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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أ مام جملسمك املوقر للتفاعل مع تدخالت الس يدات أ ن أ تقدم  ويرشفين يُسعدين

 العامة الفرق واجملموعات النيابية مبناس بة املناقشةوالسادة املستشارين رؤساء وممثيل 

 .2023جلزء ال ول من مرشوع قانون املالية لس نة واملصادقة عىل ا

اليت طبعت أ شغال دراسة هذا  ولبد يل يف البداية من الإشادة ابل جواء الإجيابية

ىل اليت قطعها  يف لك املراحلاملرشوع  العايل املس توى الآن، واليت َعَكَسهَا حد اإ

اذلي طبع جل مداخالت الس يدات والسادة املستشارين  للنقاش والتفاعل الَبنّاء

 احملرتمني، وهو ما يمن عن مدى حسمك الوطين ووعيمك ابملسؤولية امللقاة عىل عاتقنا

 .عىل وجه اخلصوص املؤسس تني التنفيذية والترشيعية مجيعا، وعىل

املرشفة ملنتخبنا الوطين يف هنائيات ك س  ابملشاركة ل تفوتين الإشادة والتنويه كام

يف مواهجة أ قوى  وال داء الرائع اذلي أ ابن عنهالعامل لكرة القدم املقامة حاليا بقطر، 

 الثاين من هذه املنافسة العاملية.اإىل ادلور  ابلتأ هيل اذلي تُّوِّجَ ، و ةاملنتخبات العاملي



 

3 

املغاربة  يف قلوب لكالفرحة  أ دخل ،س نة 36اذلي مل يتحقق منذ هذا الإجناز الكبري،

ميانناهو ما من شأ نه ، و للوطنلفخر ابلنامتء لثقة واروح اوأ ذىك  مبؤهالتنا  تعزيز اإ

بقيادة  الارتقاء يف ش ىت اجملالتوطاقاتنا الفردية وامجلاعية، وقدرتنا عىل املنافسة وب

يف عامل ، ويلمن أ جل تعزيز متوقع بالدان عىل الصعيدين القاري وادلملكية حكمية 

من أ زمات عىل ادلول يتيح من الفرص والاماكنيات، بقدر ما يفرض ، تجددمتغري وم 

 . وحتدايت

غذا باراة اليت س يخوضها متىن أ ن تتواىل انتصارات املنتخب الوطين، خاصة يف امل وأ  

 الإس باين. بأ مام املنتخ

يوما ممزيا سيبقى راخسا يف  د  عَ يُ  2022الفاحت من دجنرب  ن اترخيفاإ ما من شك و  

ك س ىل ادلور الثاين من مع تأ هل منتخبنا الوطين اإ  أ ول لزتامنهأ ذهان لك املغاربة، 

ات الفئواثنيا مع اإطالق التأ مني الإجباري ال ساس عن املرض لفائدة  ،العامل

وهو ما يشلك  الاجامتعية الهشة والفقرية اليت اكنت تس تفيد سابقا من نظام راميد.

حيث أ صبح ، لفائدة لك املغاربة لصحيةة كبرية حنو حتقيق هدف تعممي التغطية اخطو 

ماليني مغريب من الفئات الهشة والفقرية  10وأ كرث من  ماليني أ رسة 4 ما يناهز

ماكهنم الاس تفادة من، نني عن املرضم  مؤَ  اخلدمات الصحية يف املستشفيات  وصار ابإ

. يف القطاعني العام واخلاص ال جراء عىل غرار، ةاخلاصاملصحات و  العمومية

 9.5وستتحمل ادلوةل اشرتأاكهتم يف الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي اليت ستبلغ 

 . 2023برمس س نة  مليار درمه
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ماكنياهتا، حىت يمت تزنيل هذا ل جندة الورش الهام وفق ا وقد عبأ ت احلكومة لك اإ

. ومت يف هذا الإطار نرش لك النصوص الزمنية اليت حددها صاحب اجلالةل نرصه هللا

القانونية والتنظميية اخلاصة بتعممي التأ مني الإجباري ال سايس عن املرض لفائدة الفئات 

 الهشة والفقرية، ابجلريدة الرمسية. 

احلكومة عىل مخسة  يف جملس صادقة، املأ ي فاحت دجنربكام متت يف نفس اليوم، 

طار  ،مشاريع قوانني تنفيذا للتوجهيات امللكية  ،هذا الورش تزنيل بةمواك تندرج يف اإ

عادة النظر يف املنظومة الصحية، وتفعيال ملقتضيات القانون ىل اإ -السامية ادلاعية اإ

 . وتتعلق مشاريع هذه القواننياملتعلق ابملنظومة الصحية الوطنية 06-22الإطار رمق 

من  حداث لُكُّ ابإ حية، ورشية ابلوظيفة الص لضامانت ال ساس ية املمنوحة للموارد الب اب

الهيئة العليا للصحة، واجملموعات الصحية الرتابية، والواكةل املغربية لل دوية واملنتجات 

 .  والواكةل املغربية لدلم ومش تقاتهالصحية، 

يف معاشات متقاعدي  %5كام تزامن هذا اليوم كذكل مع الرشوع يف رصف زايدة 

. 2022، وبدءاً مبعاش شهر نونرب 2020القطاع اخلاص، بأ ثر رجعي ابتداءاً من يناير 

أ لف متقاعدة ومتقاعد منخرطني  600وتأ يت هذه الزايدة، اليت سيس تفيد مهنا ما يفوق 

عقب مصادقة جملس احلكومة املنعقد يف  ،الصندوق الوطين للضامن الاجامتعييف 

ايض عىل مرشوع املرسوم بشأ ن الزايدة يف املعاشات اليت يرصفها نونرب امل 17

  الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي.
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 حرضات الس يدات والسادة، 

ن احلكومة حريصة عىل  رمغ ،ادلينامية الإجيابية واخلالقةاملسرية و مواصةل هذه  اإ

للك الإصالحات اجملمتعية  التزنيل الفعيل عرب، عاملس ياق ال زمات اذلي يعرفه ال

طار رؤية ملكية اسرتاتيجية واحضة املعامل  والتمنوية اليت الزتمت هبا، واليت تندرج يف اإ

