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اجتماعات وقرارات المكتب...

▪ اجتماع رقم 2020/04
ليوم االثنين  27يناير 2020

عقد مكتب جملس املستشارين يـوم الإثنني  27يناير 2020اجامتعه ا ألس بوعي برئاسة رئيس اجمللس
الس يد عبد احلكمي بن شامش ،وحضور ا ألعضاء السادة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

:
:
:
:
:
:
:

عبد الصمد قيوح
محيد كوسكوس
عبد امحليد الصويري
العريب احملرش
عز ادلين زكري
أأمحد تويزي
أأمحد اخلريف

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس؛
اخلليفة اخلامس للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس؛
أأمني اجمللس.

فامي اعتذر عن حضور هذا الاجامتع السادة:
▪
▪
▪
▪

:
:
:
:

عبد الإله احللوطي
عبد القادر سالمة
عبد الوهاب بلفقيه
اإدريس الراض

مجلس المستشارين

اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الرابع للرئيس؛
حماسب اجمللس؛
أأمني اجمللس.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
العالقات مع املؤسسات ادلس تورية:
 قرار رق  2020/04/01ابملوافقة املبدئية عىل احملاور ا ألولية ملناقشة تقرير
الس يد الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت واس ناد النظر لرئاسة اجمللس ،لإضافة مواضيع أأخرى بعد الاس امتع
لعرض الس يد الرئيس ا ألول.
 قرار رق  2020/04/02ابنتداب الس يد ادريس الراض أأمينا للجلسة املشرتكة اخملصصة لالس امتع اإىل عرض
الس يد الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت بشأأن أأعامل احملامك املالية برمس س نة .2018
-5.1قرار رق  2020/04/03بتحديد يوم الثنني  10فرباير  2020عىل الساعة الثالثة بعد الزوال مكوعد لعقد جلسة
مناقشة عرض الس يد الرئيس ا ألول اجمللس ا ألعىل للحساابت حول أأعامل احملامك املالية.
 قرار رق  2020/04/04ابلإعالن عن مسطرة انتخاب اجمللس لعضو واحد ابحملمكة ادلس تورية يف اإطار جتديد
الثلث ا ألول ألعضاهئا يوم  29يناير  2020مع تضمني امس املرحش املعين بتجديد العضوية يف الإعالن اذلي س يصدر
عن رئاسة اجمللس يف املوضوع ،عىل أأن تعقد جلسة الانتخاب يوم  11فرباير  2020عىل الساعة الثانية بعد الزوال.
 قرار رق  2020/04/05بتوزيع ر أأي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ حول "العقار يف املغرب :رافعة
أأساس ية من أأجل حتقيق التمنية املس تدامة والإدماج الاجامتعي" ،عىل الفرق واجملموعة ابجمللس.
الترشيع:
 قرار رق  2020/04/06ابإحال النصوص الواردة عىل اجمللس من جملس النواب عىل اللجان اخملتصة ،ويتعلق
ا ألمر ابلنصوص التالية:
•
•
•
•
•
•

مرشوع قانون رق  37.17بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رق  1.73.211الصادر يف 26
من حمرم  2( 1393مارس  )1973املعينة مبوجبه حدود املياه ا إلقلميية؛
مرشوع قانون رق  38.17بتغيري وتمتمي القانون رق  1.81املنشأأة مبوجبه منطقة اقتصادية خالصة عىل
مسافة  200ميل حبري عرض الشواطئ املغربية؛
مرشوع قانون رق  39.19بتغيري وتمتمي القانون رق  62.99املتعلق مبدونة احملامك املالية؛
مرشوع قانون رق  49.17يتعلق ابلتقيمي البيـيئ؛
مرشوع قانون رق  77.17يتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي؛
مقتـرح قانون يريم اإىل تغيري وتمتمي املادة  202من القانون رق  31.08الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف
رق  1.11.03بتارخي  14من ربيع ا ألول  18( 1432فرباير  )2011القاض بتحديد تدابري محلاية
املس هتكل.

