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   .س جملس املس�شار�نFاEكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئ : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ٔ�ربعون دقHقة، ابتداء من الساMة الثالثة مخسة و ساعتان و  :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
  .بعد الزوال والنصف

ة عرض السBيد الرئFس اUٔول Vلسة خمصصة ملناقش ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل
  ....]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت

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

        ::::لسلسلسلسا`ا`ا`ا`اEكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئFس اEكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئFس اEكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئFس اEكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئFس 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  .السBيدة الوز�رة والسادة الوزراء احملرتمون

  .]لحساYت اVUٔالء واحملرتمون السادة قضاة ا`لس اMUٔىل
  ٔ�هيا السادة والسBيدات، 

من اEسBتور، وrاصة فقرته اrUٔرية، وMىل  148تطبيقا Uٔحاكم الفصل 
ٕاyر تقدمي السBيد الرئFس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت، اUٔسBتاذ جطو، 

rالل اجللسة العامة املشرتكة  2013بعرض عن ٔ�عامل ا`لس �رمس سBنة 
 279، ومعال ب�ٔحاكم املادة 2015ماي  6ربملان يوم اUٔربعاء بني جمليس ال

جتري :" من النظام اEاrيل `لسBنا، اليت تنص يف فقرهتا اrUٔرية Mىل
، يعقد جملسBنا "املناقشة داrل لك جملس Mىل �دة بني ٔ�عضائه واحلكومة

املوقر هذه اجللسة العامة ملناقشة العرض، تفعيال لقراري مك�ب ا`لس 
، وبناء Mىل الرتتFب املتفق Mليه يف 2015ماي وفاحت يونيو  11خ يف املؤر

  .2015ماي  25اج�ع ندوة الرؤساء املنعقد يف 
 180وMليه، سBنخصص لهذه املناقشة حصة زم�ية ٕاجاملية قدرها 

دقHقة  90دقHقة، موزMة Yل�ساوي بني ا`لس واحلكومة، ٕاذن مبدة 
  .دقHقة ]لحكومة املوقرة 90]لم[لس و

ويف هذا إالطار ٔ�عطي اللكمة Uٔول م�دrل عن حزب اUٔصا� 
  .دقHقة، اUٔسBتاد التو�زي 16واملعارصة، يف �دود 

        ::::املس�شار السBيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السBيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السBيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السBيد ٔ�محد التو�زي
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل النيب اUٔمني

  السBيد الرئFس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السBيدة الوز�رة احملرتمة،
  املس�شار�ن،ٕاخواين 

©رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة Yمس فريق اUٔصا� واملعارصة، يف ٕاطار 
التفاMل مع مضامني التقر�ر السBنوي ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت �رمس سBنة 

، ويف سBياق اEور اEسBتوري اجلديد ]لربملان يف احلفاظ Mىل توازن 2013
اEور ا®ي مل ، وهو 2011من دسBتور سBنة  77مالية اEو� ٕاعامال ]لفصل 

ي�سن بعد ]لربملان ³ضطالع به Mىل ٔ�مكل وVه، eس°ب ممارسات حكومHة 
·ري مسؤو�، تت[ىل ٔ�مهها يف الت�ٔخر واملامطµ يف تقدمي الو´ئق الالزمة 
ٕالMداد الترصحي العام Yملطابقة والتقر�ر حول تنفHذ املزيانية، ا]¸ان �رافقان 

يفرغ الرقابة الربملانية Mىل تنفHذ قوانني  اUٔمر ا®ي. مشاريع قوانني التصفHة
املالية من حمتواها، ٕاذ ٔ�نه حلد اUٓن مل ي�سن ]لربملان تقHمي تنفHذ ٔ�ية مزيانية 

  . يف عهد هذه احلكومة، اليت مل ي�¿ق من معرها سوى سBنة ونصف
ويف هاذ إالطار دÀل قوانني التصفHة فالتقر�ر ا®ي يقدمه ا`لس 

و Âم YلÁسBبة ]لربملانيني Uٔن يعطي ٔ�وال من ٕاطار اMUٔىل ]لحساYت فه
دسBتوري م�خصص اUٔفاكر واUٓليات وإالماكنيات اليت متك�نا اح�ا مكراق¿ني 
مكؤسسة Äراقب معل احلكومة من ³طالع وفهم التق�يات املالية لقانون 

سBنة Mىل ٔ�ن قوانني  20املالية، ولكن ما نالحظه ا]يل عندÅ يف الربملان 
كند�رو فهيا شهر�ن، وقانون التصفHة كند�رو وا�د العام درÅ ربع  املالية

  .قوانني التصفHة 2ساMة درÅ فهيا 
ٕاذن هاذ اليش ·ري م�طقي، ·ري معقول Uٔن املراق¿ة ا]يل rاص يد�رها 
 Àارفا خبباM ىل ٔ�ن الربملان ٔ�ن �كونM كزÄرÄ الربملان اليت ٔ�وال جيب ٔ�ن

 Ëا ا`لس القانون املايل ؤ�ن �كون كذÂيقدÍ ارفا هباذ املسائل ا]يلM
  .اMUٔىل ]لحساYت ]لربملان

ٕاذن اح�ا كنمتناو Mىل ٔ�ن هاذ ا`لس اMUٔىل ]لحساYت ٔ�ن �كون هو 
املصدر القانوين املرافق ]لربملان ليك �كون قادرا Mىل مراق¿ة وMىل م�اقشة 

�ن، وÕمتىن من احلكومة فÓ خيص هاذ قوانني املالية، اليشء ا]يل مازال ما اك
احلكومة وÕمتىن كذË من هاذ املؤسسة اEسBتورية ٔ�ن Äكون الساMد اUٔمين 

  .]لربملان حىت ي�سBىن × ٔ�ن يقوم هبذا الواجب
  السBيد الرئFس،

ٕان التقر�ر ا®ي حنن بصدد م�اقشBته، يتضمن Úشخيصا دقHقا Uٔمه 
 كذË إالخفاقات املس[M µىل مسBتوى تدبري احلكومة ]لش�ٔن العام، وي�ٔيت

ليؤكد ب�ٔن التقدم ا®ي حتقق Mىل مسBتوى التحمك يف التوازÅت املاÍرو 
اق�صادية ي�ٔيت Mىل حساب القدرة الرشائية ]لمواطنني وMىل حساب 
مسBتق¿ل اUٔجHال الصاMدة، اليت سوف Äكون ملزمة بت�ٔدية Äاكليف ا�Eن 

 ا®�ن العمويم، ا®ي اسBهتلكه اYٓUء ا®�ن اسBهتلكوا ا�Eن، واUٔبناء مه
سوف يقومون eسد هذه الفاتورة، Äاكليف ا�Eن العمويم ا®ي بلغ 

  ). من الناجت اEاrيل اخلام %81(مسBتوÀت قHاسBية 
التقر�ر ي�ٔيت كذË ليؤكد ب�ٔن التحسن الطفHف املس[ل Mىل مسBتوى 

، مرده UٔYساس ٕاىل اعتبارات ظرفHة، 2013ٔ�داء املزيانية �رمس سBنة 
  .ية لالق�صاد الوطينولFس ٕاىل ٕاصال�ات هيلك 
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وهنا البد ٔ�ن ٔ�ف�ح قوسا ]لتعليق Mىل املقاربة اليت اعمتدها رئFس 
احلكومة يف Úش°Hه معل احلكومة، هو ا®ي شBبه معل احلكومة حêH قال 
ٔ�مام rرباء البنك إالفريقي ]لتمنية عقب تقدميهم لتقر�ر eش�ٔن اíمنوذج التمنوي 

صباغ ا®ي يعتيل سلام بêF ©شوش Mليه املغريب، ب�ٔن احلكومة احلالية مïل ال 
املارة YسBمترار، ولرئFس احلكومة و]لحكومة كذË عوض ó³شغال بطالء 
الواôة، اكن Mليمك، اكن Mىل السBيد رئFس احلكومة وال Mىل احلكومة ٔ�ن 

Mرب  ،Äكرسوا وق�مك وôودمك يف تقوية اUٔساسات وصيانة املك�سBبات
لكربى، اليت من ش�ٔهنا متنيع ³ق�صاد الوطين م¿ارشة إالصال�ات الهيلكية ا

والريق مبسBتوى معFشة املواطنني، عوض هدر الوقت واجلهد يف التفكري يف 
سBبل اق�سام الرثوة، وجب Mليمك التفكري ٔ�وال يف سBبل rلق هذه اrUٔرية 

  .وتعز�زها
تقر�ر ا`لس اMUٔىل ]لحساYت ي�ٔيت مرة ٔ�خرى ليؤكد ب�ٔن الكïري من 

مت هدره، ؤ�ن اUٔوراش إالصالحHة املهيلكة بقHت وال Äزال الوقت قد 
رهينة انتظارية ·ري مربرة، وüٔن احلكومة جتد صعوبة يف ٕادراك م�غريات 

ýه البVت اليت تواÅت والرهاÀدþالواقع وجحم الت.  
مل متر سوى À�ٔم Mىل اخ�تام ٔ�شغال الندوة العلمية اEولية اليت نظمها 

ومن بني ا�اطر . 2015مايو  27بتارخي " ري ا�اطرتدب"فريق�ا يف موضوع 
اليت Äهتدد بالدÅ، هناك ا�اطر ³ق�صادية ذات ³رتباط بتقلب ٔ�سعار 
النفط ؤ�سعار املواد اUٔساسBية، وبتقلبات اUٔسواق املالية واEولية واUٔزمات 

يب كذË ³ق�صادية اليت يتخبط فهيا رش�ك�ا اUٔول ا]يل هو ³حتاد اUٔور
  .واEول اليت Äربطنا معهم Mالقات ا]يل يه اق�صادية Íبرية Vدا

صندوق النقد اEويل، ا®ي ·البا ما Äرمتي احلكومة يف ٔ�حضانه هبدف 
احلفاظ Mىل ٔ�فضلية التوفر Mىل اخلط االئ�ين ]لوقاية والسBيو�، يؤكد 
بدوره ٔ�ن ³ق�صاد الوطين لFس يف م�ٔمن من اUٔزمات، يف ظل تعرث 

ال�ات الكربى، وجيب Mلينا كربملان و�حكومة ٔ�ن نتذÍر دامئا التقار�ر إالص
اليت اكنت تعطى واكنت تقول مبا خيص اليوÅن، اليوÅن اكن البنك اEويل 
Íيقول هلم ³ق�صاد دÀلمك مزÀن، وا�د العدد دÀل إالماكنيات، ويف 

تايل اrUٔري تبني Mىل ٔ�ن لكيش ذاك اليش قرارات سBياسBية مسFسة، وYل 
فٕان التقار�ر ا]يل Íيعطهيا البنك اEويل فغالبا ما Äكون تقار�ر خمدومة، 
واليوÅن راه وا�د املثل ا]يل وجب Mىل احلكومة ووجب Mلينا كذË دامئا 
ٔ�ن ن�rٔذ هذا املثل هاذ البý بعني ³عتبار، حبيث ٔ�ن سBنني وÍيقولوا 

  .الكيش مزÀن، حىت اEو� سقطت يف مسائل ال حتمد عق¿اه
ؤ�مام لك هذه ا�اطر، اليت Äزداد تفامقا جراء التوÄرات اجليو سBياسBية 
يف Mدد من بقاع العامل، ؤ�مام تباطؤ اíمنو Eى الرشاكء ³ق�صاديني 
]لمغرب، من املؤسف Vدا ٔ�ن احلكومة مل تعر ٔ�ي اه�م لتوصيات ا`لس 
اMUٔىل ]لحساYت، eش�ٔن تفعيل العديد من الربامج ذات البعد 
³سرتاتيجي، رمغ الظروف املواتية لالق�صاد الوطين اليت يوفرها Äراجع 
ٔ�سعار املواد الطاقHة واملواد الغذائية اUٔساسBية، من ق¿يل، يش Íيقول 

  :ا`لس اMUٔىل ]لحساYت

ٕاMادة Äكو�ن اح�ياطي املواد الطاقHة وتطو�ر البHÁات التحتية  -
 ية؛]لتخز�ن، قصد ت�ٔمني متو�ن Mادي ]لسوق الوطن 

Úرسيع ا�طط الوطين ]لغاز الطبيعي املسال، Yلرشوع يف  -
 امليناء الغازي وشBبكة التوزيع املرتبطة به؛بناء ٔ�شغال 

تفعيل كذË �رامج الن[اMة الطاقHة، اليت مل تعرف حلد اUٓن  -
انطالقة حقHقة لتفعيلها، وٕاسBناد تنفHذها ٕاىل مؤسسة معومHة تتوفر 

 از والت�¿ع والتقHمي؛Mىل لك املؤهالت الالزمة لٕالجن

ٕاعطاء اUٔمهية الالزمة ]لربÅمج ³س��ري الطموح، ا®ي يعده  -
املك�ب الوطين ]لسكك احلديدية، اعتبارا لكون النقل السكيك 
وسBيµ النقل اUٔقل لكفة واUٔكرث ٔ�ماÅ، قصد ٕاجناز ³س��رات 

Åه بالدVت اليت تواÀدþتوى التBكون يف مسÄ دة بوتريةMالوا... 
 µشغÁلك هذه احلقائق تؤكد، مبا ال يدع جماال ]لشك، ب�ٔن احلكومة م
حقا بطالء الواôة، مركزة لك تفكريها Mىل تفادي م�اقشة امللفات احلارقة، 

  . اليت تواVه البý، سواء مهنا امللفات ³ق�صادية ٔ�و امللفات السBياسBية
 بل وحىت التحسن ا®ي شهده املزيان الت[اري rالل السBنوات

سBنة % 5.5ٕاىل  2012سBنة  Ä7.4%راجع العجز من (الثالث الفارطة 
، مرده óس°Hا، حسب تقر�ر ا`لس )2014سBنة % 4.9، مث ٕاىل 2013

  :اMUٔىل ]لحساYت، ٕاىل عوامل ظرفHة و·ري بHÁوية، مهنا

املداخHل ·ري ³عتيادية من املؤسسات والرشاكت الكربى،  -
العمليات ³سBت��ائية، وذË وكذا اسBت�الص م¿الغ رضي°Hة ٕاyر بعض 

 �رمس الرضيبة Mىل الرشاكت وحقوق ال�سجيل؛

مداخHل ·ري رضي°Hة Mىل شلك دمع من طرف بعض اEول  -
 الصديقة ]لمغرب، تضاف ٕاíهيا مداخHل اخلوصصة؛

كذM ،Ëائدات املسامهة إال�رائية �رمس املمتلاكت واملوجودات  -
ئد ٔ�خرى اكملسامهة يف الرفع املÁش�ٔة Yخلارج، Mلام ٔ�ن لهذه العملية فوا

من اح�ياطي العمµ الصعبة وال�شجيع Mىل شفافHة املعامالت املالية 
  ...و³ق�صادية

  السBيد الرئFس،
تعنت احلكومة وMدم قدرهتا Mىل إالنصات، يتجسد كذË يف ٕاق¿الها 
املزتايد واملنقطع النظري Mىل ³سBتدانة، رمغ حتذ�راتنا املتوالية، ٕاYن م�اقشة 

، ورمغ حتذ�رات ا`لس اMUٔىل 2012مشاريع املزيانية م�ذ سBنة 
]لحساYت، ا®ي يؤكد يف التقر�ر ا®ي حنن بصدد م�اقشBته ب�ٔن ا�Eن 

مليار درمه سBنة  743ٕاىل  2013مليار درمه سBنة  678العمويم انتقل من 
من الناجت اEاrيل اخلام، وهذا خطر وخطر Íبري % 81، مبا يعادل 2014

  .لالق�صاد الوطين YلÁسBبة
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ومما الشك فHه، ٔ�ن هذه ³سBتدانة املفرطة مرحشة لالرتفاع، يف عهد 
هذه احلكومة اليت ال تعري اه�ما ملسBتق¿ل اUٔجHال الصاMدة وال تتقHد 
مببادئ احلاكمة املالية اجليدة، يف ظل غياب Úرشيعات Äروم ÚسقHف جحم 

  . ا�Eن العمويم
ٕاىل اقرتاح تعديالت  2012ريق�ا م�ذ سBنة اóس[اما مع الق�اMات، Yدر ف

Mىل مشاريع املزيانية، هتدف من ôة ٕاىل ÚسقHف مديونية اخلزينة وجحم 
ا�Eن العمويم املرخص به، وٕاىل التنصيص Mىل رضورة طلب إالذن من 
الربملان لكام اسBتدعت الرضورة جتاوز السقف املرخص به، تفعيال لروح 

ا®ي ينص Mىل املسؤولية املشرتكة  من اEسBتور، 77ومضامني الفصل 
]لحكومة والربملان يف احلفاظ Mىل توازن مالية اEو�، ٕاال ٔ�ن هذه 

  . التعديالت املقرت�ة قوبلت دامئا �رفض احلكومة
Íيف ال والسBيد رئFس احلكومة ٔ�كد يف م�اسBبات سابقة ب�ٔنه ميل ما 

ند�رو لقاش اخلوصصة مشت، ما اك�ن ما ي�¿اع Yيق، rاصنا منشBيوا 
³سBتدانة، هذا هو مضمون اجلواب دÀل السBيد رئFس احلكومة يف 

  .ٕا�دى مداrالته
املفارقة ا]يل عندÅ اح�ا هو ٔ�نه عندÅ اسBتدانة مفرطة مقابل ٔ�وراش 

  .ٕاصالحHة معطµ ٔ�و رهينة انتظارية ·ري مربرة
  السBيد الرئFس،

من rاللها  يف ارتباط ب�ٔطرو�ة فريق�ا eش�ٔن اíمنوذج التمنوي، اليت ندعو
ٕاىل دمع العرض، وeشلك rاص العرض التصد�ري، تناول تقر�ر ا`لس 
اMUٔىل ]لحساYت Úشخيصا، وضع من rال× اليد Mىل ماكمن rلل 
املنظومة والسBياسات العمومHة ذات ³رتباط Yلرتوجي ³ق�صادي، واليت 
 تفرس ٕاىل �د Íبري ضعف وترية منو الصادرات مقابل تطور م�قطع النظري

]لواردات، مع ما يواÍب ذË من انعاكسات Mىل احلساب اجلاري ملزيان 
  %. 5.8اUٔداءات، ا®ي يعرف جعزا يقدر ب 

ومن بني هذه ³خ�الالت نذÍر مهنا، وحىت يف املزيانية دÀل ³س��ر 
 Åشجع التصنيع عندó لنا الÀىل ³س��ر دM يد وز�ر املاليةBكنا قلناها ]لس

لصناMات يف اخلارج Uٔن óسBتورد Vل إالماكنيات ا]يل اح�ا، óشجع ا
 Åل  180مليار وال  140ٔ�و  150كند�روها، كتكوزن عندÀمليار د

كنþاولو اح�ا .. ³س��ر ٔ�·لهبا كمتيش جللب سلع rدماتية ٔ�و سلع لبناء
حنفزو ³ق�صاد الغريب عن طريق املزيانية دÀلنا، اليت جيب Mلهيا ٔ�ن حتفز 

  .Eاrيل و³ق�صاد الوطين³ق�صاد ا
  :ٕاذن نذÍر بعض ³خ�الالت

غياب ó³شغاالت املرتبطة YلتقHمي البعدي لنتاجئ معليات الرتوجي  -
³ق�صادي، Mلام ٔ�هنا ÚسBهت( م¿الغ مالية Âمة، هبدف قHاس y�ٔرها 
وفعاليهتا وتصحيح املسار، عند ³ق�ضاء، وفق مقاربة ÚسويقHة Mلمية 

وقد وقف�ا، الشهر . وارد eرشية م�خصصةو�ديثة، وYٕرشاف م

الفارط، Mىل ٔ�مهية تقHمي السBياسات العمومHة، مضن فعاليات الندوة 
  اليت نظمها جملسBنا املوقر يف املوضوع؛

-  ،Ëر كذÍاليت تضمهنا التقر�ر، نذ Ëمن بني ³خ�الالت كذ
. تعدد املتدrلني املؤسساتيني مقابل غياب مقاربة شامµ وم�دجمة

وا�د العدد دÀل املاكتب Mىل �را، هذا دÀل Úشجيع  كنلقاو
، هذا دÀل كذا، commercialدÀل  ³l’attachéق�صاد، هذا 

وا�د العدد دÀل املاكتب، ٕاىل حس°هتم احلكومة، ٕاىل حس°هتم 
السBيد وز�ر املالية غتلقى وا�د العدد دÀل املاكتب يف اخلارج ا]يل 

تب Yٕماكنيات Íبرية Vدا، عندمه تقريبا نفس الهدف، ولكن ماك
Yٕماكنيات ا]يل يه Íبرية Vدا، ا]ل �كميشBيوا يف ٕاطار تقشفي، Uٔن 

l’attaché commercial  يد�ر لكيش، ولكنÍ يف السفارات Åعند
عندÅ مك�ب هنا، مك�ب لهيه، مك�ب هنا وÍيد�روا حبال حبال 
 وYٕماكنيات Íبرية Vدا، كمتيش ]ل�ارج، كمتيش فÓ خيص ÚسBيري هذه

املاكتب، وا�د العدد دÀل، وا�د املصيبة ·ري ميل غتعاودها، ٔ�نت 
 ا]يل وز�ر املالية مايش Å�ٔ؛

من بني ³خ�الالت اليت تضمهنا التقر�ر كذË تعدد املتدrلني  -
املؤسساتيني، ٕاذ ٔ�ن لك مؤسسة ÚشBتغل مبعزل عن  –قلنا  –

اUٔخرى، بل وتصدر يف بعض اUٔحHان معطيات ورسائل م�ضاربة، 
Uٔمر ا®ي ال ©ساMد Mىل ٕا�راز صورة واحضة ومسBتقرة يف بعض ا

 ا`االت املعنية؛

كذË ³سBتغالل ·ري الاكيف ]لفرص اجلديدة املتا�ة من ق¿يل  -
 اسBتغالل rدمات إالنرتنFت واملواقع إاللكرتونية الت[ارية؛

غياب سBياسة Úسويق قوية قصد ولوج اUٔسواق الواMدة،  -
 اق التقليدية، سÓB اUٔوروبية؛و³ق�صار كذM Ëىل اUٔسو 

سBنني  Ä10راجع تنافسBية العنارص التقليدية، وهاذ التنافسBية  -
واكينني اEو� املغربية احلكومات السابقة اعطت وا�د العدد دÀل 
³م�يازات ]لرشاكت Yش Äكون قادرة Mىل التنافس، مل ÚسBتطع هذه 

ا]يل كنا ٕاذن هاذ اليش . الرشاكت ٔ�ن Äكون قادرة Mىل التنافس
Mام اكنوا سBياسات ÚساMد  20وال  15. كند�رو فHه يش �اVة