وال هداف، تأ خذ بعني الاعتبار الانسجام والتاكمل بني ال بعاد الاقتصادية 

املكتس بات  والاجامتعية واملالية، كام هتدف اىل خلق حتول نوعي مبين عىل ترصيد

  .القضااي العالقةو  ومعاجلة الاختاللت املسجةل

، من خالل انكباهبا الفعيل عىل أ يضاالوفاء ابلزتاماهتا عىل  احلكومة ينعكس حرصو 

التعبئة امجلاعية للك القطاعات احلكومية من أ جل  عربمأ سسة احلوار الاجامتعي 

 حديث منوذجُ  وعرب بناءتوفري الرشوط الرضورية لإحالل سمل اجامتعي حقيقي، 

الرشاكء  تشاورية وتشاركية مع لكمقاربة  ومتني للحوار الاجامتعي، يقوم عىل

مفهوم العداةل  تكريس؛ وذكل بُغية وضامن حاكمته وتاكمهل الوظيفي ،ال ساس يني

التمنية الاقتصادية من هجة أ خرى. هذا  ، وابعتباره أ لية لتحقيقالاجامتعية من هجة

تزنيل راكئز ادلوةل الاجامتعية،  لتقائية هذا احلوار مع متطلباتمع احلرص عىل ا

 خدمة للمصاحل العليا للوطن واملواطنني.

وهو ال مر اذلي جنحت احلكومة يف حتقيقه منذ ال شهر ال وىل لوليهتا، من خالل  

عمل هذا المثرة ل سة احلوار الاجامتعي اذلي يشلك وضع تصور جديد وشامل ملأ س 

اليت بذلهتا لك  الَقيِّّمةواجملهودات واملسؤول توافقي، بفضل الاخنراط الإجيايب ال 



 

6 

ةل يف القطاعات احلكومية واملركزايت النقابية واملنظامت ث  مَ مُ  ،ال طراف يف هذا الإطار

النجاح يف التوقيع عىل امليثاق الوطين للحوار الاجامتعي،  كام يُعترب املهنية للمشغلني.

متانة  عىل ض الواقع، خري دليللك مسؤولية يف ترمجة الزتاماته عىل أ ر اذلي رشعنا ب

يني والاقتصاديني بدون ومجيع الرشاكء الاجامتع  العالقة بني املؤسسة التنفيذية

رادتنا  اخيار اس تثناء، واليت تشلك  يعزز املامرسة ادلميوقراطية لبالدان ويعكس اإ

دي خملتلف امللفات والقضااي الصادقة يف الاخنراط يف مسار اإصاليح معيق وج

 العالقة.

ىل عقد احلكومة ابدرت  ، حيثالتقاعد اإصالح منظومة ملفويأ يت عىل رأ سها  اإ

اجامتع أ ول مع النقاابت والاحتاد العام ملقاولت املغرب، خالل ال س بوع ال ول من 

املصادقة عىل مهنجية العمل والربجمة الزمنية ل شغال  خالهل شهر أ كتوبر املايض، متت

ىل  طار اللجان للوصول اإ جلنة اإصالح أ نظمة التقاعد. وستس متر هذه الاجامتعات يف اإ

أ شهر املقبةل، ملواهجة أ زمة صناديق التقاعد اليت  6حلول متوافق علهيا يف غضون 

 .حلاليني واملس تقبلينياملتقاعدين اد معاشات ّدِّ تعاين من جعز كبري بشلك أ صبح يُ 
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 حرضات الس يدات والسادة، 

ن حرص احلكومة عىل الوفاء ابلزتاماهتا، يوازيه كذكل عزهما  عىل تعزيز عالقة التعاون اإ

والتاكمل بني املؤسس تني التنفيذية والترشيعية، والانفتاح عىل لك الفاعلني 

مواصةل النقاش الاجامتعيني والاقتصاديني ولك القوى احلية ببالدان من خالل 

اجملمتعية يل الفعال لالإصالحات والتشاور حول خمتلف القضااي املطروحة أ مامنا والتزن 

 بالدان.ل والتمنوية 

وما من شك يف أ ن قضية وحدتنا الرتابية، تأ يت عىل رأ س القضااي اليت تقتيض يقظَتنا 

غربية ترصيد الإجنازات احملققة يف مسار ترس يخ م وتعبئتَنا امجلاعية، من أ جل

 ،ادلينامية الاقتصادية والاجامتعية اليت تعرفها ال قالمي اجلنوبية الصحراء، ومواصةل

قالمي اجلنوبية، اذلي يشلك خارطة  خصوصا عرب تزنيل المنوذج التمنوي املندمج لل 

 .هبذه ال قالميطريق واحضة لتمنية مس تدامة 

مكوانت القوات املسلحة وهنا ل يفوتين أ ن أ توجه بعبارات الإشادة والتقدير للك 

امللكية، وادلرك املليك، وال من الوطين، والقوات املساعدة، والإدارة الرتابية، والوقاية 

املدنية عىل ََتن دمه ادلامئ، حتت القيادة السامية لصاحب اجلالةل نرصه هللا، لدلفاع 

 عن وحدة الوطن واحلفاظ عىل أ منه واس تقراره.
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 حرضات الس يدات والسادة، 

 2023قد مرت املناقشة والتصويت عىل اجلزء ال ول من مرشوع قانون املالية لس نة ل

جيابية لوومسؤوةل،  يف أ جواء اإ مة للس يدات والسادة ابمل أ ن أ نوه  ل يسعين اإ سامهة الَقيِّّ

جناهحا من خالل  املستشارين احملرتمني داخل  هم الهادفنقاش تعبئهتم املكثفة و يف اإ

بة لبايق اللجان والتمنية الاقتصادية، وكذكل الشأ ن ابلنس  جلنة املالية والتخطيط 

 .القطاعية مبجلسمك املوقر

طيط والتمنية توجه ابلشكر للس يد رئيس جلنة املالية والتخ ل  املناس بة  أ غتمن هذهو 

، وممثيل خمتلف الفرق واجملموعات النيابيةرؤساء لسادة ول الاقتصادية ابجمللس، 

اللجنة ولك اللجان القطاعية، عىل اخنراطهم القوي يف  أ غلبيًة ومعارضًة، أ عضاء هذه

النقاش واش تغاهلم املتواصل من أ جل املصادقة عىل مرشوع قانون املالية لس نة 

 . يف أ حسن الظروف 2023

، بدوره نقاشات 2023فقد عرف مرشوع قانون املالية لس نة  ويف هذا الإطار،

كل منذ املراحل ال وىل لإعداده ومشاورات موسعة حول أ مه تدابريه ومقتضياته، وذ

ىل غاية القطاعات  مطالبيومنا هذا، وذكل من أ جل َتويد مقتضياته ومالءمهتا مع  اإ

. كام تعاملت احلكومة بشلك ساس بأ ولوايته وتوهجاته احملوريةوالفئات املعنية دون امل 

من ، املرشوع هذا بنّاء مع ال جواء الإجيابية اليت طبعت النقاش واملصادقة عىل

خالل متكني الس يدات والسادة املستشارين من املعطيات املفصةل َتاواب مع لك 
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تساؤلتمك ومالحظاتمك، وأ يضا من خالل التجاوب بشلك جدي وموضوعي مع 

 خمتلف التعديالت اليت تقدممت هبا. 

