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بسم هللا الرحامن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
الس يد رئيس جملس النواب؛
الس يدات والسادة الوزراء؛
الس يدات والسادة النواب احملرتمون؛
يسعدين أن أقف جمددا أمام جملسمك املوقر ،ل إالجابة عىل تدخالت الس يدات
والسادة رؤساء وممثيل الفرق واجملموعات النيابية ،مبناس بة املناقشة العامة للجزء
الول من مرشوع قانون املالية لس نة .2023
أود يف البداية أن أنوه ابلروح الإجيابية اليت طبعت أشغال جملسمك املوقر طيةل
أطوار دراسة مرشوع قانون املالية لس نة  ، 2023واليت عكست الالزتام
امجلاعي بنقاش رصحي وهادف ل يتوىخ يف الهناية سوى اخلروج بقانون مالية
يليب طموحنا امجلاعي حنو تلبية حاجيات املواطنني وتطوير اقتصادان الوطين
وحتقيق التمنية اليت يسهر صاحب اجلالةل نرصه هللا عىل ادلفع هبا لالرتقاء ببالدان
دامئا حنو الفضل.
كام أود أن أعرب عن اكمل شكري لاكفة املتدخلني ،أغلبية ومعارضة ،عىل
تشجيعهم ،وعىل تنبهيهم ،وعىل انتقاداهتم .وهو ما تفاعلت معه احلكومة بلك
تفهم وتقبل ومسؤولية.
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سأقسم هذه اللكمة اإىل جزأين ،الول سأتعرض فيه ابإجياز اإىل فلسفة املرشوع،
فامي سينصب الثاين عىل تناول خمتلف احملاور الهامة اليت اس تأثرت ابلهامتم
وتبادل الرأي خاصة مهنا اليت أجنزان فهيا توافقات بعد التعديالت القمية اليت
اقرتحمتوها.
كام س بق وحتدثنا عن ذكل أثناء تقدمي املرشوع يف اجللسة العامة ،تمتثل املرجعية
اليت استندت إالهيا صياغته يف التوجهيات امللكية السامية الصادرة يف اخلطب
الثالثة الخرية ،من هجة ،ومن هجة أخرى يف خمرجات المنوذج التمنوي ويف
الربانمج احلكويم.
اإن هذه املرجعية تقوم أساسا عىل قراءة موضوعية ومعيقة خملتلف الرتاكامت،
المكية والنوعية اليت مت حتقيقها يف بالدان منذ هناية القرن املايض اإىل اليوم ،أي
منذ تويل صاحب اجلالةل نرصه هللا عرش أسالفه امليامني.
نتذكر مجيعا جحم اخلصاص اذلي اكنت تعرفه بالدان أنذاك يف عدة جمالت ،سواء
عىل املس توى الاجامتعي ،أو عىل مس توايت البنية التحتية والاستامثر واحلركية
الاقتصادية والتمنية بلك أبعادها.
وبفضل العناية امللكية السامية لإشاكلية التمنية ،وتتبعه ادلامئ لتطورها ،انطلقت
الوراش الكربى يف لك اجملالت ،حيث شهدان عىل التحول الكبري اذلي حتقق
يف بالدان جسد انتقال قواي من وضع اخلصاص العام اإىل مس توايت من التمنية
غري املس بوقة ،تغري بفعلها وجه املغرب عىل املس توى العيين املبارش وعىل
مس توى عيش املواطنني ،وكذكل عىل مس توى المتوقع الاقتصادي التمنوي
لبالدان يف العالقة مع حميطنا ادلويل ،حيث أصبح املغرب من كبار املستمثرين
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يف القارة الفريقية ،بل أكرث من ذكل ،تعمل بالدان اليوم كقاطرة للتمنية الفريقية،
وليس مرشوع أنبوب الغاز نيجراي – املغرب اذلي تناوهل صاحب اجلالةل يف
خطابه الخري سوى واحد من أوجه هذا التحول الكبري.
ومن الطبيعي جدا أن تكون هذه الإجنازات مبثابة تعبري عن اكامتل دورة تمنوية
اكمةل ،خلقت رشوطا جديدة ،واحتياجات خمتلفة ،اس تدعت اإجناز معلية انتقال
كبري عرب اإطالق دورة تمنوية جديدة بأولوايت تسجيب ملتطلبات الراهن يف
عالقة املغرب برشوطه ادلاخلية ويف عالقته بدوره املتنايم يف حميطه اخلاريج.
ولعل تتوجي أزيد من عقدين من الإبداع العميل يف جمال التمنية البرشية يف
مشوليهتا ،منذ لبناهتا الوىل ،خاصة مرشوع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية وما
تالها من برامج ومبادرات ،حيتاج للمرور اإىل الرسعة القصوى مبا يؤهل بالدان
لإنتاج منوذج اجامتعي شامل يعكس التقدم اذلي مت اإحرازه عىل مراحل ،فاكنت
املبادرة امللكية النرية يف اإطالق مرشوع امحلاية الاجامتعية لاكفة املواطنني.
وعىل هذا الساس معلت احلكومة منذ سنهتا الوىل عىل هتييء الرضية
املناس بة لتجس يد هذا الورش ،فامي يعترب مرشوع قانون مالية  2023مبثابة
الرضية الصلبة لس تكامل التنفيذ املبارش.
وابلقدر اذلي يشلك هذا الورش التارخيي أولوية ملرشوع القانون  ،فاإن
الاستامثر كذكل ل يقل أولوية ،سواء لعتباره دينامو التمنية ،أو لكونه يكشف
خزان املؤهالت الوطنية اليت ل زالت مل تس تغل عىل الوجه المثل.
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اإن اإجناز هذا التحول الشامل اذلي يستمثر تراكامت ومكتس بات أزيد من 20
س نة هو احملدد املبارش لختيارات مرشوع قانون املالية .2023
وإاذا شئنا تلخيص فلسفة املرشوع فاإن الشعار الدق للتعبري عهنا هو:
كرامة – عداةل – تنافس ية
الكرامة تلخص مجمل البعد الاجامتعي للمرشوع ،يف مقدمته امحلاية الاجامتعية
طبعا ،ولكن ليست منفردة ،مفرشوع القانون يضم جوانب أخرى يف هذا الباب
تتعلق حبامية القدرة الرشائية للمواطنني يف هذه الظروف العاملية الصعبة،
وحتسني ادلخل لفئات عديدة ،وجمهود التشغيل ،والسكن والصحة والتعلمي...
