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الفرق الاقتصاد واملالية عىل تدخالت  ةوزير ة جواب الس يد

خالل اجللسة العامة اخملصصة للمصادقة  واجملموعات النيابية

  2022 املالية س نةل ل  رشوع قانون املاليةعىل م 

 سشاايي مبجلس امل 
 

 الرحامن الرحميبسم هللا 

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 الس يد الرئيس؛

 الس يدات والسادة الوزياء؛

 ،احملرتمونالس يدات والسادة املسشاايون 

مع تدخالت الس يدات  أ مام جملسمك املوقر للتفاعل دا  د  ج  م    أ ن أ قفسعدين ي  

والسادة يؤساء وممثيل الفرق واجملموعات النيابية مبناس بة املناقاة العامة للجزء 

 .2022ال ول م  مرشوع قانون املالية لس نة 

عىل  احملرتمني يف البداية البد يل أ ن أ شكر الس يدات والسادة املسشاايي 

ينا لها أ صغ   ؛مقرتحاتوما تضمنته م  مالحظات وانتقادات و  الق ي ِّمة التدخالت

معان  منا عىل  رصا  حِّ  حاول التجاوب معها بلك صدق وموضوعيةن  وس    ،بلك ا 
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، أ ساسها الاحرتام املتبادل والتعاون ة الشرشيعيةاملؤسس معالتأ سيس لعالقة 

والتاكمل يف ال دواي خدمة للمصاحل العليا للوط ، واس تجابة لالنتظايات امل لِّحَّة 

ن ا تقدمي ال جوبة والبدائلي  للمواطنني اذل الرضويية لتحسني ظروف  ينتظرون مِّ

 عياهم.

منا م  أ مه الرهاانت اليت تقتيض قضية وحدتنا الرتابية  تبقىمما الشك فيه، و 

الاخنراط الالمرشوط حتت القيادة النرية التعبئة الاامةل واجلهود و  ف  تاكث  

ادلينامية اال جيابية اليت تعرفها قضيشنا الوطنية  لتوطيدلصاحب اجلالةل نرصه هللا، 

عىل حقيقة جفاللته ما فئت يؤكد ال وىل، يف س ياق تطبعه العديد م  التحدايت. 

مغربية حصرائنا حبمك الرشعية والتايخي واال يادة القوية ل بناهئا والاعرتاف ادلويل 

، طنية للمملكةأ ن قضية الصحراء يه جوهر الوحدة الو عىل و  الواسع واملزتايد.

ويه قضية لك املغايبة، وهو ما يقتيض م  امجليع مواصةل التعبئة واليقظة، لك 

 م  موقعه، لدلفاع ع  الوحدة الوطنية والرتابية.

حتت القيادة النرية جلالةل املكل نرصه  وعىل هذا ال ساس، نؤكد الزتام احلكومة،

ادليبلوماس ية  كشس باتامل   هللا، ابدلفاع ع  الوحدة الرتابية للمملكة، وبرتصيد

 والس ياس ية اليت حققهتا بالدان، وبتوطيد مساي التمنية املتواصل بأ قالمينا اجلنوبية.

ِّ اال شادة والتقدير للك م  عبايات نتوجه ب وهنا ال يفوتنا أ ن  انت القوات املسلحة كو 

الرتابية، امللكية، وادليك املليك، وال م  الوطين، والقوات املساعدة، واال داية 
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دمه ادلامئ، حتت القيادة السامية لصاحب اجلالةل نرصه ن  والوقاية املدنية عىل ت  

 هللا، لدلفاع ع  وحدة الوط  واحلفاظ عىل أ منه واس تقرايه.

 حرضات الس يدات والسادة،

لقد مرت املناقاة والتصويت عىل اجلزء ال ول م  مرشوع قانون املالية لس نة 

جياب  ، يف أ جواء2022 ب عهتا التعبئة الاكمةل واملسامهة  ا  للس يدات  مة  ي ِّ الق   ية ط 

يف النقاش، سواء داخل جلنة املالية والتخطيط احملرتمني والسادة املسشاايي  

 والتمنية الاقتصادية ابجمللس، أ و داخل ابيق اللجان القطاعية.

ال ترمجة للحس ِّ  الوطين العايل، والاخنراط القوي والتعبئة امجلاعية  وما ذكل ا 

اليت أ ابن عهنا جملسمك املوقر، يف ظل وضعية اس تثنائية تعياها بالدان والعامل 

تالحقة، وتطوياهتا امل  19-أ مجع، وأ مام تداعيات ال زمة غري املس بوقة جلاحئة كوفيد

 .وغريها م  التحدايت الراهنة عىل املس تويني الوطين وادلويل

وهنا البد يل أ ن أ تقدم ابلاكر للس يد يئيس جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

ساءِّ الفرق واجملموعات النيابية، ؤ  لِّر  وللك الس يدات  الاقتصادية ابجمللس، و 

، أ عضاء هذه اللجنة ولك اللجان  والسادة املسشاايي  احملرتمني، أ غلبية  ومعايضة 

نقاش واش تغاهلم املتواصل م  أ جل القطاعية، عىل اخنراطهم القوي يف ال 

 ، يف أ حس  الظروف.2022املصادقة عىل مرشوع قانون املالية لس نة 
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العمل املارتك بني املؤسس تني  سِّ س  وأ ؤكد لمك عىل أ ننا حريصون عىل توطيد أ  

، م  التنفيذية والشرشيعية، ا ىل جانب لك القوى  هِّ وقعِّ ٌّ م  م  احلية ببالدان، لك 

ت الراهنة وتيزيل أ ولوايت اال صال  املؤسساتية واجملعمعية أ جل مواهجة التحداي

، اليت يأ يت عىل يأ سها المنوذج التمنوي اجلديد، واليت تقع لبالدانوالتمنوية 

 مسؤولية تيزيلها عىل عاتقنا مجيعا.

وم  هذا املنطلق، البد أ ن نس تغل بداية هذه الوالية الشرشيعية لتأ سيس عالقة 

وخلق فضاءات للنقاش والشااوي املس عمر حول  ،والوضو  ،مبنية عىل الصدق

 لك اال صالحات اليت تعزتم احلكومة تيزيلها.

