
 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )م 2015 ٔ��ريل 21( ه 1436 رجب 2

        9999100100100100رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 ٔ��ريل 21( هـ 1436 رجبمن  2 ثال4ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئFس اEلسل الثايناخلليفة  ،فضييلمحمد الس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ومخسة وعرشون دقIقة، ابتداءا من الساPة الرابعة ساعتان  ::::التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  .واXقIقة الثالثة وامخلسني بعد الزوال
  .اقشة اZٔس>ئ^ الشفهيةم\ ::::]دول اZٔعامل]دول اZٔعامل]دول اZٔعامل]دول اZٔعامل

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

  :املس�شار الس>يد محمد فضييل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فضييل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فضييل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فضييل، رئFس اجللسة
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  .jسم هللا، P�ٔلن عن افlتاح اجللسة
  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،
  �شار�ن احملرتمني،حرضات الس>يدات والسادة املس 

من اXس>تور، ووفقا ملقlضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 
اXاyيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة Zٔس>ئ^ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا
وق�ل الرشوع يف تناول اZٔس>ئ^ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هذه 

يد ٔ�مني اEلس ليطلعنا مجيعا Pىل ما ]د من اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس> 
  . مراسالت وٕاPال�ت، فليتفضل مشكورا

        ::::ٔ�مني اEلسٔ�مني اEلسٔ�مني اEلسٔ�مني اEلسعبد ا�لطيف ٔ�بدوح، عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
  .شكرا الس>يد الرئFس

توصل الس>يد رئFس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكlوبة من Pدد 
وم من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال ]لسة اZٔس>ئ^ الشفهية لي

عز�ز مك\يف، حلسن  :، ويتعلق اZٔمر �لسادة2015ٔ��ريل  21الثال4ء 
 لعواين، حلسن بوعود، حيفظه �منبارك، س>يدي صلوح امجلاين، سعيد

د سامل امجلاين، ٔ�رزيقي، محمد الك�وري، عبد القادر قوضاض، س>يدي محم
م�ارك النفاوي، عبد الوهاب بلفقIه، عبد القادر سالمة، ٔ�بو�كر عبيد، 

عز ا�Xن، محمد القلويب، امليك احلنكوري،  ه، محمد عبدلباكي بور]ال 
جامل بوهنري، عبد امحليد ٔ��رشان، ٕا�راهمي بنديدي، ٔ�محد إالدر�يس، فريدة 
النعميي، حلسن بلمقدم، املصطفى الرداد، الصخي جحوب، بلعيد ب¡شميس، 

بد الغين ، العريب سديد، محمود داي^، ع يدد امحيامحم ¦داد ٔ�محد ��، معر
ماكوي، محمد صاحل داداه، النعم مIارة، بومجعة الغدال، محمد الق\دويس، 
yريي بل»ري، yدجية الغامري، عبد الوا¦د الشاعر، حلسن عباد، موالي 

، دحامن اXرمه، وامعراحمند املسعودي، شفIق بنكريان، عبد الرحمي 
ح، حلسن ٕادر�س مرون، عبد هللا ٔ�بو زيد، ٔ�محد اXيبوين، محمد البطا

، ج\اح عبد العز�ز، شدٔ�®وجاكل، ٔ�محد الرمحوين، املهدي عمثون، ٔ�محد 
، محمد �رPاه الس>باعي، ٔ�محد اخلريف، عبد ريلغامعبد القادر الرب�يك، سعاد 

العز�ز العزايب، محمد نصريي، بوز®ري الشامخ، سعيد ®رم، محمد طري±ش، 
  .محمد الزعمي

امللكف �لعالقة مع الربملان، كام توصلت الرئاسة مبراس^ من الوز�ر 
خيرب من yاللها اEلس طلب الس>يد وز�ر الصºة بتقدمي السؤال الفريد 
املو]ه لوزارته يف بداية اجللسة الرتباطه �لزتامات حكومIة طارئة، ومبراس^ 
4نية خيرب من yاللها اEلس ٔ�ن الس>يد وز�ر الت½ارة اخلارجIة سlFوىل 

 ٔZىل اP ة والت½ارة و¿س�¾ر إال]ابة �لنيابةPة لقطاع الصناÀس>ئ^ املو
  . و¿قlصاد الرمقي

كام توصلت الرئاسة مبراس^ من رئFس فريق التºالف ¿شرتايك خيرب 
من yاللها اEلس طلب الفريق بتqٔجIل السؤال املو]ه �لس>يد وز�ر الت½ارة 

ية ٕاىل اخلارجIة حول حامية املنتوج الصناعي الوطين من املنافسة اZٔج\ب 
  .]لسة الحقة

و�ل¡س>بة لÇٔس>ئ^ الكlابية والشفهية اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل Äاية 
  :، فهËي اكZٓيت2015ٔ��ريل  21يوم الثال4ء 

  سؤ¿؛ P :15دد اZٔس>ئ^ الشفهية -

  .سؤال وا¦د: Pدد اZٔس>ئ^ الكlابية -
 .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا �لس>يد اZٔمني

 ٓZرشع اÍس>ئ^ الشفهية املدر]ة يف ]دول ٔ�عامل هذه وZٔن يف معاجلة ا
سؤ¿، مخسة مهنا �ٓنية موÀة ٕاىل قطاPات الصناPة  20اجللسة، وPددها 

سؤ¿ Pادية موزPة Pىل  15والت½ارة، واملالية، الصºة، الس>يا¦ة، و
قطاPات الصناPة والت½ارة، واملالية، والس>يا¦ة، الرتبية الوطنية، الش>باب 

Ïة التقليدية، الشؤون العامةوالرPضة، العالقات مع الربملان، الصنا.  
Íس>هتل ]دول ٔ�عاملنا �لسؤال اZٓين املو]ه ٕاىل الس>يد وز�ر الصºة 

  . حول النقص املهول يف الب¡Iات التحتية والوسائل ا�لو]Fس�IكIة
اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصاÓ واملعارصة لتقدمي 

  .فضل مشكوراالسؤال، فليت

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثون
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

يعاين قطاع الصºة يف خمتلف Àات اململكة من نقص ®بري يف الب¡Iات 
التحتية، وقد Øكرس هذا النقص ٔ�كرث مع دخول املرشوع دÏل املساPدة 

 التطبيق، وكذÛ مع ØاكÚر طلبات ¿س�شفاء، yاصة ؤ�ن الطبية ¦زي
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مس�شفIات ]امعية فقط، واليت بدورها هاذ امخلس  5بالد� تتوفر Pىل 
مس�شفIات بدورها تعاين من خصاص يف الوسائل ا�لو]Fس�IكIة، فضال 
عن مشالك الصيانة وق^ اZٔطر الصحية وÄريها من املشالك اليت يتخبط 

واليت تنعكس jشلك م�ارش Pىل جودة العرض الصحي، فهيا هذا القطاع، 
تقريبا من  y57%اصة ؤ�ن اZٔرس املغربية، الس>يد الوز�ر، áسامه ب 

ٔ�لف Íسمة للك مؤسسة يف  12: ٔ�رقام 3نفقات العالج، وهناك بني 
ٔ�لف Íسمة للك مؤسسة يف الوسط احلرضي،  43الوسط القروي، 

 Í ىل رس�ر للك ٔ�لفP سمةواملغرب ال يتوفر ٕاال.  
فعليه Íسائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري وإالجراءات اليت 
س�l»ذوهنا ملعاجلة هذا النقص احلاصل Pىل مس>توى الب¡Iات التحتية 

  والوسائل ا�لو]Fس�IكIة؟

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا لمك

  .واللكمة �لس>يد وز�ر الصºة لٕال]ابة Pىل السؤال، تفضل

        ::::، وز�ر الصºة، وز�ر الصºة، وز�ر الصºة، وز�ر الصºةالس>يد احلسني الورديالس>يد احلسني الورديالس>يد احلسني الورديالس>يد احلسني الوردي
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال، الس>يد املس�شار احملرتم، اليشء اêي كنت دامئا ٔ�قره ٔ�مام هذا 
اEلس املوقر هو ٔ�ن ¦ل املشالك والنواقص، هاذ اليش لكيش ا�يل رشت 
ليه، و¿خlالالت ا�يل تتعرفها املنظومة الصحية ما ميك¡ش لها Øكون ٕاال 

بقى نقول Û ٔ�� راه هنار االثنني غنصاوب العجب، �لتدرج، وٕاال غن 
  ...غنبدل، غنبقى Äري

 Óبع½ا Û ىل 2014 - 2012ف\قولP ريÄ ماذا 2014 -2012، ندويو ،
ٔ�جنز�ه واح\ا Äاديني يف هاذ اليش Zٔن اكينة ٕارادة قوية دÏل الوزارة وٕارادة 

  .س>ياس>ية قوية
  :2014 - 2012فò خيص الب¡Iة التحتية يف 

مركز اس�شفايئ : مؤسسة حصية، ٔ�ذ®رها 74ٕاجناز وáشغيل  ٔ�وال
]امعي بو]دة مشغل، مس�شفى ]امعي مlعدد التخصصات مبراõش 

دÏل املس�شفIات لÇٔمراض  3رس�ر áشغل،  600الرازي ا�يل فIه حوايل 
دÏل املس�شفIات ]امعية لرسطان اXم يف فاس  2العقلية والنفس>ية، 

دور  12مركز لتصفIة اXم،  16ة، مؤسسة حصية ٔ�ساس>ي 45ومراõش، 
 3مس�شفIات ٕاقلميية وحملية، مس�شفى مlنقل، زائد  �7لوالدة، 

يه طن½ة، ٔ�اكد�ر،  2017مس�شفIات ]امعية يف طور إالجناز من هنا ٕاىل 
  .زائد نعاودو هاذ املس�شفى اجلامعي دÏل الر�ط

ة ا�يل فò خيص الوسائل ا�لو]Fس�IكIة، فعالوة Pىل التجهزيات العادي
ا�يل  )1RAMED(ك�رشهيا الوزارة لك س>نة، هاذ الس>نة jس±ب نظام 

ٔ�رشت �، الس>يد املس�شار، احملرتم، اكن عندي لقاء مع الس>يد رئFس 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

مليون  800احلكومة، واتفق\ا ٔ�نه اك�ن وا¦د املبلغ مايل حوايل ٔ�كرث من 
 ، املشلك تيكون)RAMED(درمه �ش اتفق\ا ٔ�نه هاذ الناس ا�يل عندمه 

الساكنري، مس�شفى Àوي ما فهيش يف مس�شفى ٕاقلميي ما اكي¡ش 
)L’IRM2( ات، هاذ الناس ا�يل عندمهIاتفق\ا ٔ�ن مجيع هاذ املس�شف ،
)RAMED (،قلوشl¡ة جلهة �ش �كون فهيا  ما يÀ ش منFما ميش

مليون درمه، والصيانة هاذ الس>نة دز�  800حوايل  (l’IRM)الساكنري و
  . )l’entretien biomédical( مليون درمه 160ــ مليون درمه ل 45من 

Ï ،^نقlومه، شغلنا الّ شغلنا و¦دات اس>تع½الية مlل  4ه ت¡ش�Ïد
Ï�ٔم  3دت العيون، هاذي ااملروحIات، اكنت مراõش Øزادت و]دة وØز 

و¦دة ملس>تع½الت  Ø40زادت طن½ة وتطوان اyذينا مروحIة رابعة، 
  .القرب

اyذينا  E :2013هودات دÏل احلكومةفò خيص املوارد ال±رشية، ا
، هاذ اليش ما داyلش فهيم 2691شغلنا  2014م\صب مايل،  3978

م\اصب يعين  1604اyذاو  2014املس�شفIات اجلامعية ا�يل يف 
  .املس�شفIات اجلامعية

فهاذ اليش لكيش فò خيص املوارد ال±رشية اح\ا بصدد نو]دو وا¦د 
عين اخلدمة الصحية الوطنية إالج�ارية ا�يل القانون ا�يل غيدوز ٔ�ماممك، ي

Äادي ) service militaire obligatoire(ٔ�رشت لها حبال ا�يل اكن 
ٕان شاء هللا ٕاىل كنتو اتفقlو ) service sanitaire obligatoire(�كون 

  .Pليه، واح\ا تدرجييا نصححو ¿خlالالت
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

òد السادة املس�شار�ن من فريق ف¦Zٔ تبقى لمك من الوقت، اللكمة 
 .اZٔصاÓ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

راه العرض ا�يل مقت به حقIقة ٔ�مام جحم إالشاكالت وإالyالالت ا�يل 
  . هوية Äري اكيفاكينة Pىل مس>توى املس�شفIات إالقلميية واجل 

اك�ن ٕاشاكل حقIقي، الس>يد الوز�ر احملرتم، يف احلقIقة كنت ٔ�متىن هاذ 
السؤال نعربو Pليه بوا¦د الباندا محراء، نعربو Pليه بصمت، عيF\ا �Zٔس>ئ^ 
ولكن الواقع هو واقع مر يف مجيع املس�شفIات، ؤ�حتدى ٔ�ي وا¦د جيي 

س�شفIات متيش تلقى يقول Û ٔ�ن الوضع الصحي �لبالد جIد، �لك امل 
وyا اZٔوضاع Pىل ما . وا¦د يف قاPة ¿نتظار، الس>يد الوز�ر 150، 140

يه، كتبان P Ûادية Pىل ظهر رشفاء ٔ�طباء ا�يل والكني العصا، الس>يد 

                                                 
2 Imagerie par Résonance Magnétique 
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  . الوز�ر احملرتم
ٕاذن، خص وقفة تqٔمل ٔ�و رفع تقر�ر جلالÓ امل� Pىل الوضع الصحي 

من املدن املغربية، نعطيك س±Iل املثال �ش تنقذو البالد، راه ٔ�ي مدينة 
السوايع ®هيرضوا Pىل الوضع الصحي  7"و�ت Äري اZٔس>بوع ا�يل فات يش 

يف مجموPة من امجلاPات، امشF\ا Zٔكنول، امشF\ا لتازة، امشF\ا لو]دة، 
وجIنا هنا Äري �لسو�يس كتدyل كتلقى الناس كتغوت، يعين yاص وا¦د 

ية ا�يل Äادي يتجند فهيا امجليع �ش نلقاو ¦ل املبادرة، وا¦د إالرادة س>ياس> 
  . �لمشلك دÏل الصºة �لبالد، راه اك�ن ٕاشاكل حقIقي

  الس>يد الوز�ر، 
وا¦د اخلدمة ٕاÍسانية Øزيدها وا¦د اXورية، لو امسحت، متيش ملد�ري 
املس�شفIات اجلامعية �س>تق�لوا الناس، املس�شفى اجلامعي دÏل فاس ما 

"و�ت، ما كFس>تق�لش الناس دÏل "زة، شوفو  كFس>تق�لش الناس دÏل
ٔ�ي طريقة ونفس اليش ٔ�®يد يف مجموPة من املس�شفIات Pىل الصعيد 

  . الوطين
اك�ن خصاص، ما احلل، الس>يد الوز�ر؟ اعيF\ا من هاذ اZٔس>ئ^، �لك 

  .رصا¦ة وليت كنحشم نطرح السؤال دÏل الصºة

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . كر لمك، الس>يد الوز�ر، Pىل مسامهتمكشكرا الس>يد املس�شار، الش

ن¡lقل ٕاىل اZٔس>ئ^ املوÀة ٕاىل الس>يد وز�ر الصناPة والت½ارة، وسlFوىل 
إال]ابة عهنا �لنيابة الس>يد وز�ر الت½ارة اخلارجIة، والسؤال اZٓين اZٔول 

  . غحول تنافس>ية العرض املغريب لÇٔفشورين
فIدرايل لتقدمي السؤال، اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ال 

  .فليتقدم مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد حسن �ٔلكمياملس�شار الس>يد حسن �ٔلكمياملس�شار الس>يد حسن �ٔلكمياملس�شار الس>يد حسن �ٔلكمي
  . شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
لقد حقق املغرب تقدما ®بريا جع' حيظى جباذبية قوية �ل¡س>بة 
لÇٔوفشورينغ اZٔوريب، وحصل Pىل ]ا)زة ٔ�فضل وÀة لرتحIل اخلدمات 

فة وجودة اخلدمات، مفا ٔ*فضل فضاء تنافيس من حIث التلك 2012س>نة 
اêي P�ٔدته احلكومة �لرفع من هذه اجلاذبية وجتاوز املعيقات اليت يعاين مهنا 

  .القطاع؟ وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال]اP Óىل السؤال، تفضلوا

الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر 
        ::::قlصاد الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةقlصاد الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةقlصاد الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةقlصاد الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةو¿و¿و¿و¿

  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ود بداية ٔ�ن ٔ�تو]ه �لشكر اجلزيل �لس>يد املس�شار احملرتم عن الفريق 
ع ØرحIل الفIدرايل لطرح هذا السؤال املتعلق ب�\افس>ية العرض املغريب لقطا

  ). l'offshoring(اخلدمات ٔ�ي 
�ك�يس قطاع ØرحIل اخلدمات ٔ�مهية �لغة �ل¡س>بة لالقlصاد  ،�لفعل

دÏلو ال�شغيلية، ونظرا كذÛ �لمسامهة دÏلو يف  الوطين نظرا �لقدرات
  : و�س�\د العرض اخلاص هبذا القطاع Pىل ما ييل. املزيان الت½اري

ات املقدمة �لمس�مثر�ن بqٔجود ٔ�وال، عرض �لب¡Iة التحتية واخلدم
املقايFس اXولية Pرب تطو�ر حمطات صناعية م\دجمة �لك من اXار البيضاء، 

 100الر�ط، تطوان، فاس وو]دة، حIث اس>تقرت هبا ما �زيد عن 
  . رشكة

4نيا، هناك حوافز رضي±Iة �ل¡س>بة �لرشاكت العام^ يف هذا اEال، 
ال±رشية واملؤه^ من yالل نظام  وهناك كذÛ م\ظومة لتطو�ر املوارد

ملساPدة الفاPلني يف Àودمه اخلاصة �لتكو�ن عند ال�سغيل، التكو�ن 
  . املس>متر، وكذا خمطط Øكو�ن مالمئ حلاجIات قطاع ØرحIل اخلدمات

كام تفضلمت، �لفعل املغرب اس>تطاع �ش yÏذ تتوجي ٔ*فضل وÀة 
بذلها املغرب من ٔ�]ل ، وهذا بفضل اEهودات ا�يل �2012لقطاع س>نة 

  . ا5هنوض هبذا القطاع
�لرمغ من هاذ النتاجئ إالجيابية، ٕاال ٔ�ن القطاع يوا]ه كام تفضلمت بعض 
العراقIل، نلخصها يف صعوبة احلصول Pىل ¿Pرتاف بنظام حامية معاجلة 
املعطيات ذات الطابع الشخيص من طرف املفوضية اZٔوروبية، �ٕالضافة 

  . احملطات الصناعية ٕاىل صعوبة Øمثني بعض
ووعيا م\ا �ملتغريات اليت �شهدها قطاع ØرحIل اخلدمات Pىل 
املس>توى العاملي والوطين وبرضورة جتاوز املعيقات، وهبدف احلفاظ Pىل 
متوقع املغرب ®وÀة رائدة يف قطاع ØرحIل اخلدمات واس>تقطاب اس�¾رات 

ٕاجناز دراسة حول ]ديدة، قررت الوزارة الوصية jرشاكة مع الفاPلني يف 
تقIمي العرض املغريب اخلاص �لقطاع، وهتدف اXراسة ٕاىل احلفاظ Pىل 
القدرة التنافس>ية دÏل املغرب ®وÀة لهذا القطاع، وكذÛ جرد حصي^ 

  . تنفIذ إالسرتاتيجية
ابغيت نذ®ر كذÛ �لتوقIع Pىل اتفاقIتني لتطو�ر هذا  ،ويف هاذ إالطار
ٔ�مام ٔ�نظار ]الÓ امل� يف ٕاطار تقدمي  2014ل ٔ��ري 2القطاع ا�يل مت يوم 

ا=طط الوطين ل�رسيع التمنية الصناعية، كهتدف االتفاقIة اZٔوىل ا�يل 
توقعت مع املهنيني ٕاىل حتديد ٕاطار مالمئ لتطو�ر قطاع ØرحIل اخلدمات 

ٔ�لف  �100ملغرب ليك يصل Pدد م\اصب الشغل يف القطاع ٕاىل حوايل 
  . م\صب شغل

  .د الرئFسشكرا الس>ي
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .اللكمة �لفريق الفIدرايل يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدPةاملس�شار الس>يد محمد دعيدPةاملس�شار الس>يد محمد دعيدPةاملس�شار الس>يد محمد دعيدPة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
، هذا هو 2015ٔ�لف م\صب شغل اكن خصنا نوصلو لها يف  100

\صب شغل ٔ�لف م  57الهدف ا�يل حتدد، لÇٔسف حلد الساPة وصلنا ل
  .2012س>نة 

مليار درمه س>نة  7,2كذP Ûائدات الصادرات انتاع القطاع بلغت 
، ٔ�ي ما يعادل y2013الل س>نة  %2,2، مع áسجيل Øراجع بــ 2013

  . 2015من الهدف اêي ¦ددته إالسرتاتيجية لس>نة  36%
) P)l'offshoringىل املس>توى الهيلكي، ØرØكز اÍZٔشطة الوطنية لـ 

من الطلب  %30د اZٔورويب، مع ٔ�نه ال �شلك سوى يف سوق ¿حتا
  ). l'offshoring(العاملي خلدمات 

وPالوة Pىل ذÛ، �رØكز Íشاط املغرب يف هذا القطاع حول الزبون 
�ل¡س>بة ملراكز االتصال وyدمات املعامالت املنقوÓ  %82الفرÍيس 

)Óي  %73، و)املناوêوا ،Óا املعلومات املنقوIك\ولوجØ ال ميثل خلدمات
، يف الوقت ا�يل )l'offshoring(من السوق العاملي لقطاع  %4سوى 

يف السوق العاملي، يتعلق �لوالÏت  %51كنلقاو بqٔنه هاذ الطلب اك�ن بـ 
املتºدة اZٔمر�كIة و�ك\دا، وÛê فهاذ السوق هذا �ل¡س>بة �لمغرب احلصة 

  .%5دÏلو ال متثل سوى 
امج اليت مت تنفIذها يف ٕاطار فò يتعلق jسوق الشغل، رمغ الرب 

، ال �زيد عرض املوارد ال±رشية )l'offshoring(إالسرتاتيجية الوطنية لـ 
ٔ�لف Íسمة، Äري اكيف 5متوقع  100للك  y8,6اصة املهندسني، ا�يل ك�شلك 

