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عىل  املنتدب امللكف ابملزيانية وزيرال جواب الس يد

تدخالت الس يدات والسادة النواب بلجنة املالية والتمنية 

خالل املناقشة العامة ملرشوع  الاقتصادية مبجلس النواب،

 2022 املالية س نةل ل  قانون املالية
 

 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني
 

 ،الس يدات والسادة النواب احملرتمون

   لتقدمي مجموعة من أ مام هذه اللجنة املوقرة  أ ن أ تقدم سعديني

تدخالت الس يدات والسادة رؤساء  التفاصيل يف ا طار التفاعل مع

مبناس بة املناقشة العامة  ،ابجمللسوممثيل الفرق واجملموعات النيابية 

 .2022للجزء ال ول من مرشوع قانون املالية للس نة املالية 

    وأ متىن أ ن يوفقنا هللا مجيعا يف همامنا ، بدوري عىل الهتنئةشكرمك أ

واملسؤولية امللقاة عىل عاتقنا خلدمة مواطنينا بلك تفان ونكران 

 .ذات
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   عىل ال صغاء ناحرص  قد، فالس يدة الوزيرةكام أ كدت عىل ذكل 

معان مجليع مداخالتمك ل أ ن أ نوه ابل جواء ال جيابية و، اب  ل ميكنين ا 

 . واملسؤوةل اليت مر فهيا النقاش

 ا طار التفاعل مع مداخالتمك، سأ حاول الرتكزي عىل بعض احملاور  ويف

الرئيس ية، علام أ نمك ستتوصلون بتقرير مفصل يتضمن ا جاابت 

 ومعطيات مفصةل عىل لك تساؤلتمك، واس تفساراتمك.

ور، لبد أ ن نوحض بعض املفاهمي، ااحمل ههذتفاصيل لكن قبل اخلوض يف 

اليت أ طرت  املقاربةبشلك جيل للجميع خبصوص ال مور  تََتبنََيَ حىت 

عدادان لهذا املرشوع:   ا 

أ ول: قانون املالية هو ترخيص س نوي مينحه الربملان للحكومة 

لس تخالص مجموعة من املوارد، اليت س متكهنا من برجمة الاعامتدات 

الرضورية لتزنيل التوجهيات امللكية السامية وبرانجمها احلكويم، يف ا طار 

، ومع مراعاة الظرفية مزيانيايت ومايل يضمن اس تدامة هذه املوارد توازن

عداد هذا القانون.    الاقتصادية والاجامتعية عند ا 

وهذا هو مضمون املادة ال وىل من القانون التنظميي لقانون املالية اذلي 

عداد قوانني املالية، والتصويت علهيا، وطبيعة املعلومات والواثئق  يؤطر ا 
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من  75فقا للفصل ، و من طرف الربملان االرضورية ملناقش هت واملعطيات

 ادلس تور.

عداد قانون املالية واحضة ومؤطرة وفقا للقانون التنظميي.  وابلتايل فقواعد ا 

من التوضيح، وحىت نتلكم بلغة الواقع وال رقام يف ا طار ما الزتمنا  وملزيد

م د   قَ ن  به من شفافية ووضوح اجتاه مؤسس تمك احملرتمة واجتاه املواطنني، س َ 

عداد مرشوع قانون املالية لس نة   :2022لمك التفاصيل خبصوص ا 

 فامي خيص النفقات:

  :مه. وهذه الزايدة مليار در 7,7بزايدة  مليار درمه 147كتةل ال جور

َصت ابل ساس ل   ص    للموظفني داء املتأ خرات املتعلقة ابلرتقيةخ 

أ ي أ ننا حتملنا  .2021و 2020خالل سنيت  ات اجلديدةوابلتوظيف

مكن املوظفني من ن  ماليري درمه ا ضافية يف املزيانية ل   6حوايل 

 ذلا أ تساءل، تاليتني.مت مس تحقاهتم اليت مل يس تفيدوا مهنا ملدة س نتني 

 َ ، وحنن أ ضفنا لطبقة املتوسطةالقدرة الرشائية ل  ب  رْض  ملاذا تقولون أ ننا ن

 من مس تحقاهتا املالية فئة هممة من هذه الطبقة نك   مَ ن  ماليري درمه ل   6

 ؟اليت مل تس تفد مهنا لس نتني متتاليتني

  :مليار درمه،  3,8بزايدة تقدر بـ  مليار درمه 68,6نفقات التس يري

ت هذه الزايدة بصفة أ ساس ية ل داء كتةل ال جور اخلاصة َص ص   خ  
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. وأ ود أ ن مس تخديم ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوينابل ساتذة 

التشغيل ابملؤسسات العمومية اجلهوية ليس حكرا عىل هذه  أ ن أ ؤكد

ن ادلوةل تتحمل حوايل ك جور يف  مليار درمه 20  ال اكدمييات، بل ا 

ملقدمة للمؤسسات العمومية.  وهذا ما يعين أ ن كتةل ا طار ال عاانت ا

 % من مواردان العادية. 70ال جور تس هتكل 

مليار درمه. وللتوضيح  3,5ابرتفاع بـ درمه مليار  17نفقات املقاصة: 

فقط مفليار درمه س تخصص للتدابري امل واكبة وخاصة جتديد س يارات 

النقل  حافالتتنقل التالميذ عرب  نفقات جزء من تغطيةو  ال جرة

 ،غاز البواتن) مليار درمه ملواصةل دمع املواد ال ساس ية 16، واحلرضي

 ودقيق القمح اللني(. ،والسكر

 

