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 070 رمقاجللسة حمرض 

ٔوىل 10 إالثنني :التارخي سمرب 5(ه 1444 جامدى ا  .)م2022د
ارةالسيد  :الرئاسة شارنالنعم م س جملس املس  .، رئ

ت قةثالث  :التوق ات ومخس وعرشون دق ة سا العارشة ، ابتداء من السا
قة  ق اوا ٔربعني صبا  .ا

ٔعاملدول  ىل  :ا راسة والتصويت   50.22مرشوع قانون املالية رمق ا
  :2023لسنة املالية 

صادية؛- 1 ق   تقدمي تقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
ري  - 2 لس  ات وعضوي ا مو ن الفرق وا املناقشة العامة من 

سبني؛   املن
صاد واملالية - 3 ق رة  ع ٕاىل رد السيدة وز   .س

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

س  ارة، رئ   :لساالسيد النعم م
﷽  

ن ٔمجعني اىل يوم ا ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .وصىل هللا وسمل 
تاح  لن عن اف   .اجللسةٔ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس  يل  ا لاملية والنظام ا ستور والقانون التنظميي  ٔحاكم ا تطبيقا 
شارن ومداوالت  ب جملس املس ىل مداوالت مك شارن، وبناء  املس

لس هذه اجللسة ، خيصص ا   :ندوة الرؤساء ذات الص
صادية حول  ٔوال، - ق لتقدمي تقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

  ؛2023لسنة املالية  50.22مرشوع قانون املالية رمق 
ري  - لس  ات وعضوي ا مو ن الفرق وا نيا، املناقشة العامة من 

سبني؛   املن
صاد واملالية - ق رة  ع ٕاىل رد السيدة وز س ريا،  ٔ   .و

ٔن  ل  ٔتقدم وق ٔن  ٔعامل هذه اجللسة، امسحوا يل  دول  نبارش 
ري  لس  ات وعضوي ا مو لشكر اجلزيل ٕاىل السادة رؤساء الفرق وا
امئة ومجليع السيدات  لجن ا سبني وٕاىل السيدة والسادة رؤساء ا املن
صاد واملالية والسيد  ق رة  لس، وكذا ٕاىل السيدة وز ٔعضاء ا والسادة 

ر امل  ٔعضاء احلكومة الوز ملزيانية ومجيع السيدات والسادة  نتدب امللكف 
ل املناقشة املعمقة ملرشوع قانون املالية  هودات اليت بذلوها، يف س ىل ا

قة عنه   .وملشاريع املزيانيات الفرعية املن
ىل ما بذلوه من  لس  ٔطر ا مسمك ٕاىل  والشكر موصول كذ 

الل هذه ال ارة  ٔشغال جمهودات ج بة  داد وموا ل ٕا فرتة الضاغطة، يف س

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

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

ٔشغال اليت سهتل هذه ا ٔسلفت  - ختصص س لمناقشة العامة ورد  -كام 
لستني،  لهيا، وسنواصل بعدها بعقد  صاد واملالية  ق رة  السيدة وز
ٔول من مرشوع قانون املالية،  ىل اجلزء ا لتصويت  ٔوىل  ختصص ا
ىل  وختصص اجللسة الثانية ملناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية والتصويت 

ر  همرشوع قانون املالية    .م
لسيد مقرر جلنة املالية  ارشة  ٔعطي اللكمة م ٓن، ٕاذا مسحمت، س وا
لجنة حول مرشوع قانون  صادية لتقدمي تقرر ا ق والتخطيط والتمنية 

  .2023املالية لسنة 
  .تفضل السيد املقرر

شار  دل مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  السيداملس صاديةابد    :ق
س    احملرتم،السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

دته  ٔ ي  ٔنظار جملسنا املوقر نص التقرر ا ىل  ٔعرض  ٔن  رشفين 
شارن، مبناسبة  لس املس صادية مب ق جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

هتاهئا من دراسة مرشوع قانون املالية رمق  ، 2023املالية لسنة  50.22ا
ليه   .واملوافقة 

لجنة رشعت ابتداء من االثنني  يف  2022نونرب  14ولتذكري، فٕان ا
ليه جملس النواب،  ٔول من مرشوع قانون املالية، كام وافق  دراسة اجلزء ا

ٔنه  ش ، ملا يفوق  5وعقدت  ات مطو ة معل 30اج   .سا
لسيد لشكر  ه  ٔتو ٔن  اح العلوي وامسحوا يل يف البداية،  دية ف ة 

ر املزيانية، ومجيع مدراء  صاد واملالية والسيد فوزي لقجع وز ق رة  وز
ٔرقام  لعديد من ا ىل ما تقدموا به من معطيات معززة  ٔطر الوزارة  و
اقشة مرشوع  ات وإالحصائيات، سامهت يف حتسني ظروف م والتوضي

ث س ق، ح شلك دق نه  اد نوع من التوافق قانون املالية وقراءة مضام
ل دراسة هذا املرشوع ٔثناء خمتلف مرا   .إالجيايب والتعاون املمثر 

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

اقشة مرشو ٔسهموا يف م ن  شارن ا ع القانون ولسيدات والسادة املس
راهات الناجتة عن كرثة  دية ومسؤولية رمغ الضغط الزمين وإال لك 

ة لهذا املرشوع ئق وتنوع التقارر املصاح   .الو
هودات اليت  ىل لك ا لجنة  لطامق إالداري  ٔيضا  الشكر موصول 

شارن سهيل معل السيدات والسادة املس ل  ٔ   .تبذلها من 
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س احملرتم،   السيد الرئ
ىل ٕان م  ٔمام جملسنا املوقر، املعروض  اقشة مرشوع قانون املالية 

ىل جملسنا املوقر بتارخي  يس طابعا 2022نونرب  13ٔنظار واحملال  ك  ،
صاديني  لني اق ة اليت تضم ذوي اخلربة من فا ه املتنو ري لنظر ٕاىل  ممتزيا 

ات الرتابية، مم تخيب الغرف املهنية وامجلا عيني وم ا شلك قمية مضافة واج
راسته ة  ق   .حق

ة  سمتد مرجعيته من التوجهيات املتضمنة يف اخلطب امللك مرشوع 
مج احلكويم منوذج التمنوي اجلديد، والرب ات ا ة وخمر   .السام

صاد واملالية  ق رة  لجنة، قدمت السيدة وز ٔول  ع ا ج ويف 
داد مرشوع قانون  ال سياق ٕا رزت من  ٔ ، 2023املالية لسنة عرضا 

يل التداعيات  ٔزمات، من ق ي متزي بتوايل ا ويل، ا مبا يف ذ السياق ا
عية جلاحئة  ج صادية و ق د"الصحية و ٔزمة ارتفاع "19-وف ، وروز 

ٔدى ٕاىل ارتباك سالسل إالمدادات العاملية املتفامقة  ي  ٔسعار دوليا، وا ا
ٔورانيا   .بعد اندالع احلرب يف 

ة الوطنية الصعبة اليت متزيت رمغ ذ  لظرف رة  رت السيدة الوز كام ذ
ٔمر  ة، سواء تعلق ا ة سام ت ملك جعة بتعل ختاذ قرارات رسيعة و
سبة  ٔو التحمك يف معدل التضخم ب لمواطنني  ىل القدرة الرشائية  حلفاظ 

ٔوىل من سنة % 6.1 سعة ا ٔشهر ال ي بلغ2022الل ا  ، وا
ىل  انب احلفاظ  ت دول كربى، ٕاىل  صاد اسية يف اق ت ق مستو

صادية رو اق ت املا   .التواز
ٔساسية ممتث  ٔربع مركزات  ىل  د مرشوع قانون املالية  هذا وقد اس

  : يف
 عية؛ ج و  ٔسس ا  تعزز 
 ر؛ س رب دمع  صاد الوطين  ق  ٕانعاش 
  ة ٕاشاكلية تدبري املوارد  املائية؛موا
  ات ل ضامن استدامة إالصال ٔ واستعادة الهوامش املالية من 

الكربى واملهيلكة، حبيث اعتربوها سنة مالية مرجعية حبمك ما 
  .حتقق فهيا من ٕاجنازات

س احملرتم،   السيد الرئ
 50.22شلكت املناقشة العامة ملضامني مرشوع قانون املالية رمق لقد

باينة 2023لسنة املالية  ليه جملس النواب، موضوع نقاشات م ، كام وافق 
ىل انضباطهم  شكرمه  ن  شارن، ا من طرف السيدات والسادة املس
ٔبدوه من مالحظات  ىل ما  قة لتفاصيل املرشوع و ق ابعهتم ا وم

ة تداعيات واستفسارا اء هبا يف موا ضيات اليت  ىل املق ات  ت واقرتا
ويل والوطين   . السياقني ا

بلوماسية  ه ا زتازمه مبا حقق لون عن خفرمه وا رب املتد هذا، وقد 
الت احلكمية  ات، بفضل الرؤية املتبرصة والتد املغربية من انتصارات وجنا

ت من لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا ٔيده، اليت مك  و
ايت،  مة ومؤرة ملبادرة احلمك ا ان  ل ب مع املزتايد من ق حشد ا
اوزة خلصوم  ات املت ٔطرو ة، ودحض ا عتبارها واقعية وذات مصداق

لمملكة دة الرتابية    .الو
لهيا مرشوع قانون املالية، فقد  ىن  وخبصوص الفرضيات اليت ان

لفت حولها املواقف، ب ت السياسية والنقابية بني اجتاه اخ ني خمتلف املكو
ٔرقام ومعطيات دولية  ىل  نية  يعتربها فرضيات واقعية وموضوعية، م
ري  ٔن هذه الفرضيات  ٓخر، يعترب  صادرة عن مؤسسات دولية، واجتاه 
عتبار جتربة السنة  ذ بعني  ٔ ٔهنا مل ت ق، و اوزة وصعبة التحق واقعية وم

  .2022املالية 
ٔن و  لني  ف يتعلق مبحور إالصالح الرضييب، اعترب العديد من املتد

ليه جملس النواب( 2023مرشوع قانون املالية لسنة  جيسد ) كام وافق 
ضيات القانون إالطار رمق  ٕالصالح  69.19التزنيل التدرجيي ملق املتعلق 

صاد ق لني  مثرن والفا لمس لية  ٔنه يعطي رؤية مستق يني، اجلبايئ، و
اء  ٔعامل، مشرين ٕاىل رضورة توسيع الو اخ ا وسامه يف حتسني م
ح ورش ٕاصالح مشويل ملدونة الرضائب ومدونة امجلارك  الرضييب وف
عوة ٕاىل ٕاصالح الرضيبة  ث متت ا ىل الرشاكت، ح وٕاصالح الرضيبة 
هترب  رشيع الرضييب وحماربة ا ىل القمية املضافة، وكذا ٕاىل استقرار ال

ت احمللية وكذا عقلنة التحفزيات الرض  رسيع ٕاصالح اجلبا ييب واملطالبة ب
لية لٕالعفاء الرضييب ة الق   .اجلبائية وتعزز املراق

ذة من طرف  لتدابري املت صادي، متت إالشادة  ق وف خيص احملور 
الل سنة  لمواطنني 2022احلكومة  ىل القدرة الرشائية  ، بغية احلفاظ 

ر اجلفاف، كام متت املطالبة بدمع وٕاطالق الرب ٓ د من  ل ايل  ستع مج 
املقاوالت الوطنية املصدرة وتقوية قدرهتا التنافسية وجعلها رائدة لعالمة 

ة الصعبة اليت حتد " صنع يف املغرب" ٔحناء العامل يف ظل هذه الظرف يف مجيع 
  .من قدرهتا التنافسية

ٔن مرشوع قانون  ٔجوبة  2023املالية لسنة ف اعترب البعض  ال يقدم 
ٔمن املايئ والغذايئ، مع  ة وا لسيادة الطاق ة عن ٕاشاكليات مرتبطة  ق حق

رامج قطاعية مي وٕاصالح لعدة  عوة ٕاىل ٕاجراء تق   .ا
حملور املايل ٔن العجز : وف يتعلق  لني  انب من املتد اعترب 

شلك قرتاض  ت املالية و ٔسايس يف املزيانية، املزيانيايت والتواز ون معطى 
ني  سييك، دا ٔن مرشوع قانون املالية  ر، و س ىل مزيانية  مما يؤر 

لاملية   .ٕاىل ٕاصالح القانون التنظميي 
لمتويالت  مي  جراء تق ٕ الت احلكومة  كام طالبت العديد من املدا

س  ازمة جتاه القطاع البنيك،  و تدابري  ختاذ ا دم املبتكرة و ب 
سهتدف  اصة ت اليت  ة،  لعديد من املبادرات احلكوم بته  موا

  .الشباب
ه مرشوع القانون املايل حنو  دم تو ب  ساؤل عن س هذا، وقد مت ال
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دم  ل، وعن  سيط ولوج املقاوالت املتوسطة ٕاىل سوق الرسام ح وت ف
س  ىل ٕاخراج الرٔسامل الوطين ٕاىل السوق  د  سا د تدابري  رية اع

عوة ٕاىل سن تدابري حلل  خلارج، مع ا ٔموال املغاربة القاطنني  لب  و
ٔموال ٕاىل اخلارج   .ٕاشاكلية هتريب ا

لون الورش املليك املرتبط  عي، مثن املتد ج وف خيص احملور 
رسيع وترية تزنيل  ىل  عية وجبرٔة احلكومة يف العمل  ج بتعممي امحلاية 

ٔهيل املنظومة الصحية هذا الورش وتع ممي التغطية الصحية، وكذا مواص ت
ة ة يف جمال الص ىل جتويد اخلدمات العموم   .الوطنية، والعمل 

د  ٔنظمة التقا ملقاربة اجلديدة املعمتدة يف ورش ٕاصالح  كام مت التنويه 
شلك  ظور مشويل،  د وفق م ٔنظمة التقا ٕالرساع يف ٕاصالح  واملطالبة 

ظومة القطبني حيقق استدام ام وقطب (هتا، ويفيض ٕاىل تزنيل م قطب 
  ).اص

عي، اليت  ج ات احلوار  لني خمر هذا، وقد مثن العديد من املتد
ٔسعار وضعف القدرة الرشائية، ف  ٔثري ارتفاع ا ف من ت سامهت يف التخف
الت ٕاىل تنصل احلكومة من الزتامات احلوار  ٔشارت بعض املدا

 ٔ عي ا دة العامة يف ج الل الز ل، من  ري واملرتبطة بتحسني ا
ل ىل ا ٔشطر الرضيبة  ٔجور ومراجعة    .ا

ر س رتبط مبحور  ٔن مرشوع : وف  لني  اعترب العديد من املتد
،  2023قانون املالية لسنة  ر وداعام  دا وحمفزا لالس يعد ٕاطارا وا

ىل رضورة ٕاصالح املراكز  سامه يف مجمعني  شلك  ر،  اجلهوية لالس
ىل  بهتم يف احلصول  انب وموا ٔ مثرن املغاربة وا لمس دة  تقدمي املسا

رية س لمشاريع    . الرخص الرضورية 
ار الرمقنة  عوة ٕاىل ٕاصالح إالدارة وتوطيد خ ، متت ا وفضال عن ذ

س ىل  شجيع مغاربة العامل  ٔم وٕاصالح النظام البنيك، مع  مه ا ر بب
ة اليت جيب  ف داد تصور حول الك ليات وٕا رب وضع   ، ىل ذ وحتفزيمه 

ل اليت يعانون مهنا   .التعامل هبا معهم ورفع العراق

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة مدا الت السيدات والسادة يف معرض جواهبا، مثنت السيدة الوز

ٔساسية، اليت هتم  شغاالت ا الل طرح القضا و شارن، من  املس
  .املواطنات واملواطنني لك مسؤولية وموضوعية

داد مرشوع قانون املالية لسنة  ٔن ٕا رة ب رت السيدة الوز  2023وذ
منوذج التمنوي ات ا ة وخمر ة السام  يندرج يف ٕاطار تزنيل التوجهيات امللك

صاد  ق راهات  عتبار ٕا ذا بعني  ٓ مج احلكويم،  وكذا الزتامات الرب
  .الوطين

لهيا مرشوع  ركز  ٔن الفرضيات اليت  رة  ٔكدت السيدة الوز كام 

لمية معرتف هبا، مع  2023قانون املالية لسنة  توضع وفق معايري ومهنجية 
ٔن احلكومة ستعطي  قة العلمية، و ٔولوية لك ما يعنيه ذ من ا ا

عية، ويف مقدمهتا مواص تزنيل الورش املليك املتعلق  ج ات  لقطا
لمنظومة الصحية  عية وورش إالصالح الشامل  ج بتعممي امحلاية 

  .الوطنية
صالح النظام  ٕ ارطة الطريق املتعلقة  جناح تزنيل  ٕ كام تلزتم احلكومة 

شغيل ودمع السكن ود مع ٕاصالح قطاع الصيد التعلميي، وكذا ٕانعاش ال
ٔن  ىل القمية املضافة، مشرية ٕاىل  صالح ورش الرضيبة  ٕ البحري، ارتباطا 
ة  اء جبم من التدابري اليت تعكس الرؤية إالصالح مرشوع قانون املالية 
ىل  ف العبء اجلبايئ  ة وختف ق العدا الرضي لحكومة، هتدف ٕاىل حتق

اء الرضييب   .امللزمني وكذا توسيع الو
ٓن يبقى  شه بالد ا ي تع ٔن التضخم ا رة  كام اعتربت السيدة الوز
لية لالسهتالك، مستعرضة بعض  تضخام مستوردا، وال يعكس ظروفا دا
عية اليت ستع مجيع املوارد  ج و  كرس ا املعطيات الرمقية حول 

متعي ل تزنيل هذا الورش ا ٔ ة من    .املالية املمك

س احملرتم،السيد    الرئ
لسيدات والسادة  لشكر  ملزيانية  ر امللكف  ه السيد الوز تو
ي يعترب حمطة ملقاربة  ىل مسامههتم يف ٕاغناء النقاش، ا شارن  املس
يارات  خ ة و سياسية ملرشوع قانون املالية لرتمجة السياسات العموم

ة   . احلكوم
يار احلكوم ٔن اخ ىل  ٔكد  ح ملف احلوار ويف نفس السياق،  ة ف

ة الراهنة، يعرب عن مدى جشاعهتا ووفاهئا  عي يف ظل الظرف ج
عي ودمع القدرة الرشائية  ج ٔسسة احلوار  لزتاماهتا، مشريا ٕاىل سعهيا مل
د ومواص ٕاصالح قطاعي  عي املو ج ل  لمواطنني وتزنيل الس

ان خصصت هلام ثلث نفقات ا ة، ا   .ملزيانيةالتعلمي والص

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
كام وافق (، 2023ويف ٕاطار دراسة مواد مرشوع قانون املالية لسنة 

ىل دراسة خمتلف التدابري امجلرية )ليه جملس النواب لجنة  ت ا ك ا
ملزي  ضيات املتعلقة  ة واملق جلوانب والرضي انية من القضا الكربى املرتبطة 

اقشة  ٔهنا، يف ٕاطار م ش عية اليت مت التداول  ج صادية و ق املالية و
ٔول من مرشوع قانون املالية لسنة  ، واليت جتدوهنا 2023مواد اجلزء ا

ات تعديالت  رمجهتا ٕاىل مقرت ت هذا التقرر، متت  مفص مضن حمتو
شاري قدمت من طرف احلك ات الربملانية ومس مو ومة وخمتلف الفرق وا

ددها  ملغرب، واليت بلغ  لشغل   07تعديال، مهنا  340حتاد الوطين 
  .تعديالت مهت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية
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ٔثـرت  ة من املواضيع، است ت هذه التعديالت حول مجمـو وقد انص
لرضائب من  6من مدونة امجلارك واملادة  4املادة  من املدونة العامة 

ٔثناء دراسهتا ٔكرب  ب ا لنص   .مرشوع قانون املالية 
ت  ة يوم الس لج دت ا رب  3هذا، وقد عق ا  2022دج ع اج

لبت يف التعديالت  8مطـوال، استغرق  ات معل، خصص  سا
ٔول من مرشوع قانون املالية ىل مواد اجلزء ا   .والتصويت 

دد التع غ  لجنة وبل ة من طرف ا ول م رفض  60ديالت املق ال، وت تعدي
  . تعديال من طرف مقدمهيا 228تعديال، ف مت حسب  45

ىل مواد مرشوع القانون  ىل التعديالت املقدمة  لجنة  وقد صادقت ا
دول التصويت املرفق هبذا التقرر ٔبوابه، وفق    .و

ٔول من مرشوع قانون املا  50.22لية رمق هذا، وعند عرض اجلزء ا
ة  2023لسنة املالية  لن لجنة معدال  ليه ا ىل التصويت، وافقت 

  :التالية
  ؛11= املوافقـون -
  ؛03= املعارضون -
عون -   .01= املمت

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

سالسيد    :الرئ
لجنة ابد، مقرر ا   .شكرا اليس 

رتام الوقت ىل ا   .شكرا 
ب املناقشة  ح  ٓن نف العامة، ولٕالشارة فقط، السيدات والسادة ا

ارشة،  قو تلفز بصفة م ٔنه هذه اجللسة م ىل  شارن احملرتمني،  املس
ة  مج التلفزي سيكمتل عند السا ٔنه الرب ل كذ رحب الوقت،  ٔ ومن 
لني إالجياز يف  شارن املتد ٔرجو من السيدات والسادة املس الثانية، 

ٔمكن، قصد ا لس من النقل التلفزي الوقت، ما  ت ا ستفادة لك مكو
  .املبارش وكذ استفادة احلكومة من نفس اليشء

ٔحرار ل عن فريق التجمع الوطين ل د ٔول م   .ٔعطي اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار    :دمحم البكوري السيداملس
﷽.  

س احملرتم،   السيد الرئ
رة    احملرتمة،السيدة الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
  احلضور الكرمي،

ٔحرار من موقع  مس فريق التجمع الوطين ل ٔماممك  ل  ٔتد ٔن  سعدين 
ين مرشوع قانون  ي يقود هذه احلكومة، ملناقشة  ٔول ا فريق احلزب ا

رشيعية احل ليه جملس النواب، يف هذه الوالية ال   .اليةمالية لها، كام وافق 

ال امل دمحم  ٔه  ٔن  ل اخلوض يف هذه املناقشة، البد  وق
ور الثاين  ٔهل التارخيي  ىل الت السادس حفظه هللا والشعب املغريب 
ٔهل كنا يف  ٔس العامل، ت لمنتخب الوطين لكرة القدم مضن ٕاقصائيات 

ش ة ٕاىل قلوهبم، خرجوا  ل الفر ٔد ٔسعد املغاربة و ة ماسة ٕاليه،  لك ا
ها طويال،  ة انتظر املني الراية املغربية، فر تلقايئ يف لك مدن اململكة 
قة، واليت  ٔسود وسط مالعب دو قطر الشق بعد مالمح بطولية قام هبا ا

ىل تنظميها احملمك لهذا العرس الكروي العاملي ملناسبة    .هننهئا 
ن ٔ ٔصيل،  ة ومبدرب وطين مغريب  ٔداء ون ٔسود فازوا  كة  ا عن ح

ت، مث كذ الشكر  ايل، تعامل بواقعية مع لك املبار ييك  ك ودهاء 
اح السيد فوزي  ندس هذا الن رة القدم  امعة  س  ٔيضا لرئ موصول 
ليه احلضور معنا اليوم  ي تعذر  ر املنتدب امللكف املزيانية، وا لقجع، الوز

ي وفر لك إالماكنيات  ٔسود، وا انب ا ده ٕاىل  ليك ينجح املنتخب لتوا
ري   .الوطين ويصل ٕاىل هذا املستوى التقين الك

ة والسعادة اليت تغمر بيوتنا يف  ٔجواء الفر ٕاهنا حلظة سنوية صادفت 
ليه املنتخب الوطين  ي بصم  اء الوطن، بفضل هذا الفوز العظمي ا ٔر لك 
رشيعية التدبري احلكويم،  اللها مكؤسسة  لكرة القدم، حلظة نقمي من 

ولية م  ستورية السنوية السياقات ا ستحرضن يف هذه املناسبة ا
متثل يف  س،  لك املقاي ائية  والوطنية اليت مت هتيئه فهيا، سياقات است
ة اليت نتج عهنا اجلفاف مث  لتغريات املناخ تداعيات الكوارث الوخمية 

ٔكرب و رانية، وتداعيات بداية خروج العامل من  ٔو ء احلرب الروسية ا
ذ عقود   .ٔصابه م

ٔولية  ولية يف املواد ا ٔسعار ا ىل ا ارشة  رت م ٔ انعاكسات 
عية  صادية واج ٔرضارا وتبعات اق لف  ك، مما  س لو واحملروقات وا
ت الكربى،  صاد ساؤالت حول السالمة املالية لالق وخمية طرحت 

ته يف  ىل لك مكو متع و ىل ا ٔحناء العامل ورت بصمهتا املبارشة  مجيع 
اء   .دون است

ولها لـ  لحكومة بعد ق شارية  ملقاربة ال ا  46وٕاذ ننوه  تعديال قد
اههتا يف  ٔمهية هذه التعديالت وو ىل  لس النواب، فٕاننا نؤكد  زمالؤ مب
ٔيضا بنفس املقاربة مع تعديالت  لت  ه، كام تفا جتويد املرشوع وحتس

ول جملسنا املوقر املقدمة دا لجنة بق ٔصل  60ل ا  340تعديال من 
  .تعديال

لفهتا هذه  ت اليت  د ة الت وٕاذ ننوه بعمل احلكومة وجرٔهتا يف موا
ٔن هذا املرشوع ثوري، ٕارادي وطموح  متع، فٕاننا نؤكد  ىل ا السياقات 
صاد  ق رة  ة، ويف هذا إالطار هن السيدة وز ا ش ٔزمة  ه ا يوا

ا دية ف ٔول واملالية  ل واخلارج  ا ٔداهئا املمتزي وحضورها يف ا ىل  ح 
ح ورش  ىل ف ٔرشفت حبمكة  ث  صاد واملالية، ح ق امرٔة ترتٔس وزارة 
ٔن  روم ٕاقرار نظام القطبني، دون  ديدة  د ومبقاربة  ٔنظمة التقا ٕاصالح 
هبا يف شتغل جبا ي  ملزيانية ا ر املنتدب امللكف  لوز ٔيضا  ىس التنويه   ن
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رة،  ث اكنت وزاركام، السيدة الوز ات، ح هذا القطاع بتفان وكران 
ارضة بقوة يف مجيع امللفات احلارقة واحملطات احلامسة اليت طبعت هذه 
ٔطباء  عي الوطين واحلوار القطاعي مع ا ج ىل رٔسها احلوار  السنة و

ل إ  ٔ ٔساتذة واجلامعيني واحملامني، تفاوض بواقعية من  ائية وا دا ج قرار 
عي  ق سمل اج ل حتق متع، وذ يف س ٔطياف ا سامه فهيا مجيع 
ٔن  ة والوضوح يف التعاطي مع تدبري الش ىل الرصا مستدام واكرزما تعمتد 
ة من وضع مرحي بفعل استفادهتا من لك  ا العموم العام، مما مكن مالي

ٔزم ف الهوامش إالجيابية يف تعاطهيا مع هاته ا ث سامهت يف ختف ة، ح
ات الهشة متع، وخصوصا الف ىل ا رها  ٓ.  

د  ب تصا س ٔيضا  ي تفامق  ويل املعقد ا الرمغ من الوضع ا ف
ات اجليو ت والرصا ويل - ضطرا ىل املستوى ا اسرتاتيجية وتوسعها 

الالت يف سالسل  خ روز العديد من  ٔدى ٕاىل  ي  وإالقلميي، وا
ىل التخزن،  صادية  ق شطة  ٔ تلف ا لفه ذ من توقف  وما 

ٔساسية،  ٔسعار املواد ا ي نتج عنه ارتفاع  ن الوطين والعاملي، وا الصعيد
ىل القدرة  ر  ٔ ٔسعار الطاقة، مما  رتفاع املتواصل  ي زاده سوءا  وا

ٔزم ين هذه ا ست ٔن ال  رب العامل، واكن من الطبيعي  لساكنة  ة الرشائية 
ٔصبح  ي  شدة من هذا الوضع الصعب، ا ٔرس املغربية، اليت قاست  ا
ٔدى ٕاىل ارتفاع التضخم  ي  ٔو جتاوزه، اليشء ا كرانه  واقعا ال ميكن 
ٔو  صادات املتقدمة  ق ائية، سواء يف  ت است فوصلت ٕاىل مستو
دة معدالت  ارية وز ٔفرز تفامقا يف العجوزات الت ي  دة، اليشء ا الصا

  .ملديونيةا
يت  رمس س ددا من املناطق يف العامل  ٔن تعرف  وتبعا ملا سبق، يتوقع 

ظمة  2023و 2022 صادي حسب م ق راجعا يف مؤرشات منوها 
ر صادية، وخنص  ق   :التعاون والتمنية 

طقة اليورو - صادي من : م ق منو  سنة % 5.3اخنفاض وثرية ا
  ؛2023سنة % 1.6ع ٕاىل مث التوق 2022سنة % 2.6ٕاىل 2021

ة - ٔمرك دة ا ت املت لوال سبة  منو : ل توقع اخنفاض وثرية ا
صادي ٕاىل  ، عوض 2023سنة %1.2ٕاىل  2022سنة % 2.5ق

وقعة% 5.7   .اليت اكنت م

صادي الوطين  ق ر النظام  ٔ ويف ظل تتابع هذا الوضع املضطرب، ت
ال ولية، خصوصا من  ٔسعار من جراء هذه التطورات ا ل ارتفاع 

ىل رٔسها املواد النفطية ات املستوردة، و   .املنت
ىل  ر  ٔ ي  ٔورو وا والر مقابل ا ىس ارتفاع سعر رصف ا كام ال ن
هيك عن اجلفاف  سهتالك،  ىل  ر بدوره  ٔ ي  املستورد الوطين، ا

ىل القطاع الفال   .وتداعياته 
اعهتا السياسية مل ختت وراء هذه  ٕاذن فاحلكومة مشكورة وش

ٔزمات املتوالية  ت لك هذه ا هتا ووا ٔو هتربت مهنا، بل وا ٔزمة  ا

ة  لتوجهيات امللك ن يف هذا إالطار  ة، مشيد اق جراءات رسيعة واس ٕ
ة  ة السام ، نرصه هللا، واليت تضمنهتا لك اخلطب امللك ة جلال امل السام

رية  ٔ تاح ا(ا رى خطاب العرش، خطاب اف ورة الربملانية، خطاب ذ
ل ببعد نظرها )املسرية اخلرضاء ارطة طريق املستق ث رمست  ،ح

ىل  يد  ٔ ة الت لك جشا ة ثورية تواصل  ، خطب ملك رشافها  واس
ال امل دمحم  لن عهنا  ٔ ٔكرب اليت  الثوابت، كام تواصل مسرية اجلهاد ا

ين اخلامس رمحه هللا، مرورا مبر البناء امل ؤسسايت حملرر الصحراء، 
ه،  ل احلسن الثاين قدس هللا رو ال امل الرا املغرب احلديث، 
ال امل دمحم السادس حفظه هللا هذا  ث يواصل وارث رسهام  ح
ته  الل موا نت عن عبقريته  ٔ لك تفان ومسؤولية، واليت  اجلهاد 

ٔزمة، ما جعلنا يف فريق ال  احئة ولظروف هذه ا ٔحرار ل تجمع الوطين ل
الل سنة  ة  ا العموم ٔداء مالي خر ب قى سنة مرجعية 2022نف ، واليت س

  . لنا مجيعا يف التدبري احلكمي والصارم والعبقري
ٔوراش  حمت لك  ٔش وف طة  ر ٔزمة  رة، ا مت، السيدة الوز ٕاذن وا

ج دة يف لك املزيانيات ذات البعد  رب الز مج احلكويم  عي، الرب
لجوء ٕاىل  ايئ شامل دون ا ىل تزنيل ٕاصالح ج ٔجور والعمل  دة يف ا الز
ر  س ول اكلتقليص من مزيانية  ت ا ٔت لها كرب احللول السه اليت جل
ة  ستورية املتا ٔنمت استعملمت لك الهوامش ا ة، بل  شغيل والرتق وال

