلهات، وهو ما يعين بلغة الواقع وبعيدا عن الشعارات الر
الس اجلهوية واملسامهة  ٔن ٔهيل ا ٔن ت ش ا  لزتا سعى ٕاىل الوفاء  احلكومة 

ٔمر  ق هذا ا ت التمنوية الكربى اليت تعرفها البالد، لكن حتق د يف رفع الت
ر مرتبط بـ   :يف تقد

اوز   - 1 ٔطري يف اجلهة اليت تظل ضعيفة ال تت سبة الت ٔوال الرفع من 
 ؛0.5%

داث هيئة ٕاسرتاتيجية   - 2 ا ٕا ٔن اقرت لجهوية املتقدمة، واليت سبق 
لس؛ ستقالل يف هذا ا  حزب 

عية، واليت تصل ٕاىل حوايل  - 3 ج الية و ت ا احلد من تفامق التفاو
الل 49% ، وهو هدف توليه احلكومة العناية الفائقة، من 

مج تقليص  2.25ختصيصها لغالف مايل يناهز  ر مع  مليار درمه 
لوسط القرويالفوارق ا عية  ج  .الية و

مكل بعد الشهر  ٔهنا مل  لرمغ ب ذ تنصيهبا،  نت هذه احلكومة م ٔ لقد 
ىل  ىل إالنصات ٕاىل مطالب املغاربة وعن قدرهتا  الثاين لها، عن قدرهتا 

عي قراءة سلمية وواقعية، وعن قدرهتا  ج صادي و ق ىل قراءة الواقع 
داث القطائع الرضور  لتغلغل ٕا يارات السابقة اليت مسحت  خ ية مع 

ىل ذ وافرة مبا  ٔم  ة، وا لسياسات العموم ري املتوازن  ليبريايل  ا
رزها ٔ اهنا، لعل  نا ٕاىل ت اج ض عن    :يف

الل ختصيص  - لسياسة املالية من  عي  ج  %40تقوية املضمون 
زيد من مجموع النفقات املربجمة يف قطاع التعلمي وا ة بغالف مايل  لص
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 مليار درمه؛ 100عن 
ه احلكويم  - الل القطع مع التو نيا، حامية القدرة الرشائية من 

از والسكر  لبوطا صص  مع ا سعى ٕاىل ٕالغاء ا ي اكن  السابق ا
ة احلكومة مبواص دمع هته  اليا جشا ق، بل ٕاننا حنيي  ق وا

ي تعرف رتفاع ا ة  ات ملوا  ه دول العامل؛املنتو
ر رجعي، بغالف  - ٔ اف حق الرتيق لفائدة املوظفني وب لثا، است

لتايل القطع مع قرارات جتميد  800مايل يناهز  مي، و مليار سن
ىل التوايل لسنة الثالثة  راد اختاذه  ة اليت اكن    .الرتق

اوب مع  ىل الت ٔداء احلكويم والقدرة  ىل ا ٕان مصري البالد يتوقف 
رتبطانتظا ىل اخلصوص ف    ..رات املواطنات واملواطنني، 

داد كتور  ٔ ا ال  رك ا ٔ يل وس هناية تد ٔنين وصلت    .ٔظن 
ٔعتذر   .شكرا و

س   :السيد الرئ
شار   .تفضل السيد املس

داد شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ران،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل    س
ل  يتقدم فهيا مرشوع قانون املالية د يل  ة ا سق والظرف  2022ٕان ال

ت والفرص والتحوالت د لت ىل    .ح
ٔسعار  الء يف  يل تتعرف  ة دولية ا د الظرف مكن فوا ت  د الت
ل سالسل الزتود وكذ  ضطراب د البرتول ويف املواد الغذائية ويف 

ٔسعار ال  يل وصل ارتفاع  ويل والتضخم ا ىل املستوى ا ك  لوجس نقل وا
ر اجلاحئة  5.8% ٓ ٔخرى، وكذ اسمترار  دة ويف دول  ت املت يف الوال

ىل السياسات الوطنية والعالقات  صاد و ق ىل  رها السلبية  ٓ و
ولية صادية ا   .ق

ىل الصادرا ٔنه تيعمتد  ٔى عن هذه التطورات  س يف م ت املغرب ل
ىل الرفع من القمية املضافة ويعمتد كذ  ر العم الصعبة، وتيعمتد كذ 
ىل  دا، ويعمتد جزئيا  برية  ت  ضطرا د  يل تتعرف وا ة ا ىل السيا

ىل حتويالت مغاربة العامل ة و رات اخلارج   .س
ود عن حوزة  س هو ا ليه السيد الرئ لكم  دي الثاين و ، الت كذ

مع الوطن ال امل دمحم السادس جمندون ومعبؤون  ادة  ، املغاربة بق
زة  ٔ دة وا رك والقوات املسا ٔمن وا ة وا ة امللك قواتنا املسل
مع املادي واملزيانيايت واملعنوي والسيايس، ٕاجامع وطين  املتخصصة، ا

ه واستقراره ٔم دة الوطن و   .حول و

نا شعب كذ لغايل حنن شعب حيب السالم ولك لتضحية   مستعد 
ادة صاحب اجلال رابه بق دة الوطن و ود عن و ل ا ٔ س من    .والنف

ل  كامش د صادي بعد  ق دي الثالث هو حتدي إالقالع  الت
ٔكرث من  2020 يل عرف  ل الرتاجع، وهذا اكن  %6ا ا دمع د يتطلب م

ة متزي  صادية يف ظرف ق ة  لموارد، املقاو والشغل واملنا اد  ت هببوط 
ل الطبقة املتوسطة،  ل القدرة الرشائية د ساع لرقعة الفقر، تدهور د ا
و ومن احلكومة لضخ سيو  ازما من ا ال  وكذ استوجب تد
ورات وجريئة  يزنية مضادة  صاد الوطين، يف مقاربة نيو  ق خضمة يف 

ويل ىل املستوى ا ة    . ومنوذج
ن كذ ا ذ سنوات ملا واك لنا م ٔنه د لينا وهو  يل مطروح  دي ا لت

ة"سمى بـ ميغراف د " النافذة ا ٔنه تيكون وا يل وصل فهيا الشباب  ا
شلك  35% شلك فرص ولكن كذ  ميغرايف، هذا ت دة الهرم ا يف قا

لمغرب سبة  ل ت    . حتد
؛ الفرص كذ موجودة يل عند ت ا د   . ٕاذن هاذو هام الت

ن ال شارن ا لهيا املس لكم  س و لهيا السيد الرئ لكم  ٔوىل و فرصة ا
ٔفرزت  ت  ا نت ديدة،  ٔنه هناك وضعية سياسية  سبقوين، وهو 
لبية واحضة وهناك تطلعات كربى، هناك انتظارات كربى، هناك رغبة يف  ٔ

جيابياته وسلبياته ٕ ة يف جتاوز املايض  ق ق قطائع حق   .التغيري، يف حتق
ل التمنية ٔنه املرشوع املهيلك د ٔخرى وهو  ل التغطية .. الفرصة ا د

عية، التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان  ج
ٔطلقه  ياز  م يلك  د، هذا مرشوع  دة صناديق التقا الشغل وتوسيع قا

ارشة التغطية  ل م ٔ ٔتت به احلكومة من  مثن ما   ، الصحية صاحب اجلال
لو يف  22 ادي يد واملرور ٕاىل اجلوانب  2022مليون مواطن ومواطن 

ياز  م عية  ج ه احلكومة  ٔو ه من  ٔخرى يف السنوات املوالية، و ا
قرتاع يف  ٔفرزهتا صناديق  ر قوي يف الطبقة  8اليت  رب، اس شت

نيا والفقرية،  لرفع من قدرات الطبقات ا دي هو الوسطى، دفعة قوية  الت
ىل املدى املتوسط وكذ  هتا ودمع متويلها  استدامة هذه الصناديق وتواز

  .ىل املدى البعيد
منوي  -وهذه فرصة  - هناك كذ  ين منوذج  ٕاجامع حول رضورة ت

منية  الية،  ىل العدا ا عية،  ج ىل العدا  ين  دد، م ديد وم
شغي رشي، وكذ ال لق الرٔس املال ال ٔداء املقاو ودمع  ل وتطور 

خنراط يف الثورة الصناعية  صاد الرمقي و نتقال لالق القمية املضافة و
  .الرابعة

مج احلكويم، وهذا هو كذ مرشوع  و راه هذا هو الرب ٕاذا شف
مج احلكويم ٕاىل الواقع ل الرب ل الرتمجة د يل هو البداية د   .قانون املالية ا

 ٔ دة يف ا ل درمه،  8جور ز مع  4مليار د رمه  ل ا املليار د
شغيل،  ر العمويم  9ال س ل  ة ولتعلمي إالجاميل د لص مليار درمه 

ليات  15مليار درمه، مهنا  247 رب  ر اخلاص  س مع  مليار درمه 
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ر   . صندوق دمحم السادس لالس
ليربالية م و ما بعد ا لنا عهد ا ادة ٕاذن د هبا الواسع، مسهتا ٕا ن 

صاد اخلاص، يف تنامغ اكمل ما  م لالق ىل دور  توزيع الرثوة مع احلفاظ 
و واملبادرة اخلاصة ل ا   .بني تد

ىل  لكمنا  ت و د ىل الت لكمنا  يل اكينة،  ٕاذن هذه يه الفرص ا
يل اكن  ٔىت هبا مرشوع قانون املالية، وا يف الفرص؛ ما يه القطائع اليت 

ت  د لبية اكن مبستوى الت ٔ ستقاليل ويف ا نظر يف الفريق 
  والفرص؟ 

رشي، الولوج  ىل دمع القدرات، قدرات العنرص ال ن الرتكزي  ٔوال، اك
ة، جودة التعلمي،  ظر  500ٕاىل الص ٔساتذة ون مليون درمه لتكون ا

ل يف  ٔن نصل ٕاىل مليار وملياري درمه يف املستق هذا إالطار املزيد، جيب 
ٔجور شغيل التغطية الصحية ورفع ا دان    . وكذ سياسة ٕارادية يف م

كرس روح التضامن،  ٔساسية وهو  يل يه  ن كذ قطيعة ا واك
الية، تطبيقا  ا  ٔر خصوصا من طرف من هلم املقاوالت اليت حققت 
يل  ل التضامن ا ٔساسية د لقمي ا ستور، ولكن كذ استلهاما 

  .ة عند الشعب املغريبموجود
ذف واجب التضامن  فقون ومثن  دا حنن م مة  ثقافة التضامن 
ادة توزيع الرثوة؛ من يقول هذه  اتيني، هذه يه ٕا اص ا ٔش عند ا

رشح يل هذه النقطة   . حكومة ليربالية، فقط 
ت  ىل التواز دا ويه احملافظة  ٔساسية  يل  ٔ ا اكينة كذ مس

اذبية  خنراط املالية،  رية و ة اس و رية  س ة  املغرب من الناح
يل حضينا من  سبات ا ىل املك ة، حفاظا  لاملية العموم يف التدبري املسؤول 
ىل القدرة يف  ولية  لها ملدة عقود، وكذ اكينة هناك الزتامات املغرب ا ٔ

ىل امل رص  ، جعلت احلكومة تق ري ذ اطر ٕاىل  ديونية يف التعامل مع ا
ٔقل من %76مستوى  ىل جعز يف املزيانية  ل 5%،  سبة د ىل  ، و

ٔقل من    .%2التضخم 
لاملية  رب مغامرة تدبريية  ل املغاربة  رهن مستق ٔن  ٕاذن ال جيب 

اها ة، قد ال حتمد عق   .العموم
نا من  ياز ولكهنا توفقت يف طرح معاد قد متك م عية  احلكومة اج

ول من املديونية والعجز والتضخم، واكينة هناك ٔن نبقى يف مس  توى مق
شغيل،  سياسة ٕارادية ف خيص دمع الطبقة املتوسطة، حماربة الفقر ودمع ال

شغيل ولكذ التحويالت املبارشة  18 مع ال ٔجور و مليار درمه ل
  .والتغطية الصحية

ٔننا نناقشو احلكومة فهيا يل بغينا  ات ا ، هناك ولكن هناك كذ طمو
ٔن نصل ٕاىل  ول  %6جيب  ل ا لو النادي د منو ٕاىل بغينا ند من ا

دة خصنا نصل ٕاىل هاذ  شجع رغبة  %6الصا ح سوق الشغل،  رب ف
شغيل املرٔة من  سبة  ٔساسية،  %30ٕاىل  %22احلكومة املرور من 

لمنو، ولكن خصنا كذ  سبة  ل ة  ح سوق الشغل سيعطينا نقطة ٕاضاف ف

عي مسؤول خنرجو قانون إالرضاب وخنرجو كذ يف ٕاطار  حوار اج
ت وكذ نعاودو النظر يف مدونة الشغل واملشالك املوجودة  قانون النقا

ٔساسية  ٔ   .فهيا، هذه مس
مثر يف الرٔسامل الالمادي واملؤسسايت  س ٔن  ولكن كذ جيب 

ة ودمع املؤسسات ودمع دور اجلهات ود متع لمغرب، احلاكمة والشفاف ور ا
ٔمور  ٔساسية هذه ا لمشاريع  ع املواطنايت  ميقراطية املبارشة والت املدين وا
ريد من احلكومة  ة،  ش يعطينا هاذ الرٔسامل الالمادي، نقطة ٕاضاف كذ 

ال ة يف هذا ا ق   .تصورا اكمال يف هذا إالطار خللق قطيعة حق
سبة لنا هو سياسة صنا ل تكرة، تعمتد ولكن الطموح الثاين  عية م
ىل التنافسية  ر و ىل التصد لية و ا  le Made in(ىل السوق ا

Morocco ( ادة خنراط يف ٕا دال و س سمترار يف سياسة  و
ظومة سالسل الزتود   .النظر يف م

مثن رغبة احلكومة يف دمع  ويل   le Made in(ىل املستوى ا
Morocco( ولكن ،)le Made in Morocco(  ٔننا راه خصنا البد 

يض دمع  ٔمثان، وهذا تيق مثرو يف اجلودة وسمترو يف التنافسية يف ا س
ٔولية  ٔول من املواد ا حىت ) l’outil industriel(سالسل إالنتاج من ا

ر سويق والتصد   .نوصلو ٕاىل ال
ٔسايس، احلكومة  ريا، جممتع املعرفة، هذا حتدي، هذا كذ طموح  ٔ و

مثر يف جو  س ولية يف القراءة س ت ا ا م ل  دة التعلمي، املؤرشات د
ىل مستوى  ة  ق ضيات ويف العلوم، خصنا ثورة كذ حق ويف الر
اجلامعة املغربية يف التدبري، يف احلاكمة، يف طرق التدرس، يف البحث 
ني،  ٔساتذة الباح رتاع، يف رشوط التدرس، وضعية الطلبة وا و

سمتر  دا، ولكن كذ خصنا  ٔسايس  يلك  و يف الرمقنة، هذا مرشوع 
بتاكر، املؤرش هو الرباءات  ا وثقافة  ولوج رتاع والعلوم والتك دمع 

ويل ىل املستوى ا د . ىل املستوى الوطين و ا وا يض م هذا يق
ة ٔكرث جنا   .ٕاسرتاتيجية وطنية لتدبري دمع البحث بطريقة 

س،   السيد الرئ
رة   ،السيدة الوز
ر،   السيد الوز

ستقاليل ف خيص مرشوع قانون املالية،  لفريق  تلمك مالحظات 
تعديل،  30احلكومة مشكورة، جتاوبت مع العديد من التعديالت، تقريبا 

ه، لهذا  ٔننا لنا نفس الرؤية، نفس املقاربة، نفس التو ىل  وهذا يدل 
مث ىل قانون املالية، وكذ هذا  ن دور جملس ندمعها وسنصوت بنعم 

ور  لو وكذ ا لرتيبة د شارن يف ٕاغناء هذا املرشوع هذا، نظرا  املس
ىل مستوى املؤسسايت ي يلعبه  ٔسايس ا   .ا

 .وشكرا لمك
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س   :السيد الرئ
شار احملرتم  .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .اللكمة 
ٔعضاء الفريق د  ٔ ٔو  س    .تفضل السيد الرئ

شار    :مالل يوس السيداملس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن  لس املس مس الفريق احلريك مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
، واملؤطر  لسنة املق سياق دويل ملناقشة مضامني مرشوع القانون املايل 

عيا، جراء  صاد واج وية سياسيا واق ووطين مطبوع بتحوالت ب
ٔن هذا املرشوع، وٕان اكن انتقاليا، فٕانه  ئية، كام  ٔزمة الو تداعيات ا
لزتامات  لها  مج احلكويم وق ات الرب اس تو ٔساسا لق شلك 

ٔحزاب املمث يف احلكومة ابية ل   .نت
ل اخلوض يف عرض م ا لهذا املرشوع، البد من موقعنا يف وق قارب

زتاز  ٔن جندد ا داد حلزب احلركة الشعبية،  ي هو ام الفريق احلريك، ا
ادة احلكمية لصاحب اجلال امل دمحم  ، بفضل الق ه بالد ري مبا حقق الك
فاع  امسة يف ا الحقة و السادس نرصه هللا، من انتصارات دبلوماسية م

دتنا ال لطبيعة عن و مينا اجلنوبية، احملسومة  ٔقا يد مغربية  ٔ رتابية ويف ت
ولية لرشعية ا لبيعة املقدسة وروح املسرية اخلرضاء و   .التارخي و

لنا إالجيايب مع لك اخلطوات والقرارات  زتاز نؤكد تفا بنفس الفخر و
ىل لك لوطن، ضدا  فاع عن املصاحل العليا   اليت اختذهتا بالد 

رشيك اسرتاتيجي ورمق  املناورات اجليو اسرتاتيجية، مما رخس ماكنة بالد 
ولية   .صعب يف لك املعادالت إالقلميية واجلهوية وا

رؤية   ، ٔن نعزت مبجهودات بالد نا ٕاال  ىل ما سبق، ال ميك وعطفا 
سالالهتا املتحورة، رمغ ما   ، ورو احئة  ة حكمية، يف جمال مقاومة  ملك

ب هذه املعركة الوطنية الن من ارتباك حكويم وقرارات جفائية ال يصاح
لمنافذ  الق اللكي  ح وإال نة جواز التلق ستحرض البدائل، كام وقع يف ف
ٔن  ، ولكن اكن من املفروض  ته الن ا ي نتفهم  اجلوية والبحرية، ا

ٔرض الوطن ارج  لمغاربة العالقني  لول معقو  به    .توا
بار ويف  الل وٕا ه بتحية ٕا ٔن نتو سعنا جمددا ٕاال  نفس السياق، ال 

دة  ٔمن الوطين والقوات املسا رك املليك وا ة وا ة امللك ٕاىل القوات املسل
ىل تضحياهتم  والوقاية املدنية واكفة املسؤولني والعاملني يف إالدارة الرتابية، 

ادة ال دة الوطن، حتت الق ٔمن وو ا عن  ىل اجلسام، دفا ٔ لقائد ا رشيدة 
ٔراكن احلرب العامة صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا  س  ورئ

ٔيده   .و

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

نناقش اليوم هذا املرشوع من زاوية املرجعية الفكرية والسياسية 
ي حضى روا ٔصيل من جحم حزب احلركة الشعبية، ا رخيي  د حلزب  ده م

ت، وقاوم الهمينة  ل مغرب املؤسسات واحلر ٔ ستقالل من  جفر 
زال يؤمن مبغرب يتلكم لك  ٓمن وما  ذ اكن يف املهد صبيا، و احلزبية م
دة الوطن والرتاب،  ات واجلهات، يف ٕاطار و لغات، وحيتضن لك الف ا

  .ويف ظل مقدسات وثوابت البالد
ٔفاكر كربى، صار  ٔسس  ارات حزب وطين عريق  ت اليوم خ

الية  ٔمازيغية واملناصفة ا يل اجلهوية املتقدمة وٕانصاف ا دستورية من ق
رامة الوطن  عية وصيانة  ج بني البوادي واحلوارض وٕاقرار العدا 
ٔو  س حولها  واملواطن وحرص الرصاع السيايس حتت سقف املؤسسات ول

ٔفاكر صارت مجيع التيارات ال  ارات و لهيا ضدها، ويه خ هتافت  يوم 
لسبق احلريك يف النضال من  رتاف  ٔن مت جرٔة  سخها دون  وست

لها ٔ.  
ارات جامعية،  اراتنا اليت صارت خ رة احملرتمة، خ تلمك، السيدة الوز
؟ وهل جند لها  ٔنظار ىل  فهل جند لها بصامت يف هذا املرشوع املعروض 

مج احلكومة ويف مدونة سريها  ر ٔن العام، بعد صدى يف  ر الش ويه تد
ٔمجعني؟ حت شهية املغاربة  ابية خسية ف   وعود انت

ظر اجلواب، وٕان اكنت لك  ي ي هذا هو السؤال العريض ا
ٔن اجلواب  ٓن تؤكد  د ا ذة ٕاىل  املؤرشات واملامرسات والقرارات املت

عرث  ٔسف شديد ببداية م لنفي، املطبوع ب كون ٕاال  ٔن  ة املوضوعي ال ميكن 
ىل تبديد ما تبقى من  دت بتعزز مسار الثقة، وٕاذا هبا توشك  حلكومة و

 .الثقة يف العمل السيايس
حكومة انتظرها املغاربة لتحقق الوعود املعلومة، وٕاذا هبا حتول الوعود 
ٔنفسنا مجيعا بعد  د  ٔمل ٕاىل قرارات مؤملة، لن مج ا ر ٕاىل وعيد، وحتول 

سخ حز  ٔمام  ر  ا ايب  رايس صيف انت حورة مبجرد بلوغها  بية م
ضها، ٕاىل  ىل نق ىل قرارات ويصبحون  املسؤولية، فصار املغاربة ميسون 
متنون لو اسمترت احلكومة يف مصهتا العميق، بدل مواص  ٔحضوا  ة  در
ذها، ارتباك  عة حىت ملن يت ري مق ة قرارات  رتباك والتناقض يف صنا

ٔنه وليد دهشة البداية ٔنه من كنا نظن  م يظهر  ٔ ، وٕاذا به مع توايل ا
 .ٔعطاب الوالدة

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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ٔننا  ٔرقام هذا املرشوع وال تفاصي وتوقعاته،  اقشة  لن خنوض يف م
دمه يبقى ٔن حتققها من  دا  ة  ندرك ج ارج الب رهني رشوط موضوعية 

د  احملاسباتية الضيقة واملعادالت احلسابية ملرشوع الزال بعيدا عن قوا
ديدة  ة  لاملية، وعن طموح بناء سياسية مالية معوم القانون التنظميي 
ال، وقاب  عية حمددة يف الزمن وا صادية واج ٔهداف اق ٔرقام ب ربط ا

لرقابة الربملا ةلخضوع  مي السياسات العموم ر وتق ٔ اس ا   . نية، ولق
ولية وجحم  ٔسعار يف السوق ا رم السامء ولطف ا مرشوع يظل رهني 

  . العم الصعبة اليت يوفرها مغاربة العامل يف سياق صعب
ة يف زمن اجلاحئة، ويف عهد حكومة بدل  ظر تدفق السيا مرشوع ي