مجلس المستشارين
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 قرار رق  2020/04/07بربجمة ادلراسة والتصويت عىل مقرتح النظام
ادلاخيل للمجلس مضن جلسة عامة ترشيعية يوم  04فرباير  2020بعد جلسة
الاس ئةل الشفهية.
ا ألس ئةل الشفهية:
 قرار رق  2020/04/08ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  28يناير  2020عىل
الساعة الثالثة بعد الزوال ،برئاسة اخلليفة الثالث للرئيس الس يد محيد كوسكوس ،والس يد اإدريس الراض أأمينا
للجلسة.
العالقات اخلارجية:
 قرار رق  2020/04/09ابملوافقة عىل املشاركة يف أأشغال ادلورة  142للجمعية العامة لالحتاد الربملاين ادلويل
والاجامتعات املوازية اليت س تحتضهنا جنيف من  16اإىل  20أأبريل .2020
 قرار رق  2020/04/10ابحتضان اجامتع اللجنتني ادلامئتني للربملان الإفريقي املعنيتني ابلتجارة والنقل وعقد
ندوة موازية حول" :دور الربملاانت الإفريقية يف مواكبة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية الإفريقية
 ،"ZLECAFوذكل خالل الفرتة املمتدة من  27فرباير اإىل  07مارس .2020
 قرار رق  2020/04/11ابملوافقة عىل احتضان جملس املستشارين ألشغال ادلورة السادسة للجمعية العامة
لش بكة الربملانيني ا ألفارقة لتقيمي التمنية ،وذكل خالل شهر يوليوز .2020
 قرار رق  2020/04/12ابملوافقة عىل ادلعوة املوهجة من طرف الاحتاد الربملاين ادلويل لالخنراط يف امحلةل
العاملية لتخليد اذلكرى  75ملنظمة ا ألمم املتحدة.
 قرار رق  2020/04/13ابملوافقة عىل طلب رئيس برملان أأمرياك الالتينية والكراييب لعقد اجامتع مبقر الربملان
املغريب لتدارس اخلطوات العملية لهيلكة املنتدى الربملاين لبدلان اإفريقيا و أأمرياك الالتينية والكراييب خالل شهر
فرباير .2020
 قرار رق  2020/04/14ابملوافقة عىل املشاركة يف املؤمتر ادلويل للربملانيني من أأجل القدس.
أأنشطة اإشعاعية:
 قرار رق  2020/04/14ابملوافقة عىل أأرضية ومرشوع برانمج املنتدى الربملاين اخلامس للعدال الاجامتعية،
عىل أأن يعاد اإدراج املوضوع مضن جداول أأعامل الاجامتعات املقبةل للمكتب.
مجلس المستشارين
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خمتلفات:
 قرار رق  2020/04/17ابملوافقة عىل طلب زايرة مقر جملس املستشارين من طرف املركب املدريس
 NEWTONللتعلمي اخلصوص ابلقنيطرة.
 قرار رق  2020/04/18ابملوافقة عىل طلب منظمة الش بيبة الاس تقاللية اس تقبال وفد عهنا رفقة رئيس
الاحتاد ادلويل للش باب ادلميقراطي يوم امجلعة  07فرباير .2020

