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 600 رمق اجللسة  حمرض  

س : التارخي ٔول 23 امخل  .م)2202ٔكتور  20ه (4144 ربيع ا
س جملس النواب الرئاسة:   ؛ السيد راشيد الطاليب العلمي، رئ

شارن س جملس املس ارة، رئ  . والسيد النعم م
ت قة، ٔربعون : التوق ة  دق قة الثانية اخلامسةابتداء من السا ق  . ساءم  وا
ٔعامل:دول   الربملان  ا ليس  مشرتكة  مرشوع   ،لسة  لتقدمي  خمصصة 

  . 2023لسنة املالية  50.22قانون املالية رمق 

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

س   السيد راشيد الطاليب العلمي    : اجللسة رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف ال ة والسالوالص ىل  ىل  وحصبه    املرسلني م    . ٔمجعني و
تحت     . اجللسة اف

س   شارن   جملسالسيد رئ   ، احملرتم  املس
  ، مون رت حملالسيدات والسادة الوزراء ا

  ، مون رت حملا  الربملانيون السيدات والسادة 

ضياتطبقا   ستور،    68الفصل    ملق ا  اجللسة   هذه  خنصصمن 
رة  الل ع لعرض السيدة وز صادس مرشوع القانون رمق   حول  واملالية  ق

  . 2023 املاليةلسنة  22.50
رة  لكمة لمكا   احملرتمة. السيدة الوز

اح    دية السيدة   رة ف صاد وز   املالية: و   ق
  مي ن الرح سم هللا الرمح

س جملس النواب    ، السيد رئ
شارن  س جملس املس     ، السيد رئ

  ، السادة الوزراء 
  ، الربملانيون السيدات والسادة 

ٔن   سط اخلطوط ال  مك اليوم،ٔمام  ٔتقدمرشفين  ة ملرشوع قانون  عريض ل
   .2023املالية لسنة 

ىل مدار سنة اكم   تعود  والوالية  وكام  رشيعية  من معر احلكومة  ال
ٔن احلكومة    احلالية، ام ىل روح التعاون    حريصةٔؤكد لمك جمددا  س و

رشيعية،   وال ذية  التنف املؤسستني  ةقَ َ سَ و بني  ف م مسؤولية  ،ى    ،لك 
ٔفضل  ىل   هيا بُغية  تطور هذه العالقة حنو ا ق املنجزات اليت يصبو ٕا حتق

ظرها احب اجلال نرصه هللاص هتا.  ، وت  بالد لك مكو

 ، السيدات والسادة 
داد مرشوع قانون املالية تتعلق    نائيةٍ ثُ مبعاد    حمكومٌ   2023لسنة    ٕان ٕا

اب  ر  ٓ وثِ تدبري  املتتالية  و ٔزمات  ة،  من  الرتاكامت  ٔخرى قل  ة  من 
سرتاتيجيةب ٔوراش  ا تزنيل  ىل  اب  ك ق   رضورة  بتحق الكف 

ي نطمح  ،ٕاليه مجيعا وستجيب لتطلعات املواطنات واملواطنني  التحول ا
شهم اليويم ىل مع ره  ٔ   . ويلمسون 

رٔس ىل  ٔيت  ٔوراش  هذه  وت ة   ت  ا امللك التوجهيات  عن  قة  املن
منوذج التمن ات ا ة، وخمر انب الزتامات الويالسام مج احلكويم.، ٕاىل     رب

ي ا هذه  ٔن    ، حرضات السيدات والسادة،ومن البدهي املعاد  ستوقف
ة    ،الثنائية موا ىل  تقوم  ٔ اليت  إالراديزمة  ا   ستحضار و،  لطموح 

ل قراءة واقعية ٔ نا من    ،عنارص القوة وماكمن الضعف من  الء  متك است
اح يف فك هذه املعاد ىل   ،فرص الن وح  س ومف مضن حميط دويل ملت

هول ستقرار الرضورية لتوفري نظرة واحضة  ،ا ه عنارص  س   ،تغيب ف  ل
  البعيد. املدى املتوسط و  املدىىل  ٔيضابل ، القريب  ىل املدى فقط

يد ٔ ا اليوم  ،ومن  مىض  ،ٔننا  وقت  ٔي  من  ٔكرث  لتعبئة   ، مطالبون 
حها   ت اليت  الفرص  رشاف  برصة إ الس رؤية م يل  والت ماكنياتنا وحميطنا، 

د يف جما  تؤطر فعلنا امجلاعي، لك  ل ملؤهالتنا املاديةوا ٔم ر ا س  ، و
توفري   ل  ٔ من  امجلاعي  ةلتعزز  الالزمة  رشوط  ال وذاكئنا  ا يف    م بالد 

نا.  ت اليت توا د ة خمتلف الت   موا
ة منفهناك   ت  ال   مجمو د ٓ ت ليةامل و   نيةا ىل  اليت    ستق سنعمل مجيعا 
  :  مرتبطة، ويه  التصدي لها

ة    :ٔوال ولية  تطوراتال مبوا شلكٍ وفّ وقد تَ   :ا ا  رها    ق ٓ بري يف احلد من 
اختاذها  مت  اليت  التدابري  بفضل  لمواطنني،  الرشائية  القدرة  ىل 

ة  ة سام ت ملك   ؛ بتعل
الل    عززبت:  نيا عي من  ج ح جسور احلوار  السمل  ادة ف عي  ٕا ج

