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 25/2022اجتماع المكتب رقم  
 2022أكتوبر    31  ليوم اإلثنين

 

اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس الس يد النعم ميارة،  2022أ كتوبر  31عقد مكتب جملس املستشارين يوم الإثنني 

 ومشاركة ال عضاء السادة:

 النائب ال ول للرئيس؛ :                  محمد حنني 

 النائب الثاين للرئيس؛ :                  أ محد اخشيشن 

 النائب الثالث للرئيس؛ :    فؤاد القادري 

 النائب الرابع للرئيس؛ :                  املهدي عمثون 

 حماسب اجمللس؛ :             محمد سامل بمنسعود 

 حماسب اجمللس؛ :                   عبد الإهل حفظي 

  حماسب اجمللس؛ :    ميلود معصيد 

 أ مني اجمللس؛ :                  مصطفى مشارك 

 أ مني اجمللس. :    جواد الهاليل 

 

 :اعتذر عن املشاركة يف هذا الاجامتعفامي 

  النائب اخلامس للرئيس؛ :  الس يد عبد السالم بلقشور 

 أ مينة اجمللس. :   الس يدة صفية بلفقيه 

 

 

 

 

 

المكتب...اجتماعات وقرارات    

والمؤقتة....   
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 جامتعالقرارات الصادرة عن الا

 

 

 مرشوع قانون املالية 

مبواصةل التداول حول سيناريوهات اجلدوةل الزمنية دلراسة اجمللس، ملرشوع  01/26/2022قرار رمق  ←

املناقشة مبجلس النواب، وذكل عىل أ ساس مراعاة يف ضوء تقدم أ طوار  2023للس نة املالية  50.22قانون املالية رمق 

 توزيع ال جل الزمين اخملصص للمجلس، بني ادلراسة يف جلنة املالية وابيق اللجان ادلامئة مث يف اجللسات العامة.

 الترشيع 

ابنتداب الس يد أ محد أ خشيشن النائب الثاين للرئيس لرئاسة اجللسة العامة  02/26/2022قرار رمق  ←

، مبارشة بعد جلسة ال س ئةل الشفهية ال س بوعية، وانتداب الس يد مصطفى 2022يوم الثالاثء فاحت نونرب الترشيعية ل 

 مشارك يف أ مانهتا، واليت س تخصص لدلراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية اجلاهزة التالية:

  ة مبثابة مدونة التغطي 65.00يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  27.22مرشوع قانون رمق

 الصحية ال ساس ية؛

  املتعلق حبرية ال سعار  104.12يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  40.21مرشوع قانون رمق

 واملنافسة؛

  املتعلق مبجلس املنافسة. 20.13يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  41.21مرشوع قانون رمق 

 للرئيس.: ترأ س اجللسة املذكورة الس يد محمد حنني، النائب ال ول ملحوظة

، عىل 2022بدعوة ندوة الرؤساء اإىل الاجامتع يوم الثالاثء فاحت نونرب  03/26/2022قرار رمق   ←

الساعة الواحدة زوالا، لرتتيب أ شغال اجللسة العامة الترشيعية اخملصصة لدلراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني 

 اجلاهزة املذكورة أ عاله.

 ال س ئةل الشفهية 

ابملوافقة عىل جدول أ عامل جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء فاحت نونرب  04/26/2022قرار رمق   ←

عىل الساعة الثالثة بعد الزوال، اخملصصة ملساءةل الس يد وزير ال وقاف والشؤون الإسالمية، والس يد وزير  2022

اه والغاابت، برئاسة الس يد التمنية القروية وامليالصحة وامحلاية الاجامتعية، والس يد وزير الفالحة والصيد البحري و 

 خشيشن النائب الثاين للرئيس، والس يد مصطفى مشارك يف أ مانة اجللسة.اأ محد 

 : ترأ س اجللسة املذكورة الس يد محمد حنني، النائب ال ول للرئيس.ملحوظة
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حاةل طليب تناول اللكمة يف هناية  05/26/2022قرار رمق   ← ابإ