قضااي للمتابعة
•
•

•

•

•

عالقات خارجية:
طلب جملس النواب التونيس دمع ترش يح تونس لحتضان ادلورة  17ملؤمتر احتاد جمالس ادلول ا ألعضاء
يف منظمة التعاون الإساليم خالل س نة .2022
مراسةل وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الإفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج تفيد برغبة رئيس مجموعة الصداقة
املغربية الرتكية ابلربملان الرتيك يف دعوة لك من رئيس مجموعة الصداقة املغربية الرتكية مبجلس النواب ورئيس
مجموعة الصداقة املغربية الرتكية مبجلس املستشارين للقيام بزايرة معل اإىل تركيا عىل ر أأس وفد يتكون من 4
أأشخاص اإضافيني خالل ا ألس بوع ا ألول من شهر يونيو .2020
مراسةل من ا ألمني العام مجلعية ا ألمناء العامني للربملاانت العربية خبصوص عنوان موضوع املؤمتر املقبل
للجمعية.
خمتلفات:
طلب املكتب املغريب حلقوق الإنسان بتنظمي ندوة وطنية حول موضوع "املسار احلقويق يف املغرب منذ
دس تور  :2011ا ألس ئةل والانتظارات" بقاعة الندوات ابجمللس والاس تفادة من حفل شاي عىل رشف
املشاركني.
ادلعوة املوهجة للس يد رئيس جملس املستشارين للحضور واملشاركة يف أأشغال اللقاء ادلرايس املنظم من
طرف فريق العدال والتمنية مبجلس املستشارين يف موضوع " عامان ونصف من املالية التشاركية ابملغرب"
وذكل يوم ا ألربعاء  05فرباير 2020بقاعة الندوات ابجمللس.

مجلس المستشارين
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الجلسات العمومية...

▪ جلسة عمومية مشتركة لتقديم عرض من طرف الرئيس
األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة .2018

طبقا ألحاكم الفقرة ا ألخرية من الفصل
 148من ادلس تور ،عقد جملس النواب وجملس
املستشارين جلسة عامة مشرتكة يوم الثالاثء 28
يناير  2020خصصت لتقدمي عرض من طرف
الرئيس ا ألول للمجلس ا ألعىل للحساابت حول
أأعامل اجمللس برمس س نة .2018
وفامي ييل النقاط الرئيس ية الواردة يف هذا
العرض:
• العدد الإجاميل للترصحيات اليت تلقهتا احملامك املالية منذ س نة  ،2010اترخي دخول منظومة الترصحي
الإجباري ابملمتلاكت حزي التنفيذ ،بلغ ما مجموعه  232أألف و 339ترصحيا.
• برجمة أأشغال احملامك املالية خالل س نة  2018متزيت ابلرفع من عدد املهامت الرقابية املنجزة اذلي
وصل اإىل  274هممة رقابية مقابل  160خالل الس نتني اللتني قبلها ،وكذا بتنويع جمال تدخل
احملامك املالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية احليوية مع ارتفاع يف عدد همامت التقيمي ا ألفقي للربامج
والس ياسات العمومية.
• احملامك املالية تصدر ما مجموعه  2.144قرارا وحكام يف ميدان البت يف احلساابت املقدمة من طرف
احملاس بني العموميني و 68قرارا وحكام يف جمال التأأديب املتعلق ابملزيانية والشؤون املالية.
• اتبعت النيابة العامة عىل مس توى اجمللس  114خشصا يف ميدان التأأديب و أأحالت عىل رئاسة
النيابة العامة مثان ( )8قضااي تتعلق بأأفعال قد تس توجب عقوابت جنائية.