مليار درمه،  261هو  2022وكخالصة مفجموع النفقات العادية ملزيانية 

 مليار درمه. 29ابحتساب نفقات فوائد ادلين اليت بلغت 

 249ال ولية للموارد العادية، فقد اكنت يف حدود وحبسب التوقعات 

      ناهز ي  ، أ ي أ ننا كنا س نكون أ مام رصيد عادي سالب مليار درمه

ماليري  3-و ،2021ماليري درمه س نة  10- مليار درمه، مقابل 12-

 .2020درمه س نة 
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مليار  12حوايل  ل  و   مَ ن  ماذا يعين هذا؟ يعين بلك بساطة أ ننا كنا س َ 

 لك   شَ من خالل اللجوء ا ىل ادلين، وهذا ي   النفقات العادية درمه من

خطرا كبريا عىل ماليتنا العمومية، وخرقا ل حد القواعد ال ساس ية للقانون 

  %.6,7كام أ ن جعز املزيانية اكن سيبلغ  .التنظميي لقانون املالية

 كنا أ مام معادةل صعبة:وابلتايل 

حىت نمتكن من تغطية النفقات أ ول: ينبغي البحث عن موارد ا ضافية، 

ونفقات  ،قات املوظفنيفونعين هبا ن العادية غري القابةل للتقليص

حتقيق رصيد عادي ا جيايب ابلتايل ، وواملقاصة وفوائد ادلين ،التس يري

 ل ول مرة منذ س نتني.

ماليري درمه  9ضافة حوايل نا يف الربانمج احلكويم اب  برجمة الزتامات : نيااث

 ات الاستامثر.عىل مس توى نفق

% من الناجت ادلاخيل 5,9% ا ىل 6.7اثلثا: تقليص جعز املزيانية من 

 اخلام.

، يه املعادةل الصعبة اليت كنا أ ماهما. هذه، أ يهتا الس يدات والسادة

واس تطعنا يف وقت وجزي، وبفضل تظافر لك اجلهود، أ ن نقوم حبلها 

لقانون لوأ ن نقدم لمك مرشوع قانون مايل حيرتم املبادئ ال ساس ية 

التنظميي لقانون املالية، ويفي جبزء همم من الزتاماتنا اجتاه املواطنني، 
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ية، ويؤسس ملرحةل تقليص جحم ويضمن اس تدامة ماليتنا العموم 

ْقل قة.  املديوينة اذلي بلغ مس توايت م 

   رفع الضغط الرضييب، فقد رفعنا من املوارد اجلبائية، ليس من خالل

 بل من خالل تقوية املراقبة وحتسني مس توى التحصيل. 

   قرار املسامهة التضامنية لفائدة املقاولت حبسب مس توى ومقنا اب 

 داخيل الطبقة املتوسطة.مبمنس دون أ ن ذكل رحبها، و 

   ماليري درمه، ومل نرفع نفقات  10ورفعنا من نفقات الاستامثر بـ

نعاش الاقتصاد الوطين من  ه هذا اجملهودجَ وَ التس يري، حرصا منا أ ن ي   ل 

 :ختصيصخالل 

 5 ؛الصحة والتعلمي قطاعيلالستامثر يف  ماليري ا ضافية 

 3,5  دلمع تشغيل الش باب:مليار درمه 

  فرصة شغل  250.000اذلين فقدوا شغلهم نتيجة ال زمة عرب منحهم

والصغرى اذلي  خالل س نتني يف ا طار برانمج لل شغال الكربى

 ؛مليار درمه  2,25خصصنا هل 

  يريدون خلق مقاوةل صغرية ودلهيم صعوابت يف توفري اذلين أ و

يف ا طار برانمج انطالقة.  ةل للقروض اليت متنحها ال بناكَك   موارد م  
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أ لف  50مليار درمه تس هتدف حوايل  1,25صص لهذا الغرض خَ ت  وس َ 

 شاب مقاول.

ون ؟ بل ع  دَ فأ ين لمس مت هذا التشويش عىل برانمج انطالقة اذلي تَ 

َع خصيصا ل   ض  واكب ويعزز برانمج انطالقة ي  عىل العكس، هذا الربانمج و 

منذ انطالقه يف  ،نكَ واذلي مَ  اذلي أ طلقه جالةل املكل حفظه هللا،

ىل هناية ش تنرب  2020فرباير   24.000متويل أ كرث من  ، من2021وا 

مما س ميكن من خلق أ كرث  ،مليار درمه 5,8مقاوةل حبجم متويالت يفوق 

 منصب شغل. 76.000من 

 250  تقوية بنيات الاس تقبال )دور احلضانة( مليون درمه، ل

ال حياء الهامش ية ويف  ، خاصة يفلل طفال دون سن الرابعة

 تعمل منذ سن مبكرةال  ، لتكني ال طفال يف هذه املناطق منالقرى

 .عىل العمل وتشجيع النساء

 200 ،تفعيل الطابع الرمسي لل مازيغية يف ال دارة ل  مليون درمه

َمك  ن، العمومية ي   حقهم فئات عريضة من املواطنني من وهو ما س َ

 .دون صعوابت يف التواصل ا ىل اخلدمات ال داريةالولوج يف 
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 الس يدات والسادة،

لقد خاطبنامك بلغة الواقع وال رقام، ورشحنا لمك كيف أ عددان هذا 

  املرشوع، واجملهود الكبري اذلي بدلناه يف ظل مجموعة من ال كراهات. 

لمك يف نفس الوقت املعادةل الصعبة اليت معلنا عىل حلها ل جياد  ورشحنا

التوازن الرضوري بني الوفاء ابلزتاماتنا، وحتقيق رصيد ا جيايب ميكننا من 

ضامن اس تدامة مواردان العمومية، وتقليص جعز املزيانية هبدف 

 استرشاف أ فاق تقليص جحم املديونية.