ٕاذن اك�ن . الرشاكت الوطنية Mىل التنافس، ما وصلناش لهاذ التنافس
يش مشلكة يف هاذ اليش، وYلتايل وجب Mلينا، وجب Mىل 
احلكومة ٔ�ن Äراجع هاذ السBياÀت اليت مل تؤد ٔ�لكها، ومل ÚسBتطع ٔ�ن 

وطين وال هاذ الرشاكت الوطنية ٔ�ن Äكون جتعل هاذ ³ق�صاد ال
قادرة Mىل ٔ�ن تنافس الرشاكت ا]يل من اخلارج، سواء من ³حتاد 
اUٔوريب ٔ�و من اEول ا]يل يه يف مïل ·ري ÄرÍيا، ما قديناش Mلهيا، 
ملاذا؟ Uٔن الربامج ا]يل اكنت ما اكن�ش قادرة Mىل ٔ�ن تفي مبا ميكن ٔ�ن 

 .نقو×
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-  Ëراجع من بني ³خ�الالت كذÄ سويق قلناÚ ياسةBغياب س
 .تنافسBية العنارص

وحنن يف فريق اUٔصا� واملعارصة، نعترب ب�ٔن الرتوجي ³ق�صادي ]لمغرب 
جيب ٔ�ال يق�رص Mىل الرتوجي ]لسلع واملنت[ات املغربية فقط، بل جيب ٔ�ن 
يقوم كذM Ëىل الرتوجي لقمي املغرب ا`متعية والثقافHة و³سBتقرار السBيايس 

سسايت واملؤهالت البي=Hة والتارخيية، مبا ي�ىش مع روح اخلطاب املليك واملؤ 
حول رضورة Äمثني الرٔ�سامل  2014السايم مبناسBبة عيد العرش لسBنة 

Åالالمادي لبالد.  
  ..وحيز يف ٔ�نفسBنا ٔ�ن احلكومة

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  ..اللكمة اUٓن ]لسBيد رئFس

        ::::د ٔ�محد التو�زيد ٔ�محد التو�زيد ٔ�محد التو�زيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السBياملس�شار السBياملس�شار السBياملس�شار السBي
  . شكرا السBيد الرئFس

  .سوف ٔ�نضبط

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  .الفريق ³سBتقاليل ]لو�دة والتعادلية

        ::::املس�شار السBيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السBيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السBيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السBيد ٔ�محد التو�زي
  . شكرا

  .شكرا لمك

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  .اليس بÁشايب

        ::::املس�شار السBيد محمد بÁشايباملس�شار السBيد محمد بÁشايباملس�شار السBيد محمد بÁشايباملس�شار السBيد محمد بÁشايب
  .السالم Mليمك ورمحة هللا و�راكته

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  السBيد الرئFس،

  السBيدة والسادة الوزراء،
  السBيدة والسادة املس�شار�ن،

 ومن والتعادلية، ]لو�دة ³سBتقاليل الفريق Yمس و©رشفين ©سعدين
 الوطن هذا لرتبة Yن�ئه املت[ذر الوطين ٕارثه �لك ³سBتقالل، حزب rال×
 س]لم[ل اUٔول الرئFس السBيد عرض ملناقشة اللكمة ٔ�تناول ٔ�ن العز�ز

  .]لحساYت M³ىل
وال تفوتين هذه املناسBبة، دون ٔ�ن ٔ�جسل Yمس الفريق ³سBتقاليل، 
�لك خفر واMزتاز، ا`هودات اليت يبذلها ا`لس اMUٔىل ]لحساYت وكذا 
ا`الس اجلهوية ]لحساYت، كام نتوVه Yلشكر والتقد�ر ]لسBيد الرئFس 

لعمل اجلاد ا®ي اUٔول وقضاة ؤ�طر هذه املؤسسة اEسBتورية Mىل ا
µH°م النÂيضطلعون به يف ٔ�داهئم ملها.  

  السBيد الرئFس،
óسBتحرض اليوم  ، وحننٕاننا يف الفريق ³سBتقاليل ]لو�دة والتعادلية

، 1960سBنة م�ذ  `لس M³ىل ]لحساYتإالرهاصات اUٔوىل ٕالن°ïاق ا
ومرورا مبختلف احملطات  ،Cرخي ٕا�داث ا]لجنة الوطنية ]لحساYت

 ٔUداث واملواقف العظمية والكربى للك القوى احلية يف البالد، واليت وا�
 زيبحلاملشرتكة املذÍرة التارخيية  توجت بدسرتة هذه املؤسسة بعد

ٕاىل امل( الرا�ل احلسن الثاين، املرفوMة ³حتاد ³شرتايك، و³سBتقالل 
تعز�ز حHث نعترب هذه املناسBبة فرصة ل  ،1991طيب هللا yراه سBنة 

التعاون البناء الهادف بني مؤسس��ا وÄكر©س  امرسة اEميقراطية ببالدÅامل
  .Yيق هيئات احلاكمة وهيئات الرقابة ببالدÅال�رشيعية و

  السBيد الرئFس،
ٕانه تعاون ميكن اس��ره وتطو�ره Yلنظر ]لقمية العلمية والعملية ]لتقار�ر 

، ) يف طور إالجنازاملنجزة ٔ�و اليت يه(واEراسات اليت يقوم هبا ا`لس 
واليت الزتممت، السBيد الرئFس، بعرضها Mىل الربملان مب[لسBيه، rاصة مهنا 
ت( املتعلقة EYراسة التقHميية ملنظومة الوظيفة العمومHة وكتµ اUٔجور 
املرتبطة هبا ٔ�و ت( املتعلقة مبعاجلة وتقHمي إالعفاءات الرضي°Hة اليت ÚسBتفHد 

ٔ�و ت( املقامة حول املنازMات القضائية ]ýو� مهنا مجموMة من القطاMات 
وحتديد التصور اUٔمïل لن[اMة اEفاع عن  ،وت�ٔهيل الواك� القضائية ]لمملكة

مصاحل اEو� ٔ�مام القضاء، ٕاضافة اىل التقر�ر املوضوMايت لتقHمي تطبيق 
ت املتعلق YجلباÀت احمللية، ملا × من ارتباط ؤ�مهية يف الوق 47.06القانون 

الراهن Mىل مسBتق¿ل إالصالح اجلهوي ا®ي يعترب من اUٔولوÀت للك Äمنية 
اج�عية واق�صادية وجمالية م�وازنة، من ش�ٔهنا ٔ�ن حتفظ Íرامة املواطن 
املغريب من �ٓفة البطا� واUٔمHة والهشاشة وخباصة يف امجلاMات الرتابية 

  . الفقرية
  السBيد الرئFس،

 املرتبط احملور Mىل مداrليت يف ركز�ٔ  ٔ�ن الرئFس، السBيد يل امسحوا
 ³طار هذا يف لمك Uٔؤكد العامة، ]لمرافق املفوض والتدبري احمللية YجلباÀت

 اجلهوية ورش ٕاجناح ٔ�ن نعترب زلنا وال كنا ³سBتقالل حزب يف ٔ�ننا ٔ�ن
 احمللية، ]لاملية معيق Yٕصالح ٕاال يت�ٔىت لن الالممتركز، والتدبري املتقدمة
 الرضورية املوارد توفري عن جعزها Y�ٔنت اليت اجلبائية، مهنا وrاصة

 ظل يف هبا املنوطة Yملهام القHام الرتابية وعن YمجلاMات ]لهنوض واملسBتدامة
 وقت ٔ�ي من ٔ�كرث ÚسBتدعي واليت املغريب، ا`متع شهدها اليت التحوالت

 اهتانفق تغطية من احمللية امجلاMات متكن وم�تظمة قارة مداخHل توفري مىض
  .احمللية اEميقراطية وتدعمي التمنية لتحقHق ومكيا فرعيا تطورا عرفت اليت

 ]لحساYت، اMUٔىل ]لم[لس اUٔول الرئFس السBيد عرضمك، وقف لقد
 ش�ٔنه يف قدممت ا®ي احمللية اجلباÀت م�ظومة يف اخللل ماكمن بعض Mىل
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 احلقHقي تعبريال  ٔ�ن لمك ٔ�ؤكد ان يل امسحوا الصدد، هذا ويف. مفصال تقر�را
 واEميقراطية اجلهوية مرشوع ٕاجناح يف ]لحكومة السBياسBية إالرادة عن

 ]لجهوية القانوين فإالطار احمللية، اجلباÀت ٕاصالح Mرب حرصÀ مير احمللية
 املفروضة Yملهام ]لقHام املالية الوسائل بتوفري ٕاال ٔ�هدافه حيقق لن والالمركزية

 املنتخبني، ٕارادة حسن بلغت وÂام ذË ندو  ومن الرتابية، امجلاMات Mىل
 صعيد Mىل وال ³س��ر مسBتوى Mىل ال يتغري لن الوضع ٔ�ن يقني Mىل Uٔننا

  .الشغل م�اصب ا�داث
  السBيد الرئFس،

لقد اrرتÅ يف الفريق ³سBتقاليل حرص مداrلتنا يف موضوع اجلباÀت 
مهية وراهنية يف احمللية يف تقر�ر ا`لس اMUٔىل ]لحساYت، ملا لها من �ٔ 

مسريتنا التمنوية، Uٔنه حيز يف ٔ�نفسBنا ٔ�ن تبقى هذه احلكومة يف دوامة 
ال�سBيري اليويم واحملاسBبايت ملشالك امجلاMات الرتابية من م�ظور حتمكي 
تطبعه الوصاية ا]لصيقة والق¿لية Mىل مزيانيات امجلاMات الرتابية وهمينة النظرة 

ملركزية وٕاىل �د ما مصاحل لوزارة اEاrلية الفوقHة والتق�وقراطية ]لمصاحل ا
  . واملالية
 ا`لس تقر�ر ذË اىل ٔ�شار كام- يتطلب احمللية اجلباÀت ٕاصالح ٕان
 rالل املتدrلني من العديد ذË ٕاىل دعى وكام -]لحساYت اMUٔىل

  : يه ٔ�ساسBية حماور ٔ�ربعة Mىل الرتكزي املوضوع، يف املنعقدة املناظرات
لتعدد النوعي ]لرضائب والرسوم العائدة ]لجامMات احمللية احلد من ا :ٔ�وال

وت°سBيط وMاهئا وجعل التناسق بFهنا وبني الرضائب والرسوم العائدة ]ýو� 
وتفعيل ٕاج¿ارية الترصحي هبا، عوض ا]لجوء ٕاىل إالحصاء وتوضيح مساطر 
املنازMة فهيا، يف ٕاطار مزيد من الصالحHات يف التدبري اجلبايئ لوMاء 

عار ت( الرسوم، وMدم اعتبار الو�دات الرتابية و�دات ٕادارية ·ري ؤ�س
مكمتµ النضج ويف �اVة ٕاىل تدrل اEو� وeسط مراق¿هتا عن طريق 

خمتلف ٔ�شاكل الوصاية واس�¿دال ت( املفاهمي eسلوك مسطرة التوجHه 
واحملاسBبة البعدية وٕاسBناد املسؤولية ]لجامMات الرتابية يف لك ما يتعلق 

  �ٔن اجلبايئ احمليل؛Yلش
ت�ٔهيل إالدارة اجلبائية احمللية eشلك جيعلها يف م��ٔى عن لك  :´نيا

الت[اذYت السBياسBية يف فرض الرضيبة ٔ�و حتصيلها ٔ�و تعديلها ٔ�و ٕالغاهئا، 
حىت ال ÚسBتعمل اUٔداة اجلبائية يف تلميع الصورة السBياسBية ]لمنتخبني من 

بعض اUٔحHاء �رمهتا ·ري حمصاة  V�ٔل ٕاMادة انت�اهبم، حHث ٔ�صبحنا Õرى ٔ�ن
رضي°Hا، وال Úسامه يف ا`هود اجلبايئ احمليل، ؤ�ن الكïري من امجلاMات 
الرتابية، بفعل نقص املوارد ال°رشية وا]لوجس�HكHة، تعجز عن القHام 
Yٕالصدار الرضييب، رمغ توفر الوMاء الرضييب، ؤ�مام النقص يف التوفر Mىل 

لزمني املمسوكة من Eن ôات ٕادارية، ونظرا املعلومات الرضورية عن امل
  .النعدام التÁسBيق بFهنا وبني ٕادارة اجلباية احمللية

ضعف التحصيل الناجت عن قµ املوارد ال°رشية وتعدد املتدrلني  :´لثا
وغياب الربامج املعلوماتية الرضورية حلرص امللزمني Eى امجلاMات الرتابية، 

ه، ا®ي قدره تقر�ر ا`لس اMUٔىل حHث ٕان ارتفاع البايق اسBت�الص
يؤyر لFس فقط  2013و 2009مليار درمه ما بني سBنة  17]لحساYت يف 

Mىل �رجمة مزيانيات امجلاMات الرتابية فقط، بل يعطي فكرة ]لملزمني Mىل 
Mدم ممارسة امجلاMة لسBيادهتا Mىل الرتاب امجلاعي التابع لها، مما يوE حسا 

°Hة بني مجيع امللزمني القاطنني YمجلاMة الرتابية Yنعدام املساواة الرضي 
  الوا�دة؛
تنفHذ توصيات ا]لجنة امللكHة ³س�شارية حول اجلهوية اليت  :رابعا

ٔ�وصت بدمع موارد امجلاMات الرتابية Yلت�يل عن مجموMة من املوارد الرضي°Hة 
صوصية العائدة ]لخزينة العامة ]ýو� Íرسوم ال�سجيل والرضيبة السBنوية اخل

Mىل السBيارات ورسوم اíمترب، Yٕالضافة ٕاىل ٕاMادة النظر يف óسBبة الرضيبة 
  . Mىل القمية املضافة احملو� ]لجامMات وÍيفHة توزيعها

لك هذه احملاور املسBتع[µ اليت جتب معاجلهتا يف ٕاصالح املنظومة 
احلقHقHة القانونية ]لجباÀت احمللية يه اليت من ش�ٔهنا بلورة إالرادة السBياسBية 

ٕالجناح الالمركزية واEميقراطية احمللية، اليت وقف Mلهيا تقر�ر ا`لس اMUٔىل 
  .]لحساYت

  السBيد الرئFس،
  السBيدة والسادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
 تتطلب التمنية وYلتايل ]لتمنية، rالÀ تعترب يه الرتابية امجلاMات

 Mلام مداخHل، بدون Äمنية اكهن Äكون ٔ�ن يعقل فال كربى، مالية جمهودات
 اMUٔىل ا`لس تقر�ر ٕاíهيا ٔ�شار كام – احمللية امجلاMات دÀل املداخHل ٔ�ن

دÀل املداخHل دÀل اجلباÀت احمللية ختصص Uٔداء  %90 ٔ�ن – ]لحساYت
ٕاذن óسBبة قليµ كتبقى . ٔ�جور املوظفني والعامل واملاء والضو والتيليفون

   .]لتمنية وكتبقى لالس��ر
ٕاذن اEو� احلكومة مطالبة ب�ٔن اجلباÀت احمللية rاصها Äكون عندها 
. ضامنة ٕاكج¿ارية امللزمني Yلترصحي Uٔنه ٕاىل rلينا إالحصاء ]لمنتخبني

املنتخبني ما Íيبغيوش خيرسوا الصورة دÀهلم مع املواطنني، وYلتايل كتبقى 
ملنتخبني، ٔ�نه السBياسة طاغية، rاصنا خنرجو من هاذ إالÍراه ا]يل عند ا

�كون ترصحي ٕاج¿اري دÀل امللزمني Yش اجلباÀت �كون عندها قاMدة 
  .قانونية محمية من طرف القانون مايش من طرف اUٔش�اص

وكذË كنطالبو بدمع وزارة اEاrلية ]لم[الس الرتابية Yش ندمعو هاذ 
 Ëطر الكف�ٔة وسن قوانني تلزم كذUٔY ت احملليةÀل اجلباÀالعاملني املصاحل د

Mىل اجلباÀت احمللية و³سBت�الص الرضوري وم�ابعة ا�الفني، فهميت؟ 
وم�ابعة الناس ا]يل Íيقرصوا يف العمل اجلدي دÀل تدبري املوارد املالية 
]لجامMات احمللية، وكن�ٔكدو Yمس الفريق ³سBتقاليل ٔ�ن اجلباÀت احمللية 

Åنه عندUٔ ،لها كام جيبÀور دEاصها تلعب اr  الهÀ26%  ىل الصعيدM
ال ÚسBت�لص وبدون مراقب،  %70الوطين ا]يل ك�سBت�لص، ٔ�ي كذا و

بدون حسFب ٔ�و رقHب، وهذا يشء حقHقة سليب، rاصنا نت[اوزوه 
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  .�حكومة
  .و�راكته تعاىل هللا ورمحة Mليمك والسالم

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  . احملرتم املس�شار ]لسBيد شكرا
  .احملرتم الرئFس السBيد احلريك، الفريق مس�شاري �Uٔد اUٓن اللكمة

        ::::املس�شار السBيد عبد ااملس�شار السBيد عبد ااملس�شار السBيد عبد ااملس�شار السBيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .املرسلني ٔ�رشف Mىل والسالم والصالة الرحمي الرمحن هللا eسم

  السBيد الرئFس احملرتم،
  السBيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السادة القضاة اVUٔالء،
  السBيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

اجللسة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة Yمس الفريق احلريك مب[لسBنا  ©رشفين يف هذه
املوقر يف ٕاطار م�اقشة تقر�ر ا`لس اMUٔىل ]لحساYت، Uٔعرض م�ظور 

  .الفريق ملضامني ونتاجئ هذا التقر�ر
يف البداية، نود ٔ�ن ننوه هبذه املبادرة اليت نعتربها حمطة دسBتورية هامة 

، من rاللها ÚسBتطيع السلطة من اEسBتور 148تطبيقا ملق�ضيات الفصل 
ال�رشيعية إالطالع Mىل معل ا`لس واملساMدة Mىل القHام ب�ٔدوارها 
اEسBتورية، ٕاعامال لقواMد الشفافHة والزناهة يف تدبري املال العام، ويه 
م¿ادرة ٔ�يضا Úسامه يف تعز�ز التفاMل إالجيايب بني املؤسسات اEسBتورية 

ابية، وتف�ح ا`ال ]لسBياسBيني ]لخروج من ال�رشيعية مهنا والتنفHذية والرق
النظرة الضيقة اليت حتمك Mالقة الفاMل السBيايس بتقار�ر ا`لس اMUٔىل 
]لحساYت، واليت اكنت خمترصة يف اUٔفعال القضائية وحتريك املتابعات، 
الس��ر هذه التقار�ر من V�ٔل بلورة �رÅمج معل Úشاريك مع خمتلف 

ديدا يف قطاMات اسرتاتيجية مالية، اق�صادية املؤسسات اEسBتورية، وحت
واج�عية وحقوقHة، وهو ما من ش�ٔنه ٔ�ن ©سامه يف حاكمة Úرشيعية، قد 

  .تضفي Mىل هذه املؤسسات ملسة ٕاجيابية
  السBيد الرئFس احملرتم،

ٕان هذا التقر�ر املتواVد بني ٔ�يدينا ي�سم Yلغىن يف شقHه القميي والمكي، 
يف توجHه  -ال حما�  -حظات وتوصيات، س�سهم rاصة ملا تضمنه من مال

بوصµ صانع القرار العمويم Yملغرب، تفادÀ لٕالÕزالقات احملمتµ اليت قد ت�Áج 
·البا عن غياب رؤية توقعية عقالنية ٔ�ثناء صيا·ة القرارات السBياسBية ٔ�و 

  .إالدارية ٔ�و ·ريها
يت ا®ي ويف هذا السBياق، جندد إالشادة مبضامني التقر�ر املوضوMا

©سBهتدف Âام التقHمي ]لمشاريع والسBياسات العمومHة، م�وخHا إالسBتعامل 
اUٔمïل لUٔموال العمومHة يف تدبري خمتلف القطاMات العمومHة، كام ننوه بعمل 

  .قضاة ؤ�طر ا`لس وMىل رٔ�سهم السBيد الرئFس اUٔول ]لم[لس
        ،،،،السBيد الرئFس

ية اليت رصدها التقر�ر، البد كذË من إالشارة ٕاىل إالخ�الالت املال 
سواء تعلق اUٔمر بطريقة التدبري ٔ�و ال�سBيري ]لعديد من املؤسسات 
العمومHة، ٔ�و من rالل الوضعية اليت رافقت املنظومة الرضي°Hة من هتاون 
يف اUٔداء الرضييب، ٔ�و من rالل غياب الت�ٔطري القانوين خبصوص 

، سواء Mىل مسBتوى إالعفاءات، فاملالية العمومHة تواVه بعض املعيقات
ا�Eن العمويم املرتفع والغري قار، ٔ�و Mىل مسBتوى ا�اطر النامجة عن Mدم 

  .ٕاصالح نظام التقاMد وما × من �ٓ´ر Mىل الوضعية املالية وإالج�عية
ٕاننا يف الفريق احلريك، ويف ظل هذه الظروف والوضعية املالية احلالية، 

تبارشها السلطات العمومHة يف  ومدى مسامهة إالصال�ات الهيلكية اليت
جتويد اUٔداء املايل، نؤكد Mىل ٔ�ن الرفع من جودة التدبري العمويم وٕارساء 
حاكمة جHدة ©شWن ٕا�دى اMEامئ اليت من ش�ٔهنا املسامهة يف جتاوز 

  .التþدÀت اليت تواôها املالية العمومHة
Yلحسا[ ىلMUٔل ٔ�ن ا`لس ا]سó ت ٔ�صبح وال تفوتنا الفرصة دون ٔ�ن

حيظى ب�ٔمهية معنوية Íبرية، لكونه املؤسسة اليت تقوي ثقة املواطن حول 
حمطات تدبري املال العام وحتقHق حاكمة مالية وسBياسBية، Yلرمغ من 
املعيقات اليت تواôه من حمدودية املوارد ال°رشية ارتباطا Y`ال الرتايب ٔ�و 

  .من rالل حمدودية إالماكنيات املالية ا�صصة ×
ويف جمال التحمك يف جعز املزيانية، فٕاننا يف الفريق احلريك نؤكد Mىل 
رضورة إالرتقاء Yحلاكمة وجتويد تدبري املالية العمومHة و�شف املعلومات 
واملصداقHة ووضوح القوانني وال�رشيعات واملساطر واóس[اÂا مع بعضها 

قات العمومHة، البعض وÚشجيع ٕاعامل اEميقراطية ال�شارÍية، مع عقلنة النف
كام ندعو ٕاىل ت°ين مقاربة شامµ يف ٕاصالح املالية العمومHة، والت�Íٔيد Mىل ٔ�ن 
حتقHق شفافHة املالية العمومHة لFس ش�ٔن الفاMلني إالق�صاديني حفسب، بل 
هو ش�ٔن لك مكوÅت ا`متع املغريب من جممتع مدين ومؤسسات اEو� 

  .و�رملان ومواطنني
، وفضال Mىل ٔ�مهية التقر�ر، فٕانه ©سBتوجب Mلينا وارتباطا هبذا اجلانب