وغريها ،لكها جوانب طاغية يف مرشوع قانون املالية تؤكد أن الكرامة ،كرامة
املواطن احتلت فيه موقعا مركزاي ،جراي وراء ما عودان عليه صاحب اجلالةل
من كون كرامة املواطن جوهر أية س ياسة معومية.
العداةل  :وابلقدر اذلي ترتبط به العداةل ابلكرامة معوما ،اإذ ل كرامة بدون عداةل،
فقد معل مرشوع قانون املالية عىل ضامن املسامهة املتوازنة لاكفة فئات اجملمتع
يف اجملهود امجلاعي لإجناز هذا التحول ،يف اإطار التاكفؤ والتاكفل دون تسييد
مصاحل فئة عىل حساب فئة أخرى ،وهذا ما يكشفه اجلانب اجلبايئ يف هذا
املرشوع ،علام أنه مت الالزتام التام مبقتضيات قانون اإطار اذلي صادق عليه
الربملان بعد مناظرتني جبائيتني حرضت فهيا أراء لك أطياف اجملمتع ،أي مبعىن
أكرث دقة ،فاإن احلكومة  ،رمغ ثقل الالزتامات مل تلجأ اإىل مقاربة اس تثنائية ،بل
أثرت ا إلبداع لتحقيق التوازن من داخل الالزتامات املتوافق علهيا من طرف
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اكفة الفاعلني واجملسدة يف قانون اإطار ،ولكن مبا يضمن حتقيق العداةل قبل حتقيق
هاجس املوارد الرضورية.
التنافس ية تعكس خمتلف الإجراءات الواردة يف املرشوع والرامية اإىل ادلفع
ابحلركية الاقتصادية ،بدءا ابجملهود الاستامثري الكرب من نوعه حىت الن ،اإضافة
خملتلف الإجراءات ذات البعد القطاعي ،فضال عن بدء العمل لتزنيل التعلاميت
امللكية السامية الواردة يف خطاب افتتاح الس نة الترشيعية املتعلقة ابلستامثر.
هكذا اإذ ًا ختزتل ثالثية كرامة – عداةل – تنافس ية روح وفلسفة مرشوع قانون
املالية لس نة  2023كرتمجة لتصور عام يرتمج املنطلق واملرجعية اليت حتدثت
عهنا سابقا ممتثةل يف التوجهيات امللكية السامية وخمرجات المنوذج التمنوي
والربانمج احلكويم ،.ويعكس تداخل وانسجام مكوانت املرشوع مبا جيعهل
مرشوعا واقعيا قابال للتنفيذ من هجة ،وكفيال خبلق أرضية دينامية تمنوية شامةل
يتخللها الكثري من التحدي ابعتبار الظرفية العاملية الضبابية واملفتوحة عىل
اجملهول .وعليه فاإن النظر لي من الإجراءات الواردة يف املرشوع ل يس تقمي اإل
مبدى انسجامه مع هذا الشعار.

حرضات النائبات والنواب احملرتمني،
لقد أنصتنا إابمعان للك املداخالت اليت تقدممت هبا ،وما تضمنته من مالحظات
ومقرتحات وانتقادات نتقبلها بصدر رحب ،وس نحاول التجاوب معها مبا يلزم من
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اجلدية واملوضوعية ،وذكل من منطلق حرصنا عىل بناء عالقة أساسها التعاون
والتاكمل بني املؤسس تني التنفيذية والترشيعية ،يف س ياق تتسارع فيه
التطورات عىل لك املس توايت ويتطلب منا تعبئة لك اإماكنياتنا وذاكئنا امجلاعي
لتحويل الإكراهات اإىل فرص ،واسترشاف املس تقبل بلك تفاؤل وتعزيز متاسك
اجلهبة ادلاخلية لبالدان يف مواهجة املرتبصني بوحدتنا الرتابية.
وما من شك يف أن قضية وحدتنا الرتابية ،تأيت عىل رأس القضااي اليت تس تدعي
يقظتنا وتعبئتنا امجلاعية ،من أجل استباق مناورات اخلصوم ،والتصدي بلك
الوسائل للحمالت العدائية اليت تس هتدف املساس مبغربية حصرائنا وابملصاحل
العليا لبالدان ،واليت لن تزيدان اإل إارصارا عىل التشبث بثوابتنا ومتساك بوحدتنا
الرتابية ،حتت القيادة السامية لصاحب اجلالةل نرصه هللا وأيده.
وقد أكد جاللته يف خطابه السايم اذلي ألقاه ختليدا لذلكرى السابعة والربعني
للمسرية اخلرضاء املظفرة ،أهنا تأيت يف مرحةل حامسة يف مسار ترس يخ مغربية
الصحراء ،وأهنا اإذا اكنت هذه امللحمة اخلادلة قد حررت الرض ،فاإن املسريات
املتواصةل اليت يقودها نرصه هللا هتدف اإىل تكرمي املواطن املغريب ،خاصة يف
هذه املناطق العزيزة علينا.
ولعل خري ما ميزي اذلكرى احلالية مللحمة املسرية اخلرضاء ،هو ختليدها يف س ياق
الانتصارات ادلبلوماس ية والس ياس ية اليت حققهتا اململكة يف قضية وحدتنا
الرتابية ،حتت القيادة احلكمية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا،
واليت جتسدت عىل اخلصوص عرب ادلمع ادلويل املزتايد من قبل بدلان هممة
ومؤثرة للمبادرة املغربية للحمك اذلايت ،اإضافة اإىل ادلينامية الاقتصادية
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والاجامتعية اليت تعرفها القالمي اجلنوبية خصوصا عرب تزنيل المنوذج التمنوي
املندمج للقالمي اجلنوبية ،حيث بلغت نس بة الالزتام حوايل  80يف املائة من
مجموع الغالف املايل اخملصص هل.