تعديال مَت  التقدم هبا عىل اجلزء ال ول من املرشوع، مَت  حسب  333وهكذا، مفن أ صل 

من التعديالت  %57 وهو ما يعين قبول ما يفوقتعديال،  60تعديال، ومَت  قَبول 228

من ادلس تور كام  77املقرتحة. ومل تلجأ  احلكومة يف أ ي وقت من ال وقات للفصل 

تعاملت بصدر رحب مع لك مالحظات وانتقادات الس يدات والسادة املستشارين 

احملرتمني. وهو ما يعكس ال جواء الإجيابية اليت طبعت أ شغال اللجنة، ويؤكد الإرادة 

اون والتفاعل الإجيايب مع املؤسسة الترشيعية عىل وجه الفعلية دلى احلكومة للتع

 اخلصوص.

 وقد مهت التعديالت اليت مت قبولها ما ييل:        

الرفع من املناصب املالية اخملصصة للهيئة الوطنية للزناهة والوقاية من الرشوة  .1

ضافة  املؤهل منصبا جديدا مت خصمها من املناصب املالية  90وحماربهتا ابإ

ىل متكني هذه الهيئة من حلكومة لتوزيعها. و رئيس ا يدف هذا التعديل اإ

من طرف صاحب اجلالةل  هئاعضاأ  الهنوض مبهاهما ادلس تورية، بعد تعيني 

وتفعيال  ،املتعلق هبا حزي التنفيذ 46.19ودخول القانون رمق  ،نرصه هللا

 ؛2022نونرب  13ملقررات جملسها املنعقد بتارخي 

فاء من الرضيبة عىل ادلخل ابلنس بة لل جر املدفوع متديد مدة تطبيق الإع .2

ىل غاية   ؛2026ديسمرب  31لل جري مبناس بة أ ول تشغيل هل اإ
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تشجيع الادخار يف عقود تأ مني التقاعد من خالل ختفيض السن الواجب  .3

س نة، ورفع نس بة اخلصم  45س نة اإىل  50هل من  بلوغه من طرف املؤمن

 %40الرضيبة عند انهتاء مدة العقد من املطبق عىل رأ س مال املفروضة عليه 

ىل   %40درمه و 168.000 عن يقل أ و يساوي اذلي للمبلغ ابلنس بة %70اإ

ذكل، مث ختفيض سعر احلجز يف املنبع املطبق عىل اسرتداد  عن زاد ملا

ىل %30اشرتأاكت وأ قساط عقود تأ مني التقاعد من  ، عند عدم %15 اإ

 امخلسة وأ ربعني(. سن لوغب س نوات أ و 8 احرتام أ حد الرشوط )مدة

( س نوات اإىل 6ختفيض املدة الواجب ختصيصها للسكن الرئييس من س تة ) .4

( س نوات لالس تفادة من الإعفاء من الرضيبة عىل ادلخل برمس 5مخس )

حتديد احلالت اليت و ال رابح العقارية، مع توضيح مفهوم السكن الرئييس 

 والزناعات أ مام احملامك؛ميكن اعتبارها كسكن رئييس لتفادي التأ ويالت 

عفاء ال غذية البس يطة املعدة لتغذية الهبامئ وادلواجن من الرضيبة عىل القمية  .5 اإ

ىل غاية  2023املضافة حني الاس ترياد ابتداء من فاحت يناير  ديسمرب  31اإ

 ؛2023

دراج تربية النحل مضن ادلخول الفالحية من أ جل تشجيع منتوج العسل  .6 اإ

 عرفها هذا القطاع؛ خصوصا بعد ال زمة اليت
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متكني املهن املنظمة من الاس تفادة من عتبة الإعفاء من الرضيبة عىل القمية  .7

املضافة املتعلقة ابل شخاص اذلاتيني من مقديم اخلدمات واحملددة يف 

 ؛درمه 500.000

من  الس نوي برمس اخلدمات املقدمة لفائدة نفس الزبونرفع رمق ال عامل  .8

طرف اخلاضع للرضيبة وفق نظام املسامهة املهنية املوحدة واذلي خيضع ما 

 ؛80.000درمه اإىل  50.000زاد عنه للحجز يف املنبع، من 

 مراجعة نظام فرض الرضيبة عىل احملامني من خالل:  .9

برمس  ختفيض مبلغ ادلفعة املقدمة اختياراي من طرف احملايم عىل احلساب -

ىل مائة )300من ثالمثائة )الرضيبة عىل ادلخل  ( درمه يؤديه 100( درمه اإ

 التعاب املتعلقة هبا؛  مبلغِّ  أ و جزءَ  لك حمام، عن لك قضية اس تخلص مجموعَ 

عفاء احملامني اجلدد من أ داء ادلفعات -  احلساب عىل املقدمة متديد مدة اإ

 من ثالث س نوات اإىل مخس س نوات؛

 املهين؛دلء ابلرمق الوطين حذف الزامية الإ  -

ال داء التلقايئ اختياراي دلفعة واحدة مقدمة عىل احلساب قبل انرصام  -

الشهر املوايل للس نة احملاسبية املعنية بدل دفعتني مقدمتني عىل احلساب 

قبل انقضاء الشهر املوايل للشهر السادس وللشهر الثاين عرش من الس نة 

 احملاسبية املعنية؛
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ىل احلساب ابعتبار عدد القضااي املسجةل ابمس حتديد مبلغ ادلفعة املقدمة ع -

التعاب  مبلغِّ  أ و جزءَ  خلص مجموعَ تَ احملايم خالل الس نة عن لك قضية اس   

( درمه، وذكل عىل أ ساس لواحئ 100املتعلقة هبا، املرضوب يف مائة )

 ديل هبا احملايم لإدارة الرضائب؛امللفات اليت يُ 

دلء السلطة احلكومية  - امللكفة ابلعدل بلواحئ امللفات التنصيص عىل اإ

املسجةل ابمس احملايم لإدارة الرضائب وفق منوذج تعده الإدارة يتضمن 

وعدد القضااي املسجةل  ،وتعريفه ،البياانت املتعلقة خصوصا هبويته الرضيبية

 ابمسه.