مجلس المستشارين
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• معاجلة اإشاكلية متأأخرات ادلول :جسل اجمللس اجملهودات
املبذول إازاء عدد من املؤسسات العمومية ومقاولت
القطاع اخلاص ،واليت هتم أأساسا الإرجاعات برمس الرضيبة
عىل القمية املضافة ،حيث مت أأداء ما مجموعه  35,3مليار
درمه اإىل حدود أأواخر شهر ماي  2019برمس هذه الرضيبة.
• الهدف املتوىخ لبلوغ مس توى من ادلين يناهز  60ابملائة من الناجت ادلاخيل اخلام يف أأفق ،2021
أأصبح " أأمرا صعب املنال".
• اإصالح أأنظمة التقاعد "يس تدعي تدخال حاسام لترسيع وتريته قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات
و أأثره السليب عىل دميومة أأنظمة التقاعد وعىل الادخار ومتويل الاقتصاد الوطين ".
• اإشاكلية دميومة أأنظمة التقاعد ل تزال مطروحة ،حيث أأن العجز التقين للنظام املدين ملعاشات
الصندوق املغريب للتقاعد قد بلغ ،مع ممت س نة  ،2019ما مجموعه  5,24مليار درمه بعد أأن اكن
جسل  6مليار درمه س نة  ،2018و 5,6مليار درمه س نة  ،2017كام تراجعت احتياطاته اإىل
 75.9مليار درمه.
• نظام التأأمني الإجباري عن املرض اس تغرق أجال طويةل لتفعيل لك مكوانته ،ابلإضافة اإىل أأن
تدبريه يعاين من مجموعة من الاختاللت املتعلقة ابحلاكمة وتغطية نفقات خدمات العالج والتوازن
املايل للنظام.
• املرشع اكن هيدف ،من خالل اإحداث الواكل الوطنية للتأأمني الصحي وإاخضاعها لوصاية ادلول،
اإىل الرفع من صالحياهتا واحلفاظ عىل اس تقالليهتا ،غري أأن "متوقعها املؤسسايت حتت وصاية وزارة
الصحة ل ميكهنا حاليا من أأداء دورها بشلك اكمل يف جمال التحكمي وضبط النظام والزجر عند
الاقتضاء ،إازاء اكفة الفاعلني يف منظومة التغطية الصحية ا ألساس ية".
• "التعريفة املرجعية الوطنية عىل الرمغ من كوهنا اإحدى الآليات الرئيس ية اليت حتدد العالقة بني
الهيئات امللكفة ابلتغطية واملهنيني ،فاإهنا مل ختضع ألي مراجعة منذ انطالق نظام التأأمني الإجباري
ا ألسايس عن املرض س نة ."2006
• اجمللس ا ألعىل للحساابت يؤكد عىل الصبغة الاس تعجالية اليت تكتس هيا اإعادة هيلكة القطاع
املصدر :ومع
السمعي -البرصي ابملغرب وجتميع مكوانته مضن قطب معويم موحد.
مجلس المستشارين
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جدول أعمال المجلس...
▪ جلسة عامة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص
التشريعية الجاهزة.

يعقد جملس املستشارين يوم الثالاثء  04فرباير
 2020بعد جلسة ا ألس ئةل الشفهية ،جلسة عامة ترشيعية،
ختصص لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية:
 .1مرشوع قانون رق  37.17بتغيري وتمتمي
الظهري الرشيف مبثابة قانون رق  1.73.211الصادر يف 26
من حمرم  2( 1393مارس  )1973املعينة مبوجبه حدود
املياه ا إلقلميية؛
 .2مرشوع قانون رق  38.17بتغيري وتمتمي
القانون رق  1.81املنشأأة مبوجبه منطقة اقتصادية خالصة عىل مسافة  200ميل حبري عرض الشواطئ املغربية؛
 .3مرشوع قانون رق  55.19يتعلق بتبس يط املساطر والإجراءات الإدارية؛
 .4مرشوع قانون التصفية رق  22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية 2017؛
 .5مرشوع قانون رق  46.18يقيض بتغيري وتمتمي القانون رق  86.12املتعلق بعقود الرشاكة بني
القطاعني العام واخلاص؛
 .6النظام ادلاخيل جمللس املستشارين يف ضوء قرار احملمكة ادلس تورية رق  96/19الصادر بتارخي 02
ش تنرب .2019