، م  ا  خاص   وقطاعا   ونقاابت   فنح  مس تعدون لالنفتا  عىل لك الفاعلني برملاان  

أ جل التأ سيس حلواي متواصل خالل الس نة حول لك القضااي وعىل يأ سها قانون 

ماكننا، م  خالل م  ويف هذا اال طا املالية. أ سسة احلواي الاجامتعي، ي، س يكون اب 

 هذا احلواي يف الرفع م  ال جوي، ا ىل مقايبة أ وسع رصِّ قايبة اليت حت  أ ن نتجاوز امل  

طايا   القضااي والتوهجات حول  ادلامئِّ  ااويِّ للش   تعل م  احلواي الاجامتعي ا 

ِّ ؤ  التوهجات امل  ، مبا يف ذكل لبالدان الكربى والاجامتعية الاقتصادية ة ملرشوع ر  ط 

 عىل الربملان. هِّ قانون املالية قبل عرضِّ 
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لقاءات مع جملسمك املوقر ابتداء م  بداية الس نة لعمكني  دِّ ق  مس تعدون لع  كام أ ننا 

شيحها الس يدات والسادة املسشاايي  احملرتمني، م  تفعيل املقتضيات اليت ي  

 .يف ا طاي حتسني مقروئية قوانني املالية القانون التنظميي لقانون املالية
 

 حرضات الس يدات والسادة، 

يف ا طاي التفاعل مع ال جواء اال جيابية اليت طبعت النقاش والتصويت عىل 

صنا عىل متكني الس يدات والسادة رِّ ، فقد ح  2022مرشوع قانون املالية لس نة 

م. كام ظاهتم ومالحمع لك تساؤالهت مفصةل تاواب   املسشاايي  م  معطيات

مة، مبا ينبغي م  قدَّ صنا يف نفس الوقت عىل التجاوب مع التعديالت امل  رِّ ح  

ِّ اجلِّ   لحوايل قنوات  الالزتام بفتح   كام نؤكد. ادلياسة املوضوعية، و والوضو  ،يةد 

 .ابتداء م  شهر يناير القادم م  أ جل تدايس أ ليات تفعيل مجموعة م  املقرتحات

َّ  250أ صل  وم وهكذا،  َّ  تعديال ت  التقدم هبا عىل اجلزء ال ول م  املرشوع، ت 

َّ ق بول  150حسب  يناهز  ما يعين قبول ما وهوتعديال،  39تعديال، بيامن ت 

% م  مجموع التعديالت املقبوةل يه 36% م  التعديالت املقرتحة. كام أ ن 40

م   77 احلكومة يف أ ي وقت م  ال وقات للفصلومل تلجأ   ،لفرق املعايضة

ويؤكد  ،وهو ما يعكس ال جواء اال جيابية اليت طبعت أ شغال اللجنة .ادلس توي

 اال يادة الفعلية دلى احلكومة للتعاون والتفاعل اال جيايب مع املؤسسة الشرشيعية.
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 وفامي ييل أ مه التعديالت اليت ت قبولها:

عىل مجيع املواد ال ولية  2,5%يف  دة  وحَّ م   يمس الاس ترياد بنس بة   تطبيق   .1

 املس تعمةل لعالج داء السكري ؛

عفاء   .2  32 ع  تقل أ و تساوي شاشة اليت لها التلفازِّ  وأ هجزةِّ  العاديةِّ  الهواتفِّ  ا 

 الرشائية القدية للمحافظة عىل الاس هتالك عىل ادلاخلية م  الرضيبة ،بوصة

 للمواطنني؛

 ؛%10ا ىل  %15امل عامل املطبق عىل نقل ال شخاص والبضائع م   ختفيض   .3

عفاء   .4 لطلبة التعلمي العام واخلاص والتكوي  املهين داخل  املمنوحةِّ  القروضِّ  ا 

 ؛خايجه أ واملغرب 

عفاء   .5 دون احلق يف  عىل القمية املضافةِّ  م  الرضيبةِّ  املس تعمةلِّ  عادنِّ امل   ا 

 ؛صماخل  

عادة  ناأ تامل  تاجيع   .6 الصايف تفويت ال املبلغ اال جاميل لعائدات اسشامثي عىل ا 

 %70بنس بة  ا  ، وذكل مبنحها ختفيضم  الرضيبة، يف عنارص ال صول الثابتة

بية املفتوحة خالل طبق عىل صايف زائد القمية احملقق برمس الس نة احملاس  ي  

 ؛2022س نة 

برام اتفاقية اسشامثي ختفيض   .7 ديمه  مليون 100ادلوةل م   مع العتبة احملددة ال 

 ؛مليون ديمه 50ا ىل 
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 "م  عىل اكفة املواد البالسشيكية  % 2.5ا ىل  س تريادالايمس  خفض   .8

يف صناعة  أ ساس ية   أ ولية   ة  عمل كامد  س ت  اليت ت   ،يثيلني تريفثاالت(ا  ) "ويلپ

 ؛ا اكنت طريقة تصنيعهام  ه ال لياف م  البولس تري م  

 ا طاي يف املؤقت البيع حاةل يف للشسوية العقايية املمتلاكت ا خضاع عدم    .9

 ؛ال صول تسنيد معليات

ِّ  مناطقِّ  داخل   اطهت  أ ناِّ  ول  از ت   اليت الرشاكتِّ  ا خضاع   .10 ِّ  الشرسيع  الصناعي 

ِّ  اجلبائ ِّ  النظامِّ  م  تس تفيد   اليت اخلدماتِّ  ورشاكتِّ   املايل ابلقطب اخلاص 

 ؛وادلخول ال ياب  عىل للتضام  جامتعيةِّ الا سامهةِّ امل  ، ل داءِّ البيضاء لدلاي

 الرمس جدول يف الشسجيل م  امل هيلك   غريِّ  القطاعِّ  س تفادةِّ ا ةِّ د  م   متديد   .11

س نة  ممت غاية ا ىل زةِّ نج  امل   والعملياتِّ  ةب  كشس   امل   ادلخول أ ساس عىل املهين

