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 830رمق  اجللسةحمرض 

ثنني: التارخي  م(.2020 أ كتوبر 19)هـ 2144 ربيع ال ول 2 االإ

احلبيب الاليك رئيس جملس النواب، والس يد عبد احلكمي الس يد : الرئاسة

 بن شامش رئيس جملس الستشارين.

ثنان وأ ربعون : التوقيت وادلقيقة الرابعة السادسة الساعة دقيقة، ابتداء من اإ

 .مساء

 تقدميخمصصة ل جملليس الربلان جلسة معومية مشرتكة : جدول ال عامل

دارة لرشوع قانون الالية الس يد وزير الاقتصاد  صالح االإ والالية واإ

 .2021برمس الس نة الالية  65.20رمق 

----------------------------------------------------------------------- 

 :الس يد احلبيب الاليك رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 م عىل أ رشف الرسلني.الة والسالوالص

 .افتتحت اجللسة

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يد رئيس جملس الستشارين،

 الس يد وزير ادلوةل،

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة الربلانيون،

، يعقد الربلان مبجلس يه جلسة من ادلس تور 68الادة حاكم ل  طبقا 

صالحوالالية  الاقتصادمعومية مشرتكة ختصص لتقدمي الس يد وزير   واإ

 .2021برمس الس نة الالية  65.20 لرشوع قانون الالية رمق االإدارة

صالحوالالية  الاقتصادللس يد وزير  الآنواللكمة  ، فليتفضل االإدارة واإ

 مشكورا.

الس يدة النائبة، الس يدة الوزيرة، ولينا ما تنعرفو حد، لك يش مبين 

 .عىل اجملهول

 تفضل الس يد الوزير.

صالحوالالية  الاقتصادالس يد محمد بنشعبون، وزير   :االإدارة واإ

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد رئيس جملس النواب،

 الستشارين،الس يد رئيس جملس 

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يدات والسادة الوزراء،

 الس يدات والسادة الربلانيون احملرتمون،

يرشفين أ ن أ قف أ مام جملس يمك الوقرين لبسط اخلطوط الرئيس ية 

هذا الرشوع اذلي يأ يت يف س ياق  ،2021لرشوع قانون الالية لس نة 

والصحية  الاقتصادية والاجامتعيةاس مترار جاحئة كوروان وانعاكساهتا 

 والنفس ية عىل الس توى ادلويل والوطين. 

شلك فرصة أ خرى وما من شك بأ ن مناقشة هذا الرشوع ست 

غلبيةللحكومة، كام للمؤسسة الترشيعية  والعارضة، يك ينكب  ولل 

دان يف ظل الامجليع عىل حتليل الوضع الاقتصادي والاجامتعي والايل لب

اليت يقدهما الرشوع  االإجاابت، وفتح النقاش خبصوص ال زمةهذه 

 من شأ هنا أ ن لواهجة تأ ثرياهتا الظرفية والهيلكية، وتقدمي القرتحات اليت

آفاق واعدة يف  فالسترشاجتعل من هذا الرشوع نقطة التحول  أ

 .ال زمةمرحةل ما بعد 

ن تقدمي مرشوع قانون الالية يشلك موعدا ترشيعيا أ ساس يا  اإ

ىل تقومي، ولتغيري  السلمية، ولتقومي ما حيتاج وحاسام لزتكية الاختيارات اإ

طار من التعاون ب ني السلطتني الترشيعية ما يثبت عدم جدواه، ويف اإ

طار التاكمل، لك من موقعه والعارضة،  ال غلبيةبني  ،والتنفيذية، ويف اإ

اليت تفرضها الرحةل يف  ال ولوايتغايتنا مجيعا أ ن ننكب عىل تزنيل 

طار ماكنيات، وما يقتضيه الضغط اذلي  ما تتيحه ماليتنا العمومية اإ من اإ

بداع  ال زمةفرضته  عىل توازانتنا الالية وعىل الوارد اجلبائية، من اإ

 للحلول البتكرة للبحث عن موارد بديةل.

ماكنه اليوم أ ن حيدد بشلك دقيق جحم التأ ثريات الاقتصادية  الف أ حد ابإ

والاجامتعية والالية اليت س تحدهثا هذه اجلاحئة، لكن من الؤكد هو أ ن 

وفعالية  صالبةعطاف اترخيية، جتعلنا نزن العامل اليوم عىل مشارف نقطة ان

منوذجنا الغريب اذلي أ هلنا للحفاظ عىل موقعنا الس تقر وسط حميط 

ماكنه أ ن يؤهلنا ن اسرتشدان ابحلمكة والتبرص، لتحويل  ،مضطرب، وابإ اإ

ىل فرصة كربى  كراهات هذه الظرفية اإ عادةاإ مبا خيدم  االإسرتاتيجيالمتوقع  الإ

 .ل صعدةاعىل اكفة  بالدانمصاحل 

فالعامل اليوم خيطو خطوات كبرية حنو أ مناط جديدة للتدبري الاقتصادي 

آليات التضامن، و عىل  الاعامتدوالاجامتعي والس يايس، تنبين عىل تقوية أ

ن ال القدرات اذلاتية وتنويع الرشاكء، ومما  خطت  بالدانشك فيه فاإ

الكل، حفظه  جلالةلاه، حتت القيادة التبرصة الاجتخطوات كبرية يف هذا 

احلس التضامين الكبري اذلي أ ابنت عنه  خاللهللا، وقد جتىل ذكل من 

 خالل، وجتسد من ال زمةهذه  خاللالشعب الغريب  لك مكوانت

فريقيةاجتاه ادلول  تهجلالل البادرات التضامنية   الشقيقة. االإ

اليت أ ابنت عهنا لك السلطات عرب التعبئة الكبرية  ،كام جتىل كذكل

وعىل رأ سها  ،القوي والفعال للك الؤسسات والاخنراطالعمومية 

وجتاوز  ال زمةيف النقاش الفاعل حول س بل مواهجة  ،مؤسس تمك احملرتمة

 تداعياهتا السلبية.