مجلس المستشارين
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أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة...
❖جلنة املالية والتخطيط والتمنية الاقتصادية.
عقدت اللجنة اجامتعا يوم ا ألربعاء  29يناير  2020أأهنت خالهل دراسة مرشوع قانون التصفية لس نة
 2017ومرشوع قانون يتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص.
وقد صادقت اللجنة عىل املرشوع ا ألول بأأغلبية  09أأصوات ومعارضة مستشار واحد ،فامي انل املرشوع
الثاين ابإجامع اللجنة.
❖جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان
صادقت اللجنة يوم ا ألربعاء  29يناير
 2020ابلإجامع عىل مرشوع القانون رق 55 .19
املتعلق بتبس يط املساطر والإجراءات الإدارية
وذكل حبضور الوزير املنتدب دلى وزير ادلاخلية
نور ادلين بوطيب.
وهيدف هذا املرشوع اإىل تقوية أأوارص
الثقة بني الإدارة واملرتفق ،وإاعادة تأأسيس هذه
العالقة عىل مرجعية حمددة تؤطر معل املرافق
العمومية بناء عىل مساطر دقيقة وشفافة.
وس ميكن هذا النص الترشيعي من وضع أآليات متجددة لتبس يط املساطر الإدارية ورمقنهتا وا إلرساع
مبعاجلة امللفات يف أجال حمدودة ،معتربا هذا الإصالح مبثابة لبنة اإضافية لإرساء دول احلق والقانون وحتسني مناخ
ا ألعامل ،مبا ميكن من جتويد ظروف عيش املواطنني وترسيع وترية التمنية ابململكة حتت قيادة املكل محمد السادس.
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برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة...
❖جلنة اخلارجية واحلدود وادلفاع الوطين واملناطق املغربية احملتةل.
الثالاثء  4فرباير  2020عىل الساعة احلادية عرشة صباحا بقاعة عاكشة.
• ادلراسة واملصادقة عىل املشاريع التالية:
 -1مرشوع قانون رق  37.17بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رق  1.73.211الصادر
يف  26من حمرم  2( 1393مارس  )1973املعينة مبوجبه حدود املياه ا إلقلميية.
 -2مرشوع قانون رق  38.17بتغيري وتمتمي القانون رق  1.81املنشأأة مبوجبه منطقة اقتصادية
خالصة عىل مسافة  200ميل حبري عرض الشواطئ املغربية.
 -3مشاريع قوانيـن هتم  22اتفاقية دولية.
❖جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان.
ا ألربعاء  5فرباير  2020عىل الساعة العارشة والنصف صباحا بقاعة عاكشة.
• دراسة مرشوع قانون رق  77.17يتعلق بتنظمي ممارسة همام الطب الرشعي؛
• مواصةل دراسة مقرتح قانون لتعديل مقتضيات الفصلني  76و 77من القانون اجلنايئ (يف
ضوء أأشغال اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة)؛
• مواصةل دراسة مقرتح قانون يقيض ابإحداث حمامك رايضية.
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أنشطة الرئاسة /العالق ات الخارجية...
▪ زيارة رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية الشيلي إلى
المملكة المغربية.

بدعوة من رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن شامش،
قام رئيس جملس الش يوخ مجلهورية الش ييل الس يد Jaime
 Quintana Lealعىل ر أأس وفد برملاين ،بزايرة معل اإىل
اململكة املغربية من  27يناير اإىل فاحت فرباير .2020
وتأأيت هذه الزايرة يف اإطار متتني العالقات الثنائية املمتزية
القامئة بني اململكة املغربية ومجهورية الش ييل ،وتوطيد ادلينامية
القوية اليت جتمع بني جملس املستشارين املغريب وجملس
الش يوخ الش ييل ،خصوصا بعد التوقيع عىل اتفاقية التعاون
بني اجلانبني ،مبناس بة الزايرة اليت قام هبا الس يد رئيس جملس
املستشارين اإىل مجهورية الش ييل يف يوليوز .2017
وقد أأجرى الوفد الربملاين الش ييل خالل هذه الزايرة ،مباحثات مع مسؤولني يف احلكومة والربملان املغربيني ،كام
قام بزايرة اإىل ا ألقالمي اجلنوبية للمملكة املغربية.
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▪ رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع رئيس مجلس
الشيوخ بجمهورية الشيلي

