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الاقتصاد واملالية عىل تدخالت  ةوزير ة جواب الس يد

الس يدات والسادة النواب بلجنة املالية والتمنية الاقتصادية 

 خالل املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية مبجلس النواب،

 2022 املالية س نةل ل 
 

 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني
 

 ،الس يدات والسادة النواب احملرتمون

   أ مام هذه اللجنة املوقرة للجواب عىل تدخالت  أ ن أ تقدمسعدين ي

الس يدات والسادة رؤساء وممثيل الفرق واجملموعات النيابية 

مرشوع قانون مبناس بة املناقشة العامة للجزء ال ول من  ،ابجمللس

 .2022املالية للس نة املالية 

 لمك يف نفس الوقت اد  ب  نشكرمك أ ان وزمييل الس يد الوزير، ون   ،بداية

ايها املواطنون املغاربة لمتثيلهم يف  الهتنئة عىل الثقة اليت منحمك ا 

هذه املؤسسة احملرتمة، وادلفاع عن قضاايمه وانشغاالهتم، سواء من 

 املعارضة، بلك مسؤولية وموضوعية.موقع ال غلبية أ و 
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  السادة النائبات و  الس يدات أ توجه ابلشكر لاكفةكام أ ود أ ن

 هتم وحرصهم عىل أ نتعبئ عىل النواب احملرتمني، أ غلبيًة ومعارضًة،

جيابية ومسؤوةل متر هذه املناقشة معان بلك اأ نصتن. لقد يف أ جواء ا   ا 

، مما الشك فيه، اليت ،الحااكمك وسساؤالكمك وانتقاداكمك الهادفةمل

ىل حتسني مضامني هذا املرشوع مبا ينسجم والتوجهيات  كريم ا 

 املغاربة السامية لصاحب اجلالةل نرصه هللا، ويس تجيب النتاارات

 بالدان والعامل. الارفية الاس تثنائية اليت متر هبا وتطلعاهتم يف هذه

  ،احلكومة. ل قانون مايل لهذه أ و  هوهذا املرشوع فكام تعلمون

انكبت احلكومة، مبارشة بعد سشكيلها  وكمثينا مهنا للزمن الس يايس،

دخال  ونيلها ثقة جالةل املكل حفاه هللا وثقة جملسمك املوقر، عىل ا 

ورية عىل هذا املرشوع مبا ميكن، من هجة، من التعديالت الض 

 يف خطابه ةتفعيل توجهيات جالةل املكل حفاه هللا املتضمن

بة افتتاح الس نة الترشيعية، ومن هجة أ خرى، من مبناس   السايم

هذا، مع ال خذ بعني الرشوع يف تزنيل الزتامات الربانمج احلكويم. 

الاعتبار رضورة الاخنراط يف مسار اس تعادة توازانتنا املالية، اليت 

 تأ ثرت بشلك واحض نتيجة ال زمة.

  للتأ سيس لتعاون  منطلقا نمتىن صادقني أ ن ككون هذه املناس بةو

ممثر وبناء مع مؤسس تمك احملرتمة، حىت نتمكن معا من رفع 
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طالق اليت تواجه بالدان يف الارف الراهنالتحدايت  ، وا 

اال صالحات وال وراش الضورية اليت سس تجيب النتاارات 

  املواطنني امللحة وعىل رأ سها الشغل والتعلمي والصحة.
 

