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 بسم هللا الرحامن الرحمي

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 ؛ رئيسالالس يد 

 ؛ راءالوز والسادةات الس يد

 احملرتمون؛ النوابوالسادة  الس يدات 

أ مام جملسمك املوقر جتاواب مع تدخالت الس يدات يسعدين أ ن أ قف 

النيابية مبناس بة املناقشة العامة  ةالفرق واجملموع وممثيل والسادة رؤساء

 .2022 قانون املالية لس نةللجزء ال ول من مرشوع 

معان لتدخالتمك القمية وما تضمنته من مالحظات  لقد أ نصتنا بلك ا 

وس نحاول التجاوب معها مبا  .ومقرتحات وانتقادات، نتقبلها بصدر رحب

ل ن هدفنا هو بناء عالقة أ ساسها الاحرتام  ،ينبغي من اجلدية والشفافية

مع وجتاواًب  ،والتعاون والتاكمل يف ال دوار خدمًة للمصاحل العليا لبالدان

الانتظارات املُلحة للمواطنني اذلين يتوقون لتقدمي البدائل الرضورية 

 لتحسني ظروف عيشهم.

يه قضية وحدتنا ، اليوملنا مجيعا سائ  ولعل من أ مه الرهاانت اليت تُ 

جلالةل الرتابية وما تقتضيه من تعبئة واخنراط قويني حتت القيادة النرية 

مبناس بة اذلكرى  أ كد جاللته يف خطابه السايم قدفاملكل حفظه هللا. 
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أ ن ادلينامية ال جيابية اليت بالسادسة وال ربعني للمسرية اخلرضاء املظفرة، 

تعرفها قضيتنا الوطنية ل ميكن توقيفها، يف س ياق مطبوع ابلعديد من 

مغربية حصرائنا حقيقة اثبتة ل نقاش فهيا،  وأ ن املاكسب والتحدايت.

 الرشعية وال رادة القوية ل بناهئا والاعرتاف ادلويل الواسع.حبمك التارخي و 

جاللته عىل أ ن قضية الصحراء يه جوهر الوحدة الوطنية أ كد  كام

لك من  ،وهو ما يقتيض من امجليع ويه قضية لك املغاربة.  ،للملكة

  ع عن الوحدة الوطنية والرتابية.موقعه، مواصةل التعبئة واليقظة، لدلفا

ومن هذا املنطلق، نؤكد تعبئة احلكومة حتت القيادة النرية جلالةل املكل 

املاكسب ادليبلوماس ية وترصيد  ،لدلفاع عن الوحدة الرتابية للملكة

مسار التمنية املتواصل بأ قالمينا توطيد و  ،اليت حققهتا بالدان والس ياس ية

 .اجلنوبية

شادة وتقدير للك مكوانت القوات املسلحة  وهنا ل يفوتنا أ ن نوجه حتية ا 

امللكية، وادلرك املليك، وال من الوطين، والقوات املساعدة، وال دارة 

قيادة السامية الرتابية، والوقاية املدنية عىل جتندمه ادلامئ، حتت ال 

لصاحب اجلالةل نرصه هللا، لدلفاع عن وحدة الوطن واحلفاظ عىل أ منه 

 واس تقراره.
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 الس يدات والسادة،حرضات 

مرت املناقشة والتصويت عىل اجلزء ال ول من مرشوع قانون املالية  لقد

جيابية مزيهتا التعبئة واملسامهة القمية للس يدات 2022لس نة  ، يف أ جواء ا 

والسادة النواب يف النقاش، سواء داخل جلنة املالية والتمنية الاقتصادية 

 .ابجمللس أ و داخل ابيق اللجان القطاعية

ل ترمجة ل والاخنراط القوي والفاعل  ،لحس الوطين العايلوما ذكل ا 

والتعبئة امجلاعية اليت أ ابن عهنا جملسمك املوقر، يف ظل الوضعية 

الاس تثنائية اليت تعيشها بالدان والعامل أ مجع، وأ مام تداعيات ال زمة غري 

، وغريها من التحدايت الراهنة عىل املس توى 19املس بوقة جلاحئة كوفيد ـ

 الوطين وادلويل.

