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بسم هللا الرمحــن الرحيــم
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

الس يد رئيس جملس النواب؛
الس يد رئيس جملس املستشارين؛
الس يد رئيس احلكومة؛
الس يدات والسادة الوزراء؛
الس يدات والسادة الربملانيون احملرتمون؛

يرشفين أن أقف أمام جملس يمك املوقرين لبسط اخلطوط الرئيس ية ملرشوع قانون
املالية لس نة .2022
وأغت ِ من فرصة أول لقاء بمك يف ظل هذه الوالية ،ألتوجه اىل حضاتمك خبالص
الهتاين عىل الثقة اليت حظيمت هبا من دلن الناخبات والناخبني لمتثيلهم يف هذه
املؤسسة احملرتمة.
واذ أؤكد أماممك اعزتاز اكفة مكوانت احلكومة ابلثقة املولوية السامية وبثقة ممثيل
المة ،فاننا نمد ِركم يف نفس الوقت جحم املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا مجيعا .ومن هذا
املنطلق ،فنحن حريصون عىل ربط جسور التعاون مع مؤسسة الربملان مبجلس يه،
من أجل الارتقاء ابلعمل الس يايس اىل مس توى حتدايت املرحةل ،وما تفرضه من
جتاوب رسيع وانجع مع تطلعات وانتظارات املواطنني.
فاللحظة الوطنية الفارقة اليت نعيشها اليوم تمؤرش يف مشوليهتا اىل اكامتل رشوط
انتقال اترخيي عىل اكفة املس تويـات  :املؤسساتية ،املاليـة  ،الاقتصادية ،الاجامتعية،
واجليوسرتاتيجية.
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مفن هجة ،راكت بالدان لالل  22س نة بقيادة ملكية حكمية ونرية ،اصالحات
س ياس ية واجامتعية واقتصادية ومالية ينبغي استامثرها وتمثيهنا لبناء املس تقبل .ومن
هجة اثنية ،سامهت جاحئة كوفيد 19-يف الكشف عن مواطن القوة والضعف يف
نس يجنا الوطين عىل اكفة املس توايت ،وأظهرت جبالء جحم الاقتصاد غري املهيلك
القصور يف القطاعات الاجامتعية وضعف ش باكت المان ،وهو ما يتطلب
و أأو مجه
ِ
منا اس تخالص ادلروس والتعبئة من أجل تزنيل االصالحات اليت أطلقها جالةل
املكل حفظه هللا وعىل رأسها تعممي امحلاية الاجامتعية .ومن هجة اثلثة ،تمواجه بالدان
مجموعة من التحدايت عىل املس توى اخلاريج ،تتطلب تمثني الرتاكامت اليت حققهتا
بالدان حتت القيادة السديدة جلالةل املكل حفظه هللا ،ولاصة التقدير الواسع اذلي
حيظى به مقرتح احلمك اذلايت ابلصحراء املغربية ،والاعرتاف المرييك بس يادة بالدان
عىل مجيع تراهبا ،وارتفاع وثرية المتثيل ادليبلومايس الجنيب بأقالمينا اجلنوبية ،وكذكل
العمل عىل استامثر االشارات القوية اليت أابن عهنا االقبال الكبري لبناء أقالمينا
اجلنوبية الختيار ممثلهيم يف الانتخاابت اللرية ،من أجل تعزيز اجلهبة ادلاللية
واس تغالل لك أشاكل ادليبلوماس ية الرمسية واملوازية يف ادلفاع عن قضيتنا الوطنية
الوىل ومصاحل بالدان يف لك احملافل القارية وادلولية.
لك مكوانت القوات املسلحة
وأغتن هذه املناس بة ،لتقدم بتحية اجالل وتقدير ل ِ
امللكية ،وادلرك املليك ،والقوات املساعدة ،والمن الوطين ،والوقاية املدنية،
واالدارة الرتابية ،عىل تضحياهتم وتفانهيم وجتندمه ادلامئ ،حتت القيادة الرش يدة
جلالةل املكل حفظه هللا ،لدلفاع عن الوحدة الرتابية للوطن ،وصيانة أمنه
واس تقراره ،ولاصة يف هذه الظرفية الصعبة.
وأؤكد لمك يف نفس الوقت أننا حريصون عىل تفعيل التوجهيات امللكية السامية،
بتسخري اكفة االماكنيات والوسائل الكفيةل بمتكني القوات املسلحة امللكية من
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الاضطالع ابملهام املنوطة هبا يف ادلفاع عن حوزة الوطن ووحدته الرتابية ،ويف
احلفاظ عىل المن والاس تقرار وسالمة املواطنني.
