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 بسم هللا الرمحــن الرحيــم 

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني
 

 الس يد رئيس جملس النواب؛

 س املستشارين؛ الس يد رئيس جمل

 الس يد رئيس احلكومة؛

 الس يدات والسادة الوزراء؛

 الس يدات والسادة الربملانيون احملرتمون؛
 

يرشفين أ ن أ قف أ مام جملس يمك املوقرين لبسط اخلطوط الرئيس ية ملرشوع قانون 

 . 2022املالية لس نة 

اتمك خبالص ه ا ىل حض وج  ت  لأ  ،بمك يف ظل هذه الواليةأ ول لقاء  فرصة ِنم ت  وأ غ  

يف هذه  هملمتثيل  هبا من دلن الناخبات والناخبني الهتاين عىل الثقة اليت حظيمت

 املؤسسة احملرتمة.

ذ أ ؤكد ممثيل اعزتاز اكفة مكوانت احلكومة ابلثقة املولوية السامية وبثقة  أ ماممك وا 

ننا ال مة . ومن هذا جحم املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا مجيعايف نفس الوقت  كم رِ د  نم ، فا 

حريصون عىل ربط جسور التعاون مع مؤسسة الربملان مبجلس يه، املنطلق، فنحن 

ىل مس توى حتدايت املرحةل،  وما تفرضه من من أ جل الارتقاء ابلعمل الس يايس ا 

 جتاوب رسيع وانجع مع تطلعات وانتظارات املواطنني.

ىل اكامتل رشوط  ؤرش يف مشوليهتاالوطنية الفارقة اليت نعيشها اليوم تم فاللحظة  ا 

 ، الاجامتعية،ة ، الاقتصاديةـاملالي ،ات : املؤسساتيةـانتقال اترخيي عىل اكفة املس توي

 واجليوسرتاتيجية.
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س نة بقيادة ملكية حكمية ونرية، ا صالحات  22ت بالدان لالل اك  مفن هجة، ر  

تقبل. ومن ينبغي استامثرها وتمثيهنا لبناء املس   ومالية س ياس ية واجامتعية واقتصادية

الكشف عن مواطن القوة والضعف يف  يف 19-جاحئة كوفيدسامهت هجة اثنية، 

جحم الاقتصاد غري املهيلك  أ ظهرت جبالءو  ،نس يجنا الوطين عىل اكفة املس توايت

هو ما يتطلب و  ،ضعف ش باكت ال مانو الاجامتعية  يف القطاعات القصورِ  ه  جم و  وأأ 

تزنيل اال صالحات اليت أ طلقها جالةل والتعبئة من أ جل منا اس تخالص ادلروس 

واجه بالدان تم املكل حفظه هللا وعىل رأ سها تعممي امحلاية الاجامتعية.  ومن هجة اثلثة، 

مجموعة من التحدايت عىل املس توى اخلاريج، تتطلب تمثني الرتاكامت اليت حققهتا 

الواسع اذلي بالدان حتت القيادة السديدة جلالةل املكل حفظه هللا، ولاصة التقدير 

والاعرتاف ال مرييك بس يادة بالدان  حيظى به مقرتح احلمك اذلايت ابلصحراء املغربية،

عىل مجيع تراهبا، وارتفاع وثرية المتثيل ادليبلومايس ال جنيب بأ قالمينا اجلنوبية، وكذكل 

أ قالمينا العمل عىل استامثر اال شارات القوية اليت أ ابن عهنا اال قبال الكبري ل بناء 

الختيار ممثلهيم يف الانتخاابت ال لرية، من أ جل تعزيز اجلهبة ادلاللية  اجلنوبية

املوازية يف ادلفاع عن قضيتنا الوطنية الرمسية و  لك أ شاكل ادليبلوماس ية لواس تغال

 رية وادلولية. اال وىل ومصاحل بالدان يف لك احملافل الق

جالل وتقدير ل وأ غتن هذه املناس بة، ل تقدم مكوانت القوات املسلحة  لك ِ بتحية ا 

 ،والوقاية املدنية ،وال من الوطين ،والقوات املساعدة ،وادلرك املليك ،امللكية

ادلامئ، حتت القيادة الرش يدة  جت  ندمهو عىل تضحياهتم وتفانهيم ، واال دارة الرتابية

جلالةل املكل حفظه هللا، لدلفاع عن الوحدة الرتابية للوطن، وصيانة أ منه 

 ، ولاصة يف هذه الظرفية الصعبة.ارهواس تقر 

لتوجهيات امللكية السامية، أ ؤكد لمك يف نفس الوقت أ ننا حريصون عىل تفعيل او 

تسخري اكفة اال ماكنيات والوسائل الكفيةل بمتكني القوات املسلحة امللكية من ب 
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الاضطالع ابملهام املنوطة هبا يف ادلفاع عن حوزة الوطن ووحدته الرتابية، ويف 

 فاظ عىل ال من والاس تقرار وسالمة املواطنني.احل

 أ يهتا الس يدات، أ هيا السادة،

م   ا ىل اكامتل رشوط انتقال رش ِ ؤ  تم اليت ذكرهتا سابقا، بة واملتدالةل ع ِ ش  ت  لك العنارص امل