لجوء ٕاىل قانون مايل تعدييل ن الثقة يف ب مكراسمي إالذن دون ا ، معزز
  .ومؤسساتنا

ٔوراش ذات البعد  ح احلكومة ل خر بف ه، نف اما مع هذا التو س وا
ىل رٔسها لنا مجيعا و ستع   :سرتاتيجي واليت 

  ت جلدية الالزمة وما تفرضه من حتد ة ٕاشاكلية املاء  موا
ة؛   مل
 ر، يف ٕاطار الس هنوض  ق نق نوعية، يف جمال ا تعاقد  حتق

اصب شغل؛   وطين بني احلكومة والقطاع اخلاص والبنيك خللق م
  ٔفراد اجلالية املغربية ٔهيل إالطار املؤسيس اخلاص ب حتديث وت

ي تعرفه بالد  لمسامهة يف مسار التمنية ا خلارج  املقمية 
ر؛ س ستفادة من فرص    و

 د عي املو ج ل  خراج الس ٕ   .إالرساع 

س،السيد    الرئ
ه احلكويم ملعاجلة ٕاشاكلية تدبري املوارد املائية  زتاز التو لك ا ل  س
ىل مستوى السدود الكربى  الل تطور العرض املايئ، سواء  من 

اه البحر، وكذا السدود الصغرية والتلية ٔنظمة املائية وحتلية م   .والربط بني ا
رشيد استعامل  ٔمه هو  ل ويبقى يف نظر الرهان ا ٔم املاء والتدبري ا

ملوازاة مع ما يمت ٕاجنازه يف جمال تعبئة املوارد املائية   .لطلب، 
ٔنه مل يعد لنا  ٔحرار  رى يف فريق التجمع الوطين ل ويف هذا إالطار، 
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ٔخرت يف ٕاجناز  د عندما ت ٔت املو ٔخط حق التحجج برتاكامت املايض، اليت 
ٔن هاته احلكومة لامء، و طط الوطين  ٔكرث من سنة يف التدبري  ا قضت 

طط،  مك نتاجئ ملموسة وواحضة يف ٕاجناز هذا ا ظر م احلكويم،  ن
اه البحر، وبذل جمهود ٕاضايف لتعبئة وختزن املياه  ىل حتلية م ركز  ي  ا

  .السطحية
ي تبذ احلكومة يف هذه احملطة  هود ا شيد كذ  وٕاذ 

ستورية لتعزز تدبري امل ه من ا ة، اعتبارا ملا حيم هذا التو الية العموم
ويل لبالد  ط ا ة والوضوح لتحسني التنق كرس الشفاف ٔبعاد يف اجتاه 
شارية اليت  مثن يف هذا الصدد املقاربة ال لتدبري املايئ، فٕاننا  ف يتعلق 

لني، يف لك ا يق الفا لسيه و رشاك الربملان مب ٕ لقضا اعمتدهتا احلكومة، 
رب  صادي،  ق ملبادرات ذات الطابع املايل و ة، وما ميس  متعية اخلالف ا
ليس الربملان يف هذا إالطار،  لجنتني مب ات مع ا ج تنظمي سلس من 
ٔن يف تزنيل تطبيق  ٔمر بتفعيل تعهدات احلكومة، كام هو الش سواء تعلق ا

ىل املوا سهتالك  ىل  لية  ا ىل السكر، الرضيبة ا د املصنعة احملتوية 
اقشة تصور احلكومة حول ٕاصالح القانون التنظميي  الل عرض وم ٔو من 
ل وجتويد املرسوم  ىل ا ٔسعار الرضيبة  دول  لقانون املالية ومراجعة 
رخي  ٔوىل من نوعها يف  ة يف سابقة يه ا لصفقات العموم اخلاص املتعلق 

ستقالل ذ    .لك احلكومات م
ر، ظلت احلكومة  ت السالفة ا ىل الرمغ من لك هاته الصعو و
ف مع لك ما فرضته من  لتك ائقا  س  افزا ول ٔزمة  صامدة، جعلت من ا
زمن الشدة  ٔن مسؤولية احلكومة بل ورشعيهتا تقاس  صادية،  تقلبات اق
ٔرس  ىل حامية القدرة الرشائية ل ن  ث معلمت مشكور اء، ح زمن الر ال 

ذة امل ت إالجراءات املت ىل مثهنا املعتاد، ومك غربية وتوفري السلع واحلفاظ 
افظمت  ٔولية والغذائية،   ملواد ا زويد السوق الوطنية  من ضامن 
ٔسعار،  دة ارتفاع ا ف من  ٔسعار القدرة الرشائية والتخف ىل استقرار 

ىل معل شوش  ل اول البعض توظيفه توظيفا سياسو  ي  احلكومة  ا
رب  شتغال يف امليدان  لصرب والصمود و ة املطلوبة و ا لش ته  اليت وا
ينات  ء وق دة يف مزيانية صندوق املقاصة، ليك يبقى مثن اخلزب والكهر الز
رب  دة،  ته العادية دون ز لفقراء والطلبة يف مستو الغاز والنقل العمويم 

ث ارش ملهنيي النقل، ح لنقل  ختصيص دمع م ت املقدمة  ا راوحت إال
ٔنه  7000درمه و 1000بني  ا-درمه، ٕاال  ل فريق ة دا ٔن  -ونقولها برصا ب

ٓيس  احلكومة فشلت يف مطاردة الغشاشني واملضاربني واملتاجرن مب
ي جيب  ة، وهو املوضوع ا ان املراق ل يفها  ك لرمغ من  الشعب، 

ه سيق اجلهود ف ٔكرث وت ليه  ات املعنية  شتغال  بني خمتلف القطا
صاد الوطين يسء الق ة، واليت  ة هذه الظاهرة املش   .ملوا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔن سنة  ٔحرار يعترب لك تواضع  سنة  2022فريق التجمع الوطين ل

ٔداء هذه احلكومة وحمطة لٕالشادة امجلاعية والتنويه  مرجعية وسنة خفر ب
الل  ٔزمات املتتالية اليت بعملها، استطاعت من  ة لك ا ها احلكومة موا

صادية وتداعياهتا السلبية، بل  ق عية و ج ٔثرياهتا  مرت هبا بالد بت
ول ت ا قها كرب ستطع حتق   .وحققت نتاجئ مذه مل 

ول ٕاىل التقليص من الهوامش واخليارات  ٔ ا ل هذه الظروف تل يف م
ٔن تنخرط فهي ة اليت ميكن  نا املتا ٔن حكوم لك ٕارادية، ٕاال  ا احلكومة 

لرمغ من لك  ات الفقرية،  بة الف واصلت ٕاجناز لك املشاريع املربجمة وموا
ت   .هذه الصعو

اكفة  لحكومة  لزتام السيايس  ل لك اجيابية روح  س  ،
ات  لقطا نتصار  مج احلكويم و هتا لتزنيل مضامني الرب مكو

عية، بعدما ث يعمل الفريق  ج ، ح و خصصت لها ثلث مزيانية ا
ل  ٔ واصل ورسيع من  شلك م س احلكومة  رئاسة السيد رئ احلكويم 

لزتاماته وتعهداته اليت قطعها مع املواطنات واملواطنني   .الوفاء 
ميقراطي  ٕان ما قطعته بالد من خطوات معتربة يف مسلسل البناء ا

ايئ يف ست ويل وإالقلميي الهش  وحتصني وضعنا  ظل هذا الوضع ا
سم بغياب الرؤية، نعتربه مسؤولية مشرتكة يتقامسها امجليع،  واملضطرب وامل
ت وجممتع مدين ومواطنات  ٔحزاب ونقا دو وحكومة ومؤسسات وطنية و
يض التعبئة لرتسيخ قمي  عية، ما يق ج ومواطنني من اكفة الرشاحئ 

ٓزر وتعزز    . ثقة املواطن يف دولته ومؤسساهتاالتضامن والت
خلطاب السيايس ٕاىل  ت الريق  ٔحزاب ونقا ا  ومن مسؤولي
ٔو الزج هبم يف  مستوى انتظارات املواطنات واملواطنني، دون تغليطهم 
ة املغالطات والزنوع لها  شا ٕ ضطراب والشك  غياهب الاليقني و

ات  واحلقوق اليت نناضل لتوظيفات السياسوية لها ولمشالك واحلاج
ة  ٓم رمية،  اة  ل ٕاقرار ح قها يف س ىل حتق مجيعا، لك من موقعه، 

لمغاربة مجيعا   .ومستقرة 
ٔخرى، ندعو احلكومة هبذه املناسبة ٕاىل مواص اليقظة يف  ة  ومن 
ٔحضت واقعا ال ميكن  متعي اليت  تعاطهيا اجلدي مع خمتلف مظاهر القلق ا

حلمكة املطل اكره  ضت الرضورة ومواص إالنصات ٕا ل لكام اق وبة والتد
ة، عكس  ل إالجيايب معه خبطاب الوضوح والرصا لنبض الشارع والتفا
قان  ح اوز لك مظاهر  ىل الكذب واخلديعة، لت منطي املبين  اخلطاب ا

عي   .ج
خر اليوم هبذه احلكومة اليت قامت بتذليل لك هذه  ٔن نف لنا 

ث و  ت، ح ىل معاجلة الصعو الهتا  ت تد ك هتا جبدية ومسؤولية، وا ا
قة املر اليت مير هبا العامل،  م  الالت النامجة عهنا يف استحضار  خ
ة  ٔن هاته الوالية احلكوم اصة، و ٔيضا حلجم انتظارات وتطلعات املغاربة  و

هي عية اليت كنا نصبو ٕا ج و  سية  ٔس دة الت ا مجيعا، شلك اليوم القا
ستقرار والسمل  ق  مة لتحق لية  عي  ج كام جعلت من احلوار 
طق املناسباتية،  لقطع مع م ته  ىل انتظام ٔسسته، واحلرص  متعي وم ا
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ل سابقة   .عكس ما اكن معموال به يف مرا
عي، واليت اكنت  ج ات احلوار  مثن يف هذا السياق، خمر وٕاذ 

ة، سامه ٔسعار وضعف رخيية وجشا ٔثري ارتفاع ا ف من ت ت يف التخف
الل  عي، من  ج لمواطنات واملواطنني وتعزز السمل  القدرة الرشائية 
ارة واملهن احلرة  ة والت ات الصنا ٔجور يف قطا ٔدىن ل الرفع من احلد ا

سبة  سبة %5ب ٔجراء يف القطاع الفال ب وملوظفي القطاع % 10، ول
دود م    .درمه 3500لغ العام يف 

ٔحرار للك امحلالت املغرضة  ٔسف يف فريق التجمع الوطين ل نت
سعى  عي، واليت  ج ىل خمتلف وسائل التواصل  شن  سة اليت  والبئ
ستغلها  ت ومهية،  ل هذه احلسا ٔن  لام  س العمل احلكويم،  ٕاىل تب

خسة للك اجلهود، فاقد ة م دم ات اليت اكنت والزالت  لبدائل بعض الف ة 
ٔداهئا، وهو ما يبني  ستطع لعقود ٕاصالح خطاهبا وتطور  املوضوعية، ومل 
ستوعب بعد  ه احلكومة، بل مل  شتغل ف ي  عاهبا لٕالطار ا دم اس
دا، ٕاذ جندمه يف  ر بطرق سه  ٔمور تد ٔن ا ن  ، معتقد حساسية املر

ون يف العمق ٕاىل العمل السيايس الن  س ل، مسامهني مضمون خطاهبم 
ٔحزاب  خنراط يف ا ارش يف عزوف املواطن عن  ري م شلك 
 ، و رب شيطنة لك مؤسسات ا ت والعمل امجلعوي،  السياسية والنقا

رفضه مج وتفصيال ي  ٔمر ا   .وهو ا
ت الومهية يطالبون احلكومة برضورة دمع قطاع  ٔحصاب احلسا لقد اكن 

سع د املواطن  ستف د،  9و 7ر يرتاوح ما بني احملروقات ل لرت الوا درامه 
ىل قطاع  ٔن احلكومة ٕان مل تدمع احملروقات فستقيض  سمع ب اذ كنا 
ة، وستعرف  متكن املواطنون من قضاء عطلهتم الصيف ة، ولن  السيا
ساقت احلكومة  ا، ولكن ذ مل حيدث قط، فلو ا ا صاروخ ات ارتفا املنت

ٓن يف ة ٕاىل ما بني  وراء هذا التيار لاكنت ا مليار درمه  100و 90ا
ة ذ  ل املغرب ن لزتاماهتا املالية يف هذا الباب، وسيد ال  -لوفاء 

  .يف نفق مسدود، يعود بنا ٕاىل عهد التقومي الهيلكي -قدر هللا 
رة  ٔ ات املت د إالجراء املتعلق بدمع بعض القطا ٔن اع ، نؤكد 

مج ٔسعار النفط كرب نيي النقل العمويم والسيا ونقل  رتفاع  دمع 
ر  ٔ ٔكرث واقعية، و  ء قرارات  فراد والنقل املدريس ودمع الكهر ٔ البضائع وا
ارشة  ال م لينا مستق ات الهشة، قرار صائب سيفرض  ىل الف ارش  م
دة  ٔثري ز ف من ت لتخف ة  ا ٕاصالح هيلكي خيرج بالد من عنق الز

ىل  مع ٔسعار احملروقات  ٔن ا ن يف هذا الباب  القدرة الرشائية، مؤكد
رب  ة شهري نونرب ودج نيي النقل سيصل بعد رصف م ه ٕاىل  املو

يس  5ٕاىل  2022 مليار درمه، مما سميكن املواطن من روب احلاف والطا
رها دة يف تذا   .دون الز

لح ي بذلته احلكومة  هود إالرادي واملقدر ا فاظ وٕاذ ننوه كذ 
لرمغ من لك هذه الظروف الصعبة، فٕاننا  لمواطن،  ىل القدرة الرشائية 
دد من امللفات احلساسة اليت اكنت  ىل قدرهتا وجرٔهتا يف معاجلة  نؤكد 

ٔجور،  ىل رٔسها الرفع من ا ديدة، و ة  ل عقب لك والية حكوم تؤ
ل املثال ال احلرص ىل س   :ومهنا كذ 

 ستدال ٔطباء، واليت مل تتجرٔ احلكومات  509يل معاجلة الرمق  ل
ه  ب بعد ختر ٔصبح الطب ث  ام هبذا إالصالح، ح السابقة الق
كتوراه يف  اميل شهادات ا ي يتقاضاه  يتقاىض نفس املبلغ ا

ٔخرى؛ ات ا   القطا
  ي جعزت احلكومات السابقة ر اجلديد، ا س ثاق  ٕاخراج م

ذ سنة  ه م مهنا من موقعنا كربملان ، وقد سا1995عن ٕاخرا
مت بفض  ث س ه بعد جتويده، ح خرا ٕ لسيه يف إالرساع  مب
ي ينقسم  مع، وا لية ا رب  ر  س لرفع من  مة  ليات  تزنيل 

ت ٔفقي؛: ٕاىل ثالثة مستو مع ا مع الرتايب وا ايل وا مع ا   ا
 سرتداد ملستحقات املقاوالت من ال رضيبة معاجلة مجيع طلبات 

ال من  13ىل القمية املضافة مببلغ  مليار درمه، مما سميكن مستق
اع من طرف ٕادارة  ة الفورية لطلبات إالر راسة والتصف ا
ىل  الرضائب، قصد تعزز وتقوية سيو املقاوالت واحلفاظ 

  توازهنا املايل؛ 
 ة والتعلمي؛ ٔهيل قطاعي الص   ت
  رسيع وثرية تزنيل ورش ىل  عية، بعد تعيني العمل  ج امحلاية 

ذ  ٔعضاء احلكومة م   ؛2021ٔكتور  7ال امل 
  ي يعد اء البحرية، وا ٔح ربية ا ٕاخراج إالطار القانوين لقطاع 

ال؛ ر هبذا ا س شجيع  ستدعي  ام، مما  دا و ا وا   قطا
  صاد الوطين وحتريك ق متويل  ة وجريئة  ٕاجراءات معلية جشا

لرمغ من غياب الرؤية ويف ظل ا صادية الوطنية،  ق ورة 
ري مسبوقة املية  صادية    .وضعية اق

سامه يف تزنيل ورش  ٔن  ٔحرار  لنا الرشف يف فريق التجمع الوطين ل
لهيا  رشف  عية وتعممي التغطية الصحية مجليع املغاربة، واليت  ج امحلاية 

س احلكومة خشصيا، ويتابع مسارها رية،  رئ بدقة وبتفاصيلها الصغرية والك
ل . وفق التوجهيات السديدة والصارمة جلال امل لبية دا ٔ ومن موقع ا

مك جتهتدون يف  ٔ رة احملرتمة،  لس املوقر، نؤكد لمك، السيدة الوز هذا ا
ي  متعي، وا متويالت الرضورية لتزنيل هذا الورش ا البحث املضين عن ا

يد ٔ لك ت ل ٕاقرارها  سيؤسس  ٔ ي نناضل من  عية، ا ج و 
  .مجيعا لك من موقعه

عية يه رافعات دامعة لتقوية  ج ت  ٔولو ق هذه ا ٔن حتق ٕاننا نعترب 
لية، ودعوتنا  ال املستق ٔج سانية املشرتكة ل سك الوطين والقمي إال ال

رسيع تزنيل اجلهوية لتحسني احلاك مة الرتابية لحكومة يف هذا الباب ل
هود التمنوي  شود بني ا ق التوازن امل ٔفق حتق الية، يف  ومعاجلة الفوارق ا
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دة ىل  ة    .العام وبني خصوصية لك 

س   ،السيد الرئ
دد من مشاريع  ا يف ٕاخراج  ر ائيا  لقد معلت احلكومة جمهودا است

ل  القوانني والنصوص التنظميية املؤطرة لعمل احلكويم، يف ٕاطار التفا
مج احلكويم وتقرر  ، واليت تضمهنا الرب ال امل ات  الرسيع مع تو

ر منوذج التمنوي واليت خنص    :ا
  ر؛ 03.22مرشوع قانون ٕاطار رمق س ثاق    مبثابة م
  متمي القانون رمق  27.22مرشوع قانون رمق مبثابة  65.00بتغيري و

ٔساسية؛مدونة التغط    ية الصحية ا
  ملنظومة الصحية الوطنية؛ 06.22مرشوع قانون ٕاطار رمق   يتعلق 
 عية؛ ج ة املتعلقة بتعممي امحلاية    تزنيل املراسمي التطبيق
  ث ة الواردة يف قانون إالطار، ح لص املشاريع امخلس املرتبطة 

ٔراكن ومعا ٔسبوع املايض، واليت ستغري  م ا مل توفقمت يف ٕاخرا
ة ببالد   .قطاع الص

ٕالجامع، ومل يبق سوى  ا  خرا ٕ مشاريع سامهنا مجيعا يف إالرساع 
ٔ هذه إالدارة  ل لها، وهنا نطرح مسؤولية إالدارة، فٕاذا مل تتعب ٔم التزنيل ا

ٔوراش، فٕاننا  طق املسؤولية واملواطنة الصادقة يف تزنيل هذه ا ال  - وفق م
د، ٕاذن - قدر هللا  لف املو ٔي مربر، وال احلق ليك نفشل  سن مل يعد لنا 

ل ٔوراش اليت نعتربها اسرتاتيجية وحمورية يف املستق   .يف تزنيل لك هذه ا
ة السابقة  ت احلكوم الل الوال لتفات ٕاىل التقصري املرتامك  ودون 
ٔحرار ندعو  د، ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل يف ورش ٕاصالح التقا

لمرور ٕاىل ا ظومة احلكومة  ة القصوى ٕالصالح يفيض ٕاىل تزنيل م لرس
ام"القطبني  اص"و" قطب  اسية " قطب  ات مق ٔي ٕاصال لتفادي 

ىل دميومة  ٔن حيافظ  ه ال ميكن  ٔن هذا التو ىل اعتبار  ال،  ديدة مستق
ني يف هذا الصدد ٕاىل تزنيل  ة، دا هذا النظام ٕاال لبضع سنوات ٕاضاف

ي ن  د، ا ظومة التقا ل الوفاء ٕاصالح م ٔ ه من  ميوم ا  ق ال حق عتربه 
ىل املدى الطويل   .لزتاماته 

ٔزمة  ف  رة، لتخف ٕالجراءات اليت اختذمتوها، السيدة الوز وٕاذ ننوه 
الل رصدمك لـ  د من  لتقا مليار درمه لفائدة هذا  2الصندوق املغريب 

ديدة حتسب لهذه احلكومة، وتعط ي ٕاشارة الصندوق، فٕاننا نعتربها سابقة 
ٔرق حكومات سابقة،  ي  اعهتا يف التعاطي مع هذا امللف ا ٕاجيابية لش
ٔزمة الصندوق لضامن  ل شامل ودامئ  جياد  ٕ رسيع  ٔن يمت ال ٓملني 

ه   .دميوم
ٔداء املؤسسات واملقاوالت  ل لك ٕاجيابية تزنيل ورش تقوية  س كام 

مثر، هبدف الرفع من  و مكس ة لتحسني دور ا صادي العموم ق منوذج  ا
ي  ة يف مدلول القانون إالطار، وا لمؤسسات واملقاوالت العموم واملايل 

عية الكربى  ج ٔوراش  ديد ملواص دمع ا عي  سا لعقد اج ٔس نعتربه ت
  .ببالد

ادة  رسيع وثرية وضع خمططات ٕال لهذا، ندعو يف هذا الصدد ٕاىل 
ٔو تطورها وكذا مراجعة اس رية والتمنوية ورشوط هيلكهتا  س رتاتيجيهتا 

ا  لقطاع العام لضامن دميومة منوذ متويلها لتدعمي هذا إالصالح الشمويل 
لية منيهتا املستق ٔسس  صادي واملايل وٕارساء    .ق

ططات  ذ ا لزتام، واصلت احلكومة تنف وبنفس اجلدية و
د سلس ٕاجراء الل اع ق سرتاتيجية الكربى من  ت من حتق ات مك

فضل خمطط  صادي، ف ق عي و ج ىل املستويني  نتاجئ ٕاجيابية 
س" صادية " ٔليوت ق ىل ماكنته  متكن قطاع الصيد البحري من احملافظة 

ائية  ا ذو خصوصيات ج ٔنه يبقى قطا ، ٕاال  ورو ٔزمة  ره ب ٔ دم ت وضامن 
ىش مع تطلعات املهنيني يف التعاطي إالجي ات اجلبائية ال ت ايب مع إالصال

اء هبا مرشوع قانون مالية سنة  ة اليت  ا   .2023القوية والش
رة  ربت عهنا السيدة وز شيد مبقاربة احلكومة اليت  ويف هذا إالطار، 
مع  ىل مرشوع قانون املالية  اقشة التعديالت املقدمة  الل م املالية 

د السنة املق ث و  مبعاجلة لك إالشاكليات قطاع الصيد البحري، ح
ىل القمية املضافة،  رب ٕاصالح ورش الرضيبة  شها هذا القطاع  اليت يع
ىل  ن  لبية لك إالجراءات اليت طالبت هبا، مؤكد ٔ ث حسبت ا ح
دا،  ا وا عتباره قطا اء البحرية،  ٔح ر يف قطاع ا س شجيع  رضورة 

ق العدا سعى ٕاىل حتق لرثوة  الية بني اجلهات، خصوصا مشغال ومدرا   ا
ي  يل اخلام، وا ا دنية من الناجت ا ت م ت اجلهات اليت تعرف مستو
سهيل  ل  ٔ ٕالجامع، من  ليه مجيعا  ا  ي صادق ىش مع القانون ا ي

اء البحرية ٔح ر يف قطاع ا س   .شجيع 
ٔن  شها، البد  متعية اليت نع ة ا ينام ٔدوار ويف سياق هذه ا شيد 

ىل النظام  ٔمن واحلفاظ  اب ا ية يف است ٔم زة ا ٔ الهامة اليت تقوم هبا ا
لية  ٔمن هو ا ٔن ا ث نعترب  العام ضد لك مظاهر إالجرام والتطرف، ح
ام  لق مثر الوطين يبادر  يب واملس ٔج مثر ا ٔساسية اليت جتعل املس ا

يازات  م رات لالستفادة من نفس  لهيا س والتحفزيات اليت تنص 
  .القوانني اجلاري هبا العمل

ىل  ة  ة امللك بار لقواتنا املسل الل وٕا اسبة نقف فهيا وقفة ٕا ويه م
دتنا الرتابية، كام  فاع عن و س محلاية احلدود وا ال ونف ما تبذ من 
ٔمن  ال وساء ا ية من ر ٔم ر لاكفة القوات ا ه نفس التحية والتقد نو

دة والوقاية الو  ية والقوات املسا ٔم زة ا ٔ رك املليك وخمتلف ا طين وا
ادة الرشيدة جلال  ، حتت الق ٔمن وسالمة ب ىل  سهر  املدنية اليت 

  .امل
ه  ية، اليت توا ٔم زة ا ٔ ٔيضا ٕاىل لك ا ر موصوالن  الشكر والتقد

صالها،  اهدة ٕاىل اس سا الظاهرة إالرهابية وسعى  شتغل ليل هنار ب
ا  داء ب وخصوم ٔ خ املتواطئة مع  ات إالرهابية ا ابعة امجلا يف م
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ة واليقظة اليت تتعامل هبا،  اق الس وهني  ات اململكة، م زجعهم جنا ن  ا
ٔصدقاهئا  ة وتعاوهنا البناء مع رشاكء اململكة و ٔدوارها اخلارج ن ب ومشيد

ٔشقاهئا   .و

س   ،السيد الرئ
ىل ال تف ٔستحرض جحم املهام اجلسمية امللقاة  ٔن  وتين الفرصة دون 

ابعهتم، واليت لن  اهدة لضبط املمتلصني وم سعى  ة اليت  إالدارة الرضي
ٔطر ذات  ىل توظيف  ة  تنجح يف ذ ٕان مل تعمل هذه إالدارة الرضي
ىل ٕاخراج هذه  ة، مع العمل  لرفع من قدرات حتصيل املوارد العموم كفاءة 

ٔي ا ز من  ٔي تنا ٔو  ت السياسية الضيقة  ٔطرها من لك احلسا لوزارة و
جهتاد يف ٕابداع احللول،  نضباط و ا يف  عتبارمه منوذ نوع اكن، 

نا املايل ٔم ق  ل حتق   .شتغلون بتفان يف س
ٔحرار، مبعية  ره، ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل وتبعا ملا سبق ذ

س  لبية،  ٔ ٔ اليوم من لفائنا يف ا شعر جحم املسؤولية وجسامهتا ونتعب
ق فرص إالقالع التمنوي  ىل حتق س احلكومة  دة السيد رئ ل مسا ٔ
رب  متع،  ت ا لعدا التمنوية الشام واملنصفة للك مكو شود املرخس  امل
لتايل ٕاجناز ما تعاهد  ل للك هاته القوانني وإالجراءات، و ٔم التزنيل ا

  .ملغاربةليه مع ا
فاع عن  ٔحرار،  ويف اخلتام، سيحرص فريق التجمع الوطين ل

ة، لتجويد قانون املالية لسنة  قرتاح ادراته   2023مواقفه السياسية وم
اوب مع انتظارات املواطنات  لبية يف ٕاطار الت ٔ لفاءه يف ا مبعية 

ٔي ش الكرمي هلم و ضا ضامن واملواطنني وتوفري الرشوط الالزمة لضامن الع
رة والسيد  لسيدة الوز ن شكر  عيني، جمدد ج ستقرار  التوازن و
رهتم واشتغاهلم  ا ٔزمة بصربمه وم ة هذه ا ىل جشاعهتام يف موا ر  الوز

جراءات ملموسة ٕ ؤوب    .ا
ٔكرث من  ئنا وموقعنا، بل  ، سندافع عن هذا املرشوع حبمك ان

ستجيب الن  ٔنه  متلكه  ٔزمة، ذ س ه ا تظارات الطبقات الشعبية ويوا
ائد سيايس، بل  ٔي  بزتاز وحيارب الريع، وال يتو من ذ  ورفض 
ديدة ما بني امللزم وإالدارة، عنواهنا الصدق  اوزه ليك يؤسس لعالقة  يت
لبالد،  ة العليا  ل تو املصل والوضوح يف التعامل، لك ذ يف س

ٔن املعارضة مع نعني ب ستطيع  مق ٔسف ال مت بدائل موضوعية، ولن  ا
اع   .إالتيان مبثل هذا املرشوع الواقعي إالرادي الطموح والش

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ىل رحب الوقت   .شكرا 
ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

س    .احملرتمتفضل السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔنية، ومبوضوعية 2023نقرٔ مرشوع قانون مالية سنة  عندما ، قراءة م
عية،  منوية وسياسة حامية اج ٔمام سياسة  ٔننا  دا  رخيية، ندرك ج
ىل التوايل، مفالية السنة املق ٕان شاء هللا،  لسنة الثانية  تتكرس وتتعمق 

ٔزما يئ مطبوع  ه حتت ضغط سياق دويل وب اءت ف ي  لقدر ا ت و
اءت مؤكدة وفاء احلكومة، لالسرتاتيجية  ي  لقدر ا اطر،  وحمفوف 
ال امل دمحم  عية، اليت ما ف  ج و  ة لبناء ا ة السام امللك
ندماج  لهيا خلدمة تقدم الوطن وتقوية  ٔيده يؤكد  السادس نرصه هللا و

ٔه ا ب لمواطن املغريب، جمسدة بذ الزتا عي  مج ج داف الرب
منوذج التمنوي اجلديد   .احلكويم الطموح وا

رب  ع لسياسة حكومة اقرتاع الثامن من شت نع  2021فاملت ال  -سيق
ديدة، يف مسار بناهئا لقوهتا  -حما  ل يف مر  ٔن اململكة املغربية تد

ة بتداعيات احلرب الروسية  ولية املطبو الوطنية، فرمغ الظروف ا
راني ٔو ة اليت ا قد ت بندرة  -ال قدرها هللا  -ة، والسنة الفالح

صاد الوطين، فٕان  ق ىل  ساقطات املطرية، مما قد يؤر سلبا  ال
صادية  ق رن خلطاب التبايك ومل ختت وراء املؤرشات  احلكومة، مل 
عية  صادية واج سياسة مالية واق هثا  ش ، وواصلت  لمر الصعبة 

س ة، ت و طمو ي ارتضته ا منوذج التمنوي املغريب ا ضيات ا جم مع مق
لها   .املغربية ملستق

ة السياسية الفريدة اليت جتلت يف سياسة احلكومة  ا ٕان هذه الش
ٔد واقعية  ش  ٔننا نع ىل  ىل يشء، فٕامنا تدل  احلالية، ٕان اكنت تدل 

ة، فاململكة املغر  ىل قوة دولتنا الوطنية النام بية اليوم، وكام هو وملموسة 
ات  ة حكمية، جتسد التو ادة ملك متتع بق  ، ٔربعة عرش قر ذ  رخينا م
مج  سجمة قوية وبرب لبية م ٔ تخبة ب ٔمة املغربية، ولها حكومة م التارخيية ل
ٔمة يف قرارات وبىن مؤسساتية  ات ا هنض عن تصور يرتمج تو منوي 

منوية ٔهداف واقعية    .و
عي واملغرب اليو  ٔساسه حوار اج عي،  سمل اج متتع  م وامحلد  

ادة احلكمية  لمواطن املغريب، حتت الق عي  ج ندماج  يك، يقوي  دينام
  .لصاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا

ه  ستحرض، بفخر ما حقق و املغربية اليوم، عندما  زتاز  وزيد ا
بلوماسية املغربية من ات صاحب اجلال امل  ا انتصارات بفضل تو

برية، قار  سبات  ق مك ٔيده، واليت لكلت بتحق دمحم السادس نرصه هللا و
ايت سنة  ذ تقدمي اململكة املغربية ملبادرة احلمك ا ، مما 2007ودوليا، م
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ٔمن ٕاىل استصدار  دتنا الرتابية، ودفع جملس ا اورات خصوم و ٔفشل م
ىل احلل املغريب لهذا ، ا2654القرار  ة  ٔضفى املزيد من املصداق ي 

عل   .الزناع املف
هتز هذه  شارن، ن لس املس ٔصا واملعارصة مب لهذا، فٕاننا يف فريق ا
ٔمن  رك املليك وا ة وبعنارص ا ة امللك لقوات املسل شيد وننوه  املناسبة ل