آت اليت مل حتقق أ ي رمق أ عامل أ و اليت دفعت فقط املبلغ ال دىن  .10 تشجيع املنشأ

 ىن للرضيبة عىل تسوية وضعيهتا اجلبائية عن طريق:من احلد ال د

ختفيض املبلغ اجلزايف الواجب دفعه لالس تفادة من الإعفاء من املراقبة  -

 ( درمه؛5.000( درمه اإىل مخسة أ لف )10.000اجلبائية من عرشة أ لف )

آت من اجلزاءات املرتتبة عن عدم الإدلء ابلإقرارات  - عفاء هذه املنشأ اإ

 يف املدونة العامة للرضائب؛املنصوص علهيا 

يقاف تطبيق الإعفاء اخملول للرشاكت املكتس بة لصفة "القطب املايل لدلار  .11 اإ

( شهرا ال وىل املوالية لتارخي تأ سيسها، من 60عند انقضاء الس تني ) البيضاء"

أ جل ترش يد هذا الإعفاء وتوجهيه اإىل الرشاكت املس هتدفة احلديثة اليت مل 
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-ن الإعفاء امخلايس، كام هو منصوص عليه يف القانونيس بق لها الاس تفادة م

 الإطار املتعلق ابلإصالح اجلبايئ؛

قرار الا .12 ذا  برمس الرضيبة عىل الرشاكت %35 من تطبيق سعر س تثناءاإ اإ

 املكتس بة اخلدمات رشاكت، ابلنس بة ل مليون درمه 100 الرحب الصايفَتاوز 

آت "البيضاء لدلار املايل "القطب لصفة  مناطق يف أ نشطهتا تزاول اليت واملنشأ

 1,5الصناعي وكذا الرشاكت اليت تلزتم ابستامثر مبلغ ل يقل عن  الترسيع

 2023( درمه خالل الفرتة املمتدة من فاحت يناير 1.500.000.000) مليار

ىل غاية  طار ، يف2026ديسمرب  31اإ ووفق بعض  ادلوةل مع مربمة اتفاقية اإ

 الرشوط.

آت اخملوةل للغري من ختفيض سعر الرضيبة احمل .13  %10جوزة يف املنبع عىل املاكفأ

ىل  ابلنس بة لل شخاص الاعتباريني اخلاضعني للرضيبة عىل الرشاكت  %5اإ

آت املؤداة من طرف ادلوةل وامجلاعات  مع حرص تطبيق هذا احلجز عىل املاكفأ

 .الرتابية واملؤسسات واملقاولت العمومية والرشاكت التابعة لها

آت املدفوعة لل طباء غري اخلاضعني للرمس املهين واملدرسني اإخضاع  .14 املاكفأ

ىل املس تخدمني ادلامئني ملؤسسات التعلمي والتكوين املهين  اذلين ل ينمتون اإ

برايئ عوض السعر غري الإبرايئ اذلي اكن مقرتحا  ،للحجز يف املنبع بسعر اإ

 .من قبل
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 حرضات الس يدات والسادة،

عداد مرشوع قانو ، كام تعلمون، يف س ياق معقد 2023ن املالية لس نة لقد مت اإ

واس تثنايئ تزامنت فيه، وبشلك غري مس بوق، تداعيات اجلاحئة والرصاعات 

اجليوس ياس ية واجلفاف لتخلق أ زمات متعددة ال بعاد والتأ ثريات عىل الصعيد 

ضافيا  العاملي، وهو ما اكنت هل امتدادات عىل الس ياق الوطين، فرضت ضغطا اإ

 درة الرشائية لل رس، وعىل ماليتنا العمومية. عىل الق

ول ن مواهجة هذه التحدايت اجلس مية والاس تجابة للحاجيات املس تعجةل، ل 

يمت عرب الشعارات وكرثة اجلدل، فقد واهجهتا احلكومة ابلعمل وابختاذ تدابري 

مسؤوةل وطموحة وواقعية للحد من تداعيات هذه ال زمات عىل القدرة الرشائية 

للمواطنني وعىل الاقتصاد الوطين واملالية العمومية، دون الارتاكن اإىل ديوُن 

ضافية تُثقل اكهل ال جيال القادمة، ودون التقليص من جحم الاستامثر العمويم،  اإ

مع مواصةل تزنيل خمتلف ال وراش الإصالحية والتمنوية اليت اخنرطت فهيا 

توفر عىل املنظور الاسرتاتيجي بالدان، ويه مقاربة ل ميكن اعامتدها دون ال 

 والإرادة الس ياس ية والكفاءة الالزمة.

فة س ياس يا عىل املدى القريب، لكهنا  فقد اكنت أ مامنا خيارات سهةل، وغري ُملَكِّّ

ابهظة التلكفة وشديدة ال ثر عىل املدى املتوسط والبعيد، لعل أ برزها الرجوع 

ىل النظام السابق لدلمع. وأ ريد أ ن أ ؤكد هبذه  املناس بة أ ن اللُكفة املالية الس نوية اإ

بقاء عىل دمع املنتجات البرتولية السائةل،  اليت اكن سيتعني علينا حتملها يف حاةل الإ
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جامل  وهو ما اكن س يضطران للتخيل عن مزيانية  .مليار درمه 87اكنت ستناهز اإ

ة والتعلمي الاستامثر بأ مكلها، أ ي عن تنفيذ املشاريع الاسرتاتيجية لبالدان يف الصح

ىل فقدان الس يادة املالية لبالدان ل قدر هللا. ضافة اإ    وامحلاية الاجامتعية وغريها. اإ

ورمغ ذكل، وملواهجة ارتفاع ال سعار اذلي يفرضه الس ياق احلايل، خصوصا فامي 

يتعلق ابملواد ال ساس ية، وللحفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني يف هذه 