للس يد للك الس يدات والسادة النواب، و  أ ود أ ن أ تقدم ابلشكروهنا 

ولك رؤساء الفرق واجملموعة  ،رئيس جلنة املالية والتمنية الاقتصادية

أ عضاء هذه  ، أ غلبيًة ومعارضًة،النيابية والس يدات والسادة النواب

اللجنة ولك اللجان القطاعية، عىل اخنراطهم اجلدي يف النقاش واش تغاهلم 

 . 2022 لس نة ع قانون املاليةالتصويت عىل مرشواملتواصل من أ جل 

وأ ؤكد لمك عىل أ ننا حريصون عىل توطيد أ سس العمل املشرتك بني 

ىل جانب القوى احلية ببالدان، لك  املؤسس تني التنفيذية والترشيعية، ا 
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ال صالح  من موقعه، من أ جل مواهجة التحدايت الراهنة وتزنيل أ ولوايت

ىل رأ سها المنوذج اليت يأ يت ع، املؤسساتية واجملمتعية والتمنوية للملكة

 عىل عاتقنا مجيعا. التمنوي اجلديد، واليت تقع مسؤولية تزنيهل

نس تغل بداية هذه الولية الترشيعية لتأ سيس عالقة مبنية عىل  أ نولبد 

نقاش والتشاور املس متر حول لك خلق فضاءات لل و  ،والصدق ،الوضوح

 .تزنيلهاصالحات اليت تعزتم احلكومة ال  

  الس يدات والسادة،  حرضات 

طار التفاعل مع ال جواء ال جيابية اليت  طبعت النقاش والتصويت يف ا 

 د  ، فقد حرصنا عىل م  2022عىل مرشوع قانون املالية للس نة املالية 

الس يدات والسادة النواب مبعطيات مفصةل جتاواب مع لك تساؤلهتم 

ومالحظاهتم. وحرصنا يف نفس الوقت عىل التجاوب مع تعديالهتم مبا 

ابدلراسة املوضوعية خملتلف  والالزتام ،والشفافية ،ينبغي من اجلدية

 املقرتحات.

فقد   التقدم هبا عىل اجلزء ال ول من املرشوع، مت تعديال  129أ صلمفن 

، علام أ ن احلكومة مل تلجا  تعديال 31قبول  تعديال، بيامن مت 20مت حسب 

من ادلس تور، وهو ما يعكس  77للفصل من ال وقات يف أ ي وقت 

  .ال جواء ال جيابية اليت طبعت أ شغال اللجنة
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 وفامي ييل أ مه التعديالت اليت مت قبولها: 

توس يع نطاق تطبيق املسامهة الاجامتعية للتضامن عىل ال رابح  .1

ليشمل كذكل ادلخول املهنية أ و الفالحية  ،2022برمس س نة 

ددة وفق نظام النتيجة احملققة من قبل ال شخاص اذلاتيني واحمل

 ؛الصافية احلقيقية

ختفيض سعر جدول الرضيبة عىل الرشاكت ابلنس بة للرشاكت  .2

ىل 28 الصناعية من  ؛%(27ض و  )ع   %26% ا 

ىل 0.45ختفيض سعر احلد ال دىن للرضيبة من  .3  ؛%0.40% ا 

  :ختفيض معامل هامش الرحب املطبق عىل .4

ىل 30همنة احلالقة والتجميل من  -  %؛20% ا 

ىل 4همنة ابئع التبغ من  -  %؛3% ا 

دراج اتجر اللحوم ابجملازر ) و ( مضن صنف "جتارة chevillardا 

 .4وأ نشطة خاصة" ليس تفيد من معامل %

متديد ال عفاء من الرضيبة عىل ادلخل ابلنس بة لل جر املدفوع  .5

ىل غاية  جري مبناس بة أ ول تشغيل هل ا   .2022ديسمرب  31لل 

ختفيض رمس الاس ترياد املطبق عىل مادة البالستيك من بويل  .6

ىل  % 10 )ايثيلني تريفثالت( من  ؛% 2,5ا 
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س ترياد عىل ال انبيب واملصابي  املتوهجة بنس بة الاتطبيق رمس  .7