 ؛2022

لغاء   .12 النقل  عىل معلياتِّ  ةِّ ب  ت ِّ رت   امل   حصيلِّ الت   رِّ ائِّ و  وص   والزايداتِّ  الغراماتِّ  ا 

 الس يايح؛

 العمويالت الصغرية مسامهة مجعيات معلياتِّ  لشاجيعِّ  ي   حتفيِّ  نظام   ا حداث   .13

 50-20رشكة مسامهة طبقا ل حاكم القانون يمق  أ صولها وخصوهما يف بعنارص

 .2021يوليو  14املتعلق ابلعمويالت الصغرية الصادي يف 
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 حرضات الس يدات والسادة، 

طايِّ   :التاليةا ىل النقط  ق  طر  الت  د  التفاعل مع مداخالتمك، َأو   يف ا 

  :رٌة للتوافق بني أ وال فامي يتعلق ابلربانمج احلكويم، فهذا الربانمج هو  ث م 

مكوانت التحالف احلكويم اذلي جاء بأ غلبية مقلصة ومنسجمة، هدفها هو 

الفعالية والنجاعة يف العمل والوفاء اباللزتامات. فقد تضم  هذا الربانمج 

رقَّمة  الزتامات  واحضة    ميداين   م  تاخيص   نطلق  د، ت  حد  م   ينِّ   م  ز   ق  ف  أ  ، وبِّ وم 

َّ ع  ديكون حلجم الانتظايات الاجامتعية امل  م   وحن النتظايات املواطنني.  قة ل

عىل تربشنا احلكومية، بعد اس تحقاقات شفافة ونزهية، ومس توعبون لطبيعة 

  .يط ببالدانايت والرهاانت اليت حت  التحد

العمومية  اتِّ دماخل  لب الاجامتعي املزتايد عىل حبجم الط ون  واع  وحن  كذكل 

 احلكوميةِّ  القناعةِّ  هذه. وم  معق الاغل رصِّ ف   وخلقِّ  وتعلمي   م  حصة  

 وتعزيزِّ  كريسِّ ت  لِّ  متاكمةل   ويؤية   مفتوحة   ملكية   بأ وياش   ، املس نودةِّ الراخسةِّ 

َّ بالدان يف اجملال الاجامتعي،  مكشس باتِّ  ن  اجلادَّ  الوطينَّ  واصل العمل  ن  س    نافا 

 ة.الاجامتعي يف الس ياساتِّ  قصِّ الن    ِّ اطِّ و م   زِّ او  م  أ جل ت  

  ٌعادة الثقة للمواط  يف العمل الس يايس. فهذا أ مر  رضوييٌّ  اثنيا: فامي يتعلق اب 

عادة  فأ ولويشنا مجيعا.  و  ه  و   حٌّ لِّ وم   مر أ وال عرب ت   الس يايس ِّ  يف العملِّ  الثقةِّ  ا 

َّ "ف   عىل النوااي قِّ ب  س   امل   مكِّ احل   بِّ ن  ابخلطاب الس يايس، وت   الايتقاء  ن  ا ال عامل  م  ا 
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 مصداقية   وذاتِّ  واقعية   اجامتعية   وبرامج   خيايات   واثنيا، عرب تقدميِّ . يات"ابلنِّ  

ياكئز ادلوةل . فتدعمي وتس تجيب النتظايات املغايبة احلقيقية   ال ولوايتِّ  عال  ت  

 يف م  خاللهاشبايى ن   أ و شعايات   ، هباشباه  ن   أ قواال  الاجامتعية ليست 

بداعٌ وقراياتٌ  أ فعالٌ  وأ خريا   يه أ وال   ب ل  احملطات الانتخابية...   تعبئةِّ يف  ، وا 

 الصادقة   رأ ة  ، اجل  ء  ش    لك  ِّ  الالزمة، ويه قبل   واملاليةِّ  والتقنيةِّ  البرشيةِّ  املوايدِّ 

 انتظايات املواطنني واختياياهتم.يف القيام ابال صال ، تاواب مع 

 جس ميةٌ  هو مسؤوليةٌ  الاجامتعيةِّ  ادلوةلِّ  سِّ س  أ   م  أ جل اس تكاملِّ  فاال صال   

لقاةٌ  املغريب،  وأ مام الاعبِّ  هللا رصه  ن   املكلِّ  أ مام جالةلِّ  يعا  مج  عىل عاتقنا  م 

ذ   د  د  رت   ، ول  ن  أ يضا   التايخيِّ  وأ مام   بعض  اختاذ   -هذا اال صال   –ا ن  مِّ  ب  طل  ا ت  ا 

ابملنطق الس يايس الضيق، لكهنا يف العمق  فة  جحِّ اليت قد تبدو م   القراياتِّ 

  .كام يطمح لها امجليع الاجامتعيةقرايات رضويية لتيزيل مرشوع ادلوةل 
 

ولعل هذا النوع م  اال صالحات، الس امي يف جمال التعلمي والصحة، يتطلب 

يف اتيخي  فايقة   جديدة   م  أ جل التأ سيس ملرحةل   د  رد  حتمل املسؤولية دون ت  

 .، حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل نرصه هللادانبال

  :ه املواطننيات  ابلزتاماهتا  عىل الوفاءِّ  احلرصِّ  لك    حريصةٌ  احلكومة   ا ناثلثا .