والتعبئة امجلاعية اليت لطالا  الالزتامويه نفس القمي والبادئ ونفس 
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ويف مواهجة خصوم  ال زمات يف مواهجة لك عرب عهنا الشعب الغريب

ميانه بأ ن القضااي الصريية ل   ،بالدانالوحدة الرتابية للمملكة، من منطلق اإ

منا يه الوعىل رأ سها قضية الصحراء، ليست فقط مسؤولية مكل الب د، واإ

مؤسسات ادلوةل والربلان واجملالس النتخبة واكفة  أ يضا قضية امجليع،

ة وهيئات اجملمتع الدين ووسائل الاقتصاديالفعاليات الس ياس ية والنقابية و

الكل، حفظه هللا، يف  جالةلومجيع الواطنني، كام أ كد عىل ذكل  االإعالم

 .2013أ كتوبر  11 يف خطابه السايم مبناس بة افتتاح الس نة الترشيعية

جاللوهذه مناس بة لنوجه مرة أ خرى حتية   وتقدير للك مكوانت اإ

الوطين  وال منالقوات السلحة اللكية وادلرك الليك والقوات الساعدة 

دارة الرتابية والوقاية الدنية عىل تضحياهتم وجتندمه ادلامئ، حتت  ،واالإ

الكل، حفظه هللا، لدلفاع عن الوحدة الرتابية  جلالةلالقيادة الرش يدة، 

 للوطن وصيانة أ منه واس تقراره، وخاصة يف هذه الظرفية الصعبة.

الصحية وللك اجلنود العبئني  ال طرية تقدير للك كام أ وجه حت 

آاثرها، و ال زمةلواهجة هذه  يسعنا سوى أ ن نرتمح  الوالتخفيف من أ

 نيىل أ هلهم ممتنياإ  عىل حضااي هذه اجلاحئة، وأ ن نتقدم خبالص التعازي

 الشفاء العاجل للك الصابني.

 الس يدات والسادة،

ذا اكن التحدي   بالدانيف الرحةل الراهنة هو أ ن خترج  ال كرباإ

ن من مسؤوليتنا كذكل أ ن نؤسس  منترصة وسالة من اجلاحئة، فاإ

جيابياهتا  ،للمس تقبل وأ ن نس تخلص ادلروس اليت أ فرزهتا هذه اجلاحئة ابإ

قالعوسلبياهتا، من أ جل حتقيق ظروف   القاوالتميكن  اقتصادي اإ

اس تئناف دورها  من ،خاصة مهنا الصغرية والتوسطة ،الوطنية

لك فئات ومناطق  وميكن ،التمنوي، وخلق فرص الشغل الاقتصادي

 يف دينامية خلق الرثوة.  الاندماجالغرب من 

الكل، حفظه هللا، رمس لنا يف خطبه  جالةلوما من شك بأ ن 

، مبناس بة عيد العرش اجمليد وذكرى ثورة الكل والشعب ال خرية

لترشيعية، خارطة الطريق اليت حتدد من الس نة ا ال وىلوافتتاح ادلورة 

 الانعاكساتحات اليت ينبغي تزنيلها لعاجلة الصلالإ برانجما معليا 

مس تقبيل شامل، يعيد  زمة، مضن منظورلل  ة الاقتصادية والاجامتعي

من التغريات الكربى  انطالقا ال جوبةوصياغة  ال ولوايتترتيب 

 الس تجدة.

ىل جانب تقدمي ادلمع لفئات واسعة من الواطنني، أ طلق   جاللتهفاإ

نعاشخطة طموحة وغري مس بوقة  ومرشوعا كبريا لتعممي  ،الاقتصاد الإ

ىل مراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع  التغطية الاجامتعية مجليع الغاربة، ودعا اإ

ا ويف مقدمهت ،لك الؤسسات والفعاليات الوطنية جاللتهالعام، كام دعا 

ىل مس توى حتدايت هذه الرحةل وتطلعات الواطنني. لالرتقاء  ،الربلان  اإ

كذكل جيب أ ن نعترب  ،فكام أ ن الوحدة الرتابية قضية للك الغاربة

نعاش  صالحالوطين وتعممي التغطية الاجامتعية  الاقتصاداإ  ،القطاع العام واإ

جامتعية والواقع الا وال يديولوجيةالس ياس ية  الاختالفاتقضااي تعلو فوق 

بعادها عن أ ي   س ياسويي. اس تغاللوالصاحل الاقتصادية، وينبغي اإ

قانون  أ ولوايت كربى لرشوع ال وراشومن الطبيعي أ ن تشلك هذه 

اذلي أ عرض عليمك خطوطه الكربى بعدما توصلمت به مرفوقا  2021الالية 

 بلك التقارير ذات الصةل.