، اإىل احلكومة قصد حتديد 2022جلسة ال س ئةل الشفهية ليوم الثالاثء فاحت نونرب 

 :ــمن النظام ادلاخيل للمجلس، ويتعلقان ب 168املوقف مهنام وفقا ل حاكم املادة 

طب الولدة يف املؤسسات الصحية  ●

 )قبلت احلكومة التفاعل مع الطلب(العمومية. تقدم به السادة أ عضاء مجموعة العداةل الاجامتعية؛ 

تسوية وضعية املساعدين التقنيني واملساعدين الإداريني العاملني بوزارة الرتبية الوطنية  ●

من طرف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد والتعلمي ال ويل والرايضة اخلاضعني لالقتطاع املزدوج 

 والصندوق املغريب للتقاعد. تقدم به املستشار الس يد خادل السطي.

بتحديد حمور اجللسة الشهرية املقبةل، عىل أ ساس اخليار بني حمور من احملاور  06/26/2022قرار رمق  ←

 الثالثة املقرتحة، ويه: احلوار الاجامتعي، اجلهوية والاستامثر.

   شغال اللجان ادلامئة واملؤقتةأ 

مبوافقة املكتب من حيث املبدأ  عىل تنظمي جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية  07/26/2022قرار رمق   ←

رجاءها، اإىل ما بعد انهتاء اجمللس من ادلراسة واملصادقة  والبنيات ال ساس ية لزايرة ميدانية اإىل ميناء ادلار البيضاء، رشيطة اإ

 .2023املالية للس نة املالية  عىل مرشوع قانون

بتأ كيد قرار مكتب اجمللس خالل ادلورة املنرصمة ابملوافقة عىل طلب فريق  08/26/2022قرار رمق   ←

من النظام ادلاخيل  144التجمع الوطين لل حرار اإحداث مجموعة موضوعاتية مؤقتة حول الإعاقة، طبقا ل حاكم املادة 

 للمجلس. 

 تقيمي الس ياسات العمومية 

بتلكيف الإدارة بوضع مصفوفة للمواضيع املقرتحة من دلن مكوانت اجمللس للجلسة  09/26/2022قرار رمق  ←

 الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية، يف أ فق اختيار حمور مهنا للس نة الترشيعية اجلارية.

 العالقات اخلارجية 

ؤون الس ياس ية وال من وحقوق ابملوافقة عىل املشاركة يف اجامتع جلنة الش 10/26/2022قرار رمق   ←

 .2022نونرب  16الإنسان التابعة للجمعية الربملانية لالحتاد من أ جل املتوسط املزمع عقده بربوكس يل يوم 

حاةل لحئة مجموعات ال خوة والصداقة بني جملس املستشارين والربملاانت  11/26/2022قرار رمق    ← ابإ

الوطنية مبختلف ادلول ال وروبية وال مريكية والإفريقية والعربية والآس يوية، عىل الفرق واجملموعات الربملانية من أ جل 

 للمجلس وعىل أ ساس العضوية يف مجموعتني للك مستشار)ة(. اس تكامل تشكيلهتا وتفعيلها، وفق مقتضيات النظام ادلاخيل

 :قضااي للمتابعة 

 خمرجات امللتقى الربملاين الرابع للجهات.  ←
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  والتصويت على  للدراسة  يعية  جلسة عامة تشر
 مشاريع قوانين جاهزة.

 
 2022 نونرب فاحتعقد جملس املستشارين يوم الثالاثء 

ترأ سها الس يد  ئةل الشفهية، جلسة عامة ترشيعيةبعد جلسة ال س  

محمد حنني اخلليفة ال ول لرئيس اجمللس والس يد مصطفى  املستشار

عىل النصوص الترشيعية  مشارك ك مني للجلسة، صادق خاللها

 التالية: اجلاهزة

  يقيض بتغيري وتمتمي  27.22مرشوع قانون رمق

مبثابة مدونة التغطية  65.00القانون رمق 

 الصحية ال ساس ية؛

  املتعلق حبرية ال سعار واملنافسة؛ 104.12يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  40.21مرشوع قانون رمق 

  املتعلق مبجلس املنافسة. 20.13بتغيري وتمتمي القانون رمق يقيض  41.21مرشوع قانون رمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسات العمومية...