مل ل ثقتمك، كام أ هنا عىل تاكيلها ون ي   يوما   50م   أ زيد   رَّ م  ت  احلكومة مل  هذهف 

لتيزيل هذه ماكنيات القانون املايل ا  يف مرحةل توظيف  ل بعد  دخ  ت
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ويف انتظاي املصادقة الهنائية جملليس الربملان عىل ، يمغ ذكلو  . الالزتامات

 فقد مرشوع القانون املايل واس تكامل مساطر نرشه دلخوهل حي التنفيذ،

 اتِّ اال صالح وثريةِّ  لشرسيعِّ  والقراياتِّ  م  اال جراءاتِّ  ة  م  ز  وضعت ح  

ويأ يت عىل  ،واملواطنون   املواطنات   اهنتظر  ي   يتال ةِّ والاقتصادي ةِّ الاجامتعي

لدلوةل  سا  س ِّ ؤ  جمعمعيا م   يشا  و   الك ِّ  الاجامتعية، اذلي ي   امحلايةِّ  تعممي   يأ سها

ِّ  واهامتم   مبتابعة   حيظىو الاجامتعية،  صاحب اجلالةل نرصه هللا،  م  ابلِّغ ني 

و  ما و  العامة، لتحسني  وى املصلحةِّ سِّ  س تحرض  علينا مجيعا أ ال ن   ض  فرِّ ي  ه 

 .كرامهتم املواطنات واملواطنني وحتقيقِّ  عيشِّ  ظروفِّ 

ابديت احلكومة، منذ ال ايم ال وىل لتنصيهبا، ا ىل ال جرأ ة الرسيعة لهذا قد و 

، عىل مااييع مراس مي 2021نونرب  17الويش م  خالل مصادقهتا بتايخي 

لنظام التأ مني اال جبايي ال سايس ع   99.15و 98.15للقانونني يمق تطبيقية 

حداث نظام للمعاشات لفئات املهنيني     املس تقلني   الِّ م  والع   املرض، واب 

 3,4ميك  . وهو ما س   ا  زاولون نااطا خاص  اذلي  ي   راءِّ ج  ال   غريِّ  وال شخاصِّ 

م، هبِّ  املرتبطني   قوقِّ وي احل، وذ  ال جراءِّ  غريِّ  م  فئةِّ  ومواط    مليون مواطنة  

 الفئات   ع  وز  ت  م  التأ مني الصحي اال جبايي ع  املرض. وسش   م  الاس تفادةِّ 

 اخلاضعني لنظام املسامهة املهنيةِّ  هبذه ادلفعة ال وىل، بني ال شخاصِّ  املعنية  

 ، واملقاولني  كون حماس بة  مسِّ ، والتجاي والصناع التقليديني اذلي  ي  دةِّ ح  و  امل  
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، قني  ، واملوث  الس ياحيني   دي   رشِّ ، وامل  ، والصيادةلِّ وال طباءِّ ، اذلاتيني  

نون م  عمك  اذلي  سي    ،زاويل بعض امله  ش به الطبية، وم  والقابالتِّ 

 .ابتداء م  شهر يناير املقبل ة م  التأ منيِّ الاس تفاد

ِّ  هذا املرشوعِّ  تيزيلِّ  لقيادةِّ  وزايية   نا جلنة  عىل ذكل، أ حدث   الوة  ع    اجملعمعي 

ِّ امل   لهيا اال رساع   عهد  ي   تقنية   جلنة   ، ا ىل جانبِّ هم  يف تنفيذ هذا الويش.  ا 

م  أ جل متكني ابيق فئات  متواصل   ، بالك  ونا تغل، داخل هذه اللجانِّ 

 اعِّ نَّ وابيق الص   ، النقلِّ ي  نِّ ه ومِّ ، الفالحني   ، وخاصة  راءِّ ج  العامل غري ال  

م  التأ مني اال جبايي  الاس تفادةِّ ، م  رةِّ احل   امله ِّ  ، وأ حصابِّ  التقليديني  

 .ال سايس ع  املرض يف أ قرب ال جال

ابجلدوةل الزمنية اليت حددها  الزتاما، 2022كام يتضم  خمطط العمل لس نة 

حاليا لنظام ياميد،  اخلاضعةِّ  والفقريةِّ  الهاةِّ  كني الفئاتِّ م  ت  بِّ ، العرشِّ  خطاب  

الولوج ا ىل القطاعني العام هنم م  مك  ع  املرض، ي   م  التوفر عىل تأ مني  

 .ةل عالجات أ جراء القطاع اخلاصواخلاص، وبنفس س  

 ، عىل ضامن تعويضات  2024و 2023سنيت  خالل ،س تعمل احلكومةو 

للك ال رس للحامية م  اخملاطر املرتبطة ابلطفوةل ودمع العمديس يف  عائلية  

الاخنراط يف أ نظمة التقاعد  توس يع   2025س نة  خالل بارشِّ  ن  س  و رة. بك  م   س    

 .ع  فقدان الاغل والتعويض   العائليةِّ  التعويضاتِّ  لاكفة النا يطني وتعممي  
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 اسرتاتيجية   احلكومة   وضعتِّ  فقدللحامية الاجامتعية،  الكبريِّ  وملواكبة الويشِّ 

 توجهيية   مبادئ   ترتكز عىل أ يبعةِّ  ،الصحيةِّ  املنظومةِّ  ال صال ِّ  املعاملِّ  واحضة  

 :تعمثل يف

 تمثني املوايد البرشية بلك فئاهتا؛ .1

تأ هيل العرض الصحي ملؤسسات الرعاية الصحية ال ولية واملراكز  .2

قلميية واجلهوية واجلامعية؛  الاسشافائية واال 

لزامية الولوج ا ىل مسكل  .3 ا حداث مجموعات حصية هجوية مع مأ سسة ا 

لنظام "طب واال حداث التديجيي  ،العالجات عرب مراكز الصحة ال ولية

 ال رسة"؛

نفاق املبارش  .4 ا حداث بطاقة حصية ذكية للك مواط  مغريب، حتد م  اال 

مك  وت   ،للمرىض، خصوصا ذوي ادلخل احملدود، عىل اخلدمات الصحية

م  التشبع ادلقيق ملساي لك مريض عرب ملف طيب مارتك بني اكفة 

رة للتأ مني املتدخلني م  مؤسسات حصية، معومية وخاصة، والهيئات املدب

 .الصحي ع  املرض والهيئة املقننة

وقد خصصت احلكومة، يف ا طاي مرشوع قانون املالية للس نة املالية 

وتعزيز  ،الاسشافائيةديمه لتأ هيل البنيات  ماليري 6 ـ، ميانية تقدي ب2022
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% مقاينة مع 64ملياي ديمه أ ي  2,7تهياهتا )وهو ما يالك زايدة قديها 