 الس يدات والسادة،

عداد هذا الرشوع يف ظل س ياق مضطرد ويطبعه عدم اليقني  يأ يت اإ

جراء اس مترار تداعيات ال زمة الصحية، حيث شهدت العديد من البدلان 

بروز موجة جديدة من الوابء وخاصة دلى بعض  ال خرية ال شهرخالل 

ىل اختاذ تدابري وقائية أ ثرت ال وروبينيرشاكئنا  ، مما اضطر هذه البدلان اإ

ثرية اس تعادة النشاط الاقتصادي، وكنتيجة للك ذكل من التوقع أ ن عىل و 

 .2020س نة  %8.3ـ انكامشا ب ال ورويب الاقتصاديسجل 

مجموعة من القطاعات الاقتصادية احليوية يف بالدان  طالرتباوابلنظر 

ن مسامههتا يف الناجت ادلاخيل اخلام قد تأ ثرت بشلك  ابلطلب اخلاريج، فاإ

آاثرها  ءالحتواوالقرارات التخذة  للجاحئة ال خريةكبري، كام أ ن التطورات  أ

القلق للك الؤرشات الرتبطة هبا عىل الس توى  الارتفاعالصحية يف ظل 

 وطين، فامقت من أ زمة هذه القطاعات. ال

 %50من النتظر أ ن ترتاجع القمية الضافة للس ياحة حبوايل  ،وهكذا

 .%9ـ % والتجارة ب12ـ وقطاع النقل ب

حية الالناجت عن س نة ف ال ثر الاعتباروأ خذا بعني  ،كنتيجة ذلكلو 

الوطين نسبيا برمس  الاقتصادجافة، مفن النتظر أ ن يزتايد انكامش 

طار قانون الالية  %5لينتقل من انقص  2020س نة  التوقعة يف اإ

ىل انقص  ويف نفس الس ياق ستتأ ثر التوازانت الاكرو  ،%5.8العدل اإ

ىل  ،اقتصادية بشلك كبري  %7.5حيث أ ن جعز اخلزينة س يصل اإ

 %.76 سريتفع معدل الديونية ليبلغ وكنتيجة مبارشة ذلكل

 الس يدات والسادة،

تعكس جحم الرضر اذلي تكبده  ال رقامشك فيه، أ ن هذه  المما 

الوطين وكذا التدابري اليت مت اختاذها لواهجهتا، كام تعكس  الاقتصاد

الضغط الكبري اذلي أ حدثته عىل مس توى التوازانت الالية واخلارجية 

لزيانية العامة لدلوةل وتراجع مداخيل الس ياحة يف ظل تراجع موارد ا

 .ال جنبية والاستامثرات

 ال خريةالس نوات  خاللرصيد الثقة اذلي رامكه الغرب  ولوال

 الكل جلالةل اليت اخنرط فهيا، حتت القيادة احلكمية االإصالحاتبفضل 

الرضورية دلى خمتلف  المتويالتنرصه هللا، لا اس تعطنا تعبئة 

آخرها اخلروج الناحج للمغرب يف السوق الايل  ،الرشاكء واليت اكن أ

صدار س ندات مببلغ  مليار  1ادلويل يف هذه الظرفية الصعبة، عرب اإ

يورو عىل مرحلتني، ومن النتظر أ ن متكن هذه اجملهودات من تقليص 

 نقطة. 2.8ـ لتوقع للحساب اجلاري بالعجز ا
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الكل، وتضامن الشعب الغريب، وتعبئة لك  جالةلكام أ ن حمكة 

 الانعاكساتواحلد من  أ  ال سو السلطات العمومية، مكنت من جتاوز 

آاثرهاال زمةالصحية لهذه  الاقتصادية والاجامتعية، عرب  ، ومن ختفيف أ

 القاوالتمن  الآالفكبة تقدمي ادلمع لفئات واسعة من الواطنني وموا

هبدف احلفاظ عىل مناصب  ،الصغرى والتوسطة والصغرى جدا

 الشغل. 

لكن مع رفع احلجر الصحي تضاعف عدد الصابني بشلك كبري 

ومعه عدد الوفيات، وقد نبه جالةل الكل، حفظه هللا، يف خطابه 

ىل أ نه  بدون سلوك "السايم مبناس بة ذكرى ثورة الكل والشعب، اإ

 ميكن اخلروج من هذا ال ،من طرف امجليع وطين مثايل ومسؤول

 ."لوابءرفع حتدي حماربة هذا اال الوضع و

للتوجهيات اللكية السامية، حنن اليوم مطالبون ابلتحيل  واس تجابة

للحفاظ عىل حصة وسالة الواطنني ومواصةل دمع  والالزتامابليقظة 

الاقتصاد وتقوية امحلاية  القطاع الصحي، ابلوازاة مع العمل عىل تنش يط

 الاجامتعية.