�ٕالضافة ٕاىل ذÛ ٔ�يضا . املغرب يف اخلدمات ذات القمية املضافة العالية
�لش>باب العاملني يف القطاع Pائقا لتنويع �شلك ضعف املهارات ا�لغوية 

  . اZٔسواق
ولهذا، يتطلب ٔ�نه من ٔ�]ل تطو�ر القطاع يف املغرب يتعني مراجعة 
اخلطوط اZٔساس>ية لعرض املغرب ٕالعطاء دفعة ]ديدة XينامIة القطاع، مع 
مراPاة تطور وØزايد املنافسة الت½ارية �لمنافسني املبارش�ن، حتسني ]اذبية 

yالل ٕادyال تعديالت Pىل الوضعية القانونية �لمنصات املندجمة املغرب من 
)3P2I ( ضIلتالمئ وضعية املناطق احلرة، مع بذل املزيد من اجلهود لتخف

 (P2I)، مقارنة مع املنصات الصناعية املندجمة )Ø)Oujda Shoreلكفة 
  .�لمدن الكربى ل�شجيع املس�مثر�ن

  .شكرا الس>يد الرئFس

                                                 
3 Plateformes Industrielles Intégrées 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

السؤال الثاين موضوPه ٕاسرتاتيجية ختفIف العبء الرضييب Pىل الغرف 
  . املهنية

اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ¿شرتايك لتقدمي السؤال، 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيد
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  املس�شار�ن،الس>يدات والسادة 

ٕان ٕاخضاع غرف الت½ارة والصناPة واخلدمات �لرضيبة Pىل القمية 
املضافة ميثل عبئا ماليا ٕاضافIا Pىل مزيانFهتا الس>نوية اليت تعاين ٔ�صال من ق^ 
املوارد وإالماكنيات املالية الكفI^ مبساPدهتا Pىل تنفIذ �راجمها التمنوية 

ة التجهزي Xى هذه املؤسسات ومشاريعها ¿قlصادية، ٕاذ ٔ�صبحت مزياني
العمومIة ش>به م\عدمة، Zٔن مزيانية ال�س>يري áس>هت� مهنا كت^ اZٔجور 
القسط اZٔكرب، كام ٔ�ن املوارد ا=صصة �لغرف من الرضيبة املهنية يعترب 
ضئيال �ملقارنة مع اEهودات اليت تقوم هبا هذه املؤسسات يف Øمنية القطاع 

لقطاPات اليت تدyل مضن اخlصاصاهتا، كام ¿قlصادي وتطو�ر خمتلف ا
تتوفر Pىل ملفات مشاريع اس�¾رية ]د Jمة، �س>تعىص ٕاجنازها نظرا 

  .لضعف املوارد املالية
êا، Íسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن إالسرتاتيجية اليت س�هنجها الوزارة يف 

اذ س±Iل ٕاعفاء الغرف من الرضيبة Pىل القمية املضافة، وهل �Xمك خطة ٕالنق
  هذه املؤسسات من إالفالس؟

  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال]ابة Pىل السؤال

الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد 
   ::::الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIة

  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم
  ة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والساد

الشكر �لس>يد املس�شار احملرتم عن الفريق ¿شرتايك Pىل طرح هذا 
السؤال املتعلق بتخفIض العبء الرضييب Pىل غرف الت½ارة والصناPة 

  .واخلدمات
فò خيص الشق اZٔول من áساؤلمك، الس>يد املس�شار، جتدر إالشارة 

ي Ï�ٔ من املؤسسات العمومIة من ٔ�ن النظام اجلبايئ احلايل لبالد� ال يعف
  . ٔ�داء الرضيبة Pىل القمية املضافة

يف املقابل، ووعيا م\ا بqٔمهية هذه املؤسسات اXس>تورية، واXور ا�يل 
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كتقوم به، مفا فlئت الوزارة الوصية áشجع الغرف Pىل البحث عن موارد 
لنفع ]ديدة Pرب ٕاجناز مشاريع ذات ٔ�مهية اقlصادية، وتطو�ر yدمات تعود �

  .Pىل هذه املؤسسات
ويف هذا إالطار، مت ٕا¦داث صندوق yاص 5متويل املشاريع ¿س�¾رية 

، وتوصلت 2012-2009املدرة �yMل املقرت¦ة من طرف الغرف �لفرتة 
  .مليون درمه قصد املسامهة يف س>بع مشاريع 80لوا¦د املزيانية دÏل 

وع طموح ويف نفس الس>ياق، تعمل احلكومة ¦اليا Pىل بلورة مرش 
ٕالصالح غرف الت½ارة والصناPة واخلدمات، يتوN ٕاPادة متوقع هذه 
املؤسسات ومتكIهنا من لعب دور احملرك الفعيل يف التزنيل احمليل 

  .لٕالسرتاتيجيات القطاعية لهذه الوزارة وكذا �رامج اXمع املربجمة
، حتت الرئاسة 2014ٔ��ريل  2كام وجب التذكري ٔ�نه مت التوقIع يوم 

فعلية لصاحب اجلالÓ امل� محمد السادس نرصه هللا، Pىل اتفاقIة ٕاطار ما ال 
بني احلكومة وما بني ]امعة غرف الت½ارة والصناPة واخلدمات، وا�يل 
كهتدف ٔ�ساسا ٕاىل حتسني إالطار ال�رشيعي والتنظميي لغرف الت½ارة 
والصناPة واخلدمات و]امعهتا، وختصيص الوسائل واZٓليات الرضورية 

  .لورة وتنفIذ خمططات Øمنية الغرف يف ٕاطار مشاريع و�رامج تعاقديةلب
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .¿شرتايك يف ٕاطار التعقIب اللكمة �لفريق

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس>يد ٔ�بو �كر عبيد
  .شكرا الس>يد الرئFس

اح\ا . �لسؤال دÏلنا الس>يد الوز�ر، يف جوا�مك ما اعطيتو�ش اجلواب
كهنرضو Pىل املزيانية الضئي^ لهاذ الغرفة، وا�يل يه تعترب قاطرة التمنية 
�ل¡س>بة �لبالد، واZٔدوار ا�يل كتقوم هبا يف اEال ¿قlصادي وكذÛ يف 
التوعية ويف اZٔوراش ا�يل كت»دم صاحل اXوÓ كذÛ يف مس>ت½دات 

  .القانون املايل وÄريها
دÏل الرضيبة  %20ي^ ]دا، وميل كنعاودو حنيدو مهنا فاملزيانية ضئ 

املضافة، هذا هو Pالش ك¡شوفو، Zٔنه خص رد ¿عتبار لهاذ الغرف، 
والغرف تقلصوا هلم وا¦د العدد دÏل ¿خlصاصات، املزيانية ضعيفة، 

  .®يفاش Äادي متيش �ش توصل �لغاية ا�يل يه Pلهيا لقIنا هاذ الغرف
، اح\ا ا�يل كنطلبو هو ٕاPادة النظر يف املزيانيات ولهذا، الس>يد الوز�ر

  .ا=صصة لها
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس>يد الوز�ر، لمك الرد Pىل التعقIب يف بضع ثوان

الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد 
   ::::الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIة

  .س>يد الرئFسشكرا ال 
  :ابغيت فقط نؤكد �لس>يد املس�شار احملرتم ٔ�ن السؤال دÏلمك فIه شقني

إالعفاء من الرضيبة Pىل القمية، قلت Ä Ûري ممكن، : الشق اZٔول
  .النظام اجلبايئ دÏلنا ما كFسمحش

الربامج ٔ�و ٕاسرتاتيجية الوزارة فò خيص دمع الغرف �ش تلعب اXور 
اطرمك الرٔ�ي، وقلت بqٔن احلكومة ٔ�و الوزارة يه اZٓن دÏلها احلقIقي، ٔ�� ٔ�ش

بصدد ٕاPداد وا¦د إالسرتاتيجية ]ديدة يف ٕاطار اجلهوية اجلديدة Xمع 
الغرف، �ش مادÏ، بطبيعة احلال، �ش تقوم �Xور دÏلها احلقIقي، وما 
تبقاشاي �لفعل ك�ش>تغل مبزيانية، كام تفضلمت، يه ال Øرىق ٕاىل اXور ا�يل 

  . به هاذ املؤسسة اXس>تورية كتقوم
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

. السؤال املوايل موضوPه غياب البعد البFيئ يف بناء اZٔحIاء الصناعية
  .اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÇٔحرار

        ::::املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الرئFس،
  لوزراء،السادة ا

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد ٔ�حضى موضوع البYFة من اZٔوراش الكربى اليت اخنرطت فهيا 
بالد�، ذÛ ٔ�ن إالرادة الس>ياس>ية ¦ارضة يف ٕاجناح هذا الورش الهيلكي 
اêي \راهن Pليه مجيعا �لحفاظ Pىل بي]lنا يف املس>تق�ل القريب واملتوسط 

ZٔحIاء الصناعية يف بالد� ٔ�مهلت وغي±ت من �رامج والبعيد، Äري ٔ�ن هذه ا
  .ومشاريع الوزارة امللكفة بقطاع البYFة

Ûê، فٕان Pدم اه[م اZٔحIاء واملر®بات الصناعية �جلانب البFيئ راجع 
�Zٔساس ٕاىل هشاشة معظم هذه اZٔحIاء الصناعية، ٕاذ ال تتوفر Pىل 

كومIة �لحفاظ Pىل البYFة، إالماكنيات الالزمة لالخنراط يف الس>ياسة احل
لعدم توفرها Pىل إالماكنيات املادية ٕالقامة هذه املشاريع البي]Iة، واليت 
تت½اوز يف بعض اZٔحIان مYات املاليني من اXرامه، اليشء اêي يتعدى 
ٕاماكنيات املصنعني ا�êن Pربوا �لحكومة يف العديد من ا�لقاءات عن رغبهتم 

رشوع الوطين ¿سرتاتيجي �لهنوض بqٔوضاع اZٔ®يدة لالخنراط يف هذا امل 
  .البYFة ببالد�، وطرحوا املشالك اليت تعوقهم يف هذا اEال

ما هو خمطط احلكومة جلعل البعد البFيئ  :êا، Íسائلمك الس>يد الوز�ر
ٕا¦دى الرشوط اZٔساس>ية لبناء هذه اZٔحIاء الصناعية، وتلبية ٕارادة 
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راط يف املرشوع الوطين �لحفاظ Pىل املصنعني الراغبني �لك قوة يف ¿خن
  البYFة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال]ابة Pىل السؤال

الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد 
   ::::الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIة

  .لرئFس احملرتمشكرا الس>يد ا
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�وال، Íشكر الس>يد املس�شار احملرتم عن فريق التجمع الوطين لÇٔحرار 
لطرح هذا السؤال الهام، واملتعلق �لبعد البFيئ يف بناء اZٔحIاء الصناعية 

  .ببالد�
ؤ�شاطرمك الرٔ�ي، الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن Pدد من الو¦دات 

لصناعية ببالد� تعاين من توا]دها بqٔحIاء صناعية Äري Jيلكة، تفlقر ا
 احلد لبعض الب¡Iة التحتية واخلدمات اZٔساس>ية، yاصة ت� اليت áسامه يف

  .من تqٔثريها Pىل البYFة
كام تعلمون، فٕان Pدد من املناطق الصناعية عرفت Pرب مرور الوقت، 

لسك\ية حنوها، حنو اZٔحIاء ومع التوسع العمراين �لمدن زحفا لÇٔحIاء ا
الصناعية، اليشء اêي Ú�ٔر سلبا Pىل التناسق العمراين ٔ�و املعامري، ٕاضافة 

  . ٕاىل ظهور تqٔثريات ل¡شاط هذه الو¦دات Pىل الساكنة اEاورة لها
ووعيا مهنا هبذه إالشاكلية، قامت الوزارة الوصية P�ٕداد ووضع تصور 

من yال� ٕا¦داث فضاءات  ]ديد لب¡Iات ¿س>تق�ال الصناعي، يمت
صناعية من اجليل اجلديد اليت جتعل من البعد البFيئ ٕا¦دى راك)زها 
اZٔساس>ية، وذÛ يف ٕاطار مشويل وم\دمج، بطبيعة احلال يyٔqذ بعني 
¿عتبار التوÀات العامة ٕالPداد الرتاب الوطين وخمتلف و4ئق التعمري 

اريع اليت تنجز يف خمتلف وتصاممي ا5هتيئة، وكذÛ املعطيات اخلاصة �ملش
  . القطاPات

  : ومن بني إالجراءات اليت تت»ذها السلطات العمومIة يف هذا اEال
ٔ�وال، ٕاخضاع مشاريع فضاءات ¿س>تق�ال Xراسات التqٔثري Pىل البYFة 

  .اليت تقدم �لجنة الوطنية Xراسة التqٔثري Pىل البYFة
لنفاÏهتم الصناعية، وذÛ 4نيا، ٕالزام املس�مثر�ن ٕ�جراء معاجلة ٔ�ولية 

بفرض دفرت حتمالت تقين صارم يمت حتضريه بعناية مع اZٔطراف املعنية، 
وكذا رضورة توفر املشاريع اجلديدة لب¡Iات ¿س>تق�ال الصناعي Pىل 
حمطات املعاجلة �لمياه العادمة، متكن من احلد من التلوث املايئ، والعمل 

عاملها يف سقي املسا¦ات اخلرضاء Pىل Øرش>يد اس>تعامل املياه ٕاكPادة اس>ت
  . Pىل س±Iل املثال

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة �لفريق التجمعي يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق املس�شار الس>يد توفIق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس>يد الوز�ر

  الس>يد الوز�ر،
إالشاكل ®ينقسم كنتفقو معمك يف اجلواب دÏلمك، واح\ا كنعرفو بqٔن هاذ 

اك�ن الشطر ما وراء البداية دÏل هاذ الس>ياسة اجلديدة، : ٕاىل شطر�ن
وا�يل مع اكمل اZٔسف ®يف ما قلتو اك�ن هناك ٔ�حIاء صناعية قدمية وما 

  . كتوفرش فهيا املعايري
ولكن كنتلكمو Pىل املشاريع اجلديدة، الس>يد الوز�ر، بلغنا ٔ�ن اك�ن 

ي الصناعي يف مدينة فاس دÏل اجلM، وان[ وا¦د املرشوع دÏل وا¦د احل
  . كتعرفوا هاذ القطاع Ú�ٔر سلبا Pىل التلوث دÏل واد س>بو

واليوم اك�ن هناك وا¦د املرشوع دÏل هاذ املنطقة اجلديدة، واش هاذ 
املنطقة بعدا راعت اXراسات اZٔولية، التجهزيات اZٔساس>ية، املنطقة اح\ا 

�Mراسات اZٔساس>ية، هاذ التجهزيات  Pايناها، ك¡شوفو ٔ�هنا كتفlقد
اZٔساس>ية، املواصالت ومجيع التجهزيات اZٔساس>ية كتنعدم فهيا، ®يفاش 

  . هاذ املنطقة الصناعية Äادي تبدا áش>تغل ويه كتفlقد لهاذ اليش
ٕاذن، كن»افو، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن ي¡هتËي تنظيفها Pىل اZٔحIاء الصناعية 

  . القدمية
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::يد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةالس> الس> الس> الس> 
  . شكرا

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال]ابة Pىل التعقIب، تفضلوا

الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد 
        ::::الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIة

  الس>يد الرئFس،
شكرا الس>يد املس�شار احملرتم Pىل طرح هاذ السؤال الهام يف ٕاطار 

لتعقIب، Zٔن كنعرف املوضوع حق املعرفة، كنتلكمو Pىل وا¦د احلي ا
ٕا¦داث ` .. ، وسFمت فIه ٕا¦داث هاذ املرشوع"Pني اشاكن"]ديد 

صناعي yاص �جلM، والوزارة الوصية اكنت مسامهة مع غرفة الت½ارة 
واZٓن اك�ن aم Pىل . والصناPة اجلهوية يف ٕاPداد دراسة ٔ�ولية لهاذ املرشوع

، ون�س>ناو نتاجئ اXراسة، �ٓنذاك سFمت ء` صناعي ®بري �راس املا ٕا¦داث
  .اختاذ القرار املناسب حلل هذه إالشاكلية
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  . السؤال الرابع موضوPه وضعية الت½ار الصغار والت½ارة اXاyلية
اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، فليتفضل لتقدمي 

  .ال مشكوراالسؤ 

        ::::املس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعي
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

من الساكنة ال¡ش>يطة مبا  %�13شغل قطاع الت½ارة اXاyلية حوايل 
مما جيعل م\ه 4ين قطاع مشغل، فضال عن خشص،  400يناهز مليون و

من  %10,5املداyل اجلبائية العامة، وبـ  من %1,3مسامهته ملا يعادل 
 350الناجت اXاyيل اخلام، �هيك عن جحم رمق معامالت س>نوية اليت تفوق 

ٔ�لف نقطة بيع �لت½ار الصغار  900مليار درمه، واملرو]ة من طرف حوايل 
  . واملتوسطني

رمغ لك هذه املؤهالت ¿قlصادية �لقطاع ودوره يف ¿س>تقرار 
يف املناطق املهمشة، فٕانه يعرف Pدة مشالك  ¿ج[عي، yاصة

واخlالالت جراء م\افسة القطاع Äري املهيلك واملنافسة الرشسة �لمتاجر 
الكربى واZٔسواق املمتازة والرشاكت، ينضاف ٕاىل ذÛ الضغط الرضييب 

  .154اêي زاد م\ه القانون املايل �لس>نة املاضية يف املادة 
  :وز�ر، مساءلتمكمن هذا املنطلق، نود، الس>يد ال

  ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتqٔهيل هذا القطاع؟ -
من قانون  154ماذا عن Øراجع احلكومة عن تطبيق ٔ�حاكم املادة  -

  املالية؟
  وما يه حصي^ ٕادماج العاملني يف التغطية الصحية؟ -

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار
  .ٕال]ابة Pىل السؤالالس>يد الوز�ر، لمك اللكمة ل

الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد 
        ::::الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIة

  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ود كذÛ التو]ه �لشكر �لس>يد املس�شار احملرتم عن الفريق احلريك 
ا السؤال املتعلق بوضعية وا¦د الفYة Jمة من املغاربة ا�يل هام لطرح هذ

  .الت½ار الصغار والت½ارة اXاyلية بصفة Pامة
�لفعل، كام تفضلمت يعترب قطاع الت½ارة والتوزيع هو املشغل اZٔول 

داyل املدار احلرضي، ٔ�قول املدار احلرضي، والثاين Pىل املس>توى 
  . الوطين، اعطيتو ٔ�رقام ٔ�ؤكدها
من  %12,5ٔ�لف خشص، ٔ�ي ب¡س>بة  �420شغل حوايل مليون و

الساكنة ال¡ش>يطة، و�س½ل �جت داyيل yام بقمية مضافة وصلت س>نة 
  .مليار درمه 82ٕاىل حوايل  2013

�متزي هذا القطاع كذÛ هبمينة الت½ارة الصغرية داyل ال¡س>يج الت½اري، 

ت½ارية من املسا¦ة ال  %58حIث متثل نقط البيع املس>تق^ حوايل 
من رمق  %54من حIث اليد العام^ �لقطاع، و %36إالجاملية، و

 %31املعامالت، اZٔسواق اZٔس>بوعية والتجمعات الت½ارية احلرضية حوايل 
 %30من اليد العام^ �لقطاع، و %59من املسا¦ة الت½ارية إالجاملية، 

من  %11من رمق املعامالت، بdF متثل الش>باكت الت½ارية العرصية فقط 
 %15من حIث اليد العام^ �لقطاع، و %5املسا¦ة الت½ارية إالجاملية، و

  .من رمق املعامالت
وهبذا اخلصوص، ؤ�مام هاذ املعطيات وهاذ إالحصائيات، قامت 
احلكومة بوضع ٕاسرتاتيجية رواج لتqٔهيل وتطو�ر القطاع الت½اري ببالد�، 

قطاع الت½ارة والتوزيع، واليت مك\ت من ٕاعطاء ٕاضافة نوعية لتمنية وعرصنة 
حIث عرف الشطر اZٔول من هذه إالسرتاتيجية، واêي انطلق س>نة 

نتاجئ ٕاجيابية ومرضية، من ٔ�مه هذه النتاجئ رفع رمق  2012ٕاىل  2008
 1,2درمه يف الشهر، ٔ�ي ما يعادل  4000معامالت الت½ار املس>تفIد�ن بـ 

مليار  1,8در بـ مليار درمه ®رمق معامالت ٕاضايف، yلق قمية مضافة تق
  .م\صب شغل Äري م�ارش 10.000درمه، ٕاضافة ٕاىل yلق حوايل 

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة يف ٕاطار التعقIب �لفريق احلريك

        ::::املس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعي
  .شكرا الس>يد الوز�ر

هبا كذÛ، و®يف  ؤ�� ت¡شكرمك الس>يد الوز�ر Pىل اZٔرقام ا�يل زودتو�
اح\ا يف الفريق احلريك، الس>يد الوز�ر، اح\ا . ما قريتو �Zٔرقام ا�يل اعطينامك

ما تندو�ش Pىل الت½ار كت½ار، كندويو Pىل ذوك البقاÓ ا�يل مالني احلانوت  
السجيل، رمغ ٔ�ن هاذ املادة اكينة يف القانون ولكن ما ا�يل فرضتو Pلهيم 

هلم السلس^ Pىل اعناقهم، هنار ا�يل يقول تفعالáش، فعال، ولكن حطيتو 
ال وال يش ¦ا]ة áس>يفطوا الرضيبة تقول ليه �eٓ هنا راه ما درتFش 

هنا اPالش تنطلبو من الفريق . الس½ل وال ما درتFش هاذي، هذا القانون
  . احلريك، Zٔن Pارضناه يف الغرفة الثانية ورجع �لغرفة اZٔوىل وداز

ذيك املادة yاصها تيºد، Øزول من ولكن اح\ا ا�يل تنطالبو هو 
القانون، Zٔنه ال يعقل، الس>يد الوز�ر، هاذ الناس ما عندمه ال تغطية 
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 ابغى يد�ر ،)RAMED(ميل ®مييش لــ ) RAMED(حصية، 
)RAMED ( ع امخلرية بـI±4تيقول ليه راك "جر، واش هو هذا ا�يل تي 

و�يق حمتفظ لنا Pىل رÏل دÏل امخلرية و�يق كFسقط لنا اXقIق �لكIلو، 
¿س>تقرار ¿ج[عي، الس>يد الوز�ر، راه هذا هو املشلك، Zٔن �يق 
تيعطي الكريدي و�يق تيد�ر الاكرين، واش هاذ الناس ®ميش>يو ملر]ان وال 

رمغ اEهودات ا�يل ®يقوموا هبا هاذ الناس، راه واyا .. Øميشو، اح\ا عند�
ه الناس ما امشاوش هلم، راه ابقاو در� هلم هاذوك اZٔسواق املمتازة، را
  . مسا®ن شاد�ن �لك�ضة دÏل السكني