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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 :لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

 22.03الإطار رمق -راسة مرشوع قانوندل جدول أ عامهلخصص  2022نونرب  02اجامتعا يوم ال ربعاء  اللجنةعقدت 

 مبثابة ميثاق لالستامثر.

ثر ذكل ومت  للمرشوع،من املناقشة التفصيلية  وخالل هذا الاجامتع متكنت اللجنة من الانهتاء  آخر أ جل اإ حتديد أ

دارة اللجنة يوم الفرق واجملموعات الربملانية  تعديالتلإيداع   .2022نونرب  7الثنني أ مس ابإ

مبارشة بعد اجللسة العامة، خيصص للبت يف  2022نونرب  8الثالاثء ه ذلكل، س تعقد اللجنة اجامتعا يوم وتبعا

 .رشوع برمتهامل مبثابة ميثاق الاستامثر، وعىل  22-03الإطار رمق -التعديالت والتصويت عىل مواد مرشوع قانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة..  

والمؤقتة....   
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 :لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

 8عىل الساعة الواحدة بعد الزوال ابلقاعة  2022 نونرب 08 الثالاثء: 

  2023للس نة املالية اجامتع مكتب اللجنة للتداول حول الربجمة الزمنية دلراسة مرشوع قانون املالية ،

 ومشاريع املزيانيات الفرعية اليت تدخل يف اختصاص اللجنة.

 بقاعة الندوات:مبارشة بعد اجللسة العامة  2022 نونرب 08 الثالاثء 

 مبثابة ميثاق لالستامثر 22.03الإطار رمق -مرشوع قانون البت يف التعديالت والتصويت عىل مواد 

 .وعىل املرشوع برمته

 

   الخارجية والدف اع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.لجنة 

 بقاعة الندوات:عىل الساعة التاسعة صباحا  2022 نونرب 09 الاربعاء 

 ."تنظمي ندوة حول موضوع "تعبئة مغاربة العامل للمسامهة يف التمنية الاقتصادية والابتاكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة...برنامج اجتماعات اللجن الدائمة والمؤقت  

والمؤقتة....   

 مجلس المستشارين
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   للمسيرة   47كرى  رئيس مجلس المستشارين بمناسبة الذتهنئة

 الخضراء المظفرة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 على الروح الطاهرة   ،رفقة أعضاء المكتب واألمين العام للمجلس ،رئيس مجلس المستشارين يترحم
 للمغفور له جاللة الملك الحسن الثاني طيب هللا ثراه.

 
قام رئيس جملس املستشارين الس يد النعم ميارة، 

ربيع  09يوم امجلعة  رفقة أ عضاء املكتب وال مني العام للمجلس،

بزايرة لرضحي محمد  2022نونرب  04املوافق لــ  1444الآخر 

حياء ذلكرى وفاة  املغفور هل جالةل املكل احلسن الثاين اخلامس اإ

 .طيب هللا ثراه

وهبذه املناس بة، ويف جو من اخلشوع، ترمح رئيس 

جملس املستشارين والوفد املرافق هل، عىل قرب جالةل املكل 

 .احلسن الثاين أ سكنه هللا فس يح جناته

 
 
 

.أنشطة الرئاسة/ العالق ات الخارجية..  

والمؤقتة....   
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   لالتحاد البرلماني اإلفريقي 78اللجنة التنفيذية  انعق اد 

 
 

لالحتاد الربملاين  78انعقدت أ شغال اللجنة التنفيذية 

 6و 5يويم اليت ينظمها الاحتاد بتعاون مع الربملان الزمبابوي، الإفريقي، 

هذه ادلورة بلكمتني  وافتتحتبفيكتوراي فالز بزمبابوي،  2022رب نون

 Mabelأ لقاهام لك من رئيسة جملس الش يوخ يف زمبابوي، الس يدة، 

Chinomona محمد عيل حوميد رئيس الاحتاد الربملاين  والس يد

 ورةادلال مهية اليت يكتس هيا موضوع  عىل الإفريقي، أ كدا من خاللها

املتعلق ابلإرهاب ابلنس بة لدلول الإفريقية، اليت تعاين من هذه الآفة، 

التجارب من أ جل  وتبادلمما يتطلب تظافر هجود ادلول الإفريقية 

 علهيا. والقضاءمواهجهتا 

و يف لكمة أ لقاها عضو اللجنة التنفيذية الس يد املستشار خلهين الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية 