 أ ن تطلبوا منا حل معادةل أ كرث تعقيدا، تتطلب يف نفس الوقت: لكن

 الرفع من الاستامثرات العمومية؛ 

 عدم اللجوء للمديونية؛ 

 ؛عدم الرفع من املوارد الرضيبية 

 ؛ تقليص العجز 

 حتقيق رصيد عادي ا جيايب؛ 

 ....ا ىل غري ذكل من املطالب املتناقضة 

صعوبة يف التعامل  أ جدا شاكل كبري ين أ مام نفامسحوا يل أ ن أ صارحمك بأ  

 ، وأ مام معادةل صعبة يس تعيص عيل حلها. فساعدوين من فضلمك.معه
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 الس يدات والسادة،

بعد تقدمي هذه التوضيحات اليت ارتأ ينا أ هنا هممة لتقريبمك من الظروف 

اليت أ عددان فهيا هذا املرشوع، سأ حاول أ ن أ جيب عىل تساؤلتمك من 

 :التاليةاحملاور خالل 

  ،اذلي يتوقون فاملوضوعية تقتيض أ ن نقول احلقيقة اكمةل للمواطنني

 جيب لنتظاراهتم امللحة. ت للبدائل الرضورية اليت تس  

 ابرتفاع ال سعار وربطه ابحلكومة.احملور ال ول: يتعلق 

ول، املوضوعي أ ن ننسب حلكومة مل تكل شهرها ال   هل من

  ؟مجموعة من املواد الزايدات املسجةل عىل مس توى أ سعار

 املغرب يف ارتفاع ال سعار يتسارعبدأ   العامل، دول ابيق غرار عىلف

، أ ي يف عهد احلكومة 2021 أ بريل شهر من ابتداء ملحوظ بشلك

 السابقة.

 عىل 2020 س نة خالل سالب منحى يف تتجه اكنت أ ن فبعد

 خالل ال سعار زايدات يف تسارع تسجيل بدأ   العامل، مس توى

 بنس بة الاس هتالك عند ال سعار مؤرش ارتفع حيث ال خرية، ال شهر

 ش تنرب يف ال ورو منطقة يف% 3.4و املتحدة الولايت يف% 5.4

. الزمن من عقد منذ املسجةل ارتفاعا ال كرث املعدلت ويه املايض،

 الغذائية املواد احتساب دون للتضخم، ال سايس املكون وبلغ
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% 1,9 و املتحدة الولايت يف% 4 ،ذات ال سعار املتقلبة والطاقية

 .ال ورو منطقة يف

غري املواد  نةأ ث  تزايد ابخلصوص اىل ببالدان هذا الارتفاعيعزى و 

 قدرهمبا  "النقل" نتيجة الارتفاع احلاد يف أ سعار %2 ـب الغذائية

، يف حني جسلت أ ثنة %2,1حذية ب وال   لبسةوكذا ال   7,1%

 خالل نفس الفرتة.  %0,7  يتجاوزاملواد الغذائية ارتفاعا طفيفا مل

احملددة، واليت  ال ثنة ذات ومن انحية أ خرى، عرفت أ سعار املواد

خالل  %1,3من سةل املنتوجات املس هتلكة، ارتفاعا ب  %22متثل 

 %1,2السابق )+ ابلعام تقريًبا مقارنة متغرية نفس الفرتة، وبوترية غري

 الطبية واخلدمات الطرق عىل الراكب نقل يف الزايدات ( ، نتيجة

 والتبغ.

جامل ميكن اجلزم بأ ن  رتفاع احلايل اليت أ دت اىل الا العواملوا 

تبقى ذات طابع  ويف بالدان، يف العامل لل سعار عند الاس هتالك

 :ـظريف ترتبط أ ساسا ب

 يف جل  الانتعاش الاقتصادي املزتامن وال قوى من املتوقع

 اقتصادايت العامل.

  الارتفاع الكبري يف أ سعار منتجات الطاقة يف ال سواق ادلولية

عادة بناء  والناجت أ ساسا عن التسارع حنو الزتود ابحملروقات وكذا ا 
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اخملزوانت اليت اكنت قد بلغت مس توايت منخفضة خالل أ زمة 

 .19-كوفيد

 الحةالاضطراابت املس مترة يف سلسةل التوريد العاملية وحركة امل 

 ادلولية.

ع تراجع هذه العوامل ذات الطابع الظريف من املنتظر أ ن و م

حيث  ،معتدةليسجل معدل التضخم اس تقرارا حول مس توايت 

 %1من املرتقب أ ن يسجل هذا املعدل عىل املس توى الوطين

 .2022س نة  % 1,2و  2021س نة 
 

  اليت أ ىت هبا هذا املرشوع،  امجلركية : يتعلق ابلتدابري اجلبائيةالثايناحملور

 وسأ حاول ال جابة عىل مجموعة من التساؤلت هبذا اخلصوص:

 :مع  2022مدى تطابق مقتضيات مرشوع قانون املالية لس نة  أ ول

وتوصيات  تزنيل مقتضيات القانون ال طار املتعلق ابل صالح اجلبايئ

 املناظرة الوطنية الثالثة حول اجلباايت:

أ ن توصيات املناظرة الوطنية حول بالتذكري هبذا اخلصوص، أ ود 

طار. وقد نص هذا ال  قانون الاجلباايت متت بلورهتا من خالل مقتضيات 

سيمت تزنيهل بشلك تدرجيي أ خدا بعني  ،القانون عىل أ ن ال صالح اجلبايئ

اليت سيمت تزنيلها داخل أ جل مخس  ،الاعتبار التدابري ذات ال ولوية

 س نوات.
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فا ن التدابري اجلبائية املقرتحة يف  يل،زن يف الت التدرج وانسجاما مع مبدأ  

تندرج يف ا طار الرشوع يف تزنيل  ،2022مرشوع قانون املالية لس نة 

يف  تطابق، وت املنصوص علهيا يف القانون ال طارالتوهجات وال هداف 

 مع خمرجات المنوذج التمنوي اجلديد. مجملها

  :يئ وتوس يع وعاء الرضيبة فامي خيص التخفيف من العبء اجلبااثنيا

ال هداف  ا حدى، أ ود التأ كيد عىل أ ن هذه العنارص تشلك وماكحفة الغش

 ال ساس ية للقانون ال طار املتعلق ابل صالح اجلبايئ.