دة والوقاية ن ال  الوطين وإالدارة الرتابية والقوات املسا املدنية، ا
ه واستقراره ٔم دة الوطن و فاع عن و دا    .يدخرون 

و والوطن املغربيني كذ لك ما  زتاز والفخر  ومن دواعي 
هئم الوطين  13تقوم به ساكنة اجلهة  من مغاربة العامل املعربن عن قوة ان

ىل املسامهة ا صاد الوطين وٕارصارمه  امئ لالق لفعا يف التضامن ودمعهم ا
ٔكرث من  - كام تعلمون  –الوطين، ولقد وصلت حتويالهتم  مليار  71.4ٕاىل 

اوز عتبة  ٔن تت مليار درمه ممت السنة احلالية،  100درمه، ومن املتوقع 
ان  صادي مضن الب ق وهو ما مييل سن تدابري تعزز حضورمه السيايس و

  .املؤسسايت لبالد

رة احملرت    مة،السيدة الوز
معان لعرضمك التقدميي والتفصييل القمي ملرشوع  ٕ ٔن اسمتعنا  لقد سبق 

ق بني 50.22قانون  ق لتوازن ا اء ليقدم تصور احلكومة  ي  ، وا
مج  عية لبالد والزتاماهتا املسطرة مضن الرب ج صادية و ق راهات  إال

  .احلكويم
ة ا جيابية املهنجية احلكوم ٕ ل وننوه  س داده، واليت وٕاذ  ملعمتدة يف ٕا

ات نظر  ع ٕاىل و س ت احلكومة من  شارية، مك انطلقت من مقاربة 
عي  ج ث اكنت جو احلوار  عيني، ح ج صاديني و ق الفرقاء 

ٔكتور  رية  ٔ لمرشوع،  2022ا اقشة العنارص اجلوهرية  فرصة لتقدمي وم
شلك إ  ابت  ٔن احلكومة كذ است ات كام  قرتا لتوصيات و جيايب 

لتخطيط  ة  الواردة يف التقرر السنوي لبنك املغرب وتقارر املندوبية السام
داد مرشوع القانون املايل  ن ٕا ت، ٕا ٔجرٔة قانون ٕاصالح اجلبا   .2023و

رة احملرتمة   ،السيدة الوز
لتصويت العديد من  لينا اليوم  حيمل مرشوع قانون املالية املعروض 

رجعيات الهامة املؤطرة بتوجهيات صاحب اجلال يف جمال استكامل امل
ر رافعة  س ارية ومعاجلة ٕاشاكلية املاء وجعل  التغطية الصحية إالج
اء يف خطاب صاحب اجلال  صاد الوطين، كام  ق ٔساسية ٕالنعاش 

تاح الربملان 2022ٔكتور  14بتارخي    .مبناسبة اف
ٔسس مرشوع ال منوذج التمنوي يف جمال تعزز كام يت ىل مرجعية ا قانون 

عية كنقطة قوة يف وثيقة مرشوع قانون  ج رشي وامحلاية  الرٔسامل ال
  .مليار درمه 51املالية، واليت تبلغ لكفهتا 

ٔسس  ىل تعزز  زتاز العزم القوي ملرشوع قانون املالية  ل  وس
ىل تعممي ور عية، القامئة  ج و  عية، وذ ا ج ش امحلاية 

ٔزيد من  ، وهو ما يضمن  9.5بتخصيص  و مليار درمه من مزيانية ا
ٔرسة من وضعية هشاشة 4ٕاخراج    .ماليني 

ٔن شعار  شارن نعترب  لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا
ت الكربى يف  ٔولو عية يعين يف جوهره جعل املواطن مضن ا ج و  ا

ٓزر مس  ادئ التضامن والتاكفل والت رسيخ م الل  لسل إالصالح، من 
عي، وهو ورش معلت  ج ٔسسة احلوار  عي، وينطلق من م ج
ىل جوالهتا  اللزتامات املالية املرتتبة  ىل الوفاء  ربها وزارمك  احلكومة و

از البو 6.7مبا يقارب  ٔسعار  ن مليار درمه، مقابل متسك احلكومة بدمع 
رب صندوق املقاصة، واليت رمغ الضغوط واللكفة املالية،  ق  ق والسكر وا
ث  لمواطنني واملواطنات، ح متسكت احلكومة وبقوة حبامية القدرة الرشائية 
شيد جبرٔة احلكومة وجشاعهتا يف سياق دويل وظروف  ٔن  نا ٕاال  ال ميك

ة، قد تنذر  اخ   .سنة صعبة - ال قدر هللا  -م

س احملرتم،السيد الر    ئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

متعية، اليت  شارن جتعلنا نلتقط إالشارات ا ا يف جملس املس ٕان متثيلي
متع، حفصيلتنا يه اليت ستجعلنا  ل واقعي، متاشيا مع نبض ا حتتاج لتفا
لسياسة نبلها ورخس الثقة يف املؤسسات ٔرحيية ونعيد    .نذهب ٕاىل الناخب ب

د هذا املرشوع يف سياق اخلروج من اجلاحئة وجتاوز تداعيات  ٔ لقد 
ت  سب صاد العاملي، واليت  ق ىل  رانية املتواص  ٔو احلرب الروسية ا
امليا  ٔسعار احملروقات  ٔسعار، الناجت عن ارتفاع  ة تضخم وارتفاع ل يف مو

ت   . ولكفة الشحن والنقل واملضار
ه العام، نتلمس اطق  ووفق التو وجود ٕارادة لالستفادة مما يقع مضن م

مثرن هبذه  لمس ياز  م ٔوىل  ة ا شلك الو ٔن املغرب  ر، ذ  التو
ٔمين املستقر،  سرتاتيجي، والوضع ا ة ملوقعه اجلغرايف  املناطق، ن
ادة صاحب اجلال امل دمحم  والتداول السيايس السلس، حتت ق

رات حمورية، ٕاذ السادس حفظه هللا، وهو ما م كن من استقطاب اس
ٔكرث من  بية املبارشة ٕاىل  ٔج رات ا ة لالس  19.5وصلت التدفقات الصاف

  .مليار درمه عند ممت غشت يف السنة احلالية
ٓخر، يتجسد يف ٕاجياد  ىل السطح حتدي  ، يطفو  فضال عن ذ

ٔصبح واقعا  ي  لتعامل مع ٕاشاكلية اجلفاف، ا و يتطلب اسرتاتيجية  ب
ليات تدبريها  مثيهنا وتطور  ىل املوارد املائية و لحفاظ  سياسة مشولية، 
ددة ودراسة ٕاماكنيات استعامل الطاقات  وكذ استعامل الطاقات املت

لية ماء البحر   .القلي الاكربون اكلطاقة النووية لت
ه املرشوع املايل  اء ف ي  ويل وإالقلميي ا لسنة وخبصوص الوضع ا

ىل 2023 ملعقدة، وتلخيصها  صادية العاملية  ق ، ميكن وصف الوضعية 
ٓيت   :الشلك ا

احئة  ٔوال، - د"تداعيات  هبا الصحي "19- وف ا ، يف 
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ىل سالسل  ٔورانية  عي، وتداعيات احلرب ا ج صادي و ق و
ٔقطاب اجليو   ٕاسرتاتيجية؛-إالنتاج وشبكة التوريد، والتنافس حول ا

حتاد إالفريقي سنة  يا،ن  - د اململكة 2017العودة ٕاىل  ، مما سا
صادي  ق ندماج  هتا يف القارة و رسيع خطوات تقوية ماك ىل  املغربية 
ٔوىل  إالفريقي وتنويع الرشااكت وحامية مصاحلها وخصوصا القضية الوطنية ا

سرت  رب التعاون  ه إالفريقي  ٔمن، والتو ل جملس السمل وا اتيجي من دا
صاد  ٔمن واستقرار واق سهتدف  ي  ٔنبوب الغاز ا دو من  15الل 

ٔكرث من  ل  ا واملغرب وموريتانيا، وهيم مستق سمة  440غرب ٕافريق مليون 
 من ساكنهتا؛

سهتداف لثا،  - ٕالضافة ٕاىل مشلك الهجرة الرسية املغلفة 
ت اجلهادية وشباكت اجلرمية امل  نظمة وتواصل اململكة وحتالف التنظ

ة والتنافس اجليو ملنطقة إالفريق ت  نقال   .اسرتاتيجي حولها-مسلسل 

لية، فٕاذا اكن صيف  ا راهات ا ملغرب عرف  2022وخبصوص 
ٔعقب  ي  لية، والرواج ا ا ة ا ة حتريك جع السيا صاد ن انتعاشا اق

ٔن هذا ال مي  خلارج، ٕاال  نع من استحضار مشالك توافد املغاربة القاطنني 
يل فه من : من ق ىل من لقي ح لرتمح  اسبة  ت، ويه م حرائق الغا

ٔدى  ٔزمة املاء، مما  املواطنني ومن شهداء الواجب واجلفاف وما رافقه من 
ىل  ىل احلوارض وانعاكس  ج عنه من ضغط  ٕاىل الهجرة القروية، وما سي

ه املعمتد يف ٕاطار سياسة املدينة، دون راجع القمية املضافة  التو ٕاغفال 
، وما عرفه من ارتفاع التاكليف خبصوص املوايش  صاد لقطاع الفال اق

ة الت الفالح   .وا

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔن السنة املالية  ويل يتفقون  صادي العاملي وا ق ٔن  لش ني  لك املراق

جلو  -ال حما  -املق وما بعدها ستكون  اب عن معاد ثنائية حمكومة 
ولية الصحية  ت ا د ٔزمات املتتالية والت ر ا ٓ تتعلق بتدبري 
دم  صادية، يف سياق دويل مضطرب، ِمسته البارزة  ق واجليوسياسية و
سمح  لمملكة، مما  ٔوراش إالسرتاتيجية الكربى  يقني وحتدي تزنيل ا

لتعهدات املقدمة لصاحب اجلال والوفا نتظارات املغاربةاللزتام    .ء 
ة من  2023ويطرح مرشوع قانون املالية  ددا من الفرضيات ومجمو

رزها ٔ   :املعطيات، سبق ان استحرضمتوها، من 
ياطي العم الصعبة  - ياطات  6ٔوال، بلوغ اح ٔشهر، ٕاذ تعززت اح

ٔكرث من   2مليار درمه بتارخي  337اململكة من العم الصعبة لتبلغ 
رب    ؛2022شت

ٔول مرة  –مليار 300نيا، رصد  - ىل  -و ة  ر العمويم، موز لالس
 :الشلك التايل

 ر  مليار درمه؛ 45: صندوق دمحم السادس لالس

  ة  مليار درمه؛ 140.5: املؤسسات واملقاوالت العموم

  ات الرتابية  مليار درمه؛ 19: امجلا

   و املسرية ت اخلصوصية ومصاحل ا املزيانية العامة واحلسا
  .مليار درمه 95.5: شلك مستقل

سامه يف استدامة  - ائية  ل است لثا، كام حققت اململكة مداخ
ائدات لك من الفوسفاط، واليت بلغت  رب ارتفاع  ات،  إالصال

ر السيارات اليت بلغت  77.9 رمه، مليار د 66.7مليار درمه وتصد
يارات  ٔمر راجع لالخ عند ممت شهر غشت من السنة احلالية، وهو 
ادة الرشيدة لصاحب اجلال  لمملكة، حتت الق صادية العقالنية  ق

  .امل دمحم السادس نرصه هللا
ات العامة ملرشوع قانون  ىل ٕادراج 50.22ولقد معلت التو  ،

ة ٕاشاكلية تدبري املوارد املائية، بعد خط الل موا اب صاحب اجلال 
ىل  ة سياسية  رية، والعمل يف ٕاطار حرف ٔ رشيعية ا ورة ال تاح ا اف
صاد الوطين،  ق ه ٕانعاش  الية مضن تو لعدا ا ٕادراج النقطة املتعق 
ات املعوزة  سهتداف الف مع املبارش  ه حنو ا ر والتو س رب دمع 

ٔن السياسات واملستحقة لهذه التعويضات، بعدم ديدة  ا تبني وفق تقارر 
لني وضعف  ة تعدد املتد ٔعطاب، ن شوهبا  عية والربامج املعمتدة  ج
ٔكرث  ات ا دم اسهتداف الف ر و ٔ لتقائية، مما شلك حمدودية ا
منوذج التمنوي  ٔيضا تقرر جلنة ا لص ٕاليه  ي  استحقاقا، وهو الطرح ا

سهتداف امل    .بارشعوة ٕاىل 
ٓفاق مرشوع مالية سنة  رشاف  ٔوال،  2023ٕان اس ا،  ستدعي م

الل سنة من معر هذه احلكومة، ويه  قه  ىل ما مت حتق الوقوف 
سمترارية، وهو ما مت فعال رمغ التلكفة  إالجنازات اليت اكن رهاهنا هو 
ر، كام وقع سنة  س ف خمصصات  املالية، ٕاذ مل تعمد احلكومة ٕاىل توق

ف  2013 ر هو  15بتوق س ٔن  ر، وحنن نعمل  س مليار درمه من 
ي خيلق الرثوة   .احملدث ملناصب الشغل وا

  :وميكن تلخيص هذه إالجنازات املهمة كام ييل
لغ مايل وقدره  - د م ع لمقاصة،  ة   16ٔوال، تغطية مصاريف ٕاضاف

د مايل وقدره  ع مع ملي 12مليار درمه، وسن مرسوم  ار درمه، 
  دد من املؤسسات إالسرتاتيجية؛

سبة  - ٔداء مستحقات املقاوالت ب اوب احلكويم ب ، %100نيا، الت
ريل  ٔ ل ممت شهر  ن املرصح به ٕاىل 2022ق لغ ا ٔداء مجموع م رب   ،

ي بلغ 2021هناية  ىل  13، وا مليار درمه، مما خفف الضغط 
و كقدوة يف    . لزتاماملقاوالت، واختذت ا

ٔن احلكومة قد معلت  لمواطنني، جند  ىل القدرة الرشائية  ولحفاظ 
  : ىل
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لكفة استرياد  10ٔوال، دمع القمح بـ  - ٔن  ٔساس  ىل  مليارات درمه، 
ة  1.3مليار درمه، ٕاضافة ٕاىل  8.5القمح جتاوزت  مليار درمه املو

لني؛ ق الوطين من القمح ا ق  مع ا
سعة نيا، النفقات ا - ٔشهر ال رمس ا از البوطان،  مع  صصة 

ٔوىل من سنة  سبة 2022ا ا ب   ؛%70، واليت جسلت ارتفا
ي وصل ٕاىل  540لثا، دمع النقل العمويم بـ  - ، ا مليون درمه شهر

رب  3.2 ٔن يصل ٕاىل 2022مليار درمه ٕاىل ممت شت ، ومن املتوقع 
 ؛2022ماليري درمه مع هناية سنة 5

ر رابعا، رص - - ٓ د من  ل ايل  ستع مج  لرب د عرش ماليري درمه 
؛ ت صاحب اجلال ذا لتعل  اجلفاف، تنف

مع  290امسا، ختصيص  - ة إالطار  مليون درمه يف ٕاطار االتفاق
ين  ستغل الفرصة لن ت، وهنا  الساكنة املترضرة من حرائق الغا

الهتم إالجيابية  الل تد ت  الل ىل موظفي املياه والغا الرسيعة 
ىل تنوع  رية محلاية امل الغابوي واحلفاظ كذ  ٔ ة احلرائق ا مو

ت؛  احليوا
  سادسا، ٕانعاش القطاع السيا مبلياري درمه؛ -
ب من  - ء ودمع الك ٔسعار فواتري املاء والكهر ٕالضافة ٕاىل دمع  سابعا، 

مع  الل ا شلك سلس، من  راسية  ٔمني انطالق السنة ا ل ت ٔ
ة اكليف الطبا ٔمثنة الورق و لمهنيني يف ظل ارتفاع    .املبارش 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
بة  ىل موا لينا،  لقد معل مرشوع قانون املالية املعروض 
ة  شجيع الصنا ة ٕاىل  واء الرام سرتاتيجيات الوطنية يف جمال ا

ىل هذه املواد، ينص مرشو سري حصول املواطنني  ع القانون الوطنية، وت
ات  ٔدوية واملنت ة من ا مو ادة هيلكة التعريفة امجلرية  ىل ٕا كذ 
ة، واليت تتطلب مصاريف  ٔمراض املزم الصيدلية املعدة خصوصا لعالج ا
ات  ٔدوية واملنت لهيا، ويقرتح املرشوع ٕاعفاء هذه ا ل احلصول  ٔ مة من 

سترياد   .الصيدلية من رمس 
ة الوط  لصنا ض ودعام  مت ختف وايئ، س ٔمن ا لسيادة وا قا  نية، وحتق

ات الصيدالنية ىل بعض املنت سترياد    .رمس 
ضيات القانون  لرضائب، مت تزنيل مق ىل مستوى املدونة العامة  و
رب  ٔعامل،  اخ ا ٕالصالح اجلبايئ، مما سميكن من حتسني م إالطار املتعلق 

الل ا لني  تلف الفا ٔربع القادمة، توضيح الرؤية  الل لسنوات ا من 
سبة مسامهة الرشاكت الكربى   .الرفع التدرجيي من 

عي، فٕان مرشوع قانون مالية لسنة  ج ال  ٔما يف مستوى ا
الل اختاد إالجراءات التالية2023 عية، من  ج و    :، جسد شعار ا
ل اسمترار  26ٔوال، رصد  - ٔ دمع مليار درمه لصندوق املقاصة من 

لني؛ لقمح ا ق الوطين  ق ن والسكر وا   ٔسعار البو
عي؛ - ج لحوار  ر املايل والرضييب  ٔ   نيا، تفعيل ا
اقة 500لثا، ختصيص  - لجمعيات العام يف جمال إال   .مليون درمه 

ٔرس واسهتداف  مع املبارش ل مع تدرجييا، عند تزنيل ا مت رفع ا كام س
ات املعوزة واملست عي الف ج ل  ىل الس د  الع لتعويضات،  حقة 

مت  ي س مع وضامن جناعته، ا ٔساسية ملنح ا لية ا عتباره ا د،  املو
الل سنة  ات اململكة ورصد كذ  2023تعمميه  مليار  1.6ىل اكفة 

متدرس  مع املرشوط  مج ا سري"درمه لرب دا "ت مت اس ي س ، ا
  .2023لية هناية سنة لتعويضات العائ 

عي لفائدة  ج ه  مع السكن وفق التو لية  دث املرشوع  كام سي
ٔرس  ارش ل داث دمع م رب ٕا يس،  لسكن الرئ ن خمصصة  ين مسا مق
ش الكرمي،  لولوج ٕاىل سكن الئق، مكظهر من مظاهر الع ناء السكن،  الق

حها ات م انة ويف   .وحيدد نص تنظميي شلك هذه إال
ىل مستوى ولق عية ملرشوع قانون املالية  ج رمجت السياسة  د 

ىل الشلك التايل ات    :القطا
ة - عية، : ف خيص الص ج لحامية  لورش املليك  بة  موا

رشية وحتسني  ٔهيل املوارد ال رب ت مت تطور املنظومة الصحية،  وس
داث  صبا ماليا؛ 5500ظروفها، مع ٕا   م

ظومة الرتبية والتعلمي، مت :ف خيص التعلمي - خبصوص ٕاصالح م
ٔويل، و رسيع تعممي التعلمي ا لرفع  1.8ختصيص ملياري درمه ل مليار درمه 

ليات ا ن من املطامع وا د دد املستف  .من 

ارطة الطريق ٕالصالح املنظومة التعلميية  ، 2026- 2022كام مت تزنيل 
سبة الهدر املدريس مبقدا دة كذ واليت هتدف ٕاىل خفض  ر الثلث وز

ٔرقام احلالية  ٔن ا ٔساسية، خصوصا و معدل متكني املتعلمني من الكفاءات ا
  .مقلقة
شغيل - ىل: ٔما ف خيص حتفزي املقاو وال  فلقد معل املرشوع 
  :ٕاقرار

استفادة املقاوالت وامجلعيات والتعاونيات احملدثة ما بني فاحت  - 1
ر  رب  31و 2015ينا رب  31، عوض 2026دج ، 2022دج

ٔو جتار وكذ املقاوالت العقارية  شاطا صناعيا  زاول  واليت 
؛ ري ذ ة ٕاىل  ستغالالت الفالح داماتيةو ست   و

مج  - 2 ر لق " ٔوراش"مواص تزنيل  روم  ي  ٔلف  250ا
صب شغل، املرصود   مليار درمه، هذا فضال عن  2.25م

مج  ر مج ، ٕاىل "انطالقة"مواص  ر صص " فرصة"انب  ا
 مليار درمه؛ 1.25 

ريها من الرضائب  - 3 ل إالعفاء من الرسوم امجلرية و ٔ متديد 
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 شهرا؛ 24والرسوم ٕاىل 
4 -  ، ال امل ا ٕاليه  ي د ر ا ٔجرٔة التعاقد الوطين لالس

ي يتو تعبئة  لق  550وا رات، و س مليار درمه من 
صب شغل 500 ٔفق سنة  ٔلف م   .2026يف 

الية، وهو  يف الشق إالداري ومستوى تعميق اجلهوية والسياسة ا
شارن، فٕان مرشوع قانون املالية  لس املس شدة مب ي هيمنا  العنرص ا

ٔهداف املهمة، ويه اكلتايل لعديد من ا   :اء 
 صالح إالدارة؛ ٕ رسيع    ٔوال، ال
  ٔمازيغية؛مليون درمه لتفعيل الطا 300نيا، ختصيص   بع الرمسي ل
  رب ختصيص ماليري درمه  10لثا، تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة، 

زيد عن  ماليري درمه ملواص تزنيل  6لجهات، ٕاضافة ٕاىل ما 
عية ج الية و مج تقليص الفوارق ا  .ر

ة اخلصاص  لسياسة املالية ملوا برية  ٔمهية  ٔوىل مرشوع القانون  كام 
وي  رب إالجراءات التالية ويه مهناالب   :يف املاء، 
  ماليري درمه ملواص ٕاجناز السدود الكربى  4ٔوال، ختصيص

  واملتوسطة؛
 و يف متويل مشاريع  1.5تعبئة  ،نيا مليار درمه مكسامهة من ا

لية؛   الت
  زويد املراكز القروية  1.4لثا، رصد مليار درمه كمتويل ملشاريع 

واور  ٔحواض املائية وا لرشب وجعل الربط بني ا ملاء الصاحل 
ال ومستداما   .ورشا مستع

رة احملرتمة،   السيدة الوز
صادي والسيايس ملرشوع  ق ه  ىل التو اليا  ين  ي ن لقدر ا

اهمك لتعميق 2023قانون املالية لسنة  رة ان ريد هبذه املناسبة، ٕا ، فٕاننا 
سبات هذا املرشوع،    :واليت حنرصها ف ييلمك

صاد  - ق ىل مستوى  بة العديد من التغيريات اجلذرية  ٔوال، موا
ات  ديدة واستفادة بعض القطا ات صناعية  الوطين كربوز قطا
ري املهيلك وٕاعامل  صاد  ق ة احلالية ومعاجلة ظاهرة  من الظرف

ك ٕاشاكل  الصه"تدابري لتفك   ؛ملا يف ذمة امللزمني" البايق است
ٕالجراءات والتدابري لتقوية املنظومة  - نيا، رضورة إالرساع 

ة التضخم وحامية القدرة الرشائية  اصة اسمترار موا عية، و ج
شغيل  ل مليثاق الرتبية والتكون وال ٔم لمواطن والتفعيل ا

ريها؛ ر يف الرٔسامل الالمادي و س   املستدام، و
ر يف الطاقا - س ٔسعار، لثا،  ة ارتفاع ا ، ن ت البدي

ىل  ات القامئة  رب استفادة الصنا ت املزنلية،  ر يف النفا س و

ىل  د  سا ىل وقود بديل، وس ٔفران مهنا، مما سميكن من التوفر  ا
ٔسعار الطاقة؛ سيب من تقلبات   التحرر ال

مج  - ر ر ٕاجيايب، ل" ٔوراش"رابعا، يعد  ٔ ا، و  ا حكوم كن ٕابدا
ٔكتور  دود  ٔكرث من اليت عرفت ٕاىل  ظر حصي  ، 2022حنن ن

ث استفادة حوايل  ٔلف خشص، وحنن نطمح ٕاىل هدف  80ح
د مع ممت سنة  250الوصول ٕاىل    ؛2023ٔلف مستف

ارق،  - ذري فهو ملف  ي حيتاج حلل  د ا امسا، ملف التقا
عية  ٔن تنطفئ وفق مقاربة مشولية اج صادية مبثابة مجرة البد  اق

ىل ٕاخراج القانون التنظميي لٕالرضاب  شلك موازي  مالية، والعمل 
رات  س ت ومراجعة مدونة الشغل جللب  وقانون النقا

بية ٔج   .ا

رة احملرتمة، ٕاىل رضورة التقليص  اهمك، السيدة الوز كام نثري ان
ه ٔفق التحمك ف   .التدرجيي لعجز املزيانية يف 

س،   السيد الرئ
رة احملرتمة،السيد   ة الوز

شارن احملرتمني، شارات واملس   السيدات والسادة املس
ق  ٔجنزته احلكومة، ونؤكد دمعنا الصادق لتحق لتنويه مبا  خنمت لكمتنا 

ىل مرشوع قانون مالية لسنة  ا إالجيايب  جمها، ونعلن تصوي ، يف 2023ر
اخ الثقة يف  رزانة، مضن م ت  ٔولو ب ا رت يض  ام وطين تق حلظة الت
ال امل دمحم السادس نرصه هللا،  ل، واستحضار خلطاب  املستق

ٔكتور  تاح دورة  اللته2022الل اف ث قال  املسؤولية مشرتكة، '': ، ح
كون ٔو ال  كون جامعيا، لصاحل الوطن واملواطنني،  ٔن  اح ٕاما    .''والن

ا الغيث وال جتعلنا من القانطني لهم اسق   .ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار  داد السيداملس   :حلسن 
س احملرتم،   السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ال حزب  دة والتعادلية ومن  لو ستقاليل  مس الفريق  رشف  ٔ
ٔتناول اللكمة يف ٕاطار املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية  ٔن  ستقالل 

  .2023لسنة املالية 
رب عن  ٔ ٔن  ٔعضاء الفريق،  مس اكفة  لكن يف البداية، امسحوا يل 
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زت  ٔس العامل من نتاجئ ممزية ا از مبا حيققه املنتخب املغريب يف بطو 
ٔطر وزارة  ل  هودات املبذو من ق اليا ا ٔحنيي  ٔن  ٔيضا والبد  رخيية،  و
ىل مسودة هذا  ال التعديالت  داد وٕاد ل ٕا صاد واملالية يف س ق

ستور، مع مضامني اخلطب  م مع روح ا ام  س ة املرشوع، يف ا امللك
ت الكربى اليت تطبع املر الراهنة د مج احلكويم والت ة والرب   .السام

  حرضات السيدات والسادة،
ٔيت مرشوع قانون املالية  ٔزمات  2023ي متزي بتوايل ا ة دولية  يف ظرف

ذ عقد ونصف من الزمن، وثقل اجلاحئة وما رافقها من  صادية م ق املالية و
ت وانتاكسات  رست اضطرا رانية، واليت  ٔو عية واحلرب ا صادية واج اق

ريا اشتداد  ٔ ٔسعار، و ٔزمة ا ال التضخم و ٔزمة وسامهت يف استف ا
وارث، خصوصا اجلفاف املزمن وحش  ة وما حتدثه من  التحوالت املناخ

ويل ىل املستوى ا   .املياه 
لسنة املالية  شف من مرشوع قانون املالية  س ٔن 2023وما   هو 

ٔزمات بقوة  ه توايل ا برية، جعلته يوا ة  ا سب م صاد املغريب اك ق
  .ومصود وعناد جممتعي ٕاجيايب قل نظريه

ل، هذه مقاربة  ر يف املستق الس ٔزمات  ه ا زال نوا لقد كنا وال 
صاديون  ق ورات"سمهيا  ٔننا ال )anticyclique" (مقاربة ضد ا ٔي   ،

ر سن سياسات التقشف يف س ٔزمة، خصوصا ف خيص    .زمن ا
ري العمويم سيصل السنة املق ٕاىل  س هود  ٔن ا رى  هكذا، 

ل فقط،  300 ست جمرد ثقة يف املستق مليار درمه، وهذه املقاربة يه ل
رادة وقوة وتبرص ٕ ىل جتاوز الصعاب    .ولكن يف قدرة املغرب واملغاربة 

كن ليكون ل ة هذا العزم مل  ٔن ي تنعم بالد والطم ستقرار ا وال 
ستقاليل ال تفوتنا هذه الفرصة  حن يف الفريق  ا ف اليت تعم وطننا، 
ٔمن  رك املليك وا دة وا ة والقوات املسا ة امللك ٔن حنيي قواتنا املسل دون 
ٔراكن  س  ىل ورئ ٔ ادة القائد ا ية، اليت تعمل بق ٔم زة ا ٔ الوطين وا

ال امل دمحم السادس نرصه هللا احلرب  ة  ة امللك لقوات املسل العامة 
ٔيدهيم، ونعرب هلم عن دمعنا  ىل  ود عن حوزة الوطن، وشد  ىل ا
ٔمن  ل  ٔ ؤوب من  لعمل ا امئ  الالمرشوط لتضحياهتم ولتجندمه ا

ٔه ة  ٔن   .الوطن واستقراره وطم

رة،   السيدة الوز
  السيدات والسادة،

احئة تدهور س السل إالنتاج وسالسل الزتود والتوزيع اليت رافقت 
ٔسعار النقل والنفط واملواد الغذائية، مما  ٔدت ٕاىل ارتفاع  ورو وما بعدها 
ذ سنوات، ويه  صاد العاملي م ق شهدها  ة تضخم مل  ٔدى ٕاىل مو

ٔى عن  ست يف م ٔورانيا، وبالد ل ة اليت زادهتا تفامقا احلرب يف  هذه املو
ن من  ني املترضر مع الفال ل  الوضعية وما قامت به احلكومة من تد

ٔثري  10اجلفاف وصل ٕاىل  ٔمر من صاحب اجلال والت ماليري درمه، وذ ب

لنقل تعدى  مع املبارش  رب ا ٔسعار  ماليري درمه، والرفع  5يف استقرار ا
هز  ي  ٔجور املوظفني وا رامه ودمع 8من  ب الوطين  مليارات من ا املك

ء بـ  ٔسعار املاء  5لامء والكهر لحيلو دون ارتفاع  ماليري درمه، 
ة بقدر يصل ٕاىل  ء ودمع املقاو السياح رمه  2والكهر ل ا مليار د

مج  ر رب  متدرس  سمترار يف دمع ا  40وختصيص حوايل " سري"و
ٔسعار الغاز وا ىل استقرار  لحفاظ  لني مليار درمه كدمع  ن والقمح ا لبو

  .والسكر، يف ٕاطار صندوق املقاصة
لهيا،  حمك  دود م ٔسعار يبقى يف  لك هذا اليش جيعل واقع ارتفاع ا
ل  نيا ود ل الطبقات ا لقدرة الرشائية د سبة  ل ٔهنا تبقى مرتفعة  رمغ 

  . الطبقات املتوسطة
ٔسعار  ض  ش متيش ٕاىل ختف يل طالب احلكومة  ن ا ىل اك الرضيبة 

لمحروقات، ولكن هذا  سبة  ل سهتالك  ىل  القمية املضافة والرضيبة 
ٔكرث، وحسنا  سهت  سورة اليت  ه الطبقات امل د م ستف إالجراء هذا س

ٔ لهذا إالجراء ٔهنا مل تل   .فعلت احلكومة 
سقط يف  جعة وٕارادية وواقعية، ومل  ٔزمة اكنت  ٕان مقاربة احلكومة ل

ىل قدرات الطبقات  رجتال ٔثري  س لها ت وال يف احللول السه اليت ل
عية املترضرة   .ج

ي  ٔمن الغذايئ ا ة وحول ا ا الطاق سائلنا حول سياس ة  نعم الظرف
ددة  نتقال الطايق حنو الطاقات املت رسيع   ، دى به صاحب اجلال