ف ا سق ٔسعار ختتار  ف ا سق ٔسعار ٔن تبادر ل ف  سق ٔعامر، وبدل 
ات سقف الطمو ٔن  ٔىب ٕاال    .احملروقات، ت

ٔصيل وجوهر شعيب  بثق من حزب بعمق وطين  ومن موقعنا كفريق م
ة، لك صدق  اح لهذه التجربة احلكوم متىن الن ٔن  نا ٕاال  معيق، ال ميك
ٔمس هو  ا اليوم كام ا ٔن طموح ت املواقع،  وبعيدا عن ٕاغراءات وحسا

ت الفرقاء ومبنطق ٔن نؤ  س حبسا روح الفريق ول لعمل امجلاعي  سس 
ي نعزت به مجيعا حيتاج ٕاىل  ٔن املغرب ا دة الصف،  ل و دة الهدف ق و
منوذج التمنوي  ئية وتزنيل ا لخروج من تداعيات اجلاحئة الو ٔبنائه  مجيع 
ة ٕاىل ا س يف  ل املغاربة، ول ٔ لمغاربة من  توج  ي هو م  اجلديد، ا

لهمينة احلزبية، اليت رص نلمس  ٔشاكل امللموسة  احئة سياسية تغذهيا ا
ستحرض  الل اختاذ قرارات ارجتالية ال  مظاهرها وصورها املتحركة من 

عية النامجة عهنا ج   .التداعيات السياسية و
ا ملزما  ات مرشو ي سيصبح بعد سا ا، وا ٔمام هذا املرشوع املاثل 

مل  ساؤل حولنا مجيعا،  ٔلوف، يفرتض ال هل هو  :نطق العددي امل
ٔم هو من صلب هذه احلكومة؟   مرشوع موروث عن املر السابقة؟ 

ا يف  واجلواب طبعا عن هذا السؤال يتطلب جرٔة سياسية ووضو
ري  سويقها الضعيف و ٔحزاب احلكومة، وب ه  رو الرؤية، واعتبارا ملا 

ٔن هذا املرشوع من ٕانتا ع،    . ااملق
ٔولوية ويف  ح بعض امللفات ذات ا رة احملرتمة، نف دعينا، السيدة الوز
لسنة  لحكومة  ة  ٔن يرتمج السياسات العموم ه  قارهبا املرشوع املفروض ف
ٔحاكم القانون  ، لو الزتم هذا املرشوع ب لسنوات الثالث املق ، بل  املق

لاملية   .التنظميي 
ٔلمك، السيد يف جمال تزنيل اجليل ا :ٔوال س لجهوية املتقدمة،  لثاين 

اللمك احلكومة رة احملرتمة، ومن  مىت سمتكن احلكومة جمالس اجلهات : الوز
اتية اليت ال زالت حمتكرة من طرف بعض  صاصاهتا ا من ممارسة اخ
صاصات املشرتكة  خ ل التفكري يف تفعيل  ة، ق ات احلكوم القطا

  نال؟واملنقو واليت تظل بعيدة امل 
ٔجرٔة  ومىت ستعلن احلكومة عن نتاجئ معل احلكومة السابقة يف جمال 

ركزي إالداري؟ ثاق الال   م

ادة النظر يف معايري توزيع املزيانيات  دم ٕا ىل  وملاذا ترص احلكومة 
ىل  دد الساكن  ات الرتابية، بتغليهبا ملعيار  يق امجلا ىل اجلهات و

ال، وسبة مؤرشا الية؟حساب معايري ا رشية وا   ت التمنية ال
وما يه احللول املبتكرة من طرف احلكومة ٕالنصاف ساكنة البوادي 

ائداهتا؟ د من  ستف ج الرثوة وال  منية هذه املناطق اليت ت   واجلبال و
زتال  ويف ميكن بلورة خمطط لتمنية هذه املناطق، بعيدا عن ا

ري  ٔرقام  ملاء مشالكها، واليت ال زالت قامئة، يف  ة حول الربط  حصي
ة، يف وسط  زتال التمنية القروية واجلبلية يف التمنية الفالح ء، وا والكهر
ة  ل سياسات معوم ديدة، مل تعد تق ات  ال ودينام ٔج اسرتاتيجي تؤطره 

ر بني الهامش واملركز   .زرع مسافة التو
رة احملرتمة، احلمل بدو اج: نيا صفة هل ميكن، السيدة الوز عية م

، وبقرارات تنكرت  ة ليربالية ش ومضمو يارات حكوم يف ظل اخ
ساهبا الصفة  ىل اك ٔقل من شهرن  ٔحزاب املمث يف احلكومة بعد  لوعود ا

ة؟   احلكوم
ٔطر  ٔساتذة  د ٕادماج ا ن و ٔ ٔستاذة؟ و دة املوعودة ل مفاذا عن الز

ٔرقام مالية مركزية؟ وم ٔاكدمييات اجلهوية ب عة لفرض ا ا يه املربرات املق
لولوج ٕاىل التوظيف اجلهوي العمويم يف  زيية  عتبة الثالثني ورشوط تع
لوظيفة  ٔسايس  ٔحاكم النظام ا ستور و قطاع التعلمي؟ يف جتاوز لروح ا
ي صار مع  ٔاكدمييات اجلهوية، ا ٔطر ا ٔسايس  ة والنظام ا العموم

ه احلكومة احلالية ال هو قانون وال مرس ٔن مبوج وم وال حىت قرار، رمغ 
ٔزيد من  ٔجور  دمه؟ 100تؤدى  ساب تقا ٔستاذ، دون ا   ٔلف 

ب املوعود للك  ن الطب ٔ ساء احلوامل؟ و ة والدة ال وماذا عن م
لمرىض  ية اليت ستجعل الصيدليات توفر  ٔرسة؟ وماذا عن البطاقة ا

ان؟ ٔدوية   املغاربة ا
اء بعض خبصوص املنطق : لثا ست لمرشوع، و صادي  ق

لمقاوالت  سب، ماذا قدم املرشوع  ة وتقليص بعض ال ات الرضي إالصال
  الوطنية املفلسة واليت يه يف طريقها لٕالفالس؟

مج  ر ٔن  ٔلف فرصة  125رمق " فرصة"وهل تؤمن احلكومة فعال 
اح؟ لن ٔفق  ٔن   ة،  ا د الن ميومة وال قوا ت ا   شغل، دون ضام

سبة  ٔن  ريد احلكومة إالميان  ٔرضية % 3.2وملاذا ال  لمنو لن توفر 
صاد الوطين من نفق الهشاشة  الق شغيل وال اخلروج  ل دة  لتوسيع قا
ٔرضية صلبة لٕالصالح السيايس واحلقويق القابل خللق  ٔزمة يف غياب  وا

رات العموم صف لالس ادل وم ر، ويف غياب توزيع  ة اذبية لالس
عيا؟    جماليا واج

ري يف هذا إالطار   :ويبقى السؤال الك
يل  ات الكربى من ق ىل إالصال ٔحزاهبا  ت احلكومة بربامج  ملاذا سك
ح  ٔجور، وف ظومة ا ٕاصالح مشويل ملدونة الرضائب وامجلارك وٕاصالح م

د وٕارساء سياسة واحضة املعامل يف جمال العقار والتعمري؟  ملف التقا
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اة هويته، وبعد الس : رابعا ٔي جممتع دون مرا منية  رة، طبعا ال  يدة الوز
ٔمازيغية، ويه  جمها بتخصيص مليار درمه لرتسمي ا ر الزتام احلكومة يف 
سائلمك حول خمطط احلكومة لتفعيل هذا الرهان، وماذا عن  ادرة محمودة،  م

لهيا يف القانون التنظميي لتفعيل ا ططات القطاعية املنصوص  لطابع ا
ن  ٔ لغات والثقافات؟ و لس الوطين  ل ا ٔمازيغية؟ وما هو م الرمسي ل
رى يف  ٔحزاهبا املساندة ال  ٔن احلكومة ب ٔم  ٔمازيغية؟  هنوض  صندوق ا
ىل  ٔسامهئا، يف ظل جعزها البني  رمجة  ات إالدارات و ٔمازيغية ٕاال وا ا

ة، جتعل الهوية الوطنية خبصوصيا امة بلورة سياسة معوم ة د هتا املتنو
شود؟ منوذج التمنوي اجلديد وامل طلقا لتزنيل ا  وم

رة احملرتمة،   السيدة الوز
رشيعيا  ٔن لك تغيري وٕاصالح يتطلب خمططا  حنن ندرك، كام تدرون، 
ٔسوة  رشيعي،  ، فلامذا مل تقدم احلكومة احلالية خمططها ال لفعل ذ

ارت الترصف حسب الظ ٔهنا اخ ٔم  طلبات لك سابقاهتا،  ات وم رف
ددية مستعدة لزتية  لبية حزبية  ٔ دة  ىل قا ، ما دامت مسنودة  مر
ليل هو رفض تعديالت  ام اكنت طبيعهتا؟ وا ام اكن نوعها،  لك قراراهتا 

عاب جوهرها املساند خليارات احلكومة ا، دون حىت اس   .بناءة لفريق
ل، السيدة ا س ميان وطين صادق،  ٕ اما، و رة احملرتمة، خ لوز

ٔوزان  ٔن ا ٔن تعيد احلكومة النظر يف مهنجية معلها،  تطلعاتنا ٕاىل 
ارات  نفراد بقرارات وخ ابية املتحو ال متنح دامئا احلق يف  نت

ٔمك متع ب ات ا عية كربى، يه من صالح ري سياسية واج ، قرارات 
ل نتقامسه مجيعا يف وطن عظ ٔىت مدروسة، تعبث مبستق ن  ٔ مي، يعرف من 

رابه كون من طينه و ٔن  سري، وطن من جحم املغرب، نعزت  ن  ٔ   .وٕاىل 
ادة احلكمية  ة الوطن واملواطنني، حتت الق ا هللا مجيعا خلدمة مصل وفق

ٔيده   .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ليمك ورمحه هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شارشكر   .ا السيد املس

شرتايك لفريق    .اللكمة 

شار  ٔيذي السيداملس   :يوسف 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس

لس  شرتايك مب مس الفريق  شيد  ٔن  يف البداية امسحوا يل 
هودات اليت تبذلها بال شارن  ادةاملس ، بق ، ف خيص  د ال امل

لسيادة املغربية  ٔمريك  رتاف ا ع  ملف الصحراء املغربية، وما است
راب اململكة، وقد شلك  شلك جزءا ال يتجزٔ من  ىل الصحراء، اليت 
سبات تعزز  ال من مك ه ٕاضافة نوعية مبا حقق  ي نود هذا الشهر ا

نتصارات، وتدشن ملسار  ال امل هذه  دده خطاب  ابة ملا  ست
امسة يف التعاطي مع الرشاكء  مبناسبة املسرية اخلرضاء، من نقطة فاص و
سة واحلسم  هتاها القطع مع املواقف امللت طلقها وم وليني وإالقلمييني، م ا

رتاف مبغربية الصحراء   .لك جرٔة مع الغموض والرتدد يف 

س،   السيد الرئ
د ٔزمة ٕان املست ٔن  لوضع الصحي العاملي تبني  ات املقلقة اخلاصة 

د" ت " 19-وف زال تفرض حتد ٔهنا ما  هتا، ورى  مل تصل بعد ٕاىل هنا
ىل ول  صعبة، سواء  ة، وخصوصا ا ول النام ىل ا ٔو  ول املتقدمة  ا

ي فرض  اهنا مصدر املتحور اجلديد، ا دى ب ة اليت شلكت ٕا إالفريق
ٔخرى تع  دئيا ملدة مرة  الق احلدود م الت من وٕاىل بالد وٕا ليق الر

م، مما يفرض  ٔ ٔخرى يف القادم من ا ني، ولرمبا ستحمل ٕاجراءات  ٔسبو
ٔن  متىن  ي  ىل املواطن املغريب، ا صاد الوطين و ق ىل  ت كربى  حتد

ة لت  مات احلكوم ه نعاكسات السلبية كون فعال يف صلب  ف  خف
اته اليويم ىل قدرته الرشائية ومنط ح   .لهذه إالجراءات 

عها من  ٔزمة الصحية، وما است ني اكملتني من ا ٕان املغاربة، وبعد سن
ٔسعار،  ش ومرهقون بغالء ا صادية، حيسون بصعوبة الع عية واق ٔزمة اج

دد من ويعانون يف مصت من تفيش مظاهر الهشاشة والفقر وم ن 
الالت النفسية والسلوية، جراء الال استقرار واخلوف من  خ
اكك اليويم مع املواطن جيعلنا  ح مة، فٕان  ٔ عتبار ممثلني ل ل، و املستق
شها واليت حتتاج ٕاىل  صادية والنفسية القاسية، اليت يع ق ملتاعب  حنس 

ىل حتملها دة  لمسا اية    .الر
رجتالية وتعزز ومن هذا املنطلق،  البد من القطع مع القرارات 

ة الرعب  ليات ٕاشا سرتاتيجية التواصلية مع املواطنني وحتصيهنم من 
سبات الصحية اليت حققهتا بالد من  ٔس يف صفوفهم، مبا حيصن املك والي
رب ٕاقرار  ٔخرى،  ة  لمواطنني من  عية  ج ة، ويعزز سبل امحلاية 

صا اصة من ذوي ٕاجراءات اق ا وفعا لصاحل معوم املغاربة،  دية 
ٔن يرتمجه مرشوع القانون املايل،  متىن  ل احملدود والفقراء، وهو ما كنا  ا
طق  لهم من ٕاجراءات جخو ال ميكهنا القطع مع م ر، ا ٔ ٔننا مل جند   ٕاال 

ع   .الرتق

هتا السيدات والسادة، ٔ  
ه امجليع ظر ف ي ي ة ختدم  يف الوقت ا ٕاجراءات وسياسات معوم

ٔن احلكومة  شه، رٔينا  رس ظروف  مع وت اء املواطن، وتقدم  ا ر
يال يف  عية، ال جند  م ج و  حور  احلالية ماضية يف تزنيل مفهوم م
ٔقرب ٕاىل حماو  عية، ولع منوذج  ج ميقراطيات  ارب املقارنة  لك الت

ليرب  عية صبغ السياسات ا ج و  ٔن ا عي، ذ  الية بطابع اج
مثر  س ٔن  ٔراده صاحب اجلال البد و ي  ٔنتجته مدارسها وا ي  لشلك ا
كرامة، وهو ما  شه  سان، وتعزز املقومات الرضورية لوجوده و يف إال
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ري مطمئنة، سواء  ٔعطت ٕاشارات  ة، واليت  قر ٕاليه إالجراءات احلكوم تف
ٔو ف مح مرشوع ف ارتبط   ن الرتبية والتكون اجلديدة  رشوط ولوج 

ٔمر  ر، سواء ارتبط ا ٔ ري ذات  قانون املالية من ٕاجراءات ضعيفة و
شغيل ٔو ال ٔو التعلمي  ة    .لص

عية  رات اج ن الرتبية من تو ه ٕاقرار رشوط جمحفة لولوج  ٕان ما س
ٔمل ك بة  ات، ب يف غىن عهنا، وخ ا ٔبناء واح ات واسعة من  ربى لف

لهنج  ٔفق الصادم لهذه احلكومة ووفاهئا  الشعب املغريب لهو عنوان ل
سعى خلدمة الطبقات  عي،  ٔفق اج ٔو  ٔي وازع  ليربايل املتجرد من  ا
سبات  ىل مك ي حيافظ  ساء والفقراء، يف الوقت ا الهشة والشباب وال

ل ٔحصاب الرسام سرية و   .والرشاكت الكربى الطبقات الغنية وال
ٔمهها  عددة، لعل  ري املطمنئ م ٔفق الصادم و ىل هذا ا ٕان املؤرشات 

ي بعدما اكن  منو ا دود % 4معدل ا ٔصبح يف  مج احلكويم،  يف الرب
دا، ولن % 3,2 فقط يف مرشوع قانون املالية، وهو معدل ضعيف 

ل إالشاكالت املرتامكة اليت يعاين مهنا املواطن  ٔن سعف يف  لام  املغريب، 
ق معدل منو ال يقل عن  لبالد يطمح لتحق منوذج التمنوي اجلديد  ، %6ا

منوذج  لزتامات اليت يفرضها ا لهم ٕاذا اكنت احلكومة قد حتللت من  ا
ٔحزاب املمث ٕالئتالفها،  لام حتللت من سابق الزتامات ا التمنوي اجلديد، م

ٔحزاب  ٔساسهاواليت صوت املواطن لصاحل هذه ا ىل    .و
ٔن ينكشف  ل  الء املسؤولية ق د املتواضع حماو ٕال س هذا الو ٔل

ابية؟ نت الل امحل  اء وحامسة  س ة    زيف الوعود املوز
ٔن تتحول ت الوعود  ظر  ي ي ساءل هنا نيابة عن املواطن ا ٕاننا ن
ٔن بعض  ه وشبه   حها ثق ٓمن بصدقها وم ٕاىل واقع ملموس، بعدما 

 ٔ ة كام خضهتا يف ا ات احلكوم ستطيع خض مزيانيات خضمة يف القطا حزاب 
ابية نت   .محالهتا 

كون املواطن املغريب حضية لعملية  ٔن ال  ىل  بع من حرصنا  وسؤالنا 
ىل ما تبقى من ثقة  يف العملية السياسية  ٔيت  تضليل كربى قد ت

ٔحزاب   .وا

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني،السيدا   ت والسادة املس
ا،  الل والي مج احلكويم يعد خبلق مليون فرصة شغل  ٕاذا اكن الرب
ساءل هل هناك مليون خشص فقط  لزتام، ن فٕاننا وان كنا ال نثق هبذا 
ٔخرى؟ ومهنا  يبحث عن فرص معل؟ ماذا سيكون مصري املاليني ا

ب هذ س ه اجلاحئة الصحية؟ ومهنا ماليني كثرية فقدت فرصها يف العمل 
يون  لهيا ا رامكت  الف اليت مل تفقد فقط فرص العمل، لكن  عرشات ا
ٔخرى املرتبطة  يون ا ٔو ا اليت مولت هبا سواء السكن اخلاص 

  السهتالك؟

ٔمام ما تعرفه  ٔسعار الزالت مسمترة،  ة املواطن املغريب مع ا ٕان معا
ٔسع دات رهيبة يف ا ٔسواق من ز ار، لكن احلكومة مل حترك ساكنا محلاية ا

لرتحب الرسيع  ٔزمات  لوبيات وبعض مستغيل ا املواطنني من جشع بعض ا
ة  اكر، وقد رٔينا معا ح ت و روات فاحشة من وراء املضار ق  وحتق
اته  دات اليت مست ومتس لك جوانب ح املواطنني مع هذه الز

ال احملروقات و  ية، بدءا مب النقل وكثري من املواد الغذائية، وهذه سهتال
ٔيضا اكهل  رهق اكهل املواطن العادي فقط، لكن تثقل  دات ال  الز
بية،  ٔج ات ا لمنت ٔمام تنافسية رشسة  ي جيد نفسه  املقاول املغريب ا
ٔولية يف  ٔسعار املواد ا لزتاماته جراء ارتفاع  ٔمام صعوبة الوفاء  ٔيضا  و

  .السوق

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة،

زداد هذه  ٔي مرشوع ٕاصال و ٔساسية يف  لبنة ا شلك التعلمي ا
عية معيقة، واليت يعد  ات اج سعى ٕالقرار ٕاصال ول اليت  ٔمهية يف ا ا
امعة واملبادرة ٕالقرار  ة ا ة السام دا مهنا، وفقا لٕالرادة امللك املغرب وا

ٔن ما مح ري   ، اد عية قوية و  القانون املايل يف هذا إالطار دو اج
نا الرتبوية ودون ما  ظوم ىل م ة  ت املطرو اء دون مستوى الرها
دجمة ومعيقة لهذا القطاع، هذا يف الوقت  ة م تتطلبه ٕاقرار سياسة ٕاصالح
خنراط يف ٕاقرار خطة  رجتالية و لقطع مع القرارات  ي كنا نتطلع  ا

لول ٕاسرتاتيجية ٕالنقاذ املدرسة ا ة وتقوية دور القطاع اخلاص وٕابداع  لعموم
ٔ يف  دواها، نفا ة و ت إالصالح لمواطنني يف املقار تكرة تعيد الثقة  م
ٔد كثرية يف هذا  رجتالية والهواية، وال حنتاج ٕاىل  رية بعودة  ٔ ٔسابيع ا ا

رتني  ال عن املذ رسع م ال، الرتاجع امل  21/81و 21/80الوزاريتني ا
دة، الرتدد يف   ت املو ا م ة املسمترة و دو الفروض واملراق ٔن  ش

ٔخر يف إالطعام  اء اجلامعية والت ٔح ليات وا ا دد من دور الطلبة وا ح  ف
ٔصاب بوص  ىل عطب  ٔم املتعدد اليت تؤرش  ريها من ا املدريس و

  . إالصالح
ىل بالدإ  برية وخضمة  ت  ، وندعو احلكومة ن واقع اليوم يفرض حتد

رات امليدانية  ٕاىل اليقظة واحلذر وإالنصات ٕاىل نبض الشارع، ولمك يف الز
الط هبم  خ ىل لقاء املواطنني و امئ  ٔسوة حسنة حبرصه ا جلال امل 

  .وسامع شكوامه
ٔحزاب اجلادة  ت التواصل مع النخب ومع لك ا د كام تفرض هذه الت

ٓخر لك وضوح من موقعنا مكعارضة والوطنية لسامع صوت ا ، وسنقولها 
ا هو  كون هدف ر ٕان سلمت  وطنية، ستكون احلكومة خمطئة يف التقد
لقوات  شرتايك  حتاد  ٔننا يف مدرسة  ٔو السعي لفشلها، ذ  ٕاضعافها 
نا بنفس املقاربة  لوطن، لك ٔن فشل احلكومة هو فشل  الشعبية، نعترب 

ٔن تقصريها يف رامة الوطنية نعترب   معلها وتغاضهيا عام هيدد استقرار الب و
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املواطنني وجعزها عن تقدمي احللول الناجعة مفسدة كربى، البد من 
  .التصدي لها بنفس العزم واليقظة واملواطنة

عية  ج مك املشاريع  ٔن تفرغ حكوم ومن هذا املنطلق، فٕاننا خنىش 
ٔفرغ ال  من حمتواه، وما مقمت به  من مضموهنا، مفرشوع التغطية الصحية م

ىل مستوى املزيانية،  ٔو  ىل مستوى املناصب املالية  ري اكف، سواء 
اكد نلمس رؤية قوية يف تزنيل هذا املرشوع الضخم، بل مت حتوي ٕاىل  وال 
ال امل  ٔن خطاب  ني  ية، يف  ة التق فسيفساء من القرارات احلكوم

و املغ عية  ه فلسفة اج ستلزم ٕاطالق حوار جعل م ربية، وهو ما 
ٔحزاب يف تزنيل هذا  متع املدين ولك ا ة وا نيي الص وطين وٕارشاك 

لهيا الزمن وية اليت عفا    .املرشوع الضخم وجتاوز هذه املقاربة التق
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
رشي ٔنه ٕان متكني املعارضة من لعب دورها ال عي والرقايب اكمال من ش

ى احلكومة،  ٔن يقوي حس اليقظة السياسية  ٔن حيفز العمل احلكويم و
ٔن هذه املر  يد  ٔ ا فٕاننا جندد الت س ضدها،  وهو عنرص لصاحلها ول
ستور اجلديد، تتطلب  س ا ٔس ىل ت اليت متثل مرور عرش سنوات 