مليار درمه  1وهذا ما حرصنا عىل تفعيهل بشلك فوري، عرب ختصيص 

ضايف ، ليبلغ "كوروانالصندوق اخلاص بتدبري جاحئة "لقطاع الصحة من  اإ

ويضاف هذا البلغ  ،درمه ماليري 3مجموع خمصصات القطاع من الصندوق 

ىل حوايل  مليار درمه مت ختصيصها للقطاع يف قانون الالية لس نة  19اإ

2020.  

حداث احلساب اخلاص السمى صندوق  ،ومن هجة أ خرى مت اإ

هللا، امس  اذلي أ طلق عليه جالةل الكل، حفظه الاسرتاتيجي" "الاستامثر

نتاجية ال نشطةدلمع " واذلي س يوجه لالستامثرصندوق محمد السادس "  االإ

بني القطاعني العام واخلاص، موازاة مع  يةالاستامثر ومواكبة ومتويل الشاريع 

نعاش الاقتصادي والشغللاق التوقيع عىل ميث مبثابة تعاقد بني ادلوةل  ،الإ

بتزنيل  ال طرافوالرشاكء الاقتصاديني والاليني، تلزتم مبوجبه هذه 

الوطين،  مليار درمه يف الاقتصاد 120التعلاميت اللكية السامية بضخ 

درمه من القروض مليار  75بني  الاس تثنايئويتوزع هذا اجملهود الايل 

لصندوق محمد  امليار درمه مت ختصيصه 45الضمونة من طرف ادلوةل و

مليار درمه مموةل من طرف الزيانية العامة  15، مهنا لالستامثرالسادس 

مليار درمه التبقية دلى القطاع اخلاص  30تعبئة لدلوةل، فامي سيمت 

 والفاعلني الؤسساتيني الوطنيني وادلوليني.

ىل جانب التدابري  نعاشاليت يتضمهنا ميثاق  ال فقيةواإ  االإ

اليت تأ خذ ، حرصت احلكومة عىل اختاذ مجموعة من التدابري الاقتصادي

طار احلوار مع خمتلف  الاعتباربعني  اخلصوصيات القطاعية يف اإ

 اجلاحئة.هيئات المتثيلية للقطاعات الترضرة جراء هذه ال 

ثة عقود برامج مع قطاعات العىل ث التوقيع االإطارويندرج يف هذا 

وفضاءات الرتفيه، وقد  واحلفالتالس ياحة ومنظمي ومموين اللتقيات 

قرار ادلمع  هبذه القطاعات، كام مت للعاملني  الاجامتعيمت مبوجهبا خاصة اإ

مبا يف ذكل  ،والؤسسات العموميةوامجلاعات الرتابية  تاالإداراحث لك 

 ال فضليةعىل منح  ،تكل اليت تتوفر عىل أ نظمة خاصة للصفقات

ن طرف القاوةل الوطنية والتعاونيات مالوطنية للعروض القدمة 

طار والقاولني اذلاتيني،  وتشجيع الواد والنتوجات الغربية يف اإ

 الصفقات العمومية.