د اختذت احلكومة عدة قرارات جشاعة وصائبة يف الظروف الاس تثنائية، فق

 نفس الوقت:

مليار درمه  40 تلكفته ي ينتظر أ ن تناهزمواصةل دمع املواد ال ولية اذل أ ول: قرار

؛ حيث من املنتظر أ ن تبلغ اللكفة الإجاملية دلمع غاز البواتن 2022خالل س نة 

 1,4املس تورد، و مليار درمه ابلنس بة للقمح 9,1مليار درمه، و 22،1حوايل 

ماليري درمه  1,3ماليري درمه ابلنس بة لدلقيق الوطين من القمح اللني، و

 ماليري درمه للسكر املكرر.  3,5ابلنس بة للسكر املس تورد، و

دمع القطاعات املترضرة بشلك مبارش من ال زمة، واليت لها أ يضا وقع  اثنيا: قرار

من خالل دمع همنيي النقل  خصوصا مبارش عىل القدرة الرشائية للمواطنني،

وقد مت رفع مبلغ ، مليون درمه شهراي 560 بتلكفة بلغت معدل شهراي يناهز

. وستناهز التلكفة مليون درمه 710% ليبلغ 40ادلمع اخلاص بشهر نونرب بـ

أ سعار النقل  من أ جل ضامن اس تقرار، درمه ماليري 5الإجاملية لهذا ادلمع حوايل 

 حفاظا عىل القدرة الرشائية للمواطنني؛
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دلمع القطاع الس يايح ملواهجة تداعيات مليار درمه  2 ختصيص اثلثا: قرار

 اجلاحئة؛ 

ملواهجة تداعيات اجلفاف من خالل تأ مني  ماليري درمه 10 ختصيص رابعا: قرار

مدادات منتظمة من املنتجات الغذائية وضامن اس تقرار أ سعارها؛  اإ

عادة تأ هيل ُقدرات املكتب الوطين  ماليري درمه 5ختصيص خامسا: قرار دلمع واإ

للكهرابء واملاء، اذلي تأ ثرت وضعيته املالية نتيجة ارتفاع أ سعار املواد ال ولية يف 

بقاء عىل أ سعار خدماته يف مس توايهتا احلالية.  ال سواق ادلولية، وذكل بُغية الإ

 125درمه، و 100درهام عن لك  75هز حيث تتحمل مزيانية ادلوةل ما ينا

درمه يدفعها املواطن يف فاتورة الكهرابء، وتزيد حتمالت  200درهام عن لك 

مزيانية ادلوةل يف هذا الإطار لكام زادت ال شطر.  وهو ما ينطبق كذكل عىل 

فواتري املاء الصاحل للرشب اليت تتحمل مزيانية ادلوةل جزءا هاما من سعرها 

هذا، يف الوقت اذلي تضاعفت فيه فاتورة الكهرابء ملس هتكل. احملتسب عىل ا

عرشات املرات يف العديد من ادلول ال وربية، وأ صبحت تشلك عبئا كبريا عىل 

    ال رس يف هذه ادلول. 

 دمع القدرة الرشائية للطبقة الشغيةل وحامية حقوقها من خالل سادسا: قرار

الرشوع الفعيل يف تزنيل الزتامات احلوار الاجامتعي، اليت أ خذهتا احلكومة عىل 

طار التفاق التارخيي اذلي أ برمته مع الفرقاء الاجامتعيني، واملمتثل يف  عاتقها يف اإ
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امليثاق الوطين ملأ سسة احلوار الاجامتعي. حيث تبلغ التلكفة املالية الاجاملية 

 . مليار درمه 9,2لقطاع العام ما يناهز للحوار الاجامتعي ابلنس بة ل

ضافية س نة  مليار درمه 40ما يفوق وقد لكفت هذه القرارات جممتعة  ، 2022اإ

ثقال اكهل ال جيال القادمة ابدليون، ودون وقف اعامتدات  ىل اإ دون اللجوء اإ

الاستامثر رمغ توفران عىل الرتخيص الربملاين بذكل، ودون الرفع من جعز املزيانية، 

من الناجت ادلاخيل اخلام، أ ي مبا يناهز     % 0,6قلصنا من هذا العجز ب بل 

   ماليري درمه. 7

 أ ليست لك هذه تدابري دلمع القدرة الرشائية للمواطنني؟وهنا لبد أ ن أ تساءل، 

 ما املانع يف أ ن نفتح اعامتدات اإضافية خالل الس نة؟مث 

القانون  60املادة ادلس تور ومقتضيات من  70الفصل فاحلكومة طبقت أ حاكم 

ذا التنظميي لقانون املالية ضافية خالل الس نة اإ ، اذلين يتيحان فتح اعامتدات اإ

خبار جلنيت الربملان مبرسويم فتح  توفرت املوارد الرضورية ذلكل، وقد مقنا ابإ

ضافية ب  عرضا مفصال يبني اممليار درمه، وقدمنا هل12و 16اعامتدات اإ

مليار درمه،  36ملوارد الإضافية اليت سيمت حتقيقها ستتجاوز ابمللموس أ ن ا

ىل 5.9وس متكن من تغطية الاعامتدات الإضافية وتقليص جعز املزيانية من  % اإ

5.3 .% 
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ذا احرتمنا مقتضيات ادلس تور والقانون التنظميي لقانون املالية، ومل نقلص  فنحن اإ

 ملؤسسة الترشيعية.الاستامثر، ومل نثقل املديونية، وكنا شفافني مع ا

وجيب أ ن نفتخر مجيعا ابلتدبري املمتزي لبالدان ملاليتنا العمومية يف ظل توايل 

ال زمات اليت أ هنكت اقتصادات كربى وصارت تواجه صعوابت كبرية لتدبري 

. ولعل خري دليل عىل ذكل ماليهتا العمومية يف ظل ترامك ادليون وتقلص الهوامش

لئامتين من طرف واكةل التنقيط ادلولية )س تاندارد حفاظ بالدان عىل تصنيفها ا

أ ند بورز(، اذلي أ كد الآفاق املس تقرة للتوازانت املالية للمملكة. وهو ما تؤكده 

أ يضا تقارير املؤسسات املالية ادلولية كصندوق النقد ادلويل، ويعزز الثقة يف 

 اس تدامة هذه التوازانت، رمغ هذه الظرفية ادلولية الصعبة.