اوب مع مطالب الشغي    ؛ والت
ة الصادرة يف خطاب   :لثا ة السام لتوجهيات امللك ذ احلازم والفوري  لتنف

تاح السنة   رشيعية احلالية، وال اف اتيجية التعامل  س ف خيص اسرت ال
ٔصبح   ي  ا اجلفاف  ٕاشاكلية  ً بِ   واقعامع  سياسة مشولية  و يتطلب   

ىل املوارد املائي ليات تدبريهالحفاظ  مثيهنا وتطور    ؛ ة و
دي الرابع مكن يف :ٔما الت من  وذ  ، القةاليت ظلت  امللفاتثقل تدبري  ف

طلق حتمل املسؤولية   سبة  م ل جتاه الوطن واملواطنني، كام هو احلال 
ة  مل العموم املؤسسات  من  ة  مو املالية  الهيلكة  ادة  وٕا د،  التقا لف 

الوطين   ب  وااكملك ء  لرشب،  لكهر الصاحل  مدونة    وٕاصالحملاء 
لحق  قانونٕاخراج ال الشغل، و  زي الوجود،   إالرضابيف    املنظم  ٕاىل 
انب  رٕاىل  س ثاق    . م

مبوضوع ف  وارتباطا  ر،  ٔن  س لمك  ٔؤكد  ٔن  يل   احلكومةالبد 
لزتام    شتغال  ستواصل رشوط   قصد  ،واملسؤوليةبنفس  سري  ت
واخلاص،  س  العام  يب ر  ٔج وا ٔكرب  الوطين  يُ و   ،شلك  من  كِّ مَ مبا  ن 
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ىل اخلصوص   عاب لك املبادرات، و رية  مهنا  اس س شجيع املبادرات 
ا اربة العامللشباب ومغ ي د ر ا ٔجرٔة التعاقد الوطين لالس ، فضال عن 

ي يتو تعبئة  نرصه هللا  ٕاليه صاحب اجلال مليار درمه من   550، وا
رات لق  ،س صب شغل  500و ٔفقٔلف م   . 2026 سنة يف 

لهذا  رز  ٔ ا العنوان  مبثابة  عية  ج و  ا ٔسس  توطيد  كام سيكون 
عية ج امحلاية  ورش  استكامل  الل  من  ٔهيل مع  وازاة  م  ،املرشوع  ت

الق  ودمع  التعلميية  املنظومة  ٕاصالح  بة  وموا الصحي  الرشائية العرض  درة 
  . لمواطنني

ه توا اليت  الكربى  ت  د الت اجلانب ،  ٔيضا  بالد  ومن  هناك 
ي   ث ال ميكن ٕاغفااجليوسيايس ا زال  ، ح دة  ال يف   لبالد   الرتابية  الو

شغالنا الوطين امجلاعي ا  ،صلب ا ٔوىل  عتبارها قضي ، وستظل الوطنية ا
  . كذ

هذا   يف  وهنائيا  اسام  تقدما  بالد  حققت  سواءوقد  ىل    الصدد، 
الرشيدة لصاحب اجلال  السياسة  التمنوي بفضل  ٔو  يبلومايس  ا الصعيد 

  حفظه هللا. 
هناو يفوتين  ٔتقدم    ال  القوات  ٔن  ت  مكو ّلكِ  ر  وتقد الل  ٕا بتحية 

الوطين،  ٔمن  وا دة،  املسا والقوات  املليك،  رك  وا ة،  امللك ة  املسل
تضحياهتم   ىل  الرتابية،  وإالدارة  املدنية،  هيم ىل  و اِجلسام  والوقاية  تفا

فاع   ادة الرشيدة جلال امل حفظه هللا، ل امئ، حتت الق عن  وَجتَندمه ا
دة ال لوطن، وَص الو ه واستقرا ْونِ رتابية    . رهٔم

  السيدات والسادة، حرضات  
ت   د الت هذه  رفع  شعّ ٕان  وامل ّاي بة،  املتعددة  ِم جامعيا    تطلب  معال 

شبّ  الوطنية    عام لنيلروح  املتد مجيع  ه  ف سامه  اصة  العالية،  و مهنم  ، 
رشيعية،  املؤسستان وال ذية  والصعو  وذ  التنف اطر  لم اليت  نظرا  ت 

ِس املُلت العاملي  الوضع  شه  تطبع  نع ي  ث   ،ا املرشوع   ح داد هذا  ٕا ٔيت  ي
سياقٍ  رشاف   يف  اس ا  ست و لاليقني  مطبوع  ايئ  است دويل 
  التطورات. 

بفعل   العاملي  املستوى  ىل  والتوريد  إالنتاج  سالسل  الل  اخ عد  ف
ٔسواق الطاقة اجلاحئة، انضافت الضغوطات املمتث   يف تفامق التضخم وارتباك 

ٔولية والغذائيةو    ٔورانيا.  الناجتة عن احلرب يف املواد ا
التف  راجع  ٔن  العاملي  صاد  ق ىل  ذ  ٔثري  ت من  ي  واكن  ا اؤل 

ث ٔعقب   ح ٓن،  ا من  سنة  ل  ق اجلاحئة  كفاء  ينحرص   ا ٔن  املتوقع   من 
منو العاملي الل سنة  3,2  يف  معدل ا الل سنة 2,7يف  ، و%2022   %