جنازها حول2021س نة   :(، وسشعمحوي أ مه املااييع اليت سيمت ا 

  ا طالق بناء املركز الاسشافائ اجلامعي اجلديد اب  سينا اذلي

 ملياي ديمه؛ 1,1س تخصص هل 

  ابعامتدات تقدي ب مؤسسة للرعاية الصحية ال ولية  1.500وتأ هيل

 مليون ديمه؛ 500

  قلمييا م  خالل  30ومواصةل بناء وتأ هيل مركزا اسشافائيا هجواي وا 

مليون ديمه ا ضافية لال عامتدات اخملصصة س نواي لهذا  600يصد 

 .اال جراء واملقدية مبلياي ديمه

  ووفق نفس املنظوي، حيظى ا صال  املنظومة التعلميية بأ مهية قصوى

  .سس ادلوةل الاجامتعيةيف مساي ا يساء أ  

واسشنادا لتوصيات المنوذج التمنوي وتفعيال اللزتامات الربانمج احلكويم 

املنظومة  ا صال لب القاضية بوضع "مصلحة التلميذ" و"جودة تعلميه" يف ص  

، تعمل احلكومة عىل الهنوض ابملوايد البرشية لها أ ساس ية ومكعايري   التعلميية

 ،م  خالل تويد تكوي  ال ساتذة لتحقيق طمو  حتسني جودة التعلمي

 .وحتسني ظروف اش تغاهلم ،وحتديد معايري توظيفهم
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وتعزيزا لكفاءات ال ساتذة، تا تغل احلكومة عىل خطة وطنية للرفع م  

القديات التكوينية لهيئة التعلمي. وسيمت تفعيل هذا التوجه م  خالل تعزيز 

، واليت يصد لها غالف التكوينات ال ساس ية واملس عمرة للفاعلني الرتبويني

 400. كام سيمت ختصيص 2022مليون ديمه برمس س نة  500 ـمايل يقدي ب

مليون ديمه، لتأ هيل البنيات التحتية والتجهيات ابملراكز اجلهوية مله  

 .الرتبية والتكوي  التابعة لها

جامال، ت ختصيص حوايل  ملياي ديمه لقطاع التعلمي يف ا طاي مرشوع  77وا 

ديمه مقاينة ابلس نة  ماليري 5، أ ي بزايدة 2022الية لس نة قانون امل

منصب مايل. ويف هذا اال طاي، ت الرفع م   18.144املاضية، مع ا حداث 

%، وذكل م  أ جل حتقيق ال هداف 40 ـميانية الاسشامثي لهذا القطاع ب

 :التالية

 1,9   لشرسيع تنفيذ برانمج تعممي التعلمي ال ويل م  خالل ملياي ديمه

% 100ا حداث وتأ هيل وتهي احلجرات، وكذا تدبريها هبدف بلوغ 

 ؛2028كنس بة متديس ابلتعلمي ال ويل يف أ فق س نة 

 2,3   ملياي ديمه لتعزيز العرض املدييس، ال س امي م  خالل بناء ما

داخلية،  43مديسة جامعاتية و 30مؤسسة تعلميية، مهنا  230يقايب 
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مؤسسة خالل  160اعاتية يف حني مل يتجاوز عدد املدايس امجل

 الس نوات ال خرية؛

 2,6   ملياي ديمه لتأ هيل البنيات التحتية والتجهيات املديس ية، مهنا

 .مليون ديمه السشبدال البناء املفكك 560
  

 حرضات الس يدات والسادة، 

البد أ وال ، بتطويات ال سعاي وتأ ثريها عىل القدية الرشائية للمواطنني عالقة  

ب حلكومة مل ت مكل شهر م  التأ كيد  ها عىل أ نه ليس م  املوضوعي أ ن ن ن س 

ةل  منذ شهوي  عىل مس توى أ سعاي مجموعة  م  املواد الثاين ، الزايداتِّ املسج 

 ال ولية.

بدأ  ايتفاع ال سعاي بالك ملحوظ منذ فقد فعىل غراي ابيق دول العامل، 

خالل س نة ، وهذا بعد اتاه سالب لتطوي ال سعاي 2021شهر أ بريل 

مك  اجلزم بأ ن العوامل اليت أ دت عىل مس توى العامل. وبالك عام، ي   2020

طابع ظريف يعود  ذاتا ىل الايتفاع احلايل لل سعاي يف العامل وببالدان، تبقى 

 ،أ ساسا لالنتعاش الاقتصادي اذلي يعرفه العامل بالك أ قوى مما اكن متوقعا

، ا ىل جانب الاضطراابت ةولاليتفاع الكبري اذلي عرفته أ سعاي الطاق

ومع تراجع هذه . املس عمرة يف سالسل التوييد العاملية وحركة املالحة ادلولية
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م  املنتظر أ ن يسجل معدل التضخم  ،العوامل ذات الطابع الظريف

  .معتدةلاس تقرايا حول مس توايت 

وما ميك  أ ن أ ؤكده لمك هو أ ن احلكومة معبأ ة م  أ جل اختاد اكفة التدابري، 

 ، واحلفاظ عىل القدية الرشائية للمواطنني.ضامن اس تقراي ال سعايل

، م  2021ملياي ديمه يف ا طاي ميانية  20وهكذا، فقد ت يصد ما يناهز 

قريت احلكومة  أ جل دمع اس تقراي أ سعاي ادلقيق والسكر وغاز البواتن. كام 

ىل تعويض ا ضايف للمس تويدي  للحفاظ ع وختصيص ،تعليق الرسوم امجلركية

 عىل املس توى الوطين. همجيع ما تقاتالقمح و أ سعاي 

ا ىل جانب ذكل، حرصت احلكومة عىل التفاعل الرسيع مع الانتظايات 

جةل للمواطنني م  خالل مرشوع قانون املالية للس نة ع  ت  س   الاجامتعية امل  

، اذلي جعلت م  توهجاته ال ساس ية ترمجة أ ولية اللزتاماهتا 2022املالية 

 :الاجامتعية. ذكل أ هنا، ودعام للقدية الرشائية للمواطنني، خصصت

 8   ديمه ل داء املتأ خرات املتعلقة برتقية املوظفني لسنيت  ماليري

 ، ت خضها يف كتةل ال جوي بعد س نشني م  التجميد؛2021و 2020

 10  ديمه لصندوق الامتسك الاجامتعي وامحلاية الاجامتعية  ماليري

 :مهنا
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مليون مغريب  11ي ديمه لضامن احلق ادلس تويي ملا يفوق مليا 4,2 -