 الس يدات والسادة،

ن حاةل عدم اليقني اليت متزي الس ياقني الوطين وادلويل وعدم  اإ

آفاق جتاوز هذه  تفرض مواصةل التعبئة  ،ال زمةوضوح الرؤية خبصوص أ

ولكن  ،ةالاجامتعية والاقتصاديالصحية و الآاثرمن أ جل احتواء 

، وال ملالثقة تفرض يف نفس الوقت استرشاف الس تقبل مبا يلزم من 

احلالية، سواء التعلقة مهنا ابلنقائص  ال زمةوتمثني ادلروس اليت أ فرزهتا 

أ و ماكمن القوة فهيا واليت  ،ةالاجامتعيو ةالاقتصادياليت تطبع منظومتنا 

ىل دمع وتطوير.   حتتاج اإ

الكل، حفظه هللا، يف خطبه  جالةلومن هذا النطلق، وجه 

 عىل التحدايت اليت تفرضها احلكومة وخمتلف الفاعلني للرتكزي ال خرية

طالق، يف جاللتهالرحةل واليت حددها  نعاش خطة طموحة اإ  الإ

واعامتد مبادئ الاقتصاد ومرشوع كبري لتعممي التغطية الاجامتعية 

صالحاحلاكمة اجليدة  مؤسسات القطاع العام، كام أ كد عىل أ نه من  واإ

آاثر ال زمة وتوفري  شأ ن هذه الشاريع الكربى أ ن تسامه يف جتاوز أ

المنوذج التمنوي وبناء مقومات اقتصاد قوي لتزنيل  الالمئةالرشوط 

دماج.وتنافيس ومنوذج   اجامتعي أ كرث اإ

لكية ال ومن هذا النطلق، وحرصا من احلكومة عىل تزنيل التعلاميت 

 :2021الالية السامية، فقد مت حتديد التوهجات التالية لرشوع قانون 

نعاش الاقتصاد الوطين، ويف هذا  :الأ و االإطار ترسيع تزنيل خطة اإ

توطيد اجملهود الايل من أ جل  االإماكنياتس تعمل احلكومة عىل تسخري لك 

 خطاب العرش.يف  جاللتهاذلي أ علن عنه  الاس تثنايئ

طار التنس يق مع القطاع البنيك  ستمت ،وهكذا عىل مضاعفة اجلهود يف اإ

وخاصة  ،القاوالتمس توى القروض الضمونة من طرف ادلوةل لفائدة 

من الصمود أ مام هذه ال زمة،  لمتكيهنا ،الصغرية جدا والصغرية والتوسطة

آاثرها واحلفاظ عىل مناصب الشغل.  وختفيف حدة أ

ىل حدود  طار ضامن  الآنوقد اس تفاد من هذه القروض اإ قالعيف اإ ، اإ

مليار درمه، وما يناهز  72أ لف مقاوةل مغربية، مبا يفوق  32ما يزيد عن 

صغرية جدا وصغرية ومتوسطة. % من القاوالت الس تفيدة يه مقاوةل 98

مقاوةل صغرية ومتوسطة اس تفادت من ضامن أ لف  50علام أ ن حوايل  ،هذا

 مليار درمه من القروض الضمونة. 18ني مبا يناهز أ وكسج

 الآلياتويف نفس الس ياق، سيمت العمل عىل التزنيل الرسيع للك 

السادس صندوق محمد " لتدخالتالكفيةل بضامن النجاعة الرضورية 
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اذلي سيمت ختويهل الشخصية العنوية ومتكينه من هيئات التدبري  "لالستامثر

 السامية. للتوجهيات اللكية تفعيال ،الالمئة

 لآلياتالفعلية  ال جرأ ة، أ ود التأ كيد عىل أ ن االإطارويف هذا 

 القادمة. القليةل ال سابيع خاللاش تغال هذا الصندوق ستمت 

الشاريع متويل  خاللوسيتدخل هذا الصندوق بشلك مبارش من 

ىل الرشاكة بني القطاعني العام الاستامثر  أ و  ،واخلاصية عرب اللجوء اإ

قصد تطويرها،  اذلاتية للرشاكت ال موالبشلك غري مبارش عرب تقوية 

متخصصة اتبعة هل  عىل صناديق قطاعية تدخالتهكام سريتكز يف 

عادة  ولوية،ال  ذات  اجملاالتحسب   والابتاكرهيلكة الصناعة اكإ

الصغرى والتوسطة والبنيات التحتية  القاوالتوالقطاعات الواعدة و 

وسريتكز اختيار الشاريع أ ساسا عىل أ ثرها عىل  حة والس ياحة،الوالف

يالءسيمت التشغيل، كام   الوطنية. ال فضليةأ مهية خاصة لتعزيز  اإ

ولمتكني الش باب من الولوج لصادر المتويل  ،ووفق نفس النظور

حداث وتطوير  ، القاوالتالكفيةل بتلبية حاجياهتم وتطلعاهتم يف جمال اإ

عطاء دينامية جديدة لربانمج  اذلي حيظى  انطالقة""سيمت العمل عىل اإ

طار التعاون مع لك الرشاكء.  ابلعناية اللكية السامية وذكل يف اإ

مليار درمه برمس السامهة  1فقد مت رصد  ،االإطارويف هذا 

وسيمت ية، القاوالت الس نوية لدلوةل يف صندوق ادلمع لمتويل البادرة 

غناء عرض المتويل بأ دوات جديدة للضامن والمتويل خمصصة بشلك  ،اإ

حاميل الشاريع، وكذا دلمع الصغرية جدا والش باب  للمقاوالترئييس 

 التصدير.

طار برانمج  القاوالتوقد بلغ عدد  الس تفيدة من القروض يف اإ

آالف 9ما يزيد عن  "ةانطالق" يف العامل  0020مقاوةل، مهنا  500و أ

 القروي.

تدبريا هاما دلمع  2021كام يتضمن مرشوع قانون الالية لس نة 

 2021كام يتضمن مرشوع قانون الالية لس نة  :تشغيل الش باب، أ قول

الرضيبة عىل  من ابالإعفاءتدبريا هاما دلمع تشغيل الش باب يقيض 

القاوالت للش باب البالغني الدفوعة من طرف  لل جورادلخل ابلنس بة 

 24وذكل لدة  ،عند أ ول تشغيل هلم ال كرثعىل س نة  30من العمر 

طار عقد غري حمدد اشهر   الدة. رشيطة أ ن يمت تشغيلهم يف اإ

عطاء  الشغل فرص  الإحداث ال ولويةووفق نفس القاربة البنية عىل اإ

ودمع القاوةل الوطنية والنتوج احمليل، س تواصل احلكومة دمع الاستامثر 

مليار  45مبا يف ذكل  ،مليار درمه 230العمويم اذلي سيبلغ ما يناهز 

، وس يوجه هذا اجملهود لالستامثرالسادس درمه برمس صندوق محمد 

الاستامثري الكبري لواكبة النس يج القاواليت الوطين والشاريع الاستامثرية 

اليت توجد  وال وراشالقطاعية  االإسرتاتيجياتوتزنيل خمتلف  ،الكربى

سرتاتيجيات اليت بلغت ، مع العمل عىل تقيمياالإجناز طور  ،مداها أ داء اإ

وذكل هبدف توطيد الكتس بات احملققة واستامثر أ فضل لدلروس 

عدادالس تخلصة  طالق الإ  ،اخملططات القطاعية الكربىجيل جديد من  واإ

 . والانسجامتقوم عىل التاكمل 

يالءويف هذا االإطار سيمت   الفالحية االإسرتاتيجيةأ مهية خاصة لتفعيل  اإ

، وهو ما الفالحيةمصود هذا القطاع وترسيع تنفيذ الربامج  هبدف دمع

نتاجسيسامه يف حتفزي الاستامثر والتشغيل وتمثني   ،الوطين الفاليح االإ

 القروي.الهين ابلعامل  الاندماجوتسهيل 

 الس يدات والسادة،

 2021يتعلق التوجه الرئييس الثاين لرشوع قانون الالية لس نة 

 2021من فاحت يناير  انطالقا االإجباريةابلرشوع يف تعممي التغطية الصحية 

طار تزنيل  ال وىلمكرحةل  اجملمتعي العميق التعلق بتعممي  االإصالحيف اإ

الكل، حفظه هللا، يف خطاب التغطية الاجامتعية اذلي أ طلقه جالةل 

 العرش.