�رملاÅ وحكومة ٔ�ن ننكب Mىل معاجلة ٕاشاكلية التحمك يف النفقات العادية، 
والرفع من املداخHل وم�ابعة إالصال�ات اجلبائية اليت تعترب يف �د ذاهتا 
موارد مضنية ال ÚسBتفHد مهنا اخلزينة، مع ٕاعطاء اUٔولوية ٕالشاكلية إالعفاءات 

  .والتحفزيات الرضي°Hة
  السBيد الرئFس احملرتم،

Mىل مسBتوى اجلباÀت احمللية، واعتبارا لٕالخ�الالت املرصودة يف 
التقر�ر، فٕان امجلاMات احمللية حمكوم Mلهيا يف ظل هذه النقائص Yلتبعية 
الهيلكية ]لتحويالت املالية ]ýو�، اليشء ا®ي يؤyر Mىل اسBتقالليهتا املالية 

، ®ا فٕاننا Õرى يف الفريق احلريك ٔ�ن هذه املالحظات اليت رصدها وإالدارية
ا`لس اMUٔىل ]لحساYت جيب r�ٔذها بعني إالعتبار وٕاجياد �لول لها يف 
�دود إالماكÅت املتا�ة من rالل تعديل قانون اجلباÀت احمللية، خصوصا 

اة Mىل مسBتوى الت°سBيط وحتقHق ó³س[ام والرتكزي Mىل الن[اMة واملساو 
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  .والشفافHة وتوضيح الرؤى Eى اخلاضعني ]لرضيبة
ٔ�ما فÓ يتعلق Yلتدبري املفوض، ا®ي مت ا]لجوء ٕاليه Mىل اعتبار ٔ�نه 
رضورة ملþة لرتشBيد نفقات اEو� وضامن اسBمترارية اخلدمات العمومHة 
وحتسني جودهتا، فٕاننا نؤكد Mىل حمدودية هذه التجربة اليت Y�ٔنت عن 

Íبرية ومل Äرق ٕاىل ما اكن م�وقعا مهنا، سواء من حHث  وجود اخ�الالت
  .جودة rدماهتا وال من حHث ٔ�سعار هذه اخلدمات املقدمة

 µخرى واليت رصدها التقر�ر، واملمتثUٔهذا ٕاضافة ٕاىل إالخ�الالت ا
ٔ�ساسا يف جماالت التخطيط وحتديد احلاجHات من طرف امجلاMات الرتابية، 

µ القادرة Mىل حتمل إاللزتامات املنصوص Mلهيا يف وإالف�قار ٕاىل اUٔطر املؤه
  .العقود، خصوصا Mىل مسBتوى وظائف الت�¿ع واملراق¿ة

®Ë، فٕاننا Õرى ب�ٔن هذا ا`ال حيتاج ٕاىل تقومي وٕاصالح من rالل 
توفري الوسائل املادية وال°رشية الالزمة وإالعتناء هبذه اrUٔرية من حHث 

وارها اكمµ، سواء من حHث التخطيط التكو�ن والت�ٔهيل حىت تقوم ب�ٔد
والتق�ني واحلاكمة ٔ�و من حHث الت�¿ع واملراق¿ة، حىت ي�سBىن لهذه امجلاMات 

  .تقدمي rدمات يف مسBتوى طموح امجليع
  السBيد الرئFس،

من ôة ٔ�خرى، ٔ�فرد التقر�ر �زيا Âام لقطاع الصناMة التقليدية كقطاع 
Hا، م�وقفا عند ما يعانيه من اج�عي Yم�ياز ق¿ل ٔ�ن �كون قطاMا ٕانتاج 

ٕاÍراهات حتول دون ٕا�راز الصناMة التقليدية �صناMة قامئة ا®ات، وتعرقل 
  .تزنيل اسرتاتيجيات احلكومة وتضع مس( احلاكمة ٔ�مام صعوYت حتقHقها

، نؤكد Mىل خصوصية "2015رؤية "ف¿خصوص دار الصانع، وMالقة ب
ملوMد احملدد �طط الصناMة هذه السBنة Yعتبارها �ٓخر سBنة مالية ق¿ل ا

، ف¿الرمغ من ارتفاع موارد دار الصانع، ٕاال ٔ�نه "2015رؤية "التقليدية مضن 
، مما ©سBتوجب تقHمي شامل 2015يبقى بعيدا عن الهدف املÁشود يف 

لنتاجئها، مبا يضمن جتاوز الصعوYت والتþدÀت اليت عرفهتا وإالع�د Mليه 
القطاع، وخنص Í®Yر Úسويق املنتوج يف ٕاغناء ٔ�ية سBياسة Vديدة يف 

Yعتباره من الرهاÅت الكربى YلÁسBبة ]لجمعيات املهنية، كام تعمل مؤسسة 
دار الصانع Mىل تفعيل مق�ضيات إالسرتاتيجية يف جمال الرتوجي، سواء Mىل 
املسBتوى الوطين ٔ�و اEويل، ف¿الرمغ من حرص املؤسسة Mىل تنفHذ 

نعاش ا®ي ©شمل املعارض املهنية والت[ارية، الربÅمج السBنوي óUٔشطة االٕ 
وكذا لقاءات رVال اUٔعامل، ٕاال ٔ�نه يف غياب تقHمي نتاجئ هذه التظاهرات 
Yخلارج وتوضيح طبيعة اEمع املادي ا®ي يتلقاه املشارك، فٕان �ٓ´ر مشاركة 
دار الصانع يبقى حمدودا يف تÁشBيط الصادرات وغياب تدابري فعلية لٕالرتقاء 

  .مة وجودة التدبريYحلاك
  السBيد الرئFس احملرتم،

يف جمال الرقابة القضائية، فٕاننا يف الفريق احلريك Õمثن ما Vاء به التقر�ر 
السBنوي ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت، فÓ يتعلق Yٕالجنازات الرقابية حول 
تدبري املنازMات القضائية ]ýو�، ونؤكد خبصوص الترصحي إالج¿اري 

ورة مجع شBتات القوانني املنظمة يف ظل املالمئة مع ]لممتلاكت Mىل رض 
  .الفلسفة اEسBتورية يف هذا ا`ال

يفوتنا ٔ�ن óس[ل ٔ�مهية ما ٔ�قدم Mليه ا`لس Mىل  ومن ôة ٔ�خرى، ال
مسBتوى تدقHق مالية اUٔحزاب السBياسBية وا`متع املدين، مما سFسامه يف 

فافHة والزناهة يف تدبري ÄرشBيد احلاكمة احلزبية وامجلعوية وٕاضفاء طابع الش
  .ماليهتا

فÓ خيص جمال العمران، فٕاننا Õمثن rالصات ا`لس يف هذا     ٔ�ما
القطاع، حHث جسلت مالحظات Mىل مسBتوى حتقHق ٕاجنازات م�واضعة 
مقارنة Yلزتامات الرشكة خبصوص �رامج السكن ³ج�عي املنخفض 

ىل ٔ�ن التقر�ر جسل توجHه التلكفة و³رجتال يف حتديد ٔ�مثان البيع، ٕاضافة إ 
³ح�ياطي العقاري يف ·الب�Fه ٕاىل السكن الرتوجيي، رمغ ٔ�ن Äكوينه لكيا 
من العقار العمويم ورصف مجمل م�ح صندوق التضامن ]لسكىن يف ٕاطار 
 êFمعليات الت�ٔهيل احلرضي ويف السكن الرتوجيي يف بعض احلاالت، ب

املتعلقة مبشاريع السكن ينحرص هدف هذا الصندوق يف متويل العمليات 
³ج�عي و�رامج حماربة السكن ·ري الالئق، ٕاضافة ٕاىل التلكفة ·ري 

  . املضبوطة، فضال عن الت�ٔخر يف إالنتاج فÓ يتعلق Yلسكن ³ق�صادي
خ�اما، ٕاذ جندد التنويه بعمل ا`لس اMUٔىل ]لحساYت، فٕاننا نؤكد Mىل 

اكنيات ]لهنوض ب�ٔدواره الرقابية رضورة العمل Mىل متكني الربملان من ٕام
وال�رشيعية �متكني املؤسسة ال�رشيعية من اسBتقاللها املايل وإالداري حىت 
تصبح رش�اك فعليا ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت يف مراق¿ة وت�¿ع تنفHذ املزيانية 
العامة ومزيانية القطاMات العمومHة، وذË طبقا ملنطوق ومضمون اEسBتور 

  .املتوازن بني السلطالقامئ Mىل الفصل 
  .شكرا السBيد الرئFس

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  . شكرا
 احملرتم، الرئFس السBيد لUٔحرار، الوطين التجمع لفريق اUٓن اللكمة

  .بنقدور اليس

        ::::املس�شار السBيد املعطي بنقدوراملس�شار السBيد املعطي بنقدوراملس�شار السBيد املعطي بنقدوراملس�شار السBيد املعطي بنقدور
  .املرسلني ٔ�رشف Mىل والسالم والصالة الرحمي الرمحن هللا eسم

  السBيد الرئFس،
  زراء،السBيدة والسادة الو 

  السBيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف البداية البد ٔ�ن ٔ�عرب عن سعاديت ب��اويل اللكمة، Yمس فريق 
التجمع الوطين لUٔحرار، ملناقشة عرض السBيد الرئFس اUٔول ]لم[لس 
اMUٔىل ]لحساYت حول دور ٔ�عامل احملامك املالية، وا®ي قدمه السBيد 

 6لحساYت مشكورا ٔ�مام الربملان يوم الرئFس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ] 
ماي، م�وها يف هذا إالطار ما تضمنه التقر�ر من جمهودات بذíهتا احلكومة 
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يف ٕاMادة الروح ]لاملية العمومHة وتعافهيا من rالل إالجراءات اليت اختذها 
محلاية التوازÅت املالية ودمع ³س��ر، وا®ي ي�ٔيت يف ٕاطار تفعيل 

من اEسBتور وٕاقرارًا ملبدٔ� التواصل بني الربملان  148مق�ضيات الفصل 
  .وYيق املؤسسات اEسBتورية، rدمة ]لمصلþة العليا ]لبý العزيـز

  السBيد الرئFس،
ٕان ٕاقرار م¿دٔ� ربط املسؤولية YحملاسBبة جعل من هذه احملطة حلظة 
ٔ�ساسBية ورضورية، متكن السلطة ال�رشيعية من إالطالع Mىل معل ا`لس 

]لحساYت، حHث تتضح الصورة ٔ�مام الربملان من V�ٔل القHام بدوره اMUٔىل 
اEسBتوري اىل Vانب ال�رشيع واملساء� واملراق¿ة وتقHمي ٔ�داء احلكومة، 
تفعيال لقواMد الشفافHة والزناهة يف تدبري املال العام واحلفاظ Mليه من لك 

فسد�ن، إالÕزالقات والت[اوزات، وربط املسؤولية Yلنتاجئ وحماسBبة امل 
  .تفعيال ملبدٔ� احلاكمة اجليدة اليت ٔ�قرها اEسBتور

وحنن يف فريق التجمع الوطين لUٔحرار مككون ٔ�سايس داrل اUٔ·لبية 
مب[لس املس�شار�ن، نؤكد Mىل ٔ�ن ا`لس اMUٔىل ]لحساYت من املفروض 
Mليه ٔ�ن ميارس دوره واخ�صاصاته اEسBتورية اكمµ من V�ٔل تدعمي م¿ادئ 

لشفافHة واحملاسBبة حىت تصبح ثقافة راخسة بني مكوÅت ا`متع احلاكمة وا
معوما واجلهات اليت تتحمل املسؤولية وتدبري الش�ٔن العام Mىل وVه 
اخلصوص وحىت Äكمتل املنظومة الرقابية، من rالل تفعيل خمتلف مكوÅهتا 
ًا بدءا Y`لس اMUٔىل ]لحساYت �هي�ٔة Mليا ملراق¿ة املالية العمومHة، مرور 

Yلربملان واحلكومة والهيئات القضائية، لك يف جمال اخ�صاصاته، Åهيك عن 
 Óت فYمتثل يف ا`لس اجلهوي ]لحساÄ املقاربة اجلهوية لهذه الرقابة، واليت

  .يتعلق مبراق¿ة مالية امجلاMات الرتابية والهيئات التابعة لها
خ�صاصات م�عددة كام ال جيب ٔ�ن نÁىس ٔ�ن هي�Äٔمك املوقرة موÍول ٕاíهيا ا

ٔ�خرى، Äمتثل يف مراق¿ة نفقات اUٔحزاب السBياسBية من V�ٔل ختليق املشهد 
السBيايس الوطين وٕاMادة ³عتبار ]لعمل احلزيب، وكذË ما يتعلق �متويل 
امحلالت ³نت�ابية والترصحي إالج¿اري Yملمتلاكت اخلاص ببعض الف_ات، 

سBيخ م¿ادئ و�ٓليات هبدف الوصول اىل ٔ�كرب قدر ممكن من تدعمي وÄر 
Åاحلاكمة وختليق احلياة العامة ببالد.  

  السBيد الرئFس،
ال ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تناول اUٔرقام اليت Vاءت يف التقر�ر ٔ�و يف لكمة السBيد 
الرئFس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت، فه`ي ٔ�رقام نف�خر هبا وتقار�ر 

ر املوضوMاتية، تضمن تعز�ز مراق¿ة تدبري اôUٔزة العمومHة، ٕاضافة اىل التقار�
 aة، واليت تتوHياسات العمومBمي ]لمشاريع والسHام التقÂ هتدفBسÚ اليت
³سBتعامل اUٔمïل لUٔموال العمومHة وحتسني ٔ�ساليب التدبري املمتزي هبدف 
حتسني y�ٔرها Mىل التمنية ³ق�صادية و³ج�عية لبالدÅ، من rالل 

  . Yتالتوصيات اليت خيلص لها ا`لس اMUٔىل ]لحسا
هذه التوصيات اليت ÚساMد الربملان من rالل تقار�رها حول تنفHذ 
القوانني املالية والترصحي العام مبطابقهتا حلساYت احملاسBبني العمومHني ونتاجئ 

تنفHذ القوانني املالية واملالحظات املن°ïقة عن املفارقة بني التوقعات 
ن يعرف ت�ٔخرا Íبريا، وإالجنازات، هذا إالجراء ا®ي مل �كن مفعال، واك

        .خصوصا ما يتعلق بقوانني التصفHة
  السBيد الرئFس،

لقد تبني لنا Vليا من rالل مضمون التقر�ر ولكمتمك، السBيد الرئFس 
]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت، ٔ�ن هناك مالحظات جوهرية وضعها ا`لس 
اMUٔىل ]لحساYت، هتم النظام اجلبايئ احمليل Mىل الرمغ من إالصال�ات 

ملتتالية، اليت ٔ�دrلت Mليه، واليت ت�سم Yلتجزئة وتعدد الرسوم، مع رضورة ا
البحث عن تعبئة موارد Vديدة دون الزÀدة يف الضغط الرضييب، ٔ�سوة 
Yلنظام اجلبايئ ]ýو�، ا®ي �متزي بعدد حمدود من الرضائب والرسوم، وهنا 

ت( املعمتدة Mىل يت[ىل مليا غياب التÁسBيق بني السBياسة اجلبائية ]ýو� و 
  .مسBتوى امجلاMات الرتابية

ال جيب ٔ�ن نÁىس دعوة ا`لس ٕاىل بلورة م�ظور Vديد ]لجامMات 
 bسوى بتو Ëبة نقل ³خ�صاصات، ولن يت�ٔىت ذÍالرتابية، هبدف موا
الت°سBيط و حتقHق ó³س[ام والرتكزي ٔ�كرث Mىل الن[اMة واملساواة 

وضيح الرؤى Eى اخلاضعني والشفافHة، وكذا بذل جمهود من V�ٔل ت
  .]لرضيبة Mرب القHام مببادرات هادفة لتق¿ل هذه اجلباÀت من طرف امللزمني

    السBيد الرئFس،
ٕان املهام املسBندة ]لمþامك املالية، واليت تناولها التقر�ر م�عددة وVد 

يف ٕاMادة  -ال حما�  -جسBمية، وحتمل Mىل Mاتقها دورا وطنيا سFسامه 
  . ت وملفهوم املسؤولية احلقHقHة³عتبار ]لمؤسسا

وحنن يف فريق التجمع الوطين لUٔحرار ال ©سعنا ٕاال ٔ�ن نؤكد Mىل اEور 
املهم والفعال ]لموارد ال°رشية و ٔ�ن املسامهة يف تطو�رها جيب ٔ�ن Äكون من 
اUٔهداف إالسرتاتيجية ]لم[لس، من rالل توظيف الكفاءات املهنية 

و³خ�صاصات، مع Äكو�ن rاص وم�عدد  الالزمة لتلبية خمتلف احلاجHات
³خ�صاصات، من rالل ³نف�اح Mىل الت[ارب العلمية الرائدة واrUٔذ 
بعني ³عتبار املامرسات واملعايري اEولية املتداو� يف ا`االت الرقابية من 
طرف املؤسسات العليا ]لرقابة، وال اسBت�ين هنا الربملان، ا®ي جيب ٔ�ن 

  .ج، سواء تعلق اUٔمر Yلغرفة اUٔوىل ٔ�و الثانية©سري يف نفس اíهن
ويف اخلتام البد ٔ�ن ٔ�ؤكد داrل فريق�ا Mىل ٔ�ننا óس[ل Yرتياح دور 
ا`لس اMUٔىل ]لحساYت وتفاcM إالجيايب مع الربملان بغرف�يه، وÕمتىن ٔ�ن 
©سBمتر هذا التعاون إالجيايب بني ا`لس والربملان يف ٕاطار الضوابط القانونية 

Eتورية اليت جتمعهامواBس.  
كام نطالب يف اrUٔري داrل فريق التجمع الوطين لUٔحرار احلكومة 
برضورة مضاعفة ôودها حلل معضالت الصþة والتعلمي والسكن ومعاجلة 
اكفة إالخ�الالت اليت تضمهنا هذا التقر�ر املهم جلعل هذه املرافق يف م�ناول 

طلوب، وحىت ©سBتفHد م�ه امجليع املواطنني واملواطنات Yلشلك اUٔليق وامل
  .Yلنظر اىل جحم املبالغ املالية املرصودة لها
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  .وفقمك هللا يف ساdر Âاممك وهللا ويل التوفHق
  .والسالم Mليمك ورمحة هللا

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  . شكرا ]لسBيد الرئFس احملرتم
  .اللكمة اUٓن ]لفريق ³شرتايك

        ::::املس�شار السBيد املصطفاملس�شار السBيد املصطفاملس�شار السBيد املصطفاملس�شار السBيد املصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .الرمحن الرحمي eسم هللا

  السBيد الرئFس،
  السBيدة والسادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  سBيدي الرئFس،

©رشفين Yمس الفريق ³شرتايك مب[لس املس�شار�ن، ومبناسBبة تقدمي 
السBيد رئFس ا`لس اMUٔىل ]لحساYت لعرضه ٔ�مام جمليس الربملان، حول 

من اEسBتور، ٔ�ن  148ال ]لفصل ، تفعي2013تقر�ره السBنوي �رمس سBنة 
óسBتغل هذه الفرصة اEسBتورية، اليت Vاءت تتوجيا لنضاالت القوى 

  .اEميقراطية والوطنية، ملطار�ة هذا التقر�ر مطار�ة ٕاجيابية تفاMلية
  سBيدي الرئFس،

بداية، ال ميك�نا يف الفريق ³شرتايك ٕاال ٔ�ن ننوه Yلعمل اجلاد واملسؤول 
اMUٔىل ]لحساYت ومن rال× لك القضاة الرشفاء  ا®ي يقوم به ا`لس

ا®�ن يبذلون ôود مضنية يف ظل قµ إالماكنيات وصعوبة املهام من V�ٔل 
التقHمي، ويف نفس الوقت تنو�ر مؤسسات اEو� حول واقع تدبري املالية 

  .العامة يف لك مفاصلها
وٕاذ نؤكد كذM Ëىل ٔ�ن هذا العمل املتتايل ]لم[لس اMUٔىل 

ساYت، نعتربه حنن يف الفريق معال Äاكمليا مHدانيا ودسBتورÀ مع دور ]لح 
املؤسسة الربملانية يف الرقابة واحملاسBبة وفرصة لتنو�ر الرٔ�ي العام من V�ٔل 
ٔ�ن �كون املواطن م�تبع وMىل ب�Fة من العمل اجلاد واملسؤول، وم�تبع 

  .كذË مل�ٓل توصيات ا`لس اMUٔىل ]لحساYت و�ٓ´رها
  لرئFس،سBيدي ا

سBنþاول التطرق Uٔمه ما Vاء يف تقر�رمك ونؤكد ٔ�وال ومن rالل 
اس�Bعنا ومتعننا يف عرضمك الواحض عن غياب تصور سBيايس شامل Eى 
هذه احلكومة وغياب املسؤولية السBياسBية والتدبريية من rالل Mدم 

  .الوقوف Mىل تنفHذ توصيات جملسمك، اليت Vاء هبا تقر�رمك السابق
كذË املرور ٕاىل م�اقشة عرضمك دون الت�Íٔيد Mىل الطبيعة ال ميك�نا 

�³رتافHة لعمل ا`لس اMUٔىل ]لحساYت، ا�رتافHة Mلمية دقHقة جتمع بني 
التقHمي وتقدمي البدائل، مبنطق �ريم ٕاىل تصويب إالعوVاVات 
و³خ�الالت اليت تعرفها املالية العامة، فٕان هذه الطبيعة �³رتافHة تضع 

ة ٔ�مام مسؤولياهتا والزتاماهتا من V�ٔل Äكر©س قمي احلاكمة والشفافHة احلكوم

  .واحملاسBبة
  : وانطالقا من ذË س�Áطرق السBيد الرئFس ٕاىل ما ييل

  :الترصحي Yملمتلاكت
ٕاذ óس[ل اسBتغرابنا ٕاىل ما جسc ملخص التقر�ر السBنوي ]لم[لس 

توصل  ، حHث ٔ�شار ٕاىل Mدم8يف صفحته  2013اMUٔىل ]لحساYت لسBنة 
ا`لس بقامئة ب�ٔسامء لك الشخصيات املامثµ رمغ مراسالÄمك التذكريية، فٕاننا 
óشري هنا ٕاىل ٔ�ن اUٔمر يتطلب اختاذ ٕاجراءات صارمة، كام نؤكد Mىل مس�ٔ� 
ٔ�ساسBية يف العالقة Yلترصحي Yملمتلاكت، حHث Cبعنا وواÍبنا ما خرجت 

ب ونية يف Mدم الكشف Mلينا به بعض املنا�ر إالMالمHة من وجود تالع
احلقHقي عن بعض املمتلاكت لبعض الشخصيات يف احلكومة، اليت سBبقت 
ٔ�ن رصحت مبمتلاكهتا، وهو ما يدعو ٕاىل التحقHق وٕاMادة النظر يف بعض 