انتقال ا ىل مرحةل جديدة لترسيع اال قالع الاقتصادي، وتوطيد املرشوع ، اترخيي

 لبالده. هم ق  ق ِ ملكل حفظه هللا ل ن حيم  يصبو جالةل ااجملمتعي اذلي 

عطاء جالةل املكل  ولعل ما جيعل معامل هذا الانتقال تبدو أ كرث وضوحا، هو ا 

س ملرحةل جديدة س ِ ؤ  يم  ،منوذج تمنوي جديدحفظه هللا الانطالقة الفعلية لبناء 

ات يعزز حامية الفئاذلي بارش امل يداين امل  ينبين عىل الفعلولتصور جديد للتمنية 

الهشة، ويقوي من قدرات املواطنني جبميع فئاهتم من أ جل املسامهة والاس تفادة 

 املتوازنة من دينامية التمنية. 

عترب امليثاق الوطين من أ جل التمنية أ لية أ ساس ية لتكريس هذا طار، يم ال  ويف هذا ا

 المنوذج، كرجعية مشرتكة مجليع الفاعلني.

تتطلب مشاركة لك الطاقات  وطنية   ولية  تنفيذ هذا المنوذج، مسؤ  فا ن ،وعليه 

للتحدايت والرهاانت احلالية  اجامعي اكل  م  وتس تلزم تعبئة شامةل وت   ،والكفاءات

ىل مرحةل جديدة يف مسار تمنية البالد، حتت القيادة  ،واملس تقبلية قصد الانتقال ا 

ذن مرحةل حافةل ابلتحداي ت النرية واملتبرصة جلالةل املكل حفظه هللا. يه ا 

ولك  ،وبرملاان ،نا مجيعا حكومةلم اءِ س  اليت تم  ،والرهاانت الاقتصادية والاجامتعية

جياد احللول اليت  القوى احلية ببالدان، من أ جل الانكباب بلك مسؤولية عىل ا 

 عيق التمنية ببالدان.تم 
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طار  ننا نتعهد يف ا  يالء ال مهية الالزمة للميثاق الوطين حىت  احلكويمالعمل وا  اب 

ابعتباره الزتاما وطنيا أ ما جالةل املكل، وأ مام  خملتلف تدلالتنا،ة هج ِ و  وثيقة مم يكون 

للتبع وتقيمي تنفيذ خمتلف  ،املغاربة. وقد وضعنا ال ليات املؤسساتية الضورية

طار الربانمج احلكويم ال وراش والالزتامات  .اليت تعهدان هبا يف ا 

 الس يدات والسادة،

قد لك بدلان العامل، أ زمة غري مس بوقة. و  ه شأ ن  نم م، شأ  ال زال املغرب يواجه اليو 

واهجها املغاربة بشلك جامعي، حلظة وعي حقيقية أ ابنت ت هذه ال زمة، اليت يم ّك  ش  

، عن قدرهتا سامية جعلت حصة املغاربة فوق لك اعتبارملكية  بقيادةفهيا بالدان، 

حلكمية واجلريئة وقد جنحت بالدان بفضل القرارات ا عىل الصمود والتكيف.

والاستباقية جلالةل املكل حفظه هللا، يف التخفيف من ال اثر السلبية العميقة اليت 

 للفهتا هذه ال زمة عىل بنياتنا الاجامتعية والاقتصادية واملالية.

نه أ  زمة غري مس بوقة، غري أ  فريوس كوروان شلك  جاحئةن انتشار أ   فيه ال شكومما 

شاكالت والنواقص الاقتصادية ت وراء لك اال  هنا ليسأ  البد من الاعرتاف ب

 والاجامتعية اليت تواهجها بالدان.

 زمات اكنت قامئةأ  خفاء ىل غطاء ال  ا  زمة املس تجدة ل  وعليه، ال ينبغي حتويل هذه ا

قتصادي والاجامتعي طيةل الااليت راكها منوذجنا  وتربير الاختالالت ،قبل اجلاحئة

 عرش س نوات.

ن مفنذ عرش س نوات، مل حت رز بالدان تقدما بوثرية اكفية تامت ى ومؤهالهتا. بل ا 

ماكنه أ ن يكون أ فضل لو اكنت دلينا مناعة أ كرب للتعامل مع  وضعنا احلايل اكن اب 

اجلاحئة. فالمتيزي هنا رضوري بني اللحظة وبني تراكامت الس نوات املاضية اليت 

 عية مهنا.جعلتنا أ قل فعالية يف مواهجة انعاكسات اجلاحئة لاصة الاجامت
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خفاقات املاضية عرش س نواتال احلكومية عىل مدى  فالس ياسات ، أ نتجت ا 