أيهتا الس يدات ،أهيا السادة،
لك العنارص امل متش ِعبة واملتدالةل اليت ذكرهتا سابقا ،تمؤ ِرش اىل اكامتل رشوط انتقال
اترخيي ،انتقال اىل مرحةل جديدة لترسيع االقالع الاقتصادي ،وتوطيد املرشوع
اجملمتعي اذلي يصبو جالةل املكل حفظه هللا لن محي ِقق مه لبالده.
ولعل ما جيعل معامل هذا الانتقال تبدو أكرث وضوحا ،هو اعطاء جالةل املكل
حفظه هللا الانطالقة الفعلية لبناء منوذج تمنوي جديد ،يمؤ ِسس ملرحةل جديدة
ولتصور جديد للتمنية ينبين عىل الفعل امليداين املبارش اذلي يعزز حامية الفئات
الهشة ،ويقوي من قدرات املواطنني جبميع فئاهتم من أجل املسامهة والاس تفادة
املتوازنة من دينامية التمنية.
ويف هذا االطار ،يمعترب امليثاق الوطين من أجل التمنية ألية أساس ية لتكريس هذا
المنوذج ،كرجعية مشرتكة مجليع الفاعلني.
وعليه ،فان تنفيذ هذا المنوذج ،مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة لك الطاقات
والكفاءات ،وتس تلزم تعبئة شامةل وتملاك جامعيا للتحدايت والرهاانت احلالية
واملس تقبلية ،قصد الانتقال اىل مرحةل جديدة يف مسار تمنية البالد ،حتت القيادة
النرية واملتبرصة جلالةل املكل حفظه هللا .يه اذن مرحةل حافةل ابلتحدايت
والرهاانت الاقتصادية والاجامتعية ،اليت ت مسا ِءلمنا مجيعا حكومة ،وبرملاان ،ولك
القوى احلية ببالدان ،من أجل الانكباب بلك مسؤولية عىل اجياد احللول اليت
تمعيق التمنية ببالدان.
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واننا نتعهد يف اطار العمل احلكويم ابيالء المهية الالزمة للميثاق الوطين حىت
يكون وثيقة ممو ِهجة خملتلف تدلالتنا ،ابعتباره الزتاما وطنيا أما جالةل املكل ،وأمام
املغاربة .وقد وضعنا الليات املؤسساتية الضورية ،للتبع وتقيمي تنفيذ خمتلف
الوراش والالزتامات اليت تعهدان هبا يف اطار الربانمج احلكويم.
الس يدات والسادة،
ال زال املغرب يواجه اليوم ،شأنمه شأن لك بدلان العامل ،أزمة غري مس بوقة .وقد
شّكت هذه الزمة ،اليت يمواهجها املغاربة بشلك جامعي ،حلظة وعي حقيقية أابنت
فهيا بالدان ،بقيادة ملكية سامية جعلت حصة املغاربة فوق لك اعتبار ،عن قدرهتا
عىل الصمود والتكيف .وقد جنحت بالدان بفضل القرارات احلكمية واجلريئة
والاستباقية جلالةل املكل حفظه هللا ،يف التخفيف من الاثر السلبية العميقة اليت
للفهتا هذه الزمة عىل بنياتنا الاجامتعية والاقتصادية واملالية.
ومما ال شك فيه أن انتشار جاحئة فريوس كوروان شلك أزمة غري مس بوقة ،غري أنه
البد من الاعرتاف بأهنا ليست وراء لك االشاكالت والنواقص الاقتصادية
والاجامتعية اليت تواهجها بالدان.
وعليه ،ال ينبغي حتويل هذه الزمة املس تجدة اىل غطاء الخفاء أزمات اكنت قامئة
قبل اجلاحئة ،وتربير الاختالالت اليت راكها منوذجنا الاقتصادي والاجامتعي طيةل
عرش س نوات.
مفنذ عرش س نوات ،مل حترز بالدان تقدما بوثرية اكفية تامت ى ومؤهالهتا .بل ان
وضعنا احلايل اكن ابماكنه أن يكون أفضل لو اكنت دلينا مناعة أكرب للتعامل مع
اجلاحئة .فالمتيزي هنا رضوري بني اللحظة وبني تراكامت الس نوات املاضية اليت
جعلتنا أقل فعالية يف مواهجة انعاكسات اجلاحئة لاصة الاجامتعية مهنا.
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فالس ياسات احلكومية عىل مدى العرش س نوات املاضية ،أنتجت اخفاقات
اقتصادية واجامتعية أأهجزت عىل املكتس بات اليت حققها املغرب سابقا وأصبحت
عائقا للتمنية ِعوض أن تكون حمراك لها .وقد أظهرت اجلاحئة ِجبالء جحم هذه
وزن القطاع غري املهيلك ،وفش مل مجموعة من الربامج
االخفاقات ،ولعل أبرزها م
وغياب امحلاية الاجامتعية ابلنس بة لفئات واسعة من املواطنني.