  .الترصحيات
كام ٔ�ن تقر�رمك يث°ت Yمللموس Mدم التعاطي املبديئ ]لحكومة مع هذا 

ت[ديد الترصحيات مل ©سBتجيبوا من امللزمني ب  %34املبدٔ�، حHث جند ٔ�ن 
  . ®Ë، وóسBبة Âمة من ممن اسBت[اب اكن rارج اVUٔل القانوين

كام óس�شف يف نفس النقطة نية التعمد يف Mدم تفعيل م¿دٔ� الترصحي 
Yملمتلاكت ولو يف شق الترصحيات اUٔولية، كام Vاء يف تقر�رمك، حHث ٕان 

  .هو من الزتم بذË 89مرصح من ٔ�صل  19
ت كذË نية التعمد، السBيد الرئFس، ما Vاء يف تقر�رمك Õ�ٔمك مل وما يث°

تتوصلوا يف جملسمك املوقر Yلتعديالت والتغيريات اليت عرفهتا بعض 
  .إالدارات

وهنا نطرح السؤال عن املراد من هذا التلكؤ يف تنفHذ م¿دٔ� الترصحي 
ضاة Yملمتلاكت، واليت لن خترج إالVابة عن الرغبة يف ٕاثقال وٕاشغال ق

ا`لس عن القHام Yملهام الصعبة املنوطة هبم، ٕاذا ما اعتربÅ ٔ�ن تنفHذ ٕاجراء 
  .الترصحي Yملمتلاكت هو معل تقين

  :مراق¿ة اUٔحزاب وامجلعيات
  السBيد الرئFس، 

ٕاننا يف الفريق ³شرتايك ال ميك�نا ٕاال ٔ�ن ننوه مبا رصده ا`لس اMUٔىل 
ة من طرف اUٔحزاب السBياسBية ]لحساYت خبصوص تدبري املالية العام

وامجلعيات املدنية، فٕاننا نت°ىن التوصيات اليت Vاء هبا تقر�رمك يف هذا الصدد، 
وMىل رٔ�سها رضورة ت�ٔطري الفاMل السBيايس واملدين Mىل ÍيفHة وٕاجراءات 

  . تدبري املالية العامة
ندعو من rالل هذا املنرب اUٔحزاب السBياسBية وامجلعيات املدنية Mىل 

زتام ب�rٔالقHات العمل السBيايس واملدين، نظرا ملا ©شلكه من مدrل ³ل
  .ٔ�سايس حنو املزيد من rلق رشوط الثقة واملصداقHة يف Mالقهتم Yملواطنني

  :تدبري جمال الصþة
  السBيد الرئFس،
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من rالل مقدم�مك حول تدبري قطاع الصþة، فٕاننا ومن rالل م�ابعتنا 
 املوقر يف جمال الصþة وتدبريها، لعرضمك وملا مت رصده من طرف جملسمك

، 2013وrاصة ملخص التقر�ر السBنوي ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت لسBنة 
صفþة `ال الصþة، حHث تناول تقر�رمك  12حHث خصص هذا امللخص 

لFس فقط إالخ�الالت والعيوب والنواقص، بل �شف Yمللموس ومبا ال 
لشامµ وعن ٔ�ي تصور يدع جماال ]لشك عن غياب Cم ]لرؤية السBياسBية ا

اسرتاتيجي ]لقطاع Eى هذه احلكومة، مبا يعين ٔ�ننا ٔ�مام تدبري يويم ولFس 
  :اسرتاتيجي، وميك�نا جرد تعليقات ا`لس مبا يؤكد ما نقول

Mدم توفر الوزارة Mىل خريطة حصية املنصوص Mلهيا يف ٔ�حاكم  -
 من القانون إالطار؛ 21املادة 

 ٕالسرتاتيجية؛غياب تقHمي م�جزات ا�ططات ا -

 غياب نظرة مشولية لعملية هتيئة املؤسسات الصحية؛ -

 وضعية مزرية ]لبHÁة التحتية الصحية؛ -

 قصور Mىل مسBتوى النظام املعلومايت؛ -

 غياب سBياسة حقHقHة لتك�ولوجHة الصþة؛ -

غياب سBياسة Mامة يف Yب التخطيط الق�ناء املعدات البيو طبية  -
 .مع غياب لUٔهداف

ويف Yب  2013ر ا`لس اMUٔىل ]لحساYت لسBنة ؤ�ية قراءة لتقر�
الصþة سوف لن حتيد عن رضورة مراجعة شامµ ]لسBياسة املتبعة Mىل 
مسBتوى هذا القطاع، Mىل اعتبار ٔ�ننا نواVه قطاMا م�ٔزوما، لن يعاجل 
Yلترصحيات الفضفاضة وال YسBتغالل ما مت ٕاجنازه سابقا من طرف 

خلرVات إالMالمHة اليت حتاول Y وال) 1RAMED(السابقة احلكومات 
تغطية واقع احلال بلغة اUٔرقام امللت°سة، رغبة يف اíهترب من املسؤولية 
السBياسBية، فال ميك�نا حماربة الفساد بتعز�ز م�افذ هذر املال العام يف 
خمططات ·ري مدروسة وال عقالنية، ومن هنا ندعو ٕاىل جعل توصيات 

ال مدrال ]لحوار حول ÍيفHة ٕاخراج ا`لس اMUٔىل ]لحساYت يف هذا ا`
  . قطاع الصþة من واقعه السوداوي احلايل

لقد ٔ�ظهر التقر�ر املنجز حول قطاع الصþة eشلك واحض ٔ�نه لFس 
  ..]لوزارة ٔ�ي تصور ٔ�و رؤية ÚشارÍيه مع ٔ�طر هذا القطاع ومكوÅته

  .شكرا السBيد الرئFس

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  . شكرا

ال، ال، .. وال ٔ�رى ٔ�ي ٔ��د من الفريق اللكمة اUٓن ]لفرق اEسBتوري،
  . ال.. ال

  .. اللكمة اUٓن لفريق التþالف ³شرتايك، نفس اليشء
                                                 

1 Régime d'Assistance Médicale 

. دقائق 7اللكمة اUٓن ]لفريق الفHدرايل ]لو�دة واEميقراطية يف �دود 
  . �ٓه، العفو، العفو، العفو، العفو.. ال، ال، ال

  . ٕاذن اليس Mداب عن التþالف ³شرتايك

        ::::سBيد محمد MدابسBيد محمد MدابسBيد محمد MدابسBيد محمد Mداباملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
  .شكرا السBيد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السBيد الرئFس،
 تقدمي مبناسBبة ³شرتايك التþالف فريق Yمس اللكمة ٔ�تناول ٔ�ن ©سعدين

 اEسBتور، من 148 الفصل ملق�ضيات طبقا ]لحساYت اMUٔىل ا`لس تقر�ر
 للك Uٔتطرق ي�سع لن الوقت ٔ�ن وÍ�ٔيد .حظاتواملال اUٓراء بعض Uٔبدي

 بعض حول املقرت�ات بعض س�ٔقدم ®Ë، التقر�ر، يف الواردة القطاMات
  .مهنا

 لتقدمي الربملان ٔ�مام ]لحساYت اMUٔىل ]لم[لس اUٔول الرئFس حضور ٕان
 دور يبلور Uٔنه دال�، من ٔ�كرث × اEسBتور، Uٔحاكم تفعيال السBنوي، تقر�ره

 القرار لعقلنة فعا� ٔ�داة ويعترب ]لربملان، اMUٔىل ا`لس يقدÂا يتال املساMدة
 كام القرار لصانعي ومتنح السBيايس، الفاMل وتوVه Äرشد Uٔهنا السBيايس،

 وتقومي لتقHمي اUٔدوات وتوفر املفHدة، واملعطيات املعلومات من هائال
   .إالÕزالقات وتدارك الهفوات وٕاصالح القرارات
 املؤسسات ٔ�داء تقHمي من ميكن ال�شارÍية املقاربة تعز�زو  تفعيل ٔ�ن كام

 احلاكمة يعزز واحلقويق، و³ج�عي و³ق�صادي املايل الطابع ذات العمومHة
  .قدرها من و�رفع ال�رشيعية
 اMUٔىل ا`لس مسامهة Õرخس ٔ�ن ³شرتايك التþالف فريق يف وهيمنا
 احلاكمة تطو�ر من ميكن اين�رمل كتقليد ال�رشيعي، ا`ال دمع يف ]لحساYت

  .ويقوهيا الربملانية
 الهيئة Yعتباره ]لحساYت، اMUٔىل ا`لس بعمل ننوه ٔ�ن الطبيعي ومن

 رٔ�هيم ويبدوا ليناقشوا اUٔمة ملمثيل ا`ال لف�þه العمومHة، املالية ملراق¿ة العليا
   .العمومHة املالية تدبري حول

 الربملانية ا]لجن تنظمي ٕاىل تيةاملؤسسا الرشاكة هذه تتطور ٔ�ن ون�ٔمل
 حبضور العمومHة املالية تدبري عن ]لمسؤولني �رملانية اس�Bع حللقات ا�تصة

 كام إالشاكليات، لفهم وعنارص توضيþات يقدمون ا®�ن املالية احملامك قضاة
  .اEميقراطية يف العريقة اEول من Mدد يف احلال هو

 املتابعة ت�ٔمني من مزيد حنو ٕاجيابية خطوة لك ب�ٔن م��ٔكدون وحنن
 السلطة وسBيدفع واملسؤولية، الشفافHة ملبد�ٔ  تعز�ز هو واملساء� واحملاسBبة
  .العام املال رصف يف والتبرص اليقظة من مزيد ٕاىل التنفHذية
 والهيئة ال�رشيعية السلطة بني تداولها وÚسهيل املعلومة ت�ٔمني م�ٔسسة ٕان
 املشورة تقدمي rالل من السBنة، مدار Mىل العمومHة املالية ملراق¿ة العليا
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 تفعيل م�ٔسسة جبانب ôة، من اEقHقة، املعلومات وتوفري واUٓراء والنصح
 ]لحساYت اMUٔىل ]لم[لس اUٔول الرئFس تقدمي rالل من السBياسBية الرقابة
 ممثيل ٔ�مام العليا الرقابية اôUٔزة مسؤولية ملبد�ٔ  Äكر©س هو السBنوي ]لتقر�ر
  .اUٔمة

 Mىل املؤمتن الربملان بني املسافة تقريب Mىل حمفز 2011 وردسBت ٕان
 اMUٔىل وا`لس معوما، ³س�شارية وا`الس احلكويم العمل مراق¿ة

 Yلتواصل ©سمح 148 الفصل من اUٔوىل فالفقرة .اخلصوص بوVه ]لحساYت
 الهندسة توôات مع ي��اسب وهذا وحيفزه، السBنة طول Mىل املؤسسايت
   .2011 دسBتور بعد ملا واحملاسBبة الرقابة لنظام اجلديدة املؤسساتية

 اUٔجوبة تقدمي Mىل التنفHذي اجلهاز حتفز اEينامHة هذه ٔ�ن كام
 حكويم قطاع لك هتم اليت والتوصيات املالحظات Mىل واEقHقة املسBتفHضة

 ٕاىل املوôة ³سBت[ابة مذÍرات مع إالجيايب الت[اوب ذË يف مبا �دة، Mىل
   .املالية ووز�ر احلكومة
  الرئFس، السBيد

 تقار�ر rالصات ٔ�مه خبصوص املالحظات ببعض ٔ�تقدم ٔ�ن يل امسحوا
 مبا ]لحساYت، اجلهوية وا`الس اMUٔىل ا`لس ٔ�جنزها اليت التدبري، مراق¿ة

 املقاصة، ومبنظومة التقاMد Yٕشاكلية املتعلقان املوضوMاتيان التقر�ران فهيا
 اUٔحزاب مالية مكراق¿ة احملامك، لهذه اUٔخرى ت³خ�صاصا ٕاىل Yٕالضافة

   :Yملمتلاكت إالج¿ارية التصارحي وت�¿ع وتلقي

 العمومHة املالية تدبري وحسن العام الش�ٔن تدبري سالمة ٕان -
 وتوفري ت�ٔمني - اخلصوص وVه Mىل -  املس�شار�ن جملس من يق�يض

 تيةاملؤسسا الهندسة توôات طموح Úسا�ر وطمو�ة م�قدمة Úرشيعات
 الرتابية؛ امجلاMات Uٔداء تطو�را اجلديدة،

 واملسؤولية الفائقة Yجلدية ]لتعامل مدعو مب[لسBيه الربملان ٕان -
 هذا ويف ]لحساYت، اMUٔىل ا`لس ومالحظات و�ٓراء تقار�ر مع القوية
 السابقة السBنة يف مالحظاتنا تضمنهتا ٔ�ن سBبق اليت ]ýعوة جتديد
 لت�¿ع الغرف�ني بني وخمتلطة مشرتكة ة�رملاني جلن ÚشكHل رضورة حول
 ومالحظاهتا؛ توصياهتا وتفعيل ا`لس تقار�ر

 ]لحكومة التام التعاون تق�يض اEو� مؤسسات ٔ�داء فعالية ٕان -
 واملالية، ³ق�صاد وزارة خصوصا ]لحساYت، اMUٔىل ا`لس مع

 وضامن اخلصوصية احلساYت Yف�þاص يتعلق فÓ مبهامه قHامه ل�سهيل
 ا`لس، قضاة مع واملالية ³ق�صاد وزارة ملصاحل السلس التعاون

 تنفHذ بن[اMة اخلاصة التقار�ر توفري خصوصا املطلوبة، الو´ئق وÚسلميهم
 تنفHذ ظروف حول ]لمملكة العام اخلازن وتقر�ر القطاعية، املزيانيات

 بني رواملمث إالجيايب و]لتاكمل املؤسساتية ]لحاكمة ضامÅ املالية، قانون
 السلطات؛ خمتلف

 تقر�ر "Úرسيب" ٔ�ن Mىل الت�Íٔيد جيب التواصيل، اجلانب ويف -

 بعدة ©سمح ال�رشيعية، الق�اة Mرب مروره ق¿ل الصþافة ٕاىل ا`لس
 انطباMا التقر�ر قراءة تعطي عندما خصوصا موضوعية، ·ري ت�ٔويالت

 مبدى ٔ�ساسا اUٔمر �رتبط فÓ املنتخبة، Yملؤسسات مرتبط الفساد ب�ٔن
 وهو العامالت، وجمالس احمللية ]لم[الس والبعدية الق¿لية املراق¿ة فعالية

 الش�ٔن وتدبري السBيايس العمل يف املشاركة تعز�ز Mىل ©ساMد ال ما
 السBياسBية؛ الطبقة يف الثقة املواطنني فقدان يف و©سامه احمليل،

 مالحظات ٔ�ن Mىل الت�Íٔيد يتعني القضائية، املراق¿ة وخبصوص -
 مزيانية تدبري يف و³نضباط واحلاكمة الشفافHة غياب حول ر�رالتق

 القضائية السلطة اسBتقاللية مطلب مع ó³س[ام متام تÁسجم اEو�،
 ال حىت اسBتقالليهتا، Mىل ينص ا®ي القانون خروج Úرسيع ٕاىل واEعوة
 حملها؛ ·ري يف العمومHة اUٔموال ÚسBتغل

 قوانني تنفHذ حول لسا` لتقار�ر الزم�ية اجلدو� وخبصوص -
 التك�ولوجHات Yٕدماج التعجيل مطلب ٔ�ن Vليا يتضح املالية،

 ٔ�مرا ٔ�صبح واحملاسBباتية املالية الو´ئق حتضري مرا�ل لك يف املعلومHاتية
 ،2015 سBنة م�تصف من نقرتب اليوم ٔ�ننا حبمك ورضورÀ، ملþا

 املتعلقة و´ئقال Yلاكد M�ٔدت واملالية ³ق�صاد لوزارة ا�تصة واملصاحل
 تقدميه احلكومة تعزتم ا®ي ،2012 املالية السBنة �رمس التصفHة بقانون

 �رمس التصفHة قانون مرشوع �هتيئة املرتبطة اUٔشغال ؤ�ن السBنة، هذه
 اسBتغالل وجب ®Ë .2014 ٔ��ريل م�ذ فهيا رشع 2013 املالية السBنة

 مسلسل يف اتيةاملعلومH التك�ولوجHات ٕادماج ي�Hحها اليت إالماكنيات
 بتقدمي املرتبطة اVٓUال تقليص لضامن واحملاسBباتية املالية الو´ئق حتضري

 ونوعيهتا؛ جودهتا من والرفع القوانني هذه

 إالصالح م¿ارشة يتعني التقاMد، ٔ�نظمة دميومة ٕاصالح وخبصوص -
 ]لصندوق الك¿ري املايل العجز ملعاجلة حبزم التقاMد لقطاع الشمويل
 ،2022 ٔ�فق يف اح�ياطياته نفاذ ٕاىل سBيؤدي وا®ي Mد،]لتقا املغريب
Ëالل من وذr به العام القطاع ٔ�نظمة جتميعBمعويم قطب يف العام وش 
 .لUٔسف لUٔسف، لUٔسف، ..يغطي rاص قطب وÚشكHل وا�د

        ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFس    السBيدالسBيدالسBيدالسBيد
   .شكرا شكر،
 اليس تفضل، واEميقراطية، ]لو�دة الفHدرايل ]لفريق اUٓن اللكمة

   .دعيدMة
   .Mداب اUٔسBتاذ كراش

  ..دعيدMة اليس

        ::::دعيدMةدعيدMةدعيدMةدعيدMة    محمدمحمدمحمدمحمد    السBيدالسBيدالسBيدالسBيد    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .الرئFس السBيد شكرا

  الوزراء، والسادة السBيدة
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  املس�شارون، السادة
 الرٔ�ي ٕالبداء واEميقراطية ]لو�دة الفHدرايل الفريق Yمس اللكمة ٔ�تناول

 قاطب ]لحساYت، اMUٔىل ا`لس رئFس السBيد به تقدم ا®ي وم�اقشة العرض
  .اEسBتور من 148 ]لفصل

 اجلديدة اEسBتورية املق�ضيات ٔ�ن ٕاىل ٔ�شري ٔ�ن البداية يف يل وامسحوا
 ٔ�مام السBنوية تقار�رها الوطنية واملؤسسات الهيئات من مجموMة بتقدمي اخلاصة
 العمومHة السBياسات وتقHمي املراق¿ة لتعز�ز اUٔساسBية اUٓليات من �ٓلية يه الربملان
 التوVه هذا وMلينا مجيعا مسؤولية Äكر©س. التدبريية ت³خ�الال وتقومي

YحملاسBبة وMىل  املسؤولية ربط Mىل القامئ بالدÅ، اخ�ارته ا®ي اEسBتوري
  . فصل السلط وÄاكملها

ويف هذا إالطار، Õرى يف الفريق الفHدرايل ]لو�دة واEميقراطية من V�ٔل 
وض داrل ا]ل[ان ا�تصة التغلب Mىل ٕاشاكلية الوقت ٔ�ن تمت م�اقشة هذه العر 

ٔ�وال ق¿ل اجللسة العامة، ٕاليفاء هذه التقار�ر ما ÚسBتحقه من ٔ�مهية، فكHف يعقل 
الصþة، السكن، التعلمي، تنفHذ قانون املالية لسBنة : ٔ�ن نناقش حماور من مïل

، التوازÅت ³ق�صادية واملالية، ٔ�نظمة التقاMد، اóUٔشطة املتعلقة Yلرقابة 2012
لم[لس اMUٔىل ]لحساYت، مراق¿ة امجلعيات، صندوق التمنية القضائية ]

الفالحHة، الترصحي إالج¿اري Yملمتلاكت ومراق¿ة اUٔحزاب السBياسBية، ó�ٔشطة 
اجلباÀت احمللية، التدبري املفوض ]لمرافق العامة (ا`الس اجلهوية ]لحساYت 

املعدات  ، مشاريع بناء وتوسعة وهتيئة املؤسسات الصحية، تدبري)احمللية
البيوطبية من طرف وزارة الصþة، رشكة العمران YلرYط، صندوق التضامن 

  دقائق؟ 7يف .. ]لسكىن و³ندماج احلرضي
  :®Ë، السBيد الرئFس، سBنق�رص Mىل حمور�ن

 اMUٔىل السBيد رئFس ا`لس لقد عرض. احملور اUٔول يتعلق Yلصþة
 هتم املالحظات، من وMةمجم ،2013 سBنة �رمس السBنوي تقر�ره يف ]لحساYت

 ويف العمومHة، اôUٔزة ÚسBيري مراق¿ة جمال يف ا`لس ٔ�جنزها رقابية Âمة 143
العمومHة، وهو تطور ملموس يف Mدد  اUٔموال واسBت�دام التدبري مراق¿ة جمال

، هذه )Âمة 109( 2012و) Âمة 78( 2011املهامت الرقابية مقارنة eسBنة 
تعز�ز ا`لس اMUٔىل ]لحساYت Yملوارد ال°رشية  املهام اليت جيب ٔ�ن يواÍهبا

  .وا]لوجس�HكHة الالزمة لالضطالع مبسؤولياته اEسBتورية
ب��فHذ قانون  اخلاص احملور يف Úسجيلها ميكن اليت املالحظات ٔ�مه ومن

 تعاون املالية واملالحظات املن°ïقة عن املقارنة بني التوقعات وإالجنازات، ضعف
 :]لحساYت من rالل اMUٔىل ا`لس مع يةاملال  وزارة مصاحل
 لسBنة التصفHة بقانون املتعلقة الو´ئق ٕا�ا� يف ت�ٔخر مصاحل وزارة املالية - 1

 ؛)2GID ]لنفقات املندمج التدبري نظام Yلرمغ من( ،2012
 تنفHذ بن[اMة اخلاصة Yلتقار�ر ]لحساYت اMUٔىل ا`لس توصل Mدم - 2

طار نعترب يف الفريق الفHدرايل ]لو�دة ويف هذا االٕ  .القطاعية املزيانيات

                                                 
2 Gestion Intégrée de la Dépense 

واEميقراطية ٔ�ن املصادقة الربملانية Mىل القانون التنظميي ]لاملية ٕاشارة 
سBياسBية ٕالطالق دينامHة إالصالح الشمويل ]لاملية العمومHة وتعز�ز وتقوية 
املراق¿ة الربملانية، وجعل خمتلف املؤسسات والهيئات املعنية Yملال العام 

Àت ومسؤوليات جسBمية ]لرفع من جناMة الرقابة Mىل املالية ٔ�مام حتد
 .العمومHة وحتسني ٔ�داهئا

  السBيد الرئFس، 
 لك عند نتوقف لن ]لفريق الفHدرايل، الزمين ا�صص احلزي لضيق نظرا

 التدبريوووو    و®Ë سBنق�رص Mىل قطاع الصþة التقر�ر، يف الواردة القطاMات
        .احمللية العامة ]لمرافق املفوض