ٔ ستفراد واحلزبية الضيقة  طق  يل عن م ٔكرث مشولية الت ل تفعيل 
ابة الصدر، ليك جنعل  ر يل  يض الت لتايل فٕان املر تق ضياته، و ملق
يارات  خ راء جامعي وبوص لتلمس الطريق حنو  الفاتنا مصدر ٕا اخ
عية،  ج ميقراطية والكرامة والعدا  الكربى، اليت تؤسس ملغرب ا

غلق، وبعي ظور ٕايديولو م ٔ اكن بتجرد عن لك م ستقواء  دا عن 
ٔو مصدره   .شلكه 

ٔن هذا املرشوع املايل ال يفي  ا  ا م نا ريها، واق ٔسباب و وللك هذه ا
مك تنقصها روح املبادرة اخلالقة  ٔن حكوم بتطلعات املواطن املغريب و
لمشالك املرتامكة،  صادية قوية  ٔجوبة سياسية واق وتعوزها اجلرٔة لتقدمي 

لرف ي ال خيدم ٕاال مصاحل فٕاننا سنصوت  ىل هذا املرشوع املايل، ا ض 
اهل املشالك الكربى اليت يعاين مهنا املواطن املغريب وية ويت   .ف

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
س احملرتم  .شكرا لمك السيد الرئ

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغالني  حتاد العام  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

صص رشيعية ا شارن، يف هذه اجللسة ال ىل املس راسة والتصويت  ة 
ٔول مرشوع قانون مايل يف هذه 2022مرشوع قانون املالية لسنة  ، وهو 

  .الوالية
ٔشغال  ي طبع  لنقاش البناء وإالجيايب، ا ٔن ننوه  يف البداية، جيب 
ل دراسة هذا  الل خمتلف مرا صادية  ق جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

  .املرشوع
ٔ ىل  داد مرشوع قانون املالية لسنة كام ال خيفى  د، فٕان سياق ٕا

دا يف 2022 ٔن نقف صفا وا ا مجيعا  ستلزم م قة،  ة دق ٔيت يف ظرف ، ي
دتنا الرتابية، كام ننوه  سهتدف املس بو ت واملناورات اليت  د ة الت موا
زتاز  ٔن نعرب عن ا ملغرب  لشغالني  حتاد العام  هبذه املناسبة يف فريق 

بلوماسية اليت حققهتا بالد يف قضية الصحراء املغربية، الن  تصارات ا
ال امل حفظه هللا ادة وحمكة    .بق

ربطها  ول والتجمعات اليت  ال امل  ر  مثن يف الفريق تقد كام 
لمملكة جزءا ال  ٔقالمي اجلنوبية  ات ورشااكت، واليت تعترب ا ببالد اتفاق

ة يف مواقف البعض يتجزٔ من الرتاب الو  لغموض وإالزدواج طين، ورفضه 
شمل الصحراء املغربية ٔو جتارية ال  صادية  ٔي خطوة اق ام معهم ب دم الق   .و

ا وراء  ىل وقوف ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ، فٕاننا نؤكد يف 
ل  ٔ ال امل يف لك اخلطوات اليت هتدف ٕاىل مواص العمل من 

ويل وتعزز املنجزات التمنوية رسيخ مغربية  ىل املستوى ا الصحراء 
لمملكة، واخنراطنا يف لك املبادرات  ٔقالمي اجلنوبية  والسياسية اليت تعرفها ا

فاع عن القضية الوطنية بلوماسية املوازية    .يف ٕاطار ا
لقوات  الل  بار وٕا ٔن نتقدم بتحية ٕا سعنا يف هذا السياق، ٕاال  وال 

ة امل  فاع عن حوزة الوطن املسل ىل ما تبذ من تضحيات جسام  ة  لك
ٔمن  رك املليك وا ر موصول كذ لقوات ا دته الرتابية، ونفس التقد وو
ىل ما تقوم به  دة وإالدارة الرتابية  الوطين والوقاية املدنية والقوات املسا
ستقرار وسالمة  ٔمن و ىل ا ار يف احلفاظ  ٔخرى من معل ج يه ا

  .املواطنني

س،   السيد الرئ
، بعد حمطة سياسية ممتزية، 2022نناقش مرشوع قانون املالية لسنة 

ت  ث متك ، ح ازته بالد ي اج ميقراطي ا مترن ا متثلت يف رحب رهان ا
ت من  د، واليت لق وية يف يوم وا رشيعية، جامعية و ت  ا تنظمي انت

با من املنتظم ٕاشادة واسعة من طرف مجيع القوى السياسي رح ة والنقابية و
ٔجواء إالجيابية اليت  هتا، و هتا ومصداق ي نوه بزناههتا وشفاف ويل، ا ا
ٔقالمي  اصة يف ا لمواطنني واملواطنات،  فة  مرت فهيا، واملشاركة املك

ىل الصعيد الوطين ىل معدالت املشاركة  ٔ لمملكة، اليت جسلت   .اجلنوبية 
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ٔما ة وها حنن اليوم  عُد مبردودية حكوم ديدة، ت م مؤسسات بنخب 
امل ما  حها  ا الفرص اليت ي ٓفاق اليت تطر رشاف ا ىل اس دة، قادرٍة  وا
ٔكرب، يف ظل  نتظارات  برية و ت  د ٔن الت ىل الرمغ من  بعد اجلاحئة، 
، واليت يه نتاج  صاد عيا واق ٔظهرهتا اجلاحئة حصيا واج الالت اليت  خ

ىل االٕ  ة  عية الناجتة عن السياسات احلكوم ج صادية و ق خفاقات 
 .مدى العرش سنوات املاضية

ة  ودها يف اجتاه موا ، فٕان احلكومة احلالية مطالبة مبضاعفة 
ىل تبديد القلق خبصوص  ل و هذه الرتاكامت السلبية وهذا إالرث الثق

ات الهشة وال  عية لبعض الف ج ٔوضاع  ىل الرفع من ا رشاحئ، و
ات  ٔمل الشعيب يف خمر سوب الثقة يف العمل السيايس، وبعث روح ا م
ىل اخلدمات  عي املزتايد  ج ة، يف ظل الطلب  السياسات العموم
سب العالية  ش، فال ة من حصة وتعلمي وشغيل ورامة يف الع العموم

لب  ٔ ٔفرزت ا رية واليت  ٔ ت ا ا نت ة ما يه ٕاال لمشاركة يف  ية احلكوم
ة،  لشعب املغريب، وخصوصا الطبقة الاكد رية  نتظارات الك تعبري عن 

الل  ىل هذه احلكومة من  ٓمالها  التزنيل الفعيل اللزتامات اليت تعقد 
و  ىل فكرة ا ، قامئا  جما قو ر ا  ي نعتربه يف فريق مج احلكويم، وا الرب

عتبارها هدف عية،  ات ج ٔصيال، وجزءا من التو ا  ا ملك
و   .إالسرتاتيجية لسياسة ا

ٔزمة الصحية جلاحئة  د"يف سياق ا ستحرض، "19-وف ٔن  ، البد 
ة  صادية املرتبطة مبوا ق عية و ج ت  د ايل، جحم الت وحبس وطين 

، حتت ال  ة اليت اختذهتا بالد اق س ئية، والتدابري  ٔزمة الو ادة هذه ا ق
ف من  لتخف الرشيدة واملتبرصة جلال امل دمحم السادس حفظه هللا، 

  .هذه التداعيات
ء لكن، ورمغ  لو ت من التصدي  ٔولية الناجعة اليت مك التدابري ا

ئية  ٔن تطورات الوضعية الو شاره يف املر السابقة، ٕاال  والتحمك يف ان
ة اخلام  ويل، الس املو ان، ىل الصعيد ا ددا من الب سة اليت ترضب 

ان  لعديد من الب اك، مما دفع  ٔكرث ف ديدة من الفريوس  مع ظهور سال 
ىل  ٔثري سلبا  ٔهنا الت ديد، من ش رتازية من  شديد إالجراءات  ٕاىل 
ديد لضامن  ٔمام حتدي  صاد العاملي، مما جيعل بالد  ق استقرار 

شاط املقاوالت واحل اصب الشغل، وخصوصا بعد اسمترارية  ىل م فاظ 
ة  ىل قطاع السيا الت اجلوية وما من انعاكسات سلبية  قرار تعليق الر
ٔعياد امليالد  ىل جحوزات هناية السنة و ملغرب، ٕاذ اكن املهنيون يعولون 
ا تدرجييا من تداعيات  شهد تعاف ي ماف  لتحريك جع هذا القطاع، ا

  .اجلاحئة

  رة احملرتمة،السيدة الوز
ملغرب، إالجراءات والتدابري اليت  لشغالني  مثن يف فريق إالحتاد العام 
ري، املتعلق بتعممي  اءت هبا احلكومة ملواص تزنيل املرشوع املليك الك

شلك  ي  عية، وا ج و  ز ا دى راك عتباره ٕا عية،  ج امحلاية 
ة و  ق عية حق ظور ثورة اج امسة يف معلية ٕاصالح يف م نقطة حتول 

ملغرب عية  ج   .امحلاية 
ملغرب جندد  لشغالني  حتاد العام  ومن هذا املنطلق، فٕاننا يف فريق 
دمة الشغي املغربية  ىل  ٔهنا ستعمل  مع واملساندة لهذه احلكومة،  ا

ضامن،  امئ جممتع م عي، وٕارساء د ج ٔسس دو إالنصاف  متتع وتزنيل 
اكفؤ الفرص والعدا  ٔمن واحلرية والكرامة واملساواة و ه امجليع  ف

ش الكرمي عية ومقومات الع   .ج

رة،   السيدة الوز
ٔسسة احلوار  ٔن م ملغرب نؤمن  لشغالني  حتاد العام  ٕاننا يف فريق 

م ل تزنيل الزتامات الرب ٔ ل اجلوهرية من  عي تعترب من بني املدا ج ج
اص به، حىت يصبح مؤسسة  الل ٕاقرار قانون  احلكويم، وذ من 
ق السمل  ٔطراف الثالثة، وتضمن حتق ٔنة مجيع ا ة وممثرة، متكن من طم ت م
ىل تفعيل  الل حرص احلكومة  ٔىت لك ذ ٕاال من  عي، ولن يت ج

ت النقابية،  امئ مع املركز شاور ا رب ال شارية،  ٔ املقاربة ال د يف اكفة م
ٔجراء واملوظفني،  عي، اليت هتم ا ج إالجراءات والتدابري ذات الطابع 
لية ال حميد عهنا  عي،  ج ٔسسة احلوار  ي جيعل من م ٔمر ا وهو ا
ٔطري  ت النقابية يف الت عي وتقوية دور املركز ج ق السمل  لتحق

  .والوساطة
ٔن تعمد احلكومة ٕاىل اختاذ قر  متىن  الية متكن من تبديد ٕاننا  ارات استع

ات الهشة  لف ة  نتظارات العاد واملرشو اوب مع  عي والت ج القلق 
ديدة، واليت  عية  ات اج ىل ف ض الضغط  واملهمشة، مبا يضمن ختف

  . انت ملدة طوي مدة عرش سنوات جعاف من قرارات جمحفة وظاملة
إالجيايب، ودمعنا  يعود ملا  حنن مع هذه احلكومة، ومع هذا املرشوع

عية نلخصها يف احملاور التالية   : تضمنه من ٕاجراءات وتدابري اج
الل  .1 صب شغل  داث مليون م ؛ 5ٕا  سنوات املق
؛ .2 عية الشام ج  تفعيل امحلاية 
ٔرسة من الفقر والهشاشة؛ 1ٕاخراج  .3  مليون 
صاد .4 ق ية حامية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفري الرشوط 

وسطة يف العامل القروي؛ ة م عية لربوز طبقة فالح ج  و
الية؛ .5 عية وا ج   تقليص الفوارق 
رامج  3.5ختصيص  .6 ٔطفال يف ٕاطار  مع متدرس ا مليار درمه 

سري" ٔرامل"و" ت ريها من " مليون حمفظة"و" دمع ا و
رها لكها سعنا الوقت    .إالجراءات اليت ال 

، فٕاننا يف ا يدعو  للك ذ عتباره مرشو مثن هذا املرشوع،  الفريق 
ق  لزتام بتحق الل  ة  %3.2لتفاؤل من  لمنو، يف ظل الظرف مكعدل 

ة  الل ٕاعطاء دينام ، من  ورو احئة  الصعبة اليت تفرضها مر ما بعد 
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مج  مج "انطالقة"ديدة لرب ر الل ٕاطالق  اصة من  ي " فرصة"،  ا
ه  هيدف ٕاىل متويل مشاريع الشباب بدون رشوط مسبقة، مع تقدمي التوج

ٔحصاب هته املشاريع، وذ عن طريق توفري  بة  ٔلف  50والتكون ملوا
  . مليار درمه 1.25بغالف مايل يناهز  2022قرض سنة 

الم املعلقة  ٔ ٓمال وا ر، ٕان ا رة، السيد الوز يف اخلتام، السيدة الوز
ة كثري  ة، والثقة الشعبية اليت حتوزها ال جيب ىل هذه التجربة احلكوم

قي   .. تبديدها، بل يتعني امليض قدما يف إالصالح احلق

سالسيد    :الرئ
س ى الوقت السيد الرئ هت   .شكرا، ا

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
ستقاليل ل الفريق  قة د   .عندي دق

سالسيد    :الرئ
ى الوقت هت   .ال، ا

س   .شكرا السيد الرئ
حتاد العام ملقاوالت املغربال   .لكمة لفريق 

س   .تفضل السيد الرئ
س س، ما مسعتكش السيد الرئ   .امسح يل السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
اىن مع  يل  ة ا شوفو املعا ل، ت ذ اللكمة ق ٔ يل  قلت  السيد ا

ا ما نقول س، وعي ن مشلك السيد الرئ ش يقرا، اك ٔوراق  و هاذيك ا
ري صاحلة   ..املنصة راه 

س  :السيد الرئ
ن مشلكة حىت يف إالضاءة، وحنن نعمل مع  ست املنصة فقط، اك ل
فق معك، ٕان  ل إالضاءة وم ل جتويد هاذ اليش د ٔ خصص من  فريق م

ٔمور من بعد خبري   .شاء هللا الرمحن الرحمي ستكون ا
  .تفضل

شار السيد    :رىض امحليين دمحماملس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب،  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشف ب ٔ
اقشة مرشوع قانون املالية  ل م ٔ ه اجللسة العامة، وكام يف هذ 2022من 

ٔيت يف  الل املناقشة العامة بلجنة املالية، فهذا املرشوع ي ٔرش سابقا 
داث الوطنية  ٔ ة من ا د ممتزي، طبعته مجمو ٕاطار سياق وطين ودويل 

لني مبختلف مشارهبم الفكرية والسياسية  ىل لك الفا ولية، فرضت  وا
عية التجند وراء صا ج صادية و ق حب اجلال امل دمحم السادس و

د والبناء وتفادي  ش ل ٔوراش  ح  ات معيقة وف نرصه هللا، ملبارشة ٕاصال
صادية والصحية، اليت  ق عية و ج ٔزمة  صادي وجتاوز ا ق الرود 

احئة  د"نتجت عن    ."19-وف
ٔشغال جلنة املالي ي طبع  جلو إالجيايب، ا ٔنوه  ٔن  ة البد يف البداية 

ل دراسة هذا املرشوع،  ٔثناء خمتلف مرا صادية  ق والتخطيط والتمنية 
صاد واملالية  ق رة  لسيدة وز ٔغتمن هذه الفرصة لتقدمي الشكر اجلزيل  كام 
ملزيانية وكذا الطامق إالداري لوزارة  ر املنتدب امللكف  والسيد الوز

ساؤال لهام إالجيايب مع  ىل تفا صاد واملالية،  ت واستفسارات ق
ل إالجيايب مع لك التعديالت  لجنة، وكذا التفا ٔعضاء ا السيدات والسادة 
الل تزنيل  املقدمة والهادفة يف مجملها ٕاىل جتويد مرشوع هذا القانون، من 
منوذج التمنوي اجلديد وتوسيع  ت وتوصيات ا لجبا مضامني القانون إالطار 

ٔعامل  اخ ا اء الرضييب وحتسني م ر ببالدالو س ٔسس    .وكذا تقوية 

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

س احلكومة، ومن  برين الزتام السيد رئ ار وارتياح  ف نا  لقد تلق
ن  ة د ٔعضاء احلكومة، انطالقا من السنة اجلارية، بتصف ال مجيع 

ىل القمية املضافة املرتامك لفائدة امل رب الرضيبة  قاوالت، ابتداء من فاحت دج
ريل من سنة  ٔ ل هناية شهر  الل خض 2022وق مليار  13، وذ من 

ىل القمية املضافة لتمتكن املقاوالت،  ٔداء مستحقات الرضيبة  درمه 
ىل السيو الاكم والالزمة يف  وخصوصا الصغرى واملتوسطة، من التوفر 

يل غتخول لها الصمود يف و هتا، ا ة خزي خنراط يف دينام ٔزمة، و ه ا
دينا به يف  ي طاملا  لق فرص الشغل والقمية املضافة، هذا املطلب ا
حلاح طي السنوات املاضية، وامحلد   ٕ حتاد العام ملقاوالت املغرب 
د  اليوم احلكومة احلالية جتاوبت مع هذا املطلب الهام، وجتاوبت يف وقت 

ٔقل من  ايس،  ريا  يوما 60ق ٔ بعد تنصيهبا، ويه مشكورة، مما سيضع 
شلك  يل  ة مالية املقاوالت، وخصوصا الصغرى واملتوسطة، وا دا ملعا
ا حيق لنا اليوم  صاد الوطين،  ق د قوية لتعزز الثقة وٕانعاش  ٕاشارة 
صاد  ر اليت سترتتب عنه اق ٓ ار هبذا إالجراء املمزي والهام، وا ف

عيا، لسيد  واج ر  ٔن جندد شكر وتقد سعنا يف هذا إالطار ٕاال  وال 
ري املسبوق ىل هذا القرار  س احلكومة احملرتم    .رئ

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

لحكومة خبصوص التعديالت املقدمة  ل إالجيايب  لتفا ٔنوه  ٔن  البد 
ر وتعز  س ٔسس  و والهادفة ٕاىل تقوية  سيج واملق ز تنافسية ال

لق فرص الشغل والقمية املضافة، من  املقاواليت الوطين، مما سميكن من 
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ىل رٔسها ملزيد من إالجراءات الهامة  فع    :الل ا
و - 1 ر مع ا ة اس رام اتفاق ض العتبة احملددة ٕال  les)ختف

conventions d’investissement)  مليون درمه ٕاىل  100من
لقمية مليون  50 ر املنتج  س شجيع  ٔنه  درمه، وهو ما من ش

  املضافة واحملدث لفرص الشغل؛
لق فرص الشغل  - 2 ر اجلاحئة و ٓ ر، وخصوصا بعد  س ٕانعاش 

ىل استفادة  الل التنصيص  رات اجلديدة، من  س وشجيع 
-la plus(ىل زائد القمية  %70الرشاكت من خصم يقدر بـ 

value (ادة رشي ل هاذ ) le réinvestissement(طة ٕا  la(د
plus-value (100%  ل ٔ الل  لها    شهرا؛ 36د

ق  - 3 ا به والهادف ٕاىل حتق ي تقدم ىل التعديل ا ملوافقة  شيد  كام 
ة يف املعامالت واحلد من معليات الغش الرضييب، من  الشفاف

ىل ا اء من تطبيق اجلزاءات املرتتبة  الفات املتعلقة الل است
ارشة يف  ٔداء نقدا م ا ما ٕاذا اكن ا سوية املعامالت النقدية يف  ب

ة   . الواك البنك

ٔ احلياد الرضييب  د كرس م  (la neutralité fiscale)وبغرض 
ٔمني  ىل معليات الت ىل القمية املضافة املطبق  ق مالءمة نظام الرضيبة  وحتق

ٔمني ال  ليه التاكفيل مع معليات الت ا بتعديل وافقمت  تعاقدي، تقدم
ناسقة ائية م ن، وذ يف ٕاطار ٕارساء سياسة ج  .مشكور

ن  ىل شلك د بتاكر  لبحث و لية حتفزيية  داث  ٕ ٔن طالبنا  وبعد 
ة اليت (crédit d’impôt recherche)رضييب  ات إالنتاج ، لفائدة القطا

بتاكر، وفق معايري حمددة  مثر يف البحث و ات س هبدف تطور القطا
المة  ملغرب"الصناعية و ض مع " صنع  الل النقاش املستف ومن 

ىل شلك دمع  الف مايل  ل الزتام احلكومة بتخصيص  س احلكومة، 
الل  بتاكر والبحث، من  مثر يف جمال  س لمقاوالت، اليت س ارش  م

لني املعنيني رامه مع لك الفا مت ٕا  .عقد س
ام  ىل هذه ٕاننا اكحتاد  رية  ٓمال الك ملقاوالت املغرب ال زلنا نعلق ا

رب خمتلف إالجراءات والربامج وقوانني املالية القادمة، وذ  احلكومة، 
ٔعامل، وذ من  اخ ا سيج املقاواليت الوطين وحتسني م لتقوية تنافسية ال

  :الل
ىل الرشاكت، هبدف الوصول ٕاىل  - ض التدرجيي ملعدل الرضيبة  التخف

، تزنيال لتوصيات املناظرة الوطنية 2025حبلول سنة  20%
ض  ٔن ننوه بتخف ادئ القانون إالطار، وهنا البد  ت، وم لجبا

لرشاكت الصناعية ٕاىل  سبة  ل لرضيبة  اليت  %26السعر الهاميش 
ٔقل من  ٔن يعمم هذا  100حتقق رحبا  ٔمل  ٔننا كنا ن ري  مليون درمه، 

ىل مجيع الرشاكت ض  ٔفق الوصول ٕاىل تطبيق سعر التخف ، يف 
ليني  ا مثرن ا لمس ل ٕاعطاء رؤية واحضة  ٔ د من  مو

ني؛  واخلارج
دة يف مدة  - لز مثن التعديل القايض  ف يتعلق بتعزز التوظيف، 

دة خبصوص التوظيفات اجلديدة  ستفادة من إالعفاء ملدة سنة وا
شجيع املقاوال ل، هبدف  ىل ا ىل التوظيف، من الرضيبة  ت 

خصوصا يف هذه الظروف الصعبة اليت متر مهنا املقاوالت، ومتاشيا 
صب شغل  لق مليون م ي هيدف ٕاىل  مج احلكويم ا مع الرب

ة؛  الل هذه الوالية احلكوم
ىل  - ة  ل حث املقاوالت اليت مل تقم بوضع ٕاقراراهتا الرضي ٔ ومن 

ٔداء الغراما ري، سوية وضعيهتا مع ٕاعفاهئا من  ٔ ت املرتتبة عن هذا الت
بة هذه املقاوالت، خصوصا املقاوالت  ل الزتام احلكومة مبوا س

الل سنة  سوية وضعيهتا  ل  ٔ  ؛2022الصغرى واملتوسطة من 
ام ملقاوالت املغرب  - ية، نتفهم اكحتاد  ف خيص الرضيبة التضام