الاجامتعية،
م
وابلرقام مفعدل المنو مل يتجاوز لالل العرش س نوات املاضية  ،%2,5ومعدل
البطاةل انتقل من  %8,9س نة  2011ليتجاوز  %12بداية هذه الس نة .كام انتقل
معدل املديونية من  %52,5من الناجت ادلاليل اخلام اىل .%76
وابلتايل ،جفل املؤرشات ت مصب يف اجتاه تكريس معامل الزمة الاقتصادية
والاجامتعية اليت تفامقت عىل م ِر الس نوات العرش اللرية .وما الاختباء وراء
الانتعاش اذلي بدت معا ِل ممه تظهر عىل الاقتصاد الوطين لالل بداية هذه الس نة
ونس بة المنو اليت ستتجاوز  ،%5,5اال حماوةل للتغطية عىل هذا الواقع.
فاللك يعمل أن هذا الانتعاش راجع أوال اىل التدابري اليت اختذها جالةل املكل حفظه
هللا النعاش الاقتصاد ،واثنيا اىل أثر الس نة املرجعية  2020اليت عرف اقتصادان
لاللها انكامشا غري مس بوق بـ .-%6,3اضافة اىل املومس الفاليح اجليد.
الس يدات والسادة،
انطالقا من هذه املعطيات ،تعت ِ مرب احلكومة هذه املرحةل حامسة ِالس ِتجماعِ القوى،
واس ِتلهام روح اذلاكء امجلاعي للك القوى احلية للبالد من أجل معاجلة لك
الرتاكامت السلبية ،وتقدمي البدائل اليت يتوق الهيا املواطنون يف معاجلة مشالكهم
وانشغاالهتم.
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واحلكومة معبأة بلك مكوانهتا لرفع حتدايت هذه املرحةل والرتكزي عىل الولوايت
لتجاوز الصعوابت الاقتصادية والاجامتعية للزمة ،وبناء مقومات اقتصاد قوي
وتنافيس و ممد ِمج.
مفنذ أن حظي رئيسها برشف التعيني املليك السايم ،سابقت احلكومة الزمن من
أجل وضع هندسة حكومية تس تجيب ملعايري الالتقائية والنجاعة ملبارشة خمتلف
الوراش والولوايت اليت تقتضهيا هذه املرحةل .وقامت ابعداد برانجمها يف وقت
قيايس .برانمج يمق ِدم اجاابت واقعية ،وطموحة للخروج من الزمة واسترشاف
املس تقبل بلك ثقة وتفاؤل.
ورمغ ضيق الوقت ،فقد عبأت احلكومة لك طاقاهتا الدلال ما يلزم من تعديالت
عىل مرشوع قانون املالية لس نة  ،2022مبا ميكن من الاس تجابة للولوايت
الاسرتاتيجية اليت حددها جالةل املكل حفظه هللا يف خطابه السايم مبناس بة افتتاح
الس نة الترشيعية احلالية ،والرشوع الفوري يف تزنيل الربانمج احلكويم اذلي انل
ثقتمك .وقد متكنت احلكومة من ايداع مرشوع قانون املالية دلى الربملان يوم 18
أكتوبر ،أي يومني قبل الجال اليت حيددها القانون التنظميي لقانون املالية.
وهكذا ،فقد مت حتديد الولوايت التالية ملرشوع قانون املالية لس نة : 2022
 .1توطيد أسس انعاش الاقتصاد الوطين؛
 .2تعزيز أليات الادماج والتقدم يف تعممي امحلاية الاجامتعية؛
: .3تقوية الرأسامل البرشي؛
 .4اصالح القطاع العام وتعزيز أليات احلاكمة.
والبد من االشارة هنا اىل أن اعداد مرشوع قانون املالية لس نة  ،2022يأيت يف
س ياق بروز بوادر انتعاش حذر لالقتصاد العاملي ،لاصة يف ظل اس مترار تبعات
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أزمة جاحئة كوروان وظهور سالالت متحورة للفريوس .وقد مت تسجيل هذا
الانتعاش دلى جل اقتصادات العامل ،وابخلصوص مبنطقة الورو الرشيك
الاقتصادي السايس لبالدان اذلي من املنتظر أن يسجل اقتصاده منوا بـ %5
س نة  2021و %4,3س نة  ،2022نتيجة للتقدم املسجل عىل مس توى معليات
التلقيح ،وختفيف االجراءات الاحرتازية ،وتفعيل تدابري ادلمع واملواكبة للقطاعات
واملقاوالت املتضرة.