ول يسعين هنا اإل أن أوجه حتية تقدير وعرفان ،للقوات املسلحة امللكية،
والمن الوطين ،وادلرك املليك ،والإدارة الرتابية ،والقوات املساعدة ،والوقاية
املدنية ،عىل تفانهيم ،حتت القيادة السامية لصاحب اجلالةل نرصه هللا وأيده ،يف
ادلفاع عن وحدة الوطن وأمنه واس تقراره.
كام أريد التأكيد عىل جتنُّد احلكومة ادلامئ ،حتت القيادة النرية جلالةل املكل نرصه
هللا ،لدلفاع عن الوحدة الرتابية للمملكة ومقدساهتا ،وترصيد لك املنجزات اليت
حققهتا بالدان ،مع تسخري لك الاماكنيات لقواتنا املسلحة امللكية للقيام بأدوارها
اكمةل يف ادلفاع عن الوطن واملواطنني.

الس يدات والسادة،
مثلام هو احلال ابلنس بة لهذه اجللسة العامة ،فقد مرت أشغال جلنة املالية والتمنية
الاقتصادية مبجلس النواب ،للمناقشة واملصادقة عىل مرشوع قانون املالية
لس نة  ،2023يف أجواء اإجيابية ومسؤوةل لـمس ناها من خالل التعبئة املكثفة
واجملهودات الكبرية اليت بذلهتا الس يدات والسادة النواب ،واليت جتلت يف احلوار
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املسؤول والنقاش البناء اذلي ََّه خمتلف احملاور واملقتضيات اليت جاء هبا هذا
املرشوع .وهو ما ينطبق أيضا عىل لك اللجان القطاعية اليت بذلت جمهودات
ل تقل أمهية يف هذا الصدد.
كام ل يفوتين التأكيد عىل حرص احلكومة عىل التفاعل الإجيايب مع لك املالحظات
والانتقادات واملقرتحات اليت هتدف لتجويد مضامني املرشوع مبا يتالءم مع
توهجاته الكربى اليت تدخل يف اإطار تزنيل التوجهيات السامية جلالةل املكل
نرصه هللا ،والربانمج احلكويم ويس تجيب لنتظارات املواطنات واملواطنني.
وهكذا فقد حرصنا عىل متكني الس يدات والسادة النواب من الإجاابت
والتوضيحات الالزمة معززة ابلواثئق والرقام ،جتاواب مع لك تساؤلهتم
ومالحظاهتم .وحرصنا يف نفس الوقت عىل التعامل مع التعديالت اليت تقدممت
هبا مبا ينبغي من اجلدية والشفافية مع الالزتام ابدلراسة والتجاوب املوضوعي مع
خمتلف املقرتحات.
مفن أصل  210تعديالت مت التقدم هبا عىل اجلزء الول من املرشوع ،فقد مت
حسب  41تعديال ،بيامن مت قبول 46تعديال ،علام أن احلكومة مل تلجأ يف أي وقت
من الوقات للفصل  77من ادلس تور ،وهو ما يعكس الجواء الإجيابية اليت
طبعت أشغال اللجنة.
ففامي يتعلق ابلتعديالت املقرتحة عىل التدابري امجلركية ،تقدمت الفرق الربملانية
مبجلس النواب بــــ  47تعديال هتم مدونة امجلارك وتعريفة الرسوم امجلركية
والرضائب ادلاخلية عىل الاس هتالك .و تفاعال مع التعديالت املقرتحة من طرف
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الس يدات والسادة النواب احملرتمني ،قبلت احلكومة  14تعديال هتم مجيع
اجملالت امجلركية من ترشيع ،ورسوم مجركية ،ورضائب داخلية عىل
الاس هتالك ،وهتدف اإىل تشجيع الاستامثر ،وحامية حصة املواطنني ،وختفيض
تلكفة احلصول عىل الدوية وحتسني تنقيط املغرب من طرف مجموعة العمل
املايل من أجل اخلروج من املنطقة الرمادية.
ومن أمهها:
 تعديل الفصل  16املتعلق بقواعد املنشأ املتعلقة مبنتجات الاسزتراع املايئ
أوتربية الاحياء البحرية ،وهيدف اإىل تأطري رشوط حصولها عىل املنشأ
املغريب لتشجيع الاستامثر ،وتمثني منتجات البحر.
 اإعادة هيلكة الفصل  30املتعلق ببعض الادوية واملنتجات الصيدلية من أجل
اإعفاء بعض الدوية من رمس الاس ترياد ،وحامية الصناعة الوطنية من هذه
املنتجات من خالل الرفع من رسوم اس تريادها.
 الرفع من الرضائب ادلاخلية عىل الاس هتالك املفروضة عىل بعض املواد املرضة
ابلصحة اكلسجائر الالكرتونية ،وتبغ الشيشة ،وبعض املنتجات احملالت
ابلسكر ،وذكل حامية لصحة املواطنني.