 ن،الس يدات والسادة النواب احملرتمو

طوال مدة املناقشة  ناحرص  قدكام أ كدت عىل ذكل يف بداية لكميت، ف

معان مجليع مداخالكمك العامة عىل اال صغاء نوه ابملس توى ن البد أ ن و، اب 

مة قي  مالحااكمك وسساؤالكمك وانتقاداكمك الهادفة وال  عكس تهالعايل اذلي 

 . يف مجملها

طار التفاعل مع مداخالكمك، سأ حاول الرتكزي عىل  حمورين ويف ا 

 يتوىل زمييل الس يد الوزير اخلوض يف التفاصيل.عىل أ ن أ ساس يني، 

 احملور ال ول يتعلق ابلهندسة احلكومية والربانمج احلكويم: 

 فامي يتعلق ابلهندسة احلكومية، أ ود أ ن أ ؤكد عىل النقط التالية:

  احلكومية ال ت قاس بعدد احلقائب، بل مبدى أ وال: مقاربة الهندسة

انسجام والتقائية القطاعات املشلكة للحكومة، لضامن النجاعة 

 الضورية يف تزنيل خمتلف الس ياسات والربامج امللزتم هبا.
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  ن عدد الوزارات ىل املنطق المكي، فا  ذا استندان ا  اثنيا: وحىت ا 

 أ خر تعديل يف 23، مقابل 24املشلكة لهذه احلكومة ال يتجاوز 

للحكومة السابقة. وهذا، يعين أ ننا حافانا عىل هيلكة مقلصة من 

حيث العدد، مع اختالف جوهري يف املقاربة، حيث حرصنا عىل 

أ ن سس تجيب الهندسة احلكومية ملبادئ الالتقائية والنجاعة يف 

 التزنيل.

  نا ل بني لمك ابمللموس بأ ن اثلثا: البد أ ن أ قدم مثاال عىل هذه املقاربة

ل ي ما نفعل وال ن ْرَت    .ن ع 

حرصنا عىل أ ن  ،يه أ ولوية قصوىول  فبالنس بة لقطاع التعلمي، اذلي ن  

هممة التعلمي ال ويل وال سايس والثانوي لوزارة الرتبية الوطنية  وك   ن  

لهي الرايضة، نارا لالرتباط الوثيق بني  اوالتعلمي ال ويل، وأ ضفنا ا 

ادلراسة والرايضة، ودورهام يف حتقيق الاندماج والارتقاء 

الاجامتعي. أ ما ابلنس بة ملهمة البحث العلمي والابتاكر اليت ختتلف 

عن املهام الرتبوية فس ت وك  لوزارة خمتصة هبا يه الوزارة امللكفة 

 ابلتعلمي العايل والبحث العلمي والابتاكر.

ومن جانب أ خر، وابلنس بة للتكوين املهين اذلي يرتبط بشلك 

طار وزارة  مبارش ابلنشاط الاقتصادي واملقاوةل، فأ دجمناه يف ا 

 اال دماج الاقتصادي، واملقاوةل الصغرى، والتشغيل والكفاءات.    
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  ومن نفس املنطلق وبنفس املنطق، اذلي يتوىخ النجاعة

مومية، مت التعامل مع توزيع والالتقائية يف تدبري الس ياسات الع

أ حدثنا قطاعا وزاراي ملكفا ابلسهر عىل  كامابيق القطاعات الوزارية. 

  التقائية وتقيمي الس ياسات العمومية.

 

  فامي يتعلق ابلربانمج احلكويم، أ ود أ ن أ ؤكد بأ ن هذا الربانمج، أ ما

جاء ابلزتامات واحضة مرمقة تنطلق من سشخيص ميداين 

املوطنني، وبأ فق زمين حمدد. وقد رشعنا فعليا، ويف  النتاارات

طار أ ول مرشوع قانون مالية  وقت وجزي، يف تزنيل الزتاماتنا يف ا 

لهذه احلكومة. وابلتايل فاحلكومة جنحت يف بلوغ ثالث غاايت 

 هممة:

يداع مرشوع قانون املالية  أ وال: مل هتدر الزمن الس يايس، وقامت اب 

 ر يف أ جاهل القانونية وادلس تورية.مبجلسمك املوق 2022لس نة 

اثنيا: قامت احلكومة بتوفري املوارد الضورية لربجمة عدد همم من 

طار الربانمج احلكويم، مضن هذا املرشوع. علام أ ننا  الزتاماهتا، يف ا 

حريصون عىل تزنيل ابيق الالزتامات يف ما ييل من الس نوات، 

 الفقرية واملعوزة اليت وعىل رأ سها التعويضات العائلية لفائدة ال رس

 تتوفر عىل أ طفال يف سن المتدرس أ و ال تتوفر عىل أ طفال.
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اثلثا: قامت احلكومة بتقليص جعز املزيانية، كخطوة أ وىل يف مسار 

 التوجه حنو خفض جحم املديونية.