ري امللوثة ٔخرض والطاقات البدي  ني ا ، مبا فهيا الطاقات النووية والهيدرو
ىل املديني املتوسط والبعيد،  كتفاء الطايق  ق  د لتحق ل الوح هو الس
اية صاحب اجلال لهذا الورش  اليا ر مثن  ستقاليل  وحنن يف الفريق 
رٔسه  نتقال الطايق وكذا  رسيع  ىل ذ دعوته مؤخرا ل كام تدل 

ي شهد تقدمي اسرتاتي  ع ا لفوسفاط حول لالج ب الرشيف  جية املك
ٔمسدة والرشاكة اليت عقدها  ىل مستوى سالسل ٕانتاج ا تصفري الكربون 
دة  اه البحر واستفادة الساكنة املتوا ب مع احلكومة حول حتلية م املك

داته من هذه املياه   .قريبا من و
ل ٕاجياد احللو  ٔ رافقهام من  ٔمسدة اخلرضاء والبحث والتمنية اليت  ل ا

ٔهنام تقوية حظوظ املغرب  ا من ش مع إالنتاج الزراعي يف املغرب ويف ٕافريق
ويل يف  هود ا ٔمن الغذايئ واملسامهة يف ا ق ا ة يف حتق ان إالفريق والب
ىل  ٔخرض مقاول ومعمتد  ل  نتقال ٕاىل ج هذا إالطار، وهذا يعين دمع 

ة عرصية ومستدمية، كام هو مسطر  يف  طط اجليل خم"زرا
ٔخرض ة حنو "ا ه الفال ادة توج ا ٕا يض م ة تق ، ولكن التحوالت املناخ

ايت وكذ اخلالقة  كتفاء ا ق  لامء وكف بتحق ري مسهتلكة  ات  تو م
ر لتصد   .لقمية مضافة قاب 

مثن ختصيص احلكومة لـ  رامه  10يف هذا إالطار،  مليارات من ا
اه لضامن تعبئة املياه الصاحل لية م شاء حمطات لت رب ٕا لرشب، والسقي  ة 

لامء من الشامل  رب طريق سيار  ددة و لطاقات املت شتغل  البحر، 
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مثني املياه العادمة وطبعا بناء السدود، مبا فهيا السدود  ادة  لجنوب وٕا
رية والسدود التلية   .الك

  حرضات السيدات والسادة،
ائلية والتعويض عن فقدان ورش امحلاية الصحية والتعويضات الع

ال امل  ٔطلقه  ياز،  م يلك  د هو مرشوع  الشغل واحلق يف التقا
ٔول ذ اليوم ا ه احلكومة م   .واخنرطت ف

م من مزيانية  ىل ختصيص جزء  الستكامل  2023حنيي احلكومة 
ٔرس،  عي السهتداف ا ج ل  ورش التغطية الصحية وبداية وضع الس

ل ات الفقرية واملهمشة واملعوزة  يف ٕاطار تد و لصاحل الف ارش من ا م
ل   .واملتوسطة ا

لتغطية  ليه هو رضورة ضامن استدامة الصندوق اخلاص  ما نؤكد 
، وكذا حتسني العرض الصحي من  صصة  عية واسمترارية املوارد ا ج

ات، حتس ة العال رات رتام  دمات القرب، ا ني الل حتسني جودة 
اح  نف هبم و رشوط اشتغال العاملني يف القطاع الصحي والرفع من روا
جعة  ىل القطاع اخلاص وحتسني حاكمة القطاع وسن سياسة دوائية 
ٔمن الصحي،  ه الطوارئ وتعزز ا اهزية دامئة يف و ق  ىل حتق والعمل 
ب  ت اليت تص ضطرا ياط من  ح ٔوبئة، وكذ  خصوصا يف زمن ا

  .سل إالنتاج والزتودسال
ويف هذا إالطار، حنيي الزتام احلكومة يف ٕاطار مرشوع قانون املالية 

ة وختصيصها حلوايل  4بتخصيص حوايل  2023 ة لقطاع الص مليار ٕاضاف
رشية الرضورية 5000 ملوارد ال صب شغل لزتويده    .م

  السيدات والسادة،
ر يتو حتسني قد عية هو اس ج نيا التغطية  رات الطبقات ا

ٔن متت الوسائل  واملتوسطة، ويه القدرات اليت بدوهنا ال ميكن لها 
ر يف قدرات  ة رهان التمنية، والتعلمي كذ اس ق ذاهتا وموا لتحق

لمنظومة الرتبوية يتطلب الوسائل ال الناشئة، وإالصالح الشامل  ٔج   .ا
ة رهن ٕاشارة  مليار درمه 6ويف هذا إالطار، وضعت احلكومة  ٕاضاف

مج احلكومة املمتثل يف  ر مثن  ستقاليل  القطاع، وحنن يف الفريق 
داث قطيعة نوعية يف  حتسني فضاء املدرسة والقسم والريق بتجهزياهتام وٕا
طرق التدرس واملناجه وفلسفة التلقني والتعمل وكذ سن سياسة تتو 

ال وساء التعلمي لضامن اخنراطهم يف  إالصالح، وجتويد حاكمة حتفزي ر
ٔن  لينا  ىل مستوى املدارس،  ٔ املسؤولية واحملاسبة  د د م القطاع واع

مج مداه يف غضون  ٔن يعرف الرب ىل  مي إالجناز يف لك سنة،   4نقوم بتق
  .2023سنوات، ابتداء من سنة 

  السيدات والسادة،
رشي اسرتاتيجي، ويف الوقت ذات ر يف الرٔسامل ال ه فٕان س

ٔمهية، تقوية دور املؤسسات وٕاصالح إالدارة  ٔقل  س  الرٔسامل املؤسسايت ل

 ٔ د ٔدوار واملسؤوليات وٕاعامل م سيط املساطر وتوضيح ا رب الرمقنة وت
متع املدين  ظومة العدا ودمع دور ا دو احلق والقانون وٕاصالح م

ات واجلهات وكذا مؤسسات احلاكمة، لكها تصب يف  تعزز بناء دو وامجلا
امئ واملقومات ينة ا   .م

ىل مراجعة القانون اجلنايئ  مثن ٕاقدام احلكومة  يف هذا إالطار، 
 10واملسطرة اجلنائية واملسطرة املدنية، وندمع ختصيص احلكومة ملبلغ 

لزناهة  لهيئة الوطنية  اصب شغل  مع اجلهات وختصيص م ماليري درمه 
ىل رضورة مراجعة دور وحماربة الرشوة، ولكن من  ٓخر نؤكد  انب 

ديدا  ا وٕاعطاهئا نفسا  ات الرتابية، خصوصا القروية مهنا وٕاصال امجلا
ف وٕاعطاهئا  ٔر ام بني املدن وا س لق ا رب جتميعها و لحياة  وجعلها قاب 
مثني القدرات  ة يف التمنية احمللية و ق لمسامهة احلق الوسائل الالزمة 

ىل ا دة  لحاكمة احملليةاملتوا ددة    .ملستوى الرتايب يف ٕاطار مقاربة م

  السيدات والسادة،
ات املناظرة  ارشة احلكومة تزنيل خمر ال يفوتنا هنا التوقف عند م
ىل  ٔو الرضيبة  ل  ىل ا لرضيبة  اجلبائية، خصوصا ما تعلق مهنا 

لخصم من   %35ٕاىل % 25الرشاكت، هكذا فٕان الرفع من اجلزء القابل 
ىل  خول اليت تقل  سبة  خول املعفاة لكيا  78ل ٔلف درمه والرفع من ا

ل ٕاىل  ىل ا لبية  35من الرضيبة  ٔ ول احلكومة تعديل ا ٔلف درمه وق
ن يقومون  ٔساتذة، ا ٔطباء وا سبة ل ل ل  ىل ا سن رضيبة  القايض 

شطة عرضية ٕاىل  ٔ ول احلكومة لت% 30ب رايئ وق ر ٕا ٔ لبية ذات  ٔ عديل ا
ساوي  ل  ىل ا لرضيبة  اضع  لرفع من سقف جحم ما هو  القايض 

د من % 30 ي يقوم بعمل لصاحل زبون وا ايت، ا لمقاول ا سبة   50ل
ٔلف درمه، لك هذه إالجراءات تصب يف ٕاصالح  80ٔلف درمه ٕاىل 

ة و ٔكرث جنا دال و ٔكرث  ل لتكون  ىل ا ري ذري ملنظومة الرضيبة 
نيا خول ا   .ضارة بذوي ا

ىل  ٔىت به مرشوع قانون املالية هو  ي  ٓخر ا ري ا إالجناز الك
هتا يف  س د  ث مت توح ىل الرشاكت، ح سبة % 20مستوى الرضيبة  ل

زيد % 35مليون درمه و 100لمقاوالت اليت يقل رحبها عن  ليت  سبة  ل
ىل  سبة لرش % 40مليون درمه و 100رحبها  ن والبنوك ل اكت االئ

  .وصندوق إاليداع والتدبري وبنك املغرب
ٔن املقاوالت الصغرى اليت يقل رحبها عن  ٔلف درمه  300هذا يعين 

ىل الرشاكت من  هتا  سبة رضي قل  ولكن هذه % 20ٕاىل  10سوف ت
نيا، اليت  ٔدية املسامهة ا لها بت في يف  ك حئ و املقاوالت ال تقوم بتوزيع الر

ضاها هاذ القانون من مر    .0.25%ٕاىل  0.5ت مبق
سبة  ل نيا  ض املسامهة ا ول احلكومة ختف ومثن يف هاذ إالطار ق

ٔن رمق معامالهتا ارتفع %0.15ٕاىل % 0.25لرشاكت اليت اكنت تؤدي   ،
ٔتت به  ليه، وهو تعديل  ىل ما هو  جراء التضخم، ب بقي هامش الرحب 
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لته احلكو  لبية وق ٔ   .مة مشكورةا
ىل الرشاكت الكربى  ف العبء الرضييب  ويف هذا إالطار، ولتخف
خفض من  ة س ح املوز ٔر سبة ترضيب ا حئ، فٕان  واليت توزع ر

ىل الرشاكت %10ٕاىل % 15 لرضيبة  ، هكذا فٕان إالصالح اخلاص 
ٔكرث  اذبية  اء وٕاعطاء  ة وتوسيع الو د والعدا الرضي يتو التوح

ريةلمغرب  ة اس   .و
ىل القمية  رب ٕاصالح الرضيبة  ويف انتظار استكامل هذا الورش 
طاع من  ق  ٔ د ىل رضورة تفعيل م ، فٕاننا نؤكد  املضافة السنة املق
لبية القاضية  ٔ ولها تعديالت فرق ا ٔتت به احلكومة، ومثن ق ي  املنبع، ا

طاع من املنبع من  ق سبة  ض  سبة % 10ٕاىل % 15بتخف ل
اتيني واملهن احلرة ومن  اص ا ٔش اص % 5ٕاىل % 10ل ٔش سبة ل ل

  .عتباريني
ل توافقي مع هيئة  لتوصل ٕاىل  ٔ احلوار  مثن ٕاعامل احلكومة ملبد
ات وكذا  ىل لك القطا ة  ىل رضورة تعممي الهوية الرضي احملامني، وشدد 

س ىل رضورة تعديل القانون املؤسس لهيئة  ٔس لسامح لهؤالء بت ٔطباء،  ا
ىل  د، لالنتقال لنظام الرضيبة  رشاكت حمدودة املسؤولية مبسامه وا
لسامح هلم  نة العدول  ىل عرصنة  ، والعمل كذ  ٔراد ذ الرشاكت ملن 

  .بتحرر عقود السكن وسمل الودائع
ادة  ٔيدي احلكومة ٕال ىل  ٔشد  ٔن  رة، ٕاىل  ال يفوتين، السيدة الوز

ه املنعقدة يف م ٔوىل م ات اجلو ا ر عي وتزنيلها  ج ٔسسة احلوار 
ستقاليل، ما قامت به  مثن يف الفريق  غضون هذه السنة، هكذا 
ٔجور  ٔدىن ل لمعدل ا سبة  ل ٔجور  ٔدىن ل احلكومة من رفع املعدل ا

ات ٕاىل  دون من الرتق ستف سبة من  % 36العام والفال والرفع من 
عي و  ج رب صندوق الضامن  د  ٔدىن لالستفادة من التقا ض احلد ا ختف

ٔبوة  رخصة ا ىل ٕاخراج القانون املتعلق  ٔجور املوظفني والعمل  والرفع من 
عية واملرسوم املتعلق  ج ٔعامل  ملؤسسة املشرتكة ل والقانون املتعلق 

ٔمراض اليت ختول احلق يف رخصة املرض ديث قامئة ا ٔمد  بت وسط ا م
ٔطباء  ستداللية ل الل تغيري الشبكة  ٔطباء من  ورفع احليف عن ا

ستداليل  لرمق  هتا  ٔسنان وبدا ٔطباء ا اكمل تعويضاته  509والصياد و
ة والرفع  ر ة يف الرتبة وا ة من الرتق يي الص ٔة املمرضني وتق واستفادة هي

ٔخطار املهنية لف ٔطر إالدارية، وكذا الرفع من من قمية التعويض عن ا ائدة ا
ٔساتذة التعلمي العايل ال وساء التعلمي مبن فهيم    .ٔجور ر

ت  ىل رضورة ٕاخراج قانون إالرضاب وقانون النقا يف املقابل، نؤكد 
منو  ٔكرث يف الرفع من ا سامه  ه ل ح سوق الشغل وتلي زي الوجود وف ٕاىل 

صادي   .ق
ري، ال يفوتين ٕاال ٔ ٔشغال جلنة يف ا ي ساد  لنقاش العميق ا ٔن ننوه   

لس،  ت ا ي قامت به لك مكو ور ا شارن وا لس املس املالية مب
لبية ومعارضة، ٕالغناء مرشوع قانون املالية لسنة  لتعامل 2023ٔ ، وننوه 

شارن، واليت بلغت  لحكومة مع تعديالت السيدات والسادة املس إالجيايب 
  .يالتعد 60حوايل 

دة والتعادلية،  لو ستقاليل  ونظرا للك هذا، فٕاننا يف الفريق 
ىل هذا املرشوع ٕالجياب    .سنصوت 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

ىل الوقت   .وشكرا 
لفريق احلريك   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ات مرشوع القانون املايل  ل اخلوض يف مضامني وتو امسحوا يل ق
 ، لمنتخب الوطين لسنة املق هتاين  ٔحر ا مس الفريق احلريك ب ٔتقدم  ٔن 

ٔس العامل بقطر ىل ٕاجنازه التارخيي يف بطو    .لكرة القدم 
رب عهنا اكفة املغاربة  لتعبئة الوطنية الصادقة اليت  ٔود التنويه  كام 
م الوطنية  ىل رو ٔرض الوطن يف مساندة الفريق الوطين و ارج  ل و دا

 ٓ  ، ٔصي شيد الوطين يف ا رفرف العمل الوطين، ويعزف ال ٔن  ملني 
  .احملطات املق من البطو العاملية

س احملرتم،   السيد الرئ
لحكومة، مفا  مي السياسة املالية  ٔن املناسبة رشط، وحنن بصدد تق و
ٔداء  ر الفريق الوطين يف إاليقاع وا سا ا ٕاىل فريق حكويم  ٔحوج

ام وروح  س ة و ة الفر ىل صنا ة القرار املنتج والقادر  املبادرة وصنا
عيا صاد واج لمواطنني واملواطنات اق   .امجلاعية 

ٔصيل،  ٕاننا يف احلركة الشعبية، كقلعة وطنية صادقة ومن معق شعيب 
رة  االت، بعيدا عن ٕاغراء املواقع العا ىل فوز املغرب يف لك ا راهن ٕاال  ال 

اليت ال معىن لها يف رصيد وطين عظمي، وطن عظمي من  واحلزبية الضيقة
ي  ه الوطين الراخس ا جام ٕ ته احلكمية و ٔبدا مبلك جحم املغرب الفخور دوما و
ٔصوات ق  ا  ٔح ليه لك مؤامرات اخلصوم، حىت وٕان استعملت  تنكرس 

ٔبنائه املغرر هبم   .قلي من 

س احملرتم،   السيد الرئ
رة    احملرتمة،السيدة الوز
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بلوماسية  النتصارات ا ٔخرى ٕاشادتنا  ىل ما سبق، نؤكد مرة  بناء 
، بفضل الرؤية إالسرتاتيجية واحلكمية لصاحب اجلال  املتالحقة لبالد
دته  ت بالد من حتصني و امل دمحم السادس نرصه هللا، رؤية مك

بلوماسية ضد خصوم و  دتنا الرتابية والوطنية وسب لك املعارك ا
رشيك  ولية والقارية، ورخست ماكنة اململكة  االت ا الرتابية يف خمتلف ا

و وقار ودوليا   .اسرتاتيجي 
شارن،  لس املس بلوماسية  هودات ا لتنويه كذ  اسبة  ويه م
ىل ضوء اسرتاتيجية دبلوماسية  بة ودمع  ويه جمهودات تتطلب موا

بلوماسية  اكم بني ا لياهتا م بلوماسية املوازية مبختلف  الرمسية وا
  .وجماالهتا

ر ووفاء  بار وتقد ستورية كذ لتقدمي حتية ٕا لحظة ا نغتمن هذه ا
دة  ٔمن الوطين والقوات املسا رك املليك وا ة وا ة امللك لقوات املسل

ن   سهرون والوقاية املدنية ولك املسؤولني والعاملني يف إالدارة الرتابية، ا
ٔمن البالد واملواطنني، حتت  دود و ىل حتصني  ات  لك تفاين وكران ا

ادة الرشيدة جلال امل حفظه هللا   .الق
منوذج  هودات املتواص لتزنيل ا اسبة لٕالشادة  نغتمنها كذ م
دة الوطن  ىل ضوء مغرب اجلهات، يف ٕاطار و مينا اجلنوبية،  ٔقا التمنوي 

و  ن والرتاب، م مينا اجلنوبية، وجمدد ٔقا ٔبناء  دوية الصادقة  لروح الو هني 
اق هبذه  لت عوة ٕاىل املغاربة الصحراويني احملتجزن يف تندوف ٕاىل  ا
ات اململكة يق  ىل غرار  ة التمنوية، اليت تعرفها الصحراء املغربية  ينام   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ل  سنة املالية املق من زاوية املعارضة نناقش هذا املرشوع احملدد 

قرتاح وتقدمي البديل، وهو حس وطين صادق  ىل  ة  املؤسساتية املب
يل  ضيات الواردة يف هذا املرشوع، من ق ل ٕاجيابيا مع بعض املق جيعلنا نتفا
ة والتدابري املتعلقة بتزنيل ورش  رات العموم س الرفع من جحم مزيانية 

ال امل دمحم السادس نرصه هللا، امحلاية  ٔسس   ي  عية، ا ج
رشيعية والتنظميية ٔسسه ال   .ووضعت احلكومة السابقة 

نه ومبؤرشاته  ة املرشوع ومجمل مضام ٔن ب ل كذ  س ملقابل،  و
صاد  الق لخروج  ٔجوبة مالية  ىل تقدمي  ري قادرة  ري الواقعية تظل 

ٔزمات وم عية، اتضح الوطين من نفق ا ا يرتتب عهنا من تداعيات اج
عد  عاهبا، ف ىل اس ري قادرة  ة  ة املنهت ٔن السياسة احلكوم مللموس 
لول معلية ٕالشاكلية  اجزة عن ٕابداع  ٔزيد من سنة ال زالت احلكومة 
د يف لك املواد الغذائية والسلع  ة الغالء املتصا احملروقات، وملو

الرشائية املتدهورة يوما عن يوم، يف وقت  واخلدمات، وحامية القدرة
سويف، دون تقدمي بدائل  ه احلكومة مواص لغة التربر وال ارت ف اخ

ٔزمات ٕاىل فرص   .حتول ا

س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارن احملرتمني،   ٔخوايت ٕاخواين املس

ة املرشوع الغارقة يف النظرة احملاسب كرم ففضال عن ب اتية واملرتبطة 
ائدات مغاربة العامل، فٕان هذا املرشوع الفاقد  ة و السامء وسوق السيا
رمجة احلد  ستطع  عية، واحضة املعامل، مل  صادية واج لرؤية سياسية واق
ٔحزاب املمث يف احلكومة وال  ابية ل نت لزتامات  ٔدىن من  ا

  .لزتامات املعلنة يف الترصحي احلكويم

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

نناقش هذا املرشوع كذ من زاوية املرجعية الفكرية والسياسية 
ذ جفر  ي حضى رواده م ٔصيل من جحم احلركة الشعبية، ا رخيي  حلزب 
ت، وقاوم الهمينة احلزبية،  ل مغرب املؤسسات واحلر ٔ ستقالل من 

زال مبغرب يت ٓمن وال  ات واجلهات، يف و لغات، وحيتضن لك الف لكم لك ا
دة الوطن والرتاب، ويف ظل مقدسات وثوابت البالد   .ٕاطار و

ارات دستورية  ٔفاكر كربى صارت اليوم خ ٔسس  حزب وطين عريق 
الية بني البوادي  ٔمازيغية واملناصفة ا يل اجلهوية املتقدمة وٕانصاف ا من ق

ج رامة الوطن واملواطن والوفاء واملدن، وٕاقرار العدا  عية وصيانة 
ٔفاكر صارت مجيع التيارات اليوم  ارات و ملغرب املؤسسات، ويه خ
لسبق احلريك يف  رتاف  سخها، دون مت جرٔة  لهيا وست هتافت 

لها ٔ   .النضال من 
ارات جامعية،  اراتنا اليت صارت خ رة احملرتمة، خ تلمك، السيدة الوز

منوذج التمنوي اجلديد، مفا يه اسرتاتيجية احلكومة بل صارت د امئ ا
  لتزنيلها؟ 

ظر اجلواب، وٕان اكنت لك  ي ي هذا هو السؤال العريض ا
ٔن اجلواب  ٓن تؤكد  د ا ذة ٕاىل  املؤرشات واملامرسات والقرارات املت
ٔداء حكويم مرتبك  لنفي، يف ظل  كون ٕاال  ٔن  املوضوعي ال ميكن 

ث ص ضهاومرتدد، ح ىل نق ىل قرارات ويصبحون    .ار املغاربة ميسون 

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ٔن  نا ٕاال  من موقعنا يف املعارضة الوطنية واملؤسساتية الصادقة ال ميك
ت  ة، لك صدق، وبعيدا عن حسا اح لهذه التجربة احلكوم متىن الن

ا اليوم كام  ٔن طموح روح املواقع،  لعمل امجلاعي  ٔن نؤسس  ٔمس هو  ا
دة الصف،  ل و دة الهدف ق ت الفرقاء، ومبنطق و س حبسا الفريق ول
لخروج من تداعيات  بنائه  ٔ ي نعزت به مجيعا حيتاج ٕاىل مجيع  ٔن املغرب ا
احئة سياسية تغذهيا البصامت  ة ٕاىل  ا س يف  ء والغالء، ول الو

لهمينة احلزبية امل  ة امللموسة  ىل جحة القوة العددية يف غياب قوة احل ة  ب
ة  ىل صنا ايب ٕاىل وزن سيايس قادر فعال  نت رمجة احلجم  والعجز عن 
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  .البديل

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ا ملزما  ات مرشو ي سيصبح بعد سا ا، وا ٔمام هذا املرشوع املاثل 
ملنطق العددي  ح لنا مجيعا،  رة احملرتمة، نف ٔلوف، جيعلنا، السيدة الوز امل

ٔن يرتمج  ه  ٔولوية ويف قارهبا املرشوع املفروض ف بعض امللفات ذات ا
 ، لسنوات الثالث املق ، بل  لسنة املق لحكومة  ة  السياسات العموم

لاملية ٔحاكم القانون التنظميي    .لو الزتم هذا املرشوع ب
سائلمك، السيدة يف جمال تزنيل ا ٔوال، لجهوية املتقدمة،  جليل الثاين 

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

صاصات املشرتكة واملنقو واليت تظل ب  خ   عيدة املنال؟تفعيل 
ٔجرٔة  ومىت ستعلن احلكومة عن نتاجئ معل احلكومة السابقة يف جمال 

ركزي إالداري؟  ثاق الال   م
ادة النظر يف معيار توزيع املزيانيات  دم ٕا ىل  وملاذا ترص احلكومة 

ات الرتابية؟  يق امجلا   ىل اجلهات و
هتا املهمي  لب ٔ ىل خمتلف ومايه احللول املبتكرة من طرف احلكومة و نة 

ات ٕالنصاف ساكنة البوادي واجلبال كام املدن؟  ٔقالمي وامجلا   اجلهات وا
زتال  ويف ميكن بلورة خمطط لتمنية هذه املناطق بعيدا عن ا
ملاء  ة حول الربط  ري حصي ٔرقام  مشالكها، واليت ال زالت قامئة، يف 

زتال التمنية القروية واجلبلية يف التمني ء، وا رافقها والكهر ة، مبا  ة الفالح
ديدة،  ات  ال ودينام ٔج وية يف وسط اسرتاتيجي تؤطره  الالت ب من اخ
ر بني الهامش واملركز،  زرع مسافة التو ة،  ل سياسات معوم مل تعد تق
ٔهنكت الفرشة املائية ومعقت تداعيات اجلفاف  ة  ويف ظل سياسة فالح

ٔمن ات  ومهشت الفالح الصغري وجعزت عن توفري ا الغذايئ يف الزرا
  سرتاتيجية، ويف صدارهتا احلبوب دون احلديث عن احلليب؟

و  :نيا اح يف تزنيل رهان ا رة احملرتمة، الن هل ميكن، السيدة الوز
اهتا، ويف ظل رؤية  عية يف تو ري اج عية يف ظل حكومة  إالج

س يف داد ول ٔ عية يف ا ج ة ختزتل امحلاية  ال  حكوم ستق ات  ب
عية والصحية؟ مستحرضن العجز  ج دمات  ل ٔرضيات  وتوفري 
ار  عية حنو خ ج احلكويم عن اخلروج من ثقافة احلد من الهشاشة 

عية املستدامة؛ ج   التمنية 
اء بعض  :لثا ست لمرشوع، و صادي  ق خبصوص املنطق 

سب ة، وتقليص بعض ال ات الرضي ة ال إالصال ، وابتاكر معادالت رضي
عيا وجماليا، ماذا قدم املرشوع  ة اج ق العدا الرضي ستطيع حتق

  لمقاوالت الوطنية املفلسة واليت يف طريق إالفالس؟

ة  د رضي ىل ٕاقرار قوا ويف نفس السياق ويف ظل ٕاقدام احلكومة 
ٔطباء واملوثقني و  ىل املهن احلرة هتم احملامني وا ريمهديدة  .. العدول و

ديد جليوب املواطن وحلقوقهم هناية ٕاال ٕاهناك    .واليت ال تعين يف ا
لحوار مع هذه الهيئات املهنية  ل استغرابنا لرفض احلكومة  س فٕاننا 

ذف هذا  اهتا املمتث يف  ىل "وللك مقرت إالبداع الرضييب اجلديد املبين 
طاع من املنبع لرفع من واملقرون يف نفس الوقت " ق لترصحي الرضييب و

ٔحاكم  ٔوال ب ناقضة، ختل  ة م ىل القمية املضافة، ويه تدابري رضي الرضيبة 
سجمني 39الفصل  ري م ستور، وجتمع بني نظامني رضيبني    .من ا

ربط احلكومة تفعيل هذه  ٔن  متىن  قرتاح،  ليه، ويف ٕاطار روح  و
لمهن احل ة املسهتدفة  ل إالجراءات الرضي ٔ ال  رة بنص تنظميي يفسح ا

و وقاب  لول مق زمين لتعميق احلوار مع الهيئات املعنية والوصول ٕاىل 
رشيعية ستمكل مسطرته ال   .لتطبيق مادام املرشوع مل 

رة احملرتمة، حول الرس يف  ستفرسمك، السيدة الوز ٔخرى،  ة  ومن 
ىل املقاوالت و  لرضيبة  ٔدىن  اىل % 10الرشاكت من الرفع من احلد ا

ة % 20 ملقابل حتدد وتضيق هذه املعاد الرضي نيا، و يف العتبة ا
ىل يف  ٔ ٕالمس% 35السقف ا   .يف مؤسسات بعيهنا و

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

يل  رامج من ق ٔن  شغيل، هل تؤمن احلكومة فعال  يف جمال ال
ٔفق "ٔوراش"و" فرصة" ة، لها  ا د الن ميومة وال قوا ت ا ، وبدون ضام

اح؟    الن
ري اليد العام حنو حقول وضيعات  شجيع احلكومة خليار هت وهل ب

  ٔورو ستحقق مليون فرصة معل؟
ري يف هذا إالطار ت احلكومة بربامج مل: ويبقى السؤال الك اذا سك

يل ٕاصالح مشويل ملدونة الرضائب  ات الكربى من ق ىل إالصال ٔحزاهبا 
د وٕارساء سياسة واحضة  ح ملف التقا ٔجور وف وامجلارك وٕاصالح مدونة ا
لوظيفة  ٔسايس  لنظام ا املعامل يف جمال العقار والتعمري ومراجعة شام 

ة؟    العموم
ارات احلكومة ل  ة يف جمال وما يه خ ة السام تزنيل التوجهيات امللك

سرتاتيجي يف املواد النفطية والغذائية والصحية؟  زون الوطين    ضامن ا
صاد  ومايه تدابريها ٕالدماج الكفاءات من مغاربة العامل سياسيا واق

ا؟  عيا وثقاف   واج
اة هويته،  رابعا، ٔي جممتع دون مرا منية  رة، طبعا ال  السيدة الوز

مليون درمه  300وبعد الزتام احلكومة جمددا يف هذا املرشوع بتخصيص 
سائلمك حول خمطط احلكومة لتفعيل هذا الرهان؟ ٔمازيغية،    لرتسمي ا

لهيا يف القانون التنظميي  ططات القطاعية املنصوص  وماذا عن ا
مازيغية؟ لتفعيل الط ٔ   ابع الرمسي ل
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لغات والثقافة املغربية؟  لس الوطين  ل ا   وما هو م
ٔحزاهبا املساندة ال  ٔن احلكومة ب ٔم  ٔمازيغية  هنوض  ن صندوق ا ٔ و

ٔسامهئا؟  رمجة  ات إالدارات و ٔمازيغية ٕاال وا   رى يف ا
 ٔ يت ا صصة لهذا املكون الهو دات ا ع ل  سائلمك عن م صيل كام 

ن رصفت؟ ويف رصفت؟ ٔ   يف القانون املايل السابق، ف

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة، تطلعنا  ل، السيدة الوز س ميان وطين صادق  ٕ اما، و خ
ٔوزان  ٔن ا دا  ٔن تدرك ج ٔن تعيد احلكومة النظر يف مهنجية معلها، و ٕاىل 

نفراد ابية املتحو ال متنح دامئا احلق يف  ارات  نت بقرارات وخ
ري  ، قرارات  ٔمك متع ب ات ا عية كربى، يه من صالح سياسية واج

ل نتقامسه مجيعا   .مدروسة تعبث مبستق
ادة  ة الوطن واملواطنني، حتت الق ا هللا مجيعا خلدمة مصل وفق

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

سالسيد    :الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق    :اللكمة 

شار  ٔيذي السيداملس   :يوسف 
س،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔيت مرشوع قانون املالية لسنة  ري 2023ي ، يف سياق وطين وٕاقلميي 
ل مسبوقني،  ٔساسية الشك وانعدام الثقة ودخول العامل يف مرا عناوينه ا

ش اليويم  صاد الوطين واملع ق ىل  ر سلبية  ٓ ٔسف  ائية، لها مع ا است
  .لمواطنات واملواطنني

تكر بعيد عن  ٔيت مبرشوع قانون م ٔن احلكومة ست وكنا نعتقد ب
عتبار ا ذ بعني  ٔ لظروف الصعبة للك التفاصيل احملاسباتية الضيقة، وي

ٔرحج بني  ا املقاوالت املغربية اليت تت ، و عية ببالد ج الطبقات 
ي  ري ا ٔ الء لكفة إالنتاج وشبح إالفالس، هذا ا ت إالمداد و صعو

ٔسف  ه 2022مقاو سنة  11.800مس مع ا ٔن توا ، ورتقب 
  .2023مقاو يف سنة  12.200

ٕالنقاذها من إالفالس؟ وماذا قدمت ماذا قدممت لهذه املقاوالت 
رسحي عاملها  ٔزمة عوض  ر ا شاطها وتد مك لهذه املقاوالت لتحتفظ ب حكوم