أما فامي يتعلق ابلتعديالت اجلبائية فقد مهت ابخلصوص:
 -1التنصيص عىل أنه عندما يقل الرحب الصايف احملقق من طرف
الرشاكت عن مائة مليون ( )100 000 000درَه ،ل يطبق علهيا سعر
10

 %20اإل اإذا ظل الرحب الصايف املذكور يقل عن هذا املبلغ ملدة ثالث
( )3س نوات حماسبية متتالية؛
 -2تقليص نس بة التخفيض من  60%اإىل  %40املطبق عىل العائدات
املتأتية من توزيع الرابح املتعلقة بكراء العقارات املبنية من طرف هيئات
التوظيف امجلاعي العقاري اليت تفتح رأس مالها ملشاركة العموم عن طريق
بيع السهم املوجودة بنس بة ل تقل عن %40؛
 -3حذف املادة  20من مرشوع قانون املالية املتعلقة ابلإقرار ابحلصيةل
املفروضة علهيا الرضيبة املدىل به من طرف الرشاكت املدنية املهنية
للمحاماة ،والتنصيص عىل اإماكنية اختيار أداء دفعات مقدمة عىل
احلساب برمس الرضيبة عىل ادلخل تلقائيا من طرف احملامني اإما دلى
اكتب الضبط بصندوق احملمكة حلساب قابض اإدارة الرضائب وإاما دلى
قابض اإدارة الرضائب ،ومراجعة مبلغ ادلفعات املقدمة عىل احلساب
وحتديده يف ثالمثائة ( )300درَه مكبلغ موحد يؤدى عن مجيع مراحل
التقايض ،وإاعفاء احملامني اجلدد من أداء ادلفعات املقدمة عىل احلساب
طوال الس تة وثالثني ( )36شهرا الوىل ابتداء من شهر احلصول عىل
رمق التعريف اجلبايئ؛
 -4ختفيض املبلغ اجلزايف للرضيبة عىل الرشاكت أو الرضيبة عىل ادلخل من
عرشين ألف ( )20 000درَه اإىل عرشة ألف ( )10 000درَه،
ابلنس بة للشخاص اذلين ل حيققون أي رمق أعامل أو اذلين دفعوا املبلغ
الدىن للحد الدىن للرضيبة واذلين يقدمون اإقرارا ابلتوقف اللكي عن
مزاوةل النشاط خالل س نة 2023؛
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 -5متكني الشخاص اذلاتيني أحصاب العوائد املتأتية من الرابح املوزعة من
طرف هيئات التوظيف امجلاعي العقاري من الاس تفادة من ختفيض
بنس بة  %40من مبلغ هذه العوائد ،عند الإدلء ابلإقرار الس نوي مبجموع
ادلخل؛
 -6منح الإماكنية ملاليك املركبات اخلاضعة للرضيبة اخلصوصية الس نوية عىل
املركبات لالس تفادة من الإعفاء من أداء هذه الرضيبة ومن الإلغاء التلقايئ
للزايدات واذلعائر ،ابلنس بة للمركبات اليت مىض عىل اس تخداهما أكرث
من عرش س نوات ،مع الداء التلقايئ خالل الفرتة املمتدة من فاحت يناير
اإىل غاية  31ديسمرب  ،2023للرضيبة اخلصوصية الس نوية عىل املركبات
برمس أخر س نة مس تحقة ،والإدلء خالل نفس الفرتة بوثيقة تثبت
السحب الهنايئ للمركبة من السري طبقا لحاكم النصوص الترشيعية
والتنظميية اجلاري هبا العمل؛
الس يدات والسادة،
لقد مت اإعداد مرشوع قانون املالية لس نة  ،2023كام تعلمون ،يف س ياق معقد
واس تثنايئ تزامنت فيه ،وبشلك غري مس بوق ،تداعيات اجلاحئة والرصاعات
اجليوس ياس ية واجلفاف لتخلق أزمات متعددة البعاد والتأثريات عىل الصعيد
العاملي ،وهو ما اكنت هل امتدادات عىل الس ياق الوطين ،فرضت ضغطا اإضافيا
عىل القدرة الرشائية للرس ،وعىل ماليتنا العمومية.
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ولن 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 الزمات عىل القدرة الرشائية
ديون
للمواطنني وعىل الاقتصاد الوطين واملالية العمومية ،دون الارتاكن اإىل ٍ
اإضافية تُثقل اكهل الجيال القادمة ،ودون التقليص من جحم الاستامثر العمويم،
مع مواصةل تزنيل خمتلف الوراش الإصالحية والتمنوية اليت اخنرطت فهيا
بالدان ،ويه مقاربة ل ميكن اعامتدها دون التوفر عىل املنظور الاسرتاتيجي
وا إلرادة الس ياس ية والكفاءة الالزمة.
فقد اكنت أمامنا خيارات سهةل ،وغري ُملكَفة س ياس يا عىل املدى القريب ،لكهنا
ابهظة التلكفة وشديدة الثر عىل املدى املتوسط والبعيد ،لعل أبرزها الرجوع
اإىل النظام السابق لدلمع .وأريد أن أؤكد هبذه املناس بة أن ال ُلكفة املالية الس نوية
اليت اكن سيتعني علينا حتملها يف حاةل الإبقاء عىل دمع املنتجات البرتولية السائةل،
اكنت ستناهز إاجامل  87مليار درَه .وهو ما اكن س يضطران للتخيل عن مزيانية
الاستامثر بأمكلها ،أي عن تنفيذ املشاريع الاسرتاتيجية لبالدان يف الصحة والتعلمي
وامحلاية الاجامتعية وغريها .اإضافة اإىل فقدان الس يادة املالية لبالدان ل قدر هللا.
ورمغ ذكل ،وملواهجة ارتفاع السعار اذلي يفرضه الس ياق احلايل ،خصوصا فامي
يتعلق ابملواد الساس ية ،وللحفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني يف هذه
الظروف الاس تثنائية ،فقد اختذت احلكومة عدة قرارات جشاعة وصائبة يف
نفس الوقت:
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أول :قرار مواصةل دمع املواد الولية اليت ينتظر أن تناهز  40مليار درَه خالل
س نة 2022؛ حيث من املنتظر أن تبلغ اللكفة الإجاملية دلمع غاز البواتن حوايل
 22،1مليار درَه ،و 9,1مليار درَه ابلنس بة للقمح املس تورد ،و 1,4ماليري
درَه ابلنس بة لدلقيق الوطين من القمح اللني ،و 1,3ماليري درَه ابلنس بة
للسكر املس تورد ،و 3,5ماليري درَه للسكر املكرر.
وهذا لكه من أجل الإبقاء عىل مثن قنينة غاز البواتن يف  40درَه ،حيث
حتملت مزيانية ادلوةل  100درَه عن لك قنينة غاز يقتنهيا املواطن ،كام تتحمل
مزيانية ادلوةل ما يناهز  1,67درَه عن لك كيلوغرام من القمح املس تورد ل إالبقاء
عىل مثن اخلزب يف درَه و 20س نتامي ،وما يقدر ب  2,8دراَه عن لك كيلوغرام
ابلنس بة للسكر املكرر ،وما يناهز  1,5دراَه للطن ابلنس بة للسكر املس تورد.