شغل مبجلس املستشارين، ابمس الوفد املغريب، أ شار الس يد املستشار احملرتم اإىل مجموعة من املواضيع اليت ل تقل أ مهية عن لل 

من أ ثر سليب عىل القارة، نظرا ا التغريات املناخية و ماله ظاهرةاإىل موضوع الإرهاب ابلنس بة للقارة الإفريقية، حبيث تطرق 

اليت أ صبحت تعاين من ندرة للشعوب الإفريقية  و املوارد املائية ل القارة و اذلي هيدد ال من الغذايئللجفاف اذلي تعرفه غالبية دو 

حبيث أ صبح لزاما عىل الربملاانت الإفريقية أ ن تطرح هذا املوضوع و أ ن تسعى لإجياد حلول واقعية عن طريق التعاون املياه، 

فريقيةظاهرة الهجرة الغري النظجنوب، كام تطرق اإىل -جنوب آاثرها السلبية عىل الشعوب الإ ، حبيث يذهب حضاايها امية و أ

مداخلته أ كد الس يد املستشار عىل أ مهية حتسني أ داء الاحتاد الربملاين الإفريقي و اذلي  ختاممجموعة من الش باب ال فارقة و يف 

جياد أ ليات واقعية من أ جل ضامن متويلها.   يتطلب اإ

 ، ال مني العام لالحتاد الربملاين الإفريقيIdi Gado Boubacarالس يد  ةعهدورة كذكل، جتديد هذه ادل وعرفت

حبيث أ كد الوفد املغريب خالل اجامتع اللجنة التنفيذية عىل دمعه هل وعىل تزكيته لتجديد عهدته. ويف ختام هده ادلورة مت اعامتد 

 79اليت أ علنت عن رغبهتا يف احتضان أ شغال ادلورة  الطوغومهورية ب املقبةل،  نعقاد ادلورةا قررو  78تقرير أ عامل ادلورة 

 للجنة التنفيذية.

داخل الاحتاد الربملاين  املالية لدلول ال عضاء ابملساهامت تصةاخمل عقدت اللجنة  بداية أ شغال اللجنة التنفيذية، وقبل

 10كيغايل، عامصة رواندا، يويم ب اليت نظمت  لهذه املؤسسة خالل ادلورة السابقة للجنة التنفيذيةحداهثا ، اليت مت اإ الإفريقي

ىل تتبع الزتام ادلول ال عضاء  وهتدف، 2022نونرب  4، أ ول اجامتع لها، مساء يوم امجلعة 2022مارس  11و بدفع هذه اللجنة اإ

  .س بل دفع ادلول اإىل سداد متأ خرات مساهامهتا وحبثمسامههتا داخل املنظمة، 
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اذلي  خلهين الكرش، املستشار، الس يد وقد عرف هذا الاجامتع مشاركة 

مت انتخابه عضوا بلجنة متابعة مساهامت الربملاانت ال عضاء يف الاحتاد الربملاين الإفريقي 

فريقيا يف ادلورة ال خرية برواندا ام الس يد املستشار احملرتم بتقدمي ق وقد، عن هجة شامل اإ

جعاب ادلول املشاركة مت اعامتدها داخل التقرير اذلي تقدمه هذه اللجنة أ مام اللجنة  واليت، مجموعة من املقرتحات اليت انلت اإ

التأ كيد عىل عدم ، جند ة ابملساهامتتصاللجنة اخمل  بني أ مه النقاط اليت أ كد علهيا تقرير ومنالتنفيذية لالحتاد الربملاين الإفريقي، 

لغاء متأ خرات املساهامت،  التصال املسؤوةل عن متابعة  ونقاطأ مهية اإرشاك املمثلني الإقلمييني  اجلهود لتحقيق سدادها؛ واس متراراإ

أ مهية التواصل بلك الطرق  من خالل الزايرات، من أ جل معرفة أ س باب عدم الوفاء ابلزتاماهتا املالية؛ ولس اميسداد املساهامت، 