يس  2023 صادي الرئ ق ٔورو، الرشيك  طقة ا صاد م ل اق ِّ ُس . ب َس
، منوا لن   الل سنة 0,5، و 2022سنة    الل  %3,1يتعدى  لبالد  %

2023   .  
املضطرب،    رمغو  ويل  ا السياق  بفضل  فقد  هذا  بالد  ت  متك

صادي ، من  نرصه هللا  امل  واملتبرصة جلالالسياسة احلكمية   ق منو اق حتق
سنة  7,9بلغ   حتسن  ،%2021  املزيانية    ف  الناجت    1,2بـ  جعز  من  نقطة 

ستقر عند  يل اخلام، ل ا   . %، بفضل حتسن املوارد5,9ا
السنةيُتو و  لهذه  اخلام  يل  ا ا الناجت  منو  سبة  اوز  تت ٔال    سبة   قع 
راجع القمية امل   ،1,5% ة  سبة  ن ة ب الفالح  ،بفعل اجلفاف  %13ضافة 

سالسل التوريد بفعل  ات املرتبطة  راجع بعض القطا ٔثري  ت ف مت تدارك 
 ٔ الثالث ا لقطاع  لغداء اجليد  ذ س ىل  وبناء  ري    ،  يل  ا ا الناجت  منو 

  .  2021سنة  %6,8مقابل   %3,4 الفال
الظروف هذه  ات  ال   ورمغ  اج وارتفاع  فسيرتاجعصعبة  متويل،  جعز    ا

يل اخلام5,3ٕاىل  املزيانية   ا ا الناجت  الل   %5,9مقابل    % من  ل  املس
ياطات من العم الصعبة يف مستوى السنة املاضية،   ح ىل  مع احلفاظ 

  ٔشهر من الواردات.  6يعادل 
ي  و  ا صادي  ق نتعاش  الل  من  إالجيايب  املنحى  هذا  ٔكد  ت قد 

بالد   احلالية،الشهدته  السنة  من  ٔوىل  ا نية  ال ٔشهر  ا شفت    ل  ٕاذ 
طرف   بفعل   حتسناالقطاعية  املؤرشات   من  احملققة  إالجيابية  النتاجئ 

رية.  ات التصد   القطا
ٔمر   ـ رتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب   ،ىل اخلصوص  ،ويتعلق ا

ب68 السيارات  يعات قطاع  ارتفاع م بلغت  29  ـ%، موازاة مع  %، واليت 
هتا مقارنة بنفس الفرتة من السنوات امخلس املاضية.  ىل مستو ٔ  

من   ٔزيد  خلارج،  املقميني  املغاربة  حتويالت  بلغت  جتاه،  نفس  ويف 
درمه  71 غشت  مليار  شهر  ت املايض  هناية  املستو بذ  اوزة  م  ،

الل نفس الفرتة بني    . 2021و 2018املس 
ته  السياالقطاع  اسرتجع    وقد بري  يُ   شلك  دينام د  ٕاىل  قارب 

مت   اليت  املتعددة  مع  ا تدابري  بفضل  ٔزمة، وذ  ا ل  ق احملققة  ت  املستو
  اختاذها ٕالنعاش هذا القطاع. 

ٕاجامليا  احلكومةخصصت  قد  و  لغا  مع    40يناهز    م درمه  مليار 
و  ترضرا،  ٔكرث  ا ات  ٔسعار،  ل القطا ا استقرار  من    مكن  ماوهو  ضامن 

مستوى   يف  التضخم  يف  من  5,8التحمك  ٔوىل  ا نية  ال ٔشهر  ا الل   %
  .  السنة اجلارية 

ر اجلفافالتدا   هذا فضال عن ٓ د من  ل ذة  الوفاء    موازاة مع  ،بري املت
ني  القطا ٔجراء يف  ا لفائدة  عي  ج احلوار  ٕاطار  ذة يف  املت اللزتامات 

  العام واخلاص.    

  ، السيدات والسادة حرضات  
 َ دا  ٕاننا ن ٔكرب؛    ، كام نَعياملغاربة  نتظاراتا  جحم عي ج ت  د ٔن جحم الت

حريصون   نا  ذاته  لك الوقت  املالية  يف  قانون  مرشوع  من  جنعل  ٔن  ىل 
مُ 2023لسنة   تطلعات،  لرتمجة  واقعٍ   طلقا  ٕاىل  ٔن   املواطنني  و ملموس، 

فرٍص  ٕاىل  ت  د الت نصبو  حنول  ي  ا التقدم  ق  حت ٕاليه    لتحق ت  مجيعا 
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ادةال    هللا.   نرصهال امل جل الرشيدة ق
مواص  ىل    2023لسنة  مرشوع قانون املالية    قومي،  يف هذا إالطارو

عية ج و  ا زها،  بناء  راك ملموسةٍ   وتعزز  تدابري  الل  ري   من  و
َ حّسِ تُ َس   ،مسبوقة ات عريضة من املواطنني،   ن ال حما ش ف من ظروف 

رب  لطبقات  تعممي  وذ  عية  ج الهشة واملعوزة، وحتسني القدرة   امحلاية 
املتوسطة لطبقة  خصوصاالرشائية  واخلاص   ،  العام  ني  لقطا العاملني 

الصحي  لعرض  رتقاء  انب  ٕاىل  ن،  د واملتقا ٔجراء  ا ري  والعاملني 
ة ملدرسة العموم ليات  و  ،و لسكن. حتسني    الولوج 