لكن يف املقابل ،من املنتظر أن تتأثر أفاق الاقتصاد العاملي مبجموعة من اخملاطر
املرتبطة أساسا بـاالنتشار الرسيع ملتحورات جديدة للفريوس ،وتنايم التوترات
اجليوس ياس ية والتجارية والتكنولوجية لاصة بني الوالايت املتحدة المريكية
والصني ،ابالضافة اىل ارتفاع أسعار املواد الولية يف السواق ادلولية ،حيث عرف
سعر الغاز ارتفاعا قياس يا لالل هذه الس نة ليتجاوز  850دوالر للطن لالل
منتصف شهر أكتوبر اجلاري ،ممس ِجال معدل  597دوالر للطن منذ بداية الس نة.
وحبسب توقعات املؤسسات ادلولية اخملتصة ،مفن املنتظر أن يرجع سعر الغاز اىل
مس توايته العادية ابتداء من شهر ماي .2022
الس يدات والسادة،
يضع مرشوع القانون املايل يف مقدمة أولوايته توطيد أسس انعاش الاقتصاد
الوطين يف ظل ما للفته الزمة املرتبطة جباحئة كوروان من أاثر سلبية عىل مجموعة
من القطاعات ،وتس ببت يف فقدان الالف من مناصب الشغل.
ومن هذا املنطلق ،س تعمل احلكومة عىل مواصةل تنفيذ خطة انعاش الاقتصاد
الوطين اليت أطلقها جالةل املكل حفظه هللا ،موازاة مع تفعيل صندوق محمد
السادس لالستامثر.
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ولمتكني الش باب من ولوج سوق الشغل ولاصة الفئات اليت عانت من تأثري
الزمة أو ال تتوفر عىل مؤهالت ،س تعمل احلكومة عىل مواكبهتم من لالل
اجراءات فورية وملموسة ،تشمل عىل وجه اخلصوص برانجما همام للوراش العامة
الصغرى والكربى .وس ميكن هذا الربانمج من احداث ما ال يقل عن 250.000
فرصة شغل مبارش يف غضون س نتني انطالقا من س نة  .2022وس متخصص لهذا
الغرض اعامتدات تقدر بـ  2,25مليار درمه يف اطار مرشوع قانون املالية.
ومن هجة أخرى ،س تعمل احلكومة عىل اعطاء دينامية جديدة للربانمج املندمج
دلمع ومتويالت املقاوالت "انطالقة" ،لاصة من لالل اطالق برانمج "الفرصة"
دلمع املبادرات الفردية ،اذلي هيدف اىل متكني الش باب املنمتني خملتلف الفئات
الاجامتعية من احلصول عىل متويالت الطالق مشاريعهم ،مع املواكبة ،والتوجيه،
والتكوين .ويس هتدف هذا الربانمج تقدمي حوايل  50ألف قرض س نة ،2022
ابعامتدات اجاملية تقدر بـ  1,25مليار درمه.
ووفق نفس املقاربة الرامية اىل توفري مناصب الشغل وتعزيز تنافس ية املقاوةل
الوطنية ابعتبارها احدى الهداف الرئيس ية للتحول الاقتصادي اذلي يتوىخ
حتقيقه الربانمج احلكويم ،س تعمل احلكومة عىل جتويد منا العامل والترسيع
ابخراج ميثاق الاستامثر ،لتحفزي املقاوالت واملستمثرين عىل الاستامثر يف أنشطة
جديدة ذات قمية مضافة عالية متاش يا مع توهجات المنوذج التمنوي اجلديد،
والاندماج بشلك أفضل يف سالسل القمية العاملية.
ووفق نفس املنظور ،س متويل احلكومة أمهية لاصة دلمع املنتوج احمليل ،ودمع
تنافس ية الومس "صنع يف املغرب" ،وتعزيز الس يادة الوطنية الغذائية والصحية
والطاقية.
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ويف هذا االطار ،س تعمل احلكومة عىل تزنيل س ياسات قطاعية طموحة يف
الفالحة ،والصيد البحري ،والصناعة ،والطاقة ،والصناعة التقليدية....،؛ وس تعئب
لهذا الغرض  245مليار درمه من الاستامثرات العمومية ،مبا يف ذكل استامثرات
صندوق محمد السادس كرافعة لمتويل هذه الاسرتاتيجيات ،وكذا راكئز التحول
اكالنتقال الرمقي ،وانعاش الس ياحة.