رساععىل  ،وسيمت احلرص يف هذا االإطار  التعديالت ابلصادقة عىل االإ

رساء تأ مني القانوين والتنظميي اليت س متكن اخلاصة ابالإطار  خاصة من اإ

جباري عن الرض لفائدة الفئات الهشة   "راميد"الس تفيدة حاليا من نظام اإ

)1(RAMED  اء ال جر وترسيع تعممي التغطية لفائدة فئات الس تقلني وغري

عىل مدى س نتني  االإصالححرة، وسيمت تفعيل هذا  اذلين ميارسون أ عامال

جامليةبلكفة   9ـ ستتلكف الزيانية العامة لدلوةل ب ،مليار درمه 14تناهز  اإ

 .2021مليار درمه بس نة برمس س نة  4.2درمه، مهنا  ماليري

قرار  االإسرتاتيجيوستمت مواكبة هذا الورش  صالحابإ جبايئ نوعي  اإ

الهنيني ذوي س ميكن من جتميع الرضائب الفروضة وطنيا وحمليا عىل 

 التحمالتادلخول البس يطة يف مسامهة همنية واحدة تشمل كذكل 

اجلبايئ أ ن ميكن من  االإصالحالهنيني. ومن شأ ن هذا  لهؤالءة الاجامتعي

دافعي الرضائب ويقوي فرص اخنراطها يف تعزيز الثقة دلى هذه الفئة من 

 الهيلك.  القطاع

 سيمت توطيد احلس التضامين اذلي أ فرزته ،ووفق نفس النظور

قرار مسامهة تضامنية عىل  خاللاجلاحئة من   ،والداخيل ال رابحاإ

اذلاتيني اذلي يفوق دخلهم  ال شخاصوس تقترص هذه السامهة فقط عىل 

آالف 10أ لف درمه س نواي أ ي  120الصايف  االإجاميل  ،درمه صافية شهراي أ

 ماليني درمه. 5وكذا الرشاكت اليت يفوق رحبها 

 ماليري 5ومن النتظر أ ن متكن هذه السامهة من حتصيل حوايل 

اذلي  ،"الاجامتعيصندوق دمع الامتسك " ـدرمه سيمت رصدها لكيا ل

طار هذا الرشوع توس يع  نفاقه هبدف متكينه من  جماالتنقرتح يف اإ اإ

ة، وعليه سيمت الاجامتعيمنظامت امحلاية حتمل البالغ الدفوعة لفائدة 

ة الاجامتعيصندوق دمع امحلاية "هذا احلساب ليصبح  امستغيري 

 ."الاجامتعيوالامتسك 

 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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التغطية الصحية كام س تعمل احلكومة عىل مواكبة ورش تعممي 

من الزيانية اخملصصة الرفع  لخالبتأ هيل العرض الصحي من  االإجبارية

 مليار درمه. 2حبوايل  2021لقطاع الصحة برمس س نة 

ىل جانب الرشوع الكبري التعلق بتعممي التغطية الاجامتعية،  واإ

الاجامتعية اليت حتظى برعاية  ال وراشعىل تزنيل خمتلف ستنكب احلكومة 

صالحملكية سامية، وعىل رأ سها تفعيل   منظومة الرتبية والتكوين. اإ

طار ستمت مواصةل التزنيل الفعيل لضامني القانون  ،ويف هذا االإطار االإ

مواصةل التعممي  عرب ،التعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي

والطلبة، وتطوير  للتالميذوتعزيز ادلمع الاجامتعي  ،ال ويلالتدرجيي للتعلمي 

خارطة الطريق التعلقة بتطوير تزنيل وكذا  ،العرض الدريس واجلامعي

 التكوين الهين. 

ماليري درمه، كام  4وسيمت الرفع من مزيانية قطاع التعلمي حبوايل 

منصب مايل  500أ لف و 23حوايل من ة التعلمي والصح سيس تفيد قطاع

 .2020منصب مقارنة مع س نة  3500بزايدة  أ ي 2021س نة برمس 

الثالثة من كام سيمت العمل عىل اختاذ ما يلزم من تدابري لواكبة الرحةل 

مس توى البنيات لتدارك اخلصاص عىل  "البادرة الوطنية للتمنية البرشية"