النقطة اليت طرهحا الس يد املستشار  ويهمن خالل الزايرات  ولس امي املساهامت،املتاحة مع الربملاانت املعنية بشأ ن متأ خرات 

ضل، خصوصا عن طريق أ فظمة بشلك مهية التعريف بأ هداف املنأ   النقاش؛فتحت ابب  واليتخالل الاجامتع خلهين الكرش 

النحو املنصوص ، عىل اإىل جلنة متابعة املساهامت حتويل هذه اللجنة اخلاصة ابملساهامترضورة  ش باكت التواصل الاجامتعي؛

تقدم اس تنتاجاهتا  وأ نميكن أ ن جتمتع مبناس بة لك دورة  واليتمن النظام ال سايس لالحتاد الربملاين الإفريقي،  17عليه يف املادة 

ىل اللجنة التنفيذية.  اإ

لالحتاد انعقاد اجامتع جلنة النساء الربملانيات س تعرف نونرب، حبيث  10غاية ال شغال بفيكتوراي فالز اإىل وستس متر 

س يد ل  ل شغال عن جملس املستشارين لك من، ويضم الوفد املشارك يف هذه ارللمؤمت 44الربملاين الإفريقي، وكذا انعقاد ادلورة 

مجموعة الس يد املستشار خلهين الكرش، منسق و  الاحتاد العام للشغالني ابملغرب عضو فريق املستشار اخمللول محمد حرمة

 .اطية للشغلالكونفدرالية ادلميقر 

- 
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 لق اء دراسيا  المستشارين تنظم  مجلس  برق األغلبية  ف

 ".من أجل ميثاق محفز لالستثمار"تحت عنوان  
 

ىل الرفع من أ داء   طار السعي اإ يف اإ

جملس املستشارين وتمثني دوره ادلس توري يف 

نظمت فرق جتويد املنظومة الترشيعية الوطنية، 

لقاء  2022فاحت نونرب  الثالاثء ابجمللس يومال غلبية 

من أ جل ميثاق حمفز "دراس يا حتت عنوان 

 ".لالستامثر

تندرج مبادرة تنظمي هذا اللقاء يف و  

طار  سعي اجمللس لإخضاع مقتضيات القانون اإ

، املعروض الإطار مبثابة ميثاق جديد لالستامثر

ملناقشة جادة ومس تفيضة من قبل مكوانت اجمللس اليت تمتزي بكفاءاهتا املتنوعة وخلفياهتا املتعددة  ،اللجنة اخملتصةحاليا عىل أ نظار 

 .رشوط ومقومات تزنيهل الناجعومبا يسهم يف جتويد هذا النص الترشيعي وميكن من استرشاف 

احية، أ كد رئيس خالل اجللسة الافتت ،ويف لكمة هل

النعم ميارة، أ ن موضوع حتفزي الاستامثر الس يد  جملس املستشارين

ال مهية  مربزايكتيس أ مهية ابلغة مضن ال ولوايت التمنوية للمملكة، 

آخرها يف هذا الصدد  اليت تكتس هيا اخلطاب اخلطب امللكية السامية وأ

اذلي وهجه صاحب اجلالةل املكل محمد السادس مبناس بة افتتاح 

  .الس نة الترشيعية اجلارية

املنتج لقمية مضافة "وذكر الس يد ميارة بأ ن الاستامثر 

يشلك أ ول احملاور الاسرتاتيجية  "ومناصب شغل ذات جودة

الإقالع لتمنوي لإجناح للتحول اليت اقرتحهتا اللجنة اخلاصة ابلمنوذج ا

ىل استامثر لك املؤهالت اليت يزخر هبا املغرب، من رأ سامل  2021يف تقريرها الصادر شهر أ بريل  حيث دعت، الاقتصادي اإ

اسرتاتيجي وسوق داخلية، وتمثيهنا وتطويرها حىت يصبح بدلا يتيح الفرص ويفسح اجملال -طبيعي ورأ سامل لمادي وموقع جيو

 .للمبادرة املقاولتية ولالبتاكر

واعترب أ ن موضوع حتفزي الاستامثر حييل بشلك مبارش عىل التفكري يف مقومات ومداخل حتقيق التمنية مبدلولها 

الشامل، وببعدهيا الوطين والرتايب، موحضا أ ن الالمتركز الإداري يأ يت يف صدارة هذه املداخل ملا هل من ارتباط وثيق بتحقيق 

داري من فرص لتحفزي الاستامثر وخصوصا منه احمليل التمنية والعداةل الاجامتعية واجملالية،  .من خالل ما يتيحه كنظام اإ

 

.أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية..  