ولبلوغ هذه الغاايت ،س تعمل احلكومة عىل تزنيل مضامني القانون االطار املتعلق
ابالصالح اجلبايئ ابعتباره أولوية وطنية ،وذكل هبدف تعبئة لك االماكانت
الضيبية لمتويل الس ياسات العمومية ،وضامن العداةل اجلبائية ،وختفيف العبء
الضييب من لالل اعامتد توجه تدرجيي حنو سعر موحد للضيبة عىل الرشاكت.
ويف هذا االطار ،يقرتح املرشوع خفض الضيبة عىل الرشاكت من  %28اىل
 %27ابلنس بة للمقاوالت الصناعية اليت يقل رحبها عن  100مليون درمه،
وختفيض سعر احلد الدىن للضيبة من  %0.5اىل  .%0.45كام تلزتم احلكومة
ابلرفع من فعالية و جناعة نظام احلاكمة يف اجملال اجلبايئ ،و ذكل من لالل تعزيز
أليات حماربة الغش والهترب الضيبيني .ويف املقابل س تحرص احلكومة عىل حامية
حقوق امللزمني ،من لالل حتسني مساطر التصحيحات ،وتعزيز همام ِلجن النظر
يف الطعون املتعلقة ابلضيبة لاصة عرب احداث ِلجن هجوية.
من جانب أخر ،ووعيا مهنا بأمهية تطوير عرض جيد للتكوين املهين يامت ى مع
حاجيات املقاوالت ،س تحرص احلكومة عىل للق مساكل بني التكوين املهين
واجلامعات واملدارس الكربى يف سبيل متكني الطلبة الراغبني يف الارتقاء مبسارمه
الاكدميي .كام س تعمل احلكومة عىل مواصةل تنفيذ لارطة الطريق اجلديدة للتكوين
املهين ،اليت أعطت الانطالقة جليل جديد من مؤسسات التكوين املهين مع
احداث مدن املهن والكفاءات متعددة القطاب والتخصصات بلك هجات اململكة.
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الس يدات والسادة،
ان مواكبة التمنية الاقتصادية والاجامتعية اليت شهدهتا بالدان حتت القيادة النرية
لصاحب اجلالةل ،وتوطيد أسس انعاش الاقتصاد الوطين وتعزيز دينامية للق
الرثوة يرتبط ارتباطا وثيقا بأليات التوزيع العادل واملنصف لهذه الرثوة ،وتعزيز
دعامئ ادلوةل الاجامتعية من لالل ادماج لك فئات اجملمتع لاصة النساء والش باب،
وتقوية التضامن الرسي واجملمتعي جتاه الفئات والشخاص الكرث فقرا وهشاشة.
ويف هذا االطار ،تلزتم احلكومة مبواصةل تزنيل ورش تعممي امحلاية الاجامتعية
ابعتباره احدى راكئز ادلوةل الاجامتعية ،وذكل من لالل اختاذ اكفة التدابري ذات
الطابع القانوين واملايل والتنظميي لضامن تزنيل سلس وفعال لهذا الورش املليك.
ومن هذا املنطلق ،س تعرف س نة  2022اطالق املرحةل الثانية املتعلقة بتوس يع
الاس تفادة من التأمني الاجباري السايس عن املرض لفائدة الفئات الهشة والفقرية
اليت تس تفيد حاليا من نظام املساعدة الطبية "راميد".
وابملوازاة مع ذكل س تعمل احلكومة عىل اختاذ التدابري الضورية للرشوع يف التعممي
التدرجيي للتعويضات العائلية ،وذكل من لالل العمل عىل ترسيع تفعيل السجل
الاجامتعي املوحد لتحديد الفئات املس هتدفة ،وتيسري الاس تفادة من هذه
التعويضات عىل قدم املساواة ودون أي شلك من أشاكل المتيزي .كام س تعمل
احلكومة عىل دمع جيل جديد من اخلدمات الاجامتعية ،مبا يضمن الاندماج
الاقتصادي والاجامتعي والثقايف للشخاص يف وضعية اعاقة .ويف هذا االطار،
سيمت الرفع من الاعامتدات اخملصصة دلمع امجلعيات العامةل ابلفعل يف هذا اجملال اىل
 500مليون درمه س نواي ابتداء من س نة .2022
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ومن هجة أخرى ،ستنكب احلكومة عىل اختاذ مجموعة من االجراءات لتعزيز
املساواة بني اجلنسني وتعزيز مشاركة النساء يف خمتلف اجملاالت الاقتصادية
والاجامتعية ابعتبارها احدى أولوايت الربانمج احلكويم ،ملا ذلكل من أمهية يف
اطالق اماكنيات اجملمتع الاكمةل ،وما يلعبه دمع اس تقاللية املرأة واحلد من الفوارق
بني اجلنسني من دور يف حتفزي الانتاجية ،والمنو الاقتصادي ،ويف تعزيز الرشوط
الضورية جملمتع منفتح ،ومامتسك ،ومتضامن.