ت عىل املكتس بات اليت حققها املغرب سابقا وأ صبحت ز  هج   اقتصادية واجامتعية أأ 

جحم هذه  الءجِب   اجلاحئةأ ظهرت  وقد ض أ ن تكون حمراك لها.و  عائقا للتمنية عِ 

مجموعة من الربامج  وفشلم  ،القطاع غري املهيلك اال خفاقات، ولعل أ برزها وزنم 

 .ننيامحلاية الاجامتعية ابلنس بة لفئات واسعة من املواط  وغيابم  ،الاجامتعية

، ومعدل %2,5وابل رقام مفعدل المنو مل يتجاوز لالل العرش س نوات املاضية 

بداية هذه الس نة. كام انتقل  %12ليتجاوز  2011س نة % 8,9البطاةل انتقل من 

 %.76من الناجت ادلاليل اخلام ا ىل  %52,5معدل املديونية من 
 

ال زمة الاقتصادية  معامل تكريسيف اجتاه  ب  صم وابلتايل، جفل املؤرشات ت  

الاختباء وراء ما و  الس نوات العرش ال لرية. ر ِ عىل م   اليت تفامقتوالاجامتعية 

س نة ه تظهر عىل الاقتصاد الوطين لالل بداية هذه ال مم الِ ع  م   ت  د  الانتعاش اذلي ب  

ال حماوةل للتغطية عىل هذا الواقع.%، 5,5ونس بة المنو اليت ستتجاوز   ا 

 

ىل التدابري اليت اختذها جالةل املكل حفظه  فاللك يعمل أ ن هذا الانتعاش راجع أ وال ا 

ىل أ ثر الس نة املرجعية  هللا عرف اقتصادان اليت  2020ال نعاش الاقتصاد، واثنيا ا 

ىل املومس الفاليح اجليد.. -%6,3انكامشا غري مس بوق بـ لاللها  ا ضافة ا 

 الس يدات والسادة،

القوى،  اعِ م  ج  تِ س   اِل  احلكومة هذه املرحةل حامسة   رِبم ت  ع  املعطيات، ت   انطالقا من هذه

ام روح اذلاكء امجلاعي للك القوى احلية للبالد من أ جل معاجلة لك ه ل  تِ واس   

لهي ا املواطنون يف معاجلة مشالكهم الرتاكامت السلبية، وتقدمي البدائل اليت يتوق ا 

 وانشغاالهتم.  
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احلكومة معبأ ة بلك مكوانهتا لرفع حتدايت هذه املرحةل والرتكزي عىل ال ولوايت و 

لتجاوز الصعوابت الاقتصادية والاجامتعية لل زمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي 

 ج.مِ د  وتنافيس ومم 

بقت احلكومة الزمن من برشف التعيني املليك السايم، سا هانذ أ ن حظي رئيس مف 

أ جل وضع هندسة حكومية تس تجيب ملعايري الالتقائية والنجاعة ملبارشة خمتلف 

عداد برانجمهاوال ولوايت اليت تقتضهيا هذه املرحةل ال وراش يف وقت  . وقامت اب 

جاابت  د ِ ق  يم  قيايس. برانمج    للخروج من ال زمة واسترشاف وطموحة   ،واقعية   م ا 

 .ة وتفاؤلاملس تقبل بلك ثق
 

ورمغ ضيق الوقت، فقد عبأ ت احلكومة لك طاقاهتا ال دلال ما يلزم من تعديالت 

من الاس تجابة لل ولوايت  ، مبا ميكن2022عىل مرشوع قانون املالية لس نة 

الاسرتاتيجية اليت حددها جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه السايم مبناس بة افتتاح 

الربانمج احلكويم اذلي انل ع الفوري يف تزنيل الرشوالس نة الترشيعية احلالية، و 

يداع مرشوع قانون املالية دلى الربملان يوم  ثقتمك.  18وقد متكنت احلكومة من ا 

 أ ي يومني قبل ال جال اليت حيددها القانون التنظميي لقانون املالية. ،أ كتوبر

  : 2022 لس نةفقد مت حتديد ال ولوايت التالية ملرشوع قانون املالية  وهكذا،

نعاش الاقتصاد الوطين .1  ؛توطيد أ سس ا 

 ليات الادماج والتقدم يف تعممي امحلاية الاجامتعية؛أ  تعزيز  .2

 ؛البرشي الرأ سامل تقوية: .3

 .احلاكمة أ ليات وتعزيز العام القطاع ا صالح .4

عداد مرشوع قانون املالية لس نة  ىل أ ن ا  يأ يت يف ، 2022والبد من اال شارة هنا ا 

ش حذر لالقتصاد العاملي، لاصة يف ظل اس مترار تبعات س ياق بروز بوادر انتعا
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أ زمة جاحئة كوروان وظهور سالالت متحورة للفريوس. وقد مت تسجيل هذا 

الرشيك  مبنطقة ال وروالانتعاش دلى جل اقتصادات العامل، وابخلصوص 

 %5اذلي من املنتظر أ ن يسجل اقتصاده منوا بـ  الاقتصادي ال سايس لبالدان

، نتيجة للتقدم املسجل عىل مس توى معليات 2022س نة  %4,3و 2021س نة 

التلقيح، وختفيف اال جراءات الاحرتازية، وتفعيل تدابري ادلمع واملواكبة للقطاعات 

 واملقاوالت املتضرة.