والمؤقتة....   
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الإطار مبثابة ميثاق  وأ كد يف هذا الس ياق أ ن القانون

جمال يعترب نصا ترشيعيا هميالك لس ياسة ادلوةل يف  الاستامثر،

حداث مناصب  الهنوض ابلستامثر، كونه يروم، ابل ساس، اإ

الشغل، والهنوض بتمنية منصفة للمجال وحتديد القطاعات الواعدة 

 .ذات ال ولوية ابلنس بة لالقتصاد الوطين

وجسل أ ن هذا النص اذلي يأ يت يف س ياق عاملي 

مضطرب وموسوم بنوع من الاليقني جراء تداعيات جاحئة كوروان 

سات الارتفاع املطرد ل سعار املواد ال ولية بسبب وانعاك

غناء مسلسل -الاضطراابت اجليو س ياس ية، من شأ نه اإ

الإصالحات املؤسساتية الكربى اليت مت اإطالقها هبدف تعزيز جاذبية اململكة، مشريا عىل وجه اخلصوص، اإىل ورش اجلهوية 

صالح املراكز اجلهوي حداث اللجان اجلهوية املوحدة لالستامثر وتبس يط املساطر املتقدمة وتعزيز الالمتركز الإداري واإ ة لالستامثر واإ

ىل مأ سسة التحكمي والوساطة التفاقية وغريها من الس ياسات والإجراءات الرامية اإىل  الإدارية والإصالحات الرضيبية، ابلإضافة اإ

 .حتسني مناخ ال عامل

لربملان، الناطق الرمسي ابمس احلكومة، الس يد مصطفى ابيتاس، من هجته، أ برز الوزير املنتدب امللكف ابلعالقات مع ا

أ ن احلكومة، ومنذ تنصيهبا، اكنت مسكونة هبم الإصالحات الاقتصادية ولك ما يرتبط بقضااي الاستامثر ل هنا من مفاتيح معاجلة 

شاكلية الشغل، مربزا أ هنا ربطت التشغيل ابلستامثر ل نه جيب أ ن يليب حاجة جممتعية همم  .ة ويه توفري الشغلاإ

س نة، مؤكدا أ ن احلكومة حتلت ابجلرأ ة لإخراج  22 ــوأ ضاف الس يد ابيتاس أ ن ميثاق الاستامثر السابق معر ل

ىل جانب القطاعات اليت  هذا النص ابعتباره لبنة أ ساس ية، موحضا أ ن املراس مي التطبيقية جتيب عىل قضااي توزيع ادلمع اإ

 .سوف تس تفيد منه ابلإضافة اإىل املناطق البعيدة اليت تمتتع باذبية اقتصادية هممة

 أ ن امليثاق السابق اكن يتطرق لالستامثر بشلك عام ول ميزي بني املناطق ولفت املسؤول احلكويم اإىل

ذ س تحظى بعض ال قالمي بدمع أ كرب للرفع من جاذبيهتا عىل مس توى  واجلهات، خبالف النص احلايل اذلي ميزي بني اجلهات، اإ

مويم سواء تعلق ال مر الاستامثر، وستس تفيد قطاعات أ خرى بشلك أ كرب حسب التصورات اليت حيملها الفاعل الع

نتاج مناصب الشغل  .ابلتصدير أ و اإ

، ميكن الفاعل العمويم مس تقبال لالستامثرويف هذا الس ياق، أ وحض أ ن مرشوع القانون الإطار مبثابة ميثاق 

آخر برسعة عرب قرارات تنظميية، رشيطة أ ن  ىل أ من بلورة س ياسة معومية تتوجه ل سواق حمددة والانتقال من سوق اإ

 .لتوافق حولهاحيصل ا
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نه أ صبح من الرضوري القيام  من جانبه، قال رئيس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، عبد السالم اللبار، اإ