ذ متويل لك  مت  ليات    ،وس تعزز  ىل  قامئ  ظور  م  ، التضامنوفق 
الل سبة    من  من  التدرجيي  الكا  مسامهةالرفع  ادة مع    ربى،لرشاكت  ٕا

د رمس السنوات   اع خول  ح وا ٔر ىل ا لتضامن  عية  ج املسامهة 
القادمةالثال ٔنث  ث  ي    ؛ ح ايئ ا ست شه  ت السياق  اليوم، بالد  ع

التمنوية  يف حتمل    املسامهة  امجليعىل    ّمتِ ُحي  ٔوراش  ا متويل  ة  النفقات املو
ٔوراش  لبالد ويف مقدمهتا   عية  ا عية  اق الكربى، حتق ج ج  .لعدا 

الية    وا
راهن ٔننا  ر    ،يف ٕاطار هذا املرشوع  ،كام  ىل ٕاعطاء دفعة قوية لالس

ٔسس منو مستدام ٔساسية لوضع  عتباره رافعة  العام واخلاص  ه   ،يف شق
الشغل فرص  عية    ،خيلق  ج الربامج  تلف  متويل  ا موارد  ويوفر 

ال امل حفظه هللا.   ،والتمنوية   تفعيال لتوجهيات 

  السيدات والسادة، حرضات  
القانون مرشوع  العريضة   ٕان  خطوطه  سط  ب رشف  ٔ ي  ا   املايل 

صياغته  ٔماممك،   يف  د  يف   ىلس املتضمنة  ة  السام ة  امللك التوجهيات 
امل  وثورة  العرش  عيد  اسبات  م يف  جلاللته  رية  ٔ ا الثالث  اخلطب 

رشيعية احلاليةوالشعب وا تاح السنة ال ستحرض  ،ف منوذج   كام  ات ا خمر
  .مج احلكويمالرب التمنوي والزتامات 

لسنة   املالية  قانون  مرشوع  روم  ٔساس،  ا هذا  ىل  ق    2023و حتق
  ٔهداف كربى، ويه: 

دد  ٔوال - و ٔطلقها  كام  عية  ج امحلاية  مرشوع  استكامل   :
يق   ٕاجناز  يف  امليض  مع  هللا،  نرصه  اجلال  صاحب  ٔبعادها 

و  ه ا عية جتسيدا لتو ج ٔوراش  عية؛ ا  ج
اذبية بالد  نيا - تقوية  ظور يوازي بني  ر وفق م س : دمع 

وتطوره،  صادي  ق سيج  ال ىل  لحفاظ  رات  لالس
لموارد ل  ٔم ا ستغالل  ىل رٔسها    ،و املائيةو ، وتقوية  املوارد 

وتقليص   الشغل  فرص  وٕانتاج  ة،  من  الرثوة  لق  رشوط 
ش الكر ٔخرى؛ الفوارق وضامن الع ة  لمواطنني من   مي 

مع  لثا - ات  إالصال ملواص  الرضورية  املالية  الهوامش  تعبئة   :

ت  التواز ىل  احلفاظ  رب  الوطين  القرار  سيادة  حامية  ضامن 
صادية واملالية.  رو اق   املا

ٔول لهدف ا سبة  ال عية  مرش   ستكاملواملتعلق    ،ف ج وع امحلاية 
دد   و ٔطلقه  نرصه هللا،  ٔبعادهكام  اجلال  بتة فٕانه    صاحب  ٕارادة  يرتمج 

عية ل  ج و  ا ٔسس  ث  تعزز  ح احلكومة؛  هذا    تعزتم   ،الصدديف 
ي  ا عية  ج امحلاية  تعممي  ورش  حماور  تلف  الفعيل  التزنيل  مواص 

ثورة اج  ري مسبوقةشلك  الل  ،عية  الالزمة   من  التدابري  اكفة  اختاذ 
ٔسايس  الستكامل   اري ا ٔمني إالج ات   عنتعممي الت شمل اكفة الف املرض ل

د" ٕاىل نظام  اليا من نظام "رام ن  د الل انتقال املستف عية، من  ج
ٔسا اري ا ٔمني إالج   . سنةهذه ال يس عن املرض هناية الت

و بتاكليف   كفل ا ٔمنيوس ٔسايس عن  شرتاك يف الت اري ا  إالج
لصاحل  يناهز    املرض  الل   4ما  من  هشاشة،  وضعية  يف  ٔرسة  ماليني 

ات الولوج    9,5ختصيص ما يناهز   ماليري درمه، وهو ما سيضمن لهذه الف
الصحية  التغطية  ن من  د املستف يق  ىل غرار  شفائية  س لمؤسسات 

ارية.    إالج
امل  ٔهيل  ت بة  مت موا إالطار، س الوطنية، من ويف نفس  الصحية  نظومة 

ختصيص   املزيانية    مليار  4,6الل  ٕاجاميل  بذ  ليبلغ  ة،  ٕاضاف درمه 
ع  ج ة وامحلاية  صصة لقطاع الص ٔزيد من ا   . مليار درمه 28ية 

دة حماور، يف مقدمهت  ٔهيل املنظومة الصحية  ٔهيل املوارد ويتضمن ت ا ت
وحتسني رشية  مع  معلهاورشوط    املادية،  ظروفها  ال يف ،  النظر  ادة  ٕا
ظومة التكون   . م