ولهذا، الس>يد الوز�ر، اح\ا ابغينامك Äري تعاونومه وتد�روا هلم حىت هام 
، Zٔن ميل )RAMED(تغطية حصية، وتد�روا هلم املسائل دÏهلم كــ 

 ٔ�لف رÏل 30، هو عندو يف احملال لكو عندو فIه )Ø)RAMEDمييش لــ 
، هذا هو املشلك ا�يل )RAMED(ٔ�لف رÏل وتتقول ليه د�ر  40وال 
  . اك�ن

هاذ الباPة املتجولني  ،فò خيص، الس>يد الوز�ر، الناس الباPة املتجولني
مك، ]ربوا هلم ¦ل �كونوا حىت هام مس>تقر�ن، Zٔن حىت هام يهللا �ريض Pل 

هم، وØكون فني مغاربة هاذو، وابغينا من احلكومة املوقرة Øكون هلم وتنظم 
  .�كونونوا حىت هام

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

 . الس>يد الوز�ر، يف بضع ثوان

الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Xى وز�ر الصناPة والت½ارة و¿س�¾ر و¿قlصاد 
        ::::الرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIةالرمقي، امللكف �لت½ارة اخلارجIة

  .شكرا الس>يد الرئFس
نه مت ٕا¦داث وا¦د فقط ابغيت نqٔكد �لس>يد املس�شار احملرتم Pىل �ٔ 

ا�لجنة تق\ية وزارية �لتغطية الصحية �ل¡س>بة لهاذ الفYة، وعهد ٕا5هيا ٕ�جياد 
  . احللول التق\ية من ٔ�]ل توفري التغطية الصحية لفائدة املهنيني املس>تقلني

فò خيص الت½ار املتجولني، اZٓن احلكومة م\ك�ة Pىل ٕاPداد مرشوع 
  . يف القريب العا]ل®بري ]دا، ٕان شاء هللا سريى النور 

تعديل مقlضيات القانون املايل، ®يظهر يل هو áرشيع من اخlصاص 
املؤسسة احملرتمة ٔ�ن ٕ�ماكن الفرق دÏل اEلس تقدم تعديالت، و�ٓنذاك 

  . احلكومة تتدارس فهيا وتتداول فهيا مع الس>يدات والسادة املس�شار�ن
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . لس>يد الوز�ر Pىل مسامهتمك الفعاÓ يف هذه اجللسة املباركةشكرا لمك ا

ون¡lقل م�ارشة ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية، 
  . والسؤال اZٓين اZٔول حول تفعيل وتعممي مرجعية ٔ�مثان املعامالت العقارية

 اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال،
  .فليتفضل الس>يد املس�شار مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
P�ٔلنمت yالل ا�لقاء دÏلمك، الس>يد الوز�ر، مع املنعشني العقاريني 

Pىل ٔ�نه سFمت تفعيل مرجعية ٔ�مثان املعامالت  2015ينا�ر  26واملوثقني يف 
كام ٔ�نه . 2015ينا�ر  27ابتداء من الثال4ء  العقارية مبدينة اXار البيضاء

سFمت وضع وعرض مضن البوابة إاللكرتونية �لمد�رية العامة �لرضائب 
تفاصيل مرجعية Zٔمثان املعامالت العقارية حىت ي�س>ىن للك مواطن 
¿طالع jشلك مس>بق Pىل السعر املعمتد Xى ٕادارة الرضائب يف 

ح العقارية، وPىل لك التفاصيل اليت ا¦�ساب الرضائب املرتتبة Pىل اZٔر�
مkل بيع ورشاء العقارات اخلاصة �لسكن Pىل صعيد مدينة اXار .. هتم

  . البيضاء
Íسائلمك الس>يد الوز�ر عن إالجراءات اليت س�l»ذوهنا  ،وللك ما سلف

لتعممي ذP Ûىل الرتاب الوطين، وما يه اجلدوÓ الزم\ية لتفعيل ذÛ؟ 
  واXوP Óىل ¦د سواء من هذا إالجراء؟  وماذا س�س>تفIد املواطن

  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

 .اللكمة �لس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية

        ::::الس>يد محمد بوسعيد، وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد محمد بوسعيد، وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد محمد بوسعيد، وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد محمد بوسعيد، وز�ر ¿قlصاد واملالية
  الس>يد الرئFس، 

  . شكرا �لسادة املس�شار�ن Pىل طرlم لهذا السؤال
نيو انفس>نا Pىل هاذ املبادرة، ٕاذ ٔ�نه ق�لها بعدا ابغيت نقول لمك خصنا هن 

اكن لك مواطن ®ي±Iع يش دار وال ٔ�رض كتجي تقريبا املراجعة ٔ�وتوماتيكIا، 
خصوصا ا�يل �يع وبعض .. و®يمت م\ازPات بني ٕادارة الرضائب وبني هذاك

قلنا �ٓودي ٔ�حسن ¦ل هو نوضعو هاذ اZٔمثان . املرات حىت ا�يل شاري
Zٔمثان املرجعية؟ يه ` حبي �Xار البيضاء، حسب املرجعية، ٔ�ش>نو يه ا

نوعية العقار واش �رطمة وال فIال وال ٔ�رض Pارية، كند�رو وا¦د ا5مثن 
  . معدل، املعدل املالحظ

�ع هذاك الس>يد هكlار بذاك ا5مثن ®ي»لص Pىل ذاك اليش ا�يل �ع، 
هاذ �ع ٔ�قل من ذاك ا5مثن ®ي»لص Pىل ذاك ا5مثن، ٔ�و �ش هكذا كنفكو 

املراجعات ا�يل دامئا كتجي م�ارشة وتت»ذ مساطر طوي^ وكتدفع بعض 
  . املرات نقول لمك رمبا لبعض السلواكت ا�يل yايبة

ٕاذن، ابدينا �Xار البيضاء، وفعال مت الوضع دÏل هاذ اZٔمثنة املرجعية 
يف البوابة دÏل مد�رية الرضائب، واك�ن املد�رÏت إالقلميية دÏل الرضائب 

يل كتلكف ٕ�عطاء املعلومة، واك�ن ٔ�يضا الرمق دÏل الهاتف �ش بعدا Pىل ا�
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Zٔن خص  ،)parfaite(والتجربة ٔ�ثب�ت جناح، ما تنقولش ٔ�هنا .. اZٔقل
التحيني دÏل هذوك اZٔمثنة �ش Øكون مالمئة �لسوق ٕاىل ارتفع وال \زل، 

  ...�ش �كون يعين يف
وطدو الثقة والعالقة دÏل ولكن الهدف دÏلها يعين ®بري ]دا ٔ�نه كن

الثقة بني امللزم، املواطن، وبني الرضيبة، كرنفعو من الشفافIة، تيكون لك 
-وا¦د عندو املعلومة دÏل هذاك احلي، وال دÏل ذاك السوق، وكنطورو 

وكنعرصنو ٕادارة الرضائب، وكنخففو ٔ�يضا من ذاك املنازPات  -كام قلت
eٕٓاىل �ٓخره... وذاك سري و� .  

ها يف اXار البيضاء، اXار البيضاء يف طور يعين التنفIذ، اك�ن ابدينا
، كنºاولو حنس>نو من هاذ )des retours d’expériences(يعين 

Äادي تعم هاذ التجربة ٔ�مه املدن  2015املنظومة، وٕان شاء هللا ق�ل هناية 
  . املغربية

  .شكرا الس>يد الرئFس

    ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

 .يق احلريكلمك اللكمة الفر 

    ::::املس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوي
 .شكرا الس>يد الرئFس

Äري، الس>يد الرئFس، يف ٕاطار طور تنفIذ هاذ اليش يف اXار البيضاء، 
عند� وا¦د املشلكة معض^، وان[ كنتو الوايل دÏل اXار البيضاء، مشلكة 

ضوا خطرية ]دا، كنا ٔ�رايض فالحIة الناس دÏلها تي�رسعوا اZٓن، وتF\و 
تي¡شؤوا فوق مهنا مصانع، ا�يل اعتربها س>يد� البناء العشوايئ هو جرمية، 
وaم صاحب اجلالÓ مبثابة قانون، وyلقوا مصانع داyل مدينة اXار 
البيضاء عشوائية، ما ٔ�دáش الرسوم دÏل ¿شرتاك يف ش>بكة املاء 

ا�يل ما  والكهر�ء والتطهري، ما ٔ�دáش واج�ات الرضائب، واك�ن عندها ٔ�زقة
 نـــــــــــــــاZٔمlار، وك�س>تعمل مواد Äازة وسامة، وكتعترب م 2كتفوáش 

)la catégorie I1 ( لÏظم 1914ا�يل كتخضع �لظهري د\Fاملعامل  ا�يل ت
 . اخلطرية واملرضة يف هاذ إالطار، واكينة يف اXارالبيضاء

ائل ؤ�� Ø�ٔلكم، مايش كنتلكم Pىل يش ¦ا]ة كتحرك، كنتلكم Pىل مس
4بتة، Äذا يف اXار البيضاء ال قدر هللا واكنت يش اكرثة، راه ٔ�كرث من 

)casa mort( لواyما ميكن هلمش يد pل ر]ال املطاÏراه الشاح\ات د ،
مرتو، وهاذ اليش راه  2لهاذ املصانع، Zٔن العرض دÏل الز�يق ما ®يفوáش 

  . خصو وا¦د ا�لجنة، وخص هاذ اليش نتوÀو ليه
وÀت ٕانذار �لس>يد الوايل دÏل اXار البيضاء y�ٔريا يف  ؤ�� راه

¿ج[ع دÏل املكlب دÏل اجلهة، وقلت لو �ش خيرج �شوف هاذ 
، )le propane(فهيا  ،)l'acétylène( فهيا  ،املصيبة الكº^ ا�يل اكينة

مصنع من هاذ النوع يف وسط اXار البيضاء، راه  72.. وفهيا وا¦د العدد
  . ة، الس>يد الوز�ر، هاذ اليش راه خصو ¦لق\ب^ موقوت

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية
ٕاذن، هذا ما عندو Pالقة مع السؤال اZٔول دÏل اZٔمثنة املرجعية، هذا 

دامئا .. وميل كنقولو. قطاع Äري املهيلك ببالد�عندو Pالقة مع تطور ال
كنقولوها وتنقولها يف ا�لجنة، القطاع Äري املهيلك راه فIه صنفني، اك�ن 
هذاك ا�يل ®يالك به طرف دÏل اخلرب، وا�يل هذاك راه عندو دور 

  . اج[عي، وراه ق�اي^ اكن وا¦د السؤال Pىل نفس املنوال
كهترضوا Pليه، الس>يد الرئFس، ويل ٔ�� واك�ن القطاع Äري Jيلك ا�يل 

ك¡شاطرمك الرٔ�ي، ا�يل ما فهيش فقط مسائل ٔ�م\ية ا�يل ميكن لها ترض 
�Zٔرواح دÏل الناس ا�يل كFش>تغلوا يف هاذ لوزينات وهاذ املعامل بدون 
رخصة، وهنا املسؤولية دÏل امجليع، دÏل مجيع À�ٔزة املراق�ة، بل فIه هباذ 

  . ¡س>بة القlصاد� الوطينالشلك ٔ�يضا رضر �ل 
وكنحييمك، الس>يد الرئFس، ا�يل Úرتيو هاذ املوضوع ا�يل خصو �كون 
موضوع ®بري ]دا وموضوع دÏل امجليع، كام قلت، اÀZٔزة دÏل اXوÓ حملاربة 
هذا القطاع Äري املهيلك الك�ري، ا�يل ®يجي فعال و®يحط Û وز�ن يف 

Pني شافت، ال قلب وجع، ولكن ال .. ٔ�رض فالحIة، وما ®ي»لص ال رضيبة
وطبعا يرض �القlصاد الوطين يف ٕاطار املنافسة .. هنار ا�يل غيحط املشلك

  .Äري املرشوPة
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا لمك

حرضات الس>يدات والسادة، �رشفين ٔ�ن y�ٔربمك بqٔن الزوار ا�êن 
ا ٔ�رحب هبم، حيرضون معنا يف هذه اجللسة مه نواب ٔ�مر�كIني، �مسمك مجيع

ؤ�متىن هلم التوفIق يف JاJم ا5متثيلية، كام ٔ�متىن �لعالقة املغربية اZٔمر�كIة 
مزيد من ا5منو ومزيد من املتانة، حىت \كون عند حسن ظن الشعب 

  .املغريب والشعب اZٔمر�يك
ون¡lقل م�ارشة ٕاىل السؤال اZٓين الثاين، وموضوPه رضورة مراجعة 

  . الصغرى القانون املتعلق �لسلفات
اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ¿س>تقاليل لتقدمي 

  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زازاملس�شار الس>يد محمد زاز
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل س>يد املرسلني

  الس>يد الرئFس،
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  السادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،

عرفه قطاع السلفات الصغرى �لهنوض نظرا ملس>توى التطور اêي ي
�ملقاوÓ، ٔ�صبح من الرضوري مراجعة القانون املتعلق هبا، وٕادما]ه يف 
ٕاطار احلقل املايل، وذÛ لضامن تطوره، مع تعز�ز مسامهته يف Àود 

  .¿ندماج املايل وØمنية اكفة اÍZٔشطة املدرة �yMل
كري يف مراجعة القانون êا، Íسائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، هل مت التف

املتعلق �لسلفات الصغرى ٕالنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية 
  ]دا؟

  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئFس

نعم، مت التفكري، بعدا Äري ق�ل لك يشء، هاذ القطاع دÏل السلفات 
هو .. الصغرى واملتوسطة هو قطاع Jم، ا�يل كتعرفوا اكملني ٔ�نه �سامه يف

من ٔ�جنع الوسائل حملاربة الفقر والهشاشة واندماج اZٔش»اص الضعفاء من 
وتعز�ز الناحIة ¿قlصادية يف ال¡س>يج ¿قlصادي و¿ج[عي الوطين، 

  . اس>تقالليهتم املالية، وØكkيف ٔ�يضا ٔ�و áشجيع لك اÍZٔشطة املدرة �yMل
، وصل املبلغ 2014، يف �ٓخر 2014ابغييت نعطيمك رمق؟ ٕاىل Äاية 

مليار درمه، وجتاوز  5,3إالجاميل �لقروض دÏل السلفات الصغرية ٔ�كرث من 
بعا ٔ�لف مس>تفIد، ط  P860دد املس>تفIد�ن من هاذ السلفات الصغرية 

من ٕاجاميل هاذ القروض تتعلق �ملقاوالت الصغرية  %90اÄZٔلبية، فوق 
  .]دا ]دا

ا�يل اك�ن ٔ�ن طبعا اك�ن Øرسانة قانونية، وهاذ الرتسانة القانونية يف 
املتعلق �لسلفات الصغرية، وا�يل مت تعديلو  18.97تطور، اك�ن القانون 

عي وØزويد مسا®ن ليمت ٔ�يضا متويل السكن ¿ج[ �58.03رمس قانون 
  .اZٔش»اص الضعفاء اقlصادÏ �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب

اêي هيدف ٕاىل متويل اكتتاب عقود  04.07املصادقة Pىل القانون 
التqٔمني Xى مقاوالت التqٔمني وٕاPادة التqٔمني من طرف اZٔش»اص الضعفاء 

  .والهشني من الناحIة ¿قlصادية
املتعلق  18.97بتغيري وØمتمي القانون  املصادقة Pىل القانون املتعلق

�لسلفات الصغرى، واêي ميكن مجعيات السلفات الصغرية اليت متت� 
القدرات واملؤهالت املالية واملهنية الرضورية من ممارسة Í�ٔشطهتا يف ٕاطار 
القانون البنيك، القانون املتعلق هبيئات مؤسسات االئ[ن والهيئات املعتربة، 

  .املصادقة Pليه يف جملسمك املوقر وهذا ا�يل متت

يف هاذ إالطار هناك ٔ�يضا اZٓن رغبة يف تطو�ر هاذ الرتسانة  ،طبعا
القانونية، وهناك yربة دولية اZٓن تتقوم بوا¦د اXراسة معمقة، �ش نالمئ 
القطاع القانوين واملؤسسايت املنظم لقطاع السلفات الصغرى ومراجعة 

به من ٔ�]ل تقدمي ٔ�حسن ممارسة ا�يل ميكن  وحتديث لك املقlضيات املتعلقة
  .لها Øكون يف هذا إالطار، بال ما ندyلو يف التفاصيل يف هاذ التطو�ر

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .يف ٕاطار التعقIب، اللكمة �لفريق ¿س>تقاليل

        ::::املس�شار الس>يد �املس�شار الس>يد �املس�شار الس>يد �املس�شار الس>يد �eeee    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .بةÍشكر الس>يد الوز�ر Pىل إال]ا
ٔ�لف مس>تفIد من املقاوالت  860فقط، الس>يد الوز�ر، قلتو بqٔنه 

الصغرية ]دا، ميكن حسب ما قلتو ٔ�نه السكن ¿ج[عي هو ا�يل اكن 
  . يعين العنوان اZٔسايس يف هاذ القروض الصغرى

ولكن كتعرفوا، الس>يد الوز�ر، ٔ�نه مجموPة دÏل املقاوالت ال تعمل ٔ�نه 
اكي¡ش وا¦د التواصل ما بني احلكومة، بطبيعة  اك�ن هناك قروض، Zٔنه ما

احلال، ٔ�و هاذ املؤسسات البنكIة وبعض املقاوالت، Zٔنه القروض تتلعب 
وا¦د اXور ٔ�سايس فعال يف ¿قlصاد الوطين، يف yلق فرص الشغل، يف 
التمنية ¿قlصادية و¿ج[عية، يف حماربة الفقر والبطاÓ، يف احملافظة Pىل 

الد كذÛ، يف Íس>بة ا5منو الوطين، ٕاال ٔ�نه هناك احlاكر من اس>تقرار الب
  .بعض مجعيات القروض الصغرى

امحلد w ٔ�ن هناك م�ادرة وطنية �لتمنية ال±رشية، هناك صندوق احلسن 
الثاين �لتمنية، هناك مؤسسة محمد اخلامس، هذه املؤسسات تلعب دورا يف 

  .¿قlصاد ويف منو البالد
روض الصغرى، يعين Äادي يعطي وا¦د وقف Íشاط مؤسسات الق

العائق �ل¡س>بة لهاذ املقاوالت الصغرى ]دا، جيب فlح حتقIق حول خمتلف 
  .املشالك اليت ارØك�هتا مؤسسات القروض الصغرى يف حق املواطنني

  .شكرا لمك الس>يد الوز�ر 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .الس>يد الوز�ر، هل �Xمك رد Pىل التعقIب؟ تفضلوا

        ::::�ر ¿قlصاد واملالية�ر ¿قlصاد واملالية�ر ¿قlصاد واملالية�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وزالس>يد وزالس>يد وزالس>يد وز
هاذي مجعيات دÏل السلفات .. ذ®رت احلكومة، احلكومة ما عندها

الصغرى واملتوسطة ا�يل يه خصها تقوم �ملبادرة دÏل التواصل مع طبعا 
  .املعنيني �Zٔمر

4نيا، اهرضت Pىل ا5متويل دÏل املقاوالت، هذا راه ما ®ميولوش 
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ة �yMل لهاذوك الصغار، ميل كنقولو املقاوالت، Øميول اك قلت Í�ٔشطة مدر 
ولكن اZٔمهية دÏلو من الناحIة ¿ج[عية .. سلف صغري راه مايش هو

  .®برية ]دا
ولهذا ٕاىل اكنت يش اخlالالت وال يش ¦ا]ة، وهذا طبعا املعنيني 
عندمه ٔ�ساليب ا�يل ميكن هلم يعين يتجهها، ٔ�ساليب ٕاما قانونية ٔ�و ٕادارية ٕاىل 

  .م Jضوم يف هاذ الشqٔناكن يش حق دÏهل
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

السؤال املوايل موضوPه مدى جناPة مIثاق املامرسات اجليدة حلاكمة 
  . املؤسسات وامل¡شqٓت العامة

اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصاÓ واملعارصة، الس>يد 
  .رئFس الفريق تفضل

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¡شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¡شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¡شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¡شامشششش
  .شكرا الس>يد الرئFس 

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
  .هاذ السؤال يتعلق حباكمة املؤسسات وامل¡شqٓت العامة

طبعا يف الرب�مج احلكويم اك�ن الزتام رصحي وم�ارش، املضمون دÏلو 
يف . ٔ�ن احلكومة تتعهد بتحسني �ٓليات حاكمة املؤسسات وامل¡شqٓت العامة

ٔ�و مIثاق املامرسات اجليدة لضامن  مت إالPالن عن مدونة 2012شهر مارس 
  . وتفعيل حاكمة هذه املؤسسات

اليوم، الس>يد الوز�ر، بعد مرور ٔ�كرث من ثالث س>نوات من معر 
احلكومة، ن�ساءل ٔ��ن حنن من هذا ¿لزتام؟ ٔ��ن حنن من اZٔهداف اليت 
الزتمت هبا احلكومة فò يتعلق ٔ�وال بتقوية اEالس التداولية لهذه املؤسسة، 
�لرفع من JنFهتا وحرفIهتا، بتºديث ٔ�دوات áس>يريها، بتعممي تدقIق 

  حسا�هتا توخIا �لشفافIة، بتطو�ر اس�¾راهتا؟
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الرئFس

  .لمك اللكمة، الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية، لٕال]ابة عن هذا السؤال

        ::::الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية
  . ا الس>يد املس�شار احملرتمشكر 

تعلمون مجيعا دور احملفظة املالية ٔ�و املؤسسات العمومIة يف جمال اXفع 
بع½^ ¿قlصاد الوطين واملسامهة دÏلها يف ¿س�¾ر بصفة Pامة ويف القIام 

  .يعين مبرافق معومIة ]د هامة
 ٓ qت طبعا، كام ذ®رمت هاذ املامرسات اجليدة حلاكمة املؤسسات وامل¡ش

العامة بعد ثالث س>نوات، بدٔ�ت تعطي بعض النتاجئ فò يتعلق ٕ�رساء 
ال�س>يري املسؤول والشفاف، والتqٔ®يد Pىل ٕالزامIة إالخ�ار �الجنازات 
والقرارات، وهناك معل ج�ار تقوم به احلكومة، طبعا ممث^ يف وزارة 
¿قlصاد واملالية، ولكن لك الوزارات اZٔخرى ا�يل "بعة �لمؤسسات 
العمومIة من ٔ�]ل عقد اEالس إالدارية يف وقهتا، والتداول jشqٔن لك 