صالح س ياسة ادلوةل يف جمال تمنية الاستامثر وتشجيعه من أ جل مالءمهتا مع متطلبات المنوذج التمنوي اجلديد ومع التحولت  ابإ

مشددا عىل رهان تعزيز الثقة يف مناخ الاستامثر يف املغرب ويف قدرة احلكومة عىل  اليت تفرضها املتغريات الوطنية وادلولية،

جعل الآفاق الس ياس ية والاقتصادية مطمئنة وتوفري الاس تقرار الرضييب والبنية التحتية ال ساس ية واملنظومة القانونية والتنظميية 

 .احملفزة واملوارد البرشية املؤهةل

ىل أ ن أ كرب املعضالت اليت تواجه الاستامثر تتعلق ابلتوزيع الرتايب، ذكل أ ن حوايل ثليث  الس يد وأ شار اللبار اإ

ىل اجلديدة، مؤكدا أ نه معطى ينبغي اس تدراكه من  ىل الرشيط الساحيل من السعيدية اإ الاستامثرات العمومية ل زالت توجه اإ

هيل اجملالس الرتابية لالضطالع بأ دوارها التمنوية الكربى وحتويل اجملالس خالل تعزيز س ياسة الالمركزية والالمتركز الإداري عرب تأ  

ىل أ قطاب فعلية لالستامثر والتشغيل  .اجلهوية اإ

ن امليثاق اجلديد لالستامثر يسعى للرفع من  بدوره، قال رئيس فريق التجمع الوطين لل حرار، محمد البكوري، اإ

لمنو الاقتصادي، كام ينص عىل قيام س ياسة ادلوةل يف جمال تمنية الاستامثر عىل مردودية الاستامثر يف املغرب واملسامهة يف ا

مبادئ حرية املقاوةل واملنافسة احلرة والشفافية واملساواة يف معامةل املستمثرين كيفام اكنت جنسيهتم، اإىل جانب ال من القانوين 

 .واحلاكمة اجليدة

مدعوة ملواصةل الاضطالع مبهاهما يف اقرتاح وتنفيذ التدابري " ال عاملاللجنة الوطنية ملناخ "البكوري أ ن  الس يد وأ كد

طارها القانوين وتقيمي تأ ثريها عىل القطاعات املعنية، بتنس يق اتم مع خمتلف الرشاكء من  الكفيةل بتحسني مناخ ال عامل وتعزيز اإ

 .فيذ وتقيمي برامج الإصالح اليت يمت اعامتدهاالقطاعني العام واخلاص ابعتبارها قوة اقرتاحية وجلنة توجهيية مسؤوةل عن تن 

مرشوط للفريق لاكفة مقتضيات امخلار، فسجل ادلمع الاكمل والالملرابط الس يد  فريق ال صاةل واملعارصة أ ما رئيس

الاستامثر مرشوع قانون الإطار املتعلق مبيثاق الاستامثر، موحضا أ نه يأ خذ بعني الاعتبار ال سس اليت تقوم علهيا س ياسة 

آزر اجملايل،  ابملغرب ومن أ مهها احلرص عىل توفري مناصب شغل قارة لتقوية دعامئ ادلوةل الاجامتعية، اإىل جانب ترس يخ مفهوم التأ

نظمة الكفيةل بدمع املقاولت يف مشاريع استامثرية  .والتحديد ادلقيق لل 

عيق س ياسة الاستامثر ملشألك اليت ت تكفي وحدها حلل ا وشدد عىل أ ن مقتضيات مرشوع القانون الإطار ل

 .ابملغرب، مشددا عىل أ مهية املواكبة واملصاحبة يف حتضري النصوص القانونية ذات الصةل وتغيريها

قضااي الاستامثر والعداةل واجملالية، ودور الوساطة والتحكمي  عىل مناقشةهذا اللقاء ادلرايس  وقد توزعت ابيق حماور

 .يف تشجيع الاستامثر، وحتدايت تعبئة الرأ سامل الوطين من أ جل الاستامثر، ابلإضافة اإىل دور املراكز اجلهوية يف تمنية الاستامثر
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 فريق االتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين  
شروع ق انون المالية لسنة  م  يوما دراسيا حول  ينظم

2023. 
 