ومن هذا املنطلق ،سترشع احلكومة يف وضع خطة حمددة دلمع النشاط
الاقتصادي للنساء ،وفتح أفاق أوسع ابلنس بة للشاابت الراغبات يف الالتحاق
بسوق العمل ،من لالل تطوير فضاءات تشغيل الش باب ونرش املعلومات
املتعلقة ابلفرص املهنية املتاحة.
وابلنس بة للنساء العامالت أو الراغبات يف العمل ،س تحرص احلكومة ،ابتداء من
س نة  ،2022عىل التعممي التدرجيي ِ مدل ِور احلضانة فضال عن تقدمي حلول أخرى
لرعاية الطفال ،لاصة يف ضوايح املدن .وس متخصص لهذا الغرض اعامتدات تقدر
بـ  250مليون درمه.
كام س تعمل احلكومة عىل مضاعفة هجودها الرامية اىل تشجيع ادماج الش باب
وتمنية قدراهتم ابعتبارمه مس تقبل هذا الوطن واللبنة الساس ية لبناء مغرب الغد؛
وذكل عرب تقوية برامج دمع التشغيل من لالل للق ”فضاءات تشغيل ش باب“
جديدة تمكر مس لالدماج املهين ،ويمناط هبا تقليص الّكفة املرتبطة ابلبحث عن
تكوين أو منصب شغل أو متويل مرشوع.
ومن هجة أخرى ،سيمت العمل عىل مواكبة املرحةل الثالثة من املبادرة الوطنية للتمنية
البرشية لتدارك اخلصاص عىل مس توى البنيات التحتية واخلدمات الاجامتعية
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الساس ية لاصة ابلعامل القروي واملناطق النائية ،و تعزيز ادلمع املوجه للتمنية
البرشية للجيال الصاعدة.
أما فامي يتعلق بضامن ولوج املواطنات واملواطنني اىل سكن الئق ،فس تعمل
احلكومة عىل تعزيز برامج دمع السكن ،ومواصةل الربانمج الوطين "مدن بدون
صفيح" ومعاجلة البناايت املهددة ابالهنيار ،اضافة اىل تشجيع انتاج السكن
الاجامتعي والسكن املنخفض التّكفة.
الس يدات والسادة،
كام المس مت ذكل من لالل برانجمها ،س متويل احلكوم مة أمهية ابلغة لتعزيز الرأسامل
البرشي ،وذكل من لالل توفري نظام تعلميي وحصي يس تجيب لدلينامية
ادلميوغرافية ،ولرهاانت املرحةل ،والنتظارات املواطنني املزتايدة وامللحة ،وملعايري
اجلودة اليت أصبحت تفرضها التحوالت التكنولوجية واملاكنة املزتايدة للعمل واملعرفة
يف حتقيق التمنية.
ويف هذا الصدد ،س تعمل احلكومة عىل مواصةل تزنيل القانون االطار املتعلق
ابصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،عرب اختاذ ما يلزم من تدابري
لضامن اس تعادة املدرسة العمومية دلورها املزدوج يف نقل املعرفة والارتقاء
الاجامتعي.
ويف هذا االطار ،ستنكب احلكومة عىل ترسيع ورش تعممي التعلمي الويل ،مع
احلرص عىل تكوين مم ِربني متخصصني يف تمنية الطفوةل املبكرة .هذا ،فضال عن
العمل عىل تقوية املعارف الساس ية للطفال مند املرحةل الابتدائية.
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ومبوازاة ذكل ،س تحرص احلكومة عىل توس يع ش بكة املدارس امجلاعاتية والنقل
واملطامع املدرس ية لفائدة التالميذ القرويني أبناء الفئات املعوزة ،من املرحةل
الابتدائية اىل املرحةل االعدادية.
هذا ،وسيمت الاش تغال أيضا عىل الارتقاء مبهنة التدريس من لالل بلورة خطة
وطنية تروم الرفع من القدرات التكوينية وتعزيز كفاءات هيئة التعلمي ،واطالق
برانمج العادة تأهيل مراكز التكوين اخلاصة هبم.
ومبوازاة ذكل ،س تحرص احلكومة عىل جتويد التكوين اجلامعي لمتكني القطاعني العام
واخلاص من التوفر عىل موارد برشية مؤهةل ،ذات كفاءة عالية مخت ِو مل لها تلبية
متطلبات اقتصاد متنوع موجه حنو الابتاكر .كام سيمت العمل عىل حتفزي البحث
العلمي ،وتوجهيه حنو أولوايت الاقتصاد الوطين .ابالضافة اىل العمل عىل جعل
التكوين املهين رافعة قوية للتمنية يف العديد من القطاعات الساس ية لالقتصاد.