أأجرى رئيس جملس املستشارين الس يد حكمي بن
شامش ،يوم امخليس  30يناير  2020مبقر اجمللس ،مباحثات
مع رئيس جملس الش يوخ جبمهورية الش ييل الس يد Jaime
 ،Quintanaاذلي يقوم بزايرة معل اإىل بالدان عىل ر أأس
وفد برملاين ،وذكل تلبية دلعوة من الس يد رئيس جملس
املستشارين.
يف بداية اللقاء عرب الس يد رئيس اجمللس ،عن
اعزتازه القوي هبذه الزايرة وما تشلكه من فرصة لتوطيد ما
رامكته العالقات املمتزية اليت جتمع بني البدلين الصديقني،
واسترشاف أفاق املس تقبل من أأجل بناء رشاكة وثيقة ومنوذجية ،مذكرا يف هذا الإطار بأأمهية الزايرة التارخيية
لصاحب اجلالل املكل محمد السادس نصـره هللا ،اإىل مجهورية الش ييل س نة  ،2004والفاق الواعدة اليت فتحهتا
هذه الزايرة املميونة يف توس يع جمال التعاون مع دول املنطقة عىل خمتلف ا ألصعدة يف اإطار التعاون جنوب ـ جنوب.
و أأكد الس يد رئيس اجمللس عىل دور برملاين البدلين يف تعزيز وتمثني هذه العالقات ،لس امي و أأن البدلين
س يحتفيان الس نة القادمة بذكرى مرور  60س نة عىل اإقامة العالقات ادليبلوماس ية ،داعيا اإىل استامثر الرتاكامت اليت
حققها اجلانبان يف عالقهتام ،وكذا الفرص اليت يتيحها املوقع اجليو ـ اسرتاتيجي للبدلين سواء يف اإفريقيا أأو أأمرياك
الالتينية لبناء رشاكة ممثرة وبناءة مبا خيدم مصلحة الشعبني الصديقني.
ومثن الس يد رئيس اجمللس زايرة رئيس جملس الش يوخ الش ييل والوفد املرافق هل اإىل مدينة العيون،
مؤكدا أأهنا س متكنه من الوقوف والاطالع اجليد عىل قوة الاس تقرار وتعدد ا ألوراش التمنوية املفتوحة ابملنطقة،
عىل اعتبار أأن املغرب حتول بفضل الرؤية املتبصـرة لصاحب اجلالل املكل محمد السادس نصـره هللا ،يضيف
رئيس اجمللس ،اإىل ورش كبري ل إالصالح الشامل وتوطيد املسار ادلميقراطي.
كام اعترب الس يد الرئيس ،الزايرة اإىل مدينة العيون فرصة لرتس يخ فهم قضية الصحراء املغربية،
واستيعاب دللت مقرتح احلمك اذلايت ل ألقالمي اجلنوبية اذلي تقدم به املغرب ،كحل س يايس ،عادل وواقعي لإهناء
الزناع املفتعل حول ا ألقالمي اجلنوبية يف اإطار الس يادة والوحدة الرتابية للمملكة.
ومل يفت رئيس جملس املستشارين ،خالل هذه املباحثات ،ان جدد التنويه ابملوقف النبيل والصائب
لربملان الش ييل خبصوص قضية الصحراء املغربية ،مربزا يف هذا الصدد ا ألدوار اليت لعهبا جملس املستشارين يف
دحض املغالطات والأاكذيب اليت مت تروجيها دلى بعض ا ألوساط الس ياس ية بأأمرياك الالتينية معتربا اهنا اكنت
حضية مغالطات ودعاية تعود لزمن "احلرب الباردة".
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من هجته ،أأشاد رئيس جملس