م  الفئات الفقرية والهاة، يف الولوج ا ىل العالج، عرب متكيهنم م  

التأ مني اال جبايي ال سايس ع  املرض وفتح ابب ولوهجم ا ىل 

الاسشافاء يف القطاعني العام واخلاص، والاس تفادة م  نفس سةل 

 .اصالعالجات لل جراء يف القطاع اخل

ملياي ديمه دلمع متديس ال طفال يف ا طاي برامج تيسري ودمع   3,5  -

 ال يامل ومليون حمفظة؛

ملياي ديمه لرشاء ال دوية، ودمع املؤسسات الاسشافائية،   1,7 -

 لعمكني الفئات املعوزة م  الولوج للعالج؛

  ملياي ديمه دلمع تاغيل الا باب، سواء  3,5ا ضافة ا ىل ذكل، ت خض

 فرصة شغل 250.000معلهم نشيجة ال زمة عرب منحهم  اذلي  فقدوا

مؤقتة خالل س نشني، يف ا طاي برانمج "أ وياش" اذلي خصصنا هل 

ملياي ديمه، أ و اذلي  يريدون خلق مقاوةل صغرية يف ا طاي  2,25

ملياي ديمه، يف  1,25برانمج "الفرصة" واذلي س تخصص هل ميانية 

أ لف شاب  50ا طاي قروض رشف دون فائدة تس هتدف حوايل 

 مقاول، ابال ضافة ال عطاء دينامية جديدة لربانمج "انطالقة"؛
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  مليون ديمه دلمع ال شخاص يف  500هذا دون أ ن ننىس توجيه

عاقة  .وضعية ا 

  مليون ديمه، لتقوية دوي  250ا ضافة ا ىل ذكل، يصدت احلكومة

احلضانة لل طفال دون س  الرابعة، خاصة يف ال حياء الهاما ية ويف 

لعمكني ال طفال يف هذه املناطق م  التعمل منذ س  مبكرة القرى، 

 .وتاجيع النساء عىل العمل

  مليون ديمه لتفعيل الطابع الرمسي  200هذا ا ىل جانب ختصيص

مازيغية يف اال داية العمومية، وهو ما س ميك  فئات عريضة م   لل 

املواطنني م  حقهم يف الولوج ا ىل اخلدمات اال دايية دون صعوابت يف 

 .التواصل

  ،كام أ ن احلكومة حريصة لك احلرص عىل تقليص الفوايق اجملالية

يالء ال مهية الالزمة لساكن العامل القروي، م  خالل  خصوصا عرب ا 

صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية اذلي تناهز الاعامتدات 

لهيا  2,25املربجمة فيه  ملياي ديمه اكعامتدات  2ملياي ديمه، تضاف ا 

ملياي ديمه كرصيد م  الس نوات املاضية، س عمك   4لزتام، وحوايل لال

م  تيزيل لك الربامج واملااييع املربجمة لعمكني هذه املناطق م  الولوج 

 .ا ىل اخلدمات ال ساس ية
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تاوبنا مع تعديالت  ،ودامئا، ويف ا طاي دمع القدية الرشائية للمواطنني

   خالل:م الس يدات والسادة املسشاايي  هبذا اخلصوص

  عىل مجيع املواد  2,5%تطبيق يمس الاس ترياد بنس بة موحدة يف

ال ولية املس تعمةل لعالج داء السكري، مع الزتام احلكومة ابلقيام بتشبع 

انعاكس هذا اال جراء عىل أ مثنة ال دوية املعنية وخاصة ال نسولني. وهذا 

 ا جراء هيم رشاحئ واسعة م  املواطنني. 

  لغاء الغرامات والزايدات وصوائر التحصيل املرتتبة عىل معليات النقل ا 

 ؛الس يايح

   ا ىل  %15عامل املطبق عىل نقل ال شخاص والبضائع م  ختفيض امل

 ؛10%

 عفاء  تقل أ و تساوي شاشة اليت لها التلفاز وأ هجزة العادية الهواتف ا 

 للمحافظة عىل الاس هتالك عىل ادلاخلية م  الرضيبة بوصة 32 ع 

 للمواطنني. الرشائية القدية

داخلية عىل اس هتالك تطبيق رضيبة وهنا أ ود التأ كيد م  جديد، بأ ن 

عادة تدوير بعض  ،املنتجات وال الت وال هجزة املس هتلكة للكهرابء أ و ا 

كرتونية بعد انهتاء صالحيهتا، ليس الهدف منه البحث ع  لال الت الا

ىل الاخنراط يف ابل ساس ا   موايد ا ضافية لعمويل امليانية، بل يريم
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تطبيق اسرتاتيجية بالدان لتحقيق النجاعة الطاقية واحلفاظ عىل البيئة، 

عائدات  ص  صَّ خ  ت  ، وس   وتيزيل مقتضيات القانون اال طاي يف هذا الاتاه

هذه الرضيبة لفائدة صندوق دمع امحلاية الاجامتعية والامتسك 

 .الاجامتعي
 

 حرضات الس يدات والسادة، 

لهيا مرشوع قانون املالية لس نة  ، 2022فامي يتعلق ابلفرضيات اليت اسشند ا 

عىل أ ساس تأ خذ بعني الاعتباي الس ياق ادلويل و  موضوعيةفا هنا تبقى جد 

التوقعات ال خرية جلل املؤسسات ادلولية كصندوق النقد ادلويل، والبنك 

 الت التنقيط. ادلويل، ووزايات الاقتصاد واملالية، والبنوك املركزية وواك

%، 3,2وخبصوص تساؤالتمك حول توقعاتنا ملعدل المنو اليت حددانها يف 

ِّ خَّ و  لمك بأ ن احلكومة ت   أ ؤكد أ ود أ ن ، 2022س نة ل يف توقعاهتا للمنو  ق  د  ت الص 

