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حكوم غريب يف
فف الوقت الذي يعيش القطإع العإم عىل وقع االحتجإجإت و تمإطل
ر
ي
تعتب سنة  2018سنة أزمة الصحة بإمتيإز ي
عالج مسببإت السكتة القلبية الوشيكة نجد أن قطإع الصحة يف شقه الخإص يواجه تحديإت و إشكإالت قد تعصف به إن لم يبإدر
كل المتدخلي إىل تحكيم صوت العقل و استحضإر المصلحة الوطنية أوال و أخبا.
يب المعتمد حإليإ و الذي ينطلق من مقإربة
إن إحدى تجليإت أزمة قطإع الصحة الخإص هو الجدل
ي
الحإىل حول النظإم الض ر ي
الب يستحيل معهإ
اع الطبيعة االجتمإعية لقطإع الصحة الخإص و ال المعيقإت البنوية لمنظومتنإ الصحية ي
تقنوقراطية لم تر ي
ر
يكف هنإ التذكب بضعف نسبة التغطية الصحية و ضعف القدرة الشائية
الوصول اىل إستقرار النموذج االقتصإدي
ي
الحإىل للقطإع و ي
بإلمغرب.
إن السيإسة الضيبية يف أي قطإع كإن ال يجب أن تكون مرحلية بل عليهإ أن ترتكز عىل التشخيص الدقيق و تضع كأولوية ضمإن
استمرارية نموذجه االقتصإدي و استقراره و نموه عىل المديي المتوسط و الطويل و من ثم وضع خإرطة طريق متكإملة تستحض
ااجتمإع .
البعدين االقتصإدي و
ي
تعتب ااعفإءات والتسهيالت الضيبية أداة اقتصإدية ومإلية فعإلة توجه بإألسإس إمإ لتشجيع أو إنعإش قطإع
و يف هذا ااطإر ر
خدمإت معي ،أو تحفب فئة أو فئإت اقتصإدية معينة  ،وااعفإءات الضيبية تنقسم يف واقع األمر إىل عدة
صنإع أو تجإري أو
ي
ي
فه إمإ استثنإءات ،إعفإءات كلية أو جزئية.
:
الشكل
أو
المآل
أو
المصدر
حسب
تختلف
أصنإف
ي
تعب بإلضورة المسإواة وخإصة يف هذا
ال
العدالة
فؤن
،
التنإسب
القدر
وبنفس
تقتض خضوع الجميع للتكإليف الجبإئية
إن الضيبة
ر
ي
ي
ي
فب بنفس القدر والسعر المطبق عىل
المجإل ،بل إن المسإواة تكون أحيإنإ غب عإدلة ،فال يعقل مثال أن يتم تضيب قطإع اقتصإدي ي
قطإع مستقر استفإد سإبقإ من إعفإءات وتشجيعإت .
النسب .وهنإ دائمإ البد من وضع تصور واضح
غب أن التعإمل مع هذا المعع يجب أن يتم بنوع من التوازن ووفق نوع من االستقرار
ري
التنإزىل حب
ومنطف لتطبيقه
زمب منإسب
ي
ي
ألي إعفإء يتضمن معطيإت واضحة ومدققة للقطإع أو المجإل المستفيد ووضع جدول ي
تقتض أن تتمتع هذه
وبإلتإىل قإدر عىل تحمل التكإليف الجبإئية .فإلعدالة
بإلتإىل مربحإ وذا مردودية
يصل إىل مرحلة النضج ويصبح
ي
ي
ي
الب كإنت قد استفإدت منهإ مثيالتهإ سإبقإ .وبمقإبل ذلك نجد قطإعإت عدة مربحة الزالت وبعد
التمويالت من نفس االمتيإزات ي
سنوات تستفيد من عدد ال حض له من التخفيضإت وااعفإءات كإلفالحة مثال .
تعتب
تعتب مهمة إنسإنية قبل أن ر
اع األهداف الوطنية المتوخإة يف ميدان الصحة كمإ أن الصحة ر
إن السيإسة الضيبية عليهإ أن تر ي
المغرت خصوصإ صإحب الدخل المحدود أو المعدم تصبح إمكينبةن ابحثن
مهنة مدرة للرب ح و نظرا للخصإص يف عالج المواطن
ري
عننحلللنبلز وجةن ين
اضورينون اللمننونهلن أانيقلمنوببتن اقطيعن اخيصنخصلصينمعنملجةنوتن اعيئلةنبياكمفلنبعددنمنن
ين
السجلي يننفنخينةن السيعدةن اطببةنمقيبلن إلعفيءن ين
ين
ط ،و كإن بإألحرى أن يفكر فيهإ بعض من أعطيت لهم المهمة
اض يب ن
الرضن
ر
الب ال يعرفون ممإرستهإ ،و كإن من المحبذ أن تقوم مديرية الضائب خصوصإ يف هذه المرحلة بإلضبط و األطبإء مقبلي
التشيعية ي
عىل انتخإب أجهزة الهيأة الوطنية لألطبإء  ،أن يكون الحوار مع مؤسسة وطنية .

ٌ
ٌ
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