الش يوخ جبمهورية الش ييل مبس توى العالقات
املمتزية اليت جتمع بني البدلين ،مؤكدا يف هذا
الإطار عىل أأمهية ودور ادليبلوماس ية الربملانية يف
تعزيزها ومواكبهتا لرتىق اإىل مزيد من التقدم.
وعرب املسؤول الش ييل عن اإجعابه
ابلتجربة التمنوية وادلميقراطية ابملغرب ،معتربا أأن
زايرته اإىل مدينة العيون مكنته من مالمسة
الاس تقرار القوي اذلي تعرفه املنطقة ،وفهم أأكرب
مللف الوحدة الرتابية للمغرب ،جمددا ي هذا الس ياق دمعه ملبادرة احلمك اذلايت اليت تقدم هبا املغرب حلل هذا امللف.
هذا ودعا اجلانبان اإىل مضاعفة اجلهود لالرتقاء ابلعالقات الاقتصادية والتجارية بني البدلين إاىل مس توى
العالقات الس ياس ية املمتزية القامئة بني اململكة املغربية ومجهورية الش ييل.
وبعد أأن اس متع الوفد الربملاين املغريب اإىل عرض قدمه رئيس مجموعة الصداقة الش يلية -املغربية ورئيس
جلنة حتدايت املس تقبل ،حول جتربة "برملان املس تقبل" جبمهورية الش ييل ،أأشاد رئيس جملس املستشارين بأأمهية
هذه التجربة ،معربا عن اعزتازه بقرار جملس الش يوخ الش ييل بعقد النسخة القادمة ل"برملان املس تقبل" ابململكة
املغربية برشاكة مع جملس املستشارين ،معتربا أأن اس تضافة اجمللس لهذه التجربة الرائدة ،من شأأنه أأن جيعل من
املغرب قطبا للتفكري العلمي الرصني يف قضااي بدلان وشعوب افريقيا والعامل العريب كام حتولت الش ييل بفضل قمية
برملان املس تقبل اىل قطب بأأمرياك الالتينية.
حرض اللقاء ،الس يد أأمحد اخلريف عضو مكتب جملس املستشارين وممثهل ادلامئ دلى برملان أأمرياك
الالتينية والكراييب ،والس يد عبد امحليد فاتيحي رئيس مجموعة الصداقة الربملانية املغربية ـ الش يلية مبجلس
املستشارين.
اإىل ذكل دعا رئيس جملس الش يوخ الش ييل ،الس يد خاميي كينتاان اإىل تعزيز العالقات التجارية مع املغرب.
و أأكد يف ترصحي لواكل املغرب العريب ل ألنباء ،عقب املباحثات اليت أأجراها مع رئيس جملس املستشارين
أأن زايرته للمملكة عىل ر أأس وفد برملاين " تشلك مناس بة للعمل عىل تعزيز العالقات التجارية والثقافية بني املغرب
والش ييل الذلين س يحتفالن قريبا بذكرى مرور  60عاما عىل اإقامة العالقات ادلبلوماس ية والصداقة ".
وبعد أأن وصف مباحثاته مع الس يد بن شامش بـ"املمثرة" ،أأكد املسؤول الربملاين الش ييل أأن اللقاء اكن
فرصة لتسليط الضوء عىل هجود بالده فامي يتعلق ابلنفتاح عىل العامل من خالل عقد "مؤمتر املس تقبل ."2020
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▪ السيد بن شماش :إصالح منظومة تمويل االقتصاد
الوطني عامل محدد لنجاح أجندة التحول التنموي .