  . القرارات إالسرتاتيجية لهذه املؤسسات
هناك ٔ�يضا م�ادرات ٔ�خرى مت اyZٔذ بعني ¿عتبار هبا ك¡رش املعلومات 
حول احلاكمة واملسؤولية ¿ج[عية والبي]Iة �ملواقع إاللكرتونية لبعض 

حول احلاكمة يف تقار�ر بعض املؤسسات املؤسسات، ٕاPداد فصل 
واملقاوالت العمومIة، والتقر�ر ا�يل ®يجيمك مبناس>بة لك يعين مرشوع دÏل 
القانون املالية ا�يل هو تقر�ر شامل و]امع ا�يل فIه اZٔداء يعين دÏل لك 
مؤسسة Pىل ¦دة، ؤ�يضا بعض املشالك ا�يل ميكن لها تعرفها هاذ 

  . يل كتحققهااملؤسسات ٔ�و إالجنازات ا�
هناك ٔ�يضا من بني اZٔش>ياء ٔ�و املبادرات ا�يل اyذاهتا احلكومة، وهو 
قرار Íرش ا�يل وقعه وز�ر ¿قlصاد واملالية حول Íرش الحئة املؤسسات 
العمومIة اليت جيب Pلهيا تطبيق مرسوم الصفقات العمومIة، ؤ�يضا اXورية 

  . الصفقات العمومIةاملتعلقة �لتوفر Pىل ٔ�نظمة yاصة مالمئة Zٔنظمة 
ولكن ا�يل Jم ٔ�كرث هو ٔ�ن لك مؤسسة ملزمة ب¡رش حسا�هتا يف 

 -كام قلت-اجلريدة الرمسية عند هناية لك س>نة، وهذا ®يدyل يف ٕاطار تعز�ز 
  . الشفافIة وتعز�ز املنظومة دÏل احلاكمة

طبعا م\ظومة احلاكمة مسلسل، وحتسني احلاكمة مسلسل، ا�يل Jم 
جتاه الصحيح من ٔ�]ل تطو�ر هاذ احلاكمة ؤ�يضا تعز�ز ٔ�نه �كون يف ¿

  . القدرات دÏل مؤسساتنا العمومIة
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  . اللكمة يف ٕاطار التعقIب لفريق اZٔصاÓ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¡شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¡شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¡شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب¡شامشششش
  . شكرا الس>يد الوز�ر Pىل اجلواب ،طيب
نعم ٔ�يضا احلاكمة . احلاكمة يه م\ظومة ومسلسل وثقافة وÄري ذÛنعم 

اح\ا كنتلكمو Pىل احلاكمة املؤسسات العمومIة، خصنا نذ®رو بqٔن هاذ 
احلاكمة يه جزء من الشعار ا�يل رفعتو احلكومة ومÇٔت به اXنيا جضي½ا، 
 شعار حماربة الفساد وٕاسقاط ¿س��داد، وحماربة اقlصاد الريع، وÍرش قمي

Ûري ذÄ ة واحلاكمة، ٕاىلIوم�ادئ الشفاف.  
ا5هناية احملزنة ٔ�و املqٓل احملزن حلاكية  - مع اZٔسف-طبعا مجيعنا يعرف 

حماربة الفساد وحتقIق احلاكمة، ت� احلاكية اليت بدٔ�ت كام قلت �لكkري من 
الضجيج والصخب، وا\هتت ٕاىل رفع الراية البيضاء وإالPالن عن شعار عفا 
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  . هللا عام سلف
طبعا حقIقة هذا الشعار عفا هللا عام سلف ما معر� وقف\ا عندو 
�جلدية املطلوبة، عفا هللا عام سلف، من ٔ�صدر العفو هنا يف هذه امجل^ 
اليت قالها الس>يد رئFس احلكومة؟ عفا هللا عام سلف، هللا س>بºانه وتعاىل 

ار حسب م\طوق هذه امجل^، وخصين نقول ٔ�س>تغفر هللا هو من ٔ�صدر قر 
العفو، يعين ن�ساءل هل مي� الس>يد رئFس احلكومة تفويضا من هللا 

  س>بºانه وتعاىل يك يصدر هذا القرار؟ 
و�لتايل، الس>يد الوز�ر احملرتم، نعم Íس½ل و\مثن الكفاءة دÏل العاملني، 
الكفاءات املغربية العام^ هبذه املؤسسات، ولكن امسحوا يل نقول لمك �لك 

رصد�ها حىت اZٓن فò يتعلق بتحقIق ¿لزتامات املعرب ٔ�سف، النتاجئ اليت 
عهنا يف الرب�مج احلكويم فò �رتبط �حلاكمة قلي^ ]دا، وقد ذ®رمت 

  . العناو�ن دÏلها البارزة
ولكن اليوم ٕاىل كنا ك¡س½لو بعض النتاجئ اجلزئية ا�يل Øلكمتو Pلهيا، 

مية ا�يل ك�سمح مازال ما عند�ش، الس>يد الوز�ر، مؤرشات دقIقة Pل 
 òل املؤسسات فÏشلك مضبوط ٔ�ية در]ة بلغهتا حتسن احلاكمة دj نعرفو
يتعلق �Zٔداء دÏلها، تطو�ر ¿س�¾رات دÏلها، تناسق املشاريع ا�يل 
ك�ش>تغل Pلهيا، تعز�ز التكو�ن والتواصل، تعز�ز فعالية املراق�ة املالية 

املالءمة دÏلها مع املعايري احملاس>باتية  �MوÓ، ت��ع اZٔداء والوقاية من ا=اطر،
  . اXولية

ٔ�ظن بqٔن هذا الورش، Zٔنه كنتلكمو Pىل قطاع Jم ]دا، وقد ٔ�رشمت 
ٕاىل ذÛ، ٔ�ظن بqٔن هذا الورش ٔ�ضعنا فIه الكkري من الوقت، ؤ�هدر� فIه 
الكkري من الفرص مkلام ٔ�هدر�ها يف Äريه من اZٔوراش اليت Øرامكت 

م¡شغلني، احلكومة طبعا ٔ�حتدث، �ملعارك اXو\كFشوطية  وتفامقت Zٔننا كنا
اليت اس>هتلك\ا فهيا الكkري من ال~م، ولكن رامكنا فهيا القليل من اZٔفعال مع 

  . اZٔسف
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Pىل التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية
  .س>يد الرئFسشكرا ال 

ٔ�� Pارف املقصود دÏلمك، .. ال، ابغيت Äري نعقب �ش ما يتفهمش
  .الس>يد املس�شار، �ش ما يتفهمش اخلطاب دÏلمك ٔ�يضا Äلط

 ،Û ة هناك مسؤولية، وامسح يل نقولهاIل¡س>بة �لمؤسسات العموم�
الس>يد املس�شار، Äري جمازا ما فهياش عفا هللا عام سلف، هذي راه فهيا 

�ة دÏل اXوÓ، هاذي يه فهيا مسؤولية، فهيا ٔ�مانة، اك�ن مراق�ة دÏل مراق 
اEلس اPZٔىل �لحسا�ت، اك�ن مراق�ة دÏل وزارة ¿قlصاد واملالية، واك�ن 

  . املراق�ة دÏل املؤسسة ال�رشيعية
ا�يل yالف القوانني جيب ٔ�ن .. ما اكي¡ش هنا، �ش ما يتفهمش يعين

الناس ا�êن �رشفون، وراه ]اء يف اللكمة  يؤدي ا5مثن، هذه �لعكس
دÛÏ الطيبة ٔ�هنم خصنا حنيومه Pىل ما يقومون به من Àد، وخص Øكون 
هذه مسؤولية �ش �زيدوا من حتسني هاذ املؤسسات ا�يل كتقوم بدور 

  . فعال و®بري يف ¿قlصاد الوطين ويه مؤسسات ®برية ]دا
ٔ�س هاذ املؤسسات لكن yاص لك وا¦د وهاذ الفريق ا�يل Pىل ر 

ؤ�يضا لك العاملني يف املؤسسات العمومIة �س�شعروا �ملسؤولية 
  .و�س�شعروا ٔ�يضا �Xور ا�يل ®يلعبوا يف ¿قlصاد الوطين

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

اللكمة . السؤال الرابع موضوPه ضياع بعض �رامج اXمع املايل اXويل
  .Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ¿شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد حفIاملس�شار الس>يد حفIاملس�شار الس>يد حفIاملس�شار الس>يد حفIظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدة والسادة الوزراء،
  ،ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن

يف احلقIقة Pىل ٔ�ن هذا سؤال بصفة ٔ�ساس>ية مو]ه ٕاىل الس>يد رئFس 
ز�ر الرتبية الوطنية احلكومة، Zٔن ا�يل معين به وهو وز�ر االتصال وو

ورئاسة احلكومة، ولكن يف ٕاطار التضامن احلكويم الس>يد وز�ر املالية 
  .مشكور Pىل اجلواب نتاعو

احلقIقة Pىل ٔ�ن تناقلت بعض وسائل إالPالم ٔ�ن Pددا من إالدارات 
تعمل Pىل عرق^ اس>تفادة اململكة املغربية من م�الغ مالية Jمة تقدر مباليري 

من طرف اXول واملؤسسات اXولية، حIث تعاملت  اXوالرات مقدمة
بعض إالدارات �لالم�االة مع إالرساليات وطلبات ا�لقاء اليت توصلوا هبا، 

Ûىل ذP ^kدة ٔ�مP ؤ�وردت .  
ٔ�ن اليوÍسكو تقدمت بدفرت حتمالت يتضمن مجموPة من املشاريع اليت 

لعامل القروي، تنوي متويلها �ملغرب، yاصة يف جمال Øكو�ن ٔ�طر �لمتدرس �
فمت االتصال بوزارة الرتبية الوطنية اليت مل Øرد Pىل مقرت¦اهتم، مما دفعهم ٕاىل 

مليون دوالر اكنت خمصصة Xمع التعلمي  4ٕاشعار الوزارة بqٔن املنºة البالغة 
  .�ملغرب حولت ٕاىل مرص وتوÍس

شاريع 4نيا، ٔ�ن ا�لجنة اZٔوربية التابعة لالحتاد اZٔوريب ا=تصة �متويل م 
ٕاPالمIة وثقافIة Àوية يف دول ج\وب البحر اZٔبيض املتوسط، ومن مضهنا 

ماليني ٔ�ورو س�س>تفIد مهنا املقاوالت  9املغرب اكنت قد خصصت م�لغ 
  . إالPالمIة املس>تق^ واملؤسسات الثقافIة لتطو�ر نفسها

وقد áسلمت وزارة االتصال مراس^ من بعثة اململكة املغربية بربو®س>يل 
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من ٔ�]ل ٕا¦ا5هتا Pىل اجلهات إالPالمIة والثقافIة  2013ٔ��ريل  17يوم 
املعنية بتقدمي مشاريع احلصول Pىل ا5متويل، لكن الوز�ر ظل حيتفظ هبذه 

، Pلام ٔ�ن 2013ماي  10املراس^، ومل تتوصل هبا فIدرالية النارش�ن ٕاال يف 
  .ماي �20ٓخر ٔ�]ل ٕاليداع املشاريع Xى ا�لجنة اZٔوربية هو يوم 

4لثا، رصح الوز�ر الربيطاين امللكف بت¡س>يق شؤون جملس الوزراء 
)Francis Maude ( رة اليت قام هبا ٕاىل املغرب يف شهرÏىل هامش الزP

ٔ�ن بالده تدمع اخنراط املغرب يف م�ادرة الرشاكة اXولية من  2013يوليوز 
الكربى، ٔ�]ل احلاكمة والشفافIة اليت ت¡سق ٔ�عاملها �ريطانيا بدمع من اXول 

مليار دوالر  2,8واليت خضت الوالÏت املتºدة اZٔمر�كIة يف حساهبا 
موÀة Xول شامل ٕافريقIا ويه ش±هية مببادرة حتدي اZٔلفIة، ٕاال ٔ�نه املغرب 

  .الزال يرتدد يف ¿خنراط فهيا
ٕاذن، Íسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن حصة هذه املعلومات اليت وردت 

  .جراءات اليت وراء هذايف وسائل إالPالم، وعن االٕ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية، لٕال]ابة Pىل السؤال

        ::::الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
هاذ اليش اكن عندك طويل، ٕاىل اكن يعين يش دقة ميكن �كون يف 
ٕاطار سؤال كتايب وجناوبك Pليه كتابة �ش نقول Û واش حصيح وال ما 

  .حصيحش
السؤال �متحور حول قدرات بالد� يف تعبئة املوارد، خصوصا الهبات، 
Zٔن Pلهيا كنتلكمو، وهاذ الهبات Äري ابغيت نقول لمك، زائد القروض، يه 

  . املرصودة �رمس القوانني املاليةمن املوارد اZٔساس>ية 
ك جمهود ج�ار دÏل إالدارة بصفة Pامة ووزارة ¿قlصاد واملالية من هنا

ٔ�]ل تعبئة املوارد، Zٔن ٕاىل ما عبqٔهناش راه كزييد ذÛ يف العجز دÏل 
  . املزيانية

طبعا فò يتعلق بعالقlنا مع ¿حتاد اZٔوريب، هناك الرب�مج اZٔول 
درمه، واêي مليون  500مليار و 13واêي اكن فIه م�لغ  2007-2013

  . ُعبء �لاكمل
ا�يل فIه حوايل  2020- 2014اك�ن املرشوع ٔ�و الرب�مج الثاين دÏل 

15 Ïه س>نوl[ىل تعبP ش>تغل طبعاÍ ،وميكن يل نقول لمك ٔ�نه. مليار درمه ..
اكن وا¦د النقص يف هاذ التعبئة  2013-2012وP�ٔرتف ٔ�نه رمبا يف س>نة 

ة دÏلنا، وتقريبا متت تعبئة ٔ�كرث من طور� املنظوم 2014دÏل هاذ املوارد، 
  . مليون ٔ�ورو يف ظرف س>نة 110مليون ٔ�ورو ٔ�و  100

هناك طبعا �ٓليات ٔ�خرى ا�يل دارها ¿حتاد اZٔوريب لتعز�ز رشاكته مع 
بالد� يف ٕاطار هاذ املساPدات، ويف ٕاطار ٔ�يضا الوضع اêي áس>تفIد م\ه 

 ٔZى ¿حتاد اX رشيك، والوضع املتقدمõ وريب، وكام تلعمون ¿حتاد بالد�
  . اZٔوريب ®يد�ر �ر�مج

وحصيح ٔ�نه ٕاذا ما كن�ش يش دوÓ من اXول عندها القدرات Pىل 
تعبئة ت� املوارد كFشدو ذيك املوارد كFس>يفطوها لبالد ٔ�خرى، وحنن 
طبعا يف هذه املنافسة نقوم بدور� اكمل من ٔ�]ل ٔ�ن Íس>تفIد من لك 

  . بات من عند ¿حتاد اZٔوريباملوارد املرصدة يف ٕاطار ه 
 .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك، الس>يد الوز�ر

 . لمك اللكمة فò تبقى من الوقت

        ::::حفIحفIحفIحفIظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك    املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  .شكرا الس>يد الوز�ر

ٔ�ن السؤال طويل وال ما طويلش ®يبقى هذا حق نتاع املس�شار �ش 
ٔ�ول ¦ا]ة ما معنFش بوزارة  والسؤال دÏيل. دÏل اXقائق نتاعو 3حيرتم 

املالية، ان[ جIتو كتلكموا Pىل اXمع اZٔوريب ٕاىل Äري ذÛ، اح\ا واقعة 
حمددة ا�يل يه الواقعة دÏل اليوÍسكو مع وزارة الرتبية الوطنية، والواقعة 

، "طوماس مود"دÏل وزارة االتصال مع ا�لجنة اZٔوربية، والترصحي نتاع 
  . ثالثة دÏل احلا]ات

كن اXمع نتاع ¿حتاد اZٔوريب والغالف املايل الك�ري، ٕاىل Äري ذÛ، ول
ٔ�� كنت حمدد، كنت . هاذيك ال ٔ��قشها، وما طر¦�ش ٔ�� ٔ�ي سؤال Pلهيا

كنمتىن كذÛ اجلواب �كون حمدد، ولكن كام قلت لمك راه مايش السؤال 

لرتبية دÏلمك الس>يد وز�ر املالية، هذا سؤال دÏل رئFس احلكومة ووزارة ا
الوطنية ووزارة االتصال ورئاسة احلكومة، ولكن يف التضامن احلكويم 

  . كت½اوبوا Pليه ما فهيا �س
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

 .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية
العالقات دÏلنا مع  �مس احلكومة ٔ�جIب، الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن

هاذ املنظمة . اليوÍسكو، وهو يعمل ذÛ، وم\ظامت ٔ�خرى يف جمال الرتبية
اZٔهداف الس>تة لرب�مج الرتبية  اكر لتحقIقامعل ديه راعي يف ٕاطار 

، الزتمت به احلكومة yالل املنتدى العاملي �لرتبية �2015لجميع يف ٔ�فق 
  . بداكر
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تعلمون ذÛ، هو ٔ�ن اليوÍسكو ال  وا�يل ابغيت Äري نqٔكد Pليه، ؤ�نمت
تقدم ٕاPا�ت مادية �لبMان، ٕامنا يقlرص دورها Pىل توفري اخلربات وتعز�ز 
الرشااكت لتقوية القدرات التعلميية الوطنية وقدرة اXول Pىل تqٔمني تعلمي 

  . جIد �لجميع
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

 ٓ qه مPمع املبارش �ل¡ساء املطلقات السؤال املوايل موضوXل مرسوم ا
  . واZٔرامل

اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصاÓ واملعارصة لتقدمي 
 .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد Pالل عزيويناملس�شار الس>يد Pالل عزيويناملس�شار الس>يد Pالل عزيويناملس�شار الس>يد Pالل عزيوين
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ملبارش �ل¡ساء املطلقات واZٔرامل وما وا®به من Pالقة مبرسوم اXمع ا

]دل ونقاش معويم، Íسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن مqٓل اXمع املبارش 
  . �لمطلقات واZٔرامل ببالد�

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

 .لمك اللكمة الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

  ادة املس�شار�ن والس>يدات املس�شارات احملرتمات،الس
طبعا يف ٕاطار تعز�ز املنظومة دÏل الرPاية ¿ج[عية، هناك دمع 
�لمطلقات واZٔرامل، اZٔرامل احلاضنات Zٔطفالهن اليتاىم وا�êن يتابعون 

   .دراس>هتم
يف  2014من قانون املالية  13ومت رصد يف قانون املالية، يف املادة 

حلساب املرصد Zٔمور خصوصية واملتعلق بصندوق دمع ال[سك ٕاطار ا
امجلاعي، مت ٕارساء هذا املبدٔ� دÏل دمع اZٔرامل يف وضعية هشة، وخرج 

، وا�يل ¦دد الرشوط دÏل ¿س>تفادة من 2014د�سمرب  4املرسوم يف 
  .هاذ اXمع

وبعد ذÛ، مت من د�سمرب ٕاىل ¦د اZٓن، متت م�ادرة، املبادرة اZٔوىل 
.  االتفاقIة الثالثية مع طبعا وزارة اXاyلية، ووزارة التضامن ¿ج[عييه

وهنا، بني قوسني، نفس السؤال تطرح يف اEلس اZٓخر، Pىل لك ¦ال، 
فمتت هاذ االتفاقIة اليت مبوجهبا ¦ددت ٔ�ش>نو يه يعين الهيئة اليت سوف 

  .تقوم بت��ع ورصف هذا اXمع
Xاyلية ا�يل اطلق العملية، واكن يف 4نيا، هناك مرسوم دÏل وزارة ا

  .مارس 25
هناك م¡شور ٔ�يضا دÏل وزارة اXاyلية من ٔ�]ل حث الوالة والعامل 

  .Pىل طبعا يعين مجع هاذوك ا�ل½ان إالقلميية �لبت يف الطلبات
من هاذ . طلب 175ٔ�لف و 16ٔ��ريل، مت التوصل بـ  20حلد اZٓن، ٕاىل 

Zٔن ذيك .. طلب، ٕاىل �ٓخر هذا الشهر غيمت رفع حوايل 175ٔ�لف و 16
ا�لجنة ك�شوف بعدا ذاك الرشوط واش مlوفرة، من بعد كمتيش �لجنة 

طلب ٕاىل ا�لجنة الوطنية ق�ل �ٓخر هذا  1500الوطنية، Äريفع حوايل 
  .الشهر

عملية انطلقت، وهذا نعتربه مكس>با للك يعين اZٔرامل ا�لوايت ٕاذن، ال 
يو]دن يف وضعية صعبة، ويف وضعية هشة، وا�لوايت يتحملن طبعا 

  .املصاريف دÏل اZٔوالد دÏهلم ا�يل تlFابعوا دراس>هتم
غيكون، كام قلت، املهم طبعا هو اXمع، ولكن ميل ك¡شوفو ٔ�يضا ٔ�نه 

دمه ما ينقطعوش Pىل اXراسة، وتعلمون Ä¡ساPدو هاذ اZٔرامل �ش اوال
ٔ�ن اXراسة يعين ٔ�و مشلك ¿نقطاع اXرايس هو مشلك قامئ Pىل غرار ما 

  . تقوم به احلكومة يف �ر�مج تFسري ملساPدة اZٔرس ملتابعة دراسة ٔ�بناهئم
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة اZٓن لفريق اZٔصاÓ واملعارصة

        ::::Pالل عزيوينPالل عزيوينPالل عزيوينPالل عزيوينس>يد س>يد س>يد س>يد املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .شكرا الس>يد الوز�ر

خصنا Øكون حاكمة . حنن كذÛ \مثن هاذ العمل دÏلمك، ولكن jرشوط
جIدة، Øرون، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن هاذ املرسوم اقىص وا¦د اEموPة دÏل 

  . املغاربة ا�يل تFس>تحقوا حىت هام �ش yÏذوا من هاذ املرسوم
اZٔرامل ا�يل هام راد هلم هللا تنقولو ٔ�نه اكينة وا¦د اEموPة دÏل 

ولكن يف وضعية حر]ة، وعندمه .. س>بºانه وتعاىل �لعقم، ما عندمهش
  .ٔ�مراض مزم\ة

اك�ن الر]ل ا�يل هو ٔ�رمل، وعندو دراري وPاجز عن العمل، خص 
  .يت»ذ بعني ¿عتبار دÏلو

اك�ن اZٔبناء ا�يل ما عندمهش ال �مه وال J�ٔم، هام يف وا¦د الوضعية 
  .، ؤ�مراض مزم\ة ٔ�و معاقني، خص يت»ذ بعني ¿عتبار دÏهلمحر]ة