ىل  اجلهود املطلوبة من املقاوالت يف ٕاطار قمي التضامن الوطين،
ا يف ٕاجناح ورش تعممي امحلاية  ايئ، وذ اخنراطا م ٔساس است

عية، ولٕالشارة فٕانه بعد ٕارساء هذه املسامهة سنة  ، فٕان 2015ج
رتاض ولك روح  اهتا والزتاماهتا بدون ا املقاوالت املغربية تقوم بواج
ىل هذه  روم إالبقاء  ا بتعديل  مواطنة، ويف نفس إالطار فقد تقدم
ض  ٔخرى ٕاجراء ختف ة  ا بقمي التضامن، ومن  الرضيبة، ٕاميا م
اة لوضعية املقاوالت الصعبة،  سب هذه الرضيبة، مرا سيط يف 

 .خصوصا الصغرى واملتوسطة

مك،  ٔمل م حتاد العام ملقاوالت املغرب ن ٔننا يف فريق  كام 
ىل ر، العمل  رة والسيد الوز   :السيدة الوز

ىل  - اصة ٕاقرار حتالعمل  ائية متكن املقاوالت معوما و فزيات ج
لق القمية املضافة  هتا، و املقاوالت املصدرة، من حتسني تنافس
لية  ا ٔسواق ا وفرص الشغل وسويق إالنتاج الوطين 

ة؛  واخلارج
ات التبادل احلر، اليت  - ة املنافسة القوية يف ظل اتفاق ٔيضا ُموا

ل الت ٔ ادة النظر فهيا من  اري، خصوصا جيب ٕا وازن يف املزيان الت
ول؛  مع بعض ا

المة  - الل  "ُصِنع يف املغرب"شجيع  مع دمع املقاوالت املغربية من 
ٔفضلية الوطنية وولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة  تعزز ا

ة؛  لطلبيات العموم
ٔداء؛ - ال ا ٓ خراج القانون املتعلق ب ٕ رسيع   ال
اء العق - ىل توسيع الو ر؛العمل  صص لالس  اري ا
ٔصبحت  - ضياهتا  ٔن العديد من مق ث  ٕاصالح مدونة الشغل، ح

اصة العالقات التعاقدية؛ اوزة،   م
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ٔفق سنة  - ٔيضا تزنيل مضامني القانون االطار يف  ، والعمل 2025و
ة  ف العبء الرضييب من  ة وختف اء الرضييب من  ىل توسيع الو

ٔن تؤدي سوى ٔخرى،  من  %80من املقاوالت  %1ٕاذ ال يعقل 
ي  شود وا ىل الرشاكت، وهبدف ٕاجناح هذا إالصالح امل الرضيبة 
قه حتاد العام ملقاوالت املغرب يف حتق  .نعرب عن اخنراطنا الاكمل يف 

ت  شيد ببداية تزنيل ورش إالصالح الشمويل ملنظومة اجلبا ٔن  البد 
رية، وهو م ٔ قة عن املناظرة الوطنية ا اء املن ا يتطلب توسيع الو

ري املهيلك واحلد من الغش  رسيع وثرية دمج القطاع  الل  الرضييب، من 
  .الرضييب

حتاد العام ملقاوالت املغرب استعداد  وهبذه املناسبة نؤكد يف 
ري املهيلك   .لالشتغال مع احلكومة يف ٕادماج القطاع 

حتاد العام ملقاوالت  ٔننا يف  املغرب ماضون يف ويف اخلتام، نؤكد 
لتغطية الصحية  خنراط الاكمل يف تزنيل الورش املليك الهام املتعلق 
عية، وجتاوز التداعيات  ج و  ٔسس ا عية، لتعزز  ج وامحلاية 
ق  صاد الوطين وتطوره وحتق الق هنوض  لفهتا اجلاحئة، مبا ميكن من ا اليت 

شودة، حتت ال  ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم التمنية الشام امل ق
  .السادس نرصه هللا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
  .شكرا

لشغل حتاد املغريب  ٓن لفريق    .اللكمة ا

لود معصيد شار السيد م   :املس
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمو   ن،السيدات والسادة املس

مس الطبقة العام املغربية ومعوم  لشغل و حتاد املغريب  ٕاننا يف 
اقشة مرشوع قانون املالية لسنة  سامه يف م ٔن  ا  رشف ٔجراء،  ، 2022ا

ايئ، ورمغ إالجراءات اليت قامت هبا  ٔيت يف سياق وطين است ي ي ا
ملسؤولي ف مهنا ولتداعيات اجلاحئة فٕان إاليفاء  لتخف ات اجلوهرية بالد 

ٔساسية  ٔمام حمدودية اخلدمات ا ات ضعفا ظل بعيد املدى  ٔشد الف اجتاه 
عية  ج ت وتغافل مطلب العدا  د وية الت ٔمام ب اليت طال ٕاهاملها، و

ش الكرمي ه الالمساواة والع ٔو كرس    .و

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ال ٔيضا يف ٕاطار إال اقشة هذا املرشوع  ّٔيت م ين ت ن الرمسي عن ت

عية  ج ٔعطاب  الن عن الرغبة يف إالصالح ا ديد، وإال منوي  منوذج 
ة، ويف  لحكومات املتعاق عية  لفهتا السياسات ال اج صادية اليت  ق و

ات املزتايدة لعموم املواطنني  ة واحلاج ظل ارتفاع سقف املطالب املل
من ارات  الالت احلالية واملواطنات وتطلعهم لسياسات وخ خ اوز  وية تت

صادية  ق ات  ىل مستوى الب ة ومعيقة  ق داث حتوالت حق وٕا
عية ج ق العدا  لرثوة وحتق عية وٕاعامل التوزيع العادل  ج   .و

رة احملرتمة،   السيدة الوز
عي   ج ىل املستوى  اصة  ا  جما طمو ر مك  قدمت حكوم

ة  عي يف ٕاطار ما مسي تضمن الزتامات حكوم ق خمطط اج دة وحتق وا
اصة يف  ات،  ة من املشاريع وإالصال طالق مجمو ٕ عية و ج و 
ا  عتباره ورشا ملك عية  ج عي، وتفعيل ورش امحلاية  ج ال  ا
صاد وهو ما  ذائيا وحصيا واق يا و ٔم ، وضامن السيادة الوطنية  ي

ثاقا ٔ  ٔمةيعترب م ثاق تعاقد سيايس بني احلكومة وممثيل ا   .و م
ل  ٔمل يف املستق لشغل نعتربه شع  حتاد املغريب  ٔننا يف  ال شك 
هتاء سنوات جعاف، فٕاذا اكن القانون  لينا بعد ا دى البوادر اليت تطلع  وٕا
ة  ستورية والقانونية لتزنيل اسرتاتيجيات حكوم لية ا املايل السنوي هو ا

لية وسياس دية وفا ٔساسية اليت تؤكد مدى  اهتا املالية، والوثيقة ا
ت من  ٔولو مج احلكويم، وحتدد ا ة املتضمنة يف الرب لزتامات احلكوم

ما : الل سقف املزيانيات املرصودة للك قطاع، فالسؤال املطروح اليوم
مج احلكويم؟ وما مدى  رمجت هذا املرشوع ملضامني الرب مدى 

ابت ات الشعبية واكفة املواطنني است ٔجراء والف ه لتطلعات معوم ا
هتا القاسية  ئية ورضي ائية الو ست ة  اصة يف هذه الظرف واملواطنات 

ه اخلصوص؟ ىل و ٔوضاع معوم املغاربة والطبقة العام    ىل 
ٔجراء ملناصهبم  الف ا دد املوقوفني عن العمل، وفقدان  ث ارتفاع  ح

 ٔ ىل دون شبكة ا ٔزمة  ة مبربر تدبري ا رسحيات التعسف ة ل مان ن
سبة البطا  لتايل ارتفاع  عي، و ج ستقرار املهين و حساب 
لطبقة العام ومعوم امجلاهري الشعبية اليت زادها  وضعف القدرة الرشائية 
اصة املواد الغذائية  ٔسعار مجيع املواد  رتفاع اجلنوين يف  قهرا هذا 

ٔس ة ا وب الف ىل ج عية، مبا انعكس سلبا  ج اسية والسلع واخلدمات 
قان وتدمر  ا اح لق  املستضعفة وزاد من تفقري الطبقة املتوسطة، و
محلاية من هذا  ٔصوات عاملية وجامهريية مطالبة  رفع  هتت  عي، ا اج

  .املسلسل املمهنج ضدها
س،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ضة ملرشوع ٕان  الل دراسة مستف لشغل ومن  حتاد املغريب  نا يف 

ل املالحظات التالية2022قانون املالية لسنة  س  ،:  
د  ٔوال، داد مرشوع قانون املالية هذا اع ىل مستوى مهنجية ٕا

ث مث وضعه دون ٕارشاك  ة هذا املرشوع، ح داد وصيا ادية يف ٕا ٔ مقاربة 
ادة  ين احلركة النقابية بق ظر ت لشغل، ويف وقت كنا ن حتاد املغريب 

ور احملوري  ىل ا دم القفز  عيني، و ج شارية مع الفرقاء  املقاربة ال
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ادل  ٔساسيا يف بناء جممتع  عتبارها رشاك  لحركة النقابية،  يس  والرئ
صف  .وم

لهاجس التقين املمتثل  سابقه ظل حمكوما  مرشوع قانون مايل كذ 
ين احلكومة خلطاب دو  يف صادية، رمغ ت رو اق ت املا ىل التواز احلفاظ 

ب اخليارات السياسية املعلن عهنا يف الترصحي  عية، ٕاذ مت تغي محو اج
ة  عية، ومل ختصص مزيانية اكف ج و  ار ا ىل رٔسها خ احلكويم، و

عية واحليوية ج ات    .ٔمه القطا
ت وي يف  ٕان العجز والتواز ٔصبحت معطى هيلكي وب يون  املالية وا

ث ال يبقى سوى هامش  ن ح دمة ا اع و مهتا ٕار ٔصبحت  املزيانية، و
لق  صاد الوطين  ق ستطع  لتايل مل  ة، و رات املمك سيط لالس

لتنافسية   .الرثوة والقمية املضافة 
ٔقفل هذا املرشوع توصيات امل  ناظرة ىل مستوى املضامني، لقد 

ىل  ض الرضيبة  ستجب ملطلب ختف الوطنية لٕالصالح اجلبايئ، ٕاذ مل 
ٔ العدا  د ٔو م ادئ  رب ٕارساء م ٔجور يف اجتاه إالنصاف اجلبايئ  ا
ش  دود واقعية تضمن الع لرضيبة ويف  خول الضعيفة  عفاء ا ٕ عية  ج

ل الطبقات الوسطى اليت تعترب قطب الر يف ورة  الكرمي وحتسني د ا
ٔكرث من  ث تظل  صادية ح ل  %73ق من موارد الرضيبة من ا

طاع املبارش من املنبع، يف  ق ٔجورمه من  ن ختضع  ٔجراء ا ىل ا عبء 
هترب  خول املهنية من ا ٔخرى اك خول ا ىل ا ني تعاين موارد الرضيبة 

  .الرضييب
ٔي ٕاجراء لتحسني القدرة ال  لمواطنني مل يتضمن هذا املرشوع  رشائية 

ٔسعار  ف  ىل القمية املضافة وسق ض الرضيبة  يل ختف واملواطنات من ق
ل املثال ىل س ٔساسية    .بعض املواد ا

رب ترضيب  اء الرضييب  ىل توسيع الو مل يعمل هذا املرشوع كذ 
ري مواطنة  لمقاوالت  يازات  م الرثوات ومراجعة سياسة إالعفاءات و

ىل وبار املالك ٔي انعاكسات ٕاجيابية  كن لهذه السياسات  ث مل  ني ح
عية واملؤرشات التمنوية ج ٔوضاع    .حتسني ا

ىل مظاهر الفساد  لقضاء  ٔي ٕاجراءات وتدابري  ذ هذا املرشوع  مل يت
والريع والرشوة وسوء احلاكمة يف تدبري املوارد، والقطع مع مظاهر البذخ 

لاملية ا هترب الرضييبوإالرساف املستزنفة  ىل ا   .لعامة  والقضاء 
ي  ري املهيلك ا ظمي القطاع  ٔي تدابري معلية كف ب ذ  ، مل يت كذ
صادي وزيد من هشاشة معل  ق سيج  ل ٔساسية  شلك السمة ا الزال 
ٔ الزتام بتقليص وعقلنة النفقات اجلبائية  د د م ع كن صارما  الشغل، مل 

حت ئنا يف  رها اليت ما ف ٓ لنظر  ميها  ادة تق ٕ لشغل، نطالب  اد املغريب 
ٔي  عية، مل يويل  ج ر  ٓ ىل ا شغيل و ىل ال صاد الوطين و ق ىل 
عية  ج لتمنية  ٔساسية  ٔنه يعترب رافعة  لام  عي  ج صاد  م لالق اه

ني العايم واخل الالت ونواقص القطا صادية قد نتدارك به اخ ق اص، مبا و
ستفادة من الرثوات احمللية  اكفؤ الفرص يف  يضمن إالنصاف و

عية ج   .واخلدمات 
متلص  لقد واصل مرشوع قانون املالية هذا هنج احلكومات السابقة يف ا
اتق  ىل  شغيل وإاللقاء هبذه املسؤولية  عية يف ال ج من وظيفهتا 

الل جت  ليا من  ميد التوظيف يف العديد من القطاع اخلاص، وتبني ذ 
ة الصغرى والكربى يف  ٔشغال العموم مج ا ات العامة وتعويضه برب القطا

داث  رب ٕا ة  كرس  250ٕاطار عقود مؤق صب شغل، مما  ٔلف م
ري الالئق   .الهشاشة والعمل 

مج احلكويم يف حتديد  راجع عن الزتاماته، الرب مرشوع قانون املالية 
منو يف  ق الطفرة  سنو %4ا ىل حتق ري قادرة  سبة ضعيفة و ك

لق  ىل حىت  شودة و صادية امل صب شغل مكتوسط  200ق ٔلف م
يض الوصول  جمها احلكويم ٕاذ يق ر سنوي، كام تعهدت احلكومة بذ يف 

سبة منو ال تقل عن  دد  %6ٕاىل هذا الهدف ولهذا املطمح  مع مضاعفة 
  .املناصب يف القطاع العام

يلك يف  خبصوص عي  ٔمه ورش اج ي نعتربها  عية ا ج امحلاية 
حتاد  عية اليت طالب هبا  ج ق العدا  هذه الوالية ورافعة لتحق
ظومة امحلاية  ه خبطورة هشاشة م ات ٕاميا م ن ذ ال لشغل م املغريب 

سهتداف ضام  ىل مستوى سياسة  هتا  عية ببالد وحمدود د ج ل
ش الكرمي لاكفة املغاربة ل والع ٔدىن    .ا

ا اليوم من تزني السلمي يف  لشغل ال خنفي ختوف حتاد املغريب  ٕاننا يف 
ٔمني  د مع تعممي الت الفت احلكومة املو ث  مج احلكويم ح هذا الرب

ددت  اري عن املرض اليت اكنت قد  د  200مليون و 3إالج ٔلف مستف
ل سوى السهتد 2021سنة  س ني مل  ل، يف  رب مرا ٔلف  245افها 

رب من هذه السنة   .ٕاىل هناية شت
ر إالجاميل يف القطاع العام املقدر بـ  س مليار درمه  245مفا خيص 

ا نظرا  ري صاف را  صاديني اس ق يظل يف نظر ويف نظر لك اخلرباء 
يل واخلار ا ه ا شق ن العمويم  هود لتضمنه نفقات ا ٔمهية ا ، ورمغ 

ملردودية املتوقعة، كام مل ينعكس  ٔسف مل يمت ربطه  ري املبذول فل س
ٓفات  صاص  اصب الشغل وام لق م ىل  منو و سبة ا ىل  رتفاع  هذا 

  .البطا
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

رخيها وتتطلب الك  مك ويف  لحظة، ٕاهنا مفصلية يف حكوم ري ٕان هذه ا
ميقراطي،  لفعل ا ل  ٔم من اجلرٔة والرفع من ٕايقاع إالصالح والتفعيل ا
و  قي ملركزات ا ٔمل يف السنوات القادمة لٕالرساء احلق ولكنا 

عية   .ج
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 
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سالالسيد    :رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ستوري ا ة ا مو عياللكمة  ج   .ميقراطي 

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
عي  ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 

شارن يف هذه املناقشة الع لس املس امة ملرشوع قانون املالية لسنة مب
2022.  

اقشة مضامني مرشوع قانون املالية  ل الرشوع يف م ، نعرب 2022وق
جامع لك  ٕ يارات اليت حظيت  خ ملقدسات الوطنية و ا  شب عن 
عية،  ج املغاربة يف بناء مغرب قوي مبؤسساته وبتضامن لك رشاحئه 

ة لمؤسسة امللك ادة الرشيدة  دة املغرب  حتت الق ىل و سهر  اليت 
عي وتطوره السيايس،  ج صادي و ق وسيادته الوطنية وازدهاره 

عي دايث دميقراطي اج   .وفق منوذج 
ستحرض تضحيات وجمهودات  ٔن  سعنا يف هذه املناسبة ٕاال  وال 
فاع عن السيادة والرتاب الوطين، كام  لحفاظ وا ة  ة امللك القوات املسل

دة ستحرض ت  ٔمن الوطين والقوات املسا رك املليك وا ضحيات قوات ا
ٔمهنم  ىل  االت إالدارة الرتابية خلدمة املواطنني واحلفاظ  والوقاية املدنية ور

  .وسالمهتم
ات واملؤسسات  انب هذه القوات لك القطا ٔيضا ٕاىل  وستحرض 

ق  ٔمن الصحي والغذايئ و ىل ا ت من احلفاظ  ة اليت متك صادي احلكوم
ورو ٔزمة  ة تداعيات    .لبالد يف موا

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السادة املس
ٔول  ٔنه  ٔوال،  اصة  ٔمهية  يس  ك ٔن هذا املرشوع  ٔنمت تعلمون 
اخ  ديدة يف م ات  شلكت حبي ديدة،  مرشوع قانون مالية حلكومة 

ٔنه است عي، ميكن القول  صادي اج ر سيايس اق ٓ لنظر ٕاىل  ايئ، 
ات الكربى اليت  ٔيضا ٕاىل جحم إالصال لنظر  ، و ورو احئة  وتداعيات 
ديد، وٕاطالق  منوي  ٔيده بوضع منوذج  ال امل نرصه هللا و قادها 
ٔوراش  سبات ا عية وتعزز مك ج ري لتعممي امحلاية  املرشوع الك

عية اليت تعرفها ج صادية و ق   .بالد الكربى 
ٔول مرشوع قانون  عتباره  لغة،  ٔمهية  يس هذا املرشوع  ك نيا، 
ىل  ل جملس النواب، بناء  لحكومة من ق ح الثقة  ٔيت بعد م مالية ي

ٔمام الربملان، واللك  س احلكومة  ي تقدم به السيد رئ مج احلكويم ا الرب
ىل انطالق  كون هذا املرشوع مؤرشا واحضا  ٔن  ظر ب لزتامات ي

ددهتا احلكومة   .العرش اليت 
برية حتيط به وحنن يف  عددة وتطلعات  لهذا املرشوع مرجعيات م
ل تعميق النقاش حول خمتلف مضامني هذا املرشوع،  ٔ مجموعتنا ومن 
اس هبا لتجويد املواقف وحتديد  ست شلك حماور كربى ميكن  واليت 

  .الرؤى
ال امل نرصه  هللا يف خطابه السايم مبناسبة ستحرض توجهيات 

ٔبعاد ثالثة ىل  اللته  ٔكد  ث  ٔوىل، ح رشيعية ا تاح السنة ال ٔمن : اف ا
ر الوضعية  ٓ ة  صادي وموا ق بة التحول  لمغرب، موا سرتاتيجي 
ات اجليل  لمنوذج التمنوي بتزنيل مشاريع وٕاصال ئية، مث التزنيل الفعيل  الو

ل ا ف تفا ة اجلديد، فك لينا مع هذه التوجهيات امللك لقانون املايل املقرتح 
ة؟    السام

ره ومؤرشاته  ٓ ا لفرضيات هذا املرشوع وحتديد  اقش ث م ومن ح
لهيا املرشوع  الرمقية وإالجرائية وتدابريه اجلديدة، فٕان الفرضيات اليت بين 

ىل 80تتوقع  طار يف إالنتاج الزراعي، مث اعمتد املرشوع  فرضية  مليون ق
ويل يف  لطن ويف  450استقرار الغاز يف السوق ا دوالرا  60دوالر 

ولية،  ٔسعار ا را ل وا ا م ني نالحظ ارتفا لبرتول، يف  سبة  ل ل  لربم
ٓت  ة مفا يارات صعبة وموا ٔمام اخ ال قدر هللا  -وهو ما جيعل احلكومة 

ٔكرث من املتوقع -   .قد تعمق العجز ٕاىل 
ٔمر  ىل كذ ا ساءل مع احلكومة  ليه ن منو، و سبة ملعدل ا ل

ات املتوقعة ر هذه املفاج ٓ دة  ة  دهتا ملوا ٔ   .السناريوهات اليت 
ٔولية لتزنيل املشاريع  ت ا ٕالضافة ٕاىل هذه التخوفات، فٕان التق

لمنوذج التمنوي ستلكف  يل اخلام يف مر  %4الكربى  ا من الناجت ا
ٔفق  %10وحبوايل  2025و 2022إالطالق بني  ، وهذا مؤرش 2030يف 

متويل العمويم، مما حيتاج ٕاىل وضع سياسة  ىل ا دة الطلب  ىل ز
اكليف مرشوع انطالق تعممي امحلاية  ا  ٔضاف مزيانياتية، والس ٕاذا 
ة  ة السام ت امللك لتعل ذا  ة، تنف اللزتامات احلكوم عية والوفاء  ج

ق ة، بدمع  ات إالنتاج ٔزمة اجلاحئة ودمع القطا اوز تداعيات  صاد لت
ة  ٔمور، وموا ة فني وصلت ا نيي السيا شوفو  ا ك واليوم راه اح

شغيل ة والتعلمي وال ات الص عية، خصوصا يف قطا ج   .املشالك 
قرتاض سواء  لجوء ٕاىل  برية وخضمة، وا متويل  ات ا اج كام قلنا 

ٔو ليا  ٔن  اكن دا اوز احلدود املسموح هبا، كام  ٔن يت ه  ا ال ميك ارج
دا  ايت عن طريق الترضيب، خصوصا يف غياب  متويل ا لجوء ٕاىل ا ا

اطر ائية هو كذ طريق حمفوف    .ج
ىل طموح احلكومة ف يتعلق  ف يؤرش هذا املرشوع  فك

ات اجلبائية واحلاكمة اجلبائية، فهل من ٕاجراءات كرس هذه  ٕالصال
ات؟   إالصال
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ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
ٔعتذر ٔعتذر،  ٔعتذر، س،    .شكرا السيد الرئ

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٓن    .اللكمة ا

لهين الكرش شار السيد    :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  لوزراء احملرتمني،السيدات والسادة ا

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
لشغل ملناقشة  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ا النقابية خبصوص  2022مرشوع قانون املالية لسنة  وعرض موقف مركزي
نه   .مضام