اثنيا :قرار دمع القطاعات املترضرة بشلك مبارش من الزمة ،واليت لها أيضا وقع
مبارش عىل القدرة الرشائية للمواطنني ،خصوصا من خالل دمع همنيي النقل
بتلكفة بلغت معدل شهراي يناهز  540مليون درَه شهراي ،و 5ماليري درَه
خالل الس نة ،ليك تبقى أسعار النقل عىل حالها حفاظا عىل القدرة الرشائية
للمواطنني؛
اثلثا :قرار ختصيص  2مليار درَه دلمع القطاع الس يايح ملواهجة تداعيات
اجلاحئة؛
رابعا :قرار ختصيص  10ماليري درَه ملواهجة تداعيات اجلفاف من خالل تأمني
اإمدادات منتظمة من املنتجات الغذائية وضامن اس تقرار أسعارها؛
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خامسا :قرار ختصيص  7ماليري درَه دلمع وإاعادة تأهيل ُقدرات املكتب الوطين
للكهرابء واملاء ،اذلي تأثرت وضعيته املالية نتيجة ارتفاع أسعار املواد الولية يف
السواق ادلولية ،وذكل بُغية الإبقاء عىل أسعار خدماته يف مس توايهتا احلالية.
حيث تتحمل مزيانية ادلوةل ما يناهز  75درهام عن لك  100درَه ،و125
درهام عن لك  200درَه يدفعها املواطن يف فاتورة الكهرابء ،وتزيد حتمالت
مزيانية ادلوةل يف هذا ا إلطار لكام زادت الشطر .وهو ما ينطبق كذكل عىل
فواتري املاء الصاحل للرشب اليت تتحمل مزيانية ادلوةل جزءا هاما من سعرها
احملتسب عىل املس هتكل.
سادسا :قرار دمع القدرة الرشائية للطبقة الشغيةل وحامية حقوقها من خالل
الرشوع الفعيل يف تزنيل الزتامات احلوار الاجامتعي ،اليت أخذهتا احلكومة عىل
عاتقها يف اإطار التفاق التارخيي اذلي أبرمته مع الفرقاء الاجامتعيني ،واملمتثل يف
امليثاق الوطين ملأسسة احلوار الاجامتعي .حيث تبلغ التلكفة املالية الاجاملية
للحوار الاجامتعي ابلنس بة للقطاع العام ما يناهز  9,2مليار درَه.
وقد لكفت هذه القرارات جممتعة ما يفوق  40مليار درَه اإضافية س نة ،2022
دون اللجوء اإىل اإثقال اكهل الجيال القادمة ابدليون ،ودون وقف اعامتدات
الاستامثر رمغ توفران عىل الرتخيص الربملاين بذكل ،ودون الرفع من جعز املزيانية،
بل قلصنا من هذا العجز ب  %0,6من الناجت ادلاخيل اخلام ،أي مبا يناهز
 7ماليري درَه.
أما ابلنس بة للمرسومني الذلين جلأت هلام احلكومة ملواهجة احلاجيات الاس تثنائية
اليت فرضها الس ياق احلايل ،فينبغي التأكيد أول بأن قانون املالية اذلي صوتمت
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عليه يتيح لنا اإماكنية وقف تنفيذ  14مليار درَه من نفقات الاستامثر دون
اللجوء اإىل مرسوم أو اإخبار جلنيت الربملان .وهو ما مل ن ُقم به حرصا من َا عىل
مواصةل خمتلف املشاريع امللزتم هبا خاصة يف الصحة والتعلمي ومواهجة أزمة نذرة
املاء من هجة ،وعىل التعامل الشفاف مع املؤسسة الترشيعية من هجة أخرى.
اثنيا يتيح لنا ادلس تور (من خالل الفصل  )70والقانون التنظميي لقانون املالية
(من خالل املادة  ،)60اإماكنية فتح اعامتدات اإضافية خالل الس نة اإذا توفرت
املوارد الرضورية ذلكل ،وقد مقنا ابإخبار جلنيت الربملان مبرسويم فتح اعامتدات
اإضافية ب 16و 12مليار درَه ،وقدمنا لها عرضا مفصال يبني ابمللموس أن
املوارد الإضافية اليت سيمت حتقيقها ستتجاوز  36مليار درَه ،وهو ما س ميكن
من تغطية الاعامتدات الإضافية وتقليص جعز املزيانية من  %5.9اإىل .%5.3
فنحن اإذا احرتمنا مقتضيات ادلس تور والقانون التنظميي لقانون املالية ،ومل نقلص
الاستامثر ،ومل نثقل املديونية ،وكنا شفافني مع املؤسسة الترشيعية .مفا اخلطأ
اذلي اقرتفته احلكومة يف ذكل؟.
الس يدات والسادة؛
اإن الاختيارات اليت أطرت معلنا خالل س نة  ،2022يف ظل س ياق أثقل
اكهل اقتصادات وساكنة العامل أمجع ،يه نفسها اليت اعمتدانها يف اإعداد مرشوع
قانون املالية لس نة  ،2023اذلي نعتربه أول مرشوع حيمل اللمسة الس ياس ية
لهذه احلكومة ،ويرتمج تصورها الاسرتاتيجي ملواهجة التحدايت الراهنة ومعاجلة
خمتلف القضااي املطروحة أماهما.
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فهاج ُس نا الول هو احلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني ،وتقليص أثر التضخم
املس تورد عىل معيشهم اليويم ،لكننا حريصون يف نفس الوقت عىل تزنيل
التوجهيات امللكية السامية ،وخمرجات المنوذج التمنوي والزتاماتنا يف اإطار
الربانمج احلكويم .ويأيت عىل رأس الولوايت ترس يخ دعامئ ادلوةل الاجامتعية،
وإانعاش الاستامثر من أجل خلق الرثوة وتوفري املوارد الرضورية لس تدامة
الإصالحات الاجامتعية ،هذا اإىل جانب مواهجة اإشاكلية نذرة املياه والانكباب
عىل حل امللفات العالقة.
ويف هذا الإطار ،فاإن منظور احلكومة ،ل يقترص فقط عىل تزنيل هذه
الولوايت ،بل يتعداه ملعاجلة خمتلف القضااي الهامة اليت ظلت عالقة خالل
س نوات ،دلرجة مل تعد تقبل التأجيل ،نظرا لثرها عىل التوازانت الاقتصادية
والاجامتعية لبالدان وعىل الظروف املعيش ية للمغاربة يف الظرف احلايل وكذكل
ابلنس بة للس نوات القادمة .وذكل من منطلق حتمل املسؤولية جتاه الوطن
واملواطنني ،كام هو احلال ابلنس بة مللف التقاعد ،وإاعادة الهيلكة املالية جملموعة
من املؤسسات العمومية اكملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب،
ومأسسة احلوار الاجامتعي.