 .احملور الثاين اذلي أ ود التطرق هل، يتعلق ابلفرضيات

  لهيا مرشوع قانون املالية لس نة فامي يتعلق ابلفرضيات اليت استند ا 

، بعض التدخالت تقول بأ ن هذه الفرضيات متفائةل يف ظل 2022

حاةل الاليقني اليت يعرفها العامل، وهناك، يف نفس الوقت، تدخالت 

ت ْت احلكومة بغياب اجلرأ ة من خالل حتديد نس بة المنو يف  ن ع 

3,2.% 

 لهيا ، أ ود أ ن أ ؤكد أ ن الفرضيات الجوااب مرشوع قانون يت استند ا 

فرضيات موضوعية تأ خذ بعني الاعتبار  ، يه2022املالية لس نة 

التوقعات ال خرية جلل املؤسسات عىل أ ساس الس ياق ادلويل 

ادلولية كصندوق النقد ادلويل، والبنك ادلويل، ووزارات الاقتصاد 

واملالية، والبنوك املركزية وواكالت التنقيط ابلنس بة للمنو 

 .قتصادي العاملي املرتقب خالل الس نة املقبةلالا

  واليت مت حتديدها يف 2022وفامي يتعلق بنس بة المنو لس نة ،

يال يف مس توايته  الاقتصادي لمنول عدل املتوقع هذا امل%، ف 3,2

املسجةل ما قبل ال زمة. كام أ نه من البدهييي التأ كيد عىل أ ن ال زمة 

ال نتايج الوطين الصحية شلكت صدمة شديدة عىل النس يج ا
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خالل فرتة ال زمة مما أ سفر عن ركود اقتصادي حاد خاللها، وهو ما 

س يليه بعدها )أ ي بعد ال زمة( بدون شك انتعاش تدرجيي للمنو يف 

الس نوات الالحقة، موازاة مع اس تئناف القطاعات الانتاجية 

لنشاطها. ومن املرحج أ ن يسامه تفعيل خمرجات المنوذج التمنوي 

طار و  ،اجلديد كذا اال صالحات واملشاريع الهيلكية املربجمة يف ا 

نتايج، مما س ميكن من بلوغ  الربانمج احلكويم يف تقوية النس يج اال 

 % عىل املدى املتوسط.4مس توى جديد من المنو حبوايل 

  مليون قنطار س نة  80فرضية حمصول حبوب بنحو وفامي خيص

ىل معطيات واقعية ، 2022 مرتبطة فهيي كذكل فرضية سستند ا 

أ ساسا، ابجملهود الكبري اليت مت ويمت بذهل عىل مس توى 

نتاجية. نتاج خمتلف السالسل اال   الاسرتاتيجية الفالحية للرفع من ا 

  ،أ ود أ ن أ ؤكد أ ن هذه الفرضية أ ما فامي يرتبط بفرضية سعر الغاز

 بدورها واقعية وموضوعية لالعتبارات التالية:

لنفقات املقاصة بصفة عامة، لتحديد الاعامتدات اخملصصة أ وال: 

تعمتد وزارة الاقتصاد واملالية من هجة عىل توقعات بعض 

حتليل تطورات الوضع فامي خيص  املؤسسات املالية العاملية

 .البوطانسواق الاقلميية لغاز مس تجدات ال  الاقتصادي العاملي و 

البوطان برمس غاز معطيات سعر  ومن هجة أ خرى، يمت حتليل

 السعر العاملي لغاز البوطاناملؤثرة عىل و العوامل  ةالس نة اجلاري
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وفرة العرض، تطور الطلب القطاعي لغاز البواتن، ( بصفة عامة