ا جخوال ال يوازي الطموح ال  ٔن مرشوع قانون املالية مرشو تمنوي نعترب 
ٔساسية الكف  ل ا ت واملدا ٔولو ب ا رت  ٔ ٔخط ٔنه   ، الرضوري لبالد
ٔنه ال  عية و ج و  صادي وتزنيل مفهوم ا ق نتعاش  ق  بتحق
ادة النظر يف  ستحرض السياق احلايل وما فرضته تداعيات اجلاحئة من ٕا

جلرٔة واالٕ  ٔسف  ىل ل يارات، وال يت خ ة من  ٔنه مجمو بداع الالزمني، 
ه ال يف  لتغيري، ومل خيتلف عن سابق قد العمق إالصال املؤسس  يف
ية  ا، مسته املقاربة التق سيك الشلك وال يف املضمون، واكن 
كرس اسمترارية السياسات القطاعية دون مقاربة التقائية،  واحملاسباتية، 

ص ق يارات  خ ادية اليت سادت طي ومل حيدث القطائع الرضورية مع 
ت املر املق ىل املتطلبات وحتد ت  ا   .عقود، ومل يقدم ٕا

اب عنه  ات ليبريالية ختدم مصاحل الرٔسامل، و مرشوع قانون ذو تو
ل مغرب الكرامة والعدا  ٔ إالبداع واملبادرة وإالرادة السياسة من 

عية،  ىل حساب اج ت املالية  راع التواز عيةومل  ج ت    .لتواز
جراءات حتارب الفساد والريع وتقطع مع  ٕ ٔت  هذا املرشوع مل ي

لرثوات لتوزيع العادل  اكرات وتؤسس  ح يازات و   .م
 ، ورو ة خملفات  لوال وٕاجراءات ملوا ٕان مرشوع املالية مل يقدم 

ٔوقفت مجمو ة، و ة من املؤسسات إالنتاج الق مجمو ت يف ٕا سب ة اليت 
اصب  الف من م صادية، اليت سامهت يف خسارة  ق شطة  ٔ من ا
ات ورشاحئ واسعة من  رة الفقر والهشاشة وسط ف الشغل وتوسيع دا

  . الشعب املغريب
ة التحتية  ش وضعف الب هتم ٕان اجلاحئة اليت عرت واقع الفقر وا
و  ور احملوري  ٔكدت ا ة  عية اكلتعلمي والص ج ات  لقطا
ري  ت  الية، اليت وصلت مستو عية وا ج ورضورة تقليص الفوارق 

  .مسبوقة ببالد
منو  اصة بعد  %3.2ٕان معدل ا شم،  ي يطمحون ٕاليه ضعيف وحم ا

ق  2021سنة  ري اكيف لتحق لمنو، وهو معدل  رخييا  راجعا  اليت عرفت 
يل و ا لق فرص شغل وتطور الطلب ا صادي و سهتالك ٕاقالع اق

ٔرس هنايئ ل   .ا
منوذج  ت واحضة حول تزنيل مرشوع ا ا ٕان مرشوع املالية مل يعط ٕا

عية ج هذه املشاريع اليت . التمنوي اجلديد وال مرشوع تعممي امحلاية 
ل ٕاجناح  ٔ ائية من  مة واست ٔو رصد مزيانيات  حتتاج ٕاىل ختصيص 

و  ن الورشني املهمني وتفعيل شعار ا عية، فاملزيانيات هذ ج
ل  ة بعيدة لك البعد عن  اصب الشغل املرصودة لقطاع التعلمي والص وم
ني، فلن يمت ٕاصالح التعلمي  املشالك العالقة احلالية اليت يتخبط فهيا القطا
لمنظومة التعلميية وٕاهناء التعاقد وتوفري لك  د  ٔسايس مو دون ٕاقرار لنظام 

ٔه  ة وت   .يل املؤسسات التعلمييةإالماكنيات البيداغوج
صصة لهذا  اصب الشغل ا دة يف م حتاج ٕاىل ز ة ف ٔما قطاع الص
لشغي الصحية وتوفري الوسائل  عية  ج القطاع وحتسني الوضعية 
ىل لك ربوع الوطن توزيعا  ة التحتية الصحية وتوزيعها  الطبية وتطور الب

صفا   .ادال وم
قد  ٔرقام وتوارخي إالجناز، مما يطرح ٕان مرشوع املالية يف قة يف ا

ة متويل هذه املشاريع وهذه  حملاسبة ويف السؤال حول ربط املسؤولية 
ر العمويم  س ىل  د  ع ٔمام ارتفاع املديونية وجعز املزيانية و الربامج، 

بية ٔج رات اخلاصة الوطنية وا س   .يف نقص 
ق ىل  متويل  د يف ا ة اليت ع رتاض وخوصصة املؤسسات العموم

ىل املواطنني  ٔصال، وفرض مزيد من الرضائب  ا هامة  ٔر حتقق 
  .واملواطنات من الطبقة املتوسطة والطبقة العام

رب سن قانون  عي  ج ٔسسة احلوار  ب م ٔسف تغي ل لك  س ٕاننا 
رسي ىل رضورة ال ، ونؤكد  ب مطالب الطبقة العام ح ٕاطار وتغي ع بف

عي،  ج قان  ح رات و ٔطراف يف ظل التو عي ثاليث ا حوار اج
يد  ٔ اللها ت اسبة جندد من  ات، ويه م ة من القطا شه مجمو ي يع ا
كون حمط تفاوض مع احلركة  ٔن  عية جيب  ج ٔن لك القوانني  ىل 

  .النقابية
لش ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ا يف مجمو ات لقد تقدم غل مبقرت

عية، من  ج و  ٔساسا ٕاىل جتسيد شعار بناء ا تعديالت هتدف 
ل ودمع  ىل ا رب مراجعة الرضيبة  ائية و س لعدا ج ٔس الل الت
سهتالك ودمع  ىل  لية  ا رب مراجعة الرضيبة ا القدرة الرشائية و

عية ج   ..مرشوع امحلاية 

سالسيد    :الرئ
ى الوقتشكرا السيد املس  هت   .شار، ا

ىل تفهممك   .شكرا جزيال، شكرا 
عية والتمنية املستدامة ج ة العدا  مو   .اللكمة 
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شار  ه السيداملس ن فق   :دمحم 
﷽  

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
ٔو  ىل  ٔهنئمك، السادة الوزراء،  يل جنحتو بداية  مترن ا ل مترن، وهاذ ا

ىل ذ جحم  ٔدل  لبية، وال  ٔ ٔخرى ل مك انترصمت مرة  ٔ قة  ه يف احلق ف
يل ما دوزتو مهنا  لبية وجحم التعديالت ا ٔ ل ا يل دوزتو د التعديالت ا
ا مزال  ساءل هنا واش اح ٔ ل املعارضة، و لفرق د ة  ا حىت يش 

ىل حكومة د رو اليوم  مك حكومة تنذا ٔ ٔقلية، مع  لبية وحكومة ا ٔ ل 
ٔقلية لبية و ٔ ل الشعب املغريب    .د

ه وعن  دا عن تضام برية وعظمية  رب يف مالمح  ي  هذا الشعب ا
رشية يف  احئة تعرفها ال ٔكرب  ىل ذ متاسكه يف ظل  ٔدل  متاسكه، وال 

  .عرصها احلديث
سك وممتسك،  يل هو م دته اليوم هاذ الشعب هذا ا ٔوال، بو

ٔمه قضية ويه القضية الوطنية الكربى، ممتسك كذ بثوابته،  الرتابية، 
د  ٔنمت درتو وا يل بطبيعة احلال اليوم راه  روافده، هاذ الشعب ا بلغته، 
رتض  كون واحضني، ا ش  لهيا،  رتضش  ل القرارات، راه ما ا العدد د

ٔنه تيقول لمك  ل القرارات،  د جوج د  -الشعب بطريقة حضارية ىل وا
ٔن حيتج  ل  - ويف حقه  ل إالخراج د ٔنه كنتو رمبا خمطئني يف الطريقة د ب

ل  ف د سق ل ال ل القرارات، القضية د سنة والقضية  30هاذ جوج د
لباسبور ولكن هاذ  ا كنا تنفرحو  يل خرج لنا، اح ل هذاك الباسبور ا د

 ٔ ا به،  ل املرة هاذ الباسبور ما فرح د العدد د لينا وا ٔسف سد  نه ل
  .املرافق

ا بغينا بالد بطبيعة احلال، بغينا دو  كونو واحضني، اح ش  اليوم 
ٔن  ىل  صاد تنافيس قادر  احلق والقانون، بغينا دو املؤسسات، بغينا اق
ه  شحنو ف ادي  يل  د ما يش تعلمي ا ت العوملة، بغينا تعلمي ج ه حتد يوا

ذ دة حتفظ  التالم ت، بغينا كذ حصة ج ر ونعمرومه كام تنعمرو البا
ت، راه هاذ  ٔولو لمواطن املغريب، ولكن يف نفس الوقت عند  الكرامة 

ساءل اليوم ٔ  ٔ ل احلكومة؟: اليش لكيش بغيناه، و ت د ٔولو   ٔشنا يه ا
ادي  يفاش  روه اكمل، ولكن اعطيو  يل بغيتو تد ن هاذ اليش ا مز

روت ار ٕاسرتاتيجي، . د عية، وهذا خ ج و  ىل ا هنرضو  اليوم، 
ل هاذ  لو، ولكن قول يل التلكفة د ليه وتدار  القانون إالطار د ا  توافق
ادي خيلص  يل  روه؟ شكون ا ادي ند يفاش  عي،  ج إالصالح 

مثن؟   ا
غيو إالصالح، ولكن ميل  ٔنه لكنا املغارة ت ا تنعرفو  لباب اح تيوصل 

مثن ش ا ٔد ٔ بغيت إالصالح ولكن ما ن مثن،  ار ما خنلصش ا   . ا
ومه؟  ا تنرضبو يف املعلمني وتن اليوم واش ميكن نصلحو التعلمي واح

عتبار  ردو  ب،  لطب عتبار  لو وردو  عتبار د ري  ردو   املعمل 
يل بغينا وهذه يه احلدا ديث ا يل بغينالموظف، هذا هو الت   .ثة ا

ل  ديث د ىل الت هنرضو  ىل احلداثة و ديث و ىل الت هنرضو  اليوم 
يل ميكن لنا  ٔشنا هو السقف ا رشيع بغينا لهاذ البالد؟  ٓش من  رشيع،  ال
ن يش خطوط  ٔننا، واش اك ل  لسقف د ادي منشيو  ه؟ واش  نقفو ف

ل التصورات ة د ادي منشيو يف ٕاطار مجمو ٔو ال  احلداثية  محراء 
ٔننا يف ب حمافظ  ل  اوزو حىت املنطق د ٔننا نت ل  ة، مبنطق د التقدم

ٔعراف وعندو هذا   .وبالد عندو تقاليد وعندو 
ل  ٔ د لهيا، يه اليوم املس يل بغيت هنرض  ٔ بغيت القضية الثانية ا
ٔننا  ٔنه احلل رمبا هو  ىل  هنرضو اليوم  ا  ة، اح ل الصنا صاد ود ق

ٓش من ن ري املهيلك ٕاىل ٕانتاج صناعي، ولكن  ل إالنتاج  دوزو من بالد د
رو فهيا  يل تند ة ا سمترو يف الصنا ة بغينا؟ واش بغينا   la(صنا

Plateforme ( يل ل الريع، راه هاذ الناس ا صاد د ق ل  ة د الصنا
دو هلم  مثرو اليوم تنو س تنعطيومه ) la Plateforme(تيجيو عند ت

ان، تنعطيومه  هيم مجيع الظروف، العقار  ة، كنوفرو  إالعفاءات الرضي
ر  دا جتي الصني وال هذا، وتد ٔو بعد  دا  ٔنه  ذرن،  كونو  ولكن 

يل اكنو عند ميشيو يتحولو ل طقة صناعية مفوريتانيا وهاذوك الناس ا   .م
رو يش  ة ند رو يش صنا ٔ تنقول اليوم ٕاىل غند يل ،  ة ا صنا

ا ولوج ة التك كون فهيا الصنا بتاكر وكون إالبداع و ٕاىل . كون فهيا 
طوه  ماغ املغريب مايش نصيفطوه هياجر، ال، نصف غنصدرو نصدرو ا
ا املغربية وكون عند فعال  ولوج ٔننا نصدرو هاذيك التك ل  ملنطق د

ل املغريب احلق ٔشنو هو الصنع د ل    .قيهذاك الفهم د
ب  ل الق يل كهنرضو عيلها اليوم، القضية د ة ا اليوم هاذ الصنا
ٔننا نتوافقو  ىل  د املر وفعال استطعنا  ٔنتجنا وا ا اليوم  الهندي، اح
ل النظام العام  لمنظور د لنا  ٓخر فاملفهوم د د املنظور  ٔننا ندوزو لوا ىل 

لو، ولكن ما بغيناش  لو والتطور د ب الهندي واملفهوم د اود هذاك الق
، هباذ الطريقة هاذي، بغينا (brut)، (stock)نعاودو نصيفطوه هكذاك 

ات  يل يه الصنا لنا ا ات د ه نطورو الصنا نصنعوه ونصنعوه يف بالد وم
لنا، كنا  يف كنا كنصدرو املاء د ٔننا  ل  وائية، وما منشيوش فاملنطق د ا

ٔنه  شة اليوم بـ كنصدرو املاء، تصورو معا  ل مط يل  111يلو د لرت ا
اصنا اليوم ٕاىل  لميون،  شة، فا الح، مفط لنا فا عو املاء د يلكف، راه تن

ىل البالد لعائد  لينا  رتجع  يل  ة ا ا   .غنصدرو يش 
املية، بغينا  كون تنافسية  يل  د التنافسية ا ا اليوم بغينا وا اح

ول ر فالتك الس م  رشيعات ه ات احلديثة، بغينا كذ حندثو ال وج
هنرضو اليوم  ٔن مليل  ٔشنو هو هاذ احلق العام اليوم،  لنا، بغينا نفهمو  د
ات، ولكن هاذ اليش لكه راه  ىل الوسائل البدي حلل الزنا ىل الصلح و
د العدد  متعي لوا لنا ا اود النظر فاملنظور د روه ٕاىل ما  ش ند ما ميك

ٔمور د ل ا د العدد د اليا وا ٔحيي   ٔ ل املؤسسات، و ل املفاهمي ود
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ات هبا احلكومة يل    .ا
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد الوطين  د ممثيل  ٔ ل، اللكمة  د   .ٓخر م

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

اء واملرسلنيوالصال ٔن امت ا ىل    . ة والسالم 

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون   .السيدات والسادة املس
ملغرب، يف  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل مرشوع قانون  راسة والتصويت  صصة  ٕاطار هاذ اجللسة العامة ا

  .املالية

  اء احملرتمون، السادة الوزر 
دتنا  قه من انتصارات لصاحل قضية و مثن ما مت حتق ٔن  نود يف البداية 
ىس  ٔن ال ن لينا  ال امل دمحم السادس حفظه هللا، و ادة  الرتابية، بق
سمترار يف دمع القدس  ة ومليلية واجلزر اجلعفرية، وطبعا البد من  س

ال امل حف ٔن  رٔس جلنة القدسوفلسطني وغزة، خصوصا و   .ظه هللا 

  احلضور الكرمي،
مج احلكويم، و  ذ الرب يعترب قانون املالية وثيقة سياسية لتنف
، وهو ما  مج احلكويم ومؤرشات تزني ٔن يعكس هذا القانون الرب فالبد 

ابية نت هيك عن غياب الوعود    .مل يتحقق يف مرشوعمك، 
ساءل عن املرجعية املؤط داد مرشوع قانون املالية ومن هنا ن رة ٕال

ٔحزاب 2022لسنة  ابية  نت مج احلكويم وال الربامج  ، فال الرب
رامج  ذ  كون اسمترارا لتنف ٔن  الف احلكويم تؤطره، ال يعدو  الت

ات الكربى دد من إالصال رب مواص  ني  ني السابق   .احلكوم
ة من املالحظات،  ش(ٔيضا، مجمو ث الوقت ما غميك ر لكيش ح   ):نذ

ملغرب ويه  - لشغل  سبة ٕالينا فاالحتاد الوطين  ل ٔول مالحظة 
متع املدين وذ يف  شارة املنظامت النقابية وهيئات ا دم اس

ستور؛   خمالفة رصحية 
قان يف  - ح ل قلنا البالغ خبصوص تنايم بطبيعة احلال  س

اصب الشغ عية، س يف ظل حمدودية م ج ة  ل يف السا
عية واحضة  ي مل يقدم سياسة اج مرشوع قانون املالية، ا

ىل مؤرشات، رمغ  ة ورمغ بطبيعة ومركزة  الشعارات املرفو

احلال اكن يف ظل تداعيات اجلاحئة وما رفقها من تقليص ملناصب 
ات العمل ورسحي العامل، وما نتج عهنا  الشغل وحتجمي لفرص وسا

ظومة  ىل م ٔثري  شهم؛كذ من ت  ٔجورمه ورامة 
اص يف الفقرة  - ٔرقام ومؤرشات يف املرشوع وشلك  غياب 

ة، ما اكيناش  من املزيانية العامة، غياب  %12املتعلقة بقطاع الص
هودات اكينة  لمنظومة الصحية، زائد اخلصاص رمغ ا ٕاصالح 

 ٕاطار طيب؛ 67.000جمهودات، حصيح، زائد اخلصاص يف حوايل 
ة  غياب ورش مراجعة - لوظيفة العموم ٔسايس  لنظام ا شام 

ر  ات، نذ دد من القطا ٔساسية اخلاصة مبوظفي  ٔنظمة ا وا
ليه،  2012التعلمي من  رو  ا كنتذا من .. ام والو مازال 11واح

رمحو؛  عهد اليس الوفا هللا 
ر املنتدب طلقيت  - ة، قانون الوظيفة الصحية السيد الوز الص

ن ٕارضاب؛بعض املعطيات والترصحي اليا اك لقت جضة، و  ات 
ٔحزاب  - ابية  نت رمجة الزتامات املعلنة يف الربامج  دم 

الف، فني يه  ٔستاذ؟ فني يه  2500الت درمه  4000درمه ل
ب؟ فني يه  كون يف السنة  1000لطب متناو  ل املنح؟  درمه د

؛  املق مادام ما اكيناش د
ٔن احل - قويق، ملف معتقيل الريف بغينا ضبابية يف التعاطي مع الش

هلم، ومن طبيعة احلال  ني بغينا نطلقو الرساح د سدوه، الصحف
ن، عضو  ايم ا كتور عبد العايل  ر املتابعة الظاملة  هنا البد نذ

س جلنة التعلمي؛ لس ورئ  هذا ا
رشي لٕالدارة؛ - لرٔس املال ال ٔي مقاربة حتفزيية   غياب 
ٔدىن لو املرشوع من دمع  - د ا ل ٔو رفع  لموظف  القدرة الرشائية 

ٔجور؛  من ا
اه،  - س ش،  ٔجور ما اكي غياب السمل بطبيعة احلال املتحرك ل

ٔخرى؛  ٕاجراءات 
 دم التطرق لٕالصالح الرضييب؛  -
ني  - لقطا د  ٔن ٕاصالح صناديق التقا ش لحكومة  ٔي رؤية  غياب 

د العام واخلاص، وهل فعال سترتاجعون عن ٕاصالح التق ا
اب اليس  يل  ىل ذاك اليش ا ادي ترتاجعو  ايس؟ قلتو  املق

دو  راجعو، ح ن كريان يف احلكومة السابقة، ٕاوا   63عبد إال ٕا
ٔو اعطيو إالصالح الاكمل  هيا،  ات ملوا طا ق سنة، رجعو 

 .بطبيعة احلال

ش نفكو هاذ اليش اكمل  سمحش،  ٔن الوقت ما اك ات  بعض املقرت
  : ٔسيدياصنا، 
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عي؛  - ج اح السمل  عي هو مف ج ٔسسة احلوار   م
لشغل؛ -  مراجعة املنظومة القانونية املؤطرة 
ش الشغل مبختلف الوسائل؛ - از تف  دمع 
سلمي الوصوالت لعباد هللا يف   - ت النقابية،  ىل ٕاقرار احلر العمل 

ابعة تفعيل ما تبقى من اتفاق  ت، م ر  19امجلعيات والنقا  2019يل ٔ
ة 2011و ر ات يف ا دة يف الرتق ٔ الز ، خصوصا ف خيص مبس

لوسط القروي  .اجلديدة والتعويض عن العمل 
طلق  ملغرب، ومن م لشغل  حتاد الوطين  يف اخلتام، فٕاننا يف 
مك  ٔ ، ومبا  لطبقة الشغي سبات  فاع عن احلقوق واملك ىل ا حرصنا 

اء  ست د يف املدونة، التعديالت رفضمت لك تعديل  د التعديل وح وا
ش  از تف ٔمازيغية، ودمع  متكني ل املرفوضة تتعلق بتوظيف املعطلني وا

ىل مرشوع قانون املالية لسلب    .الشغل، فٕاننا سنصوت 
ر ٔذ ٔن    ..ٔيضا البد من 

سالسيد    :الرئ
  .شكرا، اليس السطي

ى الوقت هت   .شكرا جزيال، ا
ستطيعوا ٕاكامل  املرجو من السيدات ن مل  شارن ا والسادة املس

ا مضن اللكمة ٔمانة اجللسة قصد ٕادرا سلميها    ..لكمهتم 
صاد واملالية قصد الرد ق رة  لسيدة وز ٓن    .ٔعطي اللكمة ا

دية  احالسيدة  صاد واملاليةف ق رة    :، وز
﷽  

س،   السيد الرئ
  زراء،السيدات والسادة الو 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
الت  ل مع تد لتفا ٔمام جملسمك املوقر  ٔقف جمددا  ٔن  سعدين 
ات النيابية، مبناسبة  مو السيدات والسادة رؤساء وممثيل الفرق وا

ٔول من مرشوع قانون املالية لسنة  لجزء ا   . 2022املناقشة العامة 
ٔشكر السي ٔن  ىل يف البداية البد  شارن احملرتمني  دات والسادة املس

ٔصغينا  ات،  الت القمية وما تضمنته من مالحظات وانتقادات ومقرت التد
ا  لك صدق وموضوعية، حرصا م اوب معها  اول الت لك ٕامعان وسن لها 
رتام املتبادل  ٔساسها  رشيعية،  س لعالقة مع املؤسسة ال ٔس ىل الت

ٔدو  ابة والتعاون والتاكمل يف ا لوطن واست لمصاحل العليا  دمة  ار، 
ٔجوبة والبدائل  ا تقدمي ا ظرون م ن ي لمواطنني، ا ة  لالنتظارات املل

شهم   .الرضورية لتحسني ظروف 
ت اليت  ٔمه الرها دتنا الرتابية من  ه تبقى قضية و ومما ال شك ف

خنراط الالمرش  اكثف اجلهود والتعبئة الشام و ا  يض م وط، حتت تق

ة إالجيابية اليت  ينام ادة النرية لصاحب اجلال نرصه هللا لتوطيد ا الق
ت،  د ٔوىل، يف سياق تطبعه العديد من الت ا الوطنية ا تعرفها قضي
قة مغربية حصرائنا، حبمك الرشعية والتارخي  ىل حق جفاللته ما ف يؤكد 