 ؛40%عوض  %17,5

ك الرضائب ادلاخلية عىل الاس هتاللتطبيق التزنيل التدرجيي  .8

ال هجزة والتجهزيات اليت تش تغل و  ،املطبقة عىل املنتجات والآلت

 ؛ابلكهرابء

خفض مقادير الرضيبة ادلاخلية عىل الاس هتالك املطبقة عىل  .9

 ؛ال لكرتونية والبطارايت اخملصصة للمركبات الآلت

آاثر الكوارث الطبيعية من  .10 متكني امجلعيات العامةل يف جمال ماكحفة أ

ر احلساب املرصد ل مو  الاعاانت املمنوحة منالاس تفادة من 

آاثر الكوارث الطبيعية"؛  خصوصية املسمى "صندوق ماكحفة أ

ختصيص حصيةل الرضيبة ادلاخلية عىل الاس هتالك املطبقة عىل  .11

لفائدة ، نية والبطارايت اخملصصة للمركباتالآلت ال لكرتو

 الاجامتعية والامتسك الاجامتعي". "صندوق دمع امحلاية
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 الس يدات والسادة، 

طار التفاعل ال جيايب مع مداخالتمك،  ىل النقط التالية:أ  يف ا   ود التطرق ا 

  ل بأ هنا  من جديد التأ كيد ، أ ودفامي يتعلق مبقاربة الهندسة احلكومية

تُقاس بعدد احلقائب، بل مبدى انسجام والتقائية القطاعات املشلكة 

لضامن النجاعة الرضورية يف تزنيل خمتلف وذكل للحكومة، 

نا به، وليس هناك أ ي ق ما وهذا  الس ياسات والربامج امللزتم هبا.

لوايت اليت تؤطر و تش تيت للقطاعات، بل مت توزيعها وفق ال  

 .زمةاللاالربانمج احلكويم وتضمن تزنيهل ابلنجاعة 

 ُد أ ن أ ؤكد لمك بأ نهفامي يتعلق ابلربانمج احلكو ، جاء يم، ف أَو 

مرقة تنطلق من تشخيص ميداين لنتظارات و ابلزتامات واحضة 

رشعنا فعليا، ويف وقت وجزي،  طنني، وبأ فق زمين حمدد. وقدااملو 

طار أ ول مرشوع قانون مالية لهذه احلكومة ، يف تزنيل الزتاماتنا يف ا 

وحنن حريصون لك احلرص عىل الوفاء بلك الزتامات الربانمج 

 احلكويم.
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الس ياق اذلي تطبعه ال زمة وقةل ضيق الوقت، و من  رمغفبال

احلكومة الهوامش مع الارتفاع املسجل يف املديونية؛ فقد جنحت 

 يف بلوغ ثالث غاايت هممة:

يداع مرشوع قانون املالية ر الزمن الس يايس، وقامت دُ أ ول: مل هت   اب 

آجاهل القانونية وادلس تورية. 2022لس نة   مبجلسمك املوقر يف أ

قامت احلكومة بتوفري املوارد الرضورية لربجمة عدد همم من : اثنيا

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

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

وعىل رأ سها التعويضات العائلية لفائدة ال رس الفقرية واملعوزة اليت 

 تتوفر عىل أ طفال يف سن المتدرس أ و ل تتوفر عىل أ طفال.

بتقليص جعز املزيانية،  ويف الوقت نفسه، ،قامت احلكومة :اثلثا

 يف مسار التوجه حنو خفض جحم املديونية.كخطوة أ وىل 
 

طار فقد وهكذا  عىل  2022رشوع قانون املالية لس نة م مت الرتكزي يف ا 

ما ثالث أ ولوايت يه التشغيل والصحة والتعلمي، حيث مت ختصيص 

ضافية لهذه ال   9يناهز   :، مهناولوايتماليري درمه ا 

 5  ،ضافية لالستامثر يف قطاعي الصحة والتعلمي  ماليري ا 
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 3,5 اذلين  ، سواء مليار درمه موهجة دلمع تشغيل الش باب

فرصة شغل  250.000فقدوا شغلهم نتيجة ال زمة عرب منحهم 

شغال الكربى والصغرى  طار برانمج لل  خالل س نتني يف ا 

ن يريدون خلق أ و اذلي ،مليار درمه 2,25اذلي خصصنا هل 

مقاوةل صغرية ودلهيم صعوابت يف توفري موارد ُمك   ةل للقروض 

صص لهذا  ُتخ  طار برانمج انطالقة. وس   اليت متنحها ال بناك يف ا 

أ لف شاب  50مليار درمه تس هتدف حوايل  1,25الغرض 

  مقاول.