درمه يف التقاPد، واكن هنا وا¦د  500اك�ن هناك ٔ�رامل تlFقاضاو 
اEموPة دÏل إالشارات اكنت تتقال هنا يف هاذ الق�ة، بqٔنه ما اكي¡ش املغاربة 
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وا درمه من التقاPد، هام املغاربة راه تlFصنت 1000ا�يل تيق�طوا ٔ�قل من 
وتيعرفوا بqٔنه اك�ن ا�يل مlقاPد�ن وتيق�طوا ٔ�قل، وعندمه وضعية حر]ة 

  .بqٔمراض مزم\ة
بد "yذ ت¡شوفو، الس>يد الوز�ر، Pىل ٔ�نه ٕاال اكنت احلاكمة اجليدة، ال

بعني ¿عتبار هاذ اليش، واح\ا ت¡مثنوه jرشوط Pىل ٔ�نه Øكون احلاكمة 
  . جIدة، ولكيش �س>تافد من هاذ املرشوع

  .وشكرا

        ::::لس>يد رئFس اجللسةلس>يد رئFس اجللسةلس>يد رئFس اجللسةلس>يد رئFس اجللسةاااا
  . شكرا لمك

  .الس>يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية
هاذي بداية، وللك بداية . ٔ�� معمك، الس>يد املس�شار، عندك احلق

قال Û خصنا \كونو مراق�ني �ش العملية تمت وفق اZٔهداف املسطرة �لك 
  .الشفافIة وبدون ٔ�ي اس>تغالل من ٔ�ي طرف اكن، هاذي ٔ�وال

4نيا، طبعا ميل كند�رو هاذ املرسوم، تيقول Û وا¦د القاPدة، ما ال 
.. يدرك لكه ال يرتك بعضه ٔ�و جزؤه، اح\ا ابدينا هباذو، وما خصناش

وخصنا جنحو فهيم بعدا هاذ اZٔرامل، وٕاىل اكن من بعد هناك طبعا فائدة 
اش وجناح، Zٔن هذا راه دمع مرشوط يف ٕاطار وا¦د ¿عتبارات، ما خصن

نفشلوه، خصنا اكملني جنحوه، وطبعا ٕاىل اكن هناك من بعد توسعة ٔ�و 
جماالت ٔ�خرى، راه Äادي نبارشوها يف ٕاطار هذه احلكومة ٔ�و احلكومات 

  . املق�^
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
السؤال املوايل موضوPه ¿كتظاظ اêي تعرفه مراكز حتصيل 

  . الرضائب
  . دة املس�شار�ن من الفريق احلريكاللكمة Zٔ¦د السا

        ::::املس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس>يد الرئFس

تعرف مراكز حتصيل الرضائب اكتظاظا ®بريا ن�I½ة سوء توزيعها وقلهتا، 
وقرص اZٔ]ل احملدد يف ٔ�داء الرضائب، وهو ما �رمس صورة سلبية Pىل 

  .هنج س>ياسة القربêا، ي¡�غي، الس>يد الوز�ر، . وضعية ٕادارة الرضائب
مفا يه إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها ملعاجلة ٕاشاكلية ¿كتظاظ يف 

  مراكز حتصيل الرضائب؟

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملاليةالس>يد وز�ر ¿قlصاد واملالية
هذا ®يدفعنا، الس>يد الرئFس، �ش ٔ�وال Íشكرو املس�شار Pىل طر¦ه 

  .سؤاللهذا ال 
فعال هناك رغبة Xمع املصاحل دÏل الرضائب �ملوارد ال±رشية، ٔ�وال 
�لقدر الاكيف ؤ�يضا �لكفاءة الالزمة، Zٔن ميل كندمعو املصاحل دÏل 
الرضائب �لكفاءات، راه اح\ا ٔ�يضا كندمعو التعبئة دÏل الرضائب 

  .و¿ش>تغال دÏل هاذ املد�رية
م\صب مايل ملد�رية  400ص مت ختصي 2014هناك، �خlصار، يف 

م\صب مايل، هاذو لكهم ®ميش>يو  300هناك حوايل  2015الرضائب، يف 
  .ٕاىل �ٓخره... لتعز�ز لك الق�اضات وماكتب ال�سجيل والتنرب

ا�يل ابغيت نقول ٔ�نه يف نفس الوقت ك¡ش>تغلو Pىل تعز�ز املنظومة دÏل 
امل ٔ�كرث املوارد ال±رشية، ويف نفس الوقت ٔ�يضا ك¡ش>تغلو Pىل اس>تع

 la déclaration(لتك\ولوجIا املعلومات، ميل تنقول �ٓودي هذاك اليش 
et le recouvrement par télédéclaration(...  ٕاىل �ٓخره، هذا

ٔ�يضا راه كFسهل العمل دÏل الرضائب، وتيخفف من الضغط Pىل املد�رية 
هذاك  ��لجوء ٕاىل تق\ية املعلومات، وخصوصا، وكام ]اء يف السؤال دÏلمك،

دÏل �ٓخر الس>نة ا�يل تيكون وا¦د ) la vignette(اليش دÏل 
وفعال �يسء ٕاىل املد�رية، Zٔن تيجي يف وا¦د الوقت قصري،  ،¿كتظاظ

 Ïطبعا املواطنني وماليك الس>يارات لكهم �ش يدفعوا، راه اح\ا تنفكرو ]د
�ش يف الس>نة املق�^ غنطلقو م�ادرات ]ديدة يف ٕاطار حتسني هاذ 

نظومة، ومل ال يف ٕاطار توقIع رشاكة مع مؤسسات ٔ�خرى تولك لها امل 
  .حتصيل هاذ الرضيبة

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الفريق احلريك، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوي
  . شكرا الس>يد الوز�ر، وكنبغيو Íشكرومك دامئا Pىل الرصا¦ة دÏلمك

هذا �êات، ان[ يف احلكومات السابقة كنمت صاحب  Äري هاذ املشلك
املرشوع دÏل التوقIت املس>متر، واح\ا اش>تغلنا معمك بصفlمك ®وايل دÏل 
. Àة اXار البيضاء، وكنوهو �مك �لك رصا¦ة، مايش جمام^، هذا واقع

، ويف ظرف )vous savez géré le temps(¦ليتو Pدة مشالك Zٔنه 
 E10لس اجلهوي دÏل الس>يا¦ة ا�يل اكن واقف و]زي، ونذ®رك Äري �

  .يوم وفكIتو املشلك 15س>نوات، وجIتو يف 
 les(ابغيت نقول لمك، الس>يد الوز�ر، هللا خيليك اح\ا كنعرفو 

périodes de pointe( ال اك�ن شهر ينا�رkم ،)la vignette( واك�ن ،
)après mars, les déclarations(داءات، ملاذا هZٔاذ ، واك�ن ا
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  قة ٔ�خرى ذ®ية، Zٔنه هاذي Pادتنا؟املناصب دÏل الشغل Íشغلوها بطري
 l’ordre de(اك�ن بعض املغاربة ا�يل امشاو لهاذيك الطريقة دÏل 

virement (و)le guichet bancaire( ت وهاذي، ولكنFنرتنZٔوا ،
قالئل، مايش يش Íس>بة مYوية ®برية، وكنتلكم Pىل ذيك الفYة ا�يل Øلكم 

... مIيل ذوك الباPة، البقاÓ وذوك الناس الصغار ذوي اyXل احملدودPلهيا ز 
yذا اوyلص نقدا و ) la perception(ٕاىل �ٓخره، هذاك ٕاىل ما امشاش لــ 

  . ذاك التوصيل، ما ®يكوÍش Pىل yاطرو
ما ند�روش ) la perception(فqٔ� كنمتىن، الس>يد الوز�ر، اPالش 

) les indemnités(تعطاومه ي  ،)une équipe(من الثام\ة �لوا¦دة 
، )une autre équipe(دÏهلم، ومن الوا¦دة �لس>تة دÏل العش>ية 

خصوصا ٔ�ن وا¦د العدد دÏل الناس يف القطاع اخلاص ٔ�و القطاع العام 
®يخرجوا مع الرابعة، ®يبقى لو من اجلوج �لس>تة مييش خيلص الرضيبة ٕاىل 

 des heures(يلكف بقات الق�اضة حملوÓ، وهاذي راه مسÓٔq سه^، ® 
supplémentaires ( ،ل ¿كتظاظÏلوزارة املالية يف ذاك الوقت د

  . ولكن Äرتحب الفلوس
اك�ن ا�يل تيجي مع الرابعة ٔ�و الثالثة، كFسدوا مع الثالثة والنصف، وما 
تيºلوا حىت �لتاسعة، وتFسدوا مع احلادية عرشة والنصف ٔ�و الوا¦دة 

 ،)il y a une caisse, il y a une responsabilité(والنصف، Zٔن 
 deux équipes(اPالش ما ند�روش . خصو حيسب هللا �كون يف عوانو

autonomes( خرى تبداZٔوا¦دة تبدا مع الثام\ة وتوقف مع الوا¦دة، وا ،
 des indemnités des(مع الوا¦دة وتوقف مع السادسة، وØكون عندمه 

heures supplémentaires( ادي حنلو وا¦دÄ ، إالشاكل خطري
  . وخطري ]دا

مث ك¡شكرومك Pىل الرصا¦ة دÏلمك فò خيص ما Øلكمنا Pليه يف السؤال 
  . السابق

وكنمتىن ٔ�\مك يف اEلس احلكويم تبلغوا الس>يد رئFس احلكومة �خلطورة 
  . دÏل اXارالبيضاء، وان[ Pارفني املشالك دÏل اXار البيضاء

  .وشكرا الس>يد الرئFس

Fالس>يد رئFالس>يد رئFالس>يد رئFس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس>يد رئ::::        
  . شكرا لمك

شكرا لمك الس>يد وز�ر .. الس>يد الوز�ر؟ ٕاذن، منر ٕاىل السؤال املوايل
  . ¿قlصاد واملالية Pىل مسامهتمك

ون¡lقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس>يد وز�ر الس>يا¦ة حول الس>يا¦ة 
اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصاÓ واملعارصة . اXاyلية

  .للتقدمي السؤا

        ::::املس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوي
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس>يد الوز�ر، 
يف غياب س>ياسة معومIة �جعة وفعاÓ قادرة Pىل اس�Iعاب فYة واسعة 
من املغاربة و]لهبم لزÏرات خمتلفة مبناطق املغرب، ازداد ٕاق�ال املغاربة Pىل 

طلهم yارج ٔ�رض الوطن، وهو ما يفوت Pىل خزينة اXوÓ موارد قضاء ع 
مالية هامة، وحيد من دمع الس>يا¦ة الوطنية، وما ي¡lج Pىل ذÛ من Øراجع 
ا5منو ¿قlصادي وyلق فرص الشغل، مما �سائل احلكومة حول مدى 
اس�Iعاهبا Zٔمهية الس>يا¦ة اXاyلية ودورها احملوري يف ٕانعاش القطاع 

  . الس>يا`
êا، Íسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن إالجراءات التحفزيية اليت مقت هبا 
الس�Iعاب هذه الفYة من الس>ياح وتقدمي عروض س>ياحIة áس>تجيب 
النتظاراهتم، وما يه التدابري اليت اختذهتا احلكومة Xمع وáشجيع الس>يا¦ة 

  اXاyلية؟ 
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .مة، الس>يد وز�ر الس>يا¦ة احملرتم، تفضلوالمك اللك

        ::::الس>يد حلسن ¦داد، وز�ر الس>يا¦ةالس>يد حلسن ¦داد، وز�ر الس>يا¦ةالس>يد حلسن ¦داد، وز�ر الس>يا¦ةالس>يد حلسن ¦داد، وز�ر الس>يا¦ة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
Äري �ل¡س>بة لغياب س>ياسة �جعة يف مIدان الس>يا¦ة اXاyلية هذا 
Äري حصيح، Äري حصيح متاما، ؤ�� نعطيك Äري بلغة اZٔرقام ٔ�ش>نو هو ا�يل 

  . \ذ جميء هاذ احلكومةٔ�جنز�ه م 
اكن تطور دÏل الس>يا¦ة اXاyلية �ل¡س>بة �لوافد�ن Pىل  2012يف 

 2013، يف %11، ليايل املبFت طلعت بـ %10إالقامات الس>ياحIة 
ٕاذن، هذا Zٔنه وجود . %6و %4 2014، يف %5و %6التطور اكن 

  . وا¦د الس>ياسة ا�يل �جعة دÏل احلكومة احلالية
¡س>بة حملطة بالدي، احملطة دÏل ٕافران ا�يل فlحت ٕاذا قلت مkال �ل 

ٔ�لف لي^ س>ياحIة،  80س>نوات، راه اس>تق�لت Äري يف هاذ الس>نة  3ق�ل 
ا�يل " ٕاميي ودار"�ل¡س>بة ٕالفران، كذÛ احملطة دÏل  á43%سامه ب 

ٔ�لف لي^ دÏل  36فlحناها هاذ الصيف يف ٔ�اكد�ر، ]ات فهيا تقريبا 
  . ٕاذن، هذا تطور ®بري. 8000ياح املبFت، Pدد الوافد�ن الس> 

دÏل الس>يا¦ة اXاyلية،  %30ٔ�اكد�ر وصلت يف عهد هذه احلكومة 
. دÏل الس>يا¦ة اXاyلية، اكنت ٔ�قل من هذا %20مراõش تتوصل تقريبا 

ٕاذن، هذا تطور ®بري ]دا، وهذا يدل Pىل الن½اPة دÏل الس>ياسة احلكومIة 
  . يف مIدان الس>يا¦ة
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  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس>يد رئFس الس>يد رئFس الس>يد رئFس الس>يد رئFس 
  . شكرا لمك

  .اللكمة لفريق اZٔصاÓ واملعارصة يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوي
  ،الس>يد الرئFس

õشفت التقار�ر الصادرة عن وزارة الس>يا¦ة إالس>بانية ٔ�ن Pدد املغاربة 
ٔ�لف خشص، وهو رمق هام  200جتاوز  2014ا�êن زاروا ٕاس>بانيا س>نة 

لك ®بري موارد مالية يف yدمة اجلارة الشاملية، ويفوت Pىل و®بري، يضخ jش
بالد� فرصة حقIقIة لتqٔهيل الس>يا¦ة اXاyلية، وØمثني العديد من املناطق 

  . املغربية اليت Øزخر بغىن مlنوع لس>يا¦ة ج�لية وشاطئية
الس>يا¦ة اXاyلية لها ٔ�مهية كربى، yاصة ؤ�هنا ال تالمئ اZٔ¦داث 

Xوليةؤ�زمات الس>يا¦ة ا .  
Ä�ٔلب ا=ططات اليت مت اع[دها Øركز Pىل ٕارضاء الساحئ اZٔج\يب، يف 

الساحئ الوطين يqٔيت يف اXر]ة الثانية من حIث ¿ه[م، ٔ�ن ¦ني 
والس>يا¦ة اXاyلية ظلت يف الهامش، وهو ما يدفع بعض الفYات ٕاىل 
 تفضيل زÏرة بMان ٔ�ج\بية Pىل املناطق املغربية، Pىل الرمغ من Pدم

  . اك�شافهم ÄZٔلب هذه املناطق
Ä�ٔلب التجهزيات الف\دقIة ال تليب ¦اجIات اZٔرس اليت تفضل قضاء 
العط^ جممتعة، كام يدفع اZٔرس ٕاىل قضاء عطلهتم �لتنقل بني اZٔهل 

  . واZٔصدقاء يف ظل ق^ العروض الس>ياحIة
د لقد طالبنا مرارا، يف فريق اZٔصاÓ واملعارصة، برضورة Øمثني املوار 

الس>ياحIة واس>تغالل ت� اليت الزالت مل áس>تغل بعد، yاصة املوارد 
الس>ياحIة اجلبلية والقروية ولو¦ات س>ياحIة وٕا�كولوجIة، ويه موارد 

  . áشلك مس>تق�ل الس>يا¦ة الوطنية
 .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس>يد وز�ر الس>يا¦ة، لمك الرد Pىل التعقIب

        ::::الس>يا¦ةالس>يا¦ةالس>يا¦ةالس>يا¦ة    الس>يد وز�رالس>يد وز�رالس>يد وز�رالس>يد وز�ر
Äري هو، الس>يد املس�شار احملرتم، Äري �ل¡س>بة لهاذ القضية دÏل 
املغاربة ا�يل ®ميش>يو ٕاىل وÀات س>ياحIة yارج الوطن، هاذي راه حرية 
السفر، هاذي حرية السفر وZٔهنم تيلقاو وا¦د املنتوج ا�يل هو خمتلف Pىل 

ل يف ٕاس>بانيا ما املنتوج ا�يل اك�ن يف املغرب، راه اكينة ٔ�مور ا�يل كتعم
غنقدروش ند�روها Zٔن عند� وا¦د الب¡Iة ثقافIة خمتلفة، اك�ن ا�يل Øمييش 

  . Zٔنه ®يبغي هاذيك الب¡Iة

�eٓ نقول Û، فاش ®يجيو من فرÍسا ثالثة دÏل املليون دÏل 
الس>ياح، واش الفرÍس>يني تيقولوا اPالش امشاو هاذوك املاليني �لمغرب؟ 

املليون من ٕاس>بانيا، ما Øميش>يوش  2ا، تتجينا ٔ�لف من ٔ�ملاني 600تتجينا 
هاذوك الناس �لحكومات وال الربملا�ت ®يقول اPالش هاذوك ®ميش>يو، 
�لعكس، هذا يعين داyل يف حرية السفر، وداyل يف ٔ�نه التبادل ا�يل هو 

  .موجود ما بني الشعوب وما بني اXول
�لمغرب؟  ولكن ا�يل ٔ�سايس ٔ�ش>نو قدم\ا �لس>ياح ا�يل ابغاو ميش>يو

هذا هو ا�يل ٔ�سايس ]دا، اZٓن �ل¡س>بة �لحكومة احلالية و�ل¡س>بة 
�لوزارة، هناك عروض Jمة ]دا يف ٕاطار الب¡Iة التحتية، راه Äادي نفlحو 

يف الشهور القادمة ٕان شاء هللا،  "بالدي"Jدية ا�يل يه حمطة دÏل 
 هو من �حIة ا5مثن ا�يل "بالدي"وÄادي تضيف لهذاك احملطات دÏل 

دا�ر، ولكن yدامني كذP Ûىل ٔ�مور ٔ�خرى، مkال ش>ياكت العطل ا�يل 
يه توفري �ل¡س>بة �لس>يا¦ة ٔ�مر Íش>تغل Pليه، تن�س>ناو Äري يف 

)CGEM4(: ش يت½اوبوا معنا يف  ،العامة ملقاوالت املغرب الك\فدرالية�
  .هاذ إالطار هذا، ومنرو �لعمل يف هاذ إالطار

و لو، اZٓن راه ابدات الف\ادق، وابدات اح\ا اZٓن ا�يل ابغينا نوصل
واكالت اZٔسفار كتد�ر عروض ا�يل م\اس>بة �لمغاربة، راه ٕاىل ابغييت متيش 
اZٓن تتلقى عروض، ولكن ابغينا Íس>مترو يف هاذ املسÓٔq، ابغينا �كون عند� 

وال  500بFت وال  1000مروج ر¦الت ا�يل هو ®مييش �لف\ادق وكFشرتي 
ا، وميكن لو احبال املواطن املغريب كام ®يجرى بqٔمثنة رخIصة ]د 600

�ل¡س>بة �لمواطن اZٔج\يب، هذا هو ا�يل خصنا نوصلو لو، واXوÓ يعين 
مس>تعدة بqٔنه áسامه يف هاذ إالطار هذا، ولكن هاذي مسÓٔq خصها Øكون 
دÏل القطاع اخلاص، حنن \ريد فقط ٔ�ن Íشجع القطاع اخلاص يف هذا 

  .إالطار

        ::::ةةةةالس>يد رئFس اجللسالس>يد رئFس اجللسالس>يد رئFس اجللسالس>يد رئFس اجللس
  .شكرا لمك الس>يد الوز�ر

السؤال املوايل يتعلق �لس>بل الكفI^ �لهنوض �Zٔوضاع الس>ياحIة 
  . اجلبلية

  .اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÇٔحرار

        ::::املس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساكك
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  رئFس، الس>يد ال
تنطلبو من هللا ومن هاذ املنرب الشفاء العا]ل لفريق ش>باب ٔ�طلس 
خ\يفرة اêي تعرض حلادثة سري، وكام Íشكر السلطات احمللية وPىل رٔ�سها 
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Pامل ٕاقلمي خ\يفرة وم\دوبية الس>يا¦ة ا�يل قدمت لهاذ الفريق وا¦د 
  .املساPدة ٔ�ولية

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
د، Pىل مؤهالت طبيعية ج�لية yالبة، تتوفر بالد�، وw امحل

Äري  -مع اZٔسف-خصوصا يف م\طقة اZٔطلس املتوسط، هذه املؤهالت 
مس>تغ^ jشلك اكف، لكن Øكون م\اطق ]ذابة �لس>يا¦ة نظرا الفlقارها 

  .�لب¡Iات اZٔساس>ية الرضورية
  الس>يد الوز�ر، 

  ما يه ٕاسرتاتيجيتمك �لهنوض بqٔوضاع الس>يا¦ة اجلبلية؟ 
  .شكرا

        ::::يد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةالس> الس> الس> الس> 
  . شكرا

  .لمك اللكمة الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الس>يا¦ةالس>يد وز�ر الس>يا¦ةالس>يد وز�ر الس>يا¦ةالس>يد وز�ر الس>يا¦ة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

�لفعل هناك مؤهالت يف املناطق اجلبلية ا�يل يه ®برية ]دا، مؤهالت 
®برية �ل¡س>بة �لمناطق اجلبلية، وهاذ املؤهالت هاذي حنن يف ٕاطار 

دÏل املؤهالت اجلبلية يقlيض تضافر  ¿س>تغالل دÏلها، ولكن ¿س>تغالل
اجلهود و¿لتقائية بني الس>ياسات احلكومIة، خصوصا فك العزÓ �ل¡س>بة 

  .لهاذ املناطق
ولكن املسÓٔq الثانية ا�يل خصنا نعرفو، راه مايش يعين ٔ�نه ما اك�ن والو 

 800مت yلق  2014اZٓن ما تعمل يف هاذ إالطار هذا، راه Äري يف س>نة 
 12و 10مس>توى العامل القروي يف مqٓوي ا�يل كرتاوح ما بني رس�ر Pىل 

  .مqٔوى Pىل مس>توى العامل القروي 80رس�ر، تقريبا 
ولكن ا�يل خصنا نعرفو ٔ�نه اZٓن راه فò اكنت يش مؤهالت س>ياحIة ما 

بqٔنه اكينة مؤهالت طبيعية ما تعنFش بqٔن ميكن لها ٔ�هنا Øكون قاب^ .. تعنFش
  . لالس>تغالل الس>يا`

� تنظن مkال �ل¡س>بة ٕالقلمي خ\يفرة، ٔ�لكامم ٔ�زكزا وال مkال ويوان، وال �ٔ 
ٕاىل امشF\ا مkال حىت �لبºرية دÏل رام سار ا�يل يه موجودة هناك، ال 
ميكن ٔ�ن Øكون هناك ب¡Iة اس>تق�ال، ٕاىل درت ب¡Iة اس>تق�ال ميكن ٔ�نه تؤÚر 

س>ياحIة، مدارات  ولنعم و؟ خصنالخصنا نعمولكن ٔ�ش>نو ا�يل .. Pىل هاذ
�لتفسري، وهادو ٔ�مور ا�يل اح\ا Pامليهنا يف إالسرتاتيجية،  و دورلخصنا نعم

س>متول من طرف الكkري من القطاPات، ولكن كذÛ من طرف البنك 

اXويل من ٔ�]ل ا5هنوض هباذ الب¡Iة التحتية ا�يل Äادي تعطينا وا¦د 
  . اإالماكنية ٔ�ننا Íس>تغلو هاذ املواقع الطبيعية ا�يل Øلكمتو Pلهي

  .وشكرا
  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساككاملس�شار الس>يد جامل ساكك
، وٕامنا Äري يف هاذ املناطق كام قلتو مدينة خ\يفرة اكن ٕاق�ال ومعقول... 