يف وضعية  ال شخاصومواكبة  جامتعية،الا ال ساس يةالتحتية واخلدمات 

الاقتصادي للش باب، وتعزيز ادلمع  واالإدماجهشاشة وحتسني ادلخل 

 الصاعدة. لل جيالالوجه للتمنية البرشية 

 الس يدات والسادة،

جملس يمك لقد أ كد جالةل الكل، حفظه هللا، يف خطابه السايم أ مام 

أ هدافه يبقى رهينا ابعامتد الوقرين بأ ن جناح أ ي خطة أ و مرشوع همام اكنت 

مبادئ احلاكمة، يبقى رهينا ابعامتد مبادئ احلاكمة اجليدة وربط السؤولية 

ابحملاس بة، وجيب أ ن تعطي مؤسسات ادلوةل والقاوالت العمومية الثال يف 

 عائقا لها. اجملال، وأ ن تكون رافعة للتمنية وليس هذا 

ن التأ سيس لثالية ادلوةل وعقلنة تدبريها يشلك ومن  هذا النطلق، فاإ

 .2021الرتكز الثالثة لرشوع قانون الالية لس نة 

رساعوهكذا س تحرص احلكومة عىل  اللكية بتفعيل التوجهيات  االإ

طالقالسامية،  صالح ابإ ت ختالالمعيق للقطاع العام ومعاجلة الا اإ

العمومية، قصد حتقيق أ كرب قدر من  القاوالتالهيلكية للمؤسسات و 

ة الاقتصاديفعاليهتا يف هماهما، والرفع من  والانسجامالتاكمل 

 ة.الاجامتعيو

طاروقد مت يف هذا  عداد االإ  ال وليتعلق  ،مرشوعي قانونني، اإ

حداث  لساهامت ادلوةل  االإسرتاتيجيدبري الت اكةل وطنية هممهتاو ابإ

صالحالثاين  وخيص ة؛العمومي الؤسساتومواكبة أ داء  الؤسسات  اإ

التنصيص خاصة عىل تصفية تكل اليت  خاللالعمومية من  القاوالتو 

 ةالاقتصادية والاجامتعيمل تعد حتقق الغاية الرجوة مهنا يف التمنية 

 تدبريها.وجتميع بعضها هبدف حتسني مردوديهتا وجتانسها وعقلنة 

هوامش مالية س ميكن من توفري  االإصالحوما من شك بأ ن هذا 

 ذات نفع اقتصادي واجامتعي أ كرب. جملاالتجيدر توجهيها 

صالحس تعمل احلكومة عىل مواصةل  ،ووفق نفس النظور دارة اإ  االإ

تزنيل مقتضيات القانون التعلق بتبس يط الساطر  خاللمن 

جراءات ىل تقوية أ وارص الثقة بني  االإدارية واالإ  االإدارةاليت هيدف اإ

آجال اهتم تأ طري معاجلة ملفاهتم وطلب خاللوالرتفقني، خاصة من  بأ

 قصوى. 

يرافق ذكل من وما  االإدارةعن ترسيع ورش رمقنة  الفض ،هذا

تكريس للشفافية والفعالية يف تقدمي اخلدمات للمواطنني وللمستمثرين، 

متركز لالابلتزنيل الرسيع ليثاق اكام سيمت تكثيف اجلهود فامي يتعلق 

يل وتعزيز اختاذ القرارات عىل الس توى احمللتعزيز النجاعة يف  االإداري

آليات الواكبة   هات من ممارسة اختصاصاهتا.اجل لتزنيل اجلهوية ومتكني  أ

 الس يدات والسادة،

هتدف واليت  2021تلمك أ مه التوهجات العامة لرشوع قانون الالية 

ىل تزنيل التعلاميت اللكية السامية التضمنة يف خطب  ، وما جاللتهاإ

نعاش  التعلقة االإصالحية ال وراشمن شك بأ ن تفعيل  خبطة اإ

صالحوتعممي التغطية الاجامتعية الاقتصاد الوطين  القطاع العام،  واإ

جاحئة كوروان  ل زمةالسلبية  الآاثرس ميكن يف نفس الوقت من احلد من 

دماج خملتلف  آفاق واعدة لبناء اقتصاد قوي وأ كرث اإ ومن استرشاف أ

 الفئات الاجامتعية.

 %4.8ومن التوقع أ ن حيقق الاقتصاد الوطين انتعاشا بنس بة زائد 

كام حدده صندوق  ،سيناريو تعايف الاقتصاد العالي الاعتبارأ خذا بعني 

عىل فرضية حمصول عامتدا ، واال وروالنقد ادلويل وخاصة يف منطقة 

 دوالر 350غاز البوطان مبعدل مليون قنطار وسعر  70احلبوب يف حدود 

 للطن.

من  انطالقايف مسار تقليص جعز اخلزينة  الاخنراطكام تعزتم احلكومة 

الديونية، وسيمت ذكل من يف أ فق حتقيق اس تقرار مس توى  2021س نة 

آليات المتويل  عامتدالاخالل خالل العمل عىل تطوير الوارد من  عىل أ

طار الرشاكة الؤسساتية اليت س متكن من حتصيل  مليار  14البتكرة يف اإ

ىل التدبري النش يط للمحفظة العمومية من خالل تفويت ابالإضافة درمه،  اإ

 10ومواصةل معلية اخلوصصة، وهو ما س ميكن من خض حوايل  ال صول

ص يف القابل عىل عقلنة ماليري درمه يف مزيانية ادلوةل. كام سيمت احلر 

دارةنفقات التس يري العادي   .لالإ

س نة من التوقع أ ن يمت تقليص جعز اخلزينة برمس  ،وبناء عىل ذكل

ىل  2021 % برمس قانون 7.5من الناجت ادلاخيل اخلام، مقابل  %6.5اإ

  .2020الالية العدل لس نة 

 الس يدات والسادة،

عداد مرشوع قانون  تلمك اكنت أ مه الرهاانت والتحدايت اليت أ طرت اإ
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الاجامتعية  اجملاالت شك فيه س تؤطر معلنا يفال ومما  ،2021الالية 