لفقر والهشاشة؟ ٔرس  بري من ا دد    وتعريض 
ليه، بل فضلمت اختاذ تدابري  نا من حتيتمك  مل تقدموا شيا ملموسا ميك

سجم ال مع طموح الشعب املغريب يف ال  ة، ال ت ش الكرمي، وال سيك ع
هتم  اف اع  شتطهم واسرت ٔ ديدة متكهنم من ٕانقاذ  مع تطلع املقاولني ملر 

ارية   .املالية والت
ارض بقوة، بفضل السياسات الرشيدة  ٔمل مع لك ذ  ويبقى ا
ٔطلق ثورة امحلاية  ي  لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، ا

عية وٕاصالح املنظومة ا ر، ج س ثاق  لصحية الوطنية ومرشوع م
لمجمع  ٔخرض اجلديد  ري ا س مج  طالق الرب ٕ اللته  وتفضل 
ديدة يف ٕاطار  ي هيدف ٕاىل املرور ٕاىل مر  لفوسفاط، ا الرشيف 
دة سنوات،  ذ  ، حفظه هللا، م ال امل رسه  ي  ه إالرادي ا التو

نتقال ٕاىل الطاقات اخل صاد اخلايل من الكربون، يف جمال  ق رضاء و
ٔن تعمل  بري، ومتىن  شلك  رامج هتم املواطنات واملواطنني  ويه لكها 
ي مس  ٔال ميسها الفشل احلكويم ا ذها شلك فعال، و ىل تنف احلكومة 

  .العديد من امللفات

س،   السيد الرئ
، ما يقوم به شبابنا من العيب الفريق  ٔمل كذ الوطين ومن معامل ا

ىل قدرة الشباب املغريب  نوا  ٔ ن  ٔس العامل، وا لكرة القدم يف هنائيات 
يل  ، من ق لهيم ٕاذا توفرت الرشوط  نتصار  ار و ة الك ىل مقار

ٔطري العايل املستوى   .الثقة والتكون والت
شلك كذ مصدرا  اسبة  ملوازاة مع م ٔن هذه اجللسة تنعقد  كام 

ة  لٕاللهام، ويه ة امللك ٔبطال قواتنا املسل لملحمة السلمية  رى الثانية  ا
ي  ت وقطاع الطرق من معرب الكررات، ا ل طرد املرزقة والعصا ٔ من 
سامه يف التجسري بني بالد ومعقها  ن جتاري،  رش ٓن  كرست ماكنته ا

ة والفض سيت الطريق بني القارة إالفريق لو اء سرتاتيجي والربط ا
ٔورويب، وذ يف مشهد يعزز الرصيد احلضاري لبالد يف تعزز السمل  ا

ملنطقة ستقرار  ٔمن و   .وا
ٔمن  رك املليك وا ة وا ٔفراد القوات املسل اسبة حنيي فهيا لك  ويه م
فاع عن  ىل جمهوداهتم اجلبارة  دة والوقاية املدنية  الوطين والقوات املسا

ادة الرشيدة جلال امل دمحم الوطن واستقراره وسال ٔراضيه، حتت الق مة 
ة حفظه هللا ة امللك لقوات املسل ىل  ٔ   .السادس، القائد ا

س،   السيد الرئ
، ويه حلظة دستورية 2023نناقش اليوم مرشوع قانون املالية لسنة 

ستحرض فهيا انتظارات املواطنات واملواطنني  ٔن  لينا مجيعا  هامة، جيب 
ة و  صاد لرصا شها اق قة اليت يع ق اصة يف الظروف ا الوضوح، 

 ، لها بالد س عية املقلقة اليت  ج لمؤرشات  لنظر كذ  الوطين، و
شلك  عية والثقة  ج ت القدرة الرشائية والوضعية  ىل مستو خصوصا 

  . ام
ا  ستورية ام لحظة ا ٕاننا منر من مر صعبة، جتعل من هذه ا

ٔن ما متر به بالد من صع  د السواء،  ىل  ل احلكويم والربملاين  لفا با 
رشية  راجع مؤرشات التمنية ال ا التضخم و منو و ا اجلفاف وضعف ا
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اوز  جيعل من مرشوع قانون املالية فرصة لتقدمي رؤية مشرتكة لٕالنقاذ ولت
دم  ب الشك و لينا  ح  ري يف ذ سيف ٔ ٔي ت ٔن  ٔزمة،  اليقني، وقد ا

ستقرار ببالد ظومة    .هيز م
ل اسمترار شبح  س  ، ىل بالد وجبانب انعاكسات الظروف العاملية 
ٔمن املايئ  لسيادة الغذائية وا ٓنية مرتبطة  ت  رافقه من حتد اجلفاف وما 
سرتاتيجي الوطين وملنظومة  ٔمن  دة الصلبة ل ن القا ش ان  ا

لام كذ ٔن سنة ستقرار،  صادية اكرثية، جسل  2022  اكنت سنة اق
دود  صاد الوطين منوا ضعيفا يف  ا يف التضخم ليصل % 1.1فهيا اق وارتفا

ٔكرث احلاالت تفاؤال ٕاىل  ة %6يف  بتاكر احلكومة لبد ، ومتزيت هذه السنة 
لتغطية عن ضعف فرضياهتا يف قانون مالية  ه حنو الهوامش املالية  التو

  .2022لسنة 
ت  د صاد والت دات املرعبة اق ىل الرمغ من لك هذه املست و
اءتنا احلكومة مبرشوع  ولية والوطنية،  دة ا ٔج ىل ا ة  الكربى املطرو
عتبار، مرشوع  ذ لك ما سبق بعني  ٔ ٔبعاد  ه  قانون مايل تنعدم ف
ت والتقليص  ق بعض التواز د هو حتق ٔو سييك مهه ا قانون مايل 

  .فرتايض من جعز املزيانية
عتبار حتدي الثقة يف العمل  ذ احلكومة بعني  ٔ ة، مل ت لك رصا ف
لق  ه من ٕاحساس بفقدان الكرامة و ٔداء املؤسسايت، وما يو السيايس وا
عي، واليت  ج ات التذمر  ساع مسا متع وا و وا ر بني ا القة التو

ر الفشل احلكويم وس  ٓ يادة التدابري البعيدة عن الواقع، وهو تتغذى من 
ق ولو القليل من  ٔمل يف حتق زايد اخليبات وفقدان ا ما يؤدي ٕاىل 
ىل مر ما بعد  ميقراطية والتمنوية، واليت اكنت معقودة  نتظارات ا

  .2011دستور 
س  ٕاال  اح الثقة ل ٔن مف شرتايك  يف هذا الصدد، نؤكد يف الفريق 

د،  عية طريق وا ج رتام احلكومة لتعاقداهتا السياسية و متثل يف ا
عتبارمه مصدر رشعيهتا يارات املواطنني  ا ٕالرادة واخ رتا   .وا

يف ميكن  ساءل معمك،  مك  -ون سبة منو يف  - حسب فرضيا ٔن حنقق 
ٔن % 4دود  املي صعب ويف ظل مؤرشات وطنية تؤكد  يف سياق 

يل يف طريقه حن ا ٔرقام الصادمة الصادرة عن الطلب ا رزها ا ٔ و الرتاجع و
ٔن  لتخطيط اليت تؤكد  ة   %81مؤسسات وطنية ودولية اكملندوبية السام

ب ارتفاع  س عي  ج بري يف وضعها  ٔرس املغربية تعاين من تدهور  من ا
ٔن  ٔسعار و ٔسايس  3.2ا امع ا مليون مغريب من الطبقة الوسطى، ويه ا

يل ا ٔن لطلب ا ٔرحجون بني الهشاشة والفقر، كام  ٔرس % 44، يت من ا
ة بصفر درمه؟ ت بنك   مت حسا

خفض ملستوى % 4يف سنحقق منوا بـ  منو العاملي س % 3.2وا
  ؟ 2022سنة  %4.1عوض  2023سنة 

ة  ٔكد من صدق ريد الت صاصمك، لكن  ىل اخ ٔن نقفز  ريد  وهنا ال 
صاد ي  ق رباء  ٔن لك  ٔن املغرب يرتاجع ٔرقاممك،  ف يعقل  تعجبون، فك

منو العاملي،  دا، ويتعاىف ح يرتاجع ا منو العاملي ج كون ا ني  صاد  اق
سبة  ح ب ف صاد م ٔن اق صاد العاملي؟% 80لام  ق   ىل 

ل مستوى  س مك س لتضخم، حفسب فرضيا مكعدل % 2وف يتعلق 
مل نطمع مجيعا 2023لتضخم سنة  اصة يف ، وهو  قة،  كون حق ٔن  ب

بري  دد  ٔن مؤرشات التضخم يف  ظل السياق العاملي الصعب، وخصوصا 
ة  ٔنه حسب مجمو من دول العامل مل ترتاجع حىت مع الرفع من سعر الفائدة، 
ٔسايس  ا تضخم لوليب، مصدره ا ش العاملي  ولية يع من التقارر ا

ٔسعار الغذاء والطاقة، ونعمل مجي ٔن ارتفاع  رانيا مسمترة و ٔو ٔزمة  ٔن  عا 
ظمة  ة  (+OPEC1)بلوس " ٔوبك"م ا والن ض ٕانتا ستقوم بتخف

ٔسعار البرتول   .احلمتية يه ارتفاع 
ٔن معدل التضخم العاملي املرتقب سنة  ارج % 5هو  2023وخنربمك 

ٔي ضعف امخلس سنوات اليت سبقت اجلاحئة، وهو ما  ٔسعار الطاقة، 
ىل البنوك  سمترار يف الرفع من سعر الفائدةسيحمت    .املركزية 

صاد الوطين بـ  منو اق يف س  ، ساءل كذ ليه، ن وبنك % 4و
؟  سمتر يف ذ ٔنه س املغرب رفع سعر الفائدة، ولك املؤرشات تؤكد 
ا رود تضخمي سنة  ل يف  ىل غرار دول العامل سند ٔننا  قة يه  احلق

ٔرقام2023 ل  ، وال مؤرشات تدمع ا اليت مت تقدميها من طرف الفا
  .احلكويم

س،   السيد الرئ
ال امل والشعب  كون احلكومة عند مستوى تطلعات  ٔن  ٔمل  ن
ىل  ة  سية املطرو ٔكرب يف املواضيع الرئ ٔن تقدم اجهتادات  املغريب، و
ٔطلقهتا  ة اليت  ٔوراش الطمو عية الوطنية وا ج صادية و ق دة  ٔج ا

، حت اصةبالد ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، و   :ت الق
  ىل جودة اخلدمات ين  ظور م عية، وفق م ج تعممي امحلاية 

شلك  ٔرقام بدون روح، والعمل  سابق الوقيت لتقدمي  عوض ال
ية لبناء منوذج  لية تق د  عي املو ج ل  ىل تزنيل الس رسيع 

لحامية  قدم  عية؛مغريب م   ج
  ون مرشوع ٔسف  منوذج التمنوي وفق تدابري معلية، ونت تزنيل ا

ال خيتلف كثريا عن مشاريع قوانني املالية ملا  2023قانون مالية 
ة  ٔكرث جشا ٔن تقدموا ٕاشارات  منوذج التمنوي، ومتىن  ل ا ق

منوذج التمنوي الطموح؛ ات ا   لاللزتام بتو
  د هندسة تزنيل القانون إالطار لٕالصالح ل اع ٔ الرضييب من 

شجيع  عتبارها رضورة قصوى ل لجميع،  صفة  اد وم ة  رضي
ة املقاوالت املغربية  ا رية ببالد وتقوية م س اجلاذبية 

                                                 
1Organization of the Petroleum Exporting Countries. 
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؛ بية املوجودة ببالد ٔج   وا
  ة اذبية و راغامتية لتعزز  ٔساليب  ر وابتاكر  س شجيع 

رية،  س ٕالصالح إالداري والتحول املغرب  اصة ف يتعلق 
لتفعيل الرسيع لصندوق دمحم السادس  متويل، كام ندعو  الرمقي وا
ٔراد   سرتاتيجي كام  رشع فعليا يف لعبه دوره  ر، ل لالس

؛   ال امل
  زون ، تتعلق  اكم ظومة وطنية م داث م رسيع ٕا

ٔساسية، الس لمواد ا ة، سرتاتيجي   الغذائية والصحية والطاق
ٔمن  ات الوطنية، مبا يعزز ا اج ل ىل التحيني املسمتر  والعمل 
ة يف هذا الصدد؛ ت امللك اما مع التعل س لبالد، ا   سرتاتيجي 

  ذ تعهدات احلكومة ف يتعلق بتقوية ىل تنف ل  ا شلك  العمل 
عتباره عنرص   ، ٔمن املايئ ببالد ٔساسيا يف معاد السيادة وا ا 

ة اجلفاف اصة مع اسمترار مو  ، ٔمن إالسرتاتيجي ببالد  .ا

ى احلكومة، ولعدم  ميقراطي  ا لضيق الهامش ا ٔسف ل  س اما،  خ
لبية  ٔ ل ا ٔدىن من روح التعاون مع الفرق د تعاطهيا ولو مبا يتطلبه احلد ا

ل ىل مرشوع ورفضها مجليع التعديالت املقدمة، و سنصوت  رفض 
  .قانون املالية

س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .ٔعطي اللكمة لفريق 

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔتناول اللكمة  ٔن  ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  مس فريق  رشفين 
لسنة املالية    .2023يف ٕاطار املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية 

ل  ٔوال نص تد داد هذه املدا يه  ٕان املرجعيات اليت حمكت ٕا
مج احلكويم، ويه وثيقة اسرتشادي اقشة الرب ا السنة املاضية يف م ة فريق

يل ما حنن بصدده اليوم  هيا لكام كنا ٕازاء مشاريع كربى من ق ا نعود ٕا لفريق
ٕالضافة ٕاىل ذ فٕان بناء هذه املدا  وهو مرشوع القانون املايل، و
ت املنضوية حتت  شارات واسعة مع خمتلف اجلامعات والنقا ىل اس اعمتد 

الصا ملغرب، وكذا من  لشغالني  حتاد العام  رايس لواء  ت اليوم ا
ذي  ب التنف ا مبشاركة ث من اخلرباء واجلامعيني واملك ي نظمه فريق ا

ملغرب لشغالني    .لالحتاد العام 

س،   السيد الرئ

رادة حرة وواعية دمع هذه  ٕ ار و ا اخ ٔن فريق ذ البداية  ٔؤكد م دعوين 
ذا بعني  ٔ ة العليا لبالد و لمصل ة انتصارا  عتبار التجربة احلكوم

ٔفلتهتا بالد  ويل الصعب، وكذ لتدارك الفرص الضائعة اليت  السياق ا
ني، واليوم  ني السابق ىل عهد احلكوم عي  ج ب جتميد احلوار  س
اطر اليت  ة ا متكن بالد من موا ٔن نتعاون مجيعا حىت  بري  ٔمل  حيدو 

ويل الصعب وامل لسياق ا لتصدي    .عقدهتددها، وكذا 
ه بداية حتية  ام حول هذا املرشوع، نو شلك  ٔن نديل بدلو  ل  وق
لك  ي يقود التمنية  الل جلال امل دمحم السادس حفظه هللا ا بار وٕا ٕا

ي ماف ٔ  ٕارصار وعزمية يف بالد وا ذ اعتالئه العرش، يويل املس م
ٔن  ىل  يد  ٔ اصة، وريد هنا الت ٔبعادها عناية  عية يف لك  ج
رية،  ٔ زايد يف السنوات ا ي  ا وا سهتداف اخلار لبالد ولثواب
ال امل  ادة  شها بالد بق سبات واملنجزات اليت تع ٕامنا يعود ٕاىل املك

ٔصعدة، فال  ميقراطية املغربية ماضية يف طريقها بدون ىل مجيع ا تجربة ا
ٔن  ىل تدبري الش ردد وال تلكئ، واملغرب متكن من التطبيع مع التداول 
قرتاع، يف حميط عريب وٕافريقي مضطرب ومتزي بعودة  رب صناديق  العام 

ٔقطار ت ٕاىل العديد من ا ضطرا ت و   .نقال

س،   السيد الرئ
يض إالنصاف و  ٔمهية إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا يق ىل  يد  ٔ الت

ف من تداعيات اجلاحئة،  لتخف ٔوىل من معرها  الل السنة ا احلكومة 
ٔولية  ٔسعار املواد ا ف من تداعيات التقلبات احلادة اليت عرفهتا  لتخف وكذا 

لقدرة الرشائ  ختاذ املزيد مهنا، صو  ولية، ويه مطالبة  ٔسواق ا ية يف ا
  .لمواطنني واملواطنات

ٔن تداعيات اجلاحئة واحلرب  صادي، واحض  ق ىل املستوى 
صادي  ق ا  ه رشك صاد العاملي، مبا ف ق ىل  رت  ٔ رانية،  ٔو الروسية ا

ٔول  اري ا ٔورويب"والت صادية العاملية "حتاد ا ق ٔن الوضعية  ، كام 
سم بعدم الوضوح، ولك هذا ورد يف ال لمرشوعت   .عرض التقدميي 

ساءل  ٔن ن ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  ريد اليوم يف فريق  ٔننا  ٕاال 
رز  ٔ د  ٔ ق  ىل حتق ل العمل  ٔ ذة من  معمك عن إالجراءات والتدابري املت

مج احلكويم ويه  ٔفاكر اليت تضمهنا الرب صادية"ا ق   ."الوطنية 
ٔن تضميهنا يف  ة  ا ىل ق ىل حنن  كن اعتباطا، و مج احلكويم مل  الرب

قه يف هذا  ساءلوا دامئا عام مت حتق ٔن ي ن اقرتحوا تضميهنا  ٔولئك ا
و  ري  -وحنن ندمعها يف ذ- إالطار، لقد قدمت ا وتقدم اليشء الك

ق التمنية يف  م يف حتق د  ٔنه يلعب دورا  ي ال شك  لقطاع اخلاص، ا
رص ، ولكن سوف نق ٔن وردت يف بالد ىل مالحظتني سبق و  هنا 

ال امل   :خطب 
ٔوال، دور القطاع البنيك يف متويل املقاوالت الس املقاوالت الصغرى 

  واملتوسطة وشجيع الشباب املقاول؟
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ٔمر  ٔقالمي اجلنوبية وهو ا ر يف ا س نيا، دور القطاع اخلاص يف 
ري  ٔ ال امل ا ي ورد يف خطاب  رى املسرية اخلرضاءا   .مبناسبة ذ

ت املالية اليت  د يف ظل الصعو ٔن من املف ويف هذا إالطار، نعترب 
ىل بعض املقاوالت  اصة  ائية و ٔن يمت فرض رضيبة است و  ه ا توا
ات واملواد اليت عرفت  مة يف بعض القطا ح  ٔر ق  ت من حتق اليت متك

ري مسبو  ة و ات صاروخ   .قةٔمثنهتا ارتفا
ل معها الربملان  ة اليت تفا لرس ، وٕاذا كنا معزتون  ىل لك ذ وعطفا 
ٔسعار واملنافسة، فٕاننا  لسيه مع قانون جملس املنافسة ومع قانون ا مب
ي  ضياهتام من طرف جملس املنافسة، ا ابع عن كثب تزنيل وتطبيق مق س

ات ٔصبح مدعوا بل ومطالبا بضامن املنافسة يف العديد من القط ا
ٔمل يف  ٔو متركز، جيدر بنا مجيعا الت اكر  ٔي اح صادية والتصدي  ق
لس  لم ئق املرجعية الوطنية س التقارر السنوية  العديد من الو
منوذج التمنوي  لجنة ا يئ، والتقرر العام  عي والب ج صادي و ق

ٔعطاب الهيلكية ال رز ا ٔ د  ٔ ٔن  ىل  ٔمجعت  ه اجلديد، واليت  يت توا
صادية  ق ات  صاد املغريب هو هشاشة املنافسة يف العديد من القطا ق

  .احليوية
ٔن من واجهبا حامية  لحكومة  ويف هذا إالطار، ولك صدق نقول 
ا مشاريع قوانني جملس املنافسة  ىل ٕا رص  ٔال تق لهيا  ، و املسهت

ٔسعار واملنافسة، بل ٕان القانون مين  مة وقانون حرية ا ات  حها صالح
ٔن يتحمل املواطن يف هذه  ت، ال ميكن  لزجر الغش واجلشع واملضار

ٔسعار وكذا تالعبات املضاربني الء ا ة    .الظرف
ٔمهية  ىل  يد  ٔ صادي دون الت ق ىل الشق  طبعا، ال ميكن املرور 
م ة الصعبة، ٕانه قرار  رات رمغ الظرف س ه احلكومة حنو املزيد من   تو

ولية  ة حمارصة تداعيات التحوالت ا ف واسرتاتيجي ويعكس رؤية معيقة لك
  .الراهنة

ي قامت به احلكومة  لك العمل ا عي، فٕاننا ننوه  ج ٔما يف الشق 
عية،  ج رسيع وثرية املرشوع املليك التارخيي املتعلق بتعممي امحلاية  ل

م  ه رشية العام يف مجيع ندعو يف هذا إالطار ٕاىل مزيد من  ملوارد ال
ة والتعلمي، طبعا ٕان ختصيص  ات الس قطاعي الص مليار  9.5القطا

رشاك يف التغطية الصحية  ٔعباء  ة لتحمل  درمه يف هذا املرشوع مو
شرتاك،  ات  ٔداء واج ىل  ري القادرن  اص  ٔش سبة ل ل ارية  إالج

دمات الصحية يف ال ل م  ليل قوي ضام لولو ني العام واخلاص،  قطا
ي تتعاطى به احلكومة مع هذا الورش املليك التارخيي   .ىل اجلدية واحلزم ا

ن  ق ثورة يف هذ ٔن جناح احلكومة يف حتق ىل  يد  ٔ لن منل من الت
لعاملني هبام  عية  ج ٔوضاع  ني يتطلبان وجو حتسني ا القطا

هنم من لك الرشوط  لبذل والعطاء والتضحيةوٕانصافهم، ومتك   .الرضورية 
ا مبناسبة  الت فريق ىل مدا ة، وعطفا  فف يتعلق بقطاع الص
دات  ع ملنظومة الصحية، فٕان الرفع من  اقشة القانون إالطار املتعلق  م

عية هو واقع ملموس،  ج و  ٔن شعار ا صصة لهذا القطاع يعكس  ا
شاكل يظل يف هذا ا ٔن  لقطاع هو مشلك احلاكمة،  من املهم ري 

  .امليض قدما يف رمقنة مجيع إالجراءات والتدابري ذات الص
ملغرب سري احلوار  لشغالني  حتاد العام  مثن يف فريق  هذا، وٕاذ 
ة  نتظام نتقال من املومسية ٕاىل  ة، ندعو ٕاىل  القطاعي يف وزارة الص

ت  ريا ٕان لك يف العمل به، واعتبار النقا ٔ رشيك فعيل يف إالصالح، و
دا جمالية يف توزيع  ر يف غياب  ٔ دمية ا هودات املبذو ستظل  ا

  .العرض الصحي
ٔن تظل يه  ٔن البوص جيب  ٔما ف يتعلق بقطاع التعلمي، فٕاننا نعترب 
ات واملبادئ العامة، وٕاال ما فائدة القانون  دد التو ي  القانون إالطار، ا

م، االٕ  ٔمر  دات املرصودة  ع طار ٕاذا مت جتاوزه؟  فٕان ارتفاع 
ٔرسة التعلميية  ة حلل العديد من امللفات املتعلقة  ق ة حق ا ولكن مثة 
ٔن  لقطاع جيب  دات املرصودة  ع واليت طال انتظارها، ٕان الرفع من 

تلف العاملني عية  ج ٔيضا حتسني الوضعية  ظومة الرتبية  يتغري،  يف م
  .والتكون

ذ مدة حول  روج م ي  لنظر ٕاىل احلديث ا ، و ىل لك ذ الوة  و
شيد  ه لصندوق املقاصة، فٕاننا ٕاذ  مع املو زتام احلكومة الرفع التدرجيي  ا
الل  صصة لهذا الصندوق  دات ا ع ىل الرفع من  قدام احلكومة  ٕ

ة تقلبات السوق  مليار 32هذه السنة واليت بلغت  درمه وذ ملوا
ولية   .ا

ٔن يؤدي إالصالح املوعود هذا الصندوق ٕاىل املزيد من  حنذر من مغبة 
ىل  لمواطنني واملواطنات، وخطر ذ  ىل القدرة الرشائية  از 
ت والغش والتالعب  ال املضار عي، خصوصا يف ظل استف ج السمل 

ٔمثن سامه يف الرفع من  ي  ٔساسيةا   .ة العديد من املواد ا
ٕان املهنجية واملقاربة اليت اعمتدهتا احلكومة احلالية مع الرشاكء 
شود  شلك قطيعة مع املايض وملمح من مالمح التغيري امل عيني  ج

ىل ختصيص احلكومة ملبلغ  الوة  ي لطاملا طالبنا به، هذا  ماليري  9ا
ات اتفاق  ذ خمر ريل  30درمه لتنف ٔمور ٕاجيابية 2022ٔ ، ويه لكها 

ىل امليض فهيا   .وشجع احلكومة 
ملغرب نصوت ٕاجيا  لشغالني  اما، ٕاننا يف فريق إالحتاد العام  وخ

  .2023ملرشوع قانون املالية لسنة 
ادة الرشيدة  ري البالد والعباد حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

  .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .ٔعطي اللكمة لفريق 
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شار السيد دمحم رىض امحليين  :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  يطيب يل 
ىل مرشوع  لمناقشة والتصويت  صصة  رشيعية ا يف هذه اجللسة ال

  .2023قانون املالية لسنة 
ٔجواء االٕ  ٔنوه  ٔن  ٔشغال وامسحوا يل يف البداية ب جيابية اليت طبعت 

ل دراسة مرشوع  صادية طي مرا ق جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
  .قانون املالية

صاد واملالية والسيد  ق رة  لسيدة وز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  كام 
ري ٕادارة الرضائب وامجلارك  ملزيانية والسادة مد ر املنتدب امللكف  الوز

ري املبارشة ساؤالت  والرضائب  ل إالجيايب مع  ىل التفا ٔطر الوزارة  و
ل إالجيايب  ىل التفا ٔيضا  شارن، و واستفسارات السيدات والسادة املس
مع التعديالت املقدمة والهادفة يف مجملها ٕاىل جتويد وٕاغناء مرشوع هذا 

  .القانون

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔول  ليمك فٕان مرشوع قانون املالية لهذه السنة يُعترب  كام ال خيفى 

دَ مرشوع قانون مالية تُِعده احلكومة اكمال، وهو  اهتا ويُّزنِل  ُجيَّسِ تو
ٔرضية الصلبة لتفعيل الزتامات احلكومة عتباره ا   .راجمها، 

ٔيت يف  ونه ي ٔمهية مزتايدة،  سياق وقانون املالية لهذه السنة حيظى ب
رشاف  ا اس ست لاليقني و ايئ ومضطرب َمْوُسوٌم  دويل است

  .التطورات
  : وطبع هذا السياق

  ة وارتباك ٔسعار يف املواد الغذائية والطاق ٔزمة ارتفاع ا ُروز 
رانية  ٔو ة اندالع احلرب ا سالسل إالمدادات العاملية ن

  الروسية؛
   احئة دـ"تداعيات  صادي ىل املستوى " 19وف ق

عي؛ ج   و
  منو العاملي من ٕاىل  2022ملائة سنة  %3.2مراجعة توقعات ا

صادي 2023سنة 2.7% ق ٔورو، الرشيك  ، وكذا مبنطقة ا
  ؛2023سنة %0.5ٕاىل  2022سنة %3.1لبالد من 

  د الضغوطات التضخمية وبداية تطبيع ل تصا س ٔيضا  هناك 
لب الب  ٔ  .نوك املركزيةالسياسات النقدية من طرف 

صاد الوطين،  ق ىل  ت تداعيات سلبية  ضطرا ولقد اكن لهذه 

ساقطات املطرية سنة  ٕالضافة ٕاىل مومس اجلفاف وق ال ، مت 2022حبيث 
  :سجيل
 ة؛ ٔساسية والطاق ٔسعار املواد ا   ارتفاع 
  صاد الوطين سنة سبة  2022تباطؤ قوي لالق ث بلغ   %0.8ح

  ؛2021سنة  %7.9مقابل 
  ت املقاوالت، خصوصا يف الولوج ٕاىل ت املالية اليت وا الصعو

متويل، وارتفاع لكفة الطاقة والنقل   .ا

ٔعطت لقانون مالية سنة  اصة،  2023ولك هذه السياقات  ٔمهية 
نتظارات  راهات لكام كربت  ت وإال د ٔنه لكام تفامقت الت مفن املعروف 

ت   . والرها
لني ويف هذا إالط لفا رية  نتظارات الك ٔن نؤكد لمك عن  ار، نود 

ه هو صاديني من مرشوع قانون املالية لهذه السنة، والهدف م   :ق
 ادة الثقة؛   ٕا
  ؛ ر ببالد س اذبية  مثرن وحتسني    حامية املس
   لق القمية لق فرص الشغل و ر و س ىل  وحتفزي املقاوالت 

  . املضافة

منوذج التمنوي ولك هذا هب ر وا س دف التزنيل الفعيل مليثاق 
  .اجلديد لبالد

بري  شلك  ملسامهة  صاد،  ق كام نعمل مجيعا، فاملقاو يه اليت تُنعش 
شلك  ٔو  الل الرضائب،  ارش من  شلك م ، سواء  و ل ا يف مداخ

ٔجرا شغيل، والرضائب املتعلقة  الل متويل ال ارش، من  ء، ري م
لق فرص الشغل يس خللق القمية املضافة و ي إالطار الرئ لتايل فه   .و

ٔزمة احلالية حتتاج ٕاىل  فاملقاو اليوم يف ظل التداعيات املرتبطة 
وازن  ايئ حتفزيي وم الل نظام ج بة، خصوصا من  املزيد من الثقة واملوا

صاديني ق لني  لفا لية    .يعطي الثقة والرؤية املستق

رة احملرتمة،   السيدة الوز
داد قانون املالية لسنة  ٔوّد 2023يف َمعِرض احلديث عن سياقات ٕا  ،

ذة سنة  ة املت لتدابري احلكوم ر  رب لمك عن تقد ٔ ، واليت َمهت 2022ٔن 
سيج  عي ودمع ال ج لمواطنني والسمل  ىل القدرة الرشائية  احلفاظ 

ىل غ ، وذ  ر من املقاواليت ببالد رار بعض إالجراءات املهمة، غنذ
هنا   :ب

  رمس سنة ة  دات ٕاضاف ح اع مليار درمه  16، بضخ 2022ف
لمواطنني يف املواد  ة، هبدف حامية القدرة الرشائية  ٕاضاف

ٔساسية؛   ا
 ر اجلفاف ٓ د من  ل ايل  ستع مج  مليار  10: ٕاطالق الرب
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  درمه؛
 3.2 نيي ساليو  مليار درمه لفائدة  قطاع النقل، وميكن 

  مليار درمه؛ 5.2السنة بـ 
  ؛مليار درمه 2ٕانعاش القطاع السيا بـ  
  ىل القمية املضافة سنة رب 2022ٔداء مستحقات الرضيبة   ،

ىل الوفاء  13خض  ٔخرى احلكومة  مليار درمه، وشكر مرة 
ٔخرات  ة م نا من تصف يل مك ري املسبوق ا لزتام  هبذا 

ذ سنوات؛ الرضيب ىل القمية املضافة املرتامك م   ة 
  ر ٓ ة  و ملوا ىل صفقات من ا زة  دة املقاوالت احلا مسا

متويل ٔزمة ا ٔولية وجتنب    .ارتفاع وندرة املوارد ا

صادية  ق ىل الرمغ من الوضعية  ريها، و فضل هذه التدابري و ف
نت عن قدرهتا  ٔ صادية  ق نا  ظوم ف، الصعبة فٕان م ىل الصمود والتك

لهيا وتقوهتا،  ٔزمات املتوالية، يََتَعُني احلفاظ  ه ا ة قوية يف و ا وّجسلت م
ة اق س ة    .وهذا بفضل الرؤية امللك

ىل الرمغ من هذه التداعيات مت   :حبيث ٕانه 
 التحمك يف معدل التّضخم مقارنة مع دول كربى يف العامل؛ 
 يل اخلام سنة %5.9ن تقليص جعز املزيانية م ا من الناجت ا