ويل الو  رتاف ا ٔبناهئا و ٔن قضية وإالرادة القوية  ىل  اسع واملزتايد، و
لمملكة، ويه قضية لك املغاربة، وهو  دة الوطنية  الصحراء يه جوهر الو
فاع عن  يض من امجليع مواص التعبئة واليقظة، لك من موقعه،  ما يق

دة الوطنية والرتابية   . الو
ادة النرية جلال  ٔساس، نؤكد الزتام احلكومة حتت الق ىل هذا ا و

سبات امل  لمملكة وبرتصيد املك دة الرتابية  فاع عن الو نرصه هللا 
بلوماسية والسياسية، اليت حققهتا بالد وبتوطيد مسار التمنية املتواصل  ا

مينا اجلنوبية ٔقا   .ب
ت القوات  ر للك مكو ه بعبارات إالشادة والتقد ٔن نتو وهنا ال يفوتنا 

 ٔ رك املليك وا ة وا ة امللك دة وإالدارة املسل من الوطين والقوات املسا
ة لصاحب  ادة السام امئ حتت الق ىل جتندمه ا الرتابية والوقاية املدنية 

ه واستقراره ٔم ىل  دة الوطن واحلفاظ  فاع عن و   .اجلال نرصه هللا 

  حرضات السيدات والسادة،
ٔول من مرشوع قانون  ىل اجلزء ا لقد مرت املناقشة والتصويت 

ٔجواء ٕاجيابية، طبعهتا التعبئة الاكم واملسامهة القمية  2022الية لسنة امل يف 
ل جلنة  شارن احملرتمني يف النقاش، سواء دا لسيدات والسادة املس
ان  ل يق ا ل  ٔو دا لس  صادية  ق املالية والتخطيط والتمنية 

خنرا لحس الوطين العايل و رمجة  ط القوي القطاعية، وما ذ ٕاال 
ائية  ن عهنا جملسمك املوقر، يف ظل وضعية است ٔ والتعبئة امجلاعية، اليت 
ري املسبوقة جلاحئة  ٔزمة  ٔمام تداعيات ا ٔمجع و شها بالد والعامل  تع

د" ىل " 19-وف ت الراهنة  د ريها من الت وتطوراهتا املتالحقة و
ويل   .املستويني الوطين وا

ٔتقدم  ٔن  لجنة، جلنة املالية وهنا البد  س ا لسيد رئ لشكر 
ات النيابية  مو لس ولرؤساء الفرق وا صادية  ق والتخطيط والتمنية 
ٔعضاء  لبية ومعارضة،  ٔ شارن احملرتمني،  وللك السيدات والسادة املس
ىل اخنراطهم يف النقاش واشتغاهلم  ان القطاعية  ل لجنة ولك ا هذه ا

ل امل ٔ ىل مرشوع قانون املالية لسنة املتواصل، من  يف  2022صادقة 
  .ٔحسن الظروف

ٔسس العمل املشرتك  ىل توطيد  ٔننا حريصون  ىل  ٔؤكد لمك  بني و
انب لك القوى احلية ببالد من  رشيعية ٕاىل  ذية وال املؤسستني التنف
ات املؤسساتية  ت إالصال ٔولو ت الراهنة وتزنيل  د ة الت ل موا ٔ

متعية  منوذج التمنوي اجلديد، وا ىل رٔسها ا ٔيت  ، اليت ي والتمنوية لبالد
ا مجيعا اتق ىل    .واليت تقع مسؤولية تزنيلها 

رشيعية و  ستغل بداية هذه الوالية ال ٔن  من هذا املنطلق، ال بد 
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لنقاش  لق فضاءات  ىل الصدق والوضوح و نية  القة م س  ٔس لت
ات شاور املسمتر حول لك إالصال حن  وال اليت تعزتم احلكومة تزنيلها، ف

اص، من  ت وقطاع  رملا ونقا لني  ىل لك الفا اح  مستعدون لالنف
ىل رٔسها  ، و الل السنة حول لك القضا واصل  س حلوار م ٔس ل الت ٔ

  .قانون املالية
عي  ج ٔسسة احلوار  الل م ماكننا من  ٕ ويف هذا إالطار سيكون 

اوز املقاربة ا ٔجور ٕاىل مقاربة ٔن نت ليت حترص هذا احلوار يف الرفع من ا
امئ حنو القضا  شاور ا ل عي ٕاطارا  ج ٔوسع، جتعل من احلوار 
ات  ، مبا يف ذ التو عية الكربى لبالد ج صادية و ق ات  والتو

ىل الربملان ل عرضه    .املؤطرة ملرشوع قانون املالية ق
ٔننا مستعدون لعقد لقاءات مع جملسمك املوقر، ابتداء من بداية  كام 

ضيات  شارن احملرتمني من تفعيل املق متكني السيدات والسادة املس السنة 
حها القانون التنظميي لقانون املالية يف ٕاطار حتسني مقروئية قوانني  اليت ي

  .املالية

شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس
ل مع  ٔجواء إالجيابية اليت طبعت النقاش والتصويت يف ٕاطار التفا ا

ىل متكني السيدات 2022ىل مرشوع قانون املالية لسنة  ، فقد حرصنا 
ساؤالهتم  ، جتاو مع لك  شارن من معطيات مفص والسادة املس
اوب مع التعديالت  ىل الت ومالحظهتم، كام حرصنا يف نفس الوقت 

غي من اجلدية وال راسة املوضوعية، كام نؤكد املقدمة مبا ي وضوح وا
ل تدارس  ٔ ر القادم، من  لحوار ابتداء من شهر ينا وات  ح ق لزتام بف

ات ة من املقرت   .ليات تفعيل مجمو
ٔصل  ٔول من  250وهكذا ومن  تعديل، مت التقدم به يف اجلزء ا

ول  150املرشوع، مت حسب  تعديل، وهو ما يعين  32تعديل، ب مت ق
ٔن  %40ول ما يناهز ق ة، كام  من مجموع  %36من التعديالت املقرت

ٔي وقت من  ٔ احلكومة يف  و يه لفرق املعارضة، ومل تل التعديالت املق
ٔوقات ٕاىل الفصل  ٔجواء إالجيابية  77ا ستور، وهو ما يعكس ا من ا

لتعاون  ى احلكومة  لجنة، ويؤكد إالرادة الفعلية  ٔشغال ا اليت طبعت 
رشيعيةو  ل إالجيايب مع املؤسسة ال   .التفا

ولها ٔمه التعديالت اليت مت ق   :وف ييل 
دة يف  - سبة مو سترياد ب ىل مجيع  %2.5ٔوال، تطبيق رمس 

ٔولية املستعم لعالج داء السكري؛   املواد ا
زة التلفزة اليت ال تفوت شاشهتا  - ٔ  32(ٕاعفاء الهواتف العادية و

pouces (ىل  من الرضيبة افظة  لم سهتالك  ىل  لية  ا ا
لمواطنني؛   القدرة الرشائية 

اص والبضائع من  - ٔش ىل نقل ا ض املعامل املطبق  ٕاىل  %15ختف
 ؛10%

ة لطلبة التعلمي العام واخلاص والتكون املهين  - ٕاعفاء القروض املمنو
ه؛ ار ل املرغب و  دا

ىل القمية - املضافة دون احلق يف  ٕاعفاء املعادن املستعم من الرضيبة 
 اخلصم؛ 

ر املبلغ إالجاميل لعائدات التفويت  - ادة اس ىل ٕا ٓت  ش شجيع امل
ضا  ٔصول الثابتة، وذ مبنحها ختف الصايف من الرضيبة يف عنارص ا

سبة  ىل صايف زائد القمية احملقق رمس السنة %70ب ، يطبق 
الل سنة  ة  و  ؛2022احملاسباتية املف

ض العتب - و من ختف ر مع ا س ة  رام اتفاق  100ة احملددة ٕال
 مليون درمه؛ 50مليون ٕاىل 

سترياد ٕاىل  - ة من  2.5خفض رمس  ك ىل اكفة املواد البالس
(polyéthylène) ة ٔساسية يف صنا ٔولية  ستعمل كامدة  ، اليت 

ام اكنت طريقة تصنيعها؛ ٔلياف من البولستري   ا
ا البيع املؤقت، يف دم ٕاخضاع املمتلاكت  - سوية يف  ل العقارية 

ٔصول  د ا س  ؛)la titrisation(ٕاطار معلية 
رسيع الصناعي  - اطق ال ل م شطهتا دا ٔ زاول  ٕاخضاع الرشاكت اليت 

لقطب  د من النظام اجلبايئ اخلاص  ستف ورشاكت اخلدمات اليت 
لتضامن عية  ج ٔداء املسامهة  ار البيضاء  ح  املايل  ٔر ىل ا

خول؛  وا
دول  - سجيل يف  ري املهيلك من ال متديد مدة استفادة القطاع 

سبة والعمليات املنجزة ٕاىل  خول املك ٔساس ا ىل  الرمس املهين، 
 ؛2022اية ممت سنة 

ىل معليات  - ر التحصيل املرتتبة  دات وصوا ٕالغاء الغرامات والز
؛  النقل السيا

شجي - داث نظام حتفزيي ل متويل ٕا ع معليات مسامهة مجعيات ا
ٔحاكم  ا يف رشكة مسامهة، طبقا  ٔصولها وخصو الصغرية بعنارص 

متويالت الصغرية، الصادر يف  50.20القانون رمق   14املتعلق 
  .2021يوليوز 

  حرضات السيدات والسادة،
ٔود التطرق ٕاىل النقط التالية مك،  ال ل مع مدا   :يف ٕاطار التفا

لتوافق بني ف ي  ٔوال، مج هو مثرة  مج احلكويم، فهذا الرب لرب تعلق 
سجمة، هدفها  لبية مقلصة وم ٔ اء ب ي  الف احلكويم، ا ت الت مكو
مج  اللزتامات، فقد تضمن هذا الرب ة يف العمل والوفاء  ا هو الفعالية والن
داين  شخيص م ٔفق زمين حمدد، تنطلق من  الزتامات واحضة ومرمقة وب

 .نتظارات املواطننيال
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ا  ىل جترب عية املعلقة  ج نتظارات  وحنن مدرون حلجم 
 ، ت اليت حتيط ببالد ت والرها د ة ومستوعبون لطبيعة الت احلكوم
ىل اخلدمات  عي املزتايد  ج وحنن كذ واعون حبجم الطلب 

لق فرص الشغل ة، من حصة وتعلمي و   .العموم
ة ومن معق هذه الق ٔوراش ملك ة الراخسة املسنودة ب ة احلكوم ا

ال  سبات بالد يف ا اكم لتكرس وتعزز مك ة ورؤ م و مف
ل جتاوز مواطن  ٔ عي، فٕاننا سنواصل العمل الوطين اجلاد، من  ج

عية ج   .النقص يف السياسات 
ٔمر رض  لمواطن يف العمل السيايس، فهذا  ادة الثقة  ٕ وري ف يتعلق 

رب  ٔوال،  ادة الثقة يف العمل السيايس متر،  ا مجيعا، فٕا ٔولوي وملح، وهو 
، فـ ىل النوا خلطاب السيايس وجتنب احلمك املسبق  ٕامنا "رتقاء 

لنيات ٔعامل    ؛"ا
نيا، ة،  و عية واقعية وذات مصداق ارات ورامج اج رب تقدمي خ

ة وستجيب ال ق ت احلق ٔولو   .نتظارات املغاربةتعاجل ا
ٔو شعارات  اىه هبا  ٔقو ن ست  عية ل ج و  ز ا دعمي راك ف
ٔفعال  ريا،  ٔ ٔوال و ابية، بل يه،  نت اللها يف احملطات  ارى من  ن
ية واملالية الالزمة، ويه  رشية والتق وقرارات، وٕابداع يف تعبئة املوارد ال

ام  ة الصادقة يف الق ل لك يشء اجلر ٕالصالح، جتاو مع انتظارات ق
ياراهتم   .املواطنني واخ

عية هو مسؤولية  ج و  ٔسس ا ل استكامل  ٔ فإالصالح من 
ٔمام الشعب  ال امل نرصه هللا، و ٔمام  ا مجيعا،  اتق ىل  جسمية ملقاة 
ا هذا إالصالح اختاذ  ٔيضا، ولن نرتدد ٕاذا تطلب م ٔمام التارخي  املغريب، و

ا يف بعض الق ملنطق السيايس الضيق، لك رارات اليت قد تبدو جمحفة 
عية كام يطمح   ج و  العمق قرارات رضورية لتزنيل مرشوع ا

  .امجليع
ة،  ات، الس يف جمال التعلمي والص ولعل هذا النوع من إالصال
ديدة فارقة  س ملر  ٔس ل الت ٔ ردد، من  يتطلب حتمل املسؤولية دون 

ادة الرشيدة لصاحب اجلال نرصه هللايف  ، حتت الق   .رخي بالد
لزتاماهتا جتاه املواطنني،  ىل الوفاء  ٕان احلكومة حريصة لك احلرص 

ٔزيد من  ٔهنا مل  50فهذه احلكومة مل متر  مك، كام  لها ونيل ثق شك ىل  يوم 
ل بعد يف مر توظيف ٕاماكنيات القانون املايل لتزنيل هذه  تد

  .لزتامات
ىل  ليس الربملان  هنائية  لرمغ من ذ ويف انتظار املصادقة ا و
ذ، فقد  زي التنف خول  مرشوع القانون املايل واستكامل مساطر رشه 
ات  رسيع وثرية إالصال وضعت حزمة من إالجراءات والقرارات ل

ٔيت ظرها املواطنات واملواطنون، وي صادية اليت ي ق عية و ىل  ج
و  شلك ورشا جممتعيا مؤسسا  ي  عية، ا ج رٔسها تعممي امحلاية 
لغني من صاحب اجلال نرصه هللا،  م  عية وحيظى مبتابعة واه ج

ة العامة لتحسني  ستحرض سوى املصل ٔال  لينا مجيعا  وهو ما يفرض 
رامهتم ق  ش املواطنات واملواطنني وحتق   .ظروف 

درت ٔجرٔة الرسيعة لهذا  وقد  ٔوىل لتنصيهبا ٕاىل ا م ا ٔ ذ ا احلكومة م
الل مصادقهتا، بتارخي  ىل مشاريع املراسمي 2021نونرب  17الورش من   ،

لقوانني رمق  ة  ٔسايس  92.15و 98.15التطبيق اري ا ٔمني إالج لنظام الت
ات املهنيني والعامل املستقلني لمعاشات لف داث نظام  ٕ  عن املرض و

اصا، وهو ما سميكن  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش  3.4وا
ٔجراء وذوي احلقوق املرتبطني هبم  ري ا ة  مليون مواطنة ومواطن من ف
اري عن املرض،  ٔسايس إالج ٔمني الصحي ا ستفادة من الت من 
اص اخلاضعني لنظام ٔش ٔوىل بني ا فعة ا ات املعنية هبذه ا وزع الف  وس

ن ميسكون حماسبة  ار والصناع التقليديني ا دة والت املسامهة املو
اتيني ني، املوثقني، : واملقاولني ا ن السياح ، املرشد ٔطباء، الصياد ا

ستفادة  ون من  متك ن س القابالت، مزاويل بعض املهن الشبه الطبية ا
ل ر املق ٔمني ابتداء من شهر ينا   .من الت

، ىل ذ متعي  الوة  ادة تزنيل هذا املرشوع ا دثنا جلنة وزارية لق ٔ
هيا إالرساع يف تزنيل هذا الورش،  ية، يعهد ٕا انب جلنة تق املهم ٕاىل 
ات  يق ف ل متكني  ٔ واصل من  شلك م لجن  ل هذه ا وشتغل دا
يق الصناع التقليديني  نيي النقل و ني و اصة الفال ٔجراء، و ري ا العامل 

ٔحصاب  ٔسايس عن و اري ا ٔمني إالج ستفادة من الت املهن احلرة، من 
ال ٓ ٔقرب ا   .املرض يف 

ية اليت  2022كام يتضمن خمطط العمل لسنة  جلدو الزم الزتاما 
اليا لنظام  ات الهشة والفقرية اخلاضعة  متكني الف ددها خطاب العرش 

د" ٔمني عن املرض، ميكهنم من" الرم ىل الت الولوج ٕاىل  من التوفر 
ٔجراء القطاع اخلاص،  ات  ال ني العام واخلاص وبنفس س  القطا

يت  الل س ائلية  2024و 2023وستعمل احلكومة  ىل ضامن تعويضات 
متدرس يف سن  لطفو ودمع ا اطر املرتبطة  لحامية من ا ٔرس  للك ا

الل سنة  ارش  كرة، وس ٔنظمة التقا 2025م خنراط يف  د توسيع 
شطني وتعممي التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل   . لاكفة ال

عية، فقد وضعت احلكومة  ج لحامية  ري  بة الورش الك وملوا
ىل  ركز  ادئ  4اسرتاتيجية واحضة املعامل ٕالصالح املنظومة الصحية،  م

متثل   :توجهيية 
اهتا؛ ٔوال، - لك ف رشية  مثني املوارد ال   يف 
ٔولية ني - اية الصحية ا ٔهيل العرض الصحي ملؤسسات الر ا، ت

شفائية وإالقلميية واجلهوية واجلامعية؛ س   واملراكز 
ة الولوج ٕاىل  - ٔسسة ٕالزام وية، مع م ات حصية  داث مجمو لثا، ٕا

داث التدرجيي  ٔولية وإال ة ا رب مراكز الص ات،  مس العال
ٔرسة؛   لنظام طب ا
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داث بطاق - ية للك مواطن مغريب، حتد من إالنفاق رابعا، ٕا ة حصية ذ
ىل اخلدمات  ل احملدود  لمرىض، خصوصا ذوي ا املبارش 
رب ملف طيب  ق ملسار لك مريض  ق ع ا الصحية، متكن من الت
اصة  ة و لني من مؤسسات حصية معوم مشرتك بني اكفة املتد

ٔمني الصحي عن املرض والهيئة امل  لت رة  نةوالهيئات املد وقد . ق
 2022خصصت احلكومة يف ٕاطار مرشوع قانون املالية لسنة 

شفائية وتعزز  6مزيانية تقدر ب  س ات  ٔهيل الب مليار درمه لت
دة قدرها  شلك ز ٔي  2.7التجهزيات، وهو ما   %64مليار درمه 

ملقارنة مع سنة  دة   .2021ز

ٔمه املشاريع اليت يمت ٕاجنازها حول متحور    :وس
 ا ختصص  ٕاطال ن س شفايئ اجلامعي اجلديد ا س ق بناء املركز 

 مليار درمه؛ 1.1
  ٔهيل دات تقدر ب  1500ت ع ٔولية  اية الصحية ا لر مؤسسة 

 مليون درمه؛ 500
  ٔهيل الل  30مواص بناء وت و وٕاقلمييا من  شفائيا  مركزا اس

صصة سنو 600رصد  دات ا ة لالع  لهذا مليون درمه ٕاضاف
 .إالجراء

ٔمهية قصوى يف  ووفقا لنفس املنظور، حيظى ٕاصالح املنظومة التعلميية ب
عية ج و  ٔسس ا  .مسار ٕارساء 

مج  منوذج التمنوي، وتفعيال اللزتامات الرب ادا لتوصيات ا واس
ة التلميذ"احلكويم القاضية بوضع  يف صلب " جودة تعلميه"و" مصل

هنوض ٕاصالح املنظومة التعل  ىل ا ٔساسية لها، تعمل احلكومة  ميية ومكعايري 
كون  الل جتويد  ق طموح حتسني جودة التعلمي من  رشية لتحق ملوارد ال

ٔساتذة وحتديد معايري توظيفهم وحتسني ظروف اشتغاهلم   .ا
لرفع من  ىل خطة وطنية  شتغل احلكومة  ٔساتذة،  وتعززا لكفاءات ا

ة لهيئ الل تعزز القدرات التكوي ه من  مت تفعيل هذا التو ة التعلمي، وس
الف  لني الرتبويني، واليت رصد لها  لفا ٔساسية واملسمترة  التكوينات ا

رمس سنة  500مايل يقدر بـ  مت ختصيص 2022مليون درمه   400؛ كام س
ملراكز اجلهوية ملهن  ات التحتية والتجهزيات  ٔهيل الب مليون درمه، لت

  .لتكون التابعة لهاالرتبية وا
مليار درمه لقطاع التعلمي يف ٕاطار  77وٕاجامال، مت ختصيص حوايل 

دة 2022مرشوع قانون املالية لسنة  ز ٔي  ماليري درمه مقارنة  5، 
داث  صب مايل 18.144لسنة املاضية، مع ٕا   .م

ر لهذا القطاع بـ  س ، %40ويف هذا إالطار، مت الرفع من مزيانية 
ٔهداف التاليةوذ  ق ا ل حتق ٔ   :من 
الل  1.2 - ٔويل من  مج تعممي التعلمي ا ر ذ  رسيع تنف مليار درمه ل

ٔهيل وجتهزي احلُجرات، وكذا تدبريها هبدف بلوغ  داث وت % 100ٕا

ٔفق سنة  ٔويل يف  لتعلمي ا سبة متدرس    ؛2028ك
الل بناء م 2.3 - ا مليار درمه لتعزز العرض املدريس، ال س من 

اتية و 30مؤسسة تعلميية، مهنا  230يقارب  لية،  43مدرسة جام دا
اتية  دد املدارس امجلا اوز  ني مل يت الل  160يف  مؤسسة 

رية؛ ٔ   السنوات ا
ات التحتية والتجهزيات املدرسية، مهنا  2.6 - ٔهيل الب مليار درمه لت

دال البناء املفكك 560   .مليون درمه الس

  دة،حرضات السيدات والسا
لمواطنني، البد،  ىل القدرة الرشائية  ٔثريها  ٔسعار وت القة بتطورات ا
مكل  لحكومة اليت مل  سب  ٔن ن س من املوضوعي  ٔنه ل يد ب ٔ ٔوال، من الت
ة من املواد  ىل مستوى مجمو ذ شهور  دات املس م شهرها الثاين الز

ٔ ارتفاع ا يق دول العامل فقد بد ٔولية، فعىل غرار  شلك ملحوظ ا لسعار 
ٔن العوامل اليت  ام ميكن اجلزم ب ريل من هاذ السنة، وشلك  ٔ ذ شهر  م
ٔسعار يف العامل ويف بالد تبقى ذات  رتفاع احلايل يف هاذ ا ٔدت ٕاىل 
شلك  ي يعرفه العامل  صادي ا ق ٔساسا لالنتعاش  طابع ظريف يعود 

ي ري ا وقعا ولالرتفاع الك انب  قوي، مما اكن م ٔسعار الطاقة ٕاىل  ه  عرف
ولية،  ة ا ت املسمترة يف سالسل التوريد العاملية وحركة املال ضطرا
ل معدل  س ٔن  راجع هاته العوامل ذات الطابع الظريف من املنتظر  ومع 

ت معتد   .التضخم استقرارا حول مستو
ل اختاذ اك ٔ ٔن احلكومة معبئة من  ٔن نؤكده لمك هو  فة وما ميكن 

لمواطنني،  ىل القدرة الرشائية  ٔسعار واحلفاظ  التدابري لضامن استقرار ا
من  2021مليار درمه يف ٕاطار مزيانية  20وهكذا قد مت رصد ما يناهز 

از البوطان ق والسكر و ق ٔسعار ا ل دمع استقرار  ٔ.  
كام قررت احلكومة تعليق الرسوم امجلرية وختصيص تعويض ٕاضايف 