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

، خاصة يف ال حياء الهامش ية ويف لل طفال دون سن الرابعة

تعمل منذ سن ال  ال طفال يف هذه املناطق من ، لتكنيالقرى

 .عىل العمل وتشجيع النساء مبكرة

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

ك  ن، العمومية ُيم   فئات عريضة من املواطنني من وهو ما س  

ىل اخلدمات ال داريةالولوج يف  حقهم دون صعوابت يف  ا 

 .التواصل
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ذاأ ن أ فت  قوسا هنا، ل ؤكد وأ ود  لثالثة من القانون اكنت املادة ا أ نه ا 

ن التنظميي لقانون املالية  املادة تنص عىل مبدأ  س نوية قوانني املالية، فا 

ع ملاليةاعىل أ ن قانون اخلامسة منه تنص  ىل برجمةيمت ا   داده استنادا ا 

أ ن تقول احلكومة أ هنا س تحدث  ،ابلتايلو مزيانياتية لثالث س نوات.

ليس فيه ما يتعارض مع القانون  ،فرصة شغل خالل س نتني 250.000

 .التنظميي لقانون املالية

خيص صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية، فا ن احلكومة وفامي 

يالء ال مهية الرضور  . ن هذه املناطقاكلس ةيحريصة لك احلرص عىل ا 

مليار درمه،  2,25ـاليت تقدر باملربجمة يف الصندوق والاعامتدات 

لهيا تُ  ماليري درمه  4وحوايل  ،لاللزتام داتمليار درمه اكعامت 2ضاف ا 

الربامج واملشاريع تزنيل لك  من ، س متكناملاضية كرصيد من الس نوات

ىل اخلدمات ال ساس ية.     املربجمة لمتكني هذه املناطق من الولوج ا 
 

عداد مرشوع قانون املالية ابلنس بة لأ ما  لفرضيات اليت ارتكز علهيا ا 

تأ خذ بعني الاعتبار و  موضوعيةفا هنا تبقى جد ، 2022للس نة املالية 

التوقعات ال خرية جلل املؤسسات ادلولية عىل أ ساس الس ياق ادلويل 

كصندوق النقد ادلويل، والبنك ادلويل، ووزارات الاقتصاد واملالية، 

 . والبنوك املركزية وواكلت التنقيط
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 واليت مت حتديدها يف 2022فامي يتعلق بنس بة المنو لس نة ف ،

يظل 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 

الصحية شلكت صدمة شديدة عىل النس يج ال نتايج الوطين 

ل فرتة ال زمة مما أ سفر عن ركود اقتصادي حاد خاللها، وهو ما خال

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 وكذا ال صالحات وامل  ،اجلديد شاريع الهيلكية املربجمة يف ا 

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

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

  مليون قنطار س نة  80فرضية حمصول حبوب بنحو وفامي خيص

ىل معطيات واقعية مرتبطة ، 2022 فهيي كذكل فرضية تستند ا 

هود الكبري اليت مت ويمت بذهل عىل مس توى أ ساسا، ابجمل 

نتاجية. نتاج خمتلف السالسل ال   الاسرتاتيجية الفالحية للرفع من ا 

   هنا تأ خذ بعني الاعتبار اما ابلنس بة لتوقعات سعر النفط، فا 

تطورات منو الطلب والعرض العاملي، اليت تبقى رهينة لتطورات 

ي وال وضاع اجليوس ياس ية احلاةل الوابئية عىل املس توى العامل
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يعود سوق  وال منية وسالسل التوريد، حيث من املرتقب أ ن

ىل التوازن تدرجييًا س  النف  .2022نة ط ا 
 

 الس يدات والسادة،

ال سعار وحامية القدرة  ارتفاعتفاعال مع مداخالتمك اليت تركزت حول 

ومة قد جعلت فالبد هنا من التأ كيد أ ول بأ ن احلك الرشائية للمواطنني

عىل رأ س  واحلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني القطاعات الاجامتعية