ابلنظر لكون بالدان والعامل مل خيرج بعد م  ال زمة، وابلنظر كذكل لكون 

عىل النس يج  شديدة   هذه ال زمة الصحية غري املس بوقة شلكت صدمة  

نتايج الوطين خالل س نة       مما أ سفر ع  يكود اقتصادي حاد بـ 2020اال 

ن اكن اقتصادان سيسرتجع جزءا م  المنو املفقود خالل هذه 6.3- %، وا 

نعاش الاقتصادي 5,6الس نة بتحقيق نس بة منو تناهز  %، بفضل تدابري اال 

تعافيه الاكمل ا ال  يس تعيدل   هاليت اختذهتا بالدان بقيادة ملكية حكمية، فا ن
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بالك تديجيي خالل الس نوات القادمة بفضل تفعيل خمرجات المنوذج 

التمنوي اجلديد، وكذا اال صالحات واملااييع الهيلكية املربجمة يف ا طاي 

نتايج.  الربانمج احلكويم لتقوية النس يج اال 

يجة تعافيه م  وابلتايل، مف  خالل حتليل موضوعي ال ماكنيات اقتصادان، ود

ال زمة عىل غراي ابيق بدلان العامل، فا ن توقعاتنا وتوقعات املؤسسات ادلولية 

 %. 3,2تاري ا ىل أ ن اقتصادان س يحقق منوا بـ

راه  عىل ال ي    ،2022لس نة ن مرشوع قانون املالية كام أ ود أ ن أ ؤكد لمك بأ  

واملااييع خمتلف الربامج م  أ جل تيزيل  املديونية وال عىل اخلوصصة

منا يععمد عىل الاس تخدام ال مثل والعقالين ملوايد ادلوةل وعىل ، و املربجمة ا 

  ة  ر  بتك  وم   ة  ق  الَّ حلول خ  
إ
 .ابلتوازانت املاكرواقتصادية خاللِّ دون اال

فقد اس تطعنا ويف وقت وجي، وبفضل تظافر لك اجلهود، أ ن نقدم لمك 

للقانون التنظميي لقانون املالية، مرشوع قانون مايل حيرتم املبادئ ال ساس ية 

اه املواطنني، ويضم  اس تدامة ماليشنا  ويفي جبزء همم م  الزتاماتنا ت 

لِّقة. ق   العمومية، ويؤسس ملرحةل تقليص جحم املديونية اذلي بلغ مس توايت م 

   فقد يفعنا م  املوايد اجلبائية، ليس م  خالل يفع الضغط الرضييب، بل

 بة وحتسني مس توى التحصيل. م  خالل تقوية املراق 



 

22 

   ،قراي املسامهة التضامنية لفائدة املقاوالت حبسب مس توى يحبها ومقنا اب 

 وذكل دون أ ن منس مبداخيل الطبقة املتوسطة.

   ماليري ديمه، ومل نرفع نفقات الشس يري،  10ويفعنا م  نفقات الاسشامثي بـ

ه هذا اجملهود للقطاعات الاجامتعي جَّ نعاش الاقتصاد حرصا منا أ ن ي و  ة، وال 

 الوطين م  خالل خلق فرص الاغل.

ضامن اس تقراي وأ ؤكد لمك حرص احلكومة، عىل اختاد اكفة التدابري م  أ جل 

 مساي تنازيل ادلي ، عىل املدى القريب، يف مس توايته احلالية ووضعه يف

 . عىل املدى املتوسط

 حرضات الس يدات والسادة، 

أ وياش  مواكبةدلوي اال صال  اجلبائ يف حتفي الاسشامثي، وكذا يف  ابلنظر

اال صال  الاقتصادي والاجامتعي، فا ن احلكومة حريصة عىل التيزيل ال مثل 

ملقتضيات القانون اال طاي املتعلق ابال صال  اجلبائ بالك تديجيي يأ خذ بعني 

 أ جل مخس س نوات. الاعتباي التدابري ذات ال ولوية، واليت سيمت تيزيلها داخل

التدابري اجلبائية املقرتحة يف مرشوع قانون املالية وانسجاما مع مبدأ  التديج فا ن 

تنديج يف ا طاي الرشوع يف تيزيل التوهجات وال هداف املنصوص  2022 س نةل 

 .القانون اال طاي هذا علهيا يف
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موسعة مع وال بد م  التأ كيد هنا بأ ن هذا القانون اال طاي جاء نشيجة ملااويات 

لك الفاعلني، وكرتمجة للتوصيات املنبثقة ع  مناظرتني ت عقدهام خالل 

الس نوات ال خرية حول اال صال  اجلبائ. وهذا اال صال  تؤطره مجموعة م  

ليكون تعبريا صادقا ع  اال يادة العامة م  ، ومتت صياغته املبادئ وال هداف

 .دابري اليت ت حتديدهاأ جل اال صال ، والزتاما جامعيا ابالختيايات والت

اعامتد توجه تديجيي حنو وينديج مض  ال هداف اليت ت حتديدها لهذا اال صال ، 

تكريس مبدأ  حيادية الرضيبة ، و سعر موحد فامي خيص الرضيبة عىل الرشاكت

وترش يد ، تعزيز احلقوق والثقة املتبادةل بني امللزمني واال داية ، وعىل القمية املضافة

صبائيةالتحفيات اجل   .وش به الرضيبية حملليةاال  منظومة الرسوم ، وا 

يف لكها أ هداف س نحرص عىل تيزيلها سواء يف ا طاي هذا املرشوع أ و  هوهذ

 ا طاي مااييع قوانني املالية القادمة.