من املنتظر أ ن تتأ ثر أ فاق الاقتصاد العاملي مبجموعة من اخملاطر لكن يف املقابل، 

تنايم التوترات ، و يع ملتحورات جديدة للفريوسر الرس املرتبطة أ ساسا بـاالنتشا

اجليوس ياس ية والتجارية والتكنولوجية لاصة بني الوالايت املتحدة ال مريكية 

ىل اوالصني  عرف، حيث واد ال ولية يف ال سواق ادلوليةرتفاع أ سعار امل، ابال ضافة ا 

ل لال دوالر للطن 850ارتفاعا قياس يا لالل هذه الس نة ليتجاوز سعر الغاز 

 .منذ بداية الس نة دوالر للطن 597 معدل ال  ج ِ س  أ كتوبر اجلاري، مم  شهر منتصف

يرجع سعر الغاز ا ىل ن املنتظر أ ن حبسب توقعات املؤسسات ادلولية اخملتصة، مفو 

 .2022ابتداء من شهر ماي  مس توايته العادية

 الس يدات والسادة،

نعاش الاقتصاد توطيد  يضع مرشوع القانون املايل يف مقدمة أ ولوايته أ سس ا 

الوطين يف ظل ما للفته ال زمة املرتبطة جباحئة كوروان من أ اثر سلبية عىل مجموعة 

 .شغلال الف من مناصب ال من القطاعات، وتس ببت يف فقدان 

نعاش الاقتصاد  خطةومن هذا املنطلق، س تعمل احلكومة عىل مواصةل تنفيذ  ا 

تفعيل صندوق محمد موازاة مع  اليت أ طلقها جالةل املكل حفظه هللا، الوطين

 السادس لالستامثر.
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ولمتكني الش باب من ولوج سوق الشغل ولاصة الفئات اليت عانت من تأ ثري 

ال زمة أ و ال تتوفر عىل مؤهالت، س تعمل احلكومة عىل مواكبهتم من لالل 

جراءات فورية وملموسة لل وراش العامة  همام ابرانجمتشمل عىل وجه اخلصوص  ،ا 

حداث ما ال يقل عن الصغرى و   250.000الكربى. وس ميكن هذا الربانمج من ا 

ص لهذا ص  خ  . وس تم 2022فرصة شغل مبارش يف غضون س نتني انطالقا من س نة 

طار مرشوع قانون املالية.  مليار درمه 2,25 ـالغرض اعامتدات تقدر ب  يف ا 

عطاء دينامية جديدة للربانمج امل  ومن هجة أ خرى، ندمج س تعمل احلكومة عىل ا 

دلمع ومتويالت املقاوالت "انطالقة"، لاصة من لالل ا طالق برانمج "الفرصة" 

دلمع املبادرات الفردية، اذلي هيدف ا ىل متكني الش باب املنمتني خملتلف الفئات 

 ،والتوجيه ،مع املواكبة ،الاجامتعية من احلصول عىل متويالت ال طالق مشاريعهم

، 2022س نة  أ لف قرض 50حوايل دمي يس هتدف هذا الربانمج تقوالتكوين. و 

جاملية   . مليار درمه 1,25 ـتقدر بابعامتدات ا 

ىل توفري مناصب الشغل وتعزيز تنافس ية املقاوةل  ووفق نفس املقاربة الرامية ا 

حدى ال هداف الرئيس ية للتحول الاقتصادي اذل ي يتوىخ الوطنية ابعتبارها ا 

عامل والترسيع  جتويد منا  ال  س تعمل احلكومة عىل، حتقيقه الربانمج احلكويم

خراج ميثاق الاستامثر الاستامثر يف أ نشطة  عىلاملقاوالت واملستمثرين  لتحفزي، اب 

 ،جديدة ذات قمية مضافة عالية متاش يا مع توهجات المنوذج التمنوي اجلديد

 .سالسل القمية العامليةوالاندماج بشلك أ فضل يف 

ودمع  ،ية لاصة دلمع املنتوج احمليلويل احلكومة أ مه ووفق نفس املنظور، س تم 

، وتعزيز الس يادة الوطنية الغذائية والصحية "تنافس ية الومس "صنع يف املغرب

 والطاقية.
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ويف هذا اال طار، س تعمل احلكومة عىل تزنيل س ياسات قطاعية طموحة يف 