فبالنس بة مللف التقاعد ،فقد دخلنا فعليا يف مشاورات مع الفرقاء الاجامتعيني،
لتشخيص وضعية أنظمة التقاعد بناء عىل ادلراسة اليت مت اإجراؤها حول هذه
النظمة ،وذكل من أجل وضع التصور والتوهجات الاسرتاتيجية لهذا الإصالح
يف املراحل القريبة القادمة ،ونمتىن من مجيع الرشاكء ادلمع والاخنراط بشلك
مسؤول يف معاجلة هذا امللف.
17

الس يدات والسادة،
اإن هذا املرشوع اذلي يوجد بني أيديمك:
هو مرشوع إارادي جيسد إارادة احلكومة لتزنيل الزتاماهتا جتاه املواطنني من
خالل تدابري ملموسة ،ترتمجها عىل سبيل التذكري ل احلرص ،الرقا ُم التالية:
 ختصيص أزيد من  300مليار درَه لالستامثر العمويم؛ مايفوق  3ماليري درَه لتحفزي الاستامثر اخلاص يف اإطار تزنيل ميثاقالاستامثر اذلي مقنا اب إلرساع إابخراجه ؛
  1مليار درَه لتفعيل الاسرتاتيجية الرمقية؛  100مليار درَه لقطاعي الصحة والتعلمي؛  26مليار درَه دلمع القدرة الرشائية للمواطنني عرب املقاصة؛  15مليار درَه لتعممي امحلاية الاجامتعية وبرامج دمع المتدرس؛  10ماليري درَه لتدبري اإشاكلية ندرة املياه؛  9ماليري درَه للوفاء ابلزتامات احلوار الاجامتعي؛ اإحداث مايفوق  48ألف منصب مايل.وهو كذكل مرشوع طموح ومتفائل ،هيدف اإىل حتقيق نس بة منو يف حدود
 ،4%رمغ تراجع أفاق المنو دلى رشاكئنا التقليديني ،لننا نؤمن بقدرة بالدان
عىل الانفتاح عىل رشاكء أخرين للحفاظ عىل الطلب اخلاريج يف مس توايت
معقوةل .وس ُنف َعل يف نفس الوقت مجموعة من التدابري يف اإطار هذا املرشوع
دلمع الطلب ادلاخيل عرب تفعيل الزتامات احلوار الاجامتعي ،ودمع الاستامثر
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العمويم واخلاص ،اإىل جانب الانتعاش اذلي تعرفه وسيتواصل اإن شاء هللا
خالل س نة  2023يف قطاعات اكلس ياحة والبناء والشغال العمومية.
كام أننا متفائلون بكون التدابري اليت سيتخذها بنك املغرب واحلكومة لضبط
مس توى السعار س متكن من تقليص معدل التضخم اإىل .%2
وهو مرشوع يكرس العداةل من خالل ضامن املسامهة املتوازنة لاكفة فئات اجملمتع
يف اجملهود امجلاعي للتمنية ،يف اإطار التاكفؤ والتاكفل دون تغليب مصاحل فئة
عىل حساب فئة أخرى.
وأخريا فهذا مرشوع واقعي ،لننا اعمتدان فرضية  800دولر لغاز البواتن،
ابلستناد اإىل توقعات املؤسسات اخملتصة ،واليت أخذت بعني الاعتبار اس مترار
ارتفاع السعار ادلولية لهذه املادة مع ادلخول الفعيل للحظر الورويب عىل
املنتجات البرتولية الروس ية حزي التطبيق هناية الس نة اجلارية ،واحامتل اس مترار
اخنفاض صادرات منظمة أوبك +من غاز البرتول املسال.
وهنا لبد يل أن أفتح قوسا لؤكد عىل مسأةل هامة ،فامي يتعلق بصندوق
املقاصة ،ويه أن دمع املواد الساس ية سيس متر خالل س نة  2023من خالل
ختصيص ما يعادل  26مليار درَه يف اإطار هذا املرشوع .وقد مت احتساب
هذه الاعامتدات اخملصصة للمقاصة لس نة  2023بشلك سلمي ،وذكل ابلعامتد
عىل فرضية  800دولر لغاز البواتن .ويه اعامتدات تتوافق فعل َيا مع الفرضية
املعمتدة ،كام أهنا تُعادل الاعامتدات املتوقعة لهذه املادة برمس س نة  ،2022عىل
اعتبار أن معدل سعر غاز البواتن املسجل ،اإىل غاية هناية شهر أكتوبر ،2022
يبقى يف حدود  760دولر للطن.
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أما الفارق بني اعامتدات املقاصة لس نة  2023وس نة  2022فهو راجع اإىل تلكفة
التدابري الاس تعجالية اليت اختذهتا احلكومة خالل هذه الس نة الاس تثنائية من
أجل ضامن تزويد بالدان ابملواد الساس ية بشلك منتظم واليت تطرقت لها سابقا
ابلتفصيل.
وأس تغل هذه املناس بة لوحض من جديد بأن اإصالح صندوق املقاصة يبقى
مرتبطا مبجموعة من الإصالحات اليت حدد خارطة طريقها القانون الإطار رمق
 09.21املتعلق ابمحلاية الاجامتعية ،اذلي متت املصادقة عليه ابلإجامع من قبل
جملَس الربملان .حيث سيمت من ُمجةل هذه الإصالحات ،تفعيل السجل
الاجامتعي املوحد اذلي س ميكن من حتسني اس هتداف الفئات املس تحقة لدلمع،
وس ميكهنا من الاس تفادة من تعممي التعويضات العائلية ،تنفيذا للتعلاميت امللكية
السامية هبذا اخلصوص .وليس هناك أي تأخر يف تفعيل السجل الاجامتعي
املوحد ،بل عىل العكس من ذكل يمت بذل لك اجملهودات عىل املس توى
اللوجستييك واملايل والبرشي من أجل ترسيع تعممي هذا السجل ،اذلي سيشلك
حتول همام عىل تدبري وحاكمة خمتلف الربامج الاجامتعية.