ن  ىل املستوى لمستورد ٔسعار القمح ومجيع مشتقاته  ىل  لحفاظ 
  .الوطين

نتظارات  ل الرسيع مع  ىل التفا ، حرصت احلكومة  انب ذ ٕاىل 
الل مرشوع قانون املالية لسنة  لمواطنني، من  عية املستع  ج

ٔولية لاللزتامات 2022 رمجة ا ٔساسية  اهتا ا ي جعلت من تو ، ا
عية،  ٔهناذج لمواطنني، خصصت..   لقدرة الرشائية    :ودعام 

ة املوظفني لسنة  8 - ٔخرات املتعلقة برتق ٔداء املت  2020مليار درمه 
ني من التجميد؛2021و ٔجور بعد سن   ، مت خضها يف كت ا
عية،   -10 ج عي وامحلاية  ج سك  رمه لصندوق ال مليار ا

ستوري مبا يفوق  مليار درمه لضامن 4.2مهنا  مليون  11احلق ا
رب  ات الفقرية والهشة يف الولوج ٕاىل العالج،  ل املغاربة من الف د
م  ب ولو ح  ٔسايس عن املرض وف اري ا ٔمني إالج هنم من الت متك
ستفادة من نفس  ني العام واخلاص و شفاء يف القطا س ٕاىل 
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ٔجراء يف القطاع اخلاص؛ ات ل   س العال
سري ودمع  3.5 - رامج ت ٔطفال يف ٕاطار  مع متدرس ا مليار درمه 

ٔرامل ومليون حمفظة؛   ا
متكني  1.7 - شفائية  س ٔدوية ودمع املؤسسات  مليار درمه لرشاء ا

لعالج؛ ات املعوزة من الولوج    الف
شغيل الشباب، سواء  3.5ٕاضافة ٕاىل ذ مت خض  - مع  مليار درمه 

ة ن فقدوا معلهم ن حهم  ا رب م ٔزمة،  فرصة شغل  250.000ا
مج  ر ني يف ٕاطار  الل سن ة  ي خصصنا  "ٔوراش"مؤق ، ا

لق مقاو صغرية يف ٕاطار  2.250 ريدون  ن  ٔو ا مليار درمه 
مج  ل "الفرصة"ر ي ستخصص  مزيانية د مليار  1.250، وا

د مهنا حوايل ستف  درمه، يف ٕاطار قروض رشف دون فائدة، 
مج  50.000 ديدة لرب ة  ٕالضافة ٕالعطاء دينام  ، شاب ومقاو

 ؛"انطالقة"
ه  - ىس توج ٔن ن اص يف  500هذا دون  ٔش مع ا مليون درمه 

اقة؛  وضعية ٕا
، رصدت احلكومة  - مليون درمه لتقوية دور  250ٕاضافة ٕاىل ذ

اء الهامشية ويف  ٔح اصة يف ا ٔطفال دون سن الرابعة،  احلضانة ل
كرة القر  ذ سن م ٔطفال يف هذه املناطق من التعمل م متكني ا ى، 

ىل العمل؛ ساء   وشجيع ال
انب ختصيص  - مليون درمه لتفعيل الطابع الرمسي  200هذا، ٕاىل 

ات عريضة من  ة، وهذا ما سميكن ف ٔمازيغية يف إالدارات العموم ل
ت املواطنني يف حقهم يف الولوج ٕاىل اخلدمات إالدارية دون صعو

 يف التواصل؛
الية،  - ىل تقليص الفوارق ا ٔن احلكومة حريصة لك احلرص  كام 

الل  ٔمهية الالزمة لساكن العامل القروي، من  رب ٕايالء ا خصوصا 
دات  ع ي تناهز  صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية، ا

هيا  2.250املربجمة يف  د 2مليار درمه، تضاف ٕا ات مليار درمه اكع
رصيد من السنوات املاضية، سمتكن  4لاللزتام وحوايل  مليار درمه 

متكني هذه املناطق من  من تزنيل لك الربامج واملشاريع املربجمة 
ٔساسية؛  الولوج ٕاىل اخلدمات ا

لمواطنني جتاو مع تعديالت  - ودامئا يف ٕاطار دمع القدرة الرشائية 
شارن هبذا اخلصوص، الل تطبيق  السيدات والسادة املس من 

دة يف  سبة مو سترياد ب ٔولية  %2.5رمس  ىل املواد ا
ع  ام بت لق املستعم لعالج داء السكري، مع الزتام احلكومة 
سولني،  ٔ اصة ا ٔدوية املعنية و ٔمثنة ا ىل  انعاكس هذا إالجراء 

 وهذا ٕاجراء هيم رشاحئ واسعة من املواطنني؛

دا - ىل معلياِت ٕالغاُء الغراماِت والز َِّبِة  ت ِِر التّحصيِل املَُرتَ ِت وَصَوا
؛  النقل السيا

اص والبضائع من  - ٔش ىل نقل ا ض املعامل املطبق  ٕاىل  %15ختف
 ؛10%

ٔو تقل  - ساوي  زة التلفاز اليت لها شاشة  ٔ ٕاعفاء الهواتف العادية و
افظة  (pouces )32عن  لم سهتالك  ىل  لية  ا من الرضيبة ا

لمواطننيىل ا  .لقدرة الرشائية 

ٔن تطبيق رضيبة  ديد، ب يد من  ٔ ٔود الت ىل اسهتالك وهنا  لية  دا
الت  ادة تدور ا ٔو ٕا ء  لكهر زة املسهتلكة  ٔ الت وا ات وا املنت

ة le recyclageلكرتونية  ه البحث عن موارد ٕاضاف س الهدف م ، ل
ريم خنراط يف تطبيق اسرتاتيجية ٔساس ٕاىل  متويل املزيانية، بل 

ضيات القانون  ة وتزنيل مق ىل الب ة واحلفاظ  ة الطاق ا ق الن بالد لتحق
ائدات هذه الرضيبة لفائدة صندوق  جتاه، وستخصص  إالطار يف هذا 

عي ج سك  عية وال ج  .دمع امحلاية 

س،   سيدي الرئ
شارون احملرت    مون،حرضات السيدات والسادة املس

هيا مرشوع قانون املالية لسنة  د ٕا لفرضيات اليت اس ف يتعلق 
ويل 2022 عتبار السياق ا ذ بعني  ٔ د موضوعية، وت ، فٕاهنا تبقى 

صندوق النقد  ولية،  رية جلل املؤسسات ا ٔ ٔساس التوقعات ا ىل 
صاد واملالية والبنوك املركزية  ق ويل ووزارات  ويل والبنك ا وواكالت ا

ط   .التنق
ها يف  دد منو اليت  مك حول توقعاتنا ملعدل ا ساؤال وخبصوص 

لمنو 3.2% ٔن احلكومة توخت الصدق يف توقعاهتا  ٔؤكد لمك ب ٔن  ٔود   ،
ٔزمة، 2022لسنة  لنظر لكون بالد والعامل مل خيرج بعد من هذه ا  ،

ري املسبوقة شلكت ٔزمة الصحية  لنظر كذ لكون هذه ا صدمة  و
الل سنة  سيج إالنتا الوطين  ىل ال ٔسفر عن 2020شديدة  ، مما 

ناقص  اد ب صادي  سرتجع جزءا من %6.3رود اق صاد س ، وٕان اكن اق
سبة منو تناهز  ق  الل هذه السنة بتحق منو املفقود  ، بفضل %5.6ا

ة حكمية،  ادة ملك صادي اليت اختذهتا بالد بق ق فٕانه لن تدابري إالنعاش 
الل السنوات القادمة، بفضل  شلك تدرجيي  ه الاكمل ٕاال  ستعيد تعاف
ات واملشاريع  منوذج التمنوي اجلديد، وكذا إالصال ات ا تفعيل خمر

سيج إالنتا مج احلكويم لتقوية ال   .الهيلكية املربجمة يف ٕاطار الرب
صاد ودر الل حتليل موضوعي ٕالماكنيات اق لتايل، مفن  ه و ة تعاف

ان العامل، فٕان توقعاتنا وتوقعات املؤسسات  يق ب ىل غرار  ٔزمة،  من ا
صاد سيحقق منوا بـحوايل  ٔن اق شري ٕاىل  ولية   %.3.2ا

ٔن مرشوع قانون املالية لسنة  ٔؤكد لمك ب ٔن  ٔود  راهن 2022كام  ، ال 
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ل تزنيل خمتلف الربامج وامل  ٔ ىل اخلوصصة من  شاريع ىل املديونية وال 
ىل  و و ل والعقالين ملوارد ا ٔم دام ا ست ىل  املربجمة، وٕامنا يعمتد 

ة كونوم رو ٕا ت املا لتواز الِل  تَكَرٍة دون اال َالقٍَة وُم   .لول 
ٔن نقدم لمك  زي، وبفضل تضافر لك اجلهود،  فقد استطعنا ويف وقت و

لقانون التنظ  ميي لقانون املالية، ويفي جبزء مرشوع قانون مايل حيرتم املبادئ 
ة،  ا العموم م من الزتاماتنا ُجتاه املواطنني، ويضمن استدامة مالي

ت ُمْقِلقة ي بلغ مستو   .ويؤسس ملر تقليص جحم املديونية ا
الل رفع الضغط الرضييب، بل  س من  فقد رفعنا من املوارد اجلبائية، ل

ة وحتسني مستو  الل تقوية املراق قرار املسامهة من  ٕ ى التحصيل، ومقنا 
ٔن منس  ية لفائدة املقاوالت حبسب مستوى رحبها، وذ دون  التضام

ر بـ  س ل الطبقة املتوسطة، ورفعنا من نفقات  ماليري درمه،  10مبداخ
ات  لقطا هود  ه هذا ا ٔن يَُو ا  سيري، حرصا م رفع نفقات ال ومل 

صا ق عية وٕالنعاش  لق فرص الشغلج الل    .د الوطين من 
ل ضامن  ٔ ىل اختاذ اكفة التدابري من  ٔؤكد لمك حرص احلكومة،  و
ته احلالية ووضعه يف مسار  ىل املدى القريب، يف مستو ن،  استقرار ا

ىل املدى املتوسط  .تنازيل 

  حرضات السيدات والسادة،
ر وك س ور إالصالح اجلبايئ يف حتفزي  بة لنظر  ذا يف موا

ىل  عي، فٕان احلكومة حريصة  ج صادي و ق ٔوراش إالصالح 
شلك  ٕالصالح اجلبايئ  ضيات القانون إالطار املتعلق  ل ملق ٔم التزنيل ا
مت تزنيلها  ٔولوية، واليت س عتبار التدابري ذات ا ذ بعني  ٔ تدرجيي، ي

ل مخس سنوات ٔ ل    .دا
ٔ التدرج، فإ  د اما مع م س ة يف مرشوع وا ن التدابري اجلبائية املقرت

ات  2022قانون املالية لسنة  تندرج يف ٕاطار الرشوع يف تزنيل التو
لهيا يف هذا القانون إالطار ٔهداف املنصوص    .وا

ة ملشاورات  اء ن ٔن هذا القانون إالطار  يد هنا ب ٔ والبد من الت
ق لتوصيات املن لني، وكرتمجة  اظرتني، مت موسعة مع لك الفا ة عن م
رية حول إالصالح اجلبايئ ٔ الل السنوات ا   .عقدهام 

ٔهداف، ومتت صياغته  ة من املبادئ وا وهذا إالصالح تؤطره مجمو
ل إالصالح، والزتاما جامعيا  ٔ ليكون تعبريا صادقا عن إالرادة العامة من 

يارات والتدابري اليت مت حتديدها   .الخ
ٔهداف اليت ه ويندرج مضن ا د تو  مت حتديدها لهذا إالصالح، اع

 ٔ د كرس م ىل الرشاكت، و د ف خيص الرضيبة  تدرجيي حنو سعر مو
ىل القمية املضافة، وتعزز احلقوق والثقة املتباد بني  ادية الرضيبة  ح
ظومة الرسوم  رشيد التحفزيات اجلبائية، وٕاصالح م امللزمني وإالدارة، و

  .ةاحمللية وشبه الرضي 
ىل تزنيلها، سواء يف ٕاطار هذا املرشوع  ٔهداف سنحرص  وهذه لكها 

لسنوات املق   .ٔو يف ٕاطار مشاريع قوانني املالية 
ىل القمية املضافة  ن الرضيبة  ة د ويف هذا إالطار، تلزتم احلكومة بتصف

  .املرتامك لفائدة مقاوالت القطاع اخلاص
س  رب القادم، ل ل هناية الفصل وهكذا، ابتداء من دج ر القادم، وق ينا

ٔول من سنة  مت يمت خض 2022ا ٔداء مستحقات 13، س  مليار درمه 
ىل القمية املضافة، يك تَتَمكن املقاوالت، وخصوصا الصغرى  الرضيبة 
ل الصمود يف  ٔ هتا، من  مة يف خزي ىل سيو  واملتوسطة من التوفر 

لق ال  ة  خنراط يف دينام ٔزمة و ه ا   .قمية املضافة وفرص الشغلو

  حرضات السيدات والسادة،
ٔن  ىل  يد  ٔ ٔود الت رسيع بتزنيل ورش الالمتركز إالداري،  ملوازاة مع ال
خيار دستوري ودميقراطي، ال  ار اجلهوية  ىل توطيد خ احلكومة حريصة 
منوي يعاجل  بديل  اوزه  ىل البعد السيايس وإالداري، بل يت رص فقط  يق

ىل القصور  ة املركزية واملَمركزة، يف القضاء  ل يف السياسات العموم املس
ة  رات والولوج ٕاىل اخلدمات العموم س الية ف خيص  ت ا التفاو

لرثوة بني اجلهات ىل التوزيع العادل  لتايل انعاكس ذ  ٔساسية، و   .ا
و إ  صاصات واسعة من ا ىل نقل اخ مت العمل  ، س ل ذ ٔ ىل و

ٍو  ىل َحنْ رشية الالزمة  و ملوازاة مع حتويل املوارد املالية وال اجلهات 
لجهة، وجيعل من هذه  ستقاللية يف التدبري املايل وإالداري  يضمن 
عي  ج رتقاء  رشية و لتمنية ال ا ورافعة  ق منو حق رية قطبا  ٔ ا

و ٔساسيا  اك    .ورش
ٔمه  رسيع تزنيل كام سُتويل احلكومة  ل  ٔ بة اجلهات من  برية ملوا ية 

مت  ٔولوية، اليت س اصة املشاريع والربامج ذات ا رامج التمنية اجلهوية، 
رامج"متويلها يف ٕاطار  و واجلهات" عقود    .بني ا

ٔن  ات الرتابية، ب َطْمِنئ السيدات والسادة رؤساء امجلا ٔن  ٔود  كام 
اصا  ما  ات، والرفع احلكومة تُويل اه اتية لهذه امجلا لتحسني املوارد ا

اء  الل ٕاسناد تدبري ِو من مردودية حتصيل الرضائب والرسوم احمللية، من 
لمملكة، ف  وحتصيل رمس السكن واخلدمات امجلاعية ٕاىل اخلزينة العامة 

لرضائب رية العامة  لمد اء وحتصيل الرمس املهين    .يمت ٕاسناد تدبري ِو
د جتربة وقد مت ا ع لرشوع يف تزنيل هذا إالصالح بصفة تدرجيية، 

ىل مجموع الرتاب الوطين ٔفق تعمميها  ة يف    .منوذج

  حرضات السيدات والسادة،
ىل  ، يف جعل املناقشة والتصويت  لقد جنحنا مجيعا، حكومًة ورملا

ديدة من العمل املشرتك2022مرشوع قانون املالية لسنة   ٍ  ، بداية ملر
ايته  ٔدوار، و ام  شاور والتاكمل يف الق بني املؤسستني، ِقواُمه احلوار وال
عية  ج ات  ا ِبتزنيل إالصال اتق ىل  حتمل املسؤولية املُلقاة 
ة  ادة السام صادية والتمنوية اليت اخنرطت فهيا بالد حتت الق ق و

ابة النتظارات املواطن   .ات واملواطننيلصاحب اجلال نرصه هللا واست
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ستعيد ثقة املواطن يف قدرة مؤسسات بالده  ٔن  فالرهان اليوم هو 
نتظارات  ات و اج ل ابة  ست ت الراهنة و د ة الت ىل موا
ُحها استقرار بالد  دة اليت يُ ٓفاق الوا مثرن يف ا عية وثقة املس ج

ة املُهْيِلكة، وال ٔوراش إالصالح ىل رٔسها تزنيل واخنراطها يف ا ٔيت  يت ي
ا  ولية يف استدامة منوذج منوذج التمنوي اجلديد، وثقة املؤسسات املالية ا ا
كرسه من  ىل  ة، وهو ما حرصت احلكومة  ا العموم صادي ومالي ق
ٔول مرشوع قانون  رب  جمها احلكويم  ر الل الرشوع يف تزنيل الزتامات 

لقدرات املوضوعية ة وسعى لٕالبداع يف ٕاطارها،  مايل يلزتم  ا العموم ملالي
لزتام  لني  ه للك الفا ٔنه يتو ٔنه مرشوع الستعادة هذه الثقة  ث  ح

مع بة وا   .الفعالية واملوا
ٔمام مغرب الغد، مغرب امحلاية  سعى لتعبيد الطريق  ٔنه مرشوع  كام 

لجميع يف ٕاطار ربط احل عية للك املغاربة، ومغرب الفرص  لقانون ج ق 
حملاسبة   .واملسؤولية 

صاديني،  ق عيني و ج لني  ىل لك الفا ليه، فٕانه يتعني  وبناًء 
اء هبا هذا املرشوع،  ُلك من موقعه، التقاط إالشارات إالجيابية اليت 
متعي لتعممي التغطية  خنراط الُلكّي والَبناء يف تفعيل الورش ا و

عية والرفع من و  لق ج ل  ٔ صاد الوطين من  ترية التحول الهيلكي لالق
منو ومن فرص الشغل ٔكرب من ا   .معدالت 

نا يف  ٔكرث قوة وصالبة، وثق ٔزمة  ٔن خنرج من هذه ا َٔملُنا مجيعا هو  ف
ت الغد سب رها نا من    .قدراتنا ومؤهالتنا يه اليت سمتك

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
رة شكرا   .السيدة الوز

كون قد استمكلنا املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية لسنة  وهبذا 
2022.  

ىل  شارن احملرتمني  ٔخرى لاكفة السيدات والسادة املس شكرا مرة 
ي اكن حقا ٕاضافة نوعية يف دراسة مرشوع  النقاش اجلاد واملسؤول، وا

  .قانون املالية
لسيدات والسادة الوزراء   .احلارضن شكرا 

ة العارشة  ٔوىل ابتداء من السا ا يف اجللسة ا دا صبا د  ومو
ٔول ىل مواد اجلزء ا لتصويت  ا، ختصص  ا.. صبا   .العارشة صبا

  .شكرا لمك
 .ورفعت اجللسة

--------------------------------------------------------- 

وبة املسلمة لرئاسة اجل  :امللحق الت املك   .لسةاملدا

عية والتمنية املستدامة) 1 ج ة العدا    :مجمو

﷽  
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل    .والصالة 

  :الشق السيايس

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ملزيانية، ر املنتدب امللكف    السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

عية والتمنية  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اقشة مرشوع قانون املالية لسنة  ، وستغل هذه 2022املستدامة يف م

ىل الثقة اليت حظيت هبا من طرف  هن احلكومة،  املناسبة، بداية، 
ىل تق  ر املنتدب  رة والسيد الوز اللته، كام هن السيدة الوز

احمسؤ  ق والن   .ولية تدبري هذا القطاع الہام، ممتنني لكام التوف

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

ه مرشوع قانون املالية، هو سياق  ي نناقش ف ٔن السياق ا ال شك 
ة من  شهده هذه الظرف ايئ مبا  ت، است ىل اكفة املستو ايئ  است

سار  دات وتطورات م داث ومست ٔثري ما يوجب ٔ ة لها من الت
الص العرب مهنا  استحضارها يف هذا النقاش، وذ لكون قراءهتا واست
نة الوطن من  شمل اكفة راكب سف ىل مركزيته ل ل احلكويم  اوز الفا تت
متع املدين ومعوم  عيني وفعاليات ا صاديني واج لني سياسيني واق فا

  .املواطنني

ويل(حول السياق العام    ):إالقلميي والوطين ا

ويل   حول السياق ا
ىل  ٔساسا  متثل ذ  ضطراب، و لتقلب و وهو سياق موسوم 
ديدة  ات  ئية بربوز مو دم استقرار الوضعية الو املستوى الصحي يف 
ىل املستوى السيايس، بوجود رصاع حمتدم بني القوى  من اجلاحئة، و

الل مركز الق ىل اح صادية الكربى  د"ادة يف مر ما بعد ق - وف
ىل مستوى "19 ب ذ العديد من التحوالت الهيلكية  ، وقد وا

ة  ول النام ت ا صاد ىل اق ٔلقى بظال  صاد العاملي، وهو ما  ق
ٔمه من هذا وذاك،  صاد الوطين، وا منو، ومهنا اق رة يف طريق ا والسا

سهتدف است ة  ارج دته روز هتديدات واستفزازات  قرار املغرب وو
منو والتطور، من  سري هبا يف مسار ا ة اليت  بح الرس الرتابية وسعى ٕاىل 
ل يف ٕاطار  هتور، ومهنا ما يد لصبيانية وا ستفزازات ما نصفه  بني هذه 

اتية فاع عن املصاحل ا متوقعات اجليوسرتاتيجية وا ىل ا   .الرصاع 
زت  ل، يف هذا إالطار لك خفر وا ات الكربى اليت وس ا از الن

ا الوطنية بفضل السياسة احلازمة واملتبرصة اليت يقودها  حققهتا دبلوماسي
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ة  ىل السا ىل هيبة اململكة  ت واحلفاظ  د ة هذا الت ال امل ملوا
فاع عن  صادية والسياسية، وا ق الل تنويع رشااكهتا  ولية، من  ا

ولية، ويعترب مضمون القرار قضية الصحراء املغربية يف احمل افل واملنظامت ا
هتجها املغرب يف تدبري  ٔمن من جتليات فعالية املقاربة اليت ي لس ا ري  ٔ ا
ٔمني  دات إالجيابية املرتبطة بت ٔيت بعد املست ٔنه ي اصة و هذه القضية، 
ح  ىل حصرائه وف ىل سيادة املغرب  ٔمريك  رتاف ا معرب الكررات و

ادد  لعيون وا متثيليات دبلوماسية لها  ول    .معترب من ا
ة  ات وموا ا ويظل العمل املطلوب اليوم هو حتصني هذه الن

دة الرتابية داء الو ٔ ة  ري املرشو   .ستفزازات واملناورات 
عية والتمنية املستدامة، عن استعداد  ج ة العدا  ونعرب، يف مجمو

ت ا اصة من بني مكو شارن بصفة  امة وجملس املس لربملان بصفة 
بلوماسية املوازية  بلوماسية املبذو يف ٕاطار ا هودات ا لالخنراط يف ا

لمملكة ة    .فاع عن املصاحل املرشو
ة  يت س اع مدي سرت ستمكل ٕاال  دة لن  ٔن هذه الو ىل  ونؤكد 