بتصفية دي  الرضيبة عىل القمية املضافة املرتامك  ،هذا اال طاي، تلزتم احلكومة ويف

بتداء م  دجنرب القادم وقبل هناية وهكذا، ا .لفائدة مقاوالت القطاع اخلاص

 ملياي ديمه ل داء مس تحقات 13يمت خض  سيمت، 2022الفصل ال ول م  س نة 

مك  املقاوالت، وخصوصا الصغرى واملتوسطة ت  ت   يك، الرضيبة عىل القمية املضافة

وجه ال زمة،  ، م  أ جل الصمود يف خزينهتام  التوفر عىل س يوةل هممة يف

 .دينامية خلق القمية املضافة وفرص الاغل والاخنراط يف
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 حرضات الس يدات والسادة، 

، أ ود التأ كيد عىل أ ن احلكومة ابملوازاة مع الشرسيع بتيزيل ويش الالمتركز اال دايي

دس تويي ودميقراطي، ال يقترص فقط حريصة عىل توطيد خياي اجلهوية كخياي 

بل يتجاوزه كبديل تمنوي يعال القصوي املسجل  عىل البعد الس يايس واال دايي،

ركزة، يف القضاء عىل التفاواتت اجملالية فامي م  يف الس ياسات العمومية املركزية وامل  

خيص الاسشامثيات والولوج ا ىل اخلدمات العمومية ال ساس ية، وابلتايل انعاكس 

    عىل التوزيع العادل للوروة بني اجلهات.ذكل

ول جل ذكل، سيمت العمل عىل نقل اختصاصات واسعة م  ادلوةل ا ىل اجلهات 

و  يضم   ابملوازاة مع حتويل املوايد املالية والبرشية الالزمة ذلكل، وعىل حن  

الاس تقاللية يف التدبري املايل واال دايي للجهة، وجيعل م  هذه ال خرية قطبا 

 منواي حقيقيا ويافعة للتمنية البرشية والايتقاء الاجامتعي ورشياك أ ساس يا لدلوةل. ت 

ويل احلكومة أ مهية كبرية ملواكبة اجلهات م  أ جل ترسيع تيزيل برامج التمنية كام س ت  

-سيمت متويلها يف ا طاي عقوداجلهوية، خاصة املااييع والربامج ذات ال ولوية، اليت 

 هات. برامج بني ادلوةل واجل 

 الس يدات والسادة يؤساء امجلاعات الرتابية، بأ ن احلكومة ئِّ م  ط  كام أ ود أ ن أ  

والرفع م  مردودية  ويل اهامتما خاصا لتحسني املوايد اذلاتية لهذه امجلاعات،ت  
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عاء وحتصيل يمس  احمللية، م  خالل حتصيل الرضائب والرسوم س ناد تدبري وِّ ا 

عاء  س ناد تدبري وِّ السك  واخلدمات امجلاعية ا ىل اخلزينة العامة للمملكة، فامي ت ا 

وقد ت الرشوع يف تيزيل هذا  .وحتصيل الرمس املهين للمديرية العامة للرضائب

اال صال  بصفة تديجيية، ابعامتد تربة منوذجية يف أ فق تعمميها عىل مجموع الرتاب 

     الوطين.

 حرضات الس يدات والسادة، 

، يف جعل املناقاة والتصويت عىل مرشوع وبرملاان   لقد جنحنا مجيعا، حكومة  

، بداية  ملرحةل  جديدة م  العمل املارتك بني 2022انون املالية لس نة ق

هاملؤسس تني،  وام  حتمل  وغايته ،ل دواياحلواي والشااوي والتاكمل يف القيام اب قِّ

تيزيل اال صالحات الاجامتعية والاقتصادية والتمنوية بِّ املسؤولية امل لقاة عىل عاتقنا 

اليت اخنرطت فهيا بالدان حتت القيادة السامية لصاحب اجلالةل نرصه هللا 

 النتظايات املواطنات واملواطنني. واس تجابة

عىل مواهجة ثقة املواط  يف قدية مؤسسات بالده فالرهان اليوم هو أ ن نس تعيد 

 التحدايت الراهنة والاس تجابة للحاجيات والانتظايات الاجامتعية؛

ها اس تقراي بالدان واخنراطها يف   وثقة املسشمثري  يف ال فاق الواعدة اليت ي شيح 

ة واليت يأ يت عىل يأ سها تيزيل المنوذج التمنوي  ال وياش اال صالحية امل هي لكِّ

    اجلديد؛  
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 اس تدامة منوذجنا الاقتصادي وماليشنا العمومية. يفادلولية  ثقة املؤسسات املاليةو 

وهو ما حرصت احلكومة عىل تكريسه م  خالل الرشوع يف تيزيل الزتامات 

برانجمها احلكويم عرب أ ول مرشوع قانون مايل يلزتم ابلقديات املوضوعية ملاليشنا 

بداع يف ا طايها. حيث أ نه مرشوع الس تعادة هذ ه الثقة ل نه العمومية ويسعى لال 

يتوجه للك الفاعلني ابلزتام الفعالية واملواكبة وادلمع. كام أ نه مرشوع يسعى لتعبيد 

الطريق أ مام مغرب الغد، مغرب امحلاية الاجامتعية للك املغايبة، ومغرب الفرص 

 يف ا طاي يبط احلق ابلقانون واملسؤولية ابحملاس بة.للجميع 

نه يتعني عىل لك  ٌّ م  وبناء  عليه، فا  الفاعلني الاجامتعيني والاقتصاديني، لك 

موقعه، التقاط اال شايات اال جيابية اليت جاء هبا هذا املرشوع، والاخنراط اللك  ي 

والب نَّاء يف تفعيل الويش اجملعمعي لتعممي التغطية الاجامتعية والرفع م  وترية 

لمنو وم  التحول الهيلكي لالقتصاد الوطين م  أ جل خلق معدالت أ كرب م  ا

ل نا مجيعا هو أ ن خنرج م  هذه ال زمة أ كور قوة وصالبة، وثقتنا  فرص الاغل. فأ م 

 يف قدياتنا ومؤهالتنا يه اليت س عمكننا م  كسب يهاانت الغد.

ى هللا معل مك  ويسوهل  واملؤمنون" صدق هللا العظمي. ري   "وقل امعلوا ف س 

       والسالم عليمك ويمحة هللا تعاىل وبراكته.