  ؛2022سنة  %5.3ٕاىل  2021
  ياطات املغرب من العم الصعبة يف مستوى ىل اح احلفاظ 

  ٔشهر من الواردات؛ 6يعادل 
  صادية ة اق و ىل تصنيف املغرب  ٕاجامع واكالت التصنيف 

ياز؛   م
  لبية ٔ  ، عث خفر لنا مجيعا، حكومة ورملا ولك هذا هو م

ري هو الوطنومع ٔ ٔول وا ز ا ٔن الفا   .ارضة، 

رة،   السيدة الوز
ر  س ث مت وضع  ، ح مة يف بالد ٔمام نقطة حتول  ٕاننا اليوم 
ب النظام  ٔن يوا ت الوطنية،  جيب  ٔولو اخلاص املنتج يف صدارة ا

ة ينام ٔخرى، هذه ا انب الرافعات ا   . الرضييب، ٕاىل 
لية، مبا حيقق  ا ة وا رات اخلارج س اذبية  وذ هبدف تعزز 

عية لبالد ج صادية و ق   . التمنية 
ا  ٔن يقوم به القطاع اخلاص، تقّدم ور املنتظر  ا  واستحضارا م

روم يف مجملها ٕاىل   :ببعض التعديالت اليت 
 ر؛ س ٔسس    تقوية 
   سيج ؛تعزز تنافسية ال   املقاواليت ببالد
  ٔفضلية الوطنية؛   شجيع ا

 لق الشغل؛ ىل    التحفزي 
 اء الرضييب؛ ف العبء الرضييب وتوسيع الو   ختف
 ر ه لالس اذب صاد الوطين وتعزز    .تقوية اق

ت وقانون  ات املناظرة الوطنية حول اجلبا اد ٕاىل خمر الس وذ 
  .69.19إالطار 

لحكومة مع هذه  ويف هذا إالطار، البد ل إالجيايب  لتفا ٔن ننوه 
خلصوص   :التعديالت، واليت ّمهت 

  لغري و  ٓت ا ىل املاكف ذف الرضيبة احملجوزة يف املنبع 
ة من  ٓت املدفو اء املاكف ست عتباريني  اص  ٔش سبة ل ل

ة اليت مت خفضها من  و واملؤسسات العموم ٕاىل % 10طرف ا
  ؛5%
 ف سع دود سق ىل الرشاكت شلك تدرجيي يف  ر الرضيبة 

رسيع % 20 اطق ال يل كزتاول يف م لرشاكت ا سبة  ل
ل القطب  CFC)2(الصناعي، والرشاكت  يل عندها الصبغة د ا

ر  ار البيضاء والرشاكت احملدثة ابتداء من ينا اليت  2023املايل 
ىل مدى رمه  ل ا مثر مليار ونصف د س ش   5 تلزتم 

ة، وذ  اء املؤسسات واملقاوالت العموم ست سنوات، 
اذبية هذه املناطق وضامن تنافسية هذه الرشاكت  ىل  لحفاظ 
لية  ا رات ا س شجيع وتقوية  ٔيضا  ويل، و ىل املستوى ا

ة؛  واخلارج
  ستفادة ملدة ثالث سنوات من ٔيضا متديد فرتة  لو  س ك

سبة  ض ب ر املبلغ ىل زائ% 70ختف ادة اس د القمية، رشيطة ٕا
 شهرا؛  36إالجاميل يف مدة 

 الل د من  ٔمني التقا ار يف عقود ت  :شجيع إالد
ض سعر احلجز يف املنبع من  -   ؛%15ٕاىل% 30ختف
ه من  - ض السن الواجب بلو  سنة؛ 45سنة ٕاىل  50ختف
ليه   - ىل رٔس املال املفروضة  سبة اخلصم املطبق  ورفع 

  .%70ٕاىل % 40الرضيبة من 
  شيطة ري ال لرشاكت  سوية الوضعية اجلبائية  ٔيضا  لو  س ك

ل  د املبلغ جزايف د ش تدفع وا ش رمق معامالت  يل ما حقا ا
الف  قادمة؛) 5.000(مخسة  ري م ة    درمه عن لك سنة حماس

  ٔجر متديد مدة تطب سبة ل ل ل  ىل ا يق إالعفاء من الرضيبة 
ٔقل من  هلم  يبلغ السن د يل    سنة؛ 35اجلدد ا

                                                 
2Casablanca Finance City. 
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  ،ح العقارية ٔر ىل ا ل املطبق  ىل ا د سعر الرضيبة  توح
ح احملققة من %30عوض  20%وذ بتطبيق سعر  ٔر ىل ا

ة يف املدار احلرضي؛ ري املب لعقارات  ٔول    التفويت ا
  ل، ٕاعفاء ىل ا ن من الرضيبة  د الوهبات املسلمة ٕاىل املستف

؛ ات العام يف القطاع السيا  وذ هبدف دمع هذه الف
   واجن، من هبامئ وا سيطة املعدة لتغذية ا ذية ال ٔ وٕاعفاء ا

سترياد من سعر  ني  ىل القمية املضافة  % 10الرضيبة 
الل الفرتة املمتدة م اليا، وذ  ر ٕاىل املطبق   31ن فاحت ينا

سمرب  ، خصوصا بعد هاذ 2023د ، هبدف ٕانعاش القطاع الفال
اكليف ٕانتاج  ، وهبدف تقليص  اشهتا بالد يل  ٔزمة اجلفاف ا
ٔيضا  ساقطات، و ب ق ال س ا  لحوم واحلليب اليت عرفت ارتفا ا

ٔسعار هاذ املواد   .هبدف خفض 

ات هتدف ٕاىل حتفزي املقاو ر وتعزز ولك هذه املقرت س ىل  الت 
لق القمية املضافة وفرص الشغل   .قدرهتا التنافسية، ومسامههتا يف 

 ، سامه هاذ مرشوع قانون املالية، يف صيغته املعد ٔن  ل  ٔ ٔيضا من  و
سيج املقاواليت، خصوصا بعد  ر اخلاص، وتوسيع ال س يف تَعزز َزَخِم 

ة إ  ٔهداف املسطرة واحملددة الرام ٔفق سنة  550ىل تعبئة ا مليار درمه يف 
ة 500، و2026 ة السام لتوجهيات امللك صب شغل، وفقا    .ٔلف م

رة احملرتمة،   السيدة الوز
مثن هذا إالصالح الهيلكي  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاننا يف 
مك مواص هذا  ٔمل م ل، ون ىل ا ىل الرشاكت والرضيبة  لرضيبة 

ىل إالصالح يف الق لرضيبة  يق احملاور املتعلقة  ل ف خيص  انون املايل املق
يل  ري املهيلك ا ت احمللية وخصوصا ٕادماج القطاع  القمية املضافة واجلبا

ة ببالد صاد الوطين ويف املنظومة الرضي ق شلك معض يف    . ك
ٔن مرشوع قانون املالية لسنة  ٔننا نعترب  ىل  ٔن نؤكد لمك  ، 2023ونود 

ة واجلرٔة، خصوصا  ا لش َسَم  لهيا، ا الل حماوره الكربى اليت بٌِينَ  من 
لتزنيل الفعيل لٕالصالح  صادية الصعبة، وذ  ق ة  يف هذه الظرف
لية  ادة الثقة وٕاعطاء رؤية مستق ي طال انتظاره، هبدف ٕا الرضييب ا

صاديني ق لني  مثرن والفا   . لمس

ٔ ٔوراش  رب لمك عن اخنراطناويف اخلتام،  الاكمل يف هذه ا
ة ٕاىل ، والرام   :إالسرتاتيجية لبالد

 عية؛ ج ول  ٔسس ا  ٕارساء 
  عية؛ ج   ٕاجناح وتعممي امحلاية 
  ة والتعلمي؛ ظوميت الص   ٕاصالح م
 د؛ ٔنظمة التقا   ٕاصالح 

 ٕاصالح مدونة الشغل؛  
  لق فرص الشغل لقمية املضافة و ر املنتج  الس هنوض    .ا

ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  وذ حتت الق
  .هللا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا، شكرا السيد املس

لشغل اللكمة لفريق   .حتاد املغريب 
س   .تفضل السيد الرئ

ن سليك شار السيد نور ا   :املس
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
لشغل، املنظمة  حتاد املغريب  ٔلقي لكمة فريق  ٔن  رشفين بداية، 

ىل مدى  ذرة، اليت تدافع  ٔصي واملستق واملت  70النقابية الوطنية ا
دمة وحقوق الطبقة العام امل ات الشعبية، سنة عن  غربية ومعوم الف

داما هلم، يف ٕاطار املناقشة العامة ملرشوع القانون املايل  دمة هلم، ال است
  .2023لسنة 

ٔيت  ٔمهية، ت ميقراطية البالغة ا رشيعية وا لحظة السياسية وال ٕان هذه ا
ٔزمة الصحية،  ق بني مطرقة تداعيات ا د دق يف سياق وطين ودويل 

ٔوضاع اجليوسياسية واحلرب العاملية ل ا ، وضبابية الرؤية حول مستق
ات بالد من  اج صادية العاملية، وسندان اجلفاف، وهتديد  واجليو اق
عية  ج صادية و ق ٔوضاع  صاد الوطين، وتدهور ا ق املاء، وضعف 

ن ٔجور   .لطبقة العام ومعوم امل
مللموس عن  ٔزمات املتوالية  نت هذه ا ٔ ث  يارات ح خ فشل 

ور احملوري  ىل ا ٔكدت  عية السابقة، و ج صادية و ق السياسية و
ة من  ات العموم ، وإالحلاح املزتايد برضورة تطور وتعزز القطا و
عية، ودمع القدرة الرشائية، وتقليص  ج حصة، والتعلمي وتعممي التغطية 

ت  صادية، والتفاو ق ت  د ة الت اليةدر عية، واملفارقات ا   .ج
ة برضورة  ة السام ٔيضا بعد التوجهيات امللك اقشة هذا املرشوع  ٔيت م ت
متعية  لمطالب ا ابة  لقضا ذات الطابع إالسرتاتيجي است ٔولوية  ٕاعطاء ا
لزتامات  منوذج التمنوي اجلديد، و ىل ذ ا ة، كام يؤكد  ة واملرشو املل

مج احلكويم ب دة املتضمنة يف الرب ة الوا سبة منو احلكوم ق  دءا بتحق
ق 4% ، وبتحق صاد ذائيا، حصيا واق يا،  ٔم ، وضامن السيادة الوطنية 

رب ٕاطالق  عية،  ج و  ىل التزنيل الفعيل  عي قادر  خمطط اج
عي، وتفعيل  ج ال  ات اخلاصة يف ا ة من املشاريع وإالصال مجمو

عتباره ورشا   عية  ج ثاق ٔوراش امحلاية  شلك م ، وهو ما  ي
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حتاد املغريب  ه يف  ٔمة، واعترب تعاقد سيايس بني احلكومة وممثيل ا
ل ٔمل املستق   .لشغل شع 

حتاد املغريب  س  ٔس سبة لنا جيسد نرصا ملهد ت ل يف ال وذ 
  .لشغل

ة  شه بالد ن ق، تع عي دق صادي واج ٔيت يف سياق اق كام ي
ة، واستزناف القدرة  ساع رقعة الفقر واحلا ٔسعار، و رتفاع امللهب ل
ال البطا  ستف ، و لطبقة العام سمترار يف إالهناك الرضييب  الرشائية و

ري املهيلك، وٕاشاكلية صاد  ق الولوج ٕاىل  والهشاشة يف العمل، وتغول 
عية، وٕاضعاف الطبقة  ج عية، وضعف التغطية  ج اخلدمات 
ات  ٔشد الف ملسؤوليات اجلوهرية اجتاه  يفاء  ث ظل  املتوسطة، ح
جلرٔة  يل  ٔمام حمدودية التدبري، والرتدد يف الت ضعفًا بعيد املدى 

ٔمه القضا احلارقة  صفة  اد وم لول  واملقلقة، مما قد السياسية يف اختاذ 
ات احلوار  ذ خمر ٔمام تعرث مسار تنف عي  ج ستقرار  هيدد 
ٔساتذة التعلمي العايل، وتعرثه  ة و ه يف قطاع الص عي الوطين، وجنا ج

ىل املستوى القطاعي   .يف قطاع الرتبية الوطنية، وشبه غيابه 
لشغل، املنظمة املستق يف ق حتاد املغريب  ٔن  رارها والقوية يف لام 

فع  راهات  ويل والوطين وتفهمت لك  مواقفها، استحرضت السياق ا
  .حلوار

ٕاهنا سنة ونيف من معر التدبري احلكويم ووعود احلكومة مببارشة 
لفهتا السياسات  صادية اليت  ق عية و ج ٔعطاب  ٕاصالح ا

ة لحكومات املتعاق   .الالشعبية والالدميقراطية 
لتعاطي وكن ة  ق عتباره املرٓة احلق ظر من مرشوع القانون املايل،  ا ن

ٔن يرتمج  ة،  مع قضا ومهوم امجلاهري الشعبية ورمس السياسات العموم
قة كف  ة جريئة، وتدابري مالية حق قة هذه الوعود ٕاىل ٕاجراءات رضي حق

ىل الط  ف من احلَمِل امللقى  بقة الوسطى، بتجويد احلياة العامة، والتخف
ٔجراء معودها الفقري   . اليت تعترب الطبقة العام ومعوم ا

لزتاماهتا  ٔن تفي احلكومة  ين مرشوع قانون مايل  بريا يف  ٔملنا  واكن 
لشغل، يف الشق الرضييب لكن ها  حتاد املغريب  امة  ز مع احلركة النقابية 

كر اللزتام ا ٔخرى ي ض الرضيبة هو مرشوع قانون املالية مرة  حلكومة بتخف
ري مكرتثة  ت،  لجبا ٔجر، وبتطبيق توصيات املناظرة الوطنية  ىل ا
ىل  ٔشطر الرضيبة  لشغل، اليت هتم مراجعة  حتاد املغريب  ات  مبقرت

ذ لتنف ل رمغ طابعها العميل وقابليهتا  سب، والرفع : ا ض ال يل ختف من ق
ض   ٔدىن لٕالعفاءات، وختف حفة املطبقة يف حق % 38سبة من احلد ا ا

ٔبيض املتوسط، وٕاقرار  طقة حوض البحر ا ىل يف م ٔ ٔجراء، ويه ا ا
ل اليت يتحمل فهيا  ىل ا ٔجر، والرضيبة  ىل ا ٕانصاف بني الرضيبة 

ٔجراء  ق %74ا لرثوة، وحتق يف رضب واحض ملطلب ٕاعامل التوزيع العادل 
عية، وتفعيل دستورية  ج اصة يف هذه العدا  التضامن الوطين 

ة العصيبة   .الظرف

اء العقاري ٕاىل  ل توسيع الو ٔ ه احلكومة من  ٔن تت وٕاذ ِعوض 
ٔزمة، كام  ترضيب الرشاكت ورشاكت احملروقات اليت استفادت من هذه ا
ريها من  لمنافسة، وٕاىل ترضيب الرثوة، و ىل  ٔ لس ا اء يف توصيات ا

، وٕارص  اد ة  سمترار يف ترضيب ٕاجراءات رضي ىل  ار املرشوع 
ب املدرسية  متدرس، والك ات ا ٔرس من واج دم ٕاعفاء ا ن، و د املتقا

ٔن يطالها مجيعها إالعفاء الرضييب عية اليت جيب  ج   .واخلدمات 
ل تزنيل  ٔ هود احلكويم من  مثن ا عي  ج ٔننا يف الشق  يد،  ٔ

عية، وتعممي التغطية الورش املليك املهيلك املرتبط بت ج عممي امحلاية 
د 11الصحية، بنقل  ٕاىل  RAMED)3(مليون مغريب من نظام الرام

اري عن املرض ٔمني إالج   .الت
ة  ري اكف ة، وٕان اكنت  ة العموم ووفاء احلكومة بتعزز مزيانية الص
هود احلكويم يف جتويد  ت، وكذا مواص ا د لنظر جلسامة الت

ةاخلدمات  ة يف جمال الص   .العموم
زال جمحفة يف حق الطبقة العام ومعوم  لكن، ها يه احلكومة ال 
ة  اليا والرضيبة قاسية يف موا مثن  ٔدت ا ات الشعبية اليت  ٔجراء والف ا
صل من الزتاماهتا املتضمنة يف االتفاق  ٔزمات، ها يه اليوم ت هذه ا

عي املوقع يف  ريل  30ج الل وامل 2022ٔ ل من  رتبطة بتحسني ا
ي  اصب الشغل القار والالئق ا لق م ٔجور، ويف  دة العامة يف ا الز
، ويف مقدمهتا  ه اكفة العامالت والعامل حبقوقهم الشغلية اكم متتع ف

عية ج ت النقابية وامحلاية    .احلر
لبية احملرتمة ملا حيدث يف الرشكة الوطنية  ٔ هتا ا ٔ ٔسف  لطرق ونت

ٔمني احلق يف الشغل لفاقديه  رها العام، وت رب مد ث يُعىث ويت السيار، ح
ىل  صادية العاملية والوطنية  ق ة  ة مبربر الظرف رسحيات التعسف ة ال ن
سبة البطا املهنية،  لتايل ارتفاع  عي، و ج ستقرار املهين و حساب 

ة ٔىت هبا املرشع مؤق اصب مالية  ىل ٕانقاذ القدرة  مقابل م ري قادرة  وهشة 
لطبقة العام ومعوم امجلاهري الشعبية، اليت زادها قهرا هذا  الرشائية 
اصة  ٔسعار مجيع املواد،  ري املربر يف  رتفاع اجلنوين الفوضوي و
سمو ٕاىل  اد قد  عية، يف ح ج ٔساسية، والسلع واخلدمات  الغذائية ا

لجهات املسؤ  وب تواطء مكشوف  ٔسعار وحامية ج ة ا ىل مراق و 
لتايل من  ا  ات املستضعفة مما زاد من تفقري الطبقة املتوسطة وحر الف

عي قان وتذمر اج ا اح لق  ش الكرمي، و سط حقوق الع ٔ.  
ي ٓمالنا حول هذا املرشوع ا ابت  صادي، فقد  ق   : ٔما يف الشق 

 سهتدف تنظمي القطاع ٔية ٕاجراءات  ت  غيب  ي  ري املهيلك ا
صاد الوطين؛% 70ميثل  ق   من 
  صاد الوطين ويف سية لالق ة عن املشالك الرئ ق ٔجوبة حق مل يقدم 

                                                 
3Régime d'Assistance Médicale. 
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ٔمن الغذايئ، ٕاذ  ٔمن املايئ وا ة، ٕاشاكلية ا مقدمهتا السيادة الطاق
ة  الل سياسات معوم ة من  اق قة واس ذ ٕاجراءات دق مل تُت

  .وشارية

اء مرشو حتاد  2023ع القانون املايل لسنة لقد  ٓمالنا يف  خميبا 
د القانون التنظميي  سييك بعيدا لك البعد عن قوا لشغل،  املغريب 
قرتاض  ت املالية و شلك يف مزياته العجز املزيانيايت والتواز لاملية، 
ن وال حيتفظ سوى  دمة ا اع  ٔولوية ٕالر وي، يعطي  معطى هيلكي وب

صادية هبامش  رو اق ت املا ته التواز رات، يغلب يف معوم سيط لالس
ة وال العدا  كرس العدا الرضي عية، ال  ج ت  ىل التواز
لتضامن يف  ستوري القايض  ٔ ا عية ويرضب عرض احلائط املبد ج

صاد الوطين ق  .حتمل لكفة 
رة، م ستجيبوا، السيدة الوز لتعديالت مرشوع قانون مل  ال  ن 

د، مرشوع قانون بعيد  31 لشغل، ولو تعديل وا حتاد املغريب  لفريق 
عية كام تعهدت هبا  ج و  قي ملقومات ا لك البعد عن التزنيل احلق

داة تنصيهبا   . احلكومة 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ٔنه  لشغل، مع العمل ب ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٔعطي اللكمة 
وبة لهتا مك عي قد سلمت مدا ج ميقراطي  ستوري ا ة ا   .مجمو

سق روه؟، عندي رسا من امل   ادي تد
وبة ٔن عندي رسا مك   .ٕاذن من بعدمه ميكن، 

شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
  .شكرا

ليمك   .السالم 
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
لشغل مبناسبة  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع قانون املالية لسنة  شلك حلظة سياسية 2023م ي  ، ا
ٔمهية ومدى جسامة املسؤولية امللق لغة ا اتق احلكومة ورشيعية  ىل  اة 

ٓمال  لبية ومعارضة، لتكون يف مستوى انتظارات وتطلعات و ٔ والربملان، 
ام  اء يف سياق  ٔنه  اصة  اته،  اكفة رشاحئه وف الم الشعب املغريب  و
ة  عية جراء اسمترار مو ج صادية و ق ٔوضاع  ٔساسا بتفامق ا سم  م

ٔسعار احملروقات  ٔساسية وتدهور القدرة الغالء املهول وارتفاع  واملواد ا
ن مل يتعافوا بعد من  لطبقة العام ومعوم املواطنات واملواطنني ا الرشائية 

صادية  ق ورو اليت الزالت خملفاهتا وانعاكساهتا  احئة  ٔزمة  تداعيات 
ري  رتفاع  سمتر وكذا  ٔهنا س اية اليوم والشك  عية ممتدة ٕاىل  ج و

ت معدل التضخماملسبوق ملس    .تو
اهتا النيوليربالية  ىل تو ٔمام لك هذا، الزالت احلكومة مرصة 
الل مرشوع قانون  عية واليت تظهر جبالء  ياراهتا الالشعبيةوالالج واخ

ت  2023املالية لسنة  ىل حساب التواز ت املالية  ي حتمكه التواز ا
ج عنه حصد املزيد من الت ي ي عية، ا ش وإالقصاء ج هتم فقري وا

داد  ي ندعو ٕاليه دامئا عقب ٕا متعي ا عي يف غياب احلوار ا ج
شارية  ميقراطية ال ٔ ا د مشاريع قوانني املالية، وهو ما يرضب يف العمق م

قان ح ة  ٔزمي الوضع ورفع من در   .وزيد من ت

رة،   السيدة الوز
ٔصعب، وقد ظهرت مؤرشاته  الل ٕارصار ٕان القادم  السلبية من 

ىل التنصل من الزتاماهتا ودورها يف حامية القدرة الرشائية  احلكومة 
ت وتوفري فرص العمل  لمواطنات واملواطنني وضامن احلقوق واحلر

  .الالئق
جلديد ومل  2023ولهذا، فٕان مرشوع قانون املالية لسنة  ٔت  مل ي
ي رف  عية ا ج و  ستجب جيسد بتا شعار ا عته احلكومة ومل 

شفت املعطيات الرمسية اليت  ث  النتظارات معوم الشعب املغريب، ح
ٔن حوايل  لتخطيط  ة  ٔلف  200ماليني و 3ٔصدرهتا املندوبية السام

بري القدرة  رت شلك  ٔ شية، وت ٔوضاعهم املع خشص ٕاضايف تدهورت 
ات واسعة من الشعب ٔالف العام الرشائية لف ن فقدوا املغريب وكذ  ل ا

لتايل مفرد هذا التعنت  اصب الشغل، و يعود ٕاىل طبيعة احلكومة اليت م
ٔهنا املعرب السيايس عن الرٔسامل، وال هيمها  لشك  رهنت مبا ال يدع جماال 

يا ٔم عي ٕاال ضبطه  ج ال    .من ا
لرضيبة،  ات عريضة من امللزمني  مفرشوع هذا القانون مل ينصف ف

ٔنه مل حيقق حبيث الز  جراء، كام  ات  ىل ف كرس الضغط الرضييب  ال 
ة اليت ينادي هبا امجليع   .مطلب العدا الرضي

اب عنه  لحظة وقد  ارج السياق ودقة ا داده مبنطق  وقد مت ٕا
سعى ي  ميقراطي يف ٕاطار  املنظور السيايس الوطين ا لبناء املغرب ا

ق احلرية والكرامة والعدا  عيةحتق   .ج

رة،   السيدة الوز
ة من  ا مبجمو لشغل تقدم ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو
ي يطال  عية ورفع احليف ا دا اج ق  التعديالت اليت هتدف ٕاىل حتق
ٔمان التوازن  عتبارها صامم  ات املتوسطة والهشة  العديد من الف

صاد الوطين و  ق لية لتحريك  صادي و ة ق ٔشطر الرضي كذا مراجعة ا
و  ة ملزيانية ا ل ٕاضاف ق مداخ ل حتق ٔ ىل الرثوة من  وٕاقرار الرضيبة 
ا مسامهة الرشاكت  ة، كام اقرتح ء يف التاكليف العموم ر ٔ ة ا ومسامهة ف



شارن    2022 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

28 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  )2022 د

سامه  ٔن  ٔزمة، ويفرتض  ح هائ يف ظل ا ٔر الكربى اليت استفادت من 
عية وال  ج ىل بالديف اخلدمات  ة  ت املطرو د   . ت

لهيم التعاقد بقطاع التعلمي  ن فرض  ٔساتذة ا ا مقرتح ٕادماج ا كام قدم
ة  د يف قطاعي الص ىل التقا دة يف املناصب املالية وتعويض احملالني  والز

شغيل   .وال
و  ل بناء قانون مالية  ٔ ا هبا من  فهذه التعديالت اليت تقدم
لحكومة، وكنا  ملفهوم النيوليربايل  عية  و اج س  ة، ول ق عية حق اج
ة وريض الشارع  ة احلكومات املتعاق دم ٔن خترج من  ظر من احلكومة  ن

عي ج ا ذات البعد    .املغريب وتنصت ملقارب
اليا من  2023نون املالية لسنة ٕان مرشوع قا ٓمال و اء خميبا ل

تاجئه ستكون  لتايل ف ة احلالية، و ستوعب الظرف عية ومل  ج البصمة 
الل إالجراءات  ليا من  ٔغنياء، وهذا ما يظهر  ح ٕافقار الفقراء وٕاغناء ا

ات الرٔساملي ذة من طرف احلكومة واليت مل حتدث القطائع مع التو ة املت
ٔسعار  ري املسبوق  رتفاع  ٔسعار و ول  لغالء وارتفاع  سم  يف وضع ي
عي،  ج ات احلوار  ث ٕان احلكومة متلصت من خمر احملروقات، ح

تفاق  ة  لزتاماهتا املدر لت  ٔ ريل  30و ، خبصوص حتسني 2022ٔ
ٔشطر الرضيب ٔجور واملراجعة الفعلية  دة العامة يف ا رب الز ل  ة عن ا

ه احلكومة هدا  ي قدمت ف ديدة، يف الوقت ا ة  داث در ل وٕا ا
عية، ٕاذ اكن من املفروض  ج لرٔسامل، مما سزييد من تعميق الفوارق 
هترب الرضييب والفساد والريع ورخس  ىل حماربة ا ٔن ينكب هذا املرشوع 

ة واحملاسبة   .بذ الزناهة والشفاف
د القانون التنظميي ٕان مرشوع قانون املالي زال بعيدا عن قوا ة ال 

ٔهداف  ٔرقام  ربط ا ديدة  ة  لاملية، وعن طموح بناء سياسة معوم
عية ج و  كرس ملفهوم ا عية، و ج صادية و   .ق

ٔمجعت  مك العددية قد  لب ٔ ي سمتررونه ب ٕان مرشوع هذا القانون ا
ات املهنيني، ورد متع ىل رفضه مجيع ف ات ا ليه العديد من ف ت 

ٓخرها اكن املسرية الوطنية ات معت ربوع اململكة  ا رب  4بـ  ح دج
2022.  