لبد من  واليت قبل اخلوض يف تفاصيلها ،توهجاهتا يف هذا املرشوع

 الرضورية:توضي  ال مور ببعض املعطيات املوضوعية 

بدأ  ارتفاع ال سعار بشلك ملحوظ منذ فقد فعىل غرار ابيق دول العامل، 

وهذا بعد اجتاه سالب لتطور ال سعار خالل س نة ، 2021شهر أ بريل 

 ا سأُقدم لمك بعض ال رقام: عىل مس توى العامل. وهن 2020

 يف %5,4 ،يف ش تنرب املايضفقد بلغ مؤرش ال سعار عند الاس هتالك 

، وهذه املعدلت يف منطقة اليورو %3,4الولايت املتحدة ال مريكية، و

 يه ال كرث ارتفاعا خالل العرش س نوات ال خرية، وهذا هو الواقع عامليا. 

ىل الارتفاع احلايل  وبشلك عام، ميكن اجلزم بأ ن العوامل اليت أ دت ا 

سعار عند الاس هتالك يف العامل وببالدان، تبقى مرتبطة ابلظرفية ودلهيا  لل 
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أ ساسا لالنتعاش الاقتصادي اذلي يعرفه العامل بشلك طابع ظريف يعود 

ىل ولالرتفاع الكبري اذلي عرفته أ سعار الطاقة ،أ قوى مما اكن متوقعا ، ا 

جانب الاضطراابت املس مترة يف سالسل التوريد العاملية وحركة املالحة 

 .  ادلولية

آخر، فا   سواء من خالل  ،ن التحسن اذلي عرفته بالدانومن جانب أ

نتاج أ و من  ،املومس الفاليح املايض الاس تثنايئ اذلي متزي بوفرة يف ال 

فامي يتعلق ابملراقبة والتتبع، قد مكن من توفري  ومةكحلا تخالل تدخال

ناء عدد السلع ومن حتقيق اس تقرار كبري عىل مس توى ال سعار؛ ابس تث 

 من املواد املس توردة من اخلارج. حمدود

ن ابلنس بة للمنتجات احمللية مثل اخلرض والفواكه واحلبوب، فو ال سعار ا 

ن مل تكن مس تقرة، فقد عرفت اخنفاضا عىل مس توى العديد من  ا 

 املنتوجات. 

ة واملمتثةل يف ادلقيق املدمع والسكر وغاز ابلنس بة للمواد املدمعأ ما 

. فاس تقرار أ سعار هذه املواد يبقى البواتن، فا هنا لن تعرف أ ي تغيري

مضموان من خالل صندوق املقاصة اذلي يتدخل من أ جل تعويض 

 الفارق بني هذه ال سعار وأ سعار السوق ادلولية.
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تش تغل بصفة ، الوزارية امللكفة ابل سعار-ة بنياللجن أ ن أ ؤكد بأ نأ ود و 

س تكثف أ شغالها لتجاوز هذه الظرفية من خالل ، و منتظمة منذ أ سابيع

حماربة لك الهوامش الغري مربرة لتحديد ال سعار واختاذ لك ال جراءات 

واملمتثل يف  ،لرضورية لتحقيق الهدف ال مسى اذلي حترص عليه احلكومةا

 احلفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنات واملواطنني.

من أ جل  تعليق الرسوم امجلركيةويف هذا ال طار، فقد قررت احلكومة  

ضافيا للمس توردين  ُص ص   خ  س تُ  ، كامالقم  ضامن اس تقرار أ سعار تعويضا ا 

 أ سعار مجيع مش تقات القم  عىل املس توى الوطين.  للحفاظ عىل

ىل جانب ذكل، ودعام للقدرة الرشائية للمواطنني، فقد خصصت  ا 

يف كتةل  ماليري درمه( كزايدة 7,7ماليري درمه ) 8احلكومة ما يناهز 

صت أ ساسا ل داء املتأ خرات املتعلقة برتقية املوظفني لسنيت ص   خُ  ال جور،

 . من التجميد نتيجة ال زمةنيذكل بعد س نتو  ،2021و 2020

 ،يف املزيانية نضيف هذا املبلغعندما :أ تساءل هذا ال طار، أ ود أ ن ويف  

 ، ويف هذه الظرفية الصعبة،نقطة من الناجت ادلاخيل اخلامأ ي ما يناهز 

من مس تحقاهتم اكمةل يف ال جور والرتقية؛ فهل هبذا  لمتكني املوظفني

 ة الرشائية للطبقة املتوسطة؟ نرضب القو 
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مليار  16عندما خنصص الرشائية للمواطنني، نرضب القدرة  هلمث 