حتس با دلراسة مرشوع القانون املايل  

املعروض حاليا عىل أ نظار جملس  2023للس نة املالية 

ام للشغالني مبجلس ظم فريق الاحتاد العالنواب، ن

مبراكش، يوما  اجلاري، نونرب 5 يوم السبت املستشارين

عىل  2023رشوع قانون املالية لس نة م "دراس يا حول 

كراهات  ضوء التحولت ادلولية والوطنية الراهنة واإ

شاركة مب  وذكل"، حامية القدرة الرشائية للطبقة الشغيةل

ال ساتذة اجلامعيني والباحثني، وحبضور أ عضاء  ثةل من

واملسؤولني الفريق، وأ عضاء املكتب التنفيذي للنقابة 

 .عن اجلامعات والنقاابت املنضوية حتهتا

تعميق النقاش حول مضامني مرشوع ، اذلي ترأ سه الاكتب العام للنقابة الس يد النعم ميارة، هذا اللقاء الفكري واس هتدف

 .، وحتليل مضامينه، خاصة مهنا ما هل صةل مبارشة ابلطبقة الشغيةل2023قانون مالية 

أ ن مرشوع قانون املالية هو جزء أ سايس من الربانمج احلكويم وهو أ يضا  ابملناس بة، أ كد الس يد النعم ميارةويف لكمة هل 

توجه فعيل داخل هذا الربانمج، مضيفا أ ن هذا املرشوع جيب أ ن يكون ذا اس تقاللية عن الربانمج احلكويم اذلي يتسم يف معظمه 

 . ابلتوهجات العامة

ئب ليس حتسينا لدلخل بل هو حق وأ ن حتسني ادلخل يمتثل يف الزايدة يف ال جور من أ جل وأ شار اىل أ ن ختفيض الرضا

بقاء املواد املدمعة من طرف ادلوةل، موحضا أ نه جيب أ ن تتسم مشاريع قوانني املالية بتعزيز القدرة  دمع القدرة الرشائية للمواطن مع اإ

 .الرشائية للمواطن يف الفرتات احلرجة والعصيبة

الس يد ميارة أ ن مرشوع قانون املالية يف شقه الاجامتعي يعكس منظور احلكومة حيث جيب أ ن يكون هناك واعترب 

 .ماكنة للمواطن البس يط يف الربامج اليت يشملها هذا املرشوع

ومن هجته، أ برز رئيس فريق الاحتاد العام للشغالني ابملغرب مبجلس املستشارين الس يد عبد اللطيف مس تقمي، أ ن هذا 

عداال د لقاء يعد أ ول ال نشطة الفكرية والإشعاعية اليت ينظمها هذا الفريق خالل الس نة الترشيعية الثانية من هذه الولية، مذكرا أ ن اإ

، مت يف س ياق دويل ووطين صعب ومعقد، يكتنفه الاليقني ويلفه الاحساس ابخلوف والندرة 2023مرشوع قانون املالية لس نة 

 .ولية يف السوق ادلولية والارتفاع غري املس بوق ملعدلت التضخم يف خمتلف بدلان العاملوتقلبات أ سعار املواد ال  

وتساءل عن كيفية حامية حقوق الشغيةل املغربية من تداعيات هذه التقلبات يف حرص دامئ عىل مراعاة املصاحل العليا 

ما " –يقول الس يد عبد اللطيف مس تقمي  –ا، وهو للمملكة اليت تواجه محالت متجددة للنيل من مقدساهتا والتطاول عىل ثوابهت

مة  ".يتطلب منا مجيعا التعبئة ادلامئة دفاعا عن الثوابت اجلامعة لل 

وتناول املشاركون يف هذا اليوم ادلرايس مواضيع مهت الوضعية الاقتصادية والاجامتعية واخرى ركزت عىل القضااي ذات 

مي سري تعممي امحلاية الاجامتعية، وصندوق املقاصة وحامية القدرة الرشائية، وتزنيل مضامني الاولوية يف امللف الاجامتعي من قبيل تقي

 .احلوار الاجامتعي، والصحة والتعلمي ابعتبارهام عىل رأ س أ ولوايت العمل الوطين
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