وأعتقد أنه جيب أن يشلك اإصالح النظام احلايل لدلمع قناعة مشرتكة دلى
امجليع ،لننا مجيعا ُمدركون بأن هذا النظام لدلمع يفتقد للنجاعة كام أن الفئات
الفقرية تس تفيد منه بشلك أقل بكثري من الفئات الغنية ،حيث أن  %10من
الطبقات الكرث فقرا تس تفيد من  %6فقط من ادلمع املوجه لغاز البواتن عىل
سبيل املثال.
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الس يدات والسادة،
اإن اإرساء راكئز ادلوةل الاجامتعية ليس جمرد شعار ،بقدر ما تندرج يف اإطار
منظور اسرتاتيجي ،يرتمج رؤية ملكية حكمية وسديدة ،ويتجسد من خالل
س ياسات حكومية حمددة املعامل والولوايت واملقاصد ،بشلك يضمن انسجاهما
وتاكملها ،ويعرب برصاحة عن اللمسة الس ياس ية وا إلرادة الإصالحية للحكومة.
وهو ما جسدته احلكومة يف اإطار مرشوع قانون املالية من خالل ثالثة دعامات
أساس ية تمكن يف مواصةل تعممي امحلاية الاجامتعية ،وادلمع غري املس بوق لقطاعي
الصحة والتعلمي ،اإىل جانب الوفاء ابلزتامات احلوار الاجامتعي.
وهنا أفتح قوسا ،لؤكد بأن الاعامتدات املفتوحة يف اإطار صندوق الامتسك
الاجامتعي وامحلاية الاجامتعية اكفية لتغطية النفقات اخلاصة ابمحلاية الاجامتعية،
مفجموع الاعامتدات اليت س تكون متوفرة يف هذا الصندوق ،ستناهز  19مليار
درَه ،ابحتساب الرصيد املرحل ،ما س ميكن من تغطية النفقات املتعلقة بأداء
اشرتأاكت الفئات الهشة والفقرية يف التأمني الإجباري السايس عن املرض أي
 9.5مليار درَه ،انطالقا من شهر دجنرب  ،2022وكذا الرشوع يف تعممي
التعويضات العائلية انطالقا من هناية س نة  2023بلكفة تقدر حبوايل  3ماليري
درَه ،اإىل جانب برامج تيسري ودمع الرامل ومواكبة الشخاص يف وضعية واليت
س تلكف حوايل  2.5مليار درَه .لك هذه الربامج س تلكف يف اجملموع حوايل
 15مليار درَه ،ما يعين أن الاعامتدات املتوفرة لصندوق الامتسك الاجامتعي
وامحلاية الاجامتعية س متكن من تغطية لك النفقات اخلاصة ابمحلاية الاجامتعية
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وابيق الربامج الخرى وخاصة تكل املتعلقة بدمع متدرس أطفال الفئات الهشة
واملعوزة اليت ستس متر اإىل غاية الرشوع يف تفعيل التعويضات العائلية.
وهنا لبد يل من التذكري ابجملهودات الاس تثنائية اليت بذلهتا احلكومة ،منذ الايم
الوىل لتنصيهبا من أجل التزنيل الرسيع والفعيل خملتلف حماور هذا الورش
اجملمتعي الكبري .فعند تنصيهبا ،وبعد اخلطاب املليك اذلي أعطى فيه انطالقة
هذا الإصالح التارخيي ،مل جتد أماهما اإل القانون الإطار للحامية الاجامتعية،
ونظام راميد بنواقصه واختاللته املسجةل عىل مس توى الولوج وعىل مس توى
التكفل ،وعددا ل يتعدى  8000من العامل غري الجراء املس تفيدين من التغطية
الإجبارية الساس ية عن املرض .ومنذ ذكل احلني ،سارعت احلكومة اإىل تزنيل
خمتلف أوراش هذا الإصالح وأولها تعممي التأمني الإجباري السايس عن
املرض ،ليمت رفع العامل الجراء اذلين صارت تشملهم هذه التغطية ،اإىل أزيد
من  2,3ماليني منخرط ،منذ رشوع احلكومة يف تزنيل هذا الورش ،ليتجاوز
عدد املس تفيدين من هذه الفئة حوايل  7ماليني ابحتساب ذوي حقوقهم،
اإضافة اإىل انتقال ما يفوق  10ماليني مس تفيد من نظام راميد حاليا للتأمني
الإجباري السايس عن املرض قبل هناية س نة  ،2022وهو ما س يضمن لهذه
الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية عىل غرار ابيق املس تفيدين من التغطية
الصحية الإجبارية.
وكام أرشت ذلكل سالفا ،س تعمد احلكومة اإىل تزنيل احملور الثاين لهذا الإصالح،
واملتعلق بتعممي التعويضات العائلية للرس املعوزة اليت تتوفر أو ل تتوفر عىل
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أطفال يف سن المتدرس ،قبل هناية س نة  2023وذكل تفعيال للتعلاميت السامية
جلالةل املكل نرصه هللا وأيده.
ومن جانب أخر ،فقد خصصت احلكومة ثلث النفقات املربجمة يف اإطار هذا
املرشوع لقطاعي الصحة والتعلمي بغالف مايل يناهز  100مليار درَه .وهو ما
يعكس المهية الكربى اليت تولهيا احلكومة لهذين الورشني الهامني ابعتبارهام
أحد الراكئز الساس ية لبناء ادلوةل الاجامتعية.
الس يدات والسادة،
فامي خيص التدابري اجلبائية اليت جاء هبا مرشوع قانون املالية لس نة  ،2023فاإين
أود التأكيد مرة اخرى عىل أنه قد مت الالزتام التام يف اإعدادها مبقتضيات القانون
الإطار رمق  69.19املتعلق ابلإصالح الرضييب اذلي صادق عليه الربملان بعد
مناظرتني جبائيتني حرضت فهيا أراء لك أطياف اجملمتع؛ أي مبعىن أكرث دقة،
فاإن احلكومة رمغ ثقل الالزتامات مل تلجأ اإىل مقاربة اس تثنائية ،بل أثرت الإبداع
لتحقيق التوازن من داخل الالزتامات املتوافق علهيا من طرف اكفة الفاعلني
واملُتض َّمنة يف القانون ا إلطار ،ولكن مبا يضمن حتقيق العداةل قبل حتقيق هاجس
املوارد الرضورية.