والطاقة، والصناعة التقليدية،....؛ وس تعئب  الفالحة، والصيد البحري، والصناعة،

مليار درمه من الاستامثرات العمومية، مبا يف ذكل استامثرات  245ا الغرض لهذ

صندوق محمد السادس كرافعة لمتويل هذه الاسرتاتيجيات، وكذا راكئز التحول 

نعاش الس ياحة.   اكالنتقال الرمقي، وا 

طار املتعلق ومة عىل تزنيل مضامني القانون اال  ولبلوغ هذه الغاايت، س تعمل احلك

ماكانت ، وذكل هبدف تعبئة لك اال  أ ولوية وطنيةابعتباره  اجلبايئابال صالح 

وختفيف العبء  ،وضامن العداةل اجلبائية ،الضيبية لمتويل الس ياسات العمومية

 .الضييب من لالل اعامتد توجه تدرجيي حنو سعر موحد للضيبة عىل الرشاكت

اىل  %28طار، يقرتح املرشوع خفض الضيبة عىل الرشاكت من ويف هذا اال  

، مليون درمه 100ابلنس بة للمقاوالت الصناعية اليت يقل رحبها عن  27%

تلزتم احلكومة  كام. %0.45اىل  %0.5من ال دىن للضيبة سعر احلد  ختفيضو 

تعزيز ل و ذكل من لال ،ابلرفع من فعالية و جناعة نظام احلاكمة يف اجملال اجلبايئ

ويف املقابل س تحرص احلكومة عىل حامية  .ت حماربة الغش والهترب الضيبينيأ ليا

ن النظر  حقوق امللزمني، من لالل حتسني مساطر التصحيحات، وتعزيز همام ِلج 

ن هجوية.  حداث ِلج   يف الطعون املتعلقة ابلضيبة لاصة عرب ا 

كوين املهين يامت ى مع تطوير عرض جيد للتوعيا مهنا بأ مهية و من جانب أ خر، 

حاجيات املقاوالت، س تحرص احلكومة عىل للق مساكل بني التكوين املهين 

 يف الارتقاء مبسارمه واجلامعات واملدارس الكربى يف سبيل متكني الطلبة الراغبني

س تعمل احلكومة عىل مواصةل تنفيذ لارطة الطريق اجلديدة للتكوين كام . ال اكدميي

الانطالقة جليل جديد من مؤسسات التكوين املهين مع املهين، اليت أ عطت 

حداث مدن املهن والكفاءات متعددة ال قطاب والتخصصات بلك هجات اململكة.  ا 
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 الس يدات والسادة،

ن مواكبة التمنية الاقتصادية والاجامتعية اليت شهدهتا بالدان حتت القيادة النرية ا  

وطين وتعزيز دينامية للق نعاش الاقتصاد الا  سس أ  لصاحب اجلالةل، وتوطيد 

وتعزيز  ،ليات التوزيع العادل واملنصف لهذه الرثوةأ  الرثوة يرتبط ارتباطا وثيقا ب

نساء والش باب، دماج لك فئات اجملمتع لاصة ال ا  دعامئ ادلوةل الاجامتعية من لالل 

 كرث فقرا وهشاشة.ل  شخاص ال  رسي واجملمتعي جتاه الفئات واوتقوية التضامن ال  

طار، تلزتم احلكومة مبواصةل تزنيل ورش تعممي امحلاية الاجامتعية اال   ويف هذا

وذكل من لالل اختاذ اكفة التدابري ذات  ،حدى راكئز ادلوةل الاجامتعيةا  ابعتباره 

 الطابع القانوين واملايل والتنظميي لضامن تزنيل سلس وفعال لهذا الورش املليك.

ملرحةل الثانية املتعلقة بتوس يع طالق اا   2022ومن هذا املنطلق، س تعرف س نة 

سايس عن املرض لفائدة الفئات الهشة والفقرية مني الاجباري ال  أ  الاس تفادة من الت

 اليت تس تفيد حاليا من نظام املساعدة الطبية "راميد".

وابملوازاة مع ذكل س تعمل احلكومة عىل اختاذ التدابري الضورية للرشوع يف التعممي 

السجل  تفعيللعائلية، وذكل من لالل العمل عىل ترسيع التدرجيي للتعويضات ا

من هذه  وتيسري الاس تفادة ،الاجامتعي املوحد لتحديد الفئات املس هتدفة

شاكل المتيزي. كام س تعمل أ  ي شلك من أ  عىل قدم املساواة ودون  التعويضات

، مبا يضمن الاندماج جيل جديد من اخلدمات الاجامتعية احلكومة عىل دمع

طار، ويف هذا اال   عاقة.ا  شخاص يف وضعية دي والاجامتعي والثقايف لل  الاقتصا

ىل ا  سيمت الرفع من الاعامتدات اخملصصة دلمع امجلعيات العامةل ابلفعل يف هذا اجملال 

 .2022س نواي ابتداء من س نة  مليون درمه 500
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جراءات لتعزيز احلكومة عىل اختاذ مجموعة من اال   خرى، ستنكبأ  ومن هجة 

بني اجلنسني وتعزيز مشاركة النساء يف خمتلف اجملاالت الاقتصادية  ةاملساوا

مهية يف أ  ولوايت الربانمج احلكويم، ملا ذلكل من أ  حدى ا  والاجامتعية ابعتبارها 

ة واحلد من الفوارق أ  ماكنيات اجملمتع الاكمةل، وما يلعبه دمع اس تقاللية املر ا  طالق ا  

ويف تعزيز الرشوط  ،والمنو الاقتصادي ،الانتاجية حتفزيبني اجلنسني من دور يف 

 .ومتضامن ،ومامتسك ،الضورية جملمتع منفتح

ضع خطة حمددة دلمع النشاط و  يفاحلكومة  رشعت س  ،ومن هذا املنطلق

فتح أ فاق أ وسع ابلنس بة للشاابت الراغبات يف الالتحاق و الاقتصادي للنساء، 

 املعلومات تشغيل الش باب ونرش تفضاءامن لالل تطوير  ،بسوق العمل

 املتعلقة ابلفرص املهنية املتاحة.