الصدد،و هذا  داث  س  يف  ٕا مايل خمصص  5500مت  صب    لقطاع   م
انب ختصيص ما يفوقالصحي نيي  1,5  ، ٕاىل  ٔجور  دة    مليار درمه لز
ة  .  الص

ٔهيل   العرض الصحي والرفع من جودته، كام يتضمن املرشوع مواص ت
العادل   الوطين والتوزيع  الرتاب  رب  شفائية  س دمات  ث  ل ح  ،

ر مهنا   ٔذ شفائية اليت  س ٓت  ش دد من امل تاح  ستعرف هذه السنة اف
فران   ٕ شفى إالقلميي  يطرة، واملس لق شفى إالقلميي  ل املثال املس ىل س

حلسمية إالقلميي  شفى  ٕاجناز    ،واملس الستكامل  الوطين  ٕاضافة  مج  الرب
ٔهيل ٔوليةاملر   لت   . اكز الصحية ا

داث  كام   شف   )3ثالثة (تعزتم احلكومة ٕا لك  امعي  اتمس ديدة  ة 
مت ٕاطالق بنائه سنة  من الراشيدية ي س   بين مالل ولكممي.، مث 2023ا

وسعيا   ٓخر،  انب  ٔدوية  ل من  ا املعوزة  توفري  ات  الف الج  لضامن 
ة العموم ات  شف املس ل  من    احلكومة  تعزتم   ،دا املالية الرفع  دات  ع

ٔدوية   ل صصة  ٔدوية   2  حوايل  ٕاىلا ا اكليف  تغطية  قصد  درمه  مليار 
 الالزمة. 

يقرتح   املاليةكام  قانون  لفائدة  مرشوع  سترياد  رمس  من  إالعفاء   ،
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امل الصيدلية  ات  واملنت ٔدوية  ا من  ة  لعالجمجمو خصوصا  ٔمراض  عدة   ا
ة امللكِّ  ىل الٕ  ،مادفة املزم ات احملتوية  لمنت ضافة ٕاىل الترضيب التدرجيي 

ىل حصة املواطنات واملواطنني.  ،السكر  حفاظا 
العائلية  الورش  وف خيص يف ٕاطار ٕاصالح    املتعلق بتعممي التعويضات 

عية ج ىلف   ،امحلاية  هناية سنة   بتزني  الرشوع  ستعمل احلكومة  ل  ق
د مهنا    ؛2023 ستف ث س الهشة   ماليني طفل  7حوايل  ح العائالت  من 

ىل اخلصوص، و ٔرسة يف وضعية هشاشة وبدون    3والفقرية  ل اطفٔ ماليني 
متدرس.     يف سن ا

رب اسهتداف   مع املبارش،  ىل ا ديدة تقوم  مت ذ وفق مقاربة  وس
التعويضات لهذه  واملستحقة  املعوزة  ات  ل الف الس ىل  د  الع  ،

الل سنة   تعمميه  مت  ي س د، ا املو عي  ات   2023ج ىل اكفة 
  اململكة. 

املسامهة   د  اع ادة  ٕا رب  اخلصوص،  ىل  الورش،  هذا  متويل  مت  وس
رمس السنوات الثالث القادمة،  خول  ح وا ٔر ىل ا لتضامن  عية  ج

لمقاص رب إالصالح التدرجيي    . 2023ة انطالقا من هناية سنة وكذ 

  ، حرضات السيدات والسادة 
و  ٕان عية  ا رص  ال  ج عية  امحلاية  ىل  تق  بل   حفسب،  ج

ٔساسية زها ا دى راك ظومة الرتبية والتعلمي ٕا   .  يعترب ٕاصالح م
ارطة الطريق ٕالصالح    احلكومة، ستعمل  ويف هذا إالطار ىل تزنيل 

ظومة   والتعلميم خمتلف  الرتبية  مع  موسعة  مبشاورات  دادها  ٕا اليت حظي 
بوضعية رتقاء  ٕاىل  اللها  من  ونتطلع  لني،  ٔستاذ  و التلميذ،    الفا ا

  واملؤسسة التعلميية. 
املالية   قانون  لها مرشوع  ة  6,5وقد خصص  ٕاضاف درمه  لتبلغ  مليار   ،

حوايل  بذ   لقطاع  صصة  ا إالجاملية  رمس   69املزيانية  درمه  مليار 
  . 2023مرشوع قانون املالية لسنة 

مِ  املالية  قانون  مرشوع  خصص  تعممي    يليارَ وهكذا،  رسيع  ل درمه 
ٔويل،   ا لرفع  1,8حوايل  و التعلمي  درمه  من    مليار  ن  د املستف دد  من 

ليات ا وا انب    ،املطامع  درمه  1,6ختصيص  ٕاىل  مع   مليار  ا مج  ر
لتعويضات العائلية هناية   دا  مت اس ي س سري" ا متدرس "ت املرشوط 

  . 2023سنة 
املرشوعو  هذا  ٔساتذة   كذ  يويل  ا بوضعية  لهنوض  كربى    ٔمهية 

الرتبوية ٔطر  الل  وا من  يفوق  ،  ما  داث  مايل،    20ٕا صب  م ٔلف 
ة، مع   ٔخرات الرتق ي سيخصص  وسوية م لتكون ا ٔمهية كربى  ٕايالء 

 ،  2026- 2022الفرتة  رمسدرمه  ماليري 4يقارب ما 
ة التحتية وتوفري التجهزيات،و  مت بناء  ف   ف يتعلق بتحسني الب   224س