Pىل الس>يا¦ة يف الوقت دÏل الثلج، والناس حصلوا ما لقاو فني يباتوا، 
الف\ادق ا�يل معرت عن �ٓخرها، وما لقات فني Äادي اك�ن وا¦د الق�ول يف 

  .يباتوا
واك�ن م\اطق احبال ٕافران كام قلتو، الس>يد الوز�ر، اك�ن باليص يف 

ويوان، عيون ٔ�م الربيع، ا�يل الناس مش>تاقني اكع �شوفوا : ٕاقلمي خ\يفرة
راه اك�ن .. ذيك الس>يا¦ة اجلبلية والغابوية ملا تتوفر Pليه ت� املنطقة من

ق امحلد w، راه توفرت الطرق دا� حتتية، وخصمك Äري تدمعوا، الس>يد طر 
الوز�ر، هاذ املناطق حلقاش ا�يل ]ا �س�مثر يف هذيك املنطقة راه خصو 
اXمع، راه خصو وا¦د اXمع ®بري، ٕاىل ]ا مس�مثر �كون من املغرب، من 

  .داyل املغرب راه خصو احشال �ش يد�ر ذاك اليش
ر، خصمك Øزورو� متا، وس>يفطنا لمك وا¦د ا�لقاء هنا، الس>يد الوز�

، )des vidéos(اكد�س ا�يل يه امحلد w راه دارت �ٔ êيك مجعية 
س>يفطات وت�شجع ذيك املنطقة بوا¦د الطريقة مزÏنة، وتنطلبو م\مك، 

 des(الس>يد الوز�ر، �ش يمت وا¦د ا�لقاء مع هاذ امجلعية هاذي، وعند� 
CD ( ر "رخيÚٓqه مIىل ٔ�كرب ا�يل فP ث تتوفرIرز، حZٔا�ت اÄ ،ةPنوlية م

جشرة اZٔرز يف العامل، اكينة متا، �ٕالضافة ٕاىل مواقع Ú�ٔرية ضاربة يف التارخي 
كفزاز واغرم، ٔ�وسار والزاوية اXالئلية، والس>يد الوز�ر تنطلبو م\مك ا�لقاء 

  . دÏل هاذيك امجلعية �ش نعوضومك �زاف دÏل احلواجي ا�يل متا
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

 .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقIب، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر الس>يا¦ةالس>يد وز�ر الس>يا¦ةالس>يد وز�ر الس>يا¦ةالس>يد وز�ر الس>يا¦ة
بqٔنه ميكن لنا  ، ٔ�� ]او�هتم"د�سٔ�اك"�لجمعية دÏل Äري �ل¡س>بة 

نتالقاو، وميكن لنا نتلكمو Pىل الس>يا¦ة سواء �ل¡س>بة ٕالقلمي خ\يفرة 
ن، ٔ�� هاذو �ل¡س>بة يل هاذو إالقلميني ا�يل عندمه و�ل¡س>بة ٕالقلمي ٕافرا

مؤهالت ®برية ]دا، وجيب اس>تغاللها، Äري هو ¿س>تغالل ٔ�� كام قلت يف 
  .ٕاطار التمنية املس>تدمية

املسÓٔq الثانية، راه مايش وزارة الس>يا¦ة يه ا�يل كتد�ر العمل، ولكن 
وPات خصو البد Øكون م�ادرات من طرف امجلاPات وال من طرف مجم

معينة، وال من طرف ٔ�فراد و\رافقهم �ش ميكن لنا نعطيو ٔ�ش>نو يه 
  .املواصفات دÏل التمنية
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واملسÓٔq الثالثة ا�يل Äادي نعملوها يف ٕاطار الرب�مج دÏل الس>يا¦ة 
القروية يه ٕاجياد املدارات الس>ياحIة وٕاجياد دور التفسري وٕاجياد اZٔمور ا�يل 

ا¦د الرؤية دÏل الس>يا¦ة، هاذو ميكن لنا ما تتكوÍش مرحبة ا�يل Øرافق و 
نعملو Pلهيا، ولكن هذا جيب ٔ�ن �كون يف ٕاطار وا¦د النظرة ا�يل يه 
مشولية ا�يل كتºافظ Pىل هاذ املواقع، راه املواقع ا�يل ذ®رت لكها يه مواقع 
ٕا�كولوجIة هشة، ٕاىل معلنا فهيا ب¡Iة ا�يل يه ®برية ]دا، س>تدمر هذه 

ٔ�ن \كون ٔ�� �ل¡س>بة يل بعض التطورات ا�يل وقعت املواقع الهشة، جيب 
مkال يف بعض اZٔقالمي دÏل اZٔطلس املتوسط، Äري مlفق Pلهيا Zٔن هذه 
التطورات اكنت معرانية ®برية، وPلهيا ضغط ®بري Pىل بعض املواقع ا�يل 

  . موجودة وبعض املÚٓqر
ٕاذن، راه املؤهالت Jمة، ولكن جيب ٔ�ن نعرف ®يف ٔ�ن Íس>تغلها، 

 Í مع، ولكن جيبM� يعين ٔ�هنا مس>تعدة ÓوXس>تغلها اس>تغالال مس>تدميا، ا
  ...ٔ�ن Øكون املبادرة اخلاصة م�ادرة اEموPات وم�ادرة امجلاPات

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك Pىل مسامهتمك

ون¡lقل ٕاىل السؤال املوايل املو]ه ٕاىل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية 
  . 8و 7وضعية اZٔساتذة خرجيي السلمني  والتكو�ن املهين وموضوPه

اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من مجموPة ¿حتاد الوطين �لشغل 
  .السؤال�ملغرب لتقدمي 

        ::::املس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رماشششش
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر احملرتم، 
الرتبوية والتعلميية نقاشا معومIا مس>مترا، yاصة Pىل  تعرف م\ظومlنا

مس>توى تدبري املوارد ال±رشية، مفنذ �ٓخر نظام ٔ�سايس ل¡ساء ور]ال التعلمي 
، ظهرت ثغرات قامت الوزارة jسد وتصحيح مج^ مهنا وفق 2003

مهنجيات مشجعة Pىل العموم، *ٓليات ال�سقIف والرفع من الكوطا ومعاجلة 
  .وÄريها 9ز\زانة ما اكن يعرف �ل

معاجلة تطلبت من احلكومة احلالية Øلكفة مالية �هظة كام يعرف امجليع، 
لكن الس>يد الوز�ر احملرتم، بقIت فYات ٔ�خرى ت¡lظر ال�سوية واملعاجلة 

  .موضوع سؤالنا اليوم 8و 7واملرتبني يف السمل  94-93املنصفة كفوج 
Yة، واليت يفوق ٕا\مك تعرفون بدقة ومعق مرشوعية مطالب هذه الف

س>نة،  30ٔ�لف، Ä�ٔلهبم مق�لون Pىل التقاPد، ومهنم من معل  38تعدادها 
، 9، فò يتخندق البعض يف السمل 10ورمغ ذÛ ما زالوا مرتبني يف السمل 

ٕانه ميكن áسميهتم بقدماء املربني Pىل شالكة قدماء احملاربني، يف ¦ني جند ٔ�ن 

ٔ�و yارج  11 الرتيق ليصلوا ٕاىل زمالءمه والكkري من تالمذهتم áسلقوا سمل
  .السمل

هذه الفYة، الس>يد الوز�ر، حرمت من ٕاكامل دراس>هتا Pىل Äري ما فعل 
ٔ�قراهنا، و�لتايل ٔ�دت رضيبة، ذÛ مع العمل اجلازم ٔ�هنا سامهت يف بناء 

  .جIل يقود اليوم مسرية الريق والdء ملغربنا احلبFب
Pىل اقرتاح ØرقIهتم Pىل ٔ�ساس لقد مت االتفاق بني الوزارة والنقا�ت 

، ولقد 11وم\حهم س>ن�ني جزافIتني قصد ØرقIهتم ٕاىل السمل  15/6قاPدة 
ٔ�حIل امللف ٕاىل الوظيفة العمومIة، لكن يبقى السؤال، الس>يد الوز�ر 

ما هو اZٔفق الزمين لطي هذا امللف وٕانصاف هاته الفYة : احملرتم، مطروح
  اليت ٔ�عطت اليشء الكkري؟

  .شكرا

        ::::د رئFس اجللسةد رئFس اجللسةد رئFس اجللسةد رئFس اجللسةالس>يالس>يالس>يالس>ي
  . شكرا لمك

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار إال]ابة عن السؤال، تفضلوا

  :الس>يد رش>يد �ن االس>يد رش>يد �ن االس>يد رش>يد �ن االس>يد رش>يد �ن ا====تار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار �ن عبد هللا، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس>يد الرئFس،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس>يد املس�شار،

ة ®ميس وا¦د العدد ال بqٔس شكرا لمك Pىل وضع هاذ السؤال، ا�يل حقIق
به من املوظفني يف الوزارة، وا�يل هو Pىل حسب اZٔرقام ا�يل عندي 

  .ٔ�س>تاذ 27.038، مهنم 30.113
بطبيعة احلال وضعية هاذ الفYة س>بق نقاشها مع النقا�ت يف ٕاطار 
احلوار ا�يل مس>متر ا�يل هو بي¡\ا، ويف هاذ إالطار هذا اقرتح\ا اقرتا¦ات 

احلكومIة ا�يل يه مسؤوÓ، و�خلصوص الوظيفة العمومIة  �لجهات اZٔخرى
وحتديث إالدارة، ويف هذا إالطار تنكب هاذ ا�لجنة ا=تصة فò خيص هاذ 
املشلك لوجود ¦ل ا�يل هو م\اسب لهذا امللف، وبطبيعة احلال كتعرفوا 
بqٔن بعد ما نلقاو هاذ احلل �كون م\اسب، البد �ش �كون وزارة املالية 

تعطي الرٔ�ي دÏلها يف هذا، وبطبيعة احلال �ش �كون عندها  حىت يه
إالماكنيات املالية �ش التعهد دÏلنا �ش �كون بطبيعة احلال مق�ول، 

  .ويوصل ٕاىل الهدف
نقدر نقول لمك بqٔن اح\ا ®وزارة كنعملو اEهود دÏلنا لكو بqٔن �ش 

ش>ياء ا�يل ٕانصاف هاذ الناس، ولكن ®يف كتعرفوا اك�ن مساطر، واك�ن �ٔ 
يه yار]ة Pىل الوزارة، ولكن كتعرفوا بqٔن كذÛ اح\ا راه راسلنا الس>يد 
رئFس احلكومة يف هاذ ¿جتاه هذا �ش yÏذ حىت هو معنا نقولو هاذ 

  .املسلسل �ش نلقاو ¦ل هنايئ لهاذ املشلك
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

 .الس>يد املس�شار، لمك التعقIب يف بضع ثوان
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        ::::املس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رمااملس�شار الس>يد محمد رماشششش
ٔ�� ا�يل ابغيت نقول Û الس>يد الوز�ر ٔ�ن إالصالح ا�يل قادم Pليه 
اZٓن املغرب ٕاصالح التعلمي، ال من التقار�ر املعدة من طرف الوزارة دÏلمك، 
وال طرف من طرف اEلس اPZٔىل �لتعلمي، راه نqٔكدو �لك وضوح املدyل 

الفYات املترضرة، و�ملناس>بة كنطالبو دÏلو هو املوارد ال±رشية، وهاذ 
�لتع½ل دÏل ٕاخراج النظام اZٔسايس، الس>يد الوز�ر، Zٔنه ٕا¦دى املداyل 
اZٔساس>ية وإالسرتاتيجية ملعاجلة لك إالشاكالت الفYوية، وÛê ٔ�صبح 

  .مطلو� فضال عن إالصال¦ات اZٔخرى املرتبطة جبوانبه
�ر، خصمك Øزيدوا وا¦د وÛê، كنqٔكدو من هاذ املنرب، الس>يد الوز

إالضافات ٔ�خرى ٕالخراج هاته الفYة من اZٔزمة ا�يل فهيا Zٓن، الناس 
غيخرجوا �لتقاPد، وÛê اZٓن عندمه وا¦د احلرج ®بري ]دا، ممتنيايت يف 

  .لقاءات ٔ�خرى، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن جند ¦لوال معلية Pىل ٔ�رض الواقع
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
   .شكرا

  .الس>يد الوز�ر هل لمك رغبة يف الرد Pىل التعقIب؟ تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس>يد املس�شار، 

وفò . احبال ا�يل قلت لمك الوزارة معلت شغلها، و�قا كتبع هاذ امللف
خيص النظام اZٔسايس كتعرفوا بqٔن هنا كذÛ اكينة جلنة ما بني النقا�ت 

ارة ا�يل يه كتعمل يف هاذ إالطار هذا، وا�يل حىت اZٓن �يق العمل والوز
دÏلها ما امكلش، ولكن هاذ ¿قرتاح ]اء من طريف ٔ��، وعندي عزمية 
�ش نوصلو لو، Zٔن هو يف صاحل املنظومة الرتبوية ويف صاحل بطبيعة احلال 

  . املوظفني دÏل هاذ الوزارة
هو اك�ن و\متناو ٕان شاء هللا �ش ق�ل ويف هاذ إالطار هذا، اEهود راه 

�ٓخر هاذ الس>نة نوصلو لالتفاق ا�يل Äادي ميك\نا ٕان شاء هللا Íشوفو 
  .®يفاش ندافعو Pليه Pاود 4ين مع اجلهات احلكومIة املعنية

  .وشكرا لمك

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا لمك الس>يد الوز�ر

وز�ر الش>باب ونتقل ٕاىل السؤال املوايل اZٔول املو]ه ٕاىل الس>يد 
  . والرÏضة، وموضوPه دور الش>باب يف العامل القروي

اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق اXس>توري لتقدمي السؤال، 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد """"ضومانتضومانتضومانتضومانت
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
لك يعمل Pىل ٔ�ن الش>باب هو العمود الفقري للك جممتع وضامن تقدمه ال

واس>متراريته، êا تعمل اEمتعات Pىل توفري لك إالماكنيات ¿س�¾رية 
والقدرات الفكرية والبدنية �لش>باب، وتوجهيها خلدمة الصاحل العام وحتصينه 

  .من التيارات املتطرفة
الش>باب áشهد مجودا  فاللك يالحظ كذÛ ٔ�ن وترية ٕاÍشاء دور

ملحوظا وØراجعا يف اخلدمات املقدمة هبذه املؤسسات، اليت اكن من 
املفرتض ٔ�ن Øكون مش>تال �لمواهب وإالبداع واملدارس يف التكو�ن، 
فالعديد من دور الش>باب áسري بطريقة اعتباطية، �شوهبا ¿رجتال يف 

يعقل ٔ�ن تعمل  غياب ٔ�ي ٕاسرتاتيجية ٕالPادهتا ٕاىل ماك\هتا الطبيعية، فال
مؤسسة يف ٕاطار وا¦د ٔ�و اثنني يقومان �لك اZٔدوات إالدارية والتqٔطريية 
والرتبوية، وهذا يعترب مس>تحيال، وال ميكن ٔ�ن �هنض هبذه املؤسسة وتطو�ر 

  .ٔ�داهئا
ٔ�ما موضوع دور الش>باب يف العامل القروي حفدث وال حرج، كمنوذج 

بية من تدهور اخلدمات املقدمة ٕاقلمي طاطا اêي يعاين õلك اZٔقالمي اجلنو 
يف هذه املؤسسات ٕان و]دت ٔ�صال، فاكن الش>باب القروي مغيبا من 

هبم، فهذا إالسرتاتيجية احلكومIة، ؤ�ن وزارة الش>باب والرÏضة ال تعرتف 
يظهر من yالل غياب هذه املؤسسات ومkيلهتا رمغ ٔ�ن العديد من 

 .رويالكفاءات الرÏضية والف\ية Øرعرعت �لعامل الق
فٕاىل مىت س�س>متر احلكومة وكذا القطاع الويص يف جتاهل هذه 
الرشحية الهامة سواء يف املدن ٔ�و القرى؟ وما يه ٕاسرتاتيجية ٕاPادة 

  ¿عتبار ٕاىل دور الش>باب؟

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

 .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل السؤال

عنعنعنعنرصرصرصرص، وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب ، وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب ، وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب ، وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب الس>يد حمند ال الس>يد حمند ال الس>يد حمند ال الس>يد حمند ال 
        ::::والرÏضة �لنيابةوالرÏضة �لنيابةوالرÏضة �لنيابةوالرÏضة �لنيابة

  .شكرا الس>يد الرئFس
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس>يد املس�شار احملرتم،
بطبيعة احلال طرحت وا¦د السؤال � ٔ�مهية قصوى �ل¡س>بة لوزارة 

ٔ�ي دور - الش>باب والرÏضة، حبيث ٔ�ن ٔ�وال هاذ املؤسسات وامل¡شqٓت 
 فò يتعلق بتqٔطري الش>باب، فò يتعلق ريتتلعب وا¦د اXور ®ب -الش>باب

ٕ�عطاء ٔ�و توفري فضاءات �لش>باب ملامرسة Pدد من اÍZٔشطة، وخصوصا ٔ�ن 
كذÛ يف اجليل اجلديد Xور الش>باب ما ®يقlرصشاي مبؤسسة Pىل دار 
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ة، رÏضي-الش>باب، لكن Pادة ما تنو]دوها ٕاىل ]انب مؤسسات سوس>يو
ملعب، قاPة مlخصصة ¿س>تعامالت، وهذا �لطبع �سهل الولوج دÏل 

  .الش>باب ٕاىل ممارسة الرÏضات اليت �ريدها
 600، ما يقرب من 586اليوم، Äري �ش نعطي بعض اZٔرقام، عند� 

دÏل دار الش>باب موزPة ما بني اEال احلرضي واEال القروي، اEال 
امل¡شqٓت، واXور اZٔسايس دÏل من هذه  %42القروي �شلك يyٔqذ 

وزارة الش>باب والرÏضة فò يتعلق هبذه امل¡شqٓت هو التqٔهيل دÏلها، Zٔن 
�لفعل تنعرفو ٔ�ن وا¦د العدد دÏل دور الش>باب، ولو ٔ�هنا ٔ�جنزت ٕاال ٔ�هنا 

دÏل دور  100تتقادم، ومkال ٕالعطاء بعض اZٔرقام يف الس>نة املاضية 
كذÛ يف س>نة  100¦ات والتqٔهيالت، والش>باب يه ا�يل دyلت إالصال

  . ، ٕاضافة ٕاىل جتهزي هذه املؤسسات2013
ولكن ابغيت \ركز Pىل نقطة ٔ�ساس>ية وهو ٕاÍشاء دور الش>باب لFس 

من امليثاق امجلاعي تنص Pىل  41هو من اخlصاص وزارة الش>باب، فاملادة 
ٔ�ن هذه مسؤولية امجلاPات، وحنن يف القرب، وحنن نتºدث عن القرب 

اخlصاصات القرب، لكن اح\ا ت¡ساPدو، تنqٔطرو، ومنول يف بعض وعن 
  . اZٔحIان ولكن ال ميكن ٔ�ن حنل حمل امجلاPات

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

 .الس>يد املس�شار، لمك اللكمة يف بضع ثوان

        ::::املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد """"ضومانتضومانتضومانتضومانت
  .ضلمت بهٔ�شكرمك الس>يد الوز�ر Pىل جوا�مك اêي تف

ٕان هذا املوضوع طرح\اه يف الفريق اXس>توري مرارا نظرا Zٔمهيته من 
Àة، وهتمFشه يف الرب�مج احلكويم وكذا القطاPني من Àة ٔ�خرى، وهذا 

  . يتضح من الوضعية املزرية اليت تعFشها Ä�ٔلب دور الش>باب
ٕان هذه املؤسسات تعاين من غياب إالماكنيات ال±رشية وا�لو]Fس�IكIة 

 ٔ�ننا نتوفر Pىل ٔ�طر مlخر]ني من املعهد املليك لتكو�ن اZٔطر التابع رمغ
لوزارة الش>ب�Fة والرÏضة اليت تعاين من البطاÓ رمغ اخلصاص اêي تعرفه 

  . دور الش>باب، وخصوصا املناطق اجلنوبية وٕاقلمي طاطا �لتºديد
فهذه املؤسسات ٕان و]دت Øكون عبارة عن بناÏت قامئة يف غياب 

  .ووسائل العمل يف بعض اZٔحIاناZٔطر 
. ٕاننا حبا]ة ٕاىل مؤسسات تطور وتعمل الش>باب ليكون فاPال يف اEمتع

  .êا، ندعومك لتحمل مسؤولياØمك ٕالPادة النظر يف طريقة التدبري

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقIب، تفضلوا

يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس> الس> الس> الس> 
            ::::�لنيابة�لنيابة�لنيابة�لنيابة

  .شكرا الس>يد الرئFس
الس>يد املس�شار، اح\ا تنعاود نقولها اZٓن يف حوار مع مجيع امجلاPات، 
Zٔن فعال �Äني نوسعو الش>بكة دÏل هاذ اXور دÏل الش>باب، لكن �لطبع 

 حوار �ش نعاونو امجلاPات لك وا¦د يف ¿خlصاص دÏلو، وحنن يف
  .الرتابية لتوس>يع هذه الش>بكة