س تحرص احلكومة، ابتداء من يف العمل،  وابلنس بة للنساء العامالت أ و الراغبات

حلول أ خرى تقدمي ضانة فضال عن احل ورِ التدرجيي دِلم ، عىل التعممي 2022س نة 

تقدر ص لهذا الغرض اعامتدات ص  خ  وس تم  .ية ال طفال، لاصة يف ضوايح املدنلرعا

 .درمه مليون 250 ـب

دماج الش باب كام   ىل تشجيع ا  س تعمل احلكومة عىل مضاعفة هجودها الرامية ا 

وتمنية قدراهتم ابعتبارمه مس تقبل هذا الوطن واللبنة ال ساس ية لبناء مغرب الغد؛ 

“ فضاءات تشغيل ش باب” تقوية برامج دمع التشغيل من لالل للق وذكل عرب

دماج  سم لال  ويمناط هبا تقليص الّكفة املرتبطة ابلبحث عن  ،املهينجديدة تمكر 

  .تكوين أ و منصب شغل أ و متويل مرشوع

مواكبة املرحةل الثالثة من املبادرة الوطنية للتمنية عىل سيمت العمل  ومن هجة أ خرى،

لتدارك اخلصاص عىل مس توى البنيات التحتية واخلدمات الاجامتعية  البرشية
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، و تعزيز ادلمع املوجه للتمنية واملناطق النائية القرويلاصة ابلعامل  ال ساس ية

 .البرشية لل جيال الصاعدة

ا ىل سكن الئق، فس تعمل  أ ما فامي يتعلق بضامن ولوج املواطنات واملواطنني

احلكومة عىل تعزيز برامج دمع السكن، ومواصةل الربانمج الوطين "مدن بدون 

نتاج السكن صفيح" ومعاجلة البناايت املهددة ابالهنيار ىل تشجيع ا  ضافة ا  ، ا 

 الاجامتعي والسكن املنخفض التّكفة.

 الس يدات والسادة،

 الرأ سامل لتعزيز ابلغة أ مهية   ويل احلكومةم تم س   كام المس مت ذكل من لالل برانجمها، 

 لدلينامية يس تجيب وحصي تعلميي نظام توفري لالل من وذكل البرشي،

وملعايري  ،املزتايدة وامللحة املواطنني نتظاراتوال ،املرحةل رهاانتلو ، ادلميوغرافية

اجلودة اليت أ صبحت تفرضها التحوالت التكنولوجية واملاكنة املزتايدة للعمل واملعرفة 

 .التمنيةيف حتقيق 

 املتعلق اال طار القانون تزنيل مواصةل عىل احلكومة س تعمل الصدد، هذا ويف

صالح ، عرب اختاذ ما يلزم من تدابري يالعلم والبحث والتكوين الرتبية منظومة اب 

لضامن اس تعادة املدرسة العمومية دلورها املزدوج يف نقل املعرفة والارتقاء 

 الاجامتعي.

مع  ،ال ويل التعلمي تعممي ورش ترسيع ىلع احلكومة ب  ك  ن  ت  س  طار، ويف هذا اال  

ني متخصصني يف تمنية الطفوةل املبكرة. هذا، فضال عن ب ِ ر  تكوين مم  عىل احلرص

 عىل تقوية املعارف ال ساس ية لل طفال مند املرحةل الابتدائية. العمل
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 والنقل امجلاعاتية املدارس ش بكة توس يع عىل احلكومة س تحرص ذكل، ومبوازاة

 املرحةل من ،أ بناء الفئات املعوزة القرويني التالميذ لفائدة املدرس ية واملطامع

 .اال عدادية املرحةل ا ىل الابتدائية

 خطة بلورة لالل من التدريس مبهنة الارتقاء عىل أ يضا غالالاش ت سيمتهذا، و 

طالق التعلمي هيئة كفاءات وتعزيز التكوينية القدرات من الرفع تروم وطنية ، وا 

 برانمج ال عادة تأ هيل مراكز التكوين اخلاصة هبم.