ادة هيلكة    بناية مدرسية.  1746مؤسسة تعلميية وٕا
ٔمهية كربى لتعلمي العايل   ووفق نفس املنظور، تويل احلكومة  لهنوض 

ارطة طريق خمطط ٕاصالح   الل وضع  د ، اجلامعة املغربيةامن  يف   تس
  . مشاورات موسعة ٕاىل  هدادإ 

التام يف  اخنراطهم  عن  العلمي  والبحث  العايل  التعلمي  ٔساتذة  رب  وقد 
إالصال   طط  ا هذا  نظام تفعيل  من  هنم  متك احلكومة  الزتام  مقابل 
مثن جمهو  ديد حيفزمه و اذبية  اد ٔسايس  ستحقاق، ويعزز  هتم، وكرس 

الكفاءات ويؤهلها الستقطاب  املال   ؛اجلامعة  قانون  ية  وقد خصص مرشوع 
  مليون درمه.   600لهذا الغرض 

إالشادة من  هنا  احلوار    والبد  جوالت  لك  مزي  ي  ا الثقة  مبناخ 
عيني ج لرشاكء  العالية  عي واملسؤولية  صاديني  ج ق نؤكد كام    ،و

الصدديف   احلوار    هذا  ٔسسة هذا  م ىل  احلكومة وحرصها  شلك اخنراط 
ا ىل  حفاظا  تظم  شارية م ال لمقاربة  فعليا  وجتسيدا  ات،  والواج حلقوق 

  اليت تعمتدها. 
و و  مرشوع   احلكومة  ت خصص  فقد،  لزتاماهتا  فاءوهكذا،  ٕاطار   يف 

يناهز ما  املالية  يف   4  قانون  والتعويضات  ٔجور  ا من  لرفع  درمه  ماليري 
انب   ة والتعلمي والتعلمي العايل، ٕاىل  ات الص ف العبء الرضييب  قطا ختف

ي سيلكف   ن من الطبقة املتوسطة، وا د ٔجراء واملتقا مليار    2,4ىل ا
 . درمه

يتعلق الالئق،  ب   وف  السكن  ٕاىل  الولوج  سري  ٕاىل   ستعَمدت   احلكومة 
ىل النفقات  ناء السكن، بدل املقاربة القامئة  ٔرس الق ارش ل داث دمع م ٕا
صادي  ق رها  ٔ مي  تق يصعب  واليت  العقاري  اء  الو وتوفري  ة  الرضي

عي ج   . و
ٓخرومن   احلكومة  انب  ستعمل  ٕاىل  ،  ة  الرام ودها  مضاعفة  ىل 

الل   مج شجيع ٕادماج الشباب يف سوق الشغل، من  ر مواص تزنيل 
لق   روم  ي  ٔوراش" ا يت    250" الل س صب شغل،   2022ٔلف م

ي خصص   2023و ، ما يناهز لهذه السنةمرشوع قانون املالية  يف  ، وا
انب    2,25 ٕاىل  مج "انطالقة"،  ر مليار درمه. هذا فضال عن مواص 

ي َخصص  هذا املرشوع   مج "الفرصة" ا   . مليار درمه  1,25ر
داث   ٕا املالية  قانون  مرشوع  يتضمن  صبا    48200كام  مقابل  م ماليا 

صٍب   43860   . 2022سنة  م
املقاصة  وف  سمتر صندوق  س لمواطنني،  الرشائية  القدرة  دمع   خيص 

هيف ٔ  الل ختصيص    داء وظيف يف ٕاطار هذا مرشوع   مليار درمه  26من 
  .  2023قانون املالية لسنة 

از البوطانفقد جسلت    ولٕالشارة مع  صصة  سعة رمس    النفقات ا ال
من    ٔشهر ٔوىل  سبة    2022  سنةا ب ا  درهام   97  مبعدلٔي    %70ارتفا

ة  ينة من ف   لكغ.  12لك ق
لكفة    يُتوقعف    ،هذا رتفع  اوز دمع استرياد القمح لهذه السنة  ٔن    لتت

ٕاضافة  8,5 مع  1,3ٕاىل    مليار درمه،  ة  املو الوطين    مليار درمه  ق  ق ل
لني.    من القمح ا
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املقاصة  ،وٕاجامال اكليف  ل  س ٔن  ظر  سبة    ي ب ا  ارتفا السنة  لهذه 
ساب ،79% نيي النقل العمويم.  دون ا   اكليف دمع 

  السيدات والسادة، حرضات  
خيص   املرشوع  ف  هذا  ٔهداف  من  الثاين  يفو احملور  دمع   املمتثل 

ر ضيات القانون إالطار  ف   ،س رسيع بتزنيل مق ىل ال ستعمل احلكومة 
ف  الية  ا الفوارق  تقليص  الل  من  خصوصا  ر؛  س ثاق  م مبثابة 

املشاريع   ليات دمع  رات وتفعيل  س سرتاتيجية، ودمع يتعلق جبلب 
سعى   اليت  املغربية  املقاوالت  دمع  وكذا  واملتوسطة،  الصغرية  املقاوالت 

ويل ا املستوى  ىل  قدراهتا  املالية    ،لتطور  قانون  مرشوع  وسيخصص 
ب  2023لسنة   يقدر  لغا  ثاق    3,3ـ  م م لتفعيل  ة،  ٕاضاف درمه  ماليري 