أأكد رئيس جملس املستشارين ،الس يد حكمي بن
شامش ،يوم ا ألربعاء 29يناير  2020مبقر جملس النواب ،أأن
اإصالح منظومة متويل الاقتصاد الوطين يعد عامال حمددا لنجاح
أأجندة التحول التمنوي اليت اخنرط فهيا املغرب.
و أأوحض الس يد بن شامش ،خالل افتتاح الندوة الوطنية
اليت نظمها جملس النواب حول "متويل الاقتصاد الوطين حنو
تمنية اإدماجية" ،حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالل املكل محمد
السادس ،أأن جناعة متويل الاقتصاد الوطين تعترب العامل احملدد
لنجاح الاسرتاتيجيات الاستامثرية واملبادرات املقاولتية.
وبعد أأن أأكد أأن الابتاكر املايل س يكون لكمة الرس يف مسار اإصالح منظومة متويل الاقتصاد الوطين،
اعترب الس يد بن شامش أأن املغرب مدعو لإصالح معيق للقطاع البنيك ،ابنسجام مع التغريات التقنية اليت يعرفها
القطاع عىل املس توى العاملي ،وكذا متاش يا مع ادلعوة امللكية لتقوية مسامهة القطاع البنيك يف ادلينامية الاقتصادية
الوطنية.
وشدد يف هذا الصدد ،عىل رضورة العمل عىل اإعادة النظر يف الإطار القانوين ل ألبناك ومؤسسات الئامتن
والريق به ملرتبة "مدونة بنكية ومالية" ،جبانب العمل عىل الارتقاء ابلعالقة بني املستمثرين وا ألبناك ،وتعزيز العرض
البنيك الوطين لضامن اس مترارية ادلينامية الاس هتالكية ،من خالل خدمات ا ألبناك اخللوية وإااتحة اماكنية ادلفع
املتفرق عرب البطاقات البنكية ومتكني املواطنات واملواطنني من البطاقات الئامتنية عوض الاكتفاء ابلبطاقات
البنكية لدلفع.
ودعا رئيس جملس املستشارين اإىل اإحداث منصات خاصة بمتويل وتتبع مشاريع الش باب واملقاولني
اذلاتيني ،مع تقوية ماكنة ا ألعامل املرصفية الإلكرتونية ،والتأأسيس ملرحةل العمالت الرمقية املشفرة ،ابلنظر لكوهنا
مصدرا كبريا لدلخل ابلنس بة لرشحية عريضة من الش باب املغريب اليت تنشط يف ميدان التشغيل اذلايت.
وركز عىل أأمهية ترسيع مسار اإعادة النظر يف منظومة الضامانت وتدبري اخملاطر ،وذكل انسجاما مع
مضامني القانون رق  21.18املتعلق ابلضامانت املنقول ،اذلي هيدف اإىل تسهيل ولوج املقاولت اإىل خمتلف
مصادر المتويل املتاحة ،عرب تقدمي الضامانت املنقول املتوفرة دلهيا؛ وتعزيز احلرية التعاقدية يف جمال الضامانت
املنقول ،مع احلرص عىل حتقيق ا ألمن القانوين التعاقدي؛ وحتسني رشوط تنافس ية املقاولت عرب تأأمني معليات
متويل الاستامثر.
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واعترب الس يد بن شامش أأن هذه الإصالحات من شأأهنا الارتقاء
هبندسة الناجت البنيك اخلام ،اذلي تنبين  80يف املئة من موارده عىل خدمات
الوساطة املتعلقة ابلقروض ،وهو ما يدفع للتفكري يف بدائل جديدة ،أأبرزها
تقوية سوق رؤوس ا ألموال ،اليت ينبغي العمل عىل اإصالهحا وتوس يع طبقة املس تفيدين من خدماهتا.
ودعا أأيضا اإىل ترسيع مسار اإنشاء سوق خاصة ابملقاولت املتوسطة والصغرى ببورصة ادلار البيضاء،
ووضع اإطار قانوين يس توعب اجليل اجلديد من املنتوجات املالية كس ندات املقاولت واملنتوجات املالية الفريدة
واملش تقات املالية ،مشددا عىل رضورة التفكري يف اإاتحة اإماكنية متويل امجلاعات الرتابية عرب الس ندات بغية تنويع
أأساليب متويلها وتوس يع عرض السوق الوطين لرؤوس ا ألموال.
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اإلشراف
▪
▪
▪
▪

ا ألمانة العامة جمللس املستشارين؛
مديرية العالقات اخلارجية والتواصل؛
قسم الإعالم؛
مصلحة التواصل واليقظة الإعالمية.
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