السكر وغاز البوطان واحلصيص  : ملواصةل دمع ثالثة مواد أ ساس يةدرمه

 ؟الوطين من ادلقيق

مليار درمه  3,5خنصص  ندماع  ،للمواطنني نرضب القدرة الرشائيةوهل 

 ؟دلمع تشغيل الش باب

اصة بدمع ، عندما نرفع املزيانية اخلنرضب القدرة الرشائية للمواطننيوهل 

ىل  عاقة ا   مليون درمه؟ 500ال شخاص يف وضعية ا 

ماليري درمه  10وقد خصصنا  ؟نرضب القوة الرشائية للمواطننيوهل 

 مهنا: ؟الاجامتعيةاية وامحل الاجامتعيلصندوق الامتسك 

 4,2  مليون  11ا يفوق ادلس توري مل قاحل لضامنمليار درمه

ىل العالج يفة والهشة، الفئات الفقري  مغريب من عرب  ،الولوج ا 

متكيهنم من التأ مني ال جباري ال سايس عن املرض اذلي س ميكهنم 

ىل الا  ،فاء يف القطاعني العام واخلاصشست من الولوج ا 

 لل جراء يف القطاع اخلاص.ات سةل العالج والاس تفادة من نفس

 3,5  طار برامج تيسري ودمع دلمليار درمه مع متدرس ال طفال يف ا 

 ال رامل ومليون حمفظة.
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 1,7 ودمع املؤسسات الاستشفائية،  ،مليار درمه لرشاء ال دوية

 الولوج للعالج. الفئات املعوزة من لمتكني

 الس يدات والسادة،حرضات 

أ ن احلكومة تضع  عىل أ ود التأ كيدقطاعي الصحة والتعلمي، بيتعلق فامي 

ىل جانب التشغيلهذين القطاعني   .يف مقدمة أ ولوايهتا ا 

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

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

كراهاتتزال هناك عدة  هيلكية حتول دون سري منظومتنا الصحية  ا 

 .بفعالية وجناعة

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

وضعت الكبري للحامية الاجامتعية اذلي أ عطى انطالقته جالةل املكل، 

رتكز عىل تل صالح املنظومة الصحية احلكومة اسرتاتيجية واحضة املعامل 

 :أ ربعة مبادئ توجهيية

 بلك فئاهتا تمثني املوارد البرشية. 

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

قلميية واجلهوية واجلامعية، مع  لزامية مأ سسة واملراكز الاستشفائية ال  ا 
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ىل مسكل العالجات مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية عرب  الولوج ا 

  .طبيب عامعرب أ و 

 حدا حاكمة املنظومة الصحية تعزيز اجملموعات الصحية ث وذكل عرب ا 

 حول املراكز الاستشفائية اجلامعية ؛ الرتابية

  حداث نظام معلومايت ادلقيق  التعقب والتتبع مندمج ميكن منا 

 املتدخلني منلك مريض عرب ملف طيب مشرتك بني اكفة ملسار 

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

ُ  عن املرض الصحي  ة. ن  ن   ق  والهيئة امل

درمه  ماليري 6 ويف هذا ال طار خصصت احلكومة مزيانية تقدر بـ

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

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

مليار درمه لقطاع الصحة مقارنة مع س نة  2,7 عل زايدةفمت ابلوقد 

زايدته من  تقيل بأ نه متذلي ا درمه يريمال 3مبلغ ما أ   .2021

   .2021وليس س نة  2020صندوق كوفيد، فهو يرجع لس نة 

جنازها عىلأ  وسرتتكز   :مه املشاريع اليت سيمت ا 

  طالق بناء املركز الاستشفايئ اجلامعي ، اذلي اجلديد ابن سيناا 

 ؛مليار درمه 1,1س تخصص هل 
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  ال عداد لبدء تفعيل التغطية الصحية الشامةل، لس امي من خالل