اورة هلام   .ومليلية واجلزر ا
ة وستغل هذه امل  ر لقواتنا املسل الل وتقد ناسبة، لنتقدم بتحية ٕا

ال  ٔمن الوطين ور رك املليك وقوات ا دة وا ة والقوات املسا امللك
دة  ىل و لحفاظ  ىل ما يقدمونه من تضحيات جسام  الوقاية املدنية، 

ٔمن الوطن واملواطنني   .وسالمة و
ة، ورضور دا القضية الفلسطي ىل ماكنة و ة ٕايالهئا ما كام نؤكد 

ا عن حق الشعب الفلسطيين يف ٕاقامة  م الالزم، دفا ه ستحق من 
امصهتا القدس الرشيف   .دو مستق 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة الوزارء واملس

  حول السياق الوطين
بلومايس، ال ميكن  ال ا ات اليت حققهتا بالد يف ا ا انب الن ٕاىل 

ستحرض  ٔن  د، وفق ٕاال  وف احئة  ٔيضا يف جمال ماكحفة  جناح بالد 
ل  ل العديد من دول العامل ومن ق مقاربة شلكت حمط ٕاشادة وتنويه من ق
ح اليت جرت  لتلق محل الوطنية  رتبط  ة العاملية، مهنا ما  ظمة الص م
ل  فا من ق ال امل واليت القت اخنراطا ٕاجيابيا ومك ة من  ت سام بتعل

يل امل ل احلكومة، من ق ة من ق رس غاربة، لوال بعض القرارات املرتبكة وامل
قا اكن  لق اح ة، وهو ما  ح لولوج الفضاءات العموم فرض جواز التلق

  .من املمكن جتنبه
ة الوطنية اليوم من  قان ينضاف ٕاىل ما تعرفه السا وهو اح

برية ومزتاي ات جممتعية  يا ات تنادي بتلبية اح ا ٔي اح دة ورافضة 
اصة يف  كفلها دستور اململكة، و حلقوق اليت  متتع  ٕاجراءات ٕاقصائية يف ا
ٔاكدمييات،  ٔطر ا سبة ملباراة توظيف  ل ٔن  ولوج سوق الشغل كام هو الش

ث مت اشرتاط سن  ٔويل يف تعارض بني مع ما  30ح نتقاء ا سنة مع 

ليه الفصل  كرس حق ا 31ينص  ي  ستور ا لولوج ٕاىل الوظيفة من ا
ستحقاق  ٔ د ة حسب م   .العموم

ات احلمكة  ٔقىص در وندعو احلكومة يف هذا اجلانب، ٕاىل ٕاعامل 
راعي نبض الشارع وستجيب  لول واقعية وجريئة  واحلاكمة وٕابداع 
ابية  نت لربامج  لزتام  ٔقلها  تلفة، و متعية ا ات ا ملتطلبات الف

ت احلكومة اليت لوعود اجلذابة ملكو   .فاضت 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة الوزراء واملس

  :حول السياق السيايس
ابية  نت ستحقاقات  ٔفرزهتا  ىل وقع النتاجئ اليت  ش  ما زلنا نع
ريها، وقد  رشيعية والنقابية و هتا، املهنية وال رية يف خمتلف مستو ٔ ا

اوز إالشاكالت ٔفرزت مرشو ت عريضة لت ليه رها لقت  ديدا  ا 
عية  ج هبا  ، يف جوا واملعيقات اليت تعرتض املسرية التمنوية ببالد

ريها صادية والسياسية و ق   .و
ابية، وقد  نت الل فرتة امحل  ف  شلك مك ٔمر  وقد سوق لهذا ا

مج احلكويم، اقشة الرب ٔمل معقودا، بعد م ٔن يرتمج مرشوع  اكن ا ىل 
ت  قانون املالية ٕاىل ٕاجراءات، خمتلف الوعود اليت تقدمت هبا مكو
ٔبعاد، ال تنحرص يف  عددة ا عتباره وثيقة م ابية،  نت راجمها  احلكومة يف 

رو ت املا اة التواز و مبرا ايت لضبط مزيانية ا صادية -اجلانب احملاس اق
د اليت تؤط ريها من القوا ٔجرٔة و لية  دادها وحسب، بقدر ما تعترب  ر ٕا

ا  نا اصطدم ٔهداف التمنوية املسطرة، لك لحكومة لبلوغ ا الرؤية السياسية 
ليه هذه  ل  دت يف عهد احلكومة السابقة، ومل تد ٔ ٔسف مبرشوع  ل
ٔن نصفها  فة اليت ميكن  ات الطف احلكومة سوى بعض التغيريات والتحي

اقشة املزيانيات الفرعيةلشلكية كام رصح بذ الل م دد من الوزراء   .  
ة العمل  ىل مصداق ىل رضورة احلفاظ  ونؤكد، يف هذا السياق، 
ميقراطي،  نتقال ا لسعي حنو تدعمي مسار  لزتام امجلاعي  السيايس، و
ت، وتعزز املشاركة السياسية وحتفزي  سان واحلر ة ثقافة حقوق إال وٕاشا

خنراط يف العمل السيايساملواطنني،  ىل    .اصة الشباب مهنم، 
لينا  اسبة وجب  ستورية املؤسساتية املهمة، م لحظة ا ونعترب هذه ا
مثني وتعديل مرشوع قانون املالية لسنة  ٔساس، يف ٕاغناء و رها  اس

ل بغية جتويده 2022   .رب النقاش السيايس والتقين والفا
ق واحلكومة مدعوة ٕاىل دمع و  ها لتحق مثني املبادرات الربملانية وٕارشا

ٔمكن عن جعل هذه احملطة فرصة  بتعاد ما  التجويد املطلوب، مع 
هناية ٕاىل الوقوع يف  لترصيف املواقف السياسية املتباينة واليت تؤدي يف ا

ىل نبذها وحمارهتا س اليت حنن مجمعون  س والتب   .مطبات ثقافة الت

س احمل   رتم،السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة الوزراء واملس
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ناعنا  ىل اق عية والتمنية املستدامة،  ج ة العدا  نؤكد، يف مجمو
ق  ٔمهية ما ميكن من حتق ل املؤسسات،  من ا شتغال من دا كون 
هودات امجلاعية يف  لف عن املشاركة يف ا لت نتاجئ ممثرة، ٕاذ ال جمال 

يض موا حن يف مر حساسة تق ، ف ت اليت تعرفها بالد د ة الت
لجميع، بغض النظر عن املواقع اليت حنتلها،  خنراط إالجيايب والبناء 
ال  ىل ذ  ٔكد  ا، كام  ا يارا م ه اخ ٔكرث م ا وطنيا  ونعترب ذ واج

رى الـ  ٕان " :لثورة امل والشعب بقو 68امل يف خطابه مبناسبة ا
د ذاهتا، وٕامنا يه وسي ٕالقامة مؤسسات  اية يف  ست  ت ل ا نت

ة، ختدم مصاحل املواطنني، وتدافع عن قضا الوطن ٔننا نؤمن . ذات مصداق
هتا الوطنية دة وتالمح مكو كون قوية مبؤسساهتا، وبو و  ٔن ا وهذا . ب

ٔزمات  فاع عن البالد، يف وقت الشدة وا ا  هتديداتهو سالح   ".وا
سبات  ىل الرتامك برتصيد املك ٔمهية البناء  ٔخرى،  ة  رى، من  كام 
ىل  ها، مع احلرص  الالت وتدار خ ىل النقائص و وتعززها والوقوف 
ليه وطننا العزز يف  كون  ٔن  ريد  ة واحضة ملا  رشاف ىل نظرة اس التوفر 

رب م مع إالرادة الشعبية املعرب عهنا  ام  س ميقراطية  ا ليات ا خمتلف ا
صادية ق لمؤرشات    .ويف اسمترارية تعكس التطور إالجيايب 

كرس قمية  ىل  اللته،  وستحرض يف هذا اجلانب، حرص 
ة  ىل مجمو اللته  ٔكد  لرتامك السيايس لعمل احلكومات، فقد  رتاف 

صاد نتعاش امللموس لالق ٔرقام اليت تؤكد  الوطين  من املؤرشات وا
رية اليت يعرتف امجليع بصعوهتا ومهنا ٔ   :الل الفرتة ا

   سبة منو تفوق ق    هذه السنة؛% 5,5حتق
   سبة   ؛%17سجيل منو ممتزي يف القطاع الفال ب
  ات؛ دد من القطا   ارتفاع ملحوظ يف الصادرات يف 
   بية املبارشة مبا يقارب ٔج رات ا س   ؛%16ارتفاع 
  دة حتويال خلارج حبوايل ز لغاية شهر % 46ت املغاربة املقميني 

  غشت املايض؛
   ياطات مرحية من العم الصعبة متثل ىل اح ٔشهر من  7التوفر 

  الواردات؛
   دود سبة التضخم يف    %.1التحمك يف 

ن  كتور سعد ا ة معربة حلكومة ا شلك تنوهيا وٕاشادة ملك وهو ما 
ٔس ين اليت كنمت رشاك  ر الع ىل اس اسيا فهيا، واليت معلت بدورها 

كون  ٔن  ت اليت وفرهتا حكومة عبد إال بنكريان، وهو ما يفرتض  إالماك
سمترارية يف البناء ىل  افزا لهذه احلكومة اليت ترتٔسوهنا اليوم    .مركزا و

س احملرتم،   السيد الرئ

  :اجلهوية املتقدمة
ٔورا ادة هيلكة بناء تعترب اجلهوية املتقدمة من ا روم ٕا ش الكربى اليت 

قي  ٕالرشاك احلق ه رهني  ، واستكامل تزنيل هذا الورش وٕاجنا و ا
ق التمنية  هودات املبذو لتحق ٔخرى يف ا ات الرتابية ا لجهات وامجلا

ٔو املالية ها، سواء التدبريية  راهات اليت توا اوز إال   .ولت
سعنا يف هذه املناسبة سو  دات املالية وال  ع ى التنويه حبجم 

لجهات  صصة  عوة ٕاىل ٕاطالق رشاكة فا بني )مليار درمه 10(ا ، وا
ي  ر الفائض املايل ا س رامج التمنية  ات الرتابية لتزنيل  و وامجلا ا
لنصوص  الل السنوات املاضية، وٕاطالق ٕاصالح جوهري  رامكته 

ات لجام ىل رٔسها القوانني التنظميية، مبا ميكن  القانونية املؤطرة  الرتابية، 
كون ذ يف  ٔن  ىل  راهات اليت عرفهتا الفرتة السابقة،  من جتاوز إال

ميقراطية اليت متت مرامكهتا يف هذه التجربة سبات ا   .ٕاطار تعزز املك

عي ج صادي و ق   :الشق 
ىل وقع ال  ش  عي، ما زلنا نع ج تداعيات ىل املستوى 

احئة، فعىل الرمغ من متكن املغرب من  ل عية والصحية  ج صادية و ق
صادي، كام  ق ىل املستوى  نتعاش  ق بعض  رها وحتق ٓ احلد من 
ي حنن  تعكس ذ املؤرشات املقدمة يف مرشوع قانون املالية لسنة ا

ستعد بعد  ات، مل  ٔن العديد من القطا هتا الاكم بصدد مدارسته، ٕاال  اف
عي ج ىل اجلانب    .وقد انعكس ذ 

عية  ج محلاية  ري املتعلق  متعي الك ومثن يف هذا اجلانب الورش ا
روم ي  اللته وا ٔطلقه  ي    :ا

ٔقصاه هناية : ٔوال - ل  ٔ ارية، يف  ، 2022تعممي التغطية الصحية إالج
ٔمني 22لصاحل  د ٕاضايف، من الت ىل املرض، سواء  مليون مستف ٔسايس  ا

شفاء والعالج؛ س ٔو  واء،  ب وا   ما يتعلق مبصاريف التطب
شمل ما يقارب سبعة ماليني طفل : نيا - تعممي التعويضات العائلية، ل

ٔرسة؛ د مهنا ثالثة ماليني  ستف راسة،    يف سن ا
د، حلوايل مخسة ماليني من : لثا - خنراط يف نظام التقا توسيع 

دون من معاش؛ ستف ن ميارسون معال، وال    املغاربة، ا
ىل فقدان الشغل، : رابعا - ىل التعويض  ٔمني  ستفادة من الت تعممي 

ىل معل قار ن يتوفرون  لمغاربة ا سبة     ..."ل
و  ز ا عي وتدعمي راك ج ستقرار  ٔنه تعزز  وهو ما من ش

عية   .ج

ة ال ٔن من حماسن نعتقد يف مجمو عية والتمنية املستدامة  ج عدا 
ستدعي تدارکه  نت عن ماكمن الضعف احلاصل، مما  ٔ ٔهنا  اجلاحئة 

جراءات رسيعة وملموسة، ومن جتليات هذا الضعف ٕ:  
   ٔفرزته معلية دمع ري املهيلك، حسب ما  ساع جحم القطاع  ا

يض ٕايالء  ات املترضرة من اجلاحئة، وهو ما يق هذا القطاع الف
صاد الوطين؛ ق ل دجمه يف  ٔ م من  ه   مزيد من 

   دد من ري املرصح هبم من طرف  ٔجراء  دد معترب من ا وجود 
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الستفادة من  ا ف يتعلق  ق املقاوالت، وهو ما طرح ٕاشاكال حق
ٔجراء، وهو ما  عتبارمه  ن من اجلاحئة  لمترضر صص  مع ا ا

فع املقاوالت ٕاىل الترصحي ستدعي وضع مقاربة حتف زيية وجزرية 
ا يف مرشوع القانون ربط  ٔجراء العاملني هبا، وقد اقرتح جبميع ا
و  ت ا ا ح ٕا اتيني من م اص ا ٔش استفادة املقاوالت وا
لوجود يف وضعية سلمية اجتاه  ر  س املبارشة يف جمال 

عي ف خيص ال  ج لضامن  ٔجراء الصندوق الوطين  ترصحي 
لزتامات؛ ريها من  ات املتعلقة به و ٔداء الواج   و

   ٔزمات، ال من ة ا اهزهتا ملوا دم  ضعف املنظومة الصحية و
رشية  ىل مستوى املوارد ال ث اخلصاص املهول احلاصل  ح
ىل الرتاب  ث توزيعها العادل  ات التحتية وال من ح املؤه والب

ٔن الر . الوطين لقطاع ونعتقد  صصة  دد املناصب ا فع من 
ىل مستوى قانون املالية ٕاىل  صب، يشء  5500الصحي  م

ىل مستوى  به جمهود  ٔن يوا ٕاجيايب ننوه به ومثنه، لكن وجب 
ٔطر الصحية  ٔطباء وا دد ا لرفع من  ظومة التكون،  ٕاصالح م
ني  اذبية القطاع لتحفزي املتخر ىل مستوى حتسني  املكونة، و

ة جهرة هذه اجل ة الصحية، وموا لوظيفة العموم ىل الولوج  دد 
ٔطر ٕاىل اخلارج، وستكون ٕاضافة  د  4000ا ٔ د  درمه كام و

رىق  ٔسايس  ابية وٕاخراج نظام  نت ت احلكومة يف محلته  مكو
ق هذه  ة خطوة مستحسنة يف اجتاه حتق نيي الص طلعات  ٕاىل م

  اجلاذبية؛
  كتضاض  ضعف بني يعرتي املنظومة التعلميية، من جتلياته 

ىل  اصة  ات التحتية،  ٔقسام التعلميية وضعف الب احلاصل يف ا
ضيات  رسيع بتزنيل مق مستوى العامل القروي، وندعو ٕاىل ال
اعية لضامن اخنراط  شارية وتواصلية ٕاق القانون إالطار وفق مقاربة 

ظومة الرتبية والتكون، مع احلرص  ت م دم خمتلف مكو ىل 
يل فرض رشط  رسع يف اختاذ القرارات الهامة من ق سنة  30ال

ٔاكدمييات ٔطر ا اراة توظيف  ياز م   .الج

صادي ق   :ىل املستوى 
الية  ت ا ر اجلاحئة صورة عن التفاو ٓ لقد رمست املؤرشات املرتبطة ب
صادية  ق ر  ٓ زايد ا ب  س الل العجز املتفامق  بني اجلهات، من 
ىل مستوى نفقات  ساع الفوارق بني اجلهات  عية، مما سامه يف ا ج و

ل ويف فرص الشغل الناجتة . سهتالك وهو ما يعكس التفاوت يف ا
سيج املقاواليت وجحمه ر واستقرار ال س الل . عن  ني ذ من  ويت

لمسامهة يف القمية املضافة ايل    .التوزيع ا

ة ا ه، يف مجمو ٔن ون عية والتمنية املستدامة، ٕاىل رضورة  ج لعدا 
ه احلكومة جمهودها ٕاىل   :تو

   يازات كثرية د من ام ستف صاد الريع، لكونه  حماربة وترضيب اق
صاد الوطين؛ ق ىل  ة  ق ت حق   ري مستحقة تضيع ٕاماك

   ليات الل  ري املرشوع من  راء  سمترار يف حماربة الفساد وإال
ىل مؤسس ٔثريه السليب  لنظر ٕاىل ت اتية وقانونية ومسطرية، 

منو؛   معدالت ا
   ،ة ليات املراق رب تفعيل وتعزز خمتلف  هترب الرضييب  حماربة ا

ح معتربة،  ٔر قها  ات املعروف بتحق ىل املقاوالت والف اصة 
د من مرونة نظام الترصحي القامئ، ومثن يف هذا اجلانب  ستف لكهنا 

داث  لرضيبة؛ٕا لنظر يف الطعون املتعلقة  لجن اجلهوية   ا
   ة لفائدة الرشاكت الكربى، وربط ذ مراجعة إالعفاءات الرضي

شغيل  رب  اصة  عي،  ج هتا ومبسامههتا يف القطاع  حبجم ٕانتاج
؛  اليد العام

   م من املقاوالت عن دد  معاجلة إالشاكليات املرتبطة بتوقف 
شطهتا ٔ ٔن ترصح  ممارسة  ديدة، دون  صادية لسنوات  ق

يض اختاذ ٕاجراءات  ٔن تعلن عن ٕافالسها، مما يق ، ودون  بذ
ٔو  لهيا  شطيب  ل سوية هذه الوضعية  ة حمفزة سواء ل رضي
شاؤها  ىل غرار املقاوالت اليت يمت ٕا ٔصولها  سهيل معلية تفويت  ل

  ٔول مرة؛
  ٔبناك ٔكرب لقطاع ا ىل اخنراط  صاد الوطين احلرص  ق يف متويل 

الل املسامهة الالمرشوطة يف الربامج اليت تطلقها احلكومة  من 
مج (مع ومتويل املقاوالت  اصة ")فرصة"و" انطالقة"ر  ،

لمشاريع الصغرى واملتوسطة،  ىل قروض متويلية  سري احلصول  لت
داث  ة لفائدة الشباب املبادرن ٕاىل ٕا مع ٕاقرار حتفزيات رضي

ادراهتم ليك ا ة ٕالجناح م بة واملصاح ىل املوا ملقاوالت، مع احلرص 
مج  ر يل  رامج سابقة من ق ل  لها  كون م   ؛"مقاوليت"ال 

  ىل مستوى خمتلف ر العمويم  ٔفضل لالس السعي ٕاىل توزيع 
اصة اليت تعاين من تدين مؤرشات التمنية  ات اململكة، 

هتا ل تعزز بن ٔ رشية، من  اصب الشغل؛ ال لق م   التحتية و
  صاد ق ل متويل  ٔ قرتاض من اخلارج من  ازفة يف  دم ا

كون  من )درمه 40.000.000(الوطين  ، لتجنب ملا قد 
ن  دمة ا اكليف  الل  صاد نفسه، من  ق ىل  انعاكسات 
ٔمام املؤسسات املالية  د يف وضعية ضعف  العمويم والتوا

ٕالض ال القادمة؛املقرضة،  ٔج ىل ا نعاكسات    افة ٕاىل 
  جزاته يف اجلانب ر م بتاكر واس دمع البحث العلمي و

ري  اوز (س ات ال يت رتا راءات  راءة السنة  141دد 
لهيا )الفارطة ت اليت تتوفر  ر إالماك ، كام ندعو ٕاىل اس



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

44 

ٓخرربيع  26 سمرب 02( 1443 ا  )2021 د

  الكفاءات املغربية يف اخلارج؛
  ططات ه ا اصة توج ق السيادة الوطنية،  إالسرتاتيجية لتحق

ال  ىل ذ  ٔكد  ٔمن الغذايئ والطايق والصحي كام  املرتبطة 
 امل يف خطابه؛

   هتاب رة  ٔ لمواطنني، املت ىل حامية القدرة الرشائية  العمل 
شفاء، يف  س متدرس و اكليف ا ٔساسية وارتفاع  ٔسعار املواد ا

ٔجور  ٔجراء واملهنيني مقابل تدين  ات واسعة من ا ودخول ف
ي  هيك عن العبء الرضييب ا دمني،  واملوظفني واملست

  .يتحملونه

ىل  سهتالك  ىل  لية  ادة النظر يف فرض رضيبة دا وندعو ٕاىل ٕا
ات  زة مزنلية اكلثال ٔ ب و الت إاللكرتونية، من هواتف وحواس ا

ٔواين فات والت غسل ا مدات واملك سوا   . واملال
ٔبعادها  شدها، تتحقق بتاكمل  ٔن التمنية اليت ن ىل  ري، نؤكد  ٔ ويف ا
ا من  ة،  صادية والثقاف ق عية و ج ميقراطية و السياسية وا

ق هودات حنو حتق ه ا   :الرضوري توج
دا توزيعها  - ىل  الل ٕانتاج الرثوة واحلرص  عية من  ج العدا 

راج بني خمتلف ال  ٔ شاهد ا رى مواطنا  ٔن  ريد  متع، فال  ات يف ا ف
ة وال قط اهدق، وشـد وهو حمروم من سكن الئش   ارات فائقة الرس

ناءها؛ ستطيع اق ج وال  ه استقاللها، وشاهد اخلريات ت   ميك
الية  - ق العدا ا ر الرتاب الوطين(حتق ىل سا رها  ٓ منية متتد  ق    ).بتحق

س احملرتم،السيد ال   رئ
ٔحزاب سياسية  خنراط إالجيايب من طرف مجيع القوى احلية من 
ريها يبقى رضورة  متع املدين و ت ا صاديني ومكو لني اق ت وفا ونقا
ق التمنية  ها ب وحتق راهات اليت توا ىل إال ل التغلب  ٔ ة، من  مل

ول ا رتقاء ٕاىل مصاف ا ةاملستدامة الكف بضامن    .لنام
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

لهين الكرش) 2 شار السيد    :متة مدا املس
ٔجرا. . ٔساسية ل ٔدوية وضامن احلقوق ا ىل ا ، ءرب مراجعة الرضيبة 

يش الصندوق  دد مف الل الرفع من  عية من  ج ات  ل الزنا و
يش الشغل عي ومف ج لضامن  ىل  ،الوطين  الرثوة وفرض الرضيبة 

عية ج   .لتقليص الفوارق 
ٔسف، مما يؤكد غياب إالرادة السياسية لكها تعديالت  مت رفضها ل

عية ج ق العدا  الالت وحتق خ ٔمه    .ى احلكومة ملعاجلة 
ليه، فٕاننا سنصوت بـ    .ىل مرشوع قانون املالية" ال"بناء 

  .والسالم