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ليه، فٕان مجمو  هذاضد  ستصوتو
  .املرشوع قانون

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ستوري اللكمة  ة ا عيمو ج ميقراطي    .ا
  .شكرا

شار السيد الكرمي شهيد  لس(لكمة املس وبة لرئاسة ا  ):ٔرسلت مك
س  ،السيد الرئ

 ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمني
شارون احملرتمون  ،السيدات والسادة املس

عي  ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن  رشفين 
شارن، مبناسبة املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية رمق  لس املس مب

 .2023لسنة املالية  50.22
عتبارها  ة  ملؤسسة امللك ث مجموعتنا،  ش ٔؤكد فهيا،  اسبة  ويه م

و امل وام ا ة  ٔمة، وضام دة ا غربية واسمترارها، وكذا متاسك رمزا لو
ٔيده لك املبادرات،  اركني جلال امل دمحم السادس نرصه هللا و شعهبا، م
ا،  ارج ليا و ٔصعدة دا ىل مجيع ا ولك إالجنازات اليت تعرفها بالد 
رك  ة وا ة امللك وستحرض بنفس املناسبة كذ جمهودات القوات املسل

دة ا ٔمن والقوات املسا سمترار لصيانة وا ٔفرادها ويضحون  ليت حضى 
ستقرار يف اكفة الرتاب الوطين ٔمن و دة الرتابية وضامن ا  . الو

 حرضات السيدات والسادة،
لحكومة، رمغ  لعمل املتواصل  ٔيضا  ٔفوت الفرصة دون التنويه  لن 
اشها العامل  ملشالك اليت  اصة املرتبطة  راهات،  ت وإال اكفة الصعو

شها زال يع رية واليت ال  ٔ ٓونة ا  .الل ا
ة  ذ التوجهيات امللك ف ة ب ش ، ظلت احلكومة ممتسكة، وم رمغ ذ
اء يف  ر مبا  اسبة لنذ ٔيده، ويه م ة لصاحب اجلال نرصه هللا و السام

اللته السايم  رشيعية خطاب  ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا مبناسبة اف
ٔوىل من الوالية  ىل رضورة احلادية عرشة ا اللته  ه  ي شدد ف وا

لمواد  سرتاتيجي  زون  ، تتعلق  اكم ظومة وطنية م داث م ٕا
ىل التحيني املسمتر  ة، والعمل  ٔساسية، الس الغذائية والصحية والطاق ا

لبالد سرتاتيجي  ٔمن  ات الوطنية، مبا يعزز ا اج  .ل
اللته مبناسبة اف  رشيعية احلالية تطرق ويف خطاب  تاح السنة ال

ٔخرى  ة، و ت مل حفظه هللا ٕاىل ٕاشاكلية املاء، وما تفرضه من حتد
لية ر. مستق الس هنوض  ق نق نوعية، يف جمال ا  .وكذا حتق

لغة مرتبطة هبموم املواطن  ٔمهية  ٔمة وذات  لكها قضا كربى ل
ٔن تتجسد  ي املغريب، واليت بطبيعة احلال جيب  يف مرشوع قانون املالية ا

اقشته  .حنن بصدد م
ٔمام الربملان مبناسبة  رة  ستحرض ما ورد يف لكمة السيدة الوز وهنا 
ت  شلك حتد ىل املعاد الثنائية اليت  ٔكدت  تقدمي هذا املرشوع، واليت 
لطموح إالرادي، واستحضار  ٔزمة  ة ا ، واملمتث يف موا ٔمام بالد كربى 

الء فرص عنارص  صاد الوطين، الست ق القوة وماكمن الضعف يف 
ٔزمة  ٔولها ا ل املغرب،  ه مستق ٓنية اليت توا ت ا د ة الت اح وموا الن

ذ  رية م ٔ ستمكل دورهتا ا هيا تداعيات 2008املالية العاملية واليت مل  ، و
هثا ظاهرة التضخ ، و ورو صادي الناجت عن  ق ر الرود  ٓ م العاملي و

ٔوراين  .واليت تعمقت مع اندالع الزناع الرويس ا
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لية تتعلق بتعزز  ت دا ة حتد لفعل يف موا هذا ما جيعلنا قلقني 
ر اجلفاف، وٕاجناز الربامج  ٔ ة تداعيات و عي، وموا ج السمل 
ر  س ٔمر بتعزز  سرتاتيجيات الكربى الوطنية، سواء تعلق ا و

ىل القدرة وحتريك سو  ق الشغل، وتعممي التغطية الصحية، واحلفاظ 
مج  اء يف الرب عية كام  ج و  ٔسس ا لمواطن، وتوطيد  الرشائية 

ٔكتور  ٔمام الربملان يف  س احلكومة  ي تقدم به السيد رئ  2021احلكويم ا
لحكومة لزتامات العرش  ي تضمن   .وا

لهني،  س  بار ل خ ة، هذا  اء لتدبري رصا ٔن هذا املرشوع 
، واحلرب  ورو ء  ٔساسا بو صادي املرتبط  ق ٔزمة، ومعاجلة الرود  ا
صادية لسنة  ق ٔزمة املالية و ىس تبعات ا ٔن ن رانية الروسية، دون  ٔو ا

ٕالضافة ٕاىل مشلك اجلفاف2008  ،. 
ٔسعار مستو الل هذه السنوات عرف ارتفاع ا ت فكام يعمل امجليع، 

روج احلديث  ٔصبح  ٔنه  ة  ري مسبوقة ال س البرتول والقمح، ٕاىل در
 .حول فرضية تعديل قانون مالية السنة الفارطة

اقشة مرشوع قانون املالية  الل م ر هنا مبوقف مجموعتنا  ٔذ  2022و
ٔن  ٓنذاك  ٔكد  ث  صادية، ح ق ل جلنة املالية والتخطيط والتمنية  دا

ذرةالفرضيات املعمتد ة و رشاف ىل نظرة اس نية  كن م  .ة مل 
ٔن نطرح نفس  ذية جيب  رشيعية وتنف اليوم، حنن مكؤسستني، 

لفرضيات املعمتدة يف مرشوع  سبة  ل ساؤل  راجع 2023ال ي يتوقع  ، ا
لرمغ من 2023سبة التضخم سنة  منو،  راجع جعز املزيانية، وارتفاع ا ، و

ولية، اسمترار ٔن مجيع املؤرشات تؤكد اسمت ٔسعار السوق ا رار ارتفاع 
ويل، مع اسمترار  دات يف الوضع اجليوسيايس ا اجلفاف، واملزيد من التعق
جيايب  ىل صعوبة اسمترار املنحى  ٔورانية، مما يدل  احلرب الروسية ا

صادية رو اق  .لمؤرشات املا
ناقضني هام الرود والتضخم، فه ٔمرن م ٔمام  ٔ اليوم، حنن  ل نتعامل مببد

لتايل ارتفاع معدل التضخم  ل تقليص الرود و ٔ خفض سعر الفائدة من 
ٔو العكس؟ ة  ٔتوماتيك  بطريقة 

ر قرار بنك املغرب  ٓ ىل  رة  ساءل معمك السيدة الوز ملناسبة، ن و
 يف املئة؟ 2رفع سعر الفائدة ٕاىل 

س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

زايد م  شلك ٕان املديونية يف  ن  ٔن ا يف املئة من  35سمتر، حبيث 
ىل املدى املتوسط،  اصة  ر  ٓ يل اخلام، وما يرتتب عنه من  ا الناجت ا
رتبط بذ من  ويل وما  ة ٕاىل البنك ا ا ي جيعلنا دامئا يف  اليشء ا
ن العمويم  ٔن نفقات الفوائد والعموالت املتعلقة  ث  ، ح لعم حترر 

  .درمه 30.966.549.000بلغت 
ن العمويم لسنة  رمس اسهتالاكت ا دات املس  ع كام بلغت 

درمه  61.138.000.000درمه مقابل  78.253.012.000ما قدره  2023
دة  2022رمس سنة  ز  %.27,99ٔي 

هن ك ادر ٕاىل ا ٔسئ ت ة من ا ٔمام هذه املعطيات مجمو لتايل، و  ::ـو
ىل  مايه ٕاجراءات احلكومة - ض من ضغط املديونية  لتخف

 املزيانية؟
اتية  - ا، الس املوارد ا ٔمام ي  ملرشوع ا ة املوارد  وما مدى صدق

اصة ٕاذا ما استحرض طبعا ختوفات الضغط الرضييب  لمزيانية، 
؟ سيج إالنتا  ىل املقاوالت وال

ني الل هذا املرشوع يت لنفقات، ومن  ٓخر واملتعلق  انب  ٔن  ومن 
الل ختصيص  ٔداء وظيفة صندوق املقاصة من   26هناك اسمترار يف 

اكليف 2023مليار درمه يف ٕاطار مرشوع قانون املالية لسنة  ٔن  لام   ،
ٔهيل  بة ت ا مزتايدا، وكذا موا ل ارتفا س ٔن  ظر  املقاصة لهذه السنة ي

الل ختصيص  ة 4,6املنظومة الصحية الوطنية، من  ، ماليري درمه ٕاضاف
ٔزيد  عية  ج ة وامحلاية  صصة لقطاع الص ليبلغ بذ ٕاجاميل املزيانية ا

ظومة الرتبية والتعلمي، فقد  28من  صالح م ٕ ٔيضا ف يتعلق  مليار درمه، 
صصة  6,5مت ختصيص  ة، لتبلغ املزيانية إالجاملية ا مليار درمه ٕاضاف

لام 69لقطاع حوايل  رة، صاد املغرب مليار درمه، السيد الوز ٔن اق  
ىل القطاع الفال ٔساس   :مركز 

اصة   - سبات،  متنيع هذه املك ما يه املقاربة اليت تعمتدها احلكومة 
ٔوراش الكربى؟  سمترار يف دمع هذه ا

صاد الوطين من التقلبات يف احمليط   - ق نا حتصني  يف ميك
ويل؟  ا

اري، ف   - وي يف املزيان الت لل ب خيص الواردات مقارنة هناك 
يفا، ما يه املهنجية املتبعة ملعاجلة هذا إالشاكل؟  لصادرات كام و
ٔساسا بـ  ري، نود مشاركتمك مهوم املواطن املغريب واملرتبطة  ٔ  :ويف ا

  ؛ ٔزمة، الفقر والهشاشة والبطا ببالد ٔن تعمق ا  ختوفات من 

  لمواطنني، خ ٔن التخوف من اهنيار القدرة الرشائية  صوصا 
ة لـ  ت البنك ٔن احلسا يف املئة  60ٕاحصائيات بنك املغرب تؤكد 

ٔن  ٔكد نفس املصدر  ة  40حتت اخلطوط امحلراء، كام  يف املئة املتبق
ار؛ سبة إالد هيا   راجعت 

   ث سيج إالنتا ومصري املقاوالت، ح ل ٔخرى تتعلق  ختوفات 
من املقاوالت يف املئة  90ٕانه حسب ترصحي وايل بنك املغرب 

دا، و يف املائة فقط  8املغربية يه مقاوالت صغرية وصغرية 
وسطة و  .يف املئة مقاوالت كربى 2م

عي منت لك الثقة  ج ميقراطي  ستوري ا ة ا نا حنن يف مجمو لك
ة  صادي، وموا ق ق إالقالع  ٔزمة وحتق ىل جتاوز ا يف قدرة بالد 
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لجفاف ون ر السلبية  ٓ الالت ا خ درة املياه والفقر والهشاشة و
ولية وإالقلميية، وسب رهان  ت ا د ة لك الت الية، وموا عية وا ج
ضامن وقوي بفضل السياسة الرشيدة  دة الرتابية، وبناء مغرب م الو
جلال امل دمحم السادس نرصه هللا، وبفضل الكفاءات الوطنية املوجودة 

ت الشعب املغريبهبذه احلكومة وبت ود لك مكو  .ضافر 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

عية ج ة العدا  مو   .اللكمة 
شار احملرتم   .تفضل السيد املس

ر شار السيد سعيد شا   :املس
﷽.  

ستوري  ات من حمكة املرشع ا ٔن نظم توزيع الصالح يف بالد 
رٔسه صاحب  ي  لس الوزاري وا ط  ٔ ث  ، ح و املتعلقة مبالية ا
ٔساسية  ىل التوجهيات ا اللته خشصيا  اجلال نرصه هللا، يعين ٕارشاف 
ٔساسية  شلك ضامنة  لس الوزاري  الل ا لقوانني املالية السنوية من 

ات  متعيةمحلاية مصاحل خمتلف الف   .ا
اقشة مرشوع قانون  ٔن نتوقف، وحنن بصدد م ويف هذا إالطار، البد 

ل  ىل 2023املالية د ي صادق  لس الوزاري وا ، نتوقف عند بالغ ا
ات هذا املرشوع   .تو

ات قانون املالية لسنة  يوان املليك املتعلق بتو ٔكد بالغ ا  2023لقد 
ٔساسية، ويه 4ىل    :حماور 
 صاد الوطين من رسيخ راك ق عية وٕانعاش  ج و  ز ا

ر؛ س  الل دمع 
  ل ٔ عية واستعادة الهوامش املالية من  ج كرس العدا  و

ات   .ضامن استدامة إالصال
داد مرشوع  لزتام هبا يف ٕا لينا مجيعا  ات اليت يتعني  ويه التو

ذه، كام يلزم استحضار  اقشة قانون قانون املالية ويف تنف ٔثناء دراسة وم ه 
لحكومة  ة، وسيظهر الكفاءة السياسية والتدبريية  املالية وكذا قانون التصف
ات وقدرة  لزتام هبذه التو طلبات  ق بني م ىل التوف الل قدراهتا  من 
ولية والوطنية ووضع  لتقلبات ا رشاف والتوقع املرتبطة  س

اريوهات والفرضيات املتحمك صادية لسنة الس ق   .2023 يف مؤرشاهتا 
لهيا  ٔسست  راسة العلمية اليت  ساءل عن ا ويف هذا إالطار، ن

منو يف  سبة ا ديد  وسبة % 4احلكومة فرضيات قانون املالية املتعلقة بت
دود % 2التضخم يف  يل اخلام؟ %4.5وجعز املزيانية يف  ا   من الناجت ا

سمترار دوى  ساءل عن  د منوذج الفرضيات املغلقة  كام ن يف اع
دودا قصوى لهذه املؤرشات،  دودا دنيا و اريوهات تضع  د س بدل اع

دا  ٔن قدرة التوقع املضبوط  ت  ٔثب ٔن جتربة السنوات املتتالية  اصة 
ة راهات واملتغريات اجليوسياسية واملناخ   .حمدودة يف ظل إال

ل  ة د ن مجمو ٔن اك شري ب راهات مهناهنا    :إال
ي تعرضت  الرثوة املائية والوطنية،  ستزناف ا ر اجلفاف و ٓ
ري املسبوق الناجتة عن ارتفاع  ة الغالء  يعين الرثوة املائية الوطنية ومو
قي  ليات املنافسة احلرة يف ضامن تنافس حق دم فعالية  ٔسعار احملروقات و

ىل  المات واحضة  لني ووجود  ىل توافقات بني من الفا ممارسات دا 
لني يف حتديد هوامش رحب مرتفعة   .الفا

ب عرض مرشوع قانون  ي وا ري املسبوق، ا قان  ح ٔن  كام 
ل  ال 2023املالية د لتفكري اجلدي مستق اة  الل هذه السنة، مد  ،

رشيع الرضييب، تفعيال ل ات املعنية  شارية مع الف ٔ املقاربة ال د  لتفعيل م
ملواطن ٔكرب قدر ممكن من الرضر  ا لتاليف  ق   .حق

ة، اليت محلها مرشوع قانون املالية  ضيات الرضي لتوقف عند املق و
  :، واليت ميكن تلخيصها ف ييل2023
ىل الرشاكت الكربى؛  .1 ض الرضائب    ختف
  مضاعفة رضائب الرشاكت الصغرى واملتوسطة؛  .2
دة رضائب املقاول املهين؛ .3  ز
 دات يف رضائب املهن احلرة؛مث الز .4
دات يف رضائب املسهتلكني  .5 ىل القمية ) TVA4(ز الرضيبة 

  .املضافة
ٔساسا الرشاكت الكربى وال  ٔن املرشوع خيدم  وهو ما يعين ويبني 

ف العبء الرضييب عن الطبقات الهشة واملتوسطة   .سعى ٕاىل ختف
 ٔ دة ا سمترار يف ز عي، فٕان  ج ىل املستوى  رصدة املالية و

ٔ حسنة، ولكن يف غياب ٕاصالح حاكمة  ة والتعلمي مس لص صصة  ا
دات يف حتسني جودة اخلدمات  ات، ال تنعكس هذه الز هاته القطا

  .الصحية والتعلميية
ٔو  ٔرصدة املالية  ذ هذه ا ت تنف ساؤل عن مستو والبد من ال

ة التدبري املتعلق هبذه املزيانيات، فال سمترار يف  مستوى جنا يعقل 
مة دون  ٔرصدة مالية  عية من  ج متكني املدرن لهذه السياسات 

عية ج ة و ىل مستوى حتسني اخلدمات العموم   .تقدميهم لنتاجئ ملموسة 
ٔيضا يف هذا الصدد، عن لكفة التعلمي يف املغرب؟  ساءل    ون

ٔرس يف هذه التلكفة؟  و وسبة ا سبة ا   وما يه 
؟ وسبة وع و سبة مسامهة ا ة يف املغرب؟ وما يه  ن لكفة الص

ٔرس يف هذه اللكفة؟   مسامهة ا
ٔن تلزتم  ر احملرتم،  رة احملرتمة، والسيد الوز ٔمل، السيدة الوز كام ن
ل  داث ا ٕ جمها احلكويم ف يتعلق  ر اء يف  ذ ما  ف احلكومة ب

                                                 
4 Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
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ٔرس املغربية سك ورامة ا عي ل ر ثالث الزتامات، يعين اكنت ج ٔذ ، و
ية واحضة   :حمددة جبدو زم

ح مدخول  بار السن، يعين " الكرامة"ٔوال، م لفائدة املسنني، لفائدة 
شون يف ظروف الهشاشة، يمت رصفه ابتداء  65ما فوق  ن يع سنة، ا

لغ شهري قدره 2022من الفصل الرابع لسنة  درمه،  400، بتحويل م
ٔدىن سنة  0100ليصل ٕاىل  د  ة 2026درمه  من  27، يعين هنا الصف

مج احلكويم؛   الرب
ٔرس املعوزة، لتلبية : لزتام الثاين عية للك ا ح تعويضات اج م

ٔرس، وشمل التعويضات العائلية يعين  ٔساسية ل ات ا درمه  300احلاج
  ؛2022شهر عن لك طفل، ابتداء من الفصل الرابع لسنة 

ٔرس املعوزة، قدرها : ثالثلزتام ال  ة عن الوالدة ل  2000ويتعلق مبن
ٔول   ..درمه عن لك والدة الطفل ا

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار، شكرا   .السيد املس

ى الوقت هت   .ا
  .شكرا

شار سمح السيد املس   .ٔس
شارن د املس ٔ سبني اللكمة    .ري املن

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
﷽  

اء واملرسلني ٔن امت ا ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

هتاين  ٔن نتقدم  ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  مس  بداية، البد 
هرة، اخلاصة والك ىل النتاجئ اليت حققها، يه نتاجئ  لمنتخب الوطين،  رية 

  .لكن فهيا رسائل كثرية
ب هذه  ٔول رسا هو إالنصات لنبض املطالب الشعبية، هو س
ٔطلس،  ٔسود ا ٔلق املغريب  ٔنتج هذا الت ل اململكة، و ة امجلاعية دا الفر

بو نا مدرب وطين، ج اء محد هللا،  قلنا نبدلو املدرب، ج محد هللا، 
نة اءت النتاجئ مز لنبض  ع يعين  س ش، هباذ  اء ز ش،    .جنيبو ز

هنج نفس  ٔن  رة ومن احلكومة  متىن، بطبيعة احلال، السيدة الوز  
هنج، وسمتعو لنبض الشارع واملطالب الشعبية وتفرحو املغاربة، وكذ  ا

ٔسعار، خصو  ٔساسيةبطبيعة احلال ختفضو ا ٔسعار احملروقات واملواد ا   .صا 

س،    السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
دات اخلزينة العامة مرتني، وهنا  ح اع ٔت السنة املاضية لف احلكومة جل
ة فرضيات هذا  ة الفرضيات وصدق ساؤل عن مدى صدق ل يدفعنا 

ل  منو وسبة العجز 2023املرشوع د سبة ا ، خصوصا ف يتعلق ب
ٔن والتض ىل  متناو  ل احلبوب،  طار د خم، وكذ مك من مليون ق

ٔن التداعيات الزالت نفسها،  الفرضيات جتيب لنا نتاجئ ٕاجيابية، خصوصا و
منو  ساقطات، يعين اسمترار احلرب الروسية، اسمترار تباطؤ ا ٔخر ال ت

د وف   .العاملي، تداعيات 
عي كنقايب وممثل  ج لشغل بطبيعة احلال احلوار  حتاد الوطين 

عي، ولكن  ج ا مقصيني من احلوار  ا نعاود نقول، اح ملغرب، اح
لنا   .ادي نعطيو الرٔي د

ات،  ع االتفاق س يف توق رة، العربة ل عي، السيدة الوز ج احلوار 
دات املالية لها، وبطبيعة احلال،  ع ذها وتزنيلها وتوفري  العربة يف تنف

ة احلكومة، من لصف دة العامة يف  6يش  لز وش  يف االتفاق، ما الزتم
ض  لتخف وش  ة اجلديدة، ما الزتم ر داث ا ٕ وش  ٔجور، ما الزتم ا
ٔنه  ه يبقى  ٔنه هو جمهود مقدر، ولك الرضييب معوما، اكن ذاك اليش، ولكن 

  .ري اكيف
ساؤالت تطرح، السيدة  من هنا، بطبيعة احلال، مازال بعض ال

ارشةال ل م ادي ند رة، و   .وز
ل  دة د ل الز ش يطلع  2500م ٔساتذة  دمت هبا ا يل وا درمه ا

(salaires)  هلم ل ٕاسقاط التعاقد يف التعلمي؟ ومع اكمل  7500د درمه؟ م
ٔسف يف التعديالت رفضت لنا حتويل املناصب املالية من املعدات ٕاىل  ا

ل  ل املولود د ة د ر، املن ة مدخول  0002س درمه؟ وكذ م
ٔ بـ "رامة" ادي يبد يل اكن  درمه يف هاذ السنة يوصل ٕاىل  400، ا

ٔخرى 2000 ٔمور ا ة ا   .درمه؟ وكذ بطبيعة احلال مجمو
عي ج ٔن احلوار  يد  ٔ  هرضتو.. ٔ ىل احلوارات القطاعية، لكن 

ديدة، املترصفني ما  وية  ٔن هذه احلوارات القطاعية قد ختلق ف ىل  ذر  ٔ
ن  د ن إالداريني، املسا د ن، املسا ش، احملرر يني ما اكي ش، التق اكي
ات  ات وامجلا ل القطا د العدد د اد زيد وا يني، املهندسني، و التق

  .الرتابية
هيش، احلوار الق ن ما  ادي مز ٔ نقول راه  ة،  ا يف الص طاعي وا

ا كذ مقصيني من  ه مشلك، واح ق، لكن يف التعلمي ف متىن هلم التوف
ة، احلوار ما  ل الفال ري ينجحو ما عند مشلك، القطاع د التعلمي، 
حتاد الوطين  ل  ات الرتابية واجلامعة د رة، امجلا فهياش السيدة الوز

  .ٕارضاب يف الشهر املنرصم اضت
ة ق مك جتاوبو مع املطالب احلق ٔ ىل  متناو    .، بطبيعة احلال، 

القة  يل عندها  ف خيص، بطبيعة احلال، البد كذ ببعض النقط ا
ة وذات الطابع  و املؤسسات العموم س ٔجور،  دة يف ا حبال القضية الز
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ل  دة د سالو الز اري، حىت هوما ت وكذ فهاذ احلوار  2019الت
  .مقصيني

نعاود نقولو، هاذ املطلب قلناه ونعاودونقولوه، رضورة مراجعة املنظومة 
يل ما تتفرزلناش متثيلية نقابية  ت، ا ا نت ل  والرتسانة القانونية د

لها، التعجيل لش يف التفاصيل د ة، وما ند ق رسعو .. حق خصمك 
ل  خراج القانون د ٕ كون لتعجيل  ت لهيلكة احلقل النقايب، و النقا

قة قوية ت حق   .نقا
ملناسبة  ت النقابية، و رتام احلر ٔن ا ىل  نعاود نقول، بطبيعة احلال، 
ش  ر مرا ٔخص  ل العامل، وهنا  ة د ٔسباب نقابية مجمو ن طرد  ند

ار البيضاء ن بعض يف الرشاكت  ة واك ن يف طن   .واك
ٔقل حبمك الوقت زامح ىل ا مك  ٔ ىل  متناو  رة،  ين، السيدة الوز

ن  ت املمث يف الربملان، راه اك لنقا ت ممث يف الربملان،  5سمتعو  نقا
عي مع  ج رو احلوار  ن  3حصيح كتد س 5ولكن راه اك ٔقل رئ ىل ا  ،

ت املمث يف ٔحزاب املمث يف الربملان جيلس مع النقا لس مع ا  احلكومة 
هلم ات د هلم وسمع املقرت لرٔي د   .الربملان وسمع 

مك  ٔ ىل  رة،  عتبار، السيدة الوز ذا بعني  ٔ ريا، بطبيعة احلال،  ٔ و
حتاد الوطين قدم  لنا و لتوش لنا التعديالت د تعديال، اكنت  20ما ق

هتدف ٕاىل تقوية املقاو وٕاىل ترضيب الرشاكت الكربى وٕاىل، بطبيعة 
از الشغل؛  احلال، ٔمازيغية وتعزز  ل التعاقد وتعزز ا ٔساتذة د ٕانصاف ا

ش لتول   .هاذ اليش بطبيعة احلال ما ق
لرفض ٔسف    .ادي نصوتو مع اكمل ا

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

الت ىل خمتلف املدا لرد  صاد واملالية  ق رة  لسيدة وز   .اللكمة 
رةتفضلوا، السيدة    .الوز

صاد واملالية ق رة  اح وز دية ف   :السيدة 
﷽.  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس

ل مع  لتفا ٔمام جملسمك املوقر  ٔخرى  ٔتقدم مرة  ٔن  ُسعدين ورشفين 
شارن رؤساء وممثيل الفرق  الت السيدات والسادة املس ات تد مو وا

ٔول من مرشوع  ىل اجلزء ا النيابية مبناسبة املناقشة العامة واملصادقة 
  .2023قانون املالية لسنة 

ٔشغال  ٔجواء إالجيابية اليت طبعت  والبد يف البداية من إالشادة 
ٓن، واليت  د ا ل اليت قطعها ٕاىل  دراسة هذا املرشوع القانون يف لك املرا

الت َعَكَسهَا املستوى ا ل مدا ي مزي  ل الَبنّاء ا لنقاش والتفا لعايل 
شارن احملرتمني، وهو ما يمن عن مدى احلس  السيدات والسادة املس

ىل املؤسستني  ا مجيعا، و اتق ىل  ملسؤولية امللقاة  الوطين ووعيمك 
ه اخلصوص ىل و رشيعية  ذية وال   .التنف

ملشاركة  املرشفة ملنتخبنا الوطين يف كام ال تفوتين إالشادة والتنويه 
ن  ٔ ي  ٔداء الرائع ا اليا بقطر، وا ٔس العامل لكرة القدم املقامة  هنائيات 
ور  ٔهيل ٕاىل ا لت َج  ي تُّوِ ٔقوى املنتخبات العاملية، وا ة  عنه يف موا

  .الثاين من هذه املنافسة العاملية
ذ قه م ي مل يمت حتق ري، ا ة يف  سنة، 36هذا إالجناز الك ل الفر ٔد

لوطن، وهو ما من  ء  الن ٔذىك روح الثقة والفخر  قلوب لك املغاربة و
ٔن تتواىل  ٔمتىن  ٔنه تعزز ٕامياننا مبؤهالتنا وبطاقاتنا الفردية وامجلاعية، و ش
ٔمام املنتخب  دا  اصة ٕان شاء هللا  انتصارات املنتخب الوطين، 

  .إالسباين
رخي الفاحت دج  قى  2022رب وما من شك فٕان  يكون يوما ممزيا س

ور  تخبنا الوطين ٕاىل ا ٔهل م ٔوال مع ت ه  ٔذهان لك املغاربة، لزتام راخسا يف 
ٔسايس عن املرض  اري ا ٔمني إالج نيا ٕالطالق الت ٔس العامل، و الثاين من 
د د من نظام رام ستف عية الهشة والفقرية اليت اكنت  ج ات   لفائدة الف

(RAMED) ق هدف تعممي التغطية ، و برية حنو حتق شلك خطوة  اليت 
ٔصبح ما يناهز  ث  ٔكرث من  4الصحية لفائدة لك املغاربة، ح ٔرسة و ماليني 

ني عن املرض، وصار  10 ات الهشة والفقرية مَؤم ماليني مغريب من الف
ة  ات العموم شف ستفادة من اخلدمات الصحية يف املس ماكهنم  ٕ

ات اخلا ني العام واخلاص، واملص ٔجراء يف القطا ىل غرار ا صة، 
عي اليت  ج لضامن  و اشرتااكهتم يف الصندوق الوطين  حمل ا وس

لغ  رمس سنة  9.5س   .2023مليار درمه 
ٔت احلكومة لك ٕاماكنياهتا حىت يمت تزنيل هذا الورش الهام وفق  وقد عب

ددها صاحب اجلال  ية اليت  دة الزم ٔج   .نرصه هللا
رش مجيع النصوص القانونية والتنظميية اخلاصة  ومت يف هذا إالطار 
ات الهشة والفقرية،  ٔسايس عن املرض لفائدة الف اري ا ٔمني إالج بتعممي الت

  .جلريدة الرمسية
رب، تداول جملس احلكومة مخسة مشاريع  ويف نفس اليوم، يوم فاحت دج

بة تزن  ة قوانني، تندرج يف ٕاطار موا لتوجهيات امللك ذا  يل هذا الورش، تنف
ضيات  ادة النظر يف املنظومة الصحية، وتفعيال ملق اعية ٕاىل ٕا ة ا السام

ملنظومة الصحية الوطنية، وتتعلق  22.06إالطار رمق -القانون املتعلق 
لوظيفة  رشية  لموارد ال ة  ٔساسية املمنو ت ا لضام مشاريع هذه القوانني 

ات الصحية الرتابية الصحية، و مو ة وا لص ّ من الهيئة العليا  داث ُلكٍ ٕ
م ومشتقاته ات الصحية والواك املغربية  ٔدوية واملنت   . والواك املغربية ل

رب، مع الرشوع يف  ل فاحت دج زامن كذ هذا اليوم، د ريا،  ٔ و
دة  ر رجعي ا %5رصف ز ٔ دي القطاع اخلاص، ب قا بتداء يف معاشات م

ر    .، وبدءًا مبعاش شهر نونرب من هذه السنة2020من ينا
د مهنا ما يفوق  ستف دة، اليت  ٔيت هذه الز دة  600وت قا ٔلف م
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عي، عقب مصادقة  ج لضامن  خرطني يف الصندوق الوطين  د م قا وم
ي انعقد يوم  ٔن  17جملس احلكومة ا ش ىل مرشوع املرسوم  نونرب املايض 

دة  عيالز ج لضامن    . يف املعاشات اليت يرصفها الصندوق الوطين 

  حرضات السيدات والسادة،
ة إالجيابية  ينام ىل مواص هذه املسرية وا ٕان احلكومة حريصة 
رب التزنيل الفعيل للك  ي يعرفه العامل،  ٔزمات ا واخلالقة، رمغ سياق ا

متعية والتمنوية اليت الزتمت هبا ات ا ، واليت تندرج يف ٕاطار رؤية إالصال
ام  س عتبار  ذ بعني  ٔ ٔهداف، ت ة اسرتاتيجية واحضة املعامل وا ملك
لق  عية واملالية، كام هتدف ٕاىل  ج صادية و ق ٔبعاد  والتاكمل بني ا
الالت املس  خ سبات ومعاجلة  رصيد املك ىل  ين  حتول نوعي م

  .والقضا العالقة
اهبا وينعكس حر  ك الل ا ٔيضا، من  لزتاماهتا  ىل الوفاء  ص احلكومة 

ات  رب التعبئة امجلاعية للك القطا عي  ج ٔسسة احلوار  ىل م الفعيل 
قي،  عي حق الل سمل اج ل توفري الرشوط الرضورية ٕال ٔ ة من  احلكوم
ىل مقاربة  عي، يقوم  ج لحوار  ني  ديث وم رب بناء منوذجٍ  و

اكم شاوري ه و ٔساسيني، وضامن حاكم ة وشارية مع لك الرشاكء ا
عتباره  ة، و عية من  ج كرس مفهوم العدا  الوظيفي، وذ بُغية 

ٔخرى ة  صادية من  ق ق التمنية    .لية لتحق
هتا،  ٔوىل لوال ٔشهر ا ذ ا قه م ي جنحت احلكومة يف حتق ٔمر ا وهو ا

دي الل وضع تصور  ي من  عي ا ج ٔسسة احلوار  د وشامل مل
خنراط إالجيايب واملسؤول  شلك مثرة لهذا العمل التوافقي، بفضل 
ٔطراف يف هذا إالطار، ُمَمث يف  هتا لك ا مة اليت بذ ِّ هودات القَ وا

لمشغلني ت النقابية واملنظامت املهنية  ة واملركز ات احلكوم   .القطا
اح  عي، كام يُعترب الن ج لحوار  ىل امليثاق الوطين  ع  يف التوق

ري دليل  ٔرض الواقع،  ىل  رمجة الزتاماته  لك مسؤولية يف  ي رشعنا  ا
عيني  ج ذية ومجيع الرشاكء  انة العالقة بني املؤسسة التنف ىل م
ميقراطية  ارا يعزز املامرسة ا شلك خ اء، واليت  صاديني بدون است ق و

خنراط يف مسار ٕاصال معيق لبالد  ويعكس ٕارادتنا الصادقة يف 
تلف امللفات والقضا العالقة دي    .و

درت احلكومة  ث  د، ح ظومة التقا ىل رٔسها ملف ٕاصالح م ٔيت  وي
الل  حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ت و ٔول مع النقا ع  ٕاىل عقد اج

ٔكتور، متت  ٔول من شهر  ٔسبوع ا ىل مهنجية العمل ا ال املصادقة 
سمتر هذه  د، وس ٔنظمة التقا ٔشغال جلنة ٕاصالح  ية  والربجمة الزم

ات، اكنت  ان  2ج ل ذ هاذ التارخي، يف ٕاطار ا ات م ج د
لهيا ٕان شاء هللا يف غضون  وافق  لول م ،  6لوصول ٕاىل  ٔشهر املق

د اليت ت ٔزمة صناديق التقا ة  د ملوا ٔصبح ُهيّدِ شلك  بري  عاين من جعز 
ليني ن املستق د ن احلاليني واملتقا د   .معاشات املتقا

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة،

ىل تعزز  ا  لزتاماهتا، يوازيه كذ عز ىل الوفاء  ٕان حرص احلكومة 
اح  نف رشيعية، و ذية وال القة التعاون والتاكمل بني املؤسستني التنف

صاديني ولك القوى احلية ببالد من ىل ق عيني و ج لني   لك الفا
ا  ٔمام ة  شاور حول خمتلف القضا املطرو الل مواص النقاش وال

متعية والتمنوية لبالد ات ا   .والتزنيل الفعال لٕالصال
ىل رٔس القضا اليت  ٔيت  دتنا الرتابية، ت ٔن قضية و وما من شك يف 

يض  رصيد إالجنازات احملققة يف مسار تق ل  ٔ ا امجلاعية، من  َ يقظَتنا وتعبئ
عية اليت  ج صادية و ق ة  ينام رسيخ مغربية الصحراء، ومواص ا
قالمي  ٔ منوذج التمنوي املندمج ل رب تزنيل ا ٔقالمي اجلنوبية، خصوصا  تعرفها ا

ارطة طريق واحضة لتمنية مس  شلك  ي  ٔقالمياجلنوبية، ا   .تدامة هبذه ا
ت  ر للك مكو ه بعبارات إالشادة والتقد ٔتو ٔن  وهنا ال يفوتين 
دة  ٔمن الوطين والقوات املسا رك املليك وا ة، وا ة امللك القوات املسل
ة  ادة السام امئ، حتت الق ىل َجتندمه ا وإالدارة الرتابية والوقاية املدنية 

ف ه لصاحب اجلال نرصه هللا،  ٔم ىل  دة الوطن واحلفاظ  اع عن و
  .واستقراره

س،   السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة، 

ٔول من  ىل اجلزء ا لقد مرت املناقشة والتصويت ٕان شاء هللا 
سعين  2023مرشوع قانون املالية لسنة  ، وال  ٔجواء ٕاجيابية ومسؤو يف 