 العام القطاعني لمتكني اجلامعي التكوين جتويد عىل احلكومة س تحرص ومبوازاة ذكل،

 تلبية لها لم و ِ ختم   عالية كفاءة ذات مؤهةل، برشية موارد عىل التوفر من واخلاص

 البحثحتفزي  عىل العمل سيمت كام .الابتاكر حنو موجه متنوع اقتصاد متطلبات

 جعل عىل العمل ا ىل ابال ضافة. الوطين الاقتصاد أ ولوايت حنو توجهيهو ، العلمي

 .لالقتصاد ال ساس ية القطاعات من العديد يف للتمنية قوية رافعة املهين التكوين

 الصحية ال زمة تفرضها اليت املزتايدة للتحدايت ونظرا الصحي، ابلقطاع يتعلق وفامي

جناح وملتطلبات هجة، من احلالية العاملية  بتعممي املتعلق الكبري الاجامتعي الورش ا 

 ا صالح ا طالق عىل س تعمل احلكومة فا ن أ خرى، هجة من الاجامتعية امحلاية

 العرض تأ هيل حنو اجلهود توجيه سيمت حيث الوطنية، الصحية للمنظومة يقمع 

 املنتوج ودمع، ادلوائية الس ياسة ومراجعة ،الصحية البرشية املوارد وتمثني ،الصحي

رساء الوطين،  .الصحية للمنظومة جديدة حاكمة وا 

ماليري  9وتأ كيدا لل مهية اليت حيظى هبا قطاعا الصحة والتعلمي فقد مت رصد حوايل 

ضافية لهذين القطاعني، مهنا حوايل درمه  ص  ماليري درمه 5اكعامتدات ا  ص  س تمخ 

لتأ هيل املستشفيات، ومراكز تكوين ال ساتذة، واملؤسسات اجلامعية عىل سبيل 

 ال ولوية.
 



15 

 

 الس يدات والسادة،

ن ا   بالدان رهينة  فهيات اخنرط اليت والطموحة الاسرتاتيجية ال وراش خمتلف جناحا 

 .احلاكمة أ ليات وتعزيز العام للقطاع الفعيل ال صالحاب

 ال صالح الكربى ال وراش ترسيع عىل عازمة احلكومة فا ن ومن هذا املنطلق،

 لبعض الهيّكية الاختالالت ومعاجلة اجليدة احلاكمةمن لالل تعزيز أ ليات  اال دارة

 نسجاموالا ،التاكمل من قدر أ كرب حتقيق قصد ،العمومية واملقاوالت املؤسسات

 .والاجامتعية الاقتصادية فعاليهتا من والرفع ،هماهما يف

 العمومية، املرافق ميثاق مبثابة القانون أ جرأ ة ا ىل احلكومة س تعمد اال طار، هذا ويف

 اال دارة وتعممي اال دارية املساطر تبس يط ورش تزنيل مواصةل عىل س تعمل كام

 املواطنني طلبات يف تالب ترسيع عىل واحلرص اال دارات، مبختلف الرمقية

ال مر اذلي س ميكن . اال داري الالمتركزتزنيل ميثاق  ورش ترسيع وكذا واملقاوالت،

 وضامن ،فيه واملواطنني املواطنات ثقة تعزيزمن الرفع من مردودية املرفق العمويم و 

 .ادلويل املس توى عىل بالدان متوقع وحتسني املعامالت نزاهة

طار يف  ااهمووفاء ابلزت ووفق نفس املنظور،  الربانمج احلكويم، س تعمل احلكومة ا 

مازيغية ابال دارة مليون درمه 200عىل ختصيص  ، لتفعيل الطابع الرمسي لل 

 العمومية.

 تزنيل ترسيع أ جل من الالزمة التدابري اختاذ عىل احلكومة س تعمل أ خر، جانب من

صالح املتعلق اال طار القانون مقتضيات طار يف عموميةال واملقاوالت املؤسسات اب   ا 

 للتدبري الوطنية الواكةل وتفعيل املعنية، القطاعات خمتلف بني تشاوري

 العمومية، واملقاوالت املؤسسات أ داء جناعة وتتبع ادلوةل ملساهامت الاسرتاتيجي

 اس تقاللية مبدأ   وتكريس العداةل منظومة ا صالح مواصةل عىل احلكومة س تعمل كام
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 الرتابية احلاكمة وتعزيز املتقدمة اجلهوية ورش يلتزن  واس تكامل القضائية، السلطة

 سيمت كام .التمنوية خمططاهتا ومتويل بأ دوارها الاضطالع من اجلهات متكني عرب

 وحماربة الزناهة منظومة بتعزيز يتعلق فامي املبذوةل اجلهود مواصةل عىل كذكل العمل

 .الرشوة

 أ يهتا الس يدات، أ هيا السادة،

، من املتوقع أ ن حيم ق ِق  الاقتصاد اليت عرضهتا عىل حضاتمك وفقا لهذه التوهجات

أ لذا بعني الاعتبار تعايف الاقتصاد العاملي لاصة منطقة %، 3,2بـالوطين منوا 

، وسعر مليون قنطار 80ال ورو، واعامتدا عىل فرضية حمصول للحبوب يف حدود 

 .دوالر للطن 450غاز البوطان مبعدل 

ري املوارد الضورية اليت تضمن يف نفس الوقت توطيد كومة عىل توفاحلوس تعمل 

مسار الاس تعادة التدرجيية للتوازانت املالية، وتأ مني المتويل الضوري لتفعيل 

ال وراش املربجمة، ولاصة تكل اليت هتدف ا ىل دمع تشغيل الش باب، وتوفري 

انت امحلاية الاجامتعية للفئات الهشة والفقرية، وذكل من لالل تعبئة اال ماك

مليار  27الضيبية وامجلركية، حيث من املتوقع أ ن ترتفع املوارد اجلبائية حبوايل 

ك ِن من حتصيل     درمه ت ِكرة اليت س تمم  مب  . هذا، ا ىل جانب مواصةل تطوير المتويالت امل