املسÓٔq الثانية، اهرضتو Pىل اZٔطر وPىل النقص Zٔن فعال تنجهزو 
وتنعطيو بعض اZٔطر، ومايش بعض، الكkري من اZٔطر، ولكن امجلاPات 
كتعطي ٔ�طر كذÛ، �ش \كونو رص¦اء، ٕاال ٔ�نه اح\ا مس>تعد�ن \زيدو 

 اشكون هو ا�يل يد�ر يدو يف جIبو، واح\ا حىت من اZٔطر، خص Äري
  . مس>تعد�ن Zٔن راه ما ميك¡شاي، هاذ اليش لكو يعين جيي من عند�

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  . السؤال املوايل موضوPه اXمع ا=صص �لفرق الرÏضية لكرة القدم
مي اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ¿س>تقاليل لتقد

  .السؤال، فليتفضل مشكورا، اZٔس>تاذ فوزي بنعالل

        ::::املس�شار الس>يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

طبعا، الس>يد الوز�ر، مبا ٔ�ن وزارØمك يه الوصية Pىل قطاع اجلامعة 
املغربية لكرة القدم، ف\حن نطرح هذا السؤال بناء Pىل املعطيات ا�يل 

ويه اXمع اêي يتوصل به، تتوصل به الفرق من القسم الوطين عند�، 
  . اZٔول والثاين

هذا مفهوم، Zٔنه دمع م�ساوي مجليع الفرق والنوادي، ولكن السؤال 
ما يه املعايري؟ Zٔن كنلقاو مkال، اك�ن ماكتب احبال : ا�يل غنطرحو وهو

lح كتدمع الف  )5CDG(دا� مكlب الفوسفاط ®يدمع خريبكة مkال، ٔ�و
  .الر�طي

  ش>نا هام املعايري ا�يل اك�ن؟ �ٔ 
  . واش الفوسفاط دÏل املغاربة اكملني ٔ�و دÏل خريبكة؟ ها وا¦د

  دÏل املغاربة اكملني ٔ�و ال دÏل فريق معني؟  )CDG(واش 
  . هذا سؤايل، الس>يد الوز�ر

  .شكرا
  

                                                 
5 Caisse de Dépôt et de Gestion 
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .السؤال، تفضلوا لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال]ابة Pىل

الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة 
        ::::�لنيابة�لنيابة�لنيابة�لنيابة

  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يد املس�شار احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
تيظهر يل بqٔن يف هاذ امليدان، ؤ�شكرمك Zٔن ¦ددتو اEال دÏل 

اZٔندية، يعين الرÏضية دÏل ®رة السؤال، وهو فعال اXمع دÏل الفرق و 
  . القدم

وهنا ابغيت نقول بqٔن وزارة الش>ب�Fة والرÏضة ال تدمع م�ارشة يعين 
يه تتعامل مع . اZٔندية، ما كتعطFيش إالPا�ت وال الفلوس حىت ليش فرقة

يعين مجيع اجلامعات الرÏضية، مبا فهيا .. اجلامعات، وبطبيعة احلال لها
رة القدم، وهاذ اجلامعة يه اليت ختصص، ويف احلقIقة راه اجلامعة امللكIة لك

مايش لو اكنت غتكlفي Äري �Xمع ا�يل كتعطهيا وزارة الش>باب والرÏضة، 
راه ما غتعطي والو �لفرق، Zٔن كتعرفوا اZٔرقام ا�يل كتعطي �لفرق، يعين 

املليون يف  3مليون درمه للك فرقة يعين اZٔوىل، ومث كذÛ  6تقريبا 
  .ف الثاينالصن

هذا تيجعل ٔ�ن يه كتعطي Zٔن عندها مداخIل ٔ�خرى، كتºاول Pىل 
اZٔقل تد�ر مداخIل ٔ�خرى، من إالشهار، من املداخIل دÏل التلفزيون، 
ورمبا حىت من بعض املؤسسات اZٔخرى اليت ال ميكن حنن ٔ�ن نتدyل يف 

  .áس>يري اجلامعات وال يف ®يف تتعامل اجلامعات مع هذا
رو، وهاذ اليش كتعرفوه، Zٔن املعطيات ا�يل اعطيتو ا�يل ابغيت نذ®

تدل Pىل ٔ�\مك كتعرفوا هاذ اليش ٔ�حسن معرفة، ويه ٔ�ن هناك اجلامعة 
تتعطي، اك�ن إالPانة القارة ا�يل كتعطى للك فرقة، اك�ن إالPانة ا�يل فهيا 
تغيريات ويه حسب النتاجئ، ويه مkال الفرق يف الصنف اZٔول من الفرقة 

، تتاyذ كذP Ûىل حسب الرتتFب دÏلها، وهناك 12 اZٔوىل حىت
ٕاىل Äري ذÛ، ٔ�ما وزارة الش>ب�Fة والرÏضة ال تدمع الفرق ... الكؤوس

  .م�ارشة، وهذا ممنوع Pلهيا بقانون الرÏضة

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق ¿س>تقاليل يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعاللاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل
  .الس>يد الرئFس شكرا

هو طبعا، الس>يد الوز�ر، Øلكمتيو Pىل اجلامعة وPىل التخصيص دÏلها 
هل من املعقول ٔ�ن : �Mمع �ملساواة مجليع الفرق، ولكن ٔ�� ٔ�عيد السؤال

املؤسسات العمومIة تدمع فريق Zٔنه موجود �لرتاب دÏلها؟ واملؤسسات 
هم مايش دÏل فريق ٔ�و ال العمومIة وال الفوسفاط كام قلت دÏل املغاربة لك 

  .دÏل خريبكة ٔ�و ال �ٓسفي؟ هذا ٔ�وال
4نيا، عندي سؤال �ٓخر، الس>يد الوز�ر، ا�يل هو �ل¡س>بة �ل½Fش 

هل تظنون ٔ�نه من املعقول ٔ�ن تلعب اجلFش املليك يف بطوÓ : املليك
مدنية؟ Zٔن يف مجيع اXول اZٔوربية ا�يل كتºرتم راسها وفهيا اXميقراطية ما 

ش يش فريق امسيتو اجلFش املليك ٔ�و اجلFش كذا دÏل دوÓ ®يلعب يف اكي¡
 Óسا، ال يف هذا، اكينة بطوÍاملدنية، ال يف اس>بانيا، ال يف فر Óالبطو
عسكرية yاصة �لعسكريني، وهاذ اليش خص �كون اجلرٔ�ة يف اXميقراطية 

ز�ر، ٔ�نمت ويف اyZٔذ �زمام اZٔمور �ل¡س>بة �لرÏضة، Zٔ\مك ان[، الس>يد الو 
  .الويص Pىل القطاع

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Pىل التعقIب

الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة 
        ::::�لنيابة�لنيابة�لنيابة�لنيابة

  .شكرا الس>يد الرئFس
  . شكرا الس>يد املس�شار

بد حنرضو الواقع والتارخي، راه تنعرفو بqٔن هاذ ٔ�وال ال. يف رد ]د رسيع
دÏل املؤسسات اليت تدمع الفرق، راه يه ) sponsoring(القضية دÏل 

ا�يل فكت ®رة القدم، Zٔن ال دوÓ عندها إالماكنيات الاكفIة، وال الفرق 
فٕاذن، هاذ اليش هذا ٔ�عتقد ٔ�نه . ميكن لها جتلب إالماكنيات املادية الكربى

  .ود يف Pدد من اXول، ومايش عيبموج
املسÓٔq الثانية �ل¡س>بة �ل½Fش املليك، ٔ�� نقول Û ٔ�� خشصيا، ال 
ٔ�حتدث اZٓن حىت ®وز�ر الرÏضة، ٔ�حتدث مكواطن، ؤ�فlخر هبذه الفرقة 
اليت ٔ�عطت �لمغرب ولكرة القدم يف املغرب، ٔ�عطته جمد و"رخي، ؤ�عتقد 

عبوا �لبذÓ العسكرية، وال تيجيو ٔ�نه لFس هناك عيب Zٔن ما ®يجيوش يل 
يقولوا اح\ا عسكر اخويو لنا الطريق، تيجيو يلعبوا ®رÏضيني مغاربة 

  . و�رشفون املغرب
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . السؤال املوايل موضوPه تقIمي ٔ�داء مالعب القرب

اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من فرق التجمع الوطين لÇٔحرار 
  .ؤال، فليتفضل مشكورالتقدمي الس

  



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

23 

 )م 2015 ٔ��ريل 21( ه 1436 رجب 2

        ::::املس�شار الس>يد محمد Pدالاملس�شار الس>يد محمد Pدالاملس�شار الس>يد محمد Pدالاملس�شار الس>يد محمد Pدال
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ق�ل ٔ�ن ٔ�طرح السؤال، ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم �مسي اخلاص ونيابة 
عن اكفة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لÇٔحرار ومس�شاري اZٔمة بتضام\نا 

يت تعرض لها مع �دي ش>باب ٔ�طلس خ\يفرة Pىل ٕاÚر احلادثة اخلطرية ال
العبو ؤ�طر النادي يف طريق عودته من املباراة اليت مجعته بنادي ش>باب 

هذه احلاثة اكدت ٔ�ن Øكون اكرثية لوال اZٔلطاف إاللهية . الريف احلس>ميي
والتدyل القوي لر]ال الوقاية املدنية مشكور�ن، وكذا ر]ال اXرك املليك 

  .اءوالسلطات احمللية وإالقلميية، \متىن هلم الشف
  الس>يد الوز�ر احملرتم، 

سؤايل �متحور حول امل¡شqٓت الرÏضية، كام Íشكر وزارة الش>باب 
والرÏضة Pىل ٕاطالقها Pدد من املشاريع املهمة �ل¡س>بة �لش>باب و�ل¡س>بة 

  .لرÏضة ®رة القدم، مkال ®بناء مالعب القرب jرشاكة مع امجلاPات احمللية
  الس>يد الوز�ر، 

س>نوات اك�ن بعض  4رشوع هذا ما يفوق نالحظ Pىل ٔ�ن هاذ امل 
مالعب القرب ا�يل ٔ�جنزوا، ولكن مل �سلموا بعد ٕاىل امجلاPات احمللية 

ملعب �لعشب ¿صطناعي،  44لFس>تفIد مهنم الش>باب، ٕاضافة ٕاىل جتهزي 
وا�يل Øلكفت هبم وزارة الش>باب والرÏضة مشكورة، هو مرشوع Jم، 

  .ولكن مل áسمل هذه املالعب بعد
  نا، الس>يد الوز�ر، ما تفكريمك Pىل هاذ الوضع هذا؟ سؤال 

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة �لس>يد وز�ر الش>باب والرÏضة

الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة 
        ::::�لنيابة�لنيابة�لنيابة�لنيابة

  .شكرا الس>يد الرئFس
  السادة املس�شار�ن،

  الس>يد املس�شار احملرتم،
وال، ٔ�� ٔ�شاطرمك، ؤ�ريد ق�ل ذÛ اجلواب ٔ�ن ٔ�مض صويت وصوت �ٔ 

والشك احلارض�ن لكهم ملا ٔ�بد�متوه يف حق فريق ش>باب خ\يفرة ا�êن 
  .نتqٔسف ملا وقع � و\متىن الشفاء العا]ل �لجميع

فò يتعلق jسؤالمك، ٔ�� كذÛ ٔ�شاطرمك الرٔ�ي هنا ٔ�ن هذه املالعب، 
وامحلد w يه ا�يل جعلت اليوم ميكن مالعب القرب يه Jمة ؤ�ساس>ية، 

لنا نقولو بqٔن الرÏضة والت فهيا اXميقراطية ٔ�كرث، حبيث ٔ�ن لك وا¦د 
  . Øميكن لو يوجل لها هباذ امل¡شqٓت

 684ٔ*رقام ا�يل ®يوري ٔ�ش>نو هو الن½اح دÏل هاذ العملية هناك 

 42من هذه االتفاقIات هتم العامل احلرضي، و %58اتفاقIة اليت ٔ��رمت، و
  .هتم العامل القروي، مبعىن ٔ�ن يعين اك�ن ٕاق�ال مزتايد Pىل هذه امل¡شqٓت

اتفاقIة، ٕامنا ما تنجزáشاي لكها،  �684لطبع هناك ما ٔ�جنز من هاذ 
دÏل املالعب، ٕاما راها مفlو¦ة �لعموم، ٕاما  300ٔ�و ما يفوق  300تقريبا 

هو كذÛ  اZٔخرى فهيا ما هو يف طور إالجناز وما 300]اهزة س>تفlح، و
  .يعين يف هناية اXراسات

حصيح، ٔ�ن مkال بعض املالعب مل áسمل بعد Zٔن ما ابغيناشاي خصوصا 
ما يتعلق �ملالعب اليت مت تعشFهبا Zٔن هناÏ ت¡lظرو حىت تناyذو ذيك 

ا=تصني �ش ما نطيحوشاي يف ) les laboratoires(الشهادة دÏل 
لفرق تيلعبوا وPاد جنيو ند�رو � وا¦د العدد دÏل إالشاكليات، ت�Fداو ا

)réception(ـــــ، اح\ا ما ابغيناشIاذ �و هبـــــا نتلكفــــــا اح\ــــــي هنائ
)les réceptions(اك�ن يعين خمتصني وتنطلقو هاذ العمليات ،.  

ما هيايش كثرية، وتتاyذ الوقت، عند�  - مع اZٔسف- وهاذ ا=تربات 
ع ـــــــــن توقـــــاش ميكــــــال ®يف�اشهر دي 6وا¦د الربجمة من اZٓن Pىل 

)la réception( اول ٔ�نºبعني هاذ اليش هذا، وس>نlولكن راه اح\ا م ،
Íرسع من وترية يعين ٕاعطاء هذه املالعب �لجامPات ٔ�و jرشاكة مع امجلاPات 
Zٔن ال�س>يري دÏل هاذ املالعب ما هوايش ساهل كذÛ، ويف بعض 

  .وزارة الش>باب والرÏضة اZٔحIان áسامه فIه
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لÇٔحرار

        ::::املس�شار الس>يد محمد Pدالاملس�شار الس>يد محمد Pدالاملس�شار الس>يد محمد Pدالاملس�شار الس>يد محمد Pدال
  .شكرا الس>يد الوز�ر احملرتم

ٔ�� ك¡شكرك مادام ٔ�نين ت�شاطرين يف الرٔ�ي، ٕاذن خصنا نبحثو Pىل 
  .احللول �ش Äادي حنلو هاذ املشالك هاذو

ش Pىل املالعب ميل ما تنجزوش، ٔ�� كنتلكم Pىل طبعا ٔ�� ما كنتلكم
املالعب ا�يل تنجزو، واملشالك كرتجع �لقسط دÏل امجلاPات احمللية، 
وطبعا كتعرفوا امجلاPات احمللية يف العامل القروي اك�ن وا¦د العدد، وا¦د 
ال¡س>بة مYوية Pالية، هاذ الس>نة عندمه العجز، ما عندمهش ®يفاش Äادي 

وزارة الش>باب والرÏضة يف بناء هاذ املالعب، ان[ اyذيتو �سامهوا معمك ®
®وزارة الش>باب والرÏضة Pىل ٔ�نه ا�يل ما سددش هاذيك ال¡س>بة ا�يل 
]ات يف االتفاقIة ما يتفlحش ملعب، ؤ�� خشصيا كنعرف مالعب ا�يل يه 

  .تنجزات هذي س>نة وما فوق و�قني مسدود�ن
 yريمك تفlحوا هاذ املالعب، ابغينا م\مك، الس>يد الوز�ر، هللا �كرث

وتصربوا Zٔن ان[ وزارة وامجلاPات راه جامPات، رامه يف العجز، ٕاضافة ٕاىل 
هاذ املالعب ا�يل تعش>بوا �لعشب ¿صطناعي، ٔ�� كنقول لمك، الس>يد 

هاذ املالعب راها . الوز�ر، ابغينامك �ش Øراق�وا وحتاولوا تبعوا هاذ املشاريع
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تيلعبوا فهيا اZٔندية، راه ما كن�س>ناو ال  تنجزات وساالت، وراه
)contrôle ( وال حىت ¦ا]ة، راه هاذ املالعب راه تنجزات، وراه كنلعبو

ابغينامك Øراق�وا �ش ما . راه ا\هتËى) délai(واحض،  )6CPS(فهيم، وراه 
  . توقعش يش ¦اÓ من احلاالت وÄادي نصدقو يف اصطدامات مع املقاولني

        .الس>يد الوز�رو     شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا لمك

 ..الس>يد الوز�ر

الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة الس>يد وز�ر التعمري وٕاPداد الرتاب الوطين، ووز�ر الش>باب والرÏضة 
        ::::�لنيابة�لنيابة�لنيابة�لنيابة

  .شكرا الس>يد الرئFس
فعال االتفاقIات عندما توقع االتفاقIات راه yاص لك . jرسPة شديدة

ه مايش قضية Äري يلزتموا طرف ٔ�نه يلزتم مبا اتفق Pليه، ؤ�كرث من هذا را
��يل هو موجود، ®يف ميكن لهذه امجلاPة ٔ�ن áسري وتصون هذا امللعب ٕاذا 
ما قادرايش حىت ٔ�هنا تويف �اللزتامات دÏلها، ولكن اح\ا ت¡ساPدومه 

  . وتنوقفو معهم، وتنºاولو حنلو املشالك تدرجييا
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . ذه اجللسةشكرا، وشكرا Pىل مسامهتمك يف ه

ون¡lقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
  . الربملان واEمتع املدين حول مشلك التºديد الغابوي

 .اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ¿س>تقاليل

        ::::املس�شار الس>يد محمد ب¡شايباملس�شار الس>يد محمد ب¡شايباملس�شار الس>يد محمد ب¡شايباملس�شار الس>يد محمد ب¡شايب
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر، 
ماليني دÏل الهكlارات، ؤ�ن  9الغابوي يتكون من  تعلمون ٔ�ن القطاع

هاذ القطاع �شلك Úروة حقIقIة جيب احلفاظ Pلهيا وØمثيهنا واس>تغاللها Pىل 
ٔ�حسن و]ه ل�سامه يف حتسني Íس>بة ا5منو ¿قlصادي من Àة، وáسامه يف 
حتسني اZٔوضاع ¿ج[عية �لفYات املس>هتدفة، Pلام ٔ�ن مؤهالت هذا 

الوز�ر، يه ®برية سواء Pىل مس>توى الرثوة اخلش±Iة، ٕان القطاع، معايل 
Pىل مس>توى الرثوة الرعوية، ٕان Pىل مس>توى الرثوة املنجمية، وكذP Ûىل 

  .مس>توى امل� البحري
ماليني هكlار، معايل الوز�ر، ٔ�هنا Úروة  P9لام ٔ�ن هذه الرثوة دÏل 

رق غنية ]دا، ولكن ال áس>تغل �لشلك املطلوب، الزالت áس>تغل بط
ٕان شاء هللا كن�س>ناو ٔ�نه Øكون فهيا ثورة . بدائية م\ذ احلق�ة ¿س>تعامرية

                                                 
6 Cahier des Prescriptions Spéciales 

ماليني دÏل الهكlارات  9حقIقIة Pىل غرار ا=طط اZٔخرض �لفال¦ة، Zٔن 
  .خصها تعطي ما جيب ٔ�ن تعطيه Pىل مس>توى إالنتاج

لهذه اZٔمهية القصوى �لقطاع الغابوي، تعمل اXوÓ، الس>يد الوز�ر، 
 هذه الرثوة عن طريق التحفIظ العقاري وحتديد امل� الغابوي Pىل حتصني

ٕاال ٔ�ن معلية التºديد تعرف بعض املشالك الكربى يف العديد من م\اطق 
املغرب، ؤ�سوق مkاال ال Pىل س±Iل احلرص ما تعرفه اجلهة الشاملية Zٔاكد�ر، 

وروثة امlدادا Pىل السا¦ل يف اجتاه الصو�رة اêي يعتربه الساكن ٔ�مالاك م
  .عن ٔ�]دادمه لعرشات الس>نني

Í ،Ûêسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن املقاربة ¿ج[عية والقانونية ملعا]^ 
  . هذه إالشاكليات

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس>يد املس�شار

 .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال]ابة Pىل السؤال

        ::::ت مع الربملان واEت مع الربملان واEت مع الربملان واEت مع الربملان واEمتمتمتمتع املدينع املدينع املدينع املدينالس>يد احلبFب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقاالس>يد احلبFب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقاالس>يد احلبFب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقاالس>يد احلبFب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقا
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .jسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة السالم Pىل س>يد املرسلني
ٔ�شكرمك الس>يد املس�شار Pىل هذا املوضوع جمددا ا�يل ®يتطرح يف هاذ 

تعرفون بqٔنه املبادئ ا�يل ما ميك¡ش خنتلفو Pلهيا وا�يل كتحمك . اEلس املوقر
ÓوXالقة اP  ىل اعتبار هاذي وا¦دP ال الغابوي م�نية ٔ�والE� وس>ياس>هتا

الرثوة وطنية جيب ٔ�ن حتفظ وáس>تدام لÇٔجIال القادمة، وتؤدي اZٔدوار 
  .ٕاخل... دÏلها ¿قlصادية و¿ج[عية والبي]Iة

اZٔمر الثاين ٔ�و املبدٔ� الثاين هو ٔ�نه هاذ احلفاظ Pىل هاذ الرثوة ما 
اZٔغيار عندما تث±ت �مللكIة القانونية لهذه اZٔرايض  ®يqٔد�ش ٕاىل ٕالغاء حقوق

  . يف اEال الغابوي
وميل  ،هلكومع ذÛ املبدٔ� الثالث تيqٔكد كذP Ûىل ٔ�نه رمغ هاذ اليش 

كتºدد اXوÓ هاذ اEال الغابوي بطريقة قانونية، كتºافظ Pىل حقوق 
وق معروفة يف ¿نتفاع �لساكنة اEاورة �لك ما تعنيه لكمة انتفاع من حق

  .اZٔعراف دÏلنا ¿ج[عية
 1917ٕاذن هاذ املبادئ اليوم كام ال خيفى Pليمك مؤطرة بظهري دÏل 

املمتم واملعدل كام ال خيفى Pليمك، وا�يل ]اي ٕان شاء هللا املراجعة دÏلتو راه 
اZٓن يف املسطرة ال�رشيعية دÏلو �ش يتºال Pىل الربملان ٕان شاء هللا، 

فرصة ملراجعة لك هذه إالشاكالت القانونية ا�يل عندها Pالقة  وÄادي �كون
  .�لقانون

ٕاذن، من الناحIة املبدئية ت¡lصورو ٔ�ن املساطر ا�يل yدامة هبا اZٓن 
اXوÓ يف هاذ اليش هذا حتفظ حق ٕابداء املالحظات Pىل ا�لجنة ا=تصة 