ماكنية اس تخدام خط الئامتن كام  تتدارس بالدان حالًيا مع صندوق النقد ادلويل اإ

كتأ مني ضد الصدمات اخلارجية. هذه ال داة الاحرتازية اليت مت  (LCM) املرن

ختصيصها أ ساسا لفائدة البدلان الصاعدة اليت تمتزي بأ سس ماكرو اقتصادية متينة 

 .ميةوقدرة عىل تنفيذ س ياسات اقتصادية ومالية سل 

وس ميكن اللجوء اإىل هذا اخلط من تعزيز ثقة الرشاكء ال جانب واملستمثرين يف 

ىل ال سواق املالية ادلولية يف ظل ظروف  الآفاق الاقتصادية لبالدان والولوج اإ

ماكنية توفري الظروف املواتية ملواصةل تنفيذ خمتلف برامج  أ فضل. كام أ نه س يتيح اإ

 ان.الإصالحات اليت اخنرطت فهيا بالد
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 حرضات الس يدات والسادة،

، يف ظل س ياق أ ثقل 2022اإن الاختيارات اليت أ طرت معل احلكومة خالل س نة 

عداد  مرشوع اكهل اقتصادات وساكنة العامل أ مجع، يه نفسها اليت مت اعامتدها يف اإ

، ابعتباره أ ول مرشوع حيمل اللمسة الس ياس ية لهذه 2023قانون املالية لس نة 

صورها الاسرتاتيجي ملواهجة التحدايت الراهنة ومعاجلة خمتلف احلكومة، ويرتمج ت

 امللفات والقضااي املطروحة.

فهاجس نا ال ول هو احلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني، وتقليص أ ثر التضخم 

لكننا حريصون يف نفس الوقت عىل تزنيل التوجهيات ، املس توَرد عىل معيشهم اليويم

، امللكية السامية، وخمرجات المنوذج التمنوي والزتاماتنا يف اإطار الربانمج احلكويم

 ور أ ساس ية يه: ثالثة حماواليت ميكن مجعها يف 

رساء أ سس ادلوةل الاجامتعية عرب اإصالح منظومة ادلمع وتوجهيه لورش  - أ ول: اإ

تعممي امحلاية الاجامتعية، موازاة مع مأ سسة احلوار الاجامتعي وتأ هيل القطاع 

 الصحي وقطاعات التعلمي والتكوين عىل اختالف مس توايهتا؛

لشغل، مع الرتكزي عىل القطاعات اثنيا: تعزيز الاستامثر املنتج للمنو وملناصب ا -

الاسرتاتيجية تعزيزا لل من الطايق والغذايئ لبالدان يف مواهجة ال زمات الصحية 

 واجليوسرتاتيجية واملناخية املتصاعدة؛

اثلثا: امليُض ُقدما يف اإصالح نظامنا الرضييب، ابملوازاة مع التحمك يف التوازانت   -

 اجملمتعية والتمنوية اليت دشنهتا بالدان. املاكرو اقتصادية لس تدامة الإصالحات
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وما من شك يف أ ن حتقيق هذا التحول الشامل اذلي يستمثر تراكامت ومكتس بات 

س نة، هو احملدد ال ول واملبارش لختيارات مرشوع قانون املالية لس نة  20أ زيد من 

، اذلي ميكن تلخيص فلسفته والتعبري بشلك أ دق عهنا من خالل معاين: 2023

 .والتنافس ية –العداةل  –رامة الك

للك مواطن، ل ن املرشوع يويل أ مهية كربى لتزنيل  الكرامة فهو مرشوع يروم حتقيق

ورش امحلاية الاجامتعية اإىل جانب دمع القدرة الرشائية للمواطن يف هذه الظرفية 

يالء أ مهية  ضافة اإىل دمع التشغيل واإ الصعبة، وحتسني ادلخل لعدة فئات اجامتعية، اإ

ربى للقطاعات اليت متس الظروف املعيش ية للمواطنني بشلك مبارش اكلصحة ك

 والتعلمي والسكن.

ويه لكها توهجات وتدابري تؤكد أ ن كرامة املواطن احتلت موقعا ل يس هتان به يف 

َدان عليه صاحب اجلالةل نرصه هللا اذلي جعل كرامة  هذا املرشوع، متاش يا مع ما َعو 

 لس ياسات العمومية.املواطن جوهرًا للك ا

 ولعل ال رقام تبني ذكل بشلك ملموس، حيث مت ختصيص:

الاعامتدات املفتوحة لقطاعي الصحة والتعلمي، بغالف مايل يناهز  ثلث 3/1 -

 ؛مليار درمه 100
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لتعممي امحلاية الاجامتعية، علام أ ن اللكفة الس نوية لهذا الورش مليار درمه  15 -

مليار درمه  30، غالفا س نواي حبوايل 2024اجملمتعي س تلكف، ابتداء من س نة 

 س نواي؛

لتزنيل الزتامات احلوار الاجامتعي علام أ ن املقاربة اليت اعمتدانها مليار درمه  9,2 -

مقاربة تدرجيية مرتبطة بتوفر تصور متاكمل حول اإصالح لك قطاع، بدءا 

 بقطاع الصحة، والتعلمي العايل، لتشمل ابيق القطاعات املتبقية؛

ضافة  - ىل اإ ادلمع املبارش لل رس لقتناء السكن، من خالل الانتقال من دمع اإ

العرض اإىل دمع الطلب لفائدة الفئات الفقرية والطبقة املتوسطة. وسيمت حتديد 

طار املرسوم اذلي تعده الوزارة الوصية عىل  رشوط وكيفيات هذا ادلمع يف اإ

 اليت فتحت مشاورات موسعة هبذا الشأ ن. و القطاع 

 س يدات والسادة،حرضات ال 

املكون الثاين لشعار هذا املرشوع، عىل اعتبار أ نه ل كرامة بدون  العداةلتشلك 

عداةل. فقد معلنا من خالل هذا املرشوع عىل ضامن املسامهة املتوازنة لاكفة فئات 

طار التاكفؤ والتاكفل دون تغليب مصاحل  اجملمتع يف اجملهود امجلاعي لتمنية بالدان، يف اإ

 حساب فئة أ خرى. فئة عىل

فلك التدابري اجلبائية لهذا املرشوع يغلب علهيا هاجس العداةل قبل حتقيق املوارد 

 الرضورية.
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 وهنا أ ود التأ كيد عىل مجموعة من النقط ال ساس ية:

عداد التدابري اجلبائية للمرشوع، مبقتضيات القانون  أ ول: لقد مت الالزتام يف اإ

ح الرضييب اذلي صادق عليه الربملان بعد املتعلق ابلإصال 69.19الإطار رمق 

آراء لك أ طياف اجملمتع؛ أ ي مبعىن أ كرث دقة،  مناظرتني جبائيتني حرضت فهيا أ

آثَرت الإبداع  ىل مقاربة اس تثنائية، بل أ فاإن احلكومة رمغ ثقل الالزتامات مل تلجأ  اإ

 لتحقيق التوازن من داخل الالزتامات املتوافق علهيا من طرف اكفة الفاعلني

نة يف القانون الإطار.  واملَُتضم 

صالح هام يتعلق  اثنيا: يف س ياق تزنيل القانون الإطار، جاء هذا املرشوع ابإ

طار التوجه التدرجيي حنو سعر موحد. والهدف منه  ابلرضيبة عىل الرشاكت يف اإ

هو ترس يخ مبدأ  العداةل اجلبائية وقواعد املنافسة احلرة واملامرسات ادلولية 

 تقتيض فرض هذه الرضيبة عىل ال رابح احملققة من طرف الرشاكت الفضىل اليت

بسعر نس يب موحد يضمن احلياد الرضييب للفاعلني الاقتصاديني وحتسني مناخ 

 ال عامل وتشجيع الاستامثر.

عطاء صورة واحضة حول منظومة هذه الرضيبة يف  وس ميكن هذا التدبري من اإ

( س نوات، تفاداي ل ي 4ى أ ربع )وفق مهنجية تدرجيية عىل مد 2026أ فق س نة 

تأ ثري عىل الفاعلني الاقتصاديني أ و عىل خزينة ادلوةل مما يعزز الثقة دلى خمتلف 

 .املستمثرين من خالل حتقيق الاس تقرار الرضييب
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حنن حريصون عىل التزنيل التدرجيي ملقتضيات القانون الإطار، حيث  اثلثا:

والرضيبة عىل ادلخل، عىل أ ساس ابتدأ ان هذه الس نة ابلرضيبة عىل الرشاكت 

الرشوع انطالقا من الس نة القادمة يف اإصالح الرضيبة عىل القمية املضافة 

دماج القطاع غري املهيلك.  واإ

 ابلنس بة للتدابري اجلبائية اليت هتم احملامني وبعض املهن احلرة، أ ود التأ كيد رابعا:

بأ ن ال مر ل يتعلق برفع الرضائب بقدر ما يدف اإىل حتسني طريقة  مرة أ خرى

اس تخالص املس تحقات الرضيبية. وقد أ ثبتت احلكومة ذكل من خالل احلوار 

اذلي فتحته مع ممثيل هذه الفئات املهنية من أ جل تعميق الفهم حول هذه 

جيايب   مع التعديالت اليت مت اقرتاهحا.التدابري، كام َتاوبت بشلك اإ

فامي يتعلق بتحسني دخل ال جراء، فأ عتقد وجيب أ ن نكون مقتنعني  خامسا:

مجيعا بأ نه لن يتحقق من خالل الاقتصار عىل اإصالح الرضيبة عىل ادلخل، 

% من املتقاعدين معفيون من هذه الرضيبة. 86من ال جراء و %55ل ن حوايل 

نقاابت، ومقنا بتزنيل من خالل هذا الإجراء، ابلزتام وقعنا عليه مع ال  أ وفيناوقد 

حدى التوصيات املهمة للمناظرة الوطنية حول اجلباايت اليت شاركمت فهيا، واليت  اإ

 تدخل كذكل مضن مقتضيات القانون الإطار اذلي صوتمت عليه.

أ ما فامي خيص الرفع من ال جور، وكام أ كدت عىل ذكل سابقا، فقد اعمتدان مقاربة 

تصور متاكمل لإصالح لك قطاع مبا يف ذكل  تدرجيية يف التزنيل تقوم عىل توفر
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ىل فتح احلوارات القطاعية  املوارد البرشية. وبناء عىل ذكل معدت احلكومة اإ

 سالفة اذلكر مع الفرقاء الاجامتعيني بلك من قطاعات الصحة والتعلمي العايل.

جامل، تبلغ التلكفة املالية الاجاملية للحوار الاجامتعي ابلنس بة للقطاع الع ام ما واإ

 مليار درمه. 9,2يناهز 

 حرضات الس يدات والسادة،

حيث تعكس خمتلف التنافس ية، يمتثل املكون الثالث لشعار هذا املرشوع يف 

نعاش المنو خللق الرثوة  عادة اإ الإجراءات الواردة فيه توهجا واحضا حنو دمع الاستامثر واإ

حداث مناصب الشغل، وتوفري المتويالت الرضورية خملتلف  الإصالحات واإ

 الاجامتعية.

رادي لتحريك جعةل  300فقد مت ختصيص  مليار درمه دلمع الاستامثر، وهو جمهود اإ

الاستامثر سواء من خالل الاسرتاتيجيات القطاعية، أ و من خالل صندوق محمد 

قامة رشأاكت مع القطاع اخلاص.  السادس لالستامثر عرب اإ

طار تزنيل ميثاق ماليري درمه دلمع الا 3كام مت ختصيص أ زيد من  ستامثر اخلاص يف اإ

الاستامثر، واذلي يأ يت عىل رأ س أ هدافه ال ساس ية خلق التوازن بني اجلهات عىل 

مس توى اس تقطاب الاستامثرات اخلاصة، وختصيص دمع خاص للمقاولت الصغرى 

 واملتوسطة.
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 حرضات الس يدات والسادة،