مت ختفيض سعر الرضيبة عىل  ،ويف ا طار ختفيف العبء اجلبايئ

 .%28ا ىل  %31من  2020الرشاكت الصناعية ابتداء من س نة 

ختفيض سعر احلد ال دىن  ، ا ىل جانب%27مواصةل ختفيضه ا ىل  ستمتو 

  %0,45ا ىل  %0,50للرضيبة من 

 أ ما توس يع الوعاء الرضييب فسيمت عرب:

الترضيب التدرجيي لبعض القطاعات والعمليات املعفاة حاليا   -

دماج القطاع غري املهيلك   ؛وكذكل ا 

وتكثيف  ،اجلبايئوالغش  ،نة القانونية حملاربة المتلصاتعزيز الرتس  -

العقوابت الزجرية يف حق اخملالفني اذلين يقومون بعمليات تدليس 
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و هو ما مت التنصيص  .أ و صورية ،أ و بتقييدات حماسبية مزورة

 . 2022عليه يف مرشوع قانون املالية لس نة 
 

 أ ود التأ كيد عىل أ نحلد من التحفزيات اجلبائيةيتعلق ابفامي : اثلثا ، 

عىل أ نه  "   2القانون ال طار املتعلق ابل صالح اجلبايئ قد نص يف املادة 

يتعني عىل ادلوةل من أ جل تزنيل س ياس هتا اجلبائية أ ن تأ خذ بعني 

تشجيع الاستامثر املنتج للقمية املضافة واحملدث لفرص  الاعتبار].....[

 الشغل ذات جودة "

عىل أ ن الامتيازات اجلبائية  8لكن القانون ال طار نص ابملقابل يف املادة 

ل بصفة اس تثنائية من أ جل ضامن ترش يد التحفزيات الرضيبية.   ل متنح ا 

خيضع لك حتفزي جبايئ دلراسة مس بقة من طرف وس نعمل عىل أ ن 

ذا أ مكن للمس تفيدين  أ ي حتفزي ا حداث لن يمتو  ،احلكومة يف حاةل ما ا 

 دمع معويم مبارش من هذا التحفزي احلصول عىل امتياز مماثل يف شلك

 طبقا للنصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل.

ا جناز تقيمي دوري لل اثر الاقتصادية والاجامتعية س نعمل عىل كام 

للتحفزيات اجلبائية املمنوحة، وذكل هبدف الاحتفاظ هبا أ و مراجعهتا أ و 

 حذفها حسب احلاةل.
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املالية منكبة حاليا عىل دراسة النفقات الاقتصاد و ولال شارة فا ن وزارة 

أ خذا بعني  ،وكيفيات تقيميها من أ جل اختاد التدابري املناس بة ،اجلبائية

اثر الاجامتعية والاقتصادية املرتبطة بلك صنف من الاعتبار ال  

 النفقات.

 خيص تكريس العداةل اجلبائية لفائدة اجلهات ال قل جاذبية  فامي: رابعا

التمنية الرتابية وتعزيز العداةل اجملالية تعترب  ن أ ؤكد عىل أ ن، أ ود أ  لالستامثر

من ال ولوايت اليت نص علهيا القانون ال طار املتعلق ابل صالح اجلبايئ 

الامتيازات  . لكن يف املقابل، نص نفس القانون عىل أ نالسالف اذلكر

ل بصفة اس تثنائية وفق رشوط ومعايري حيددها القان ون، اجلبائية ل متنح ا 

 وذكل ضامان لرتش يد التحفزيات اجلبائية.

فزي الاستامثرات يف خمتلف املناطق جيب أ ن ا ن حت، فمن هذا املنطلقو 

عاجل مشالك هذه املناطق بشلك مشويل يتجاوز يمت يف ا طار اسرتاجتية ت  

ويأ خذ بعني الاعتبار مجيع العوامل اليت تسامه يف حتسني  ،البعد الرضييب

واليد العامةل  ،والبنيات التحتية ،وتوفري املناطق الصناعية ،مناخ ال عامل

 والتكوين املهين، ووسائل المتويل، ا خل. ،املؤهةل
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هناك مجموعة من النقط متث ا اثرهتا خبصوص املقتضيات اجلبائية 

 وامجلركية:

ذلكل، فوضع خمططات وبرامج دلمع الاستامثر عىل املس توى اجلهوي 

يعترب من ال وليات اليت تعمل علهيا  ،خصوصا ابلنس بة للمناطق الهشة

ويف ا طار ال هداف املسطرة  ،احلكومة يف ا طار تفعيل اجلهوية املتقدمة

 يف املرشوع احلايل مليثاق الاستامثر.

 أ ثر تطبيق حذف تصاعدية أ سعار اجلدول يتعلق بفامي : خامسا

، أ ود احلايل للرضيبة عىل الرشاكت ابلنس بة للمقاوةل الصغرية واملتوسطة

أ ن معظم املقاولت  ، لل سف،ني   بَ ال شارة ا ىل أ ن املعطيات املتوفرة ت  

وابلتايل فهيي ل تؤدي يف هذه احلاةل  ،ح ابلعجزَص   الصغرى واملتوسطة ت  

 سوى احلد ال دىن للرضيبة فقط.