 ما يف اMUٔىل ]لحساYت ا`لس تقر�ر لقد وقفÓ خيص قطاع الصþة، ف
 الصþة وزارة اف�قار Mىل الصحية املؤسسات وهتيئة وتوسعة بناء مبشاريع يتعلق

 كام. 34.09 رمق إالطار القانون من 21 املادة Mليه نصت ملا وفقا حصية، خلريطة
 يف مشغµ ·ري ساسBيةاUٔ  الصحية تقدم العالVات مؤسسة 151 يقارب ما رصد

 ت�¿ع مسBتوى Mىل قصور وجود ٕاىل ؤ�شار التقر�ر    .والقروي احلرضي ا`الني
 Mادة واليت القدمية املس�شفHات ت�ٔهيل ٕاMادة حHث من rاصة املشاريع، ومراق¿ة

            .املطلوبة Yملعايري يفي ال صياÕهتا وÄرمميها Äكون ما
 Äراعي ال اليت املعامرية امميYلتص تتعلق اخ�الالت Mدة Mىل التقر�ر وقف كام
        .املصاحل من العديد يف الصحية املعايري

املؤسسات  من ]لعديد البناÀت �ا� هتاË التقر�ر رصد ذË، ٕاىل ٕاضافة
اrUٔرية، وهو ما  السBنوات يف هبا القHام مت اليت إالصال�ات ³س�شفائية، رمغ

 ا`هودات املبذو� يفضح الواقع الصحي ببالدÅ وضعف احلاكمة Yلرمغ من لك
يف اUٓونة اrUٔرية ٕالصالح هذا الواقع املزري وا®ي × ت�ٔثري Íبري Mىل مسBتوى 

        .Äراجع مؤرشات التمنية ال°رشية Yملغرب
  السBيد الرئFس،

مïل حتقHق ال�سك ³ج�عي والتمنية ال°رشية وتقليص الفوارق ٔ�ولوية 
تقوية وتعز�ز السBياسات كربى يف الربÅمج ³ج�عي ]لحكومة من rالل 

واخلدمات ³ج�عية وتطو�ر ³سBتفادة وتFسري الولوج ٕاíهيا واسBهتداف خمتلف 
الف_ات ³ج�عية eسBياسات هتدف ٕاىل ٕادماج اUٔفراد والف_ات واجلهات يف 
اEورة التمنوية الوطنية، ·ري ٔ�ن إالجنازات ال Äزال بعيدة عن ما مت ³لزتام به يف 

        .يمالربÅمج احلكو
، فٕان %4,14ف¿الرمغ من الزÀدة الطفHفة يف مزيانية قطاع الصþة بÁسBبة 

الصþة ال ©شكو فقط من قµ إالماكنيات املالية، بل من سوء توزيع  قطاع
الكربى بني املراكز احلرضية  البHÁات الصحية واملوارد ال°رشية و³خ�الالت

لعادل ]ل�دمات الصحية من والقروية واملناطق النائية، مما يفرغ شعار الولوج ا
óسمة،  1630ٔ�ي مضمون، فÁسBبة الت�ٔطري الطيب ال تت[اوز طبFب للك 

óسمة، ويبلغ العجز فÓ خيص املوارد ال°رشية بقطاع الصþة  1109وممرض للك 
ممرض، ولقد صنفت املنظمة العاملية ]لصþة  9000طبFب و 6000العمومHة 

خصاصا �ادا ملقديم العالVات،  بýا يف العامل اليت تعFش 57املغرب مضن 
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 1000من املهنيني للك  2,3حHث يوVد املغرب حتت العتبة احلرVة احملدد يف 
ساÍن، كام ٔ�ن هناك غياب Cم ]لبHÁات الصحية اخلصوصية Y`ال القروي، ٕاذ 

  ..من الصيدليات% Ä87متركز Y`ال احلرضي 

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  . شكرا

د املغريب ]لشغل، وال ٔ�رى �ارضا معنا Mىل اللكمة اUٓن `موMة ³حتا
شكرا اليس دعيدMة احملرتم، ؤ�نتقل ٕاىل مÁسق مجموMة ³حتاد .. مييين، ؤ�نتقل

  . الوطين ]لشغل Yملغرب
   .ال، اÕهت`ى الWم

Ëملغرب كذY ة ³حتاد الوطين ]لشغلMشكرا جزيال.. مجمو .  
ج�عية، وال ٔ�رى ٔ��دا، �ٓخر مجموMة، مÁسق مجموMة احلركة اEميقراطية ³

وYلتايل س�ٔنتقل ٕاىل ٕاعطاء اللكمة ]لسادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني، وذË يف 
دقHقة للك وز�ر، Äزيد ٔ�و تنقص، Mىل ٔ�ن ال  15نفس احلصة الزم�ية، ٔ�ي ب 

  .دقHقة 90تتعدوا 
  .شكرا

  .ٔ�بدٔ� YلسBيد وز�ر اEاrلية
  . �ن مشلكميكن ٔ�ن ٔ�عود ٕاىل السBيد وز�ر املالية؟ ما اك

  .س�ٔعود ٕاليمك بعد �ني.. تفضل

        ::::السBيد الرشيق الرض©س، الوز�ر املنتدب Eى وز�ر اEاrليةالسBيد الرشيق الرض©س، الوز�ر املنتدب Eى وز�ر اEاrليةالسBيد الرشيق الرض©س، الوز�ر املنتدب Eى وز�ر اEاrليةالسBيد الرشيق الرض©س، الوز�ر املنتدب Eى وز�ر اEاrلية
  .�ٓ اليس دعيدMة

  السBيد الرئFس احملرتم،
  السBيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

    السBيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
لية ومن س�ٔتدrل يف شقني، ٕان شاء هللا، القضية دÀل اجلباÀت احمل 

  .بعد التدبري املفوض
احمللية، يف البداية، نتقدم Yلشكر اجلزيل `لس  YلÁسBبة ]لجباÀت

املس�شار�ن املوقر ملا يوليه من عناية rاصة جلباÀت امجلاMات الرتابية، 
واليت تعترب ٕا�دى ٔ�مه الراكdز يف مسلسل الالمركزية واEميقراطية احمللية، 
كام كذË ٔ�توVه Yلشكر ]لسBيد الرئFس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت 

التقر�ر ا®ي قدمه ٔ�مام جملسمك املوقر وكذM Ëىل اجلزء ا®ي خصصه Mىل 
]لجباÀت احمللية، حHث C�ٔح الفرصة �تلف الفاMلني ٕالغناء النقاش حول 

  .العرض ا®ي ٔ�لقاه
التقر�ر الصادر عن ا`لس اMUٔىل ]لحساYت حول اجلباÀت احمللية 

�ن القانوين واملؤسسايت اسBتعرض الوضع القامئ eش�ٔهنا وقدم Úشخيصا لٕالطار 
]لرضائب والرسوم احمللية وتقÓH كذË لتدبري خمتلف املتدrلني املعنيني 

  .ومقرت�ني بعض التوصيات وسBبل ٕاصالح هذا امليدان
  حرضات السBيدات والسادة، 

اجلباÀت احمللية تعترب ٕا�دى اUٔولوÀت يف ورش إالصال�ات اجلوهرية 
والرامHة ٕاىل متكني امجلاMات الرتابية من تعبئة اليت اعمتدهتا وزارة اEاrلية، 

مواردها املالية والرفع من قدراهتا التدبريية لتقدمي rدمات ذات جودة Mالية 
  .]لمواطنني

يف البداية، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن املنظومة اجلبائية ]لجامMات الرتابية 
من  عرفت ٕاصال�ا هاما، اسBهتدف متكني السادة املنتخبني احملليني

إالطالع مبسؤولياهتم الاكمµ يف جمال تطو�ر املوارد املالية واجلبائية وضامن 
  . تدبري عقالين لها بغية حتقHق اسBتقاللها املايل

رمغ ٔ�مهية املبادرات وا`هودات اليت قامت هبا الوزارة، واليت تبذلها 
سBتوى كذË امجلاMات الرتابية، ٕاال ٔ�ن م�توج هذه املوارد ال �رىق Mىل امل 
  . املتوa، ويعرف تباينا بني خمتلف امجلاMات الرتابية Mرب Äراب اململكة

لت[اوز هذه الوضعية، اعتربت وزارة اEاrلية تعبئة املوارد اجلبائية 
]لجامMات الرتابية من ٔ�مه الرهاÅت اليت يÁ¿غي ÍسBهبا، ®Ë فقد وضعهتا يف 

  : جراءات والتدابري ٔ�مههاصلب اه�ماهتا اUٔولية، Mرب اختاذ مجموMة من االٕ 

اع�د هيلكة Vديدة لٕالدارة اجلبائية احمللية، تضم Mدة مصاحل خمتصة  -
 مكصلþة الوMاء واملنازMات ومصلþة التحصيل ومصلþة املراق¿ة؛

دمع املوارد ال°رشية Yلكفاءات الرضورية وت°ين �رامج ÄكويHÁة هتم لك  -
املصاحل اجلبائية  ا`االت لفائدة اUٔطر واUٔعوان العاملني يف

 ]لجامMات، وrاصة شفHعي املداخHل؛

 بتدبري امللكفني واUٔعوان املوظفني لتحفزي سBبل ٕاجياد Mىل العمل -
 .اEو� موظفي غرار Mىل احمللية اجلباÀت

ويف هذا الصدد، قامت الوزارة Yٕجناز دراسات هتم تعبئة القدرات 
ٔ�فضت ٕاىل ٔ�ن هذه الو�دات اجلبائية `موMة من امجلاMات الرتابية، واليت 

تتوفر Mىل مادة ج¿ائية ·ري مسBتغµ، ميكن ³سBتفادة مهنا Yلوسائل املتا�ة 
دراسات حول  9وبتحسني طرق تدبري الش�ٔن اجلبايئ احمليل، كام ٔ�جنزت 

: Úشخيص وٕاMادة هيلكة إالدارة اجلبائية احمللية ]لجامMات الرتابية التالية
طن[ة، اجلديدة، الق�يطرة، �ن جر�ر  الرYط، فاس، مرا�ش، ٔ�اكد�ر،

ووضعت رهن ٕاشارة امجلاMات الرتابية منوذج م�تقى . وموالي عبد هللا
]لهيلكة والتنظمي إالدارة اجلبائية احمللية، مصحوY بدليل املساطر ومناذج 
�ٓليات التدبري، بغية حتسFس خمتلف اUٔطراف املعنية Yملسؤوليات امللقاة 

  .Mىل التدبري الرشBيد واملعقلن ]لجباÀت احمللية Mىل Mاتقهم VUٔل حهثم
كام قامت الوزارة بتحيني �رامج التكو�ن من rالل دورات ÄكويHÁة 
ÚسBتجيب لتطلعات اUٔطر واUٔعوان العاملني يف املصاحل اجلبائية، مما مكن 
Mددا Âام مهنا من ³سBتفادة من هذا التكو�ن، كام مت تنظمي دورة ÄكويHÁة 

سؤويل إالدارات اجلبائية احمللية، سواء داrل ٔ�و rارج الرتاب لفوVني من م 
  .الوطين
 العامة املد�رية مع بتÁسBيق الرتابية لٕالدارة العامة املف�شBية قامت كام
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 احمللية اجلبائية إالماكنيات حتديد يتوa معل �رÅمج لوضع احمللية ]لجامMات
 من حتصيc يمت ال ما تدارك Mىل العمل مع الرتابية، ]لجامMات وتعب=هتا

الرضييب،  الوMاء لضبط �ٓليات وضع من ذË ©سBتلزم وما احمللية، اجلباÀت
  . والرYط واEارالبيضاء طن[ة مدن الربامج هذه مشلت وقد

 الرتابية، لٕالدارة العامة املف�شBية به تقوم اليت التف�Fش Âام rالل ومن
 اMUٔىل ا`لس تقر�ر هتضمن ما مع مجملها يف تتقاطع rالصات ٕاىل التوصل مت

  : مهنا ؤ�ذÍر احمللية، اجلباÀت تدبري يف ونقائص اخ�الالت من ]لحساYت

واكالت املداخHل تعرف بصفة Mامة مجموMة من الصعوYت ذات  -
 الطابع التنظميي، تنعكس سلبا Mىل ٔ�داهئا؛

Mدم ٕاحصاء مجيع امللزمني، rاصة املعنيني Yلرمس املهين والرمس  -
 امجلاعية ورمس السكن؛Mىل اخلدمات 

Mدم ³نتظام يف ٕانتاج إالشعارات املتعلقة ببعض الرسوم ويف  -
 حتديد قميهتا كذË؛ 

 ضعف معدل اسBت�الص اجلباÀت احمللية؛ -

 ذات احمللية الرسوم لبعض YلÁسBبة الرضييب الوMاء ضبط Mدم -
 احلرضية اUٔرايض Mىل الرمس Í®Yر هنا ؤ�خص املرتفعة، املردودية

 .بHÁةامل  ·ري
ومن V�ٔل تعممي إالف�þاص اEاrيل ]لجامMات الرتابية، قامت الوزارة 
MYٕداد مHثاق لٕالف�þاص اEاrيل ]لجامMات الرتابية، مرفقا بدالئل مرجعية 
لتنظمي وممارسات Âمة إالف�þاص، مما سBميكن اجلامعات الرتابية من الوقوف 

  . ïل ]لجباÀت احملليةMىل ماكمن اخللل وا�اطر اليت حتدق íYمتثيل اUٔم 
 و�ٓسفي سال من �لك خمتصة و�دات وٕا�داث وجناح جتربة وبعد

  . ذË يف الراغبة الرتابية امجلاMات Mىل التجربة هذه تعممي سFمت واجلديدة،
 مقاربة اع�د بصدد املالية ووزارة اEاrلية وزارة ٔ�ن إالشارة وجتدر

 اجلباÀت بتدبري امللكفة افاUٔطر  اكفة بني املشرتك العمل لتعز�ز ÚشارÍية
 التدبري لضامن الرضورية التدابري واختاذ مبسؤوليهتا القHام Mىل وحهثا احمللية
  . ٔ�واملركزي احمليل املسBتوى Mىل سواء ٕان احمللية، ]لجباÀت اUٔمïل

وÄرÄكز هذه املقاربة Mىل ٕا�داث جلنة Mىل املسBتوى املركزي، Úسهر 
فµH بتحسني تدبري الوMاء والتحصيل وتقدمي Mىل حتديد التوôات العامة الك 

³قرتا�ات العملية وٕاMداد الو´ئق الرضورية لبلورة هذه التوôات، جلنة 
Mىل صعيد العام� ٔ�و إالقلمي لٕالرشاف Mىل تنفHذ وت�¿ع إالجراءات املن°ïقة 
عن ا]لجنة املركزية ورفع تقار�ر حول إالشاكليات والصعوYت اليت قد 

  . �رامج العمل احمللية ٕاىل ا]لجنة املركزية تعرتض تنفHذ
ال تفوتين الفرصة Uٔن ٔ�ذÍرمك ب�ٔن الوزارة بصدد ٕاMداد مرشوع ٕالصالح 
قانون اجلباÀت احمللية وفق مقاربة ÚشارÍية، Äريم ٕاىل توفر امجلاMات الرتابية 
Mىل م�ظومة مالية وج¿ائية ٔ�كرث جناMة، ÚسBتجيب حلاجHات التمنية وت�rٔذ 

عتبار العبء الرضييب وÚشجيع ³س��ر يف ظل املق�ضيات بعني ³

اEسBتورية اجلديدة واملشاريع والقوانني التنظميية ]لجهات والعامالت واUٔقالمي 
  .وامجلاMات

التوزيع العادل ]لامدة الرضي°Hة بني : ويتوa إالصالح بلوغ هدفني اثنني
 س��اط هبا هذه اEو� وامجلاMات الرتابية، Mىل ضوء ³خ�صاصات اليت

  .الو�دات وتوفر امجلاMات الرتابية Mىل موارد ذاتية قارة وم�طورة
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري يف اخلتام ٕاىل ٔ�ن تعبئة وتطو�ر املوارد ا®اتية ]لجامMات 

  . الرتابية رهني بتضافر مجيع ôود املتدrلني يف الش�ٔن اجلبايئ احمليل
  .وV�ٔدد لمك الشكر Mىل ٕانصاÄمك

  السBيد الرئFس،
Õمكلو التدبري املفوض؟  

  السBيد الرئFس احملرتم،
  السBيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  السBيدة والسادة الوزراء،
لقد تطرق تقر�ر ا`لس اMUٔىل ]لحساYت ٕاىل العديد من اجلوانب 
املتعلقة بتقHمي جتربة التدبري املفوض، بدءا ب�شخيص الوضعية، حHث مت 

بعض ³خ�الالت اليت Úشوب هذا اíمنط  Úسجيل بعض إالجيابيات ورصد
  .من التدبري، واليت تتعلق Yجلوانب التنظميية والقانونية والتدبريية

 اه�ما تويل اEاrلية وزارة ٔ�ن Mىل الت�Íٔيد من البد إالطار، هذا يف
 ]لحساYت، اجلهوية وا`الس اMUٔىل ا`لس وتوصيات ملالحظات rاص
 احلاكمة حتسني من متكن حHث Âمة، هبا تقوم يتال املراق¿ة Âام تعترب حHث

 قصد والت�¿ع، املراق¿ة ودمع املفوضة احمللية العمومHة املرافق تدبري جمال يف
  .املعنية لUٔطراف التعاقدية ³لزتامات ا�رتام

جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن العديد من النواقص واملالحظات اليت تضمنهتا 
هوية ]لحساYت، ٕاyر قHاÂا مبهام املراق¿ة يف التقار�ر الصادرة عن ا`الس اجل 

تدبري هذه املرافق، قد متت ٕا´رهتا من طرف و�دات الت�¿ع واملراق¿ة 
املنصوص Mلهيا يف عقود التدبري املفوض، جلنة الت�¿ع واملصلþة اEامئة 
]لمراق¿ة وكذË من Vانب ماكتب اخلربة املسBتقµ يف ٕاطار معليات التدقHق 

  .ا السلطات املفوضةاليت Úرشف Mلهي
وÚسهر مصاحل وزارة اEاrلية، Mىل التطبيق الفعيل ملالحظات 
وتوصيات ا`الس اجلهوية ]لحساYت، حHث تعمل Mىل ٕادراج هذه 
التوصيات بصفة تدرجيية وم�تظمة rالل اج�Mات جلان الت�¿ع واملراجعة 

  .امخلاسBية لعقود التدبري املفوض
  �شارون احملرتمون،حرضات السBيدات والسادة املس 

Vل هذه املالحظات والتوصيات ختص UٔYساس التدبري اخلاص 
Yملفوض هلم، ·ري ٔ�نه يÁ¿غي تقدمي بعض التوضيþات حول إالجراءات 

  .املت�ذة خبصوص إالخ�الالت املتعلقة ٔ�ساسا Yحلاكمة واملراق¿ة والت�¿ع
ف Mىل املسBتوى املؤسسايت وإالسرتاتيجي، فقد مت وضع ٕاصالح هيد

ٕاىل حتسني احلاكمة اجليدة لهذا القطاع، وذY Ëلرشوع يف ٕا�داث 
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مجموMات التجمعات احلرضية، واليت تعهد ٕاíهيا صالحHات امجلاMات الرتابية 
  .يف جمال النقل احلرضي والتطهري وتوزيع املاء والكهرYء

وهيدف هذا إالصالح ٕاىل تعز�ز التعاون بني امجلاMات وrلق جماالت 
جمة اق�صادÀ وجغرافHا، لتخفHض التاكليف وحتسني جودة Äرابية مÁس

اخلدمات، كام سBميكن من جتاوز النقص املرتبط بغياب الشخصية القانونية 
و³سBتقالل املايل ]لسلطة املفوضة؛ مجيع احلساYت البنكHة املتعلقة 
Yلسلطة املفوضة مف�و�ة Yمس املفوض ×، وٕاشاكلية اختاذ القرارات 

ن طرف ا`الس امجلاعية، اليت Úشلك السلطة املفوضة يف ٔ�قرب املتطابقة م
  .اVٓUال، نظرا لعدد امجلاMات املكونة ]لسلطة املفوضة

كام هيدف هذا إالصالح ٕاىل متكني هذه السلطة من ٕا�داث رشاكت 
]لتمنية احمللية، سواء لتدبري حساYهتا، �صندوق اUٔشغال ا�صص íمتويل 

وزيع ٔ�و لتوسBيع جمال تدrلها، ل�شمل ٕاجناز ³س��رات يف جمال الت
املعدات والبHÁات التحتية، وذË يف ٕاطار تعاقدي مع امجلاMات الرتابية 
واEو�، بêF يمت تفويض ³سBتغالل ٕاىل رشاكت rاصة، تقوم ب�سBيري 
املرافق Mىل ٔ�ساس عقد اسBتغالل، وذË مïلام مت الرشوع يف تنفHذه Mىل 

  .مسBتوى النقل احلرضي
متاشBيا مع مرشوع اجلهوية املوسعة، اليت M�ٔلن عهنا Vال� امل(، نرصه و 

هللا ؤ�يده، ويف ٕاطار ٕارساء املنظور اجلديد لتدبري مرافق توزيع املاء 
والكهرYء وتطهري السائل، ومن V�ٔل ضامن توازن اق�صادي واج�عي 
م�دمج ومسBتدام Mىل صعيد لك ôة، مت الرشوع يف ٕاMادة هيلكة تدبري 

  .هذه املرافق، بغية ٕا�داث مؤسسات ôوية ]لتوزيع، م�عددة اخلدمات
ويف هذا إالطار، وبعد التوقHع Mىل العقد الربÅمج بني اEو� واملك�ب 

، انطلقت 2014ماي  26الوطين ]لكهرYء واملاء الصاحل ]لرشب بتارخي 
 مر�µ ٔ�جرٔ�ة هذه إالسرتاتيجية Mىل مسBتوى ôة اEار البيضاء الكربى،

، ٔ�مام صاحب اجلال� امل( 2014شBتÁرب  26اليت Úرشفت YلتوقHع بتارخي 
  .محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده، Mىل اتفاقHة يف هذا الش�ٔن

كام مت ٔ�يضا الرشوع يف تزنيل هذه التجربة Mىل مسBتوى ôة سوس 
  .ماسة، Mىل ٔ�ن يمت تعمميها يف ما بعد Mىل Yيق اجلهات

  حرضات السBيدات والسادة،
فÓ خيص التخطيط وحتديث احلاجHات، فٕانه عند ٕا�رام العقود تمت �رجمة 
³س��رات Mىل ام�داد مدة العقد ³س��رية واملن°ïقة عن دراسات 
ا�ططات املد�رية، واليت بدورها ÄرÄكز Mىل خمططات اíهتيئة العمرانية 

املراجعة اEورية ]لمدن املعنية، كام يمت حتيني هذه الربامج ³س��رية rالل 
  .]لعقود

ومن ôة ٔ�خرى، ويف ٕاطار Úشجيع امجلاMات Mىل التوفر Mىل خمططات 
  ..2008]لتنقالت احلرضية، فقد رشعت الوزارة م�ذ سBنة 

  