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  ضافية لالعامتدات  مليون درمه 600ن خالل رصد موال  ا 

 ؛ليار درمهواملقدرة مب اخملصصة س نواي لهذا ال جراء 

  حداثدمع  مليون درمه. 500بـ  نظام معلومايت مندمج ا 
 

 ستامثر لقطاع رفعنا من مزيانية الافقد  ،فامي يتعلق بقطاع التعلمي

 :هبدف% 40التعلمي بـ 

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

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 

  .قسام التعلمي ال ويلمليون درمه لتس يري أ   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 
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داخلية مقابل  43مدرسة جامعاتية و 30مؤسسة تعلميية مهنا 

حداث ينا  مؤسسة خالل الس نوات الاخرية؛ 160هز متوسط ا 

  ـتأ هيل البنيات التحتية والتجهزيات املدرس ية بغالف مايل يقدر ب 

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

ابملوارد أ ن جتعل من الهنوض  عىل احلكومة س تعمل هجة أ خرى،من و 

وذكل  ،صالح الرتبويركزية من راكئز ال   لتعلمياجودة  البرشية، وحتسني

جودة تكوين تطوير  ، والكفاءات للفاعلني الرتبوينيتعزيز القدرات و  عرب

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

مت  وقد، ية واملس مترة للفاعلني الرتبوينيتعزيز التكوينات ال ساس   خالل

كام سيمت مليون درمه لهذا الغرض.  500رصد غالف مايل يقدر ب 

تأ هيل البنيات التحتية وجتهزيات ابملراكز مليون درمه، ل  400ختصيص 

 اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين واملراكز التابعة لها.

 والسادة،الس يدات 

توطيد  عىلاحلكومة حريصة يتعلق ابجلهوية، أ ود التأ كيد عىل أ ن امي ف

داري  خيار اجلهوية كخيار دس توري ودميقراطي، ليس كهنج س يايس وا 

ولكن أ يضا كبديل تمنوي لتعرث الس ياسات العمومية  ،للمملكة فقط

املركزية واملمركزة يف القضاء عىل التفاواتت اجملالية فامي خيص الاستامثرات 
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ىل اخلدمات العمومية ال ساس ية، وابلتايل انعاكس ذكل عىل  والولوج ا 

 .التوزيع العادل للرثوة بني اجلهات

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

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 تُ 

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

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

  .داريبتزنيل ورش الالمتركز ال  

 

 الس يدات والسادة،

ليس أ ن اللجوء لدلين  ، أ ود التأ كيد عىلفامي خيص موضوع املديونية

ذا اكن موهجا لمتويل الك يف حد ذاتهشم  وة املنتج للرث  الاستامثر، ا 

 وفرص الشغل.

طار هذا املرشوع، يف ظل الارتفاع اذلي عرفته وأ ول  ما قنا به يف ا 

، هو % من الناجت ادلاخيل اخلام76واليت بلغت  ،مديونيتنا نتيجة ال زمة
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ىل  توجيه ب فامي يتعلق  ،القانون التنظميي للامليةطبيق أ حاكم ت العودة ا 

 .ادلين سداد أ صولادلين حرصاي لتغطية نفقات الاستامثر و 
 

 كنا أ مام معادةل صعبة:فقد 

ضافية، حىت نمتكن من تغطية  ن علينااكأ ول:  البحث عن موارد ا 

النفقات العادية غري القابةل للتقليص ونعين هبا نفقات املوظفني، ونفقات 

جيايب  التس يري، واملقاصة وفوائد ادلين، وابلتايل حتقيق رصيد عادي ا 

 س نتني. ل ول مرة منذ

ضافة حوايل  ماليري درمه  9اثنيا: برجمة الزتاماتنا يف الربانمج احلكويم اب 

 عىل مس توى نفقات الاستامثر.

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

 اخلام.