 300.000أ ما ابلنس بة للمقاولت الصغرى اليت حتقق رحبا ل يتجاوز 

وهذه  ،فقط %10درمه فا هنا تؤدي هذه الرضيبة بسعر نس يب حمدد يف 

 صال من تصاعدية أ سعار اجلدول احلايل للرضيبة.الفئة ل تس تفيد أ  

مرشوع قانون من  3سادسا: فامي يتعلق ابملقرتح اذلي جاء يف املادة 

ا ىل حذف املقتضيات املتعلقة بدائرة امجلارك ، ويريم 2022املالية لس نة 

(RAYON DES DOUANES) أ ود التوضيح ، من مدونة امجلارك
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تنص عىل أ ن  ،امجلارك احلاليةمن مدونة  24مقتضيات الفصل بأ ن 

دارة امجلارك ت  بقاء فا ن ال  وابلتايل  ،مبجموع الرتاب امجلريك هابارش معل ا 

لن يؤثر ، و عىل املقتضيات املنظمة لدلائرة امجلركية مل يعد ذي جدوى

دارة ل داء  امجلارك بأ ي شلك من ال شاكل عىل كيفية وجمال تدخل ا 

 املهام املنوطة هبا عىل أ مكل وجه.

 

  هيم التساؤلت واملالحظات اليت مهت قطاعي الصحة الثالثاحملور :

يف أ ن احلكومة تضع هذين القطاعني  عىل والتعلمي، وهنا أ ود التأ كيد

 .مقدمة أ ولوايهتا ا ىل جانب التشغيل

ففامي خيص قطاع الصحة، مفن ال كيد أ نه مت بدل جمهودات كبرية خالل 

ل القطاع، لكن ابلرمغ من ذكل  الس نوات املاضية من أ جل الهنوض هبذا

كراهاتتزال هناك عدة  هيلكية حتول دون سري منظومتنا الصحية  ا 

 .بفعالية وجناعة

ومن أ مه هذه ال كراهات اليت تطرقت لها العديد من التدخالت،  واليت 

 معلنا عىل تشخيصها:

   تعاقب مجموعة من ال صالحات دون ا حداث تغيري حقيقي يف

 ؛القطاع
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  اذلي يفامقه غياب و  ،يف املوارد البرشية البنيوي الكي والنوعيالعجز

 عدم جاذبية نظام الوظيفة العموميةو  ،لهذه املوارد توزيع هجوي عادل

 وجهرة املوارد البرشية املكونة ابملغرب ،حمدودية القدرات التكوينيةمع 

ابل ضافة ا ىل القيود املتعلقة مبامرسة ال جانب للطب  ،لبدلان أ خرى

 ؛ 131.13واليت مت جتاوزها من خالل تعديل القانون رمق  ملغرباب

 ،فبالرمغ مما  عرض حصي غري متاكئف ل يس تجيب لتطلعات املواطنني

واخلاص من تطورات هممة خالل  ،عرفه العرض الصحي العمويم

نه لزال متسام ب  أ ساسا  علقمتعددة تت نقائصالس نوات ال خرية فا 

بعدم الامتثال ملعايري اخلريطة الصحية فامي يتعلق بتوطني املنشأ ت 

 جلذب القطاع اخلاص؛ حتفزيات واقعية غيابو  ،موميةالصحية الع

  ضعف حاكمة املنظومة الصحية املتسمة بغياب التنس يق بني

ضعف التاكمل بني القطاعني العام واخلاص يف ظل و  ،امكوانهت

ت، ابل ضافة ا ىل ضعف حاكمة غياب مسار منسق للعالجا

مس تقةل مما  صورةوةل مسرية بلدلمكرافق  بنظاهمااملستشفيات ارتباطا 

لموارد ل توظيف أ مثلول ميكهنا من  ،لياوما دارايا   هامن اس تقالل  حيد

  البرشية واملالية بني خمتلف املستشفيات داخل اجلهة.

ورش الواكبة ملو وبناء عىل هذا التشخيص اذلي نتقامس معامله الكربى، 

وضعت الكبري للحامية الاجامتعية اذلي أ عطى انطالقته جالةل املكل، 
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رتكز عىل تل صالح املنظومة الصحية احلكومة اسرتاتيجية واحضة املعامل 

 :أ ربعة مبادئ توجهيية

  وضع نظام أ سايس خاص ابل طر تمثني املوارد البرشية من خالل

، موازاة ال عامل الطبية املنجزةال جر حسب عدد الطبية يقوم عىل 

املتعلق مبزاوةل همنة الطب من طرف  131.13 رمق القانونمع تفعيل 

ال جانب ابملغرب لمتكيهنم من ممارسة املهنة وفق نفس الرشوط 

 .ن املغاربةاملطبقة عىل نظراهئم م

 تأ هيل مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية  تأ هيل العرض الصحي عرب

قلميية واجلهوية واجلامعية، مع  لزامية مأ سسة واملراكز الاستشفائية ال  ا 

مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية عرب  الولوج ا ىل مسكل العالجات

  .طبيب عامعرب أ و 

 اجملموعات الصحية وذكل عرب ا حداث  حاكمة املنظومة الصحية تعزيز

 حول املراكز الاستشفائية اجلامعية ؛ الرتابية

 ادلقيق  التعقب والتتبع مندمج ميكن مننظام معلومايت  ا حداث

 املتدخلني منلك مريض عرب ملف طيب مشرتك بني اكفة ملسار 

لـتأ مني والهيئات املدبرة ل  ،وخاصة(ومية مؤسسات حصية )مع

 ة. نَ ن   قَ والهيئة امل   عن املرض الصحي
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درمه  ماليري 6 ويف هذا ال طار خصصت احلكومة مزيانية تقدر بـ