لسيدات والسادة امل  مة  ِّ ملسامهة القَ ٔنوه  ٔن  شارن احملرتمني يف ٕاال  س
ل جلنة املالية  فة ونقاشهم الهادف دا هتم املك الل تعب ا من  ٕاجنا
ان  ل سبة لبايق ا ل ٔن  صادية، وكذ الش ق والتخطيط والتمنية 

لسمك املوقر   .القطاعية مب
س  ٔكناو رئ لسيد موالي مسعود  لشكر  ه  ٔتو ٔغتمن هذه املناسبة  و

صادية، ولسادة رؤساء وممثيل خمتلف جلنة املالية والتخ  ق طيط والتمنية 
ان  ل لجنة ولك ا ٔعضاء هذه ا لبيًة ومعارضًة،  ٔ ات النيابية،  مو الفرق وا
ل  ٔ ىل اخنراطهم القوي يف النقاش واشتغاهلم املتواصل من  القطاعية، 

ىل مرشوع قانون املالية لسنة  ٔحسن الظروف ٕان  2023املصادقة  يف 
  .شاء هللا

، بدوره 2023ويف هذا إالطار، فقد عرف مرشوع قانون املالية لسنة 
ذ  ضيات، وذ م ٔمه التدابري واملق نقاشات ومشاورات موسعة حول 
ل جتويد  ٔ ا هذا، وذ من  اية يوم داده وٕاىل  ٔوىل ٕال ل ا املرا
ات املعنية دون املساس  ات والف ضياته ومالءمهتا مع مطالب القطا مق

ٔول اته احملوريةب ته وتو   .و
ٔجواء إالجيابية اليت طبعت  شلك بنّاء مع ا كام تعاملت احلكومة 
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الل متكني السيدات والسادة  ىل هذا املرشوع، من  النقاش واملصادقة 
مك،  مك ومالحظا ساؤال شارن من املعطيات املفص جتاو مع لك  املس

دي وموضوعي م شلك  اوب  الل الت ٔيضا من  ع خمتلف التعديالت و
  .اليت تقدممت هبا

ٔصل  ٔول من  333وهكذا، مفن  ىل اجلزء ا تعديال َمت التقدم هبا 
ول  228املرشوع، َمت حسب  ول  60تعديال، وَمت قَ تعديال، وهو ما يعين ق

ة% 57ما يفوق    . من التعديالت املقرت
ولها ٔقدم هنا بعض هذه التعديالت اليت مت ق ٔن    : وامسحوا يل 

 لزناهة لهيئة الوطنية  صصة  الرفع من املناصب املالية ا
ضافة  ٕ ديدا مت  90والوقاية من الرشوة وحمارهتا  صبا  م

س احلكومة لتوزيعها،  خصمها من املناصب املالية املؤه لرئ
ا  وهيدف هذا التعديل ٕاىل متكني هذه هنوض مبها الهيئة من ا

ٔعضاهئا من طرف صاحب اجلال  ستورية، بعد تعيني  ا
زي  46.19نرصه هللا، ودخول القانون رمق  املتعلق هبا 

ذ، وتفعيال ملقررات جملسها املنعقد يوم  نونرب  13التنف
  ؛2022

  ىل ٓخر هو متديد مدة تطبيق إالعفاء من الرضيبة  تعديل 
ٔج سبة ل ل ل  شغيل  ا ٔول  ري مبناسبة  ٔ ر املدفوع ل

رب من سنة  اية دج   ؛2026ٕاىل 

 يس من ستة لسكن الرئ ض املدة الواجب ختصيصها  ختف
سنوات لالستفادة من إالعفاء ) 5(سنوات ٕاىل مخس ) 6(

ح العقارية، مع توضيح  ٔر رمس ا ل  ىل ا من الرضيبة 
يس وحتديد احلاالت اليت  ميكن اعتبارها مفهوم السكن الرئ

ٔمام احملامك؛ ات  ٔويالت والزنا يس لتفادي الت   سكن رئ

 واجن من هبامئ وا سيطة املعدة لتغذية ا ذية ال ٔ ٕاعفاء ا
سترياد، ابتداء من فاحت  ني  ىل القمية املضافة  الرضيبة 

ر  اية  2023ينا رب  31ٕاىل   ؛2023دج

رمس اخلدمات املقدم ٔعامل السنوي  ة لفائدة نفس رفع رمق ا
لرضيبة وفق نظام املسامهة املهنية  الزبون من طرف اخلاضع 
لحجز يف املنبع، من  ي خيضع ما زاد عنه  دة وا املو

  ؛80.000درمه ٕاىل  50.000

 سمحو يل ىل احملامني، وهنا  مراجعة نظام فرض الرضيبة 
  : غنعطي بعض التفاصيل

يار من  - فعة املقدمة اخ لغ ا ض م ىل احلساب ختف طرف احملايم 
ل من ثالمثائة  ىل ا درمه ) 100(درمه ٕاىل مائة ) 300(رمس الرضيبة 

ٔتعاب  لغِ ا ٔو جزَء م لص مجموَع  يؤديه لك حمام، عن لك قضية است

  املتعلقة هبا؛
ىل  - فعات املقدمة  ٔداء ا متديد مدة ٕاعفاء احملامني اجلدد من 

  نوات؛احلساب من ثالث سنوات ٕاىل مخس س 
لرمق الوطين املهين؛ - ة إالدالء    ذف ٕالزام
ل انرصام  - ىل احلساب ق دة مقدمة  فعة وا يار  ٔداء التلقايئ اخ ا

ىل احلساب  ني  ة املعنية بدل دفعتني مقدم لسنة احملاس الشهر املوايل 
لشهر السادس ولشهر الثاين عرش من السنة  ل انقضاء الشهر املوايل  ق

  ة املعنية؛احملاس 
دد القضا املس  - عتبار  ىل احلساب  فعة املقدمة  لغ ا حتديد م

لغِ  ٔو جزَء م لص مجموَع  تَ الل السنة عن لك قضية اْس مس احملايم 
ٔتعاب املتعلقة هبا، املرضوب يف مائة  ٔساس ) 100(ا ىل  درمه، وذ 

  ائب؛لواحئ امللفات اليت يُديل هبا احملايم ٕالدارة الرض 
ة  - ىل ٕادالء السلطة احلكوم ريا، ف خيص احملامون، التنصيص  ٔ و

مس احملايم ٕالدارة الرضائب وفق  لعدل بلواحئ امللفات املس  امللكفة 
ة،  ت املتعلقة خصوصا هبويته الرضي منوذج تعده إالدارة يتضمن البيا

مسه؛ دد القضا املس    وتعريفه، و

ا ست ىل %35ء من تطبيق سعرٕاقرار  رمس الرضيبة 
سبة  100الرشاكت ٕاذا جتاوز الرحب الصايف ل مليون درمه، 

سبة لصفة  ار البيضاء"لرشاكت املك " القطب املايل 
رسيع الصناعي،  اطق ال شطهتا يف م ٔ زاول  ٓت اليت  ش وامل

لغ ال يقل عن  ر م س  1.5وكذ الرشاكت اليت تلزتم 
الل الفرتة املمتدة من فاحت ) 1.500.000.000(مليار  درمه 
ر  اية  2023ينا رب  31ٕاىل  ة 2026دج ، يف ٕاطار اتفاق

و ووفق بعض الرشوط؛   مربمة مع ا

 و ٓت ا ىل املاكف ض سعر الرضيبة احملجوزة يف املنبع  ختف
عتباريني % 5ٕاىل %10لغري من  اص  ٔش سبة ل ل

ىل ا لرضيبة  لرشاكت، مع حرص تطبيق هذا اخلاضعني 
و  ٓت املؤداة من طرف ا ىل املاكف احلجز يف املنبع 
ة والرشاكت  ات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت العموم وامجلا

 .التابعة لها
ٔخرى ٕان شاء هللا يف مر  فاكنت هذه بعض التعديالت، ونتطرقو ل

  .ٔخرى

  حرضات السيدات والسادة،
داد مرشوع  ، كام تعلمون، يف 2023قانون املالية لسنة لقد مت ٕا

ري مسبوق، تداعيات  ه، وشلك  ت ف زام ايئ  سياق معقد واست
ٔبعاد  عددة ا ٔزمات م لق  ات اجليوسياسية واجلفاف لت اجلاحئة والرصا
ىل السياق  دادات  ىل الصعيد العاملي، وهو ما اكنت  ام ٔثريات  والت
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ىل ا  ا  الوطين، فرضت ضغطا ٕاضاف ىل مالي ٔرس، و القدرة الرشائية ل
ة   .العموم

ات  اج ل ابة  ست ت اجلسمية و د ة هذه الت ٔن موا و
لعمل  هتا احلكومة  رب الشعارات وكرثة اجلدل، فقد وا ، ال يمت  املستع
ٔزمات  د من تداعيات هذه ا ل ة وواقعية  ختاذ تدابري مسؤو وطمو و

ة، ىل القدرة الرشائية  صاد الوطين واملالية العموم ق ىل  لمواطنني و
ال القادمة، ودون  ٔج ة تُثقل اكهل ا راكن ٕاىل ديوٍن ٕاضاف ودون 
ٔوراش  ر العمويم، ومع مواص تزنيل خمتلف ا س التقليص من جحم 
دها  ، ويه مقاربة ال ميكن اع ة والتمنوية اليت اخنرطت فهيا بالد إالصالح

ىل إالرادة السياسية والكفاءة دون  سرتاتيجي و ىل املنظور  التوفر 
  .الالزمة

ىل املدى  فة سياسيا  ري ُمَلكِّ ، و ارات سه ا خ ٔمام فقد اكنت 
ىل املدى املتوسط والبعيد،  ر  ٔ هظة التلكفة وشديدة ا القريب، لكهنا 

مع رزها هو الرجوع ٕاىل النظام السابق  ٔ   . لعل 
ٔن  ٔريد  عني و ٔن الُلكفة املالية السنوية اليت اكن س ٔؤكد هبذه املناسبة 

، اكنت  ات البرتولية السائ ىل دمع املنت ا إالبقاء  لينا حتملها يف 
اهز ٕاجامال  يل عن مزيانية  87س لت مليار درمه، وهو ما اكن سيضطر 

ذ املشاريع إالسرتاتيجي يل عن تنف ٔي الت ٔمكلها،  ر ب ة لبالد يف س
ريها، ٕاضافة ٕاىل فقدان السيادة املالية  عية و ج ة والتعلمي وامحلاية  الص

  .لبالد ال قدر هللا
ي يفرضه السياق احلايل،  ٔسعار ا ة ارتفاع ا ، وملوا ورمغ ذ
ىل القدرة الرشائية  ٔساسية، ولحفاظ  ملواد ا خصوصا ف يتعلق 

دة قرارات لمواطنني يف هذه الظروف  ائية، فقد اختذت احلكومة  ست
ة وصائبة يف نفس الوقت   :جشا

ه : ٔوال لكف ٔن تناهز  ظر  ي ي ٔولية ا  40قرار مواص دمع املواد ا
الل سنة  ٔن تبلغ اللكفة إالجاملية 2022مليار درمه  ث من املنتظر  ؛ ح

ن حوايل  از البو لقمح مليار درمه  9مليار درمه، و 22مع  سبة  ل
لني،  1.4املستورد، و ق الوطين من القمح ا ق سبة  ل ماليري درمه 

لسكر  1.3و سبة  ل لسكر  3.5، و)املستورد(ماليري درمه  ماليري درمه 
  املكرر؛ 
ٔزمة، واليت لها : نيا ارش من ا شلك م ات املترضرة  قرار دمع القطا

ىل القدرة الرشائية، خص ارش  نيي قطاع ٔيضا وقع م الل دمع  وصا من 
هناية السنة  مع من هنا  اهز التلكفة إالجاملية لهذا ا ماليري  5النقل، وس

ىل القدرة الرشائية؛ ٔسعار النقل حفاظا  ل ضامن استقرار  ٔ   درمه، من 
ة تداعيات  2قرار ختصيص : لثا ة ملوا مع قطاع السيا مليار درمه 
  اجلاحئة؛ 
ٔمني  ماليري 10: رابعا الل ت ة تداعيات اجلفاف من  درمه ملوا

ٔسعار؛ ات الغذائية وضامن استقرار ا تظمة من املنت   ٕامدادات م

ٔهيل قُدرات  5كذ ختصيص قرار : امسا ادة ت مع وٕا ماليري درمه 
ة ارتفاع  رت وضعيته املالية ن ٔ ي ت ء واملاء، ا لكهر ب الوطين  املك

ٔس ٔولية يف ا دماته يف املواد ا ٔسعار  ىل  ولية، وذ بُغية إالبقاء  واق ا
و تقريبا  ث تتحمل مزيانية ا هتا احلالية، ح  100درهام يف لك  75مستو

ٔو  يل كمتثل  125درمه،  يدفعوها  200درهام يف الفاتورات ا يل  درمه ا
و يف هذا االٕ  زيد حتمالت مزيانية ا ء، و طار املواطنني يف فواتري الكهر

ٔشطر   . لكام زادت ا
لرشب اليت تتحمل  ىل فواتري املاء الصاحل  وهو ما ينطبق كذ 
، هذا، يف  ىل املسهت سب  دا من سعرها احمل م  و جزء  مزيانية ا
اورة ويف العديد  ول ا ء يف ا ه فاتورة الكهر ي تضاعفت ف الوقت ا

ٔربعة حىت لعرشة ٔوربية بثالثة و ول ا   مرات؛ من ا
لطبقة الشغي وحامية حقوقها من : سادسا قرار دمع القدرة الرشائية 

ذهتا  ٔ عي اليت  ج الل الرشوع الفعيل يف تزنيل الزتامات احلوار 
ه مع الفرقاء  رم ٔ ي  اتقها يف ٕاطار االتفاق التارخيي ا ىل  احلكومة 

ٔسسة احلوا عيني، واملمتثل يف امليثاق الوطين مل ث ج عي، ح ج ر 
لقطاع العام ما يناهز  سبة  ل عي  ج لحوار  تبلغ التلكفة املالية إالجاملية 

  . مليار درمه 9.2
ٔمجعها ما يفوق  ة يف  40وقد لكفت هذه القرارات ب مليار درمه ٕاضاف

يون، 2022مزيانية سنة  ال القادمة  ٔج لجوء ٕاىل ٕاثقال اكهل ا ، دون ا
، ودون وقف اع ص الربملاين بذ ىل الرتخ ر رمغ توفر  س دات 

قلص بـ  ث س يل 0.6%ودون الرفع من جعز املزيانية، ح ا من الناجت ا
  .2021اخلام مقارنة مع سنة 

ة يف  ا العموم خر مجيعا هبذا التدبري املمتزي لبالد ملالي ٔن نف وجيب 
صادات كربى ٔهنكت اق ٔزمات اليت  ت  ظل توايل ا ه صعو وصارت توا

يون وتقلص الهوامش، ولعل  رامك ا ة يف ظل  برية لتدبري ماليهتا العموم
ين من طرف واك  ىل تصنيفها االئ ىل ذ هو حفاظ بالد  ري دليل 

ولية  ط ا ٔند بورز(التنق ت )ستاندارد  لتواز ٓفاق املستقرة  ٔكد ا ي  ، ا
لمملكة، وهو ما تؤكد ولية املالية  ٔيضا تقارر املؤسسات املالية ا ه 

ت، رمغ هذه  ويل، ويعزز الثقة يف استدامة هذه التواز صندوق النقد ا
ولية الصعبة ة ا   .الظرف

دام  ويل ٕاماكنية است اليًا مع صندوق النقد ا كام تتدارس بالد 
ن املرن  ٔداة) LCM5(خط االئ ة، هذه ا ٔمني ضد الصدمات اخلارج  كت

ٔساسا لفائدة  ٓن ختصيصها  د ا ٔهنا مت ٕاىل  ٔن نعرف  رتازية الزم 
ذ  ىل تنف ينة وقدرة  صادية م رو اق ٔسس ما متزي ب دة اليت  ان الصا الب

صادية ومالية سلمية   .سياسات اق
انب  ٔ لجوء ٕاىل هذا اخلط من تعزز ثقة الرشاكء ا وسميكن ا

                                                 
5 Ligne de Crédit Modulable 
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صادية لب ق ٓفاق  مثرن يف ا ٔسواق املالية واملس الد والولوج ٕاىل ا
ح ٕاماكنية توفري الظروف  ٔنه سي ٔفضل، كام  ولية يف ظل ظروف  ا

ات اليت اخنرطت فهيا بالد رامج إالصال ذ خمتلف    .املواتية ملواص تنف
الل سنة  ٔطرت معل احلكومة  يارات اليت  خ ، يف ظل 2022ٕان 

صادات وساكنة العا ٔثقل اكهل اق دها سياق  ٔمجع، يه نفسها اليت مت اع مل 
داد مرشوع قانون املالية لسنة  ، واليت يرتمج تصورها 2023يف ٕا

ت الراهنة ومعاجلة خمتلف امللفات والقضا  د ة الت سرتاتيجي ملوا
ة   .املطرو

لمواطنني، وتقليص  ىل القدرة الرشائية  ٔول هو احلفاظ  فهاجسنا ا
ر التضخم املستوَرد  نا حريصون يف نفس الوقت ٔ شهم اليويم، لك ىل مع

منوذج التمنوي  ات ا ة، وخمر ة السام ىل تزنيل التوجهيات امللك
مج احلكويم، واليت ميكن مجعها يف ثالثة حماور  وإاللزتامات يف ٕاطار الرب

  : ٔساسية يه
عية؛  - ج و  ٔسس ا  ٕارساء 
لمنو وملناصب الش  - ر املنتج  س  غل؛تعزز 
ت   - ا الرضييب، مع التحمك يف التواز املُيض قُدما يف ٕاصالح نظام

صادية رو اق   .املا

راكامت  مثر  س ي  ق هذا التحول الشامل ا ٔن حتق وما من شك 
ٔزيد من  سبات  يارات  20ومك ٔول واملبارش الخ سنة، هو احملدد ا

ه 2023مرشوع قانون املالية لسنة  ي ميكن تلخيص فلسف والتعبري ، ا
الل معاين ٔدق عهنا من    .الكرامة، العدا والتنافسية: شلك 

ٔمهية  ٔن املرشوع يويل  قالكرامة للك مواطن،  روم حتق فهو مرشوع 
انب دمع القدرة الرشائية  عية ٕاىل  ج كربى لتزنيل ورش امحلاية 
عية، ات اج ل لعدة ف ة الصعبة، وحتسني ا  لمواطن يف هذه الظرف

ات اليت متس الظروف  لقطا ٔمهية كربى  شغيل وٕايالء  ٕاضافة ٕاىل دمع ال
ة والتعلمي والسكن ارش اكلص شلك م لمواطنني  شية    .املع

لت موقعا ال  رامة املواطن اح ٔن  ات وتدابري تؤكد  ويه لكها تو
ليه صاحب اجلال نرصه  سهتان به يف هذا املرشوع، متاشيا مع ما َعوَد 

ةهللا رامة املواطن جوهرًا للك السياسات العموم ي جعل    . ا
ث مت ختصيص شلك ملموس، ح ٔرقام تبني ذ    :ولعل ا

 3/1 )ة والتعلمي، بغالف ) ثلث ة لقطاعي الص و دات املف ع
  مليار درمه؛ 100مايل يناهز 

 15 عية؛ ج   مليار درمه لتعممي امحلاية 
 9.2  عيمليار درمه لتزنيل ج  .الزتامات احلوار 

نتقال من  الل  ناء السكن، من  ٔرس الق مع املبارش ل ٕاضافة ٕاىل ا
ات الفقرية وكذ الطبقة املتوسطة   . دمع العرض ٕاىل دمع الطلب لفائدة الف

  حرضات السيدات والسادة،
ٔنه ال  ىل اعتبار  شلك العدا املكون الثاين لشعار هذا املرشوع، 

ىل ضامن املسامهة رامة ب الل هذا املرشوع  ، فقد معلنا من  دا دون 
، يف ٕاطار التاكفؤ  هود امجلاعي لتمنية بالد متع يف ا ات ا املتوازنة لاكفة ف

ٔخرى ة  ىل حساب ف ة    .والتاكفل دون تغليب مصاحل ف
ل  لهيا هاجس العدا ق فلك التدابري اجلبائية لهذا املرشوع يغلب 

ق ا   .ملوارد الرضوريةحتق
ٔساسية ة من النقط ا ىل مجمو يد  ٔ ٔود الت   :وهنا 

داد التدابري اجلبائية لهذا املرشوع،  :ٔوال لزتام يف ٕا فلقد مت 
ضيات القانون إالطار رمق  ي  69.19مبق ٕالصالح الرضييب ا املتعلق 

ليه الربملان بعد  ٔطياف  2صادق  ٓراء لك  ائية حرضت فهيا  اظرات ج م
ٔ ٕاىل  لزتامات مل تل ٔكرث دقة، فٕان احلكومة رمغ ثقل  ٔي مبعىن  متع،  ا
لزتامات  ل  ق التوازن من دا َرت إالبداع لتحق ٓ ائية، بل  مقاربة است

لني واملُتَضمنة يف هذا القانون إالطار؛ لهيا من طرف اكفة الفا   املتوافق 
اء هذ :نيا صالح هام يف سياق تزنيل القانون إالطار،  ٕ ا املرشوع 

د،  ه التدرجيي حنو سعر مو ىل الرشاكت يف ٕاطار التو لرضيبة  يتعلق 
د املنافسة احلرة  ٔ العدا اجلبائية وقوا د رسيخ م ه هو  والهدف م
ح  ٔر ىل ا يض فرض هذه الرضيبة  ولية الفضىل اليت تق واملامرسات ا

د يضم سيب مو سعر  ن احلياد الرضييب احملققة من طرف الرشاكت 
ر س ٔعامل وشجيع  اخ ا صاديني وحتسني م ق لني    .لفا

ظومة هذه  وسميكن هذا التدبري من ٕاعطاء صورة واحضة حول م
ٔفق سنة  ٔربع  2026الرضيبة يف  ىل مدى  ) 4(وفق مهنجية تدرجيية 

و ىل خزينة ا ٔو  صاديني  ق لني  ىل الفا ٔثري  ٔي ت  سنوات، تفاد 
ستقرار اجلبايئ؛ ق  الل حتق مثرن من  ى خمتلف املس   مما يعزز الثقة 

ضيات القانون إالطار،  :لثا ىل التزنيل التدرجيي ملق حنن حريصون 
ل،  ىل ا ىل الرشاكت والرضيبة  لرضيبة  ٔ هذه السنة  ث ابتد ح

ٔساس الرشوع ابتداء من السنة القادمة يف ٕاصالح الرضيبة  ىل القمية ىل 
ري املهيلك؛ ىل القطاع    املضافة وكذ 

ٔود  :رابعا لتدابري اجلبائية اليت هتم احملامني وبعض املهن احلرة،  سبة  ل
ديدة بقدر  ٔو برضيبة  رفع الرضائب  ٔمر ال يتعلق  ٔن ا ٔخرى ب يد مرة  ٔ الت
ت  ٔثب ة، وقد  الص املستحقات الرضي ما هيدف ٕاىل حتسني طريقة است

ات املهنية من احل حته مع ممثيل هذه الف ي ف الل احلوار ا كومة ذ من 
شلك ٕاجيايب مع  ل تعميق الفهم حول هذه التدابري، كام جتاوبت  ٔ

ا؛   التعديالت اليت مت اقرتا
كون  :امسا ٔن  ٔعتقد وجيب  ٔجراء، ف ل ا ف يتعلق بتحسني د

صا ق الل  ٔنه لن يتحقق من  نعني مجيعا ب ىل مق ىل ٕاصالح الرضيبة  ر 
ٔن تقريبا  ل،  ٔجراء و% 55ا ون من % 86من ا ن معف د من املتقا

ل ما  ىل ا ل الرضيبة  كون ٕاصالح د ا  هذه الرضيبة، يعين وا
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لزتام وقعنا  الل هذا إالجراء،  نا من  ٔوف ر، وقد  ٔ غيكون عندمه حىت 
دى التوصيا ت، ومقنا بتزنيل ٕا لمناظرة الوطنية ليه مع النقا ت املهمة 

ضيات  ل كذ مضن مق ت اليت شاركمت فهيا، واليت تد حول اجلبا
  .القانون إالطار

ىل ذ سابقا، فقد  ٔكدت  ٔجور، وكام  ٔما ف خيص الرفع من ا
اكمل ٕالصالح لك  ىل توفر تصور م اعمتد مقاربة تدرجيية يف التزنيل تقوم 

  .رشيةقطاع مبا يف ذ املوارد ال 
ح احلوارات القطاعية سالفة  ، معدت احلكومة ٕاىل ف ىل ذ وبناء 

ة والتعلمي العايل ات الص عيني لك من قطا ج ر مع الفرقاء    .ا
لقطاع  سبة  ل عي  ج لحوار  وٕاجامال، تبلغ التلكفة املالية إالجاملية 

  .مليار درمه 9.2العام ما يناهز 

  والسادة،حرضات السيدات 
ث تعكس ، متثل املكون الثالث لشعار هذا املرشوع يه التنافسية ح

ادة ٕانعاش  ر وٕا س ا واحضا حنو دمع  ه تو خمتلف إالجراءات الواردة ف
متويالت الرضورية  اصب الشغل، وتوفري ا داث م منو خللق الرثوة وٕا ا

عية ج ات    .تلف إالصال
ر، وهو جمهود ٕارادي  مليار 300فقد مت ختصيص  س مع  درمه 

ٔو من  سرتاتيجيات القطاعية،  الل  ر سواء من  س لتحريك جع 
ر   .الل تفعيل صندوق دمحم السادس لالس

ٔزيد من  ر اخلاص يف ٕاطار  3كام مت ختصيص  س مع  ماليري درمه 
ر س ثاق    .تزنيل م

  حرضات السيدات والسادة،
ا، ختزتل ثالثية الكرامة والعدا والتنافسيةروح وفلسفة مرشوع هكذ

لتصور العام واملنظور 2023قانون املالية لسنة  رمجة  شلك  ، اليت 
ة  ي تؤطره التوجهيات امللك ي حتدثت عهنا سابقا، وا سرتاتيجي ا
مج احلكويم، وهو ما  منوذج التمنوي اجلديد والرب ات ا ة وخمر السام

ا واقعيا يضم شلك جيع مرشو ا،  ا س ت املرشوع وا ن التقائية مكو
، رمغ  منوية شام ة  ٔرضية ودينام لق  ىل  ذ، وقادرا  لتنف قابال 

ٔزمة ة العاملية الضبابية واملت للها يف هذه الظرف ت اليت تت د   . الت
ليه، مفرشوع قانون املالية لسنة  ، مرشوع ٕارادي جيسد ٕارادة 2023و

الل تدابري ملموسةاحل   .كومة لتجسيد الزتاماهتا جتاه املواطنني من 
ٔننا اعمتد فرضية  ن،  800وهو مرشوع واقعي،  دوالر لغاز البو

عتبار  ذت بعني  ٔ تصة، واليت  اد ٕاىل توقعات املؤسسات ا الس
لحظر  خول الفعيل  ولية لهذه املادة مع ا ٔسعار ا اسمترار ارتفاع ا

 ٔ زي التطبيق هناية السنة ا ات البرتولية الروسية  ىل املنت ورويب 
ٔوبك ظمة  ل اسمترار اخنفاض صادرات م از البرتول + اجلارية، واح من 

ىل فرضيات هذا املرشوع، بل  رص طابع الواقعية فقط  املسال، وال يق

اِته وتدابريه ٔيضا ٕاىل خمتلف تََو   . يتعداها 
ٔن هذا املرشوع  ة كام  ٔنه ورمغ الظرف ٔيضا،  فائل  طموح وم

ة  لمغرب ن ه  صادية الصعبة وتوقع اخنفاض الطلب اخلار املو ق
، فٕانه  ٔول لبالد صادي ا ق ٔورو، الرشيك  منو مبنطقة ا ٓفاق ا راجع 

صاد الوطين بـ  ق ق معدل منو  طلق %4هيدف ٕاىل حتق ، وذ من م
ىل نا يف قدرة بالد  ىل الطلب  ثق لحفاظ  ٓخرن  ىل رشاكء  اح  نف

ه إالرادي  ىل التو ة، وبناء  ت معقو من  اخلار يف مستو
ة من  الل مجمو ٔخرى، وذ من  ة  يل من  ا لحكومة بدمع الطلب ا
ي  ر العمويم ا س ىل رٔسها الرفع من  ٔيت  التدابري احملفزة واليت ي

ر اخلاص، وتدابري دمع القدرة  مليار درمه، 300يناهز  س ودمع 
ي  عي ا ج الل تفعيل الزتامات احلوار  لمواطنني من  الرشائية 

رب صندوق  9سيلكف  ٔساسية  ماليري درمه، ومواص دمع املواد ا
دات تقدر بـ  ع   .مليار درمه 26املقاصة 

ٔن يتواصل يف مجم ٕالضافة ٕاىل التعايف املتوقع  شطة هذا،  ٔ ة من ا و
ة اصة قطاع السيا ة    .ري الفالح

ذها بنك املغرب واحلكومة لضبط  ، التدابري اليت س ٔضف ٕاىل ذ
ٔسعار واليت سمتكن من تقليص معدل التضخم ٕاىل    %.2مستوى ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس

ٔفرزه تلمك اكنت بعض النقط املفص  يف مرشوع قانون املالية وفق ما 
ل والتعاون إالجيابيني بني احلكومة وبني مؤسستمك املوقرة   . التفا

ٔنه رمغ  ٔسلفت يف البداية،  ٔشري، كام  ٔن  وجيدر يب يف اخلتام 
رية، فٕان  ٔثرياته الك ت الكربى اليت تطبع السياق العام اخلار وت الصعو

ٔم  ىل التفعيل ا ل ختطي احلكومة معلت  ٔ ل ملؤهالتنا الوطنية من 
ولية، وذ قصد ضامن اسمترار السري وفق  ة ا العوائق اليت تفرضها الظرف
ادة احلكمية لصاحب  سرتاتيجية اليت اعمتدهتا بالد حتت الق يارات  خ
صاص الصدمات  ىل ام اجلال نرصه هللا، مبا يعنيه ذ من العمل 

ىل ة املتتالية  راجمها وفق  اخلارج ذ  ىل تنف ي جيعل بالد قادرة  النحو ا
ظور التمنية الشام   . م

ت مرشوع القانون اكن حتد  ٔساس، فٕان توازن مكو ىل هذا ا و
ٔي ه،  ي خيزتل مرجعيته وفلسف ايته جتسيد الشعار ا ا وصعبا،  ق : حق

واز ي يعين تقدما م دا وتنافسية، وهو الشعار ا بني  رامة، 
صادية  رو اق تنا املالية واملا ىل تواز عي مع احلفاظ  ج صادي و ق
منوية يف  ىل موقع بالد كقاطرة  ىل سيادة قرار املايل، و لحفاظ  ضام 

ا ٔفريق   .شامل 
سامه يف ٕاعطاء بالد لك  ٔن هذا التوازن اخلالق واملقاربة إالرادية  كام 

ىل مسار  دة مقومات الثبات  ىل رٔسها قضية الو دمة مصاحلنا العليا و
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ٔمرا حمسوما وحتولت ٕاىل بوابة  سبة لبالد  ل ٔصبحت  الرتابية اليت 
ىل  صادي والتمنوي  ق ندماج  بتة حنو  لسياسة كربى تدفع خبطى 
املستوى اجلهوي والقاري وفق السياسة احلكمية لصاحب اجلال امل دمحم 

  .السادس نرصه هللا
ىل روح املسؤولية  ت جملسمك املوقر  دد الشكر لاكفة مكو ٔ اما،  خ

مت عهنام طي فرتة دراسة هذا مرشوع القانون ٔب ن    . والتعاون ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
رة   .شكرا السيدة الوز

كون قد استمكلنا املناقشة العامة ملرشوع قانون  املالية لسنة وبذ 
2023.  

ة  ذ را ٔ شارن، سن مك مانع، السيدات والسادة املس كن  وٕان مل 
ىل مواد  لتصويت  صصة  ة بعدها سنعود الستكامل اجللسة ا ملدة سا
ىل اجلزء  لتصويت  صصة  ٔول من املرشوع، واجللسة الثانية ا اجلزء ا

ان ل امئة الثاين من مرشوع قانون املالية بعد تصويت ا   .ا
ة ة نعود ٕاىل القا   .بعد سا

 .شكرا