وفامي يتعلق ابلقطاع الصحي ،ونظرا للتحدايت املزتايدة اليت تفرضها الزمة الصحية
العاملية احلالية من هجة ،وملتطلبات اجناح الورش الاجامتعي الكبري املتعلق بتعممي
امحلاية الاجامتعية من هجة أخرى ،فان احلكومة س تعمل عىل اطالق اصالح
معيق للمنظومة الصحية الوطنية ،حيث سيمت توجيه اجلهود حنو تأهيل العرض
الصحي ،وتمثني املوارد البرشية الصحية ،ومراجعة الس ياسة ادلوائية ،ودمع املنتوج
الوطين ،وارساء حاكمة جديدة للمنظومة الصحية.
وتأكيدا للمهية اليت حيظى هبا قطاعا الصحة والتعلمي فقد مت رصد حوايل  9ماليري
درمه اكعامتدات اضافية لهذين القطاعني ،مهنا حوايل  5ماليري درمه س متخصص
لتأهيل املستشفيات ،ومراكز تكوين الساتذة ،واملؤسسات اجلامعية عىل سبيل
الولوية.
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الس يدات والسادة،
ان اجناح خمتلف الوراش الاسرتاتيجية والطموحة اليت اخنرطت فهيا بالدان رهينة
ابالصالح الفعيل للقطاع العام وتعزيز أليات احلاكمة.
ومن هذا املنطلق ،فان احلكومة عازمة عىل ترسيع الوراش الكربى الصالح
االدارة من لالل تعزيز أليات احلاكمة اجليدة ومعاجلة الاختالالت الهيّكية لبعض
املؤسسات واملقاوالت العمومية ،قصد حتقيق أكرب قدر من التاكمل ،والانسجام
يف هماهما ،والرفع من فعاليهتا الاقتصادية والاجامتعية.
ويف هذا االطار ،س تعمد احلكومة اىل أجرأة القانون مبثابة ميثاق املرافق العمومية،
كام س تعمل عىل مواصةل تزنيل ورش تبس يط املساطر االدارية وتعممي االدارة
الرمقية مبختلف االدارات ،واحلرص عىل ترسيع البت يف طلبات املواطنني
واملقاوالت ،وكذا ترسيع ورش تزنيل ميثاق الالمتركز االداري .المر اذلي س ميكن
من الرفع من مردودية املرفق العمويم وتعزيز ثقة املواطنات واملواطنني فيه ،وضامن
نزاهة املعامالت وحتسني متوقع بالدان عىل املس توى ادلويل.
ووفق نفس املنظور ،ووفاء ابلزتاهما يف اطار الربانمج احلكويم ،س تعمل احلكومة
عىل ختصيص  200مليون درمه ،لتفعيل الطابع الرمسي للمازيغية ابالدارة
العمومية.
من جانب أخر ،س تعمل احلكومة عىل اختاذ التدابري الالزمة من أجل ترسيع تزنيل
مقتضيات القانون االطار املتعلق ابصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية يف اطار
تشاوري بني خمتلف القطاعات املعنية ،وتفعيل الواكةل الوطنية للتدبري
الاسرتاتيجي ملساهامت ادلوةل وتتبع جناعة أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية،
كام س تعمل احلكومة عىل مواصةل اصالح منظومة العداةل وتكريس مبدأ اس تقاللية
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السلطة القضائية ،واس تكامل تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة وتعزيز احلاكمة الرتابية
عرب متكني اجلهات من الاضطالع بأدوارها ومتويل خمططاهتا التمنوية .كام سيمت
العمل كذكل عىل مواصةل اجلهود املبذوةل فامي يتعلق بتعزيز منظومة الزناهة وحماربة
الرشوة.
أيهتا الس يدات ،أهيا السادة،
وفقا لهذه التوهجات اليت عرضهتا عىل حضاتمك ،من املتوقع أن محي ِقق الاقتصاد
الوطين منوا بـ ،%3,2ألذا بعني الاعتبار تعايف الاقتصاد العاملي لاصة منطقة
الورو ،واعامتدا عىل فرضية حمصول للحبوب يف حدود  80مليون قنطار ،وسعر
غاز البوطان مبعدل  450دوالر للطن.