ذًا ختزتل ثالثية  روح وفلسفة مرشوع  تنافس يةوال  – العداةلو  – الكرامةهكذا ا 

 واملنظور الاسرتاتيجي للتصور العام اليت تشلك ترمجة ،2023قانون املالية لس نة 

التوجهيات امللكية السامية وخمرجات المنوذج  واذلي تؤطره ،حتدثت عهنا سابقا ذليا

 ا،هممكوانت املرشوع وانسجاالتقائية  هو ما يضمنو  .التمنوي والربانمج احلكويم

دينامية تمنوية و خلق أ رضية  قادرا عىلجيعهل مرشوعا واقعيا قابال للتنفيذ، و  بشلك

 . تأ زمةامل الظرفية العاملية الضبابية و  يف هذه رمغ التحدايت اليت تتخللها ،شامةل

رادي، 2023وعليه، مفرشوع قانون املالية لس نة  رادة احلكومة  مرشوع اإ جيسد اإ

 ل تدابري ملموسة.لتجس يد الزتاماهتا َتاه املواطنني من خال

دولر لغاز البواتن، ابلستناد اإىل  800، ل ننا اعمتدان فرضية مرشوع واقعيوهو 

توقعات املؤسسات اخملتصة، واليت أ خذت بعني الاعتبار اس مترار ارتفاع ال سعار 

فعيل للحظر ال ورويب عىل املنتجات البرتولية ادلولية لهذه املادة مع ادلخول ال

الروس ية حزي التطبيق هناية الس نة اجلارية، واحامتل اس مترار اخنفاض صادرات 

منظمة أ وبك+ من غاز البرتول املسال. ول يقترص طابع الواقعية فقط عىل فرضيات 

اتِّه وتدابريه؛   هذا املرشوع، بل يتعداها أ يضا اإىل خمتلف تََوهج 

مت احتساب  ويه أ نه قدلبد يل أ ن أ فتح قوسا ل ؤكد عىل مسأ ةل هامة، وهنا 

بشلك سلمي، وذكل ابلعامتد عىل فرضية  2023الاعامتدات اخملصصة للمقاصة لس نة 
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علّيًا مع الفرضية املعمتدة، كام أ هنا  800 دولر لغاز البواتن. ويه اعامتدات تتوافق فِّ

ل الاعامتدات املتوقعة لهذه املادة برمس س نة  ، عىل اعتبار أ ن معدل سعر 2022تُعادِّ

ىل غاية هناية شهر  غاز البواتن دولر  750، يبقى يف حدود 2022 نونرباملسجل، اإ

 للطن. 

، ل نه ورمغ الظرفية الاقتصادية الصعبة املرشوع طموح ومتفائل أ يضاكام أ ن هذا 

آفاق المنو مبنطقة ال ورو،  وتوقع اخنفاض الطلب اخلاريج املوجه للمغرب نتيجة تراجع أ

نه يدف اإىل حتقيق معدل منو الاقتصاد  الرشيك الاقتصادي ال سايس لبالدان، فاإ

، وذكل من منطلق ثقتنا يف قدرة بالدان عىل الانفتاح عىل رشاكء %4الوطين بـ 

أآخرين للحفاظ عىل الطلب اخلاريج يف مس توايت معقوةل من هجة، وبناء عىل 

التوجه الإرادي للحكومة بدمع الطلب ادلاخيل من هجة أ خرى؛ وذكل من خالل 

التدابري احملفزة واليت يأ يت عىل رأ سها الرفع من الاستامثر العمويم اذلي مجموعة من 

مليار درمه، ودمع الاستامثر اخلاص، وتدابري دمع القدرة الرشائية  300انهز 

ماليري  9للمواطنني من خالل تفعيل الزتامات احلوار الاجامتعي اذلي س يلكف 

 26ملقاصة ابعامتدات تقدر بدرمه، ومواصةل دمع املواد ال ساس ية عرب صندوق ا

ىل التعايف املتوقع أ ن يتواصل يف مجموعة من ال نشطة غري  مليار درمه. هذا ابلإضافة اإ

ىل ذكل التدابري اليت سيتخذها بنك املغرب  الفالحية خاصة قطاع الس ياحة. أ ضف اإ

واحلكومة لضبط مس توى ال سعار واليت س متكن من تقليص معدل التضخم اإىل 

2%. 
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 احملرتمني، املستشارينس يدات والسادة حرضات ال 

تلمك اكنت بعض النقط املفصلية يف مرشوع قانون املالية وفق ما أ فرزه التفاعل 

والتعاون الإجيابيني بني احلكومة وبني مؤسس تمك املوقرة. وجيدر يب يف اخلتام أ ن 

العام أ شري، كام أ سلفت يف البداية، أ نه رمغ الصعوابت الكربى اليت تطبع الس ياق 

اخلاريج وتأ ثرياته الكبرية، فاإن احلكومة معلت عىل التفعيل ال مثل ملؤهالتنا الوطنية 

من أ جل ختطي العوائق واملثبطات اليت تفرضها الظرفية ادلولية، وذكل قصد ضامن 

اس مترار للسري وفق الاختيارات الاسرتاتيجية اليت اعمتدهتا بالدان حتت القيادة 

، مبا يعنيه ذكل من العمل عىل امتصاص الصدمات اخلارجية املتبرصة لصاحب اجلالةل

اجمها وفق منظور التمنية املتتالية عىل النحو اذلي جيعل بالدان قادرة عىل تنفيذ بر 

. وعىل هذا ال ساس فاإن توازن مكوانت مرشوع القانون اكن حتداي حقيقيا الشامةل

-عداةل-ته، أ ي: كرامةوصعبا، غايته َتس يد الشعار اذلي خيزتل مرجعيته وفلسف 

تنافس ية. وهو الشعار اذلي يعين تقدما متوازاي بني الاقتصادي والاجامتعي مع 

احلفاظ عىل توازانتنا املالية واملاكرو اقتصادية ضامان للحفاظ عىل س يادة قراران املايل، 

 .وعىل موقع بالدان كقاطرة تمنوية يف شامل أ فريقيا

عطاء بالدان لك مقومات كام أ ن هذا التوازن اخلالق واملق اربة الإرادية تسامه يف اإ

الثبات عىل مسار خدمة مصاحلنا العليا وعىل رأ سها قضية الوحدة الرتابية اليت 

ىل بوابة لس ياسة كربى تدفع خبطى  أ صبحت ابلنس بة لبالدان أ مرا حمسوما وحتولت اإ
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وفق  اثبتة حنو الاندماج الاقتصادي والتمنوي عىل املس توى اجلهوي والقاري

 .الس ياسة احلكمية لصاحب اجلالةل نرصه هللا

ختاما أ جدد شكري لاكفة مكوانت جملسمك املوقر عىل روح املسؤولية والتعاون 

 اذلين أ بنمت عهنام طيةل فرتة دراسة هذا املرشوع. والسالم عليمك.

صغائمك وتفاعلمك.  أ شكرمك عىل حسن اإ

 

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

 