ىل تفويت أ صولمليار درمه 12  املؤسسات واملقاوالت العمومية ، ابال ضافة ا 

ك ِن من ض  ِ حوايل  ومواصةل معلية اخلوصصة، يمم  يف مزيانية  ماليري درمه 8ما س  

دارة. ي مِت  احلرص، يف املقابل، عىل عقلنة نفقات التس يري العادي لال   ادلوةل. كام س 

 2022وبناء عىل ذكل، من املتوقع أ ن يمت تقليص جعز اخلزينة برمس الس نة املالية 

ق ابل  %5,9ا ىل  برمس قانون املالية لس نة % 6,2من الناجت ادلاليل اخلام، مم

2021. 
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 الس يدات والسادة،

ن احلكومة عازمة عىل أ ن جتعل من مرشوع منطلقا  2022قانون املالية لس نة  ا 

اته وأ ولوايته من  هج   ت ِمد  ت و  ، السامية اخلطب امللكيةلتزنيل برانجمها اذلي ي س  

جات تقرير المنوذج التمن ر  خ  اِمينمه مع مم ض  ِجمم م  ِرصم ا ىل وت ن س  وي اجلديد، اذلي س ن ح 

جانب خمتلف الفاعلني عىل أ ن جنعل منه منطلقا لتحقيق التحول الاقتصادي 

ىل الفمرص  املواطننيوالاجامتعي اذلي يضمن للك  املشاركة والولوج املتاكئف ا 

 الاقتصادية، وامحلاية الاجامتعية.

ن  وترمجة لك  ،للتغيري اترخيية   فرصة   ناحم ن  م  ت   مهنا اليوم، ر  مم املرحةل الفارقة اليت ن  ا 

ال وراش املتضمنة يف الربانمج احلكويم ا ىل س ياسات منسجمة، بأ هداف واحضة 

 . لل ولوايت التمنوية لبالدانوبرؤية مشولية 

ال ابلتعبئة الشامةل والاخنراط امجلاعي، حكومة وبرملاان وقطاعا  ولن يتأ ىت ذكل ا 

مشرتك جيعل املغرب قوة رائدة بفضل ، لبلوغ طموح احلية لاصا ولك القوى

قدرات مواطنيه ويف لدمة رفاههم، حتت القيادة النرية واحلكمية جلالةل املكل 

 حفظه هللا.

ليه، نال ي دراك أ ن سب اال   ام  م  وندرك ت   هو املقاربة التشاركية والتضامن  لبلوغ ما نصبو ا 

رسيع من وترية التمنية والت  ،والفعالية واجلرأ ة ونكران اذلات من أ جل لدمة املغاربة

كراهات املرحةل وتداعيات اجلاحئة.  لتجاوز ا 

ومن هذا املنطلق، فنحن مس تعدون لتحمل مسؤولياتنا جلعل املرشوع املعروض 

هو  2022أ ماممك منطلقا للوفاء ابلوعود املقدمة. مفرشوع قانون املالية لس نة 

ن س ياسات قطاعية يتوىخ حتقيق الانتقال م ،مرشوع ذو معامل اجامتعية واحضة

ا ىل س ياسات تؤطرها رؤية اسرتاتيجية ونظرة عامة  ،تاكمةلم غري منسجمة وغري 
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ىل التجاوب مع انتظارات املواطنات  بأ ولوايت وطنية واحضة. هو مرشوع هيدف ا 

واملواطنني ال ساس ية عىل مس توى الصحة والتعلمي والشغل. وهو مرشوع 

كبة املقاوةل الوطنية السرتجاع عافيهتا الس تعادة دينامية الاستامثر اخلاص وموا

حداث فرص الشغل لاصة للش باب ومواصةل دمع الاستامثرات  ،وتشجيعها عىل ا 

 العمومية لنفس الهدف.

طار املرشوع املعروض عىل  واحلكومة عازمة عىل حتقيق ما حددته من أ هداف يف ا 

طار التعاو من لالل تسخري لك الوسائل واال   ،أ نظارمك  ن والتفاعلماكنيات يف ا 

 .ومع لك الفاعلني مع مؤسس تمك املوقرة واحلوار

 

جلالةل املكل حتت القيادة الرش يدة  لوطننا ومواطنيناوفقنا هللا مجيعا ملا فيه اخلري 

 .حفظه هللا

أ ان وزمييل الس يد فوزي لقجع الوزير املنتدب  شكرا عىل حسن ا صغائمك، وسأ بقى

شارتمك طوال  املّكف ابملزيانية،  مسار مناقشات ومداوالت هذا املرشوع. رهن ا 

  والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.