وس تعمل احلكومة عىل توفري املوارد الضورية اليت تضمن يف نفس الوقت توطيد
مسار الاس تعادة التدرجيية للتوازانت املالية ،وتأمني المتويل الضوري لتفعيل
الوراش املربجمة ،ولاصة تكل اليت هتدف اىل دمع تشغيل الش باب ،وتوفري
امحلاية الاجامتعية للفئات الهشة والفقرية ،وذكل من لالل تعبئة االماكانت
الضيبية وامجلركية ،حيث من املتوقع أن ترتفع املوارد اجلبائية حبوايل  27مليار
درمه .هذا ،اىل جانب مواصةل تطوير المتويالت املمبت ِكرة اليت س متم ِكن من حتصيل
 12مليار درمه ،ابالضافة اىل تفويت أصول املؤسسات واملقاوالت العمومية
ض حوايل  8ماليري درمه يف مزيانية
ومواصةل معلية اخلوصصة ،ما س ميم ِكن من ِ
ادلوةل .كام سي ِمت احلرص ،يف املقابل ،عىل عقلنة نفقات التس يري العادي لالدارة.
وبناء عىل ذكل ،من املتوقع أن يمت تقليص جعز اخلزينة برمس الس نة املالية 2022
اىل  %5,9من الناجت ادلاليل اخلام ،ممقابل  %6,2برمس قانون املالية لس نة
.2021
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الس يدات والسادة،
ان احلكومة عازمة عىل أن جتعل من مرشوع قانون املالية لس نة  2022منطلقا
لتزنيل برانجمها اذلي يس ت ِمد توهجاته وأولوايته من اخلطب امللكية السامية،
وتنس ِج مم مضا ِمي منه مع ممخرجات تقرير المنوذج التمنوي اجلديد ،اذلي س نح ِر مص اىل
جانب خمتلف الفاعلني عىل أن جنعل منه منطلقا لتحقيق التحول الاقتصادي
والاجامتعي اذلي يضمن للك املواطنني املشاركة والولوج املتاكئف اىل ال مفرص
الاقتصادية ،وامحلاية الاجامتعية.
ان املرحةل الفارقة اليت ن ممر مهنا اليوم ،تمن محنا فرصة اترخيية للتغيري ،وترمجة لك
الوراش املتضمنة يف الربانمج احلكويم اىل س ياسات منسجمة ،بأهداف واحضة
وبرؤية مشولية للولوايت التمنوية لبالدان.
ولن يتأىت ذكل اال ابلتعبئة الشامةل والاخنراط امجلاعي ،حكومة وبرملاان وقطاعا
لاصا ولك القوى احلية ،لبلوغ طموح مشرتك جيعل املغرب قوة رائدة بفضل
قدرات مواطنيه ويف لدمة رفاههم ،حتت القيادة النرية واحلكمية جلالةل املكل
حفظه هللا.
وندرك تمام االدراك أن سبيلنا لبلوغ ما نصبو اليه ،هو املقاربة التشاركية والتضامن
والفعالية واجلرأة ونكران اذلات من أجل لدمة املغاربة ،والترسيع من وترية التمنية
لتجاوز اكراهات املرحةل وتداعيات اجلاحئة.
ومن هذا املنطلق ،فنحن مس تعدون لتحمل مسؤولياتنا جلعل املرشوع املعروض
أماممك منطلقا للوفاء ابلوعود املقدمة .مفرشوع قانون املالية لس نة  2022هو
مرشوع ذو معامل اجامتعية واحضة ،يتوىخ حتقيق الانتقال من س ياسات قطاعية
غري منسجمة وغري متاكمةل ،اىل س ياسات تؤطرها رؤية اسرتاتيجية ونظرة عامة
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بأولوايت وطنية واحضة .هو مرشوع هيدف اىل التجاوب مع انتظارات املواطنات
واملواطنني الساس ية عىل مس توى الصحة والتعلمي والشغل .وهو مرشوع
الس تعادة دينامية الاستامثر اخلاص ومواكبة املقاوةل الوطنية السرتجاع عافيهتا
وتشجيعها عىل احداث فرص الشغل لاصة للش باب ،ومواصةل دمع الاستامثرات
العمومية لنفس الهدف.
واحلكومة عازمة عىل حتقيق ما حددته من أهداف يف اطار املرشوع املعروض عىل
أنظارمك ،من لالل تسخري لك الوسائل واالماكنيات يف اطار التعاون والتفاعل
واحلوار مع مؤسس تمك املوقرة ومع لك الفاعلني.
وفقنا هللا مجيعا ملا فيه اخلري لوطننا ومواطنينا حتت القيادة الرش يدة جلالةل املكل
حفظه هللا.
شكرا عىل حسن اصغائمك ،وسأبقى أان وزمييل الس يد فوزي لقجع الوزير املنتدب
املّكف ابملزيانية ،رهن اشارتمك طوال مسار مناقشات ومداوالت هذا املرشوع.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
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