وعليه فاإن مرشوع قانون املالية لس نة  ،2023يعكس اإىل حد كبري إارادة
احلكومة لتزنيل أهداف القانون الإطار لتحقيق نظام مبسط وشفاف يوفر
الرؤية للمستمثرين ،ابملوازاة مع تكريس مبادئ العداةل والتضامن وعقلنة
الامتيازات الرضيبية.
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كام أود التوضيح مرة أخرى ابلنس بة للتدابري الرضيبية اليت هتم احملامني وبعض
املهن احلرة ،أن المر ل يتعلق برفع الرضائب بقدر ما هيدف اإىل حتسني طريقة
اس تخالص املس تحقات الرضيبية .وقد أثبتت احلكومة ذكل من خالل احلوار
اذلي فتحته مع ممثيل هذه الفئات املهنية من أجل تعميق الفهم حول هذه
التدابري ،كام جتاوبت بشلك اإجيايب مع التعديالت اليت مت اقرتاهحا .وستبقى
احلكومة منفتحة ملواصةل احلوار مع خمتلف الهيئات.
الس يدات والسادة،
ما من شك يف أن تزنيل الإصالحات الكربى واملهيلكة اليت اخنرطت فهيا
بالدان ،واليت يأيت عىل رأسها ورش امحلاية الاجامتعية ،وتأهيل قطاعات الصحة
والتعلمي ،وحتقيق النقةل النوعية يف الاستامثر ،وتعزيز المن املايئ والطايق
والغذايئ لبالدان ،يه لكها أوراش خضمة حتتاج اإىل تعبئة لك الهوامش واملوارد
الالزمة لتزنيلها بشلك مس تدام من هجة ،وللحفاظ عىل التوازانت املاكرو
اقتصادية وابلتايل تعزيز س يادتنا املالية من هجة أخرى.
وعليه فس تعمل احلكومة عىل توفري لك الهوامش املالية املمكنة ،من خالل تعبئة
املوارد الرضيبية ومواصةل تدبري المتويالت املبتكرة ،ابملوازاة مع ترش يد نفقات
السري العادي ل إالدارة ،وتفعيل اإصالح منظومة الصفقات العمومية ،وإاصالح
القانون التنظميي لقانون املالية ،اإىل جانب عقلنة تدبري احملفظة العمومية ،والرفع
من مردوديهتا.
ورمغ اجملهود املايل اذلي لكفته النفقات الإضافية اليت أملهتا الزمات املتتالية
وتداعياهتا ،منذ الس نة الوىل لظهور جاحئة كوفيد ،19-واليت شلكت ضغطا
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اإضافيا عىل ماليتنا العمومية ،اإل أن وضعيهتا تبقى متحكام فهيا ،بفضل ادلينامية
الإجيابية املسجةل عىل مس توى حتصيل املوارد العادية.
وعىل العموم ،تبقى وضعية ماليتنا متحكام فهيا ،ولعل خري دليل عىل ذكل حفاظ
بالدان عىل تصنيفها الئامتين من طرف واكةل التنقيط ادلولية (س تاندارد أند
بورز) ،اذلي أكد الفاق املس تقرة للتوازانت املالية للمملكة .وهو ما تؤكده أيضا
تقارير املؤسسات املالية ادلولية كصندوق النقد ادلويل ،ويعزز الثقة يف اس تدامة
هذه التوازانت ،رمغ هذه الظرفية ادلولية الصعبة.
حرضات الس يدات والسادة النواب احملرتمني،
تلمك اكنت بعض النقط املفصلية يف مرشوع قانون املالية وفق ما أفرزه التفاعل
والتعاون الإجيابيني بني احلكومة وبني مؤسس تمك املوقرة .وجيدر يب يف اخلتام أن
أشري ،كام أسلفت يف البداية ،أنه رمغ الصعوابت الكربى اليت تطبع الس ياق
العام اخلاريج وتأثرياته الكبرية ،فاإن احلكومة معلت عىل التفعيل المثل
ملؤهالتنا الوطنية من أجل ختطي العوائق واملثبطات اليت تفرضها الظرفية
ادلولية ،وذكل قصد ضامن اس مترار للسري وفق الاختيارات الاسرتاتيجية اليت
اعمتدهتا بالدان حتت القيادة املتبرصة لصاحب اجلالةل ،مبا يعنيه ذكل من العمل
عىل امتصاص الصدمات اخلارجية املتتالية عىل النحو اذلي جيعل بالدان قادرة
عىل تنفيذ براجمها وفق منظور التمنية الشامةل  .وعىل هذا الساس فاإن توازن
مكوانت مرشوع القانون اكن حتداي حقيقيا وصعبا ،غايته جتس يد الشعار اذلي
خيزتل مرجعيته وفلسفته ،أي :كرامة-عداةل-تنافس ية .وهو الشعار اذلي يعين
تقدما متوازاي بني الاقتصادي والاجامتعي مع احلفاظ عىل توازانتنا املالية واملاكرو
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اقتصادية ضامان للحفاظ عىل س يادة قراران املايل ،وعىل موقع بالدان كقاطرة
تمنوية يف شامل أفريقيا.
كام أن هذا التوازن اخلالق واملقاربة ا إلرادية تساَه يف اإعطاء بالدان لك مقومات
الثبات عىل مسار خدمة مصاحلنا العليا وعىل رأسها قضية الوحدة الرتابية اليت
أصبحت ابلنس بة لبالدان أمرا حمسوما وحتولت اإىل بوابة لس ياسة كربى تدفع
خبطى اثبتة حنو الاندماج الاقتصادي والتمنوي عىل املس توى اجلهوي والقاري
وفق الس ياسة احلكمية لصاحب اجلالةل نرصه هللا.
ختاما أجدد شكري لاكفة مكوانت جملسمك املوقر عىل روح املسؤولية والتعاون
اذلين أبنمت عهنام طيةل فرتة دراسة هذا املرشوع .والسالم عليمك.
أشكرمك عىل حسن اإصغائمك وتفاعلمك.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
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