من بضع  ٕاخل، وتعرفون قد تبد�ٔ ... والرتافع والطعن والوصول ٕاىل القضاء
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  .س>نة يف املنازPات 20س>نوات ٕاىل ¦دود 
فò يتعلق �لسؤال ا=صوص دÏلمك دÏل املنطقة دÏل الشامل دÏل 
ٔ�اكد�ر يف اجتاه الصو�رة، هاذ اZٔمالك الغابوية املوجودة �ملنطقة تتكون من 

مسكIنة، فسكة ٔ�ودرار، Pني متالو®ت، تالل التامري، : ٔ�جزاء من Äا�ت
هاذ اEال الغابوي هذا حمدد حتديد هنايئ مصادق . وٕافرخس ،بيةمتنار اجلنو 

Pليه، مبعىن ٔ�نه اس>تمكلت فIه املسطرة القانونية، ويضمن �لساكنة احمللية 
اEاورة لك حقوق ¿نتفاع املنصوص Pلهيا يف القانون، Pلام ٔ�ن ساكنة 

yالل  املنطقة املعنية ما فlئت تطالب مبلكIة ٔ�رايض "بعة �لم� الغابوي
Pدة لقاءات تواصلية عقدهتا معها املندوبية السامIة �لمياه والغا�ت، 
وقدمت من yاللها لك الرشو¦ات الالزمة، ومت التqٔ®يد فهيا Pىل 

  . اس>تعدادها Xراسة ٕاماكنية ال�سوية دÏل الوضعية لهاذ اXواو�ر
اك�ن اس>تعداد من السلطة احلكومIة ا=وÓ �مللف ٔ�ن áسوى هاذ 

ية دÏل هاذ اXواو�ر يف هاذ إالطار هذا، طبعا ا�يل يه يف وضعية، الوضع 
حبمك التºديد ا5هنايئ، اليوم يه يف وضعية Äري قانونية، مبا يف ذÛ يعين 

  .ٕاماكنية النظر يف توس>يع اXواو�ر يف ٕاطار مسطرة املبادÓ العقارية
ن الطلبات ٕاذن، م�دئيا اكينة قواPد حتمك هاذ العملية، اكينة م\ازPة واك�

دÏل اXواو�ر، واك�ن اس>تعداد احلكومة يف خشص يعين املندوبية السامIة 
 Óلمياه والغا�ت وحماربة التصحر ٔ�نه يتصاب ¦ل ا�يل يف ٕاطار املباد�

  . العقارية توسع هاذ اXواو�ر وتعرتف �حلقوق ا�يل يه قانونية
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .س>تقاليل يف ٕاطار التعقIباللكمة �لفريق ¿

        ::::املس�شار الس>يد محمد ب¡شايباملس�شار الس>يد محمد ب¡شايباملس�شار الس>يد محمد ب¡شايباملس�شار الس>يد محمد ب¡شايب
  . شكرا الس>يد الرئFس

  . Íشكر الس>يد الوز�ر Pىل إال]ابة
ٕاذن، هاذ املعاجلة احلكومة كتبارشها حقIقة، ولكن، الس>يد الوز�ر، 
اك�ن معليات تعرف بعض إال®راهات دÏل املساطر، كتعرفوا بqٔنه إالدارة 

 وكمتيش �لمºافظة و�لتايل كنعرفو �ٓش ®يوقع يف هاذ كمتيش �لمºامك.. املغربية
احملطات إالدارية كنتعطلو، وyاصة ميل ®يكون القطاع العام مع القطاع 
اخلاص، والقطاع العام ما عندوش ا�يل ®يدافع Pليه وكتبقى املساطر شYFا 
طوي^، و�لتايل كتضيع بعض احلقوق ال دÏل اXوÓ وال دÏل اZٔطراف 

  .وي احلقوقا�يل يه ذ
 Óكنطالبو ب�رسيع هاذ ٕاخراج هاذ القوانني ال�رشيعية �لحيلو ،Ûê
دون هاذ ¿خlالالت ا�يل يه اكينة دا� �ش نتصداو لها مس>تق�ال يف 
 ÓوXل اÏالغابوي �لشلك املطلوب ا�يل ®يحفظ احلقوق د �حتديد امل

� الغابوي و®يحفظ احلقوق دÏل ذوي احلقوق، ويف ٔ�فق اس>تغالل هاذ امل

املليون دÏل الهكlارات �ش يعطي النتاجئ دÏلو  9ا�يل ®يتوا]د Pىل 
املس>تق�لية ٕان شاء هللا Pىل مس>توى إالنتاج وØمنية ¿قlصاد الوطين 

  . و¿ج[عي ببالد�
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

يد ق�ل ذÛ ٔ�شكر الس> .. منر ٕاىل السؤال املوايل مو]ه ٕاىل الس>يدة
  . وز�ر العالقات مع الربملان واEمتع املدين

ون¡lقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل الس>يدة وز�رة الصناPة التقليدية 
و¿قlصاد ¿ج[عي والتضامين، وموضوPه رضورة تqٔهيل القطاع التعاوين 

  . ببالد�
اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ¿س>تقاليل، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس املس املس املس 
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس>يدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ال خيفى Pىل ٔ�¦د نظام التعاونيات وما ٔ�سداه لبالد� من yدمات 
خضت يف ¿قlصاد ¿ج[عي ٔ�ش>ياء كثرية، واس>تفاد مهنا مجموPة ®برية من 

تعاونيات ٔ�صبح �شوبه ما �شوبه من yلل املواطنني، Äري ٔ�ن هاذ نظام ال 
ن�I½ة áرسب ٔ�ش»اص ال Pالقة هلم �لتعاونية ٔ�صال، ون�I½ة إالهامل وPدم 

  .املراق�ة دÏل الوزارة الوصية ا�يل يه وزارة الصناPة التقليدية
مفاذا فعلمت، الس>يدة الوز�رة احملرتمة، من تقIمي هذه التعاونيات ومدها 

  �ملساPدة واملراق�ة؟ 
  .كراش

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .تفضيلÛ اللكمة، الس>يدة الوز�رة، لٕال]ابة Pىل السؤال، 

الس>يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و¿قlصاد ¿جالس>يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و¿قlصاد ¿جالس>يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و¿قlصاد ¿جالس>يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناPة التقليدية و¿قlصاد ¿ج[[[[عي عي عي عي 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

 ÛÏىل ¿ه[م دPىل هاذ السؤال وP شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
  .�Eال التعاوين

فعال التعاونيات يه ركزية ٔ�ساس>ية يف ¿قlصادي ¿ج[عي 
تنالحظو الولوج دÏل Pدة Í�ٔشطة ]ديدة يف التعاونيات، مهنا . والتضامين

ٕاخل، ... السdF، مهنا القراءة، مهنا معاجلة النفاÏت، مهنا الس>يا¦ة التضام\ية
ٔ�خرى مجيع اÍZٔشطة ميكن لها تدyل يف هاذ نطاق التعاونيات، من Àة 
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Pدد التعاونيات ارتفع خصوصا من بعد انطالق املبادرة الوطنية �لتمنية 
  .تعاونية 14.000و¦اليا وصلنا تقريبا  2005ال±رشية يف 

وا¦د املر¦^ Jمة يف حIاة التعاونيات يه ٕاصدار القانون اجلديد 
دÏل التعاونيات ا�يل ]اء مبس>ت½دات، مهنا ت±س>يط مسطرة  112.12

يات ا�يل دازت من شهور لبعض اÏZٔم، مهنا Øكر�س تqٔسFس التعاون 
احلاكمة اجليدة، ومهنا متكني هاذ التعاونيات �ش �شار®وا يف الصفقات 

  .العمومIة
مسÓٔq ٔ�خرى يه ٔ�ن مقنا �لتحسFس، Zٔن صدر هاذ القانون وخصنا 
نفرسو �لناس ®يفاش ٔ�ش>نو هو هاذ القانون ؤ�ش>نو تيجيب من ٕاجيابيات، 

تعاوين راه ٕارادة من الناس، ما يش جنيو ونقولو هلم yلقوا Zٔن اEال ال 
تعاونيات، ٕاذن اك�ن بعض التفسري والتعريف هباذ اEال، اح\ا تنقومو هباذ 
اليش واح\ا دا� يف املر¦^ ا5هنائية لوضع النصوص التنظميية دÏل هاذ 

  .القانون
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا Û الس>يدة الوز�رة

  .اللكمة الفريق ¿س>تقاليللمك 

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدة الوز�رة احملرتمة،
ٔ�� بدوري، و�مس الفريق ¿س>تقاليل، ٔ�نوه �Eهودات اليت تبذلوهنا 
خلدمة هذه التعاونيات، Äري ٔ�ن Xي Pدة ٔ�مk^ سqٔتناول مkل تعاونية 

 ٔqة بطن½ة، واليت تÄدمات ]لي^ 1964سست م\ذ الصياy دمتy ثIح ،
لفYة صناع صياÄة اêهب، و�لت ٕاجعاب الوزراء املتعاق�ني Pىل وزارØمك، 
الس>يدة الوز�رة، ٔ�شادوا �Eهودات نظرا لÇٔطر الكفqٔة اليت ٔ�صبحت تؤطر 
 Ûالصناع التقليديني بدل اس>تريادمه ٔ�و ]لهبم من اخلارج، وما �لكفون ذ

بنفسها، وما �كون من حش لتqٔطري وØكو�ن الصناع من مثن Pىل الوزارة 
  .املغاربة

هذه اZٔطر الكفqٔة وهذه التعاونية قامت بعدة جوالت تqٔطريية، ٔ�طرت 
فاس، ٔ�طرت صناع مراõش، وٕاذا Øلكمت عن فاس ومراõش رواد يف 

  . الصناPة التقليدية
هذه التعاونية نظرا ملا ٔ�سدته من جمهودات، �لت ٕاجعاب امجليع حىت 

 العامل، حIث �لت هبة قدرت بqٔكرث من مليون درمه، Äري ٔ�هنا اليوم Pرب
حتترض، املعدات اليت مت ]لهبا ضاعت وتالشت jس±ب هتور رئFس غرفة 
الصناPة التقليدية اêي ٔ�مهل لك يشء ووقع Pىل لك يشء، ضار� عرض 

  .احلائط �لك القمي إالÍسانية واyZٔالقIة والوطنية
مك، الس>يدة الوز�رة، يه املراق�ة واحملاس>بة، ٔ��ن هذا هو اXور هنا، دور

يه هذه املعدات وقد وقع Pلهيا يف دفرت التحمالت عندما áسمل Jمة 

الغرفة؟ هل بنوازع س>ياسوية دنYFة ميك\نا ٕاح�اط م\توج وطين، ذyرية 
  وطنية، ٔ�ن تضيع يف غياب مراق�تمك، الس>يدة الوز�رة؟ 

  . ةف5ٔqمتس املراق�ة واملراق�ة واحملاس>ب
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس>يدة الوز�رة، هل Û ما تضيفني ٕاىل املوضوع، تفضيل

        ::::الس>يدة وز�رة الصناPة التقليدية و¿قlصاد ¿جالس>يدة وز�رة الصناPة التقليدية و¿قlصاد ¿جالس>يدة وز�رة الصناPة التقليدية و¿قlصاد ¿جالس>يدة وز�رة الصناPة التقليدية و¿قlصاد ¿ج[[[[عي والتضامينعي والتضامينعي والتضامينعي والتضامين
ا�يل ابغيت . ٔ�� مlفقة Pىل اZٔمهية دÏل التعاونيات وPاطيهنا ٔ�مهية ®برية

ملية دÏل إالحصاء دÏل التعاونيات �ش نقول Û ٔ�ن اح\ا ابدينا وا¦د الع 
نعرفو ٔ�ش>نو يه احلاÓ دÏل هاذ التعاونيات، ٔ�ش>نو هام هاذ املشالك، و�ٓش 

  .ميكن لنا ند�رو
Pارفني بqٔن بعض التعاونيات عندمه مشالك، وعندمه مايش Äري هاذي 
ا�يل اهرضت Pلهيا، اك�ن املشالك إالدارية ا�يل ميكن لنا نتدyلو فهيا، واك�ن 

  . شالك ٔ�خرى ا�يل ميكن القضاء هو ا�يل خصو يتدyل فهيام 
ٕاذن اح\ا واyذ�ن بعني ¿عتبار هاذ اليش، وPاطيني ٔ�مهية ®برية و®برية 

  .]دا لهاذ التعاونيات
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا Û الس>يدة الوز�رة Pىل مسامهتك يف هذه اجللسة

املقا�سة يف هبوط ٔ�سعار  ون¡lقل ٕاىل �ٓخر سؤال حول Pدم تqٔثري ٕاجراء
  . املواد الغذائية

  .اللكمة Zٔ¦د السادة املس�شار�ن من فريق اZٔصاÓ واملعارصة

  :املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيت
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني
  الس>يد الرئFس،

  الس>يدة الوز�رة احملرتمة،
  �ران احملرتمان،الس>يدان الوز

  الس>يد الوز�ر،
عرفت Pدد من املواد الغذائية زÏدات ملحوظة، Ú�ٔرت jشلك م�ارش 
Pىل القدرة الرشائية �لمواطنني، yاصة ذوي اyXل احملدود، س>ò بعد 

  .تطبيق هذه احلكومة لنظام املقا�سة
وبناء Pليه، الس>يد الوز�ر احملرتم، Íسائلمك عن ٔ�س>باب Pدم اخنفاض 

P لام ٔ�هنا ارتفعت يف وقت سابق ٔ�سعارP ،ساس>يةZٔدد من املواد الغذائية ا
  .Pىل ٕاÚر الزÏدات يف احملروقات تطبيقا ٕالجراء املقا�سة
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  الس>يد الوز�ر، 
ملاذا مل يلمس املواطن التqٔثري إالجيايب لنظام املقا�سة يف معFشه اليويم، 

ا مkيل yاصة ؤ�ن ٔ�سعار احملروقات تدنت بصورة ملحوظة، ومل �س>بق له
  يف "رخي املغرب؟

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال]ابة Pىل السؤال، تفضلوا

الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Xى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Xى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Xى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Xى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون 
  ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة
  الس>يد الرئFس،

  السادة املس�شار�ن،
هنين الس>يد املس�شار Zٔنه قال وا¦د لكمة حق، هاذي  ٔ�وال، ابغيت

مدة وال يش وا¦د ابغى يقولها يف هاذ البالد، ٔ�وال قال بqٔن اZٔسعار دÏل 
املواد النفطية هبطت، واس>تعمل وا¦د العبارة ما نقدش Íس>تعملها ٔ�� ا�يل 
وز�ر، هو اس>تعملها ولكن دا� Ä¡س>تعملها من ورائه، معك احلق، هبطت 

مل يعرفه املغرب من ق�ل، ها اZٔمk^، وصل ٔ�س>يدي ا�Xزيل اكن مبس>توى 
، اليوم ليصانص 12,18، ليصانص اكن 7,88، اليوم 8,15بـ  2012يف 
خروج احملمدية بطبيعة احلال، ®يزتاد Pليه وا¦د الشوية دÏل ا5مثن  8,91

  .Ïل النقلد
وا يف معك احلق، ا�يل تالحظ ٔ�نه بعض املواد ا�يل اكنوا الناس ®يقول

، وذاك الزÏدة ا�يل زد� يف 2013ميل دyلنا املقا�سة يف ش>ت¡رب  2013
 ا�يل ، معك احلق تقول اكنوا ®يقولوا لنا هاذ اليش Äريتفع، ودا�2012يونيو 

  اخنفض واش خفضوا؟ 
بد ند�رو ¿حlياط ونعرفو اPالش كنتلكمو، املواد الغذائية ما ولكن ال

 ¿س>تداليل لÇٔسعار اخنفض، وجIت Øزادáش يف املغرب، �لعكس الرمق
قلت  2014لهنا وقلت لمك وا¦د اللكمة اصعيبة قلهتا يف ذاك الوقت، يف 

لمك اليوم ٕاىل ما ان�هبناش راه املواد الفالحIة كهتبط، وقلت لمك واس>تعملت 
عبارة ما اعرف�ش ذاك الوقت Íس>تعملها �لعربية، وقلت بqٔنه املغرب معرض 

  احشال من وا¦د هامجين، وام\ني؟، و )la déflation(لـ 
ائية \زلت يف املغرب مايش Øزادت، مايش ٔ�� ا�يل كنقولها، ذاملواد الغ

 2014اZٔرقام دÏل التضخم واZٔرقام ¿س>تداللية، الرمق دÏل التضخم يف 
، والرمق دÏل التضخم يف شهر ينا�ر هذا وشهر فربا�ر \زل بـ 0,4\زل بـ 

، اك�ن ارتفاع يف بعض املواد اZٔخرى ا�يل يه ، تضخم املواد الغذائية0,8
  . مايش Äذائية

اZٓن نقول . ¡ساوش بqٔنه اح\ا ¦اضيني احلبوب، واحلبوب مس>تقرةن وما 
لمك الرمق دÏل اليوم الصباح يف الر�ط، مkال دÏل الروز، الروز اهبط بـ 

اXقIق . درمه يف الر�ط 11.50درمه وىل بـ  12س>ن�مي، ٔ�ي اكن بـ  0,50
لسميد، كتذ®روا �ضت وا¦د الض½ة Pىل السميدة ما السميدة، اهبط ا

، وهاذ السميدة كت¡lج اXرامه 8.40درامه، اليوم بـ  9، اكن بـ %6,60بـ 
  .من القمح الصلب ا�يل كنجيبوه من كندا

ا�يل ميكن ا�يل نqٔكد Û الس>يد النائب ٔ�ن مlبعني هاذ اليش عن طريق 
ودة Pىل مس>توى لك العامالت، وكنجمتعو جلان مراق�ة اZٔسعار ا�يل موج

  .مرة يف الشهر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقIب لفريق اZٔصاÓ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيت
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر، 
و�لك  اس>متعنا لمك ٕ�معان، ؤ�س>تغرب، الس>يد الوز�ر، �لك رصا¦ة

القفة الغذائية اZٓن اس>تعصت Pىل . صدق ٔ*\مك ال تعFشوا معنا يف املغرب
الطبقة الوسطى، الس>يد الوز�ر، الطبقة الوسطى اس>تعصت Pلهيا، ٔ�ما 

  .امىش يف ¦االتو.. الفقري ما ابقى حىت يش وا¦د
و�لتايل، الس>يد الوز�ر، وخصوصا بعد دخول نظام املقا�سة ¦زي 

jشلك واحض Pىل ارتفاع ٔ�سعار Pدد من املواد  التطبيق، وهو ما Ú�ٔر
 ò<زادت ٔ�خرى بدرامه س òت، فòالغذائية، قفز بعضها ببعض الس>ن�

  .املصنعة مهنا �لقمح مkل املعجنات والسميد
ارتفاع كذÛ ٔ�سعار املواد الغذائية يف السوق، ٔ�سفر عن زÏدات 

Iث ٔ�ن �ل¡س>بة �لمنت½ات الغذائية، ح  %20و Ø15راوحت ما بني 
�لكIلو غرام ٕاىل  80املعجنات Pىل س±Iل املثال زاد سعرها ما بني درمه و

س>ن�مي، وهو ما ينطبق، الس>يد الوز�ر احملرتم، ٔ�يضا Pىل  30درمهني و
درامه، ٔ�ما  10درامه �لكIلو غرام ٕاىل  8السميد اêي انتقل سعره من 

  .السميد املو]ه �لكسكس فات بوا¦د الشلك Jول
لوز�ر، ٔ�ما ٔ�سعار العدس اليت اكنت يف مlناول امجليع كذÛ، الس>يد ا

دامئا ؤ�بدا، الس>يد الوز�ر، ويعول املواطن املغريب Pىل ٔ�لكها دامئا ؤ�بدا يف 
  . درهام، الس>يد الوز�ر 15املثل، ازداد بـ 

و�لتايل، الس>يد الوز�ر، احملروقات سابقا، الس>يد الوز�ر، احلكومة 
ٔ�]ل يف املثل رٔ�فة �ملواطنني، و�لتايل، اكنت تدمعها، اكنت تدمعها من 

الس>يد الوز�ر، ملا ٔ�تت هاذ احلكومة، هاذ احلكومة اZٓتية يف املثل ا5مثن كذا 
ولكن زدمت من الرضائب Pىل املواطن، و�لتايل الاكزوال كام قلت يف بداية 
السؤال دÏيل وصل ٕاىل ٔ�دىن املس>توÏت، و�لتايل الس>يد الوز�ر املواطن 

 ٓZوى بنار الغالء دامئا ؤ�بدا، ال يف الاكزوال وال يف املواد حلد اlن �ك
  ... الغذائية وال كذا
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البد ٔ�ن تعملوا، الس>يد الوز�ر، حىت نث±ت اZٔمن و¿س>تقرار لهذا 
البM اêي ينعم �الس>تقرار حتت القIادة الرش>يدة Zٔمري املؤم\ني محمد 

اZٔمة حىت حيقق لشعبه  السادس نرصه هللا، ٔ�بقاه هللا ذخرا ومالذا لهذه
  . الويف ما يطمح ٕاليه

  .وشكرا
        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة

.. شكرا لمك، الس>يد الوز�ر، Pىل مسامهتمك. شكرا لمك الس>يد املس�شار
 .يف بضع ثوان، الس>يد الوز�ر، ا\هتËى وقlمك، ولكن يف بضع ثوان

الس>يد الوز�ر املنتدب Xى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Xى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Xى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Xى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
  ::::اكمةاكمةاكمةاكمةواحلواحلواحلواحل

واZٔخ الكرمي شكر�ه وقال aم ازو�ن، ودا�  ...م Zٔنه عندو دقIقةلكنت
  ا عرفت �بو¦دك انت هاذ اZٔرقام ا�يل ج�تهيا م. ]لس ®يزنل Pىل احلكومة

ون ــــملI 32مليون دÏل املغاربة، ومراقب  32ام\ني، انت بو¦دك مراقب 
ما ضابطش، ٔ�ما  سوق يف املغرب، ميكن امشFيت ليش بالصة، يش وا¦د

خنرجو  Ïالّهٔ�� يف املغرب، و¦اط ر]يل يف املغرب، وPا�ش مع املغاربة 
  .�لشارع وÍشوفو شكون ا�يل Äادي هيرضوا معه املغاربة

امسع ٔ�س>يدي، اك�ن احلساب يف البالد، ما اكي¡ش الهرضة، وÛê هاد 
تو ال~م ا�يل قال الس>يد املس�شار، احلكومة Øرفضه رفضا مطلق، واعطي 

ورقة رمسية دا� دÏل اZٔرقام، راين طلبت من املسؤول Pىل التوزيع 
ÓوXل اÏواعطيتو ورقة رمسية د.  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  . P�ٔلن عن هناية �ر�مج هذه اجللسة، ؤ�شكر امجليع
    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