رمس مشاريع  لزتامات  ر وتزنيل خمتلف  ر الصناعي. س   س
ر،   كام لالس السادس  محمد  صندوق  تفعيل  ىل  احلكومة  ستعمل 

ة  الب مبشاريع  يتعلق  ف  خصوصا  العمويم،  ر  س جمهود  ومواص 
يُ  مبا  القطاعية  سرتاتيجيات  تزنيل  ومواص  تعزز مكِّ التحتية،  من  ن 

الغذ الوطنية  السيادة  وتقوية  الوطين  املنتوج  والصحية تنافسية  ائية 
ة بـ    ؛والطاق ة  العموم رات  س من  الرفع  مت  لتبلغ    55وقد  درمه  مليار 

  مليار درمه.  300
ٓخر انب  نتعاش  ، و من  ق  ٔمهية النظام الرضييب يف حتق ٕادراك مهنا 
صادي، تويل   الل مرشوع قانون املالية لسنة    احلكومةق ، 2023من 

ٔمه اصة ملواص تزنيل  ٕالصالح   ٔمهية  القانون إالطار املتعلق  ضيات  مق
رب  اجلبايئ، واليت سمتكن من   ٔعامل  اخ ا تلف حتسني م توضيح الرؤية 

الل  لني  ٔربع سنوات  ال الفا   القادمة. ا
ٔمر   ا اخلصوصويتعلق  ىل   ىل  لرضيبة  شامل  ٕاصالح  طالق  ٕ

من   الرفع  مع  د،  مو سعر  حنو  التدرجيي  ه  التو ىل  ين  م الرشاكت، 
ة    تمساهام ا الصاف ٔر مليون درمه،   100الرشاكت الكربى، اليت تفوق 

االئ  مؤسسات  حمكها  وكذ  يف  املعتربة  والهيئات  ٔمني  ومقا ن  الت والت 
ٔمني الت ادة  مع    وذ  ،وٕا لرضيبةملوازاة  ٔدىن  ا احلد  ٔسعار  ض  ، ختف

ا يازات  م و إالعفاءات  التدرجيي  ورشيد  والتزنيل  ة،  فرض   ٔ ملبدلرضي
لية جحز   د  اتيني مع اع اص ا ٔش سبة ل ل ل إالجاميل  ىل ا الرضيبة 

خول.  سبة لبعض ا ل   الرضيبة يف املنبع 
ل الريق مبستوى   ٔ اليةومن  ت اجلهوية ف   العدا ا لتفاو والتصدي 

رات س وتوطني  لب  فرص  واصل،  خيص  اجلهوية    س ورش  تزنيل 
رب   زيد عن    10ختصيص  املتقدمة،  لجهات، ٕاضافة ٕاىل ما   6ماليري درمه 

عية.  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر   ماليري درمه ملواص تزنيل 
صالح إالدارة هبدف   ٕ رسيع  ىل ال ، ستعمل احلكومة  وموازاة مع ذ
وٕاطالق   املساطر،  سيط  ت رب  ة  العموم اخلدمات  مردودية  من  الرفع 

د ختصيص  اسرتاتيجية  مت  الرمقي  لتحول  يف    1يدة  لتزنيلها،  درمه  مليار 

  . 2023ٕاطار مرشوع قانون املالية لسنة 
ستواصل   الالمتركز   احلكومةكام  ورش  بتزنيل  املتعلقة  جمهوداهتا 

ا  م خمتلف  يف  ٔمازيغية،  ل الرمسي  الطابع  تفعيل  ٕاىل  ٕاضافة  إالداري، 
احلكومة   ي خصصت   وا ة،  العموم ٕاطار    300احلياة  يف  درمه  مليون 

  هذا املرشوع. 

  ، السيدات والسادة الربملانيون احملرتمون 
ٔمهية  ٕاشاكلية نقص املوارد املائية    تدبري  حيظى ، يف هذا املرشوع  لغةب

لصاحب   وذ ة  السام لتوجهيات  ذا  تاح  مبناسبة  اجلال  تنف ورة  اف   ا
ٔوىل رشيعية السنة من ا   . الوالية لهذه الثانية ال

لك   احلكومة  سارعت فقد  ويف هذا إالطار،   ذ تنصيهبا ٕاىل التعاطي  م
منما   غي  واملسؤولية  ي املهيلكة   احلزم  املشاريع  خمتلف  ٕاجناز  رسيع  ل

مج   لامء    الوطين املتضمنة يف الرب ٔولوي  ىل رٔسها2027  –  2020ا  ، و
رسيع ذ   ال ف اه  حتلية  حمطات  مشاريع  ب و البحر  م السدود استكام،  بناء   ل 

ين   .املربجمة، وشباكت الربط املايئ الب
ه  ما    املالية،  قانون  الل مرشوع  من  احلكومة  رصدتكام    10,6مجمو
دةلتدبري ٕاشاكلية ندرة املياه  درمه  ماليري ز درمه مقارنة   ماليري  5  حوايل  ، 

  : ، وذ ٕالجناز املشاريع التالية يةلسنة املاض 
ة   ٕاجناز السدود الكربى واملتوسطة  ملواصدرمه    ماليري  4 - وتصف

 ؛  العقارات املرتبطة هبا 
و من  مسامهة  درمه مليار 1,5 - لية  مشاريع متويل يف ا  ؛ الت
درمه    1,4 - ر   رمس مليار  واو وا القروية  املراكز  زويد  مشاريع 