ويه رهاانت تفرضها من هجة  والاقتصادية والالية عىل مدى س نوات،

آاثرها الصحية حمتية مواهجة التطورات  التسارعة والقلقة لهذه اجلاحئة وأ

 رضورة التأ سيس ،ومن هجة أ خرىالاقتصادية والاجامتعية والنفس ية، و

 ال زمةعهنا ت ومظاهر العجز اليت أ ابنت ختالالالاللمس تقبل عرب معاجلة 

الكل،  جالةلالكربى اليت أ طلقها،  االإصالحاتعىل تفعيل  والانكباب

 حفظه هللا.

ننا أ مام رهاانت يتداخل فهيا   جامتعيالابلايل اب الاقتصادياإ

صالحاتابلؤسسايت واجملمتعي، مع ما يس تدعيه من  توافقات ومن  اإ

وانهتاج س بل احلوار ادلامئ والتشاور  الاس تقرارومن سعي لتثبيت 

وخمتلف المتثيليات الفعال مع اكفة التدخلني والهيئات الهنية والنقابية 

 اجملمتعية.

، وتراهن عىل الثقة، مغاالةرهاانت جتسد رؤية تعمتد الواقعية دون 

بدل احلس اذلايت  ،امجلاعي ابحلس الوطين اجلامع الاخنراطوتنشد 

آاثرها وتعض ابلنواج ال زمةوعي العميق حبجم الشتت، وتتسلح ابل  دوأ

 مدى س نوات.عىل مكتس بات الغرب اليت رامكها عىل 

ن مرشوع قانون الالية لس نة   يندرج مضن هذه القمي، 2021اإ

الوضوعية ويعمل عىل تفعيلها ابعتباره مرشوعا واقعيا، يلزتم ابلقدرات 

بداعويسعى  طارها، وهو مرشوع للثقة  لالإ يتوجه للك ل نه يف اإ

نه يسعى ل   ال ملالفاعلني ابلزتام الفعالية والواكبة وادلمع، وهو مرشوع 

الغاربة، ة للك الاجامتعيغرب الغد، مغرب امحلاية لتعبيد طريق ل

طار احلق  ،ومغرب الفرص للجميع   وربط السؤولية ابحملاس بة.يف اإ

ىل  ،حكومة وبرلاان، أ غلبية ومعارضة ،وس يكون أ مامنا أ ن نرتقي اإ

 التحيل  خاللمس توى حتدايت هذه الرحةل، وتطلعات الواطنني، من 

عن أ ي  والابتعادابلسؤولية ونكران اذلات وتغليب الصلحة العليا 

صالحية لل وراشس ياسوي  لاس تغال  الكربى. االإ

ىل لك الفاعلني  ني الاقتصاديوأ ود أ ن أ توجه من هذا النرب اإ

ىل لك  السامهني وأ رابب الرشاكت الكربى والتوسطة وكذا الصغرى واإ

 هلم: ل قولالوطين  الاقتصاديف 

آليات  ماكنيات وأ حاجيات غري مس بوقة لواكبة لقد خسرت ادلوةل اإ

ان ـ وذكل حىت نضمن اس مترار دور الاقتصاد الوطين يف ظل هذه اجلاحئة،

جعةل الاقتصاد الوطين، ونمتكن من احلفاظ عىل مناصب الشغل، وس نعمل 

القادمة عىل الترسيع بتفعيل التعلاميت اللكية السامية، القليةل  ال سابيعيف 

وخاصة عرب صندوق "محمد السادس  ،حتفزي الاستامثرمن أ جل 

آن لالستامثر مجيع الفاعلني للتعبئة الشامةل واخنراط  ال وان"، وابلتايل فقد أ

نعاش الاقتصادي  الوطين عرب خلق أ كرب عدد بلك ثقة وحزم يف مسار اإ

من فرص الشغل من خالل الرفع من وترية الاستامثر. فأ ملنا مجيعا هو أ ن 

وثقتنا يف قدراتنا يه اليت س متكننا  وصالبةال زمة أ كرث قوة  خنرج من هذه

 رهاانت الغد. من كسب 

أ مام  ال خريالسايم أ كد جالةل الكل، حفظه هللا، يف خطابه  وقد

ما أ ن يكون جامعيا "جملس يمك الوقرين، بأ ن  السؤولية مشرتكة والنجاح اإ

 ."يكون اللصاحل الوطن والواطنني أ و 

صغا شارتمك طوال مسار شكرا عىل حسن اإ ئمك وسأ بقى رهن اإ

 .هذا الرشوع ومداوالتمناقشات 

 م عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.الوالسوفقمك هللا يف معلمك، 

 :اجللسة الس يد رئيس

 .شكرا الس يد الوزير، شكرا للجميع

 .رفعت اجللسة