وهو ما يشلك زايدة  .وتعزيز جتهزياهتا الاستشفائية، لتأ هيل البنيات

. وسرتتكز 2021+ مقارنة مع س نة %64أ ي  مليار درمه 2,7قدرها 

 ال جراءات الرئيس ية عىل ما ييل:

 اذلي ا طالق بناء املركز الاستشفايئ اجلامعي اجلديد ابن سينا ،

 ؛مليار درمه 1,1س تخصص هل 

  فعيل التغطية الصحية الشامةل، لس امي من خالل ال عداد لبدء ت

ابعامتدات لرعاية الصحية ال ولية ل ةمؤسس 1.500حوايل  أ هيلت

 مليون درمه؛ 500تقدر بـ

 اجلهوية  من املراكز الاستشفائية 30حوايل  أ هيلبناء وت مواصةل

قلميية  ا ضافية لالعامتدات  مليون درمه 600من خالل رصد وال 

 ؛ليار درمهواملقدرة مب ا ال جراء اخملصصة س نواي لهذ

  مليون درمه. 500بـ  نظام معلومايت مندمج ا حداثدمع 
 

  فامي يتعلق بقطاع التعلمي: أ ود التفاعل مع تدخالتمك من خالل تقدمي

 ال جاابت التالية:

أ ول: خبصوص ما أ ثري خبصوص ال ساتذة أ طر ال اكدمييات اجلهوية للرتبية 

والتكوين، أ ان ل أ فهم ملاذا ل زال البعض ول ية غاية؟ مصا عىل اس تعامل 

بصفة هنائية عن لكمة التعاقد وال ساتذة املتعاقدين، خاصة وقد مت التخيل 
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سايس خاص بأ طر أ  نظام اعامتد ومت ، 2018التعاقد ابتداء من يوليوز 

قرار التوظيف النظايم لهؤلء ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ، وا 

خضاع اذلين س بق توظيفهم مبوجب عقود لهذا النظام  ال ساتذة وا 

 ال سايس. 

البالغ عددمه  ال اكدمييات أ طرومبوجب هذا النظام، يس تفيد 

أ س تاذا عىل غرار موظفي املؤسسات العمومية ال خرى، من  102.000

مجيع الضامانت واحلقوق اخملوةل للموظفني النظاميني ابلوظيفة العمومية، 

سواء فامي يتعلق برشوط وكيفيات التوظيف والرتس مي وال جور والرتيق 

اء من يوليوز واحلركية وغريها، ا ضافة ا ىل نظام التقاعد، حيث مت ابتد

 من الاخنراط يف نظام املعاشات املدنية هؤلء ال ساتذةمتكني  2021

(CMR) عىل غرار زمالهئم ابلوظيفة  01.21القانون رمق  مبوجب

 ( .RCAR) قاعدتبدل من النظام امجلاعي ملنح رواتب ال العمومية، 

كام أ ن اعامتد التوظيف اجلهوي لل ساتذة عىل مس توى ال اكدمييات 

هوية للرتبية والتكوين، يندرج يف ا طار تزنيل ورش الالمتركز ال داري اجل 

اذلي ما فتئمت تطالبون به، حيث س ميكن هذه ال اكدمييات من حتديد 

وتلبية حاجياهتا احلقيقية من املوارد البرشية عىل الصعيد الرتايب، مع 

ة ضامن مرونة وجناعة أ كرب يف تدبري هذه املوارد، مبا يضمن حتسني جود

 التعلمي.

ماكنيات مالية ا ضافية أ م  اثنيا: خبصوص مدى حاجة قطاع التعلمي ا ىل ا 

لهي   معا.اما ىل احلاكمة يف تدبري هذه ال ماكنيات؟ أ قول بأ نه يف حاجة ا 
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 :هبدف% 40ستامثر لقطاع التعلمي بـ ولهذا الغرض رفعنا من مزيانية الا

 تنفيذ برانمج تعممي التعلمي ال ويل من خالل ا حداث وتأ هيل  ترسيع

متدرس  كنس بة %100هبدف بلوغ  وكذا تس يريها وجتهزي احلجرات

ويف هذا ال طار، مت ختصيص  .2028س نة  يف أ فقال ويل  لتعلمياب

 2022مليار درمه لهذا الربانمج برمس س نة  1,9 يناهزغالف مايل 

  .مليون درمه لتس يري أ قسام التعلمي ال ويل 940مهنا 

 من خالل بناء مؤسسات تعلميية لس امي  ،العرض املدريس تعزيز

مليار درمه  2,3جديدة، حيث سيمت ختصيص غالف مايل قدره 

 230، مما س ميكن من بناء ما يقارب 2022لهذا الغرض برمس س نة 

داخلية مقابل  43مدرسة جامعاتية و 30مؤسسة تعلميية مهنا 

 مؤسسة خالل الس نوات الاخرية؛ 160متوسط ا حداث يناهز 

  ـتأ هيل البنيات التحتية والتجهزيات املدرس ية بغالف مايل يقدر ب 

 .مليون لستبدال البناء املفكك 560مليار درمه، مهنا  2,56

ة، اليت تعترب مجيعها مشجع بعض املؤرشات طورتجب حيجيب أ ل اثلثا: 

ذكل  نَي بَ تَ كام  التعلمي ناداء نظام أ   ةمن حيث جود ةاملس متر  وجه القصورأ  

 ،  PISAيف العامل ةتقدم القراء دىلقياس م ةادلولي اتادلراس خالل من

   .TIMSSيف الرايضيات والعلوم اميت يللتق و 

عىل جعل حتسني جودة  احلكومة س تعمللهذه املعطيات،  واعتبارا

 وذكل عرب: ،صالح الرتبويات ركزية من راكئز ال  مَ ل  عَ التَ 
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جودة تطوير  عرب الكفاءات للفاعلني الرتبويني تعزيز القدرات وأ ول: 

ل جراء وسيمت تفعيل هذا ال   .تكوين ال ساتذة من أ جل تعزيز كفاءاهتم

، ية واملس مترة للفاعلني الرتبوينيتعزيز التكوينات ال ساس   س امي من خالل

 مليون درمه لهذا الغرض.  500مت رصد غالف مايل يقدر ب  وقد

تأ هيل البنيات التحتية وجتهزيات مليون درمه، ل  400كام سيمت ختصيص 

 ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين واملراكز التابعة لها.

قرار اثنيا:  وضع ا طار  املنظومة الرتبوية، عرباحلاكمة اجليدة يف تدبري ا 

منظومة الرتبية والتكوين، والرفع جودة تطوير ل  تعاقدي اسرتاتيجي شامل

ال داء عىل أ ساس عرب عقود جناعة من مردوديهتا وحتسني جودهتا 

الفاعلني ابلقطاع بدءا ابلقطاعات  هداف بني خمتلفالزتامات حول ال  

ىل ا  ووصول  ،وال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين ،الوزارية الوصية

 .لتعلمييةت ااحللقة الفاعةل عن قرب ويه املؤسسا

  ابجلهوية يتعلق الربعاحملور: 

توطيد خيار اجلهوية كخيار  عىلأ ود التأ كيد عىل أ ن احلكومة حريصة 

داري للمملكة فقط ولكن  ،دس توري ودميقراطي، ليس كهنج س يايس وا 

أ يضا كبديل تمنوي لتعرث الس ياسات العمومية املركزية واملمركزة يف القضاء 

عىل التفاواتت اجملالية فامي خيص الاستامثرات والولوج ا ىل اخلدمات 
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العمومية ال ساس ية، وابلتايل انعاكس ذكل عىل التوزيع العادل للرثوة بني 

 .اجلهات

ة من ادلوةل ا ىل اجلهة وذلكل، سيمت العمل عىل نقل اختصاصات واسع

ابملوازاة مع حتويل املوارد املادية والبرشية الاكفية ذلكل، وعىل حنو يضمن 

الاس تقاللية يف التدبري املايل وال داري للجهة، وجيعل من هذه ال خرية 

قطبا تمنواي حقيقيا ورافعة للتمنية البرشية والارتقاء الاجامتعي ورشياك 

 .أ ساس يا لدلوةل

واكبة اجلهات لترسيع تزنيل برامج التمنية ملويل احلكومة أ مهية كبرية كام س ت  

اليت سيمت متويلها يف  ،الربامج ذات ال ولويةو  املشاريع : وخاصةاجلهوية

. وسيمت العمل كذكل عىل الترسيع برامج بني ادلوةل واجلهات-ا طار عقود

  .داريبتزنيل ورش الالمتركز ال  

 

 حماور أ خرى:

 تؤثر عىل املقاولتأ جال ال داء  -

 مجموعة من ا صالح شامل ملنظومة أ جال ال داء من خالل مت وضع

 :ال جراءات

 ؛ توحيد أ جال ال داء ابلنس بة للك الطلبيات العمومية وختفيضها 

 ؛ توضيح املسؤوليات بني لك املتدخلني 
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  ،عداد كشوفات تفصيلية مؤقتة شهراي أ و لكام دعت الرضورة ذلكل ا 

والتوريدات واخلدمات املنجزة، تكون مبثابة حمرض عن لل شغال 

اخلدمة املقدمة من طرف املقاوةل، تعمتد ك ساس ل داء دفوعات 

 ؛ مس بقة ا ىل املقاول

   ال مر بدفع وأ داء النفقات املتعلقة ابلطلبيات العمومية داخل أ جل

من معاينة اخلدمة املنجزة للعمل  ابتداءيوما  60أ قصاه س تون 

 ؛  بية العموميةموضوع الطل 

  فوائد التأ خري بقوة القانون ودون طلب مس بق من طرف أ داء

صاحب الصفقة، مبجرد عدم ال مر بدفع املبالغ املس تحقة وأ داهئا 

 ؛ يوما 60داخل أ جل 

  قدام متكني احملاسب العمويم من أ داء فوائد التأ خري، يف حال عدم ا 

 أ مر ابدلفع.ال مر ابلصف عىل ذكل، يف ا طار النفقات دون سابق 

معدل أ جال ال داء عرف اخنفاضا ملموسا، حيث ا ن متوسط أ جل أ داء 

النفقات املتعلقة ابلصفقات العمومية من طرف مصاحل ال مرين ابلصف 

 37ا ىل  2017يوما برمس س نة  58و احملاس بني العموميني قد تقلص من 

 .2019يوما س نة 
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 يوما 33,04بلغ  قد أ جال ال داءفان معدل  2020اما ابلنس بة لس نة 