الاروف املناخية، مومسية ككوين اخملزوانت العاملية، اقتصادايت 

 .) و سعر النفط اخلام.. احملروقات املكررة واملنافسة،

غاز البوطان بشلك ل امليالع سعرال ، ارتفع 2021خالل س نة اثنيا: 

 هكبري بسبب تغيري التحكاميت اليت أ جريت عىل مس توى أ سواق

قلميية وككثيف  ،انتعاش النشاط الاقتصادي العاملي عقب اال 

حداث تغريات دى اىل أ  مما  محالت التلقيح يف مجيع أ حناء العامل ا 

  . لهذا املنتوج هممة عىل مس توى تدفق املبادالت العاملية

وكراجع  ،شرتايت ال س يوية الهائةل هبدف َتديد اخملزونمفع منو امل 

سال عقب ارتفاع الطلب اخملزوانت ال مريكية من غاز البرتول امل  

وكذكل  ،عىل التدفئة بسبب سسجيل ش تاء ابرد أ كرث من املعتاد

، تأ رحجت أ سعار غاز البواتن يف  ارتفاع طلب قطاع البرتوكاميوايت

ىل  يف نطاق يرتاوح من  2021 كتوبرأ   26الفرتة املمتدة من يناير ا 

ىل  466 دوالرا  606دوالرا للطن، مسجةل متوسط يبلغ  870ا 

مقارنة بنفس الفرتة لسنيت  % 47و  % 67للطن، أ ي بزايدة 

       عىل التوايل. 2019و 2020

يل اخلرباء ادلوليني، أ ن تعرف أ سعار من املتوقع، حسب حتل  اثلثا:

مع كراجع الطلب  2022غاز البواتن اخنفاضا ابتداء من شهر ماي 



9 
 

ومرور ذروة  ،نتيجة انهتاء مومس خلط البزنين يف الوالايت املتحدة

وارتفاع  ،الطلب املصاحبة لشهر رمضان يف شامل أ فريقيا من هجة

نتاج دول من هجة أ خرى جراء الارتفاع املرتقب ال   املعروض

ىل مس توايهتا  ،أ وبك+ وعودة اخملزوانت ال مريكية لغاز البواتن ا 

 . 2021املرتفعة مقارنة بس نة 

يف ال سواق  غاز البوطانيف حاةل الارتفاع املهول ل سعار رابعا: 

ىل ال دوات املالية املش تقة لتغطية  أ ن تلجأ  احلكومة ميكنالعاملية،  ا 

 . سعارل  اخملاطر املرتبطة ابلتذبذابت القوية ل

 

 الس يدات والسادة،حضات 

طار التفاعل مع ت تلمك اكنت أ مه النقط اليت أ ثرت ال طرق لها يف ا 

تدخالكمك القمية. وأ شكرمك جمددا عىل تعبئتمك واخنراطمك املسؤول يف 

، اذلي هو أ ول 2022املالية لس نة النقاش حول مرشوع قانون 

لهذه احلكومة. واذلي نعتربه منطلقا لتزنيل  قانون مالية مرشوع

طار  ربانمج احلكويم، اليت س نحرص عىل تفعيلها الالزتاماتنا يف ا 

طار ما تتيحه يف بشلك تدرجيي وفقا ملا عاهدان عليه املواطنني، و ا 

ماكانتنا املالية اليت س نعمل عىل تعزيزها من  خالل الرفع من ا 

 دينامية المنو.
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سأ كرك اللكمة لزمييل الس يد الوزير للخوض يف تفاصيل اال جابة 

 عىل سساؤالكمك ومالحااكمك.

 

 

 