لرشب  . ملاء الصاحل 

  السيدات والسادة، حرضات  
ٔهداف هذا املرشوع ب  ري من  ٔ تعبئة الهوامش  يتعلق احملور الثالث وا

ات يف ظل   إالصال ملواص  الرضورية  الوطين املالية  القرار  سيادة  حامية 
ىل التو  صادية واملارب احلفاظ  رو اق ت املا  . لية از

اتف إالصال استدامة  املالية    ستدعي  ضامن  الهوامش  لك  توفري 
متويالت املبتكرة،   ة ومواص تدبري ا الل تعبئة املوارد الرضي ة، من  املمك
ظومة  ٕاصالح م وتفعيل  لٕالدارة،  العادي  السري  نفقات  رشيد  مع  ملوازاة 
انب   ٕاىل  املالية،  لقانون  التنظميي  القانون  وٕاصالح  ة،  العموم الصفقات 

هتا.عقلنة تدبري احملفظة ال  ة، والرفع من مردود     عموم
ل  املداخ ث سرتتفع  املوارد الرضورية ح ىل توفري  وستعمل احلكومة 

دة 2022  لسنة  املاليةمقارنة بقانون  مليار درمه    50العادية حبوايل   ز ٔي   ،
املوارد  %19قدرها   تعبئة  الل  من  جمهود   وذ  عن  الناجتة  ة  إالضاف

ري رضييب.     مزدوج رضييب و
لموارد سبة  ال ة وامجلرية    ف دةستعرف  الرضي ل    ز . كام  %14.5د
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بعد   ة،  العموم لمحفظة  شط  ال والتدبري  ة  العموم املؤسسات  ٕاصالح  ٔن 
تفعيل الواك اخلاصة هبذه الغاية، سميكن ٕان شاء هللا من رفع هذه املوارد 

سبة   عكس ٕاجياب   ،%39ب ي س الل  ي اليشء ا التقليص التدرجيي  ا من 
ة   ا العموم يف مسار تقليص املديونية لعجز املزيانية مبا يَُمكُِّن من وضع مالي

دود  يل اخلام.70يف  ا   % من الناجت ا
هود او  عتبار ا ذا بعني  ي تفرضهملٔ ٔوراش  ايل ا اردة الو   خمتلف ا

ة لظرف واستحضارا  املرشوع،  هذا  ىل  يف  و ولية،  مهنا    ا ما  اخلصوص 
عكس   ي س طقة اليورو، وا لمنو يف م لرتاجع املتوقع  ىل الطلب  رتبط 

، ه لبالد سبة    املو الوطين منوا ب صاد  اق ٔن حيقق   %4فٕانه من املتوقع 
دود    %. 4,5% وجعز املزيانية يف 2مع حرص معدل التضخم يف 

ىل الفرضيات التالية:    وقد مت بناء هذه التوقعات 

 ب ومشتقاته)  الفوسفاط  ارج  ) اخلار  الطلب    % 2.5  ـارتفاع 
 ؛ فقط

  طار  75دود حمصول زراعي يف  ؛ مليون ق

 ن از البو وسط سعر  لطن 200 بـ  م  . دوالر 

والسادة،  تلمك السيدات  العريضة    ،حرضات  اخلطوط  ملرشوع  يه 
داد هذا  ،  2023قانون املالية لسنة   ٔوىل ٕال ل ا ذ املرا بعمت ذ م وكام 

احلكومة معلت  فقد  مك  ىل  املرشوع،  ومالحظا مك  ٓرا ىل   إالنصات  و
لني الفا خمتلف  جامعي،،  ٕارشاك  لفعل  عنوا  املرشوع  هذا  كون   حىت 

ر   بعيدا عن احلواجز التقليدية بني الفرقاء، س ه احلكومة    تتو م

ستطيع   حىت  بالد  مؤهالت  لك  ل  ٔم ة  ا ا  بني  املزاو طموح ٕاجناز 
ة، من  املتواليةو   الوطين  العاملية  ٔزمات  ا انعاكسات  صاص  ة   ام من 

  .ٔخرى
نَعترب ديدة يف    كام  لقة  املرشوع  عية    مسارهذا  ج و  ا بناء 

صادي ق إالنعاش  ق  ة  لتوجهيات  يالتفع   وحتق السام ة   رمجةً و   ،امللك
مج احلكويم   سجملرب منوذج  مع  امل ات تقرر ا وهو   ،التمنوي اجلديد  ُمْخَر

بوضوحٍ  يعكس  صادية   مرشوع  ق نا  ملنظوم لية  املستق الرؤية  ٔسس 
واملاليةو عية  احملاور    ،ج الل  الرؤية  من  يف  اكمال  جتسد  اليت 

لبالد  العليا  لمصاحل  دمة  ات،  القطا اكفة  مع  التعاطي  يف  اما  س وا
ا.    وملواطن

او  والزتا اجلال  صاحب  حكومة  حرص  ري  ٔ ا يف  لمك  لعمل    ٔؤكد 
البنّاء  التوافق  روح  جتسيد  املرشوع    ىل  اقشة  م جملسيمك ٔثناء  مع 

  املوقرن. 
اخلري   ه  ف ملا  مجيعا  هللا  ا  اوفق ومواطن الرشيدة    لوطننا  ادة  الق حتت 

 . نرصه هللاال صاحب اجلل
ليمك ورمحة هللا    وراكته. والسالم 

س اجللس    ة: السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

  شكرا لمك.

  رفعت اجللسة. 