 ابلنس بة للجامعات الرتابية. يوما 35,17ابلنس بة لدلوةل و

 .اس تفادة املقاولت الصغرى من الصفقات العموميةضعف 

من التدابري اليت من شأ هنا نصت منظومة الصفقات العمومية عىل مجموعة 

 من بيهنا : ،دمع ولوجية املقاوةل الصغرى و املتوسطة للصفقات العمومية

لزام صاحب املرشوع بتخصيص  .1 % من املبلغ املتوقع  30ا 

للصفقات برمس لك س نة مالية للمقاوةل الوطنية الصغرى واملتوسطة 

والتعاونيات واملقاول اذلايت. ويتعلق ال مر ابملبالغ ال جاملية لالعامتدات 

املالية اخملصصة من طرف صاحب املرشوع للصفقات اليت ينوي طرهحا 

 لية ؛برمس لك س نة ما

ماكنية حتصيص الصفقة) .2 ذا allotissementالتنصيص عىل ا  ( ا 

اكن هذا التحصيص من شأ نه أ ن يشجع مشاركة املقاوةل الوطنية 

 الصغرى واملتوسطة ؛

س تفادة من ال فضلية لفائدة املقاوةل الوطنية اخلاصة بصفقات ال   .3

ال شغال وادلراسات املرتبطة هبا، حيث متنح أ فضلية للعروض املقدمة 

من طرف املقاولت الوطنية، عندما تتقدم مقاولت أ جنبية بتعهدات 

لهذه الصفقات. ويمت ذكل من خالل ا ضافة نس بة مائوية ل تتعدى مخسة 
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%( ا ىل مبالغ العروض املالية املقدمة من طرف  15عرش يف املائة )

 املقاولت ال جنبية ؛

لزام أ حصاب املشاريع عىل التنصيص يف دفاتر الرشوط ا .4 خلاصة ا 

اس تعامل املنتوجات الوطنية يف ا طار الصفقات و عىل ال فضلية الوطنية 

 العمومية لكام اكن ذكل ممكنا ؛

بصفة عامة  وضع ا طار قانوين لتطوير القدرات المتويلية للمقاولت .5

قرار املرسوم رمق  خاصة ملقاوةل الصغرى واملتوسطة بصفةوا  272وذكل اب 

تعلق ابلتسبيقات يف جمال وامل  2014ماي  14الصادر يف  2 14

 الصفقات العمومية ؛

 ابلنس بة توفري حامية فعاةل لنظام متويل الصفقات العمومية .6

ن خالل م،عىل اخلصوص للمقاولت عامة واملقاوةل الصغرى واملتوسطة

املتعلق برهن الصفقات العمومية،  112 13املصادقة عىل القانون رمق 

فرباير  19الصادر يف  1 15 05الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

 ؛ 2015

و ل  تقدمي عروض يف ا طار التجمعات، حيث ميكن للمتنافسني .7

الصغرى واملتوسطة ، مببادرة مهنم، أ ن يكونوا بيهنم  تاملقاول س امي

 جتمعات لتقدمي عرض.



27 
 

ماكنية املشاركة يف الصفقات العمومية يف ا طار التعاقد من  .8 ا 

وع أ ن ينص يف دفرت الرشوط الباطن، حيث ميكن لصاحب املرش 

ذا قرر التعاقد من  لزام صاحب الصفقة، ا  اخلاصة عىل بند يمت مبقتضاه ا 

س ناده ا ىل أ حصاب أ عامل مقميني  الباطن بشأ ن جزء من الصفقة، اب 

 ابملغرب وخصوصا املقاولت الصغرى واملتوسطة.

ماكنية الاس تفادة من أ عامل بناء عىل س ندات .9  ةتعلقالطلب امل  ا 

جناز أ شغال أ و خدمات وذكل يف حدود مائيت أ لف ابقتناء  توريدات واب 

الالية تس تفيد   الرسوم علام ان هده ( درمه مع احتساب 200.000)

 .املقاولت الصغرى واملتوسطة مهنا حصاي

ثبات كفاءات ومؤهالت املتنافسني  .10 تبس يط املساطر املتعلقة اب 

ابلنس بة لل عامل العادية اليت يكون موضوعها ا جناز خدمات ميكن تقدميها 

بدون مواصفات تقنية. ويف هذا الصدد ل يتطلب ال دلء، يف ا طار 

امللف التقين، ابلشهادات اليت يسلمها أ حصاب املشاريع العامون أ و 

جال الفن اذلين أ جنز املتنافس حتت ا رشافهم ال عامل اخلواص أ و ر 

 املذكورة.

لزام صاحب املرشوع ) .11 ( بنرش لحئة maître d’ouvrageا 

س نادها للمقاولت املتوسطة والصغرى  الصفقات العمومية اليت مت ا 

والتعاونيات واملقاولني اذلاتيني برمس الس نة املالية املنصمة، عرب بوابة 
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وذكل من أ جل دمع مبدأ  الشفافية يف جمال الصفقات  الصفقات العمومية،

العمومية وتسهيل تتبع مدى احرتام أ حصاب املشاريع لال جراء املتعلق 

 % من املبلغ املتوقع للصفقات لهذه الفئة من املتنافسني ؛30بتخصيص 

لزام صاحب املرشوع ) .12 ( بنرش لحئة maître d’ouvrageا 

براهم ا خالل الس نة املنصمة، عرب مقتضبة لس ندات الطلب اليت مت ا 

بوابة الصفقات العمومية، وتتضمن هذه الالحئة العدد ال جاميل لهذه 

 nature desالس ندات ومبلغها ال جاميل موزعا حسب نوعية ال عامل )

prestations براز احلصة اليت انلهتا املقاولت املتوسطة والصغرى ( مع ا 

تعزيزا ملبدا  الشفافية وتكريسا ملبدا   والتعاونيات واملقاولني اذلاتيني، وذكل

 املنافسة يف جمال الصفقات العمومية.
 

 الس يدات والسادة النواب احملرتمون،

النواب والسادة تلمك اكنت أ مه ال جوبة عىل تساؤلت الس يدات 

احملرتمني واليت حاولت من خاللها بسط أ مه الرهاانت والتوهجات 

، واليت 2022احلكومية من خالل مرشوع قانون املالية للس نة املالية 

س تكون لنا فرصة الوقوف علهيا عن قرب من خالل املناقشة التفصيلية 

عىل التفاعل البناء لمك الشكر  ل يفوتين أ ن أ جدد كامللمرشوع، 

 .وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم ايب مع مضامينه.وال جي