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

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

وأ ن نقدم لمك مرشوع قانون مايل حيرتم املبادئ ال ساس ية للقانون 

التنظميي لقانون املالية، ويفي جبزء همم من الزتاماتنا اجتاه املواطنني، 

ويضمن اس تدامة ماليتنا العمومية، ويؤسس ملرحةل تقليص جحم 

 ْقل قة.املديوينة اذلي بلغ مس توايت مُ 
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   ،فقد رفعنا من املوارد اجلبائية، ليس من خالل رفع الضغط الرضييب

 بل من خالل تقوية املراقبة وحتسني مس توى التحصيل. 

  قرار املسامهة التضامنية دون أ ن منس مبداخيل الطبقة  ،وقنا اب 

 املتوسطة.

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

نعاش الاقتصاد الوطين ه هذا اجملهود ل  جَّ  .التس يري، حرصا منا أ ن يُو 
 

واحلفاظ عىل اس تدامهتا  ،يةلتحمك يف تطور املديون تسعى احلكومة ل س و 

احلفاظ عىل و  املالية اخملصصة خلدمة ادلين،  للتحمك يف املوارد وذكل

ة القطاع اخلاص يف تفادي مزامحو ارد البالد من العمةل الصعبة، مو 

ىل جانب ،السوق ادلاخيل ادة الاقتصادية واملالية احلفاظ عىل الس ي ا 

 . بالدانل 

 الس يدات والسادة،

ناقشة والتصويت عىل امل ر متن عىل أ  مجيعا حكومة وبرملاان نا ص ر  ح  لقد 

جيابية2022مرشوع قانون املالية لس نة   منا عىل صاً رْ ، ح  ، يف أ جواء ا 

آليات احلو لتاكملاتقوم عىل التأ سيس ملرحةل جديدة  ر ا، وتقوية أ

حتمل مبا ميكننا، لك من موقعه، من لعب أ دواران اكمةل يف والتشاور 
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املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا لتزنيل ال صالحات اليت تقتضهيا املرحةل وعىل 

 .رأ سها المنوذج التمنوي

مؤسسات  اطن يف قدرةقة املو ث ،ثقةال اليوم هو أ ن نس تعيد فالرهان 

يف التشغيل والصحة والتعلمي،  تجابة لنتظاراته امللحةس  بالده عىل الا

دان تيحها اس تقراران واخنراط باللآفاق الواعدة اليت يُ استمثرين يف ثقة امل و 

وثقة املؤسسات  ،وتنظمي انتخاابت نزهية يف تزنيل منوذج تمنوي جديد

 العمومية. تناس تدامة مالي ااملالية ادلولية يف 

عداد أ ول قانون مايل ومن  هذا املنطلق، حرصت احلكومة عىل ا 

 لَّ مل ولن خُت  فاحلكومة مج احلكويم. لرشوع يف تزنيل الزتاماهتا يف الربانل 

ىل وما بأ ي من الزتاماهتا اجتاه املواطنني.  ليل دالتدابري اليت قت بعرضها ا 

 عىل ذكل.

ويسعى  ملاليتنا العامة مرشوع واقعي يلزتم ابلقدرات املوضوعية فهو

طارها، وهو مرشوع للثقة ل نه يتوجه للك الفاعلني ابلزتام  بداع يف ا  لال 

الفعالية واملواكبة وادلمع، وهو مرشوع ال مل ل نه يسعى لتعبيد طريق 

مغرب الغد، مغرب امحلاية الاجامتعية للك املغارية، ومغرب الفرص 

طار احلق وربط املسؤولية ابحملاس بة.   للجميع يف ا 



 

25 

فعىل ابيق الفاعلني الاجامتعيني والاقتصاديني التقاط  هذا املنطلق،من و 

من أ جل الاخنراط الفاعل  اليت أ ىت هبا هذا املرشوع، ال شارات ال جيابية

الرفع من وثرية و تغطية الصحية، تعممي ال ل الورش اجملمتعي يف تفعيل 

. فأ ملنا مجيعا هو خلق أ كرب عدد من فرص الشغل ن أ جلم الاستامثر

صالبة، وثقتنا يف قدراتنا يه اليت أ ن خنرج من هذه ال زمة أ كرث قوة و 

 س متكننا  من كسب رهاانت الغد.

عىل مسامهتمك الفاعةل يف املناقشة والتصويت عىل هذا املرشوع، شكرا 

     .وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم