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  السBيد الوز�ر،

اÕهتت املدة، ولكن طبعا ]لحكومة ٔ�ن ÚسBمتر، Mىل ٔ�ن خيصم ما تبقى 
  .من املسا�ة إالجاملية ]لحكومة

        ::::اEاrليةاEاrليةاEاrليةاEاrلية    Eى وز�رEى وز�رEى وز�رEى وز�رلسBيد الوز�ر املنتدب لسBيد الوز�ر املنتدب لسBيد الوز�ر املنتدب لسBيد الوز�ر املنتدب اااا
  .الرئFس السBيد شكرا..صايف

        ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFس    السBيدالسBيدالسBيدالسBيد
  . شكرا
  .الوز�ر السBيد تفضل واملالية، ³ق�صاد وز�ر ]لسBيد اUٓن اللكمة

        ::::السBيد محمد بوسعيد، وز�ر ³ق�صاد واملاليةالسBيد محمد بوسعيد، وز�ر ³ق�صاد واملاليةالسBيد محمد بوسعيد، وز�ر ³ق�صاد واملاليةالسBيد محمد بوسعيد، وز�ر ³ق�صاد واملالية
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل rري املرسلني

  Fس احملرتم،السBيد الرئ 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

احلشد ... ، تيظهرين اك�ن �زاف دÀل الناس ٔ�كرث من..السادة القضاة وال
  ..الغفري يف الطابق الثاين

Mىل لك �ال، ٔ�شكرمك، السBيد الرئFس احملرتم، السBيدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، و©رشفين ٔ�ن ٔ�قف ٔ�ماممك جمددا ؤ�مام مؤسسBتمك 
احملرتمة، يف ٕاطار الوفاء Yلزتام احلكومة Yلت�ٔسFس لتعاون بناء مع املؤسسة 
ال�رشيعية، تعاون م¿ين Mىل التواصل املسBمتر واحلوار وتقدمي املعلومات 
واUٔجوبة الرضورية íمتكني املؤسسة ال�رشيعية من القHام بدورها اEسBتوري 

  . معل احلكومةاملمتثل يف املساء� والتقHمي وممارسة الرقابة Mىل
 Cرخيية، حلظة يه صدق، �لك اليوم جتمعنا اليت ا]لحظة هذه ٔ�ن ٔ�عتقد

 م�اقشة هو Vديد، لكن طبعا، دسBتوري معل Vديد، لعمل نؤسس Uٔننا
 بعض Mىل والرد ]لحساYت، اMUٔىل ]لم[لس اUٔول الرئFس السBيد لعرض

 Vات ا]يل تال�ساؤال بعض Mىل ؤ�يضا التقر�ر، هذا يف الواردة املالحظات
  .احملرتمني املس�شار�ن السادة طرف من املناقشة ٕاطار يف

وهاذ ا]لحظة تؤسس ملر�V µديدة Mىل درب Äكر©س ³خ�صاصات 
Uٔن ما مش�Fاش  -اEسBتورية ]لمؤسسة ال�رشيعية، وتعد يف نفس الوقت 

ام�دادا ]لمامرسة اEميقراطية اليت دٔ�بت Mلهيا بالدÅ يف ظل  - يف الفراغ 
اتري السابقة، مما يؤكد ٔ�ن بالدÅ اكنت وال Äزال وسBتظل بالد وبý اEس

  .ودو� املؤسسات
وق¿ل التطرق ]لتفاصيل، ومبا ٔ�ننا Mىل ٔ�بواب شهر رمضان املبارك، ٔ�ود 
بداية ٔ�ن Y�ٔرك لمك هذا الشهر الفضيل، ا®ي ٔ�متىن ٔ�ن يدM crلينا مجيعا 

و³زدهار، حتت القHادة الرشBيدة Yلصþة والعافHة وMىل بالدY Åخلري والêء 
  .لعاهلنا املفدى، حفظه هللا
  السBيد الرئFس احملرتم،

ما بقي Uٔن شفت يش و�د�ن السادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�و 
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  Íيغادروا القاMة،
يف ٕاطار التفاMل مع عرض السBيد الرئFس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل 

التقر�ر من Äمثني  ]لحساYت، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�جسل eشلك ٕاجيايب ما Vاء يف هذا
`هودات احلكومة السBتعادة التوازÅت املاÍرو اق�صادية، يف ظل ظرفHة 

  . اق�صادية Mاملية وٕاقلميية مضطربة
و]لتذكري فقط، فقد بلغ جعز لك من املزيانية واحلساب اجلاري ]لمزيانية 

% 7، بÁسب بلغت Mىل التوايل 2012لUٔداءات ذروته rالل سBنة 
ؤ�نمت تتذÍرون  -اEاrيل اخلام، هذا املسBتوى اكن من الناجت % 9.5و

اكن مسBتوى ينذر Yخلطر، كام ٔ�ن  -املناقشات حتت هذه الق¿ة ٔ�يضا 
 2013التحي�Fات املتتالية لتوقعات املوارد والنفقات �رمس السBنة املالية ل 

ٕاىل �دود شهر ٔ�كتو�ر، ٔ�ي عند تنصFب احلكومة يف óسخهتا الثانية، اكنت 
وتفامق مسBتوى املديونية % 7ل ارتفاع جعز املزيانية ٕاىل ما يفوق تY xÁح�

  %.64ٕاىل 
وعيا مهنا Yالنعاكسات السلبية لهذا املسار ·ري السلمي ]لتوازÅت املاÍرو 
اق�صادية Mىل ³ق�صاد الوطين وMىل ثقة الرشاكء واملس�مثر�ن الوطنيني 

التنقHط، مت اختاذ واEوليني، ويف مقدمهتم املؤسسات املالية ومؤسسات 
  .مجموMة من إالجراءات من V�ٔل تصحيح هذا املسار، كام Vاء يف التقر�ر

ويف هذا إالطار،معلت وزارة ³ق�صاد واملالية Mىل الت�¿ع املنتظم 
  : وشBبه اليويم لتنفHذ املزيانية يف ٕاطار جلنة اليقظة، حHث مت

- Ä ساسUٔY تع[الية، مهتBة من التدابري ³سMيد تفعيل مجموBرش
النفقات، rاصة ما يتعلق مهنا Yلتحويالت لفائدة املؤسسات العمومHة 

مليار درمه من  4ورشاء السBيارات، مما مكن من تقليص ما يناهز 
 هذه النفقات؛

حتسني اسBت�الص املوارد الرضي°Hة،rاصة يف ٕاطار تفعيل  -
من قانون املالية ا]يل صادق�يوا Mليه، ا®ي  10و 8مق�ضيات املادتني 

دى ٕاىل ٕالغاء الزÀدات ٔ�و Úشجيع Úسديد الرضائب Yٕلغاء الزÀدات �ٔ 
والغرامات عن الت�rٔري، حHث بلغ مجموع املبالغ احملصµ يف هذا إالطار 

 مليار درمه؛ 3.4حوايل 

Úرسيع تعبئة اíمتويالت اخلارجHة، وMىل رٔ�سها الهبات املقدمة من  -
يناهز  طرف دول جملس التعاون اخلليجي، حHث متت تعبئة ما

ٔ�وال، ٔ�ن هاذ مايش لكها .. البعض م�مك ميكن ©شوف ٔ�ن هاذي%. 5.2
معليات اسBت��ائية، وٕان اكن التحسن ا®ي وقع لٕالطار املاÍرو 
اق�صادي هو حتسن ]لعمل احلكويم و]لتدبري اليويم ]لاملية العمومHة، 
ويف السBياسة طبعا جيب ٔ�يضا التعامل مع العوامل ³سBت��ائية، راه 

 . داµr حىت يه
اح�ا من ا]يل كنقولوا ٔ�ودي حتسن دÀل إالطار املاÍرو اق�صادي، Vاء 
ٔ�وال وق¿ل لك يشء بفعل معل دءوب وبفضل سBياسة واحضة املعامل 

وبفضل تعبئة لٕالدارة وبفضل تعبئة للك الرشاكء ا®�ن يتعاملون مع 
احلكومة لتخفHض ٔ�و لتقليص من هاذ العجز ]لتوازÅت املاÍرو 

امحلد y، امحلد y، عوامل ٔ�يضا اسBت��ائية، نقولها Vاءت . اق�صادية
  .لتحسني ٔ�و ل�رسيع حتسني هذا إالطار املاÍرو اق�صادي

ٕاذن بفضل هذه إالجراءات متك�ا من ضبط جعز اخلزينة �رمس سBنة 
سBنة % 7من الناجت اEاrيل اخلام، مقابل % 5.2، ٕاىل حوايل 2013
بتقليص جعز املزيانية ٕاىل  2014 ، وتواصلت نفس ا`هودات سBنة2012

4.9.%  
وبفضل سBياسة التحمك التدرجيي يف جعز املزيانية اليت اÕهتجهتا احلكومة، 
فٕان وترية تطور مؤرش معدل مديونية اخلزينة óسBبة ]لناجت اEاrيل اخلام بدٔ� 

  .2014يف الرتاجع، حHث انتقل ٕاىل ٔ�قل من نقطة يف سBنة 
ض Âم يف ٔ�سعار الفائدة، وجتىل ٔ�يضا جتىل هذا التحسن ٔ�يضا يف اخنفا

يف  -وكام Vاء يف عرض السBيد الرئFس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت  -
حتسني ا�Eن العمويم، وهنا تنقولو ب�ٔن اح�ا ا�Eن العمويم مايش كام Vاء 

، ٔ�ن ا�Eن العمويم فÓ يتعلق مببدٔ� جتميع %81يف التقر�ر مايش هو 
  %.66 �دود البياÅت هذا ا�Eن هو يف
  السBيد الرئFس احملرتم،

ٕاننا óس[ل كذY Ëرتياح Äمثني ا`لس اMUٔىل ]لحساYت `هودات 
احلكومة لتقليص جعز مزيان ³داءات ب�ٔكرث من ٔ�ربع نقط م_وية يف ظرف 
سBن�ني، وهذا Íيعكسو ³سBتقرار دÀل الواردات بفضل تقلص الفاتورة 

  .ة ؤ�يضا ارتفاع ³س��رات اخلارجHةالطاقHة وارتفاع الصادرات بÁسBبة Âم
وبناءا Mىل هذه التطورات حتسÁت إالح�ياطات اEولية الصافHة بÁسBبة 

يوم بعد ٔ�ن كنا  23ٔ�شهر و 5، واUٓن، امحلد y، اح�ا يف �دود 20%
ٔ�شهر  4ٔ�قل من : يندر Yخلطر -ٔ�قولها �لك رصا�ة  - وصلنا ٕاىل مسBتوى 

يوم وٕان شاء هللا يف �ٓخر السBنة  23ؤ�شهر  5اUٓن يف . من إالح�ياطات
  .ٔ�شهر 6من املنتظر ٔ�ن نصل ٕاىل 

لك هاذ العوامل املطمئنة واملشجعة جيب ٔ�ن نتþىل Yحلذر واليقظة من 
  . V�ٔل تعز�ز هذا املنحى إالجيايب ملؤرشاتنا ³ق�صادية

óشكر هللا وحنمده سBبþانه وتعاىل Mىل ٔ�مطار اخلري لهذه السBنة، واليت 
هبا واليت سBمتك�نا Yٕالضافة ٕاىل لك العوامل الطبيعية والعمل اجلاد  ٔ�نعم Mلينا

ا®ي نقوم به لتحسني إالطار املاÍرو اق�صادي، وا®ي ٔ�دى ٕاىل انتعاش 
القطاMات ·ري الفالحHة، ٕاذن بفضل هاذ اEينامHة الفالحHة و·ري الفالحHة 

النتاجئ  ، ٕان شاء هللا، وهاذ%5من املنتظر حتقHق منو يفوق هذه السBنة 
الطيبة جيب ٔ�ن Úشجعنا Mىل ٔ�ن Äكون �افزا Vديدا من V�ٔل تطو�ر óسBبة 

  .اíمنو ؤ�يضا جعc ٔ�كرث يعين تنوMا ؤ�كرث ٕادماVا
YلÁسBبة لبعض املالحظات ا]يل Vات يف التقر�ر، املالحظة اUٔوىل 

هنا ٔ�ريد الت�Íٔيد Mىل ٔ�ن ا`هودات . تتعلق ب�Vٔل ٕاMداد قوانني التصفHة
ن طرف احلكومة لتقليص �Vٓال ٕاMداد قوانني التصفHة وتقدميها ٕاىل املبذو� م
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املؤسسة ال�رشيعية داrل اVٓUال القانونية، وذË يف ٕاطار احلرص Mىل 
من القانون  47من اEسBتور ومق�ضات املادة  76تفعيل ٔ�حاكم الفصل 

و التنظميي، ؤ�شكر السBيد املس�شار احملرتم، فعال القانون التنظميي ]لاملية ه
مكسب ورحب Íبري وٕاشارة سBياسBية من طرف احلكومة اليت Vاءت 
Yملرشوع من V�ٔل ٔ�ن ن°ين طبعا قوانني مالية ٔ�كرث شفافHة ؤ�كرث مقروئية 

  .ؤ�كرث سهو� ؤ�كرث سهو� ]لت�¿ع
ٕاذن قلنا يف هاذ إالطار جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ا`هودات مك�ت من 

 التصفHة وٕا�اíهتا Mىل الربملان، جتاوز الت�ٔخر ا®ي اكن يعرفه ٕاMداد قوانني
وYلتايل ا�رتام اVٓUال القانونية احملددة يف السBن�ني ٕالMداد وتقدمي هذه 

 5من ) قوانني التصفHة(القوانني، حHث مت تقليص �Vٓال ٕاMداد هذه القوانني 
 11ٕاىل سBنة وا�دة و 2005سBنوات YلÁسBبة لقانون التصفHة السBنة املالية 

  .2012التصفHة لسBنة  شهر YلÁسBبة لقانون
احملور الثاين يتعلق Yالرتفاع املس[ل Mىل مسBتوى كتµ اUٔجور، تقر�ر 

اللك يعمل م�ني Vا هاذ . Vا ب�ٔن هناك ارتفاع يف مسBتوى كتµ اUٔجور
³رتفاع، هو تنفHذ للك القرارات ولك ³لزتامات ا]يل اrذاهتا احلكومة يف 

مليار درمه، واليت مت  13.2رث من ٕاطار احلوار ³ج�عي، واليت لكفت ٔ�ك
درمه يف  600ٕادراôا يف ٕاطار القوانني املالية، ال داعي ]لتذكري هبا، اك�ن 

الشهر صافHة Uٔجور املوظفني، اكينة رفع احلد اUٔدىن من املعاش، اك�ن الرفع 
، ف�ح جمال الرتقHة ³سBت��ائية من %33من óسBبة حصيص الرتيق ٕاىل 

سBنوات  4تظار من V�ٔل الرتيق Yٕالخ�بار يف rالل حتديث سقف ³ن 
  . 2012اكمµ، وذË ابتداء من فاحت ينا�ر 

. هاذي لكها مك�سBبات ]لموظفني واملوظفات بقطاع الوظيفة العمومHة
طبعا، نعزت ٔ�ن �كون هناك حتسني ملسBتوى اUٔجور يف الوظيفة العمومHة، 

ون �ذر�ن من ٔ�ن جيب ٔ�ن Õك - كام Vاء يف التقر�ر  -ولكن يف نفس الوقت 
Úسا�ر كتµ اUٔجور مسBتوى مالي��ا العمومHة ومسBتوى طاقاتنا من V�ٔل 

 ٓUن ف�ح اUٔ ،ٓفاقUىل التوازن الرضوري ؤ�يضا ف�ح اM فاق طبعا احلفاظ
  .YلÁسBبة لهاذ املوظفني لتطو�ر ٔ�يضا مؤهالهتم

طبعا احلكومة اrذات، يف ٕاطار حسن التدبري، بعض القرارات الالزمة 
حرص ٕا�داث املناصب املالية اجلديدة يف احلاVات امللþة من بني 

والرضورية ]لقطاMات اUٔولوية، Úشجيع حرÍية املوظفني داrل وبني 
القطاMات والوزارية، Úشجيع وت°سBيط مسطرة الوضع رهن إالشارة 
وإالحلاق، ٕاقرار معلية ٕاMادة ان�شار املوظفني، ٕاقرار نظام Vديد ]ل�شغيل 

 ن شاء هللا، مبوجب العقود، Uٔن نعتقد ٔ�نه اUٔملا]يل ·ادي óشوفو، إ 
  .]لمسBتق¿ل YلÁسBبة

هنا ٔ�يضا تعرفون، . احملور الثالث يتعلق Yلتحمك يف نفقات املقاصة
بفضل السBياسة  ملنحى إالجيايبy Y امحلدوعندمك لك التفاصيل فÓ يتعلق 

  . وليةاحلكومHة فÓ يتعلق Yملقا©سة وب�ٔيضا حتر�ر بعض املواد البرت 
 تقليص من العمليات هذه مك�ت وقد مرا�ل، Mىل اكنت هذه طبعا

 ٕاىل 2012 سBنة مليار 56 من املقاصة صندوق دÀل الثقل ٕاطار يف اEمع
   .%24 �هناز برتاجع 2013 سBنة 42.5

 يف Vاء وما اق�صادي املاÍرو التوازن ٕاMادة Uٔن تتواصل سوف طبعا
وهذه نقطة Âة، rاصنا حنرص Mلهيا  ..ٔ�يضا و�رجع فHه الفضل �رجع التقر�ر

ٔ�ن بالدÅ ما ميكن لها Äزيد تقدم ٕاال مبواصµ إالصال�ات، ٕاذن إالصال�ات 
يف لك املياد�ن يه الس°Hل الوحHد من V�ٔل طبعا تث°Hت ³سBتقرار 
السBيايس و³سBتقرار ³ق�صادي و³سBتقرار املايل وعربون Mىل دينامHة 

�ا بصفة Mامة، جيب ٔ�ن �كون هناك مواصµ طبعا اق�صادÅ ودينامHة سBياس� 
  . لهذه إالصال�ات فÓ يتعلق Yملشاريع الكربى

طبعا حىت ميل Äهندرو Mىل السBياسة ³ق�صادية ٔ�نه يف نفس الوقت 
احلكومة ٔ�قرت ٔ�يضا سBياسة اج�عية يف ٕاطار مواصµ �رامج اسBهتداف 

ة الطبية املساMد"و�رÅمج " تFسري"الف_ات املعوزة، rاصة �رامج 
RAMED"  مجÅمج " املبادرة الوطنية ]لتمنية ال°رشية"و�رÅدمع "و�ر

  ".اليتاىم يف كفا� اUٔرامل ا®�ن يتابعون دراسBهتم
  السBيد الرئFس احملرتم،

  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
تلمك ٔ�مه التوضيþات وإالVاYت اليت �yٓرت تقدميها يف ٕاطار الزتام 

ل املق�ضيات اEسBتورية وٕاغناء النقاش خبصوص املالحظات احلكومة بتفعي
الهامة اليت Vاءت يف عرض السBيد الرئFس اUٔول ]لم[لس اMUٔىل 

  . ]لحساYت
 Mىل املس�شار�ن والسادة ]لسBيدات Yلشكر ٔ�تقدم ٔ�ن البد وهنا

 Yلشكر rالهلم من ٔ�تقدم ٔ�ن ٔ�ود كام العرض، هذا مضامني مع تفاMلهم
 التقار�ر لك وMىل القمي عرضه Mىل ]لحساYت MىلاUٔ  ]لم[لس اجلزيل

 ³رتقاء يف س�سامه فHه شك ال مما واليت MYٕدادها، قاموا اليت املوضوMاتية
 Mىل ٔ�كد كام - مجيعا فهدف�ا العمومHة، السBياسات حول النقاش مبسBتوى

Ëيد ذBس السFول الرئUٔق هو - عرضه يف اHاء حتقr³ق�صادي الر 
 حفظه امل(، جلال� الرشBيدة القHادة حتت ومواطن�Fا دÅلبال و³ج�عي

  .و�راكته تعاىل هللا
  .شكرا جزيال

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
crىل تدM يد الوز�ر احملرتمBشكرا الس .  

  .هللا بنعبد اليس املدينة، وسBياسة السكىن وز�ر ]لسBيد اUٓن اللكمة

        ::::السكىن وسBياسة املدينةالسكىن وسBياسة املدينةالسكىن وسBياسة املدينةالسكىن وسBياسة املدينة    ررررن°Hل بنعبد هللا، وز�ن°Hل بنعبد هللا، وز�ن°Hل بنعبد هللا، وز�ن°Hل بنعبد هللا، وز�محمد محمد محمد محمد السBيد السBيد السBيد السBيد 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  السBيد الرئFس احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  زمHاليت زماليئ يف احلكومة،
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  اUٔخوات وإالخوة احلضور،
©رسين ٔ�ن ٔ�تفاMل بدوري مع هذا التقر�ر ا®ي ٔ�جنزه ا`لس اMUٔىل 

 وسBياسة املدينة ؤ�ن ٔ�سطر ]لحساYت يف مواضيع هتم وزارة السكىن
كذM Ëىل ٔ�مهية هذا اíمتر�ن اEسBتوري، ا®ي حنتمك ٕاليه مجيعا Uٔول مرة 
يف هذا ا`لس، ويف ذË ٔ�عتقد ٔ�ننا óسعى مجيعا ٕاىل تعميق املسار 

Åميقراطي ا®ي حنياه يف بالدEا.  
 ا`لس رئFس السBيد قدمه ا®ي التقر�ر يف املالحظات بعض هناك

 املواضيع وهذه السكىن، وزارة هتم الربملان، جمليس ٔ�مام حساYت]ل  اMUٔىل
 الرYط، العمران رشكة حول ..جملس حول ٔ�جنز بتقر�ر ٔ�ساسا Äرتبط
 اUٔمر لكن ]لعمران، ٔ�خرى Cبعة eرشاكت يتعلق فÓ ٔ�خرى تقار�ر ٔ�جنزت
 ]لسكن التضامن بصندوق �رتبط ما وهناك YلرYط، اUٓن ٔ�ساسا يتعلق

  .الصندوق هذا اسBتعامل وÍيفHة الصندوق ذاه وتفعيل
 العمران رشكة العمران مجموMة خضعت اUٔول Yملوضوع يتعلق فÓ فعال،
 اMUٔىل، ا`لس ق¿ل من ÚسBيريها هتم مراق¿ة مراق¿ة، ملهمة Yلضبط الرYط

 تعود ٔ�ساسها فرتة يف ٔ�ي ،2013و 2007 بني ما املمتدة الفرتة يف ذË ومت
 نعمل ٔ�ن يتعني املالحظات من Mدد وهناك احلكومة، هذه معل ق¿ل ما ٕاىل
 YلÁسBبة ب�ٔنه حبيث مدة، م�ذ مت ما وهو ³عتبار، بعني ن�rٔذها ؤ�ن هبا،

 ٔ�ن ٕاىل إالشارة جتدر التقر�ر، ٔ�فرزها اليت الرئFسBية ]لمالحظات
 ق¿ل من rاص Yه�م حظيت قد املس[µ التدبريية والنقائص ³خ�الالت

 مجموMة وتفعيل ٕاMداد ش�ٔهنا يف مت وقد العمران، مجموMة كذاو  الوزارة هذه
 ٔ�مهها تلخيص ميكن اليت وتقHميها ت�¿عها Mىل الوزارة هذه سهرت التدابري من
  :ييل كام

العمل Mىل ٕاMادة Äكو�ن الرصيد العقاري ]لرشكة مبساMدة الوزارة  -
ب الوصية والوزارة املعنية والسلطات احمللية، قصد ³سBت[ابة ]لطل

  املزتايد Mىل السكن؛

اختاذ تدابري الالزمة بغرض احلد من املالحظات املس[µ يف  -
 مHدان تدبري املوارد ال°رشية؛

اختاذ التدابري الالزمة بغرض احلد من املالحظات املتعلقة بتدبري  -
 اUٔوراش واملشرتÀت واختاذ إالجراءات الالزمة لتقومي تدبريها؛

الرشاكء ذات rاصيات م�دجمة  احلرص Mىل اع�د اتفاقHات مع -
eشلك ميكن من ³سBت[ابة لالنتظارات ³ج�عية من الربامج املعمتدة 

 والتþديد اEقHق لتدrالت خمتلف الفاMلني؛

 �دود يف ³ج�عي السكن من املزيد حنو الرشكة óشاط توجHه -
 إالماكنيات ³عتبار بعني �rٓذ�ن املنتوج، من النوع هذا Mىل الطلب

 مبساMدة اEو� عقارات فوق مربجمة مشاريع ٕاطار يف وذË �ة،املتا
 والت[ارية املالية اجلدوى Mىل احلرص مع واحملليني، املركزيني الفاMلني
 يمت عندما Uٔنه Uٔدقق، النقطة هذه عند ؤ�قف النوع، هذا من ]لمشاريع

 rانة يف يصنف ٔ�ن ميكن ما هناك معني، موضوع يف تقر�ر تقدمي
 الواقع هناك ولكن املبدئية، الناحHة من به نتقHد ٔ�ن يتعني اوم املبادئ

 ³ج�عي Yلسكن مرتبطة قضاÀ نعاجل عندما ٔ�نه جيعل ا®ي املر،
 لف_ات سك�ية ٕاماكنيات وتوفري الالئق ·ري السكن ٔ�نواع مجيع وحماربة
 حىت توازن، اUٔقل Mىل فهيا املشاريع هذه Äكون ٔ�ن ميكن Íيف معوزة،

 السكن Mىل فقط نعمتد ٔ�ن الوقت نفس ويف رحبة،م ٔ�قول ال
 ب ©سمى ما ]لموازنة، م�توVات هناك Äكون ال ٔ�ن مبعىن ³ج�عي،

la péréquation، به ٔ�مر وهذاBتحيل، شBفعال انه جيعل مما مس 
 الرتاب ام�داد Mىل وهناك هنا تطور اليت املشاريع من Mدد هناك

 من ميكن مما ،la péréquation من املوازنة من جزء وفهيا الوطين،
 ٔ�ن ذË يعين وٕاال ن�H[ة، ٔ�ية ٕاىل نصل لن وٕاال العمل، نواصل ٔ�ن

 يف لFس وذË التدrالت، هذه لكي شBبه eشلك متول ٔ�ن Mلهيا اEو�
  اEو�؛ م�ناول

اrUٔذ بعني ³عتبار املالحظات الواردة بتقر�ر ا`لس اMUٔىل  -
قطاع rاص، وهناك  -Mام ]لحساYت عند اع�د اتفاقHة رشاكة قطاع

مالحظة تنطبق Mىل مجيع الرشاكت التابعة ]لعمران، ويه املرتبطة 
برتكزي العمل الت[اري Mىل التحصيل وMىل تفويت رصيد املنت[ات 
اíهنائية، ٔ�ي القضاء Mىل ا�زون، ويف لك جمالس املراق¿ة املنعقدة يمت 

ة العمران Mىل التطرق ٕاىل هذه النقطة من V�ٔل فعال ٔ�ن Õرفع من قدر 
ٔ�ن Úسوق ما هو موجود عندها، وفعال حبيث ٔ�نه اليوم يصل هذا 

مليار درمه، وهو م¿لغ Mايل وMايل Vدا،  13ا�زون ٕاىل ما �زيد Mىل 
والعمران الزتمت ب�ٔن تع[ل من Úسويق هذا ا�زون، مبا يف ذM Ëىل 

 مسBتوى رشاكت الرYط؛

لقدمية اليت تعرف اع�د �رÅمج معل ٕالجياد �لول ]لمشاريع ا -
بعض املشالك، وهنا هذه قضية فعال مطرو�ة ويف كثري من احلاالت 
ال Äرتبط Yلرضورة Yلتدrل املبارش ]لعمران، ٕاذ ٔ�ن هناك قضاM Àالقة 

) من اخلمية خرVات مايµ(سBنة،  30سBنة  25سBنة  20تعود ٕاىل 
 يف Mدد امسحوا يل Mىل هاذ التعبري، حبيث ٔ�نه عند óش�ٔهتا مل يمت التحمك

من القضاÀ مبا يف ذË مبلكHة العقار اUٔصل، ٔ�ي اUٔرض ا]يل موجود 
يف Mدد من احلاالت،  -فهيا املرشوع ٕاىل يوم�ا هذا، وYلتايل اسBتþا� 

اسBتþا�  -تعد بعرشات اUٓالف حىت ال ٔ�قول ٔ�كرث، Mاجلنا Mدد مهنا 
لعقار ٔ�و هذه Úسلمي الرسوم العقارية ٕاىل اUٔرس املعنية اليت اق�نت هذا ا

Mام، ويف بعض احلاالت تقع وفHات، وهناك  25ٔ�و  20الشقة ق¿ل 
مشالك مرتبطة Yٕالرث داrل اUٔرس، فعال، Mلام ب�ٔنه يف هذه احلا� 
ميكن ٔ�ن ٔ�قول لمك ب�ٔنه متت معاجلة يف هذه الفرتة اrUٔرية ما �زيد Mىل 

  .دÀلهأ�لف �ا� من هذا النوع، �االت ٔ�رسة ا]يل Mاجلنا املشالك  40
Vد�ر Í®Yر Mىل ٔ�ن رشكة العمران، وMىل غرار Yيق رشاكت ا`موMة، 
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ما ف�ئت تنخرط eشلك Cم مع Yيق الفاMلني احملليني واملركزيني يف 
³سBت[ابة ]لطلب Mىل السكن ³ج�عي والسكن املنخفض التلكفة 

  .واملسامهة يف حماربة السكن ·ري الالئق
ات اليت قد Úشلك خمالفة تتعلق Yلت�ٔديب وفÓ يتعلق ببعض الت[اوز

املتعلق Yملزيانية والشؤون املالية، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ا`لس اMUٔىل 
]لحساYت Mني مس�شارا مقررا يواصل اUٓن العمل دÀلو ٕاىل Vانب 
ا`موMة دÀل العمران، وذË م�ذ م�تصف شهر ماي، وهناك تفاMل من 

سBت[ابة ملا ©شرتطه ا`لس اMUٔىل ق¿ل مؤسسة العمران من V�ٔل ³
]لحساYت Mىل مسBتوى ال�سBيري وتدبري الشؤون املالية وتدبري املوارد 

  .ال°رشية و·ري ذË من القضاÀ املرتبطة Yل�سBيري اEاrيل Yلعمران
م�ذ التوصل Yلتقر�ر اخلاص Y`لس اMUٔىل ]لحساYت يف شهر 

ج�Mات Eراسة وحتليل فربا�ر، قامت مجموMة العمران بعقد Mدة ا
املالحظات الواردة Yلتقر�ر املذÍور، وسBبل تفعيل التوصيات الواردة به، كام 

عقد اج�ع ]لم[لس إالداري لرشكة العمران  2015مت rالل شهر ٔ��ريل 
YلرYط، خصص Eراسة التقر�ر اخلاص ]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت، حHث 

لسBيدة املد�رة العامة ]لرشكة rلص ٔ�عضاء ا`لس Yٕالجامع ٕاىل Äلكيف ا
MYٕداد ورقة معل eش�ٔن التدابري املزمع اختاذها، قصد ³سBتفادة والت[اوب 
مع املالحظات والتوصيات الواردة بتقر�ر ا`لس اMUٔىل ]لحساYت، 
وراسلت وزارة السكىن وسBياسة املدينة يف موضوع مؤسسة العمران، 

اءات املدققة اليت سFمت تفعيلها وتوصلنا Yجلواب وحنن بصدد انتظار إالجر 
Mىل هذا املسBتوى، وYلطبع سBنعمل Mىل التعريف هبا وMىل مراسµ ا`لس 

  .اMUٔىل ]لحساYت يف ش�ٔهنا
 ]لحساYت اMUٔىل ا`لس بتقر�ر �رتبط ما وهو الثاين، املوضوع بقي

 ؤ�ساسBيا احلرضي، و³ندماج ]لسكىن التضامن صندوق مبراق¿ة املتعلق
 ٕاىل التعامل يمت Uٔنه ٔ�سايس، ذË يف احلرضي ³ندماج مس�ٔ� Mىل ٔ�سطر
 م�ذ ٔ�نه واحلال ]لسكن، التضامن صندوق مع ٔ�ننا ٔ�ساس Mىل هذا يوم�ا
 ٕاىل الصندوق هذا اخ�صاصات نوسع ٔ�ن قررÅ احلكومة، هذه جميء

 هتمت اليت الربامج من Mدد وٕاىل املدينة سBياسة ٕاىل ٔ�ي احلرضي، ³ندماج
Ëش، ءبفضا كذFس العFٕالطار فقط ولY ،لسكن ٔ�ي املبينY  .  

وMىل هذا اUٔساس، هناك مالحظات وôت، تعترب ٔ�ن من ôة، 
من . هناك اع�د لكي Mىل صندوق التضامن ]لسكن يف Mدد من املشاريع

الرضوري ٔ�ن نصحح القول ب�ٔن صندوق التضامن ]لسكن معوما يتدrل يف 
اك مساهامت ٔ�خرى ت�ٔيت Mىل هذا Mدد من املشاريع بÁسBبة معينة، وهن

املسBتوى، سواء مساهامت من rالل املتدrل، ٔ�ي ميكن ٔ�ن �كون 
ٔ�و ٔ�ن هناك  ،La péréquationالعمران، من rالل معليات ]لموازنة، 

تدrل من ق¿ل وزارة اEاrلية ومسامهة من ق¿ل وزارة اEاrلية ٔ�و عندما 
ريع تدrل يف ٕاطار يتعلق اUٔمر مايش مبشاريع السك�ية فقط، بل مبشا

  . سBياسة املدينة

 املسBتوى هاذ Mىل الظن ·الب ويف م�عددة، تدrالت اليوم هناك
 صندوق من ت�ٔيت اليت املبالغ من فقط %10 هناك املدينة، سBياسة دÀل

  .املسBتوى هذا Mىل التصحيح وجب وبه ]لسكن، التضامن
وخبصوص ابتعاد الصندوق عن Âمته الرئFسBية YلÁسBبة لبعض 

هناك مالحظات تقول ب�ٔن Mدد من اجلهات .. هات، فÓ يتعلق باجل 
قد �كون هذا املوضوع حصيح، Mلام ب�ٔنه ٔ�ذÍر ب�ٔن . اسBتفادت ٔ�كرث من ·ريها

، مبعىن ٔ�ن 2013، بداية 2012، هناية 2007املالحظة ت�ٔيت YلÁسBبة ]لفرتة 
 ٔ�ساس الفرتة هيم التدبري السابق ]لصندوق، ومعلنا م�ذ ذË احلني Mىل

ٕاعطاء توازن Vديد السBتعامل الصندوق، حىت هيم خمتلف اجلهات، وميكن 
ٔ�ن ٔ�قول لمك ب�ٔنه اليوم، من rالل التوزيع ا]يل معلناه، تقريبا هناك ٕاعطاء 
ٔ�مهية ملناطق Åئية، �دودية يف اUٔقالمي الرشقHة واUٔقالمي اجلنوبية دÀل 

 Mىل ٔ�ن ©شمل تدrل البالد، ٔ�قالمي ج¿لية، حبيث ٔ�نه نعمل اUٓن ٔ�كرث ف�ٔكرث
  .هذا الصندوق خمتلف هذه اجلهات

 اMUٔىل ا`لس ق¿ل من ت�ٔيت اليت Yملالحظة مرتبط هو ما هناك مث
 ؤ�حضى ·اÀته، وعن ماهيته عن ابتعد الصندوق ب�ٔنه ]لقول ]لحساYت،

 ٕاطار يف اليوم ميول الصندوق ٔ�بدا، ال،. السكن بغري مرتبطة مشاريع ميول
 ٔ�نواع اكفة حماربة Vانب ٕاىل اليوم، ميول املايل، لقانونا يف مضمن هو ما

 اUٔحHاء، هيلكة وٕاMادة ]لسقوط و�ٓيل صفHح مدن من الالئق، ·ري السكن
 وا�د عن �زيد ما ٔ�ي املدينة، eسBياسة ©سمى ما ٕاطار يف اليوم يدrل
 وهتم وم�وسطة، كربى مدن يف كربى مشاريع هتم االتفاقHات دÀل 100

 اخ�صاص مصمي يف اليوم يدrل وذË املدن، من Mدد يف جزئية تدrالت
 و³ندماج ]لسكن التضامن صندوق" ٔ�مسوا ا]يل الصندوق، هذا

 املدينة، سBياسة جمال يف تدrالت يتطلب احلرضي و³ندماج ،"احلرضي
 السكن هيم تدrل يف نظل ال ٔ�ن ٔ�ي التدrل، هذا نوسع ٔ�ن ويتطلب

 هتدف اليت يه احلكومة هذه ق¿ل من ومالي املتبعة السBياسة ب�ٔنه Mلام فقط،
 الكرمي، العFش رشوط ٕاجياد مع لكن فعال، السكين، العجز معاجلة ٕاىل

 مما هتيF_ه، Mىل نعمل ا®ي السكن يف ٔ�و اUٔحHاء يف ©سكن ملن YلÁسBبة
 من مزيد يعين مما اUٔحHاء، بني التوازن يعين مما معومHة، جتهزيات يعين

 مدرة ó�ٔشطة ٕادrال يعين مما املسBتفHدة، ]لف_ات بةYلÁسB  ³ج�عية العدا�
  . املدينة eسBياسة اليوم óسميه مبا نقوم ٔ�ننا يعين مما ]rýل،

 حلكومة اخ�يارات ويه معومHة، سBياسBية Yخ�يارات مرتبط ٔ�مر وهذا
 النواب، جملس ٔ�مام عهنا M�ٔلنت كام املوقر، ا`لس هذا ٔ�مام عهنا M�ٔلنت
 توفريه Mىل تعمل وما احلكومة، هذه خ�صاصاتا مصمي من هذا ٔ�ن مبعىن
 يف ٕاذن يدrل العمومHة السBياسات هذه íمتويل الصندوق هذا rالل من

 وrاضع مراقب هو ما ٕاطار يف احلكومة، لهذه ا�و� اEسBتورية املهام ٕاطار
  .]لمراق¿ة اUٓليات من ذË و·ري واملالية وال�رشيعية اEسBتورية ]لمراق¿ة

  .شكرا لمك
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        ::::الرئFسالرئFسالرئFسالرئFس    السBيدالسBيدالسBيدالسBيد
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .شكرا. الصþة وز�ر ]لسBيد اUٓن اللكمة

        ::::السBيد احلسني الوردي، وز�ر الصþةالسBيد احلسني الوردي، وز�ر الصþةالسBيد احلسني الوردي، وز�ر الصþةالسBيد احلسني الوردي، وز�ر الصþة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  السBيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
دrيل هذا ٔ�ن ٔ�تقدم Yلشكر اجلزيل للك املؤسسات ٔ�ود يف بداية ت
Åتورية ببالدBسEل امليض قدما اV�ٔ الها منVساءها ورó واليت يعمل ،

ببالدÅ من V�ٔل ÄرسBيخ دو� املؤسسات ؤ�ذÍر يف مقام�ا هذا ا`لس 
اMUٔىل ]لحساYت، وٕانين ٕاذ ٔ�تقامس مع ا`لس اMUٔىل ]لحساYت ما Vاء به 

، 2013فHه ٕاىل ما ق¿ل سBنة  ®ي Äرجع اUٔمور املذÍورةيف هذا التقر�ر وا
ٕاال ٔ�نين ٔ�ود إالشارة ٕاىل ٔ�نه هناك ٔ�مورا ؤ�مورا Mديدة تغريت م�ذ سBنة 

، ٕاىل �دود الساMة، حHث متك�ت احلكومة من ٕاجنازات وتصحيح 2013
  .بعض اUٔمور اليت س�ٔتطرق ٕاíهيا

رتم، ٔ�وال، املالحظة اUٔوىل من ا`لس اMUٔىل ]لحساYت احمل
مالحظات حول تدبري البناÀت وتوسBيع شBبكة املؤسسات الصحية، 
ؤ�ولها، املالحظة اUٔوىل، Mدم توفر وزارة الصþة Mىل خريطة حصية 

  .مؤسسة حصية ٔ�ساسBية ·ري مشغµ 151ووجود 
 حصيح، ،2013 يف التقر�ر فHه خرج ا]يل الوقت يف حصيح اكن هذا

 رمق املرسوم Mىل 05/11/2014 يوم احلكومة جملس صادق ولكن
 وا�ططات الصحية واخلريطة العالVات عرض تنظمي eش�ٔن 2.14.562

 املعايري وضع ٕاىل املرسوم هذا هيدف حHث العالVات، لعرض اجلهوية
 ]لبHÁات اUٔمïل العادل التوزيع تضمن حصية خريطة ٕالرساء التطبيقHة
 القطاMني يف يعين ني،ا`ال يف ال°رشية ]لموارد طبية البيو ]لتجهزيات التحتية

  .اك�ن اليش فهاذ الوطين، الصعيد Mىل واخلاص، العام
Óبة خيص فBسÁلY الغري الصحية ]لمؤسسات µ2010-2009 مشغ 
 وق¿ل مشغµ، ·ري الصþة وزارة يف حصية مؤسسة Y 252لضبط اكنت
 قامت املتعاق¿ة واحلكومات املتعاق¿ني الوزراء مجيع وتدرجييا ٔ�كرث، اكنت
 151 من العدد اخنفض فHه ت�ÁذاÍرو اليوم �دود ٕاىل ٔ�نه ٕاال ا`هود، دبوا�
 املوارد اكيÁش ما Uٔن مشغµ ·ري حصية مؤسسة فقط 74 �اليا، 74 ٕاىل

 الرمق تنعرفش ما مشغµ ·ري حصية مؤسسة 74 هاذ بني من ؤ�ذÍر ال°رشية،
 Uٔن فهيا، الصþة لوزارة دrل ال ا]يل 10 ل حىت 6 حوايل وليين Yلضبط،

 وما الصحية، اخلريطة يف داrليÁش ما ا]يل Åس بناوها حمسBنني بناوها
 ٕان ي�شغل، لكيش ب�ٔننا جمهودات تنعملو اح�ا هذا رمغ. الوزارة هبا معرتفاش

  .اUٔمور ٔ�قرب يف هللا، شاء

 ما واrا الساكنة فٕان مشغµ، ·ري الصحية املؤسسات وجود رمغ ٔ�نه كام
 من ÚسBتفHد املعنية فالساكنة اUٔطباء، يÁشاك ما Uٔن مشغµ ·ري اكيÁHÁش
 بلغ حHث املتنقµ، الصحية الفرق طريق عن الالزمة الصحية اخلدمات

 القوافل طريق عن وكذا 2014 مïال سBنة rالل م�نقµ فرقة M 280ددها
  .قافµ 287 ،2014و 2012 بني ما Mددها بلغ اليت املتخصصة، الطبية

 املؤسسات هتيئة لعمليات م�دجمةو  مشولية نظرة غياب ٔ�خرى مالحظة
 من اكن �ني يف مرتفعة، �لكفة املس�شفHات بعض ت�ٔهيل وٕاMادة الصحية
  . Vديدة اس�شفائية مبشاريع وتعويضها عهنا الت�يل املفرتض
 ت�ٔهيلها، وٕاMادة الصحية املؤسسات هتيئة بعمليات الوزارة تقوم فعال

 هذه من العديد ت�ٔهيل دةٕاMا �رجمة Mىل ôة من ÄرÄكز مشولية لنظرة وفقا
 ôة ومن ]لقطاع، سBنوÀ ا�صصة املالية املوارد ٕاطار يف املؤسسات،

  . دوليني رشاكء طرف من ممو� �رامج ٕاطار يف ٔ�خرى
 الصحي، العرض توسBيع وترية من الوزارة رفعت فقد ذM ،Ëىل وزÀدة

 يف ،2012 م�ذ 1498 ،2012 م�ذ رس�ر 1498 ٕاضافة متت حHث
 من ٔ�كرث والعقلية النفسBية الصþة خيص فÄ Óزادت اrUٔرية ثالثةال  الشهور

 ،"معر بوÀ"ب الصباح هذا Å�ٔ قلت ا]يل الناس ٕاليواء الرمق هذا Mىل 700
 يف دÀهلم إاليواء مت Yش والنفسBية العقلية UٔYمراض املرىض الناس

  .العمومHة املس�شفHات
 ذاك الوقت، مالحظة ٔ�خرى، غياب سBياسة دوائية، حصيح اكنت يف

اك�ن سBياسة دوائية يف وزارة الصþة Y]لغتني  2015ولكن م�ذ ينا�ر 
العربية والفرóسBية اجلديدة، واح�ا تدرجييا اكينة وا�د ا]لجنة وطنية لتفعيل 
ؤ�جرٔ�ة هذه السBياسة اEوائية، التفعيل فÓ خيص ٔ�مثنة اUٔدوية، ٔ�مثنة 

  .صنع اUٔدوية.. املسBتلزمات الطبية، ٕاخل
مالحظة ٔ�خرى، انعدام خطة Åجعة لصيانة البHÁة التحتية الصحية  اك�ن

 Leووجود العديد من املراكز الصحية املبHÁة مبواد البناء اجلاهزة، 
préfabriqué، ة مبواد البناء اجلاهزة . حصيحHÁبة ]لمراكز الصحية املبBسÁلY

ادة يف وزارة الصþة، اختذت الوزارة قرارا les préfabriqués MYٕيعين 
بناهئا مايش ·ري القرار دÀلنا، مجيع الوزراء السابقني، حHث مت ٕاMادة بناء 

  .مؤسسة، والبايق سFمت �رجمته وفق إالماكنيات املالية املتا�ة 374
جمهود . مالحظات ٔ�خرى حول تدبري املعدات الطبية ا]يل Âمة Vدا

، ولكن rاص تدبري املعدات الطبية مل يواÍبه ت�ٔهيل إالطار القانوين، حصيح
 Y ،19/09/2013لضبط يوم 2013نذÍر يف هذه اجللسة ٔ�نه ٔ�واخر 

املتعلق  84.12صادقمت يف الغرف�ني اUٔوىل والثانية Mىل القانون رمق 
هذا قانون واك�ن مراسBمي تطبيقHة دÀلو، املرسوم رمق ، YملسBتلزمات الطبية

د م�اشري ا]يل هذه لكها مراسBمي زائ.. ، ٕاخل2.14.607، املرسوم 2.14.562
وتوVد Mىل صعيد اجلهات مصاحل . خرVاهتا الوزارة فÓ خيص هاد الصيغ
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مع و�دات Cبعة لها  SABEM3اíمتوينات والبناÀت والتجهزيات والصيانة 
Mىل مسBتوى املندوبيات واملس�شفHات، ملكفة بت�¿ع وصيانة البHÁات 

  .والتجهزيات البيوطبية
 من الوقائية ٔ�و إالصالحHة ]لصيانة Åجعة سBياسة غياب r�ٔرية مالحظة

 وYجلودة دامئة بصفة واملسBتع[µ العادية الصحية اخلدمات توفري V�ٔل
 يف الصيانة رشاكت مع املندوبيات مسBتوى Mىل التعاقد يمت املطلوبة،
 الصيانة، خيص فÓ املطروح املشلك ٕاطار؟ صفقات Mالش ٕاطار، صفقات

 ميكن الوزارة، هبا Äلكف ميكن الصيانة دÀل النوع وا�د اك�ن نوMني، اك�ن
 Ä�ٔلكم �طبFب، Å�ٔ - اUٔمور بعض يف الصيانة هذه وليين الناس، جنيبو لها

 مïال الك¿رية البيوطبية التجهزيات يف جHنا ٕاذا ٔ�ما ساهµ، – �طبFب معمك
Scanner الïم PET Scan الïم L’IRM4، ش ما هاذيÁليش ميك 

 Í la carteيد�ر  وا�د لك Uٔن دÀلها، نةالصيا يمت ٔ�نه وزارة ٔ�ي من وا�د
électronique, puceلوÀس ما عندك ما دFه، تقHرشكة رشكة ·ري فe 

 فهيم تزنيدو عروض، طلب �لينا ما فوقاش ٔ�نه قرار اrذينا ولهذا ٔ�خرى،
 lesالرشكة ا]يل كت°Hع يه ا]يل كتعرف ا]يل عندها  ذيك Uٔن الصيانة،

cartes électroniques  ة لضامن ٕاىل �ٓخرHالت وقائية وٕاصالحrه بتد
  . اسBمترار اشBتغال املعدات واôUٔزة طبقا EفاÄر التحمالت

وóشري ٔ�نه يف ٕاطار ٕارساء م¿ادئ احلاكمة وحتسني تدبري املوارد 
املوضوMة رهن ٕاشارهتا، تقوم بوزارة الصþة Mرب املف�شBية العامة مبراق¿ة 

ٕالجراءات الالزمة واف�þاص املؤسسات الصحية، حHث قامت واختذت ا
Âمة تف�Fش املصاحل  Â115مة تف�Fش املصþات اخلاصة و 264فÓ خيص 

  .الصحية العمومHة
r�ٔريا، ٔ�قول ٔ�ن املشالك ا]يل ÍيعFشها القطاع، قطاع الصþة، يه 
مشالك هيلكية، يه مشالك بHÁوية، يه مشالك معيقة، rاصها رؤية 

 ٔUY لها وفني اح�ا واحضة، وهاذ الرؤية ٔ�ؤكدها ٔ�ماممك اكينةÀت دÀولو
ؤ�شBنو ابغينا، فني بغينا نوصلو، وÍيفاش ·ادي نوصلو، لكن البد من 
التدرج يف اUٔجرٔ�ة، راه الزربة يف هاذ امليدان هذا Yلرتاكامت Yملشالك ما 

  . غيد�ريش
r�ٔريا امسحوا يل، ٔ�مثن من Vديد ؤ�جسل eشلك ٕاجيايب لك ما Vاء به 

ؤكد الزتام�ا rUٔYذ بعني ³عتبار املالحظات يف التقر�ر دÀل إالخوة، ون
الواردة يف التقر�ر ا`لس اMUٔىل ]لحساYت، سعيا من الرفع من مردودية 

  .املنظومة الصحية وحتسني اخلدمات الصحية لفائدة املواطنات واملواطنني
  .شكرا Mىل حسن ٕاصغاdمك، والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
 . كرا، السBيد الوز�ر احملرتم، Mىل تدrلمكش

                                                 
3 - Service d'Approvisionnement, Bâtiments, Equipements et de la 
Maintenance. 
4 Imagerie par Résonance Magnétique  

اللكمة اUٓن ]لسBيدة احملرتمة وز�رة الصناMة التقليدية و³ق�صاد 
  :³ج�عي والتضامين

السBيدة فاطمة مروان، وز�رة الصناMة التقليدية و³ق�صاد ³ج�عي السBيدة فاطمة مروان، وز�رة الصناMة التقليدية و³ق�صاد ³ج�عي السBيدة فاطمة مروان، وز�رة الصناMة التقليدية و³ق�صاد ³ج�عي السBيدة فاطمة مروان، وز�رة الصناMة التقليدية و³ق�صاد ³ج�عي 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني
  السBيد الرئFس،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء،
  احلضور الكرمي،

©سعدين و©رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٕاىل امجليع Yلشكر و³م�نان Mىل مدى 
³ه�م ا®ي تولونه óUٔشطة و�رامج قطاع الصناMة التقليدية ودار الصانع، 

Fيد الرئBول مؤسسة دار الصانع، كام ٔ�شكر الشكر اجلزيل السUٔس ا
]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت والسادة القضاة Mىل املالحظات والتوصيات 

  . البناءة اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن Äرفع مردودية معل مجيع الفاMلني يف القطاع
  : ؤ�تقدم بعنارص اجلواب اUٓتية Mىل املالحظات

Yلفرتة  - كام تعلمون  -ٔ�وال، تقر�ر ا`لس اMUٔىل ]لحساYت يتعلق 
اليت مت  2015، كام البد من التذكري ب�ٔن رؤية 2012و 2008بني املمتدة ما

، مك�ت القطاع 2007فربا�ر  20توقHع Mىل عقد الربÅمج اخلاص هبا بتارخي 
من التوفر Mىل �ٓلية Âمة لتطو�ره، وrلقت دينامHة ٕاجيابية داcr، كام ٔ�نه 

ة مك�ت وبغض النظر عن اUٔرقام واملنجزات احملققة، فٕان تفعيل هذه الرؤي
فرق العمل Yلوزارة من ٕاغناء جتر�هتا ومعارفها، سÓB يف جماالت التخطيط 
والتدبري والعمل امجلاعي، كام مك�ت هذه اEينامHة من تعبئة شBبكة واسعة 
من الرشاكء من Äمثني مواطن القوة ورصد إالÍراهات ووضع احللول املالمئة، 

فÓ خيص التوôات  اليشء ا®ي من ش�ٔنه املسامهة يف توضيح الرؤية
  .املسBتق¿لية

، 2015ٕاىل  2007سBنوات من  8ٕاذن فزمن تنفHذ هاذ الرؤية هو 
سBنوات، كام هو مقرر يف الرؤية، ومع ذY ،ËسBت��اء  10ولFس 

مت جتاوزها ٔ�و مت  2015الصادرات، فٕان Yيق اUٔهداف اليت �ددهتا رؤية 
  .حتقHقها ٔ�و Úسري حنو التحقHق

هدف املتعلق Yلقمية املضافة ]لقطاع، حHث ٔ�نه ٕاىل Yلفعل، مت جتاوز ال 
مليار دÀل اEرمه، يف �ني ٔ�ن  5.6مت حتقHق زÀدة بقمية  �2013دود 

ماليري دÀل اEرمه، كام مت جتاوز الهدف  4إالسرتاجتية اسBهتدفت زÀدة 
مقاو�،  300اخلاص Yملقاوالت الصغرى واملتوسطة، وا®ي نص Mىل بلوغ 

و�دة ٕاىل �دود  800ملقاوالت الصغرى واملتوسطة فاق حHث ٔ�ن Mدد ا
  . 2014هناية 

، 2015مت كذË ٕاجناز �رامج مل Äكن مسطرة ٔ�ساسا يف ٕاطار رؤية 
ٔ�لف صانع  M30ىل غرار حمو اUٔمHة الوظيفHة اليت اسBتفاد مهنا حوايل 
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كام مت تعممي خمططات التمنية اجلهوية . وصانعة Mرب �رÅمج حتدي اUٔلفHة
Mة التقليدية Mىل مجموع الرتاب الوطين، عوض ست خمططات اليت ]لصنا

فÓ خيص الهدف املتعلق Yلتكو�ن املسBمتر، فقد مت . نصت Mلهيا إالسرتاجتية
  .حتقHقه

، فٕان ٔ�هداف Y2015ملقابل، وMىل بعد سBن�ني من Cرخي اÕهتاء رؤية 
حنو إالجناز،  ٔ�خرى Íرمق املعامالت إالجاميل وال�شغيل والتكو�ن املهين Úسري

 53مليار درمه، ومت rلق  20.2بلغ رمق املعامالت  2013فٕاىل �دود هناية 
من  2014ٔ�لف م�خرج ٕاىل �دود  30ٔ�لف م�صب شغل، كام مت Äكو�ن 

م�ظومة التكو�ن املهين Yلقطاع، وهكذا و�لك وضوح وت�Íٔيد، جفميع 
الصادرات، اUٔهداف Úسري حنو التحقHق، بل هناك ما مت جتاوزها YسBت��اء 

حHث يتضح اليوم ٔ�ن الهدف املسطر لها مل �كن واقعيا، حHث ٔ�نه لFس من 
املعقول ٔ�ن نتوقع تطو�ر رمق معامالت التصد�ر سBنوÀ مبعدل تطور سBنوي 

سBنوات، يف �ني ٔ�نه  10مرات Mىل مدى  10ومضاعف�ه % 30يصل ٕاىل 
Íرمق  مت اسBهتداف معدالت منو ٔ�كرث واقعية YلÁسBبة ]لمؤرشات اUٔخرى،

وال�شغيل بÁسBبة % 9املعامالت إالجاميل املتوقع منو سBنوي بÁسBبة 
من رمق % 92، هذا مع العمل ٔ�ن املعطيات املتوفرة تبني ٔ�ن 2.9%

معامالت القطاع حتققه السوق اEاrلية، وYملقابل ال تتعدى حصة السوق 
  .، مبا فهيا السBياح والتصد�ر%8اخلارجHة 

Eراسات اليت ٔ�وحضت Mىل ٔ�ن الوôة اUٔرقام تدمعها نتاجئ بعض ا
الطبيعية ]لمنتوج التقليدي يه السوق اEاrلية، وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن 
بعض العوامل اخلارVة عن القطاع اكUٔزمة ³ق�صادية العاملية، اكن لها y�ٔرها 
Mىل وضعية صادرات الصناMة التقليدية، هذا مع إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذه 

، حHث جسلت óسBبة اíمنو r2014الل سBنة الصادرات عرفت انتعاشا 
  .2013مقارنة مع % 14زائد 

وقد لعبت مؤسسة دار الصانع دورا هاما يف ٕاطار اسرتاجتية Äمنية 
القطاع، سÓB فÓ خيص شق إالنعاش والرتوجي، ٕان Mىل املسBتوى اEاrيل 

نذÍر Mىل س°Hل املثال ا`هودات املبذو� لولوج شBباكت . ٔ�و اخلار�
 ع العاملية، واليت توجت بعملية ال�سويق مبراكز جتارية كربى مïلالتوزي
KDV ،و ب�ٔملانيا la Fayetteساóو بفرHarrods ،جنلرتاYٕ البحث وكذا 

 و�رÅمج Yخلارج املغربية اUٔسابيع ٕاىل ٕاضافة هذا. Vديدة ٔ�سواق Mىل
 وMرب Yرزة ٔ��داث Mدة يف واملشاركة بýان بعدة اUٔعامل رVال لقاءات

  .مïال" بالدي صنعة" كربÅمج إالMالم، ائلوس
 فٕان املكïفة، واóUٔشطة الربامج هذه مع Yملوازاة ٔ�نه ٕاىل إالشارة جتدر

 رٔ�سها Mىل إالÍراهات، ببعض حمفوفا اكن "الصانع دار" مؤسسة معل
 Mدد ٔ�ن حHث اUٔوراش، خمتلف مببارشة الكفµH ال°رشية املوارد حمدودية

 حرضات فكرة، �Eمك ولتكون ٕاطار، 13 يتعدى ال املؤسسة ٔ�طر
 85 من ٔ�كرث Mىل و©سهرون وينظمون يد�رون فهم والسادة، السBيدات

 ٔ�سBبوع 12 ٕاىل 7 بني ما تتطلب معلية لك ٔ�ن Mلام سBنة، ولك سBنوÀ معلية

 ملزمة والسادة، السBيدات حرضات نفيس، V�ٔد وÅ�ٔ والتحضري، لٕالMداد
  .واحملرتم املوقر املنرب هذا من والتقد�ر التحية rالص هلم ٔ�قدم ٔ�ن

وفÓ خيص املالحظات والتوصيات اليت Vاء هبا تقر�ر ا`لس اMUٔىل 
]لحساYت، مشكورا، قصد حتسني مؤسسة دار الصانع وتطو�ر ٔ�داهئا 
]لمهام ا�و� لها، ويف ٕاطار تفعيلها لهذه التوصيات، فٕان املؤسسة م�ك¿ة 

راءات العملية لتحسني ٔ�داهئا üٔداة Mىل القHام مبجموMة من التدابري وإالج
فاµM يف جمال Äروحي م�توج الصناMة التقليدية Yملغرب واخلارج وضامن 

  :حاكمة جHدة يف ÚسBيريها، وتت[ىل هذه إالجراءات فÓ ييل

 مجيع يف ومواÍبهتا "الصانع دار" ó�ٔشطة �تلف التقHميية اEراسة ٕاجناز -
 ó�ٔشطة لتقHمي وذË ،واEويل الوطين الصعيد Mىل التظاهرات

 الصناMة م�توVات لرتوجي Vديدة فرص عن والبحث املؤسسة
 التوôات مع متاشBيا العاملية، UٔYسواق خصوصا التقليدية،

 ؛2015 رؤية التقليدية الصناMة لقطاع إالسرتاتيجية

 وضع �ٓلية Vديدة لتحسني نظام املراق¿ة اEاrلية ]لمؤسسة؛ -

داري وجلنة ÚسBيري املؤسسة يف املواعيد احلرص Mىل انعقاد ا`لس االٕ  -
 التنظميية؛

Äكïيف ٕارشاك غرف الصناMة التقليدية وفHدرالية مقاوالت الصناMة  -
 التقليدية يف الربامج الرتوجيية اليت تقوم هبا املؤسسة؛

بلورة اتفاقHة رشاكة مع املك�ب الوطين املغريب ]لسBيا�ة من V�ٔل  -
 تضافر اجلهود الرتوجيية بني قطاMني؛

إالMداد لتنظمي دورات ÄكويHÁة لفائدة الصناع التقليديني ومقاوالت  -
 الصناMة التقليدية، يف جمال ال�سويق والتواصل وتق�يات البيع؛

 تنظمي دورات ÄكويHÁة لفائدة املوظفني يف ٕاطار التكو�ن املسBمتر؛ -

 من الرفع هبدف ومتوقعها "الصانع دار" مؤسسة هيلكة يف النظر ٕاMادة -
 املنتوVات وÚسويق Äروجي يف فعالية ٔ�كرث دور عطاهئاوإ  ٔ�داهئا

  .Yخلارج ٔ�و EYاrل سواء التقليدية،
  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  . شكرا ]لسBيدة الوز�رة احملرتمة

 الربملان مع العالقات وز�ر السBيد ..اUٔسBتاذ م�دrل، Uٓخر اUٓن اللكمة
  .املدين وا`متع

 Bالس Bالس Bالس Bيد عبد العز�ز العامري، وز�ر العالقات مع الربملان وا`متع املدينيد عبد العز�ز العامري، وز�ر العالقات مع الربملان وا`متع املدينيد عبد العز�ز العامري، وز�ر العالقات مع الربملان وا`متع املدينيد عبد العز�ز العامري، وز�ر العالقات مع الربملان وا`متع املدينالس::::        
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  شكرا السBيد الرئFس احملرتم،
  السBيدة والسBيد الوز�ر،
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  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
 تدبري Mىل óشكرك بغيت الرئFس، السBيد البداية، يف Å�ٔ احلقHقة، يف

 فهيا نزنل احلقHقة يف حلظة يف Uٔننا الرؤساء، السادة ؤ�شكر اجللسة، هذه
 178 الفصل يف Vا ا]يل املق�ىض هاذ اEسBتور، مق�ضيات من Âم مق�ىض
 اEميقراطية املامرسة تعز�ز حمطات من Âمة حمطة يف ٔ�ننا Íيعطي وا]يل

Ëل مث السلط بني التعاون ٔ�وال، العالقات، ٕاطار يف وكذMالتفا 
 السBيد ]لحساYت، اMUٔىل ا`لس تورية،اEسB  املؤسسات املؤسسايت،

 بني مشرتكة Vلسة يف óUٔشطته عرضا قدم اMUٔىل ]لم[لس اUٔول الرئFس
 ا`لس ٔ�عضاء بني �دة Mىل جملس لك يف نناقش حنن وها ا`لسني،
 ٕاطار يف ٔ�ساسBية حمطة احلقHقة يف فه`ي Yلتقر�ر، ورد ما احلكومة ؤ�عضاء
 ٕاطار يف لبY ÅýلÁسBبة Âم دميقراطي يدلتقل  وتدشن املؤسسايت، التفاMل

  .اجللسة هذه �رجمة Mىل ف�ٔشكرمك املؤسسات، خمتلف تنظم اليت العالقات
Ëيد قدمه ا®ي التقر�ر مبضمون ننوه ٔ�ن البد وكذBس السFول الرئUٔا 

 بني النقاش ٕاطار يف ميك�ا ·ادي احلال، بطبيعة وا]يل، ،2015 ماي 5 يف
 Mىل وتفعيلها التوصيات هذه Mىل ]لوقوف احلكومة وبني ال�رشيعية املؤسسة

  .الواقع ٔ�رض
 ٔ�ماممك ٔ�تقدم ٔ�ن البد الن°Hل، ³سرتاتيجي الهدف هذا من فانطالقا

 اجلوانب بعض Mىل الضوء Úسلط ٔ�ن ش�ٔهنا من اليت التوضيþات ببعض
 ]لحساYت، ]لم[لس اMUٔىل اUٔول الرئFس السBيد عرض يف وردت اليت

ÓBيتعلق ما الس Yاملدين `متع.  
 يتطرق ٔ�ن Vديدة م¿ادرة هذه احلقHقة يف Uٔنه ٔ�شBيد ٕانين نقول rليين

 ٕاطار يف املهم ا`ال هذا ٕاىل ]لحساYت اUٔول الرئFس السBيد وتقر�ر عرض
 متويل وMىل امجلعيات متويل Mىل Yلرقابة مرتبط ا]يل ال�شارÍية، اEميقراطية

 ]لحساYت اMUٔىل ا`لس Eى ةrاص rلية ٕا�داث وكذË املدين، ا`متع
 راسل Íونو وكذË امجلعيات، متويل Mىل الرقابة ٔ�ي املوضوع، هباذ تتعلق
 عندها ا]يل امجلعيات حول معطيات ليه تعطى Yش املعنية اجلهات خمتلف
 وبعد معطيات، قاMدة تيد�ر Yش العمويم، اíمتويل حول العامة، املنفعة
Ëنوي �رالتقر  وا�د يصدر يويل ·ادي ذBمبعىن املوضوع، هذا حول الس 
  .. ٕاخل السBياسBية اUٔحزاب متويل Mىل العامة املراق¿ة اكن �ٓخر

 مايش لها ننظرو وrاصنا دÀلو املراق¿ة مت ·ادي املدين الفاMل هاذ اUٓن،
 ٔ�مهيته، Mىل YحملاسBبة املسؤولية وربط ٔ�مهيته Mىل احملاساYيت املنظور من

 Yب من كذË × ننظرو لكن YحملاسBبة، وليةاملسؤ  ربط �كون ٔ�ن Âم وهو
 املدين الفاMل وفعالية القطاع هذا فعالية من Õرفعو Yش مجيع كنتعاونو ٔ�ننا

Ëن كذUٔ ل مطلب هذاÀامجلعيات د .  
 ا]يل ٔ�ن Mامة الصورة وا�د كتكون اUٔسف، اكمل مع امجلعيات،

 Mىل -  مجلعياتا بعض مع وóشBيطة فاµM كتكون ا]يل امجلعيات فهيا Íيختلط
 Yملقابل عندو تيكوóش ما ولكن متويل، كتلقى ا]يل مهنا البعض -  �ال لك
 البد املدين املسBتوى Mىل الفرز وا�د �كون Yش فهذا اUٔرض، Mىل ٔ�داء

  .ا`ال هذا يف ٔ�سايس دور × سBيكون التقر�ر هاذ ب�ٔن ؤ�ؤكد
ات ]ýمع ولوج امجلعي �58لك ت�Íٔيد املسBتوى التارخيي ٔ�نه م�ذ ظهري 

ا`متع اEمع العمويم عرف Äرامك وتطور، وrاصنا نقر ب�ٔنه مع املبادرة الوطنية 
]لتمنية ال°رشية �دثت وا�د احملطة ٔ�ساسBية، ٔ�وال، يف بتوسBيع ا`ال Mىل 

املسBتوى ا`ايل والرتايب وكذM Ëىل مسBتوى احلجم دÀل اíمتويالت 
  .املغربو³ن�شار دÀلو Mىل مسBتوى Mىل خمتلف م�اطق 

كام ٔ�ننا óشBيد ٕاذن ب�ٔ·لب التوصيات اليت Vاء هبا تقر�ر ا`لس اMUٔىل 
]لحساYت يف هذا ا`ال، ونعترب Mىل ٔ�ن هذا ٔ��د املطالب اUٔساسBية ليك 
نت[اوز اUٔحاكم ³نطباعية Mىل بعض امجلعيات ٔ�و العمل املدين eشلك 

ن ôة، كذË الت[اوب Mام، كام نؤكد Mىل ٔ�ن الرتامك إالجيايب يف املامرسة م
الرسيع املطلوب عند القطاMات احلكومHة، املؤسسات العمومHة وامجلاMات 
احمللية مع ما ورد من توصيات هو ا®ي من ش�ٔنه ٔ�ن �رفع من احلاكمة 

  .والشفافHة يف تدبري اíمتويل دÀل القطاع ٔ�و دÀل ا`متع املدين
 قطاMا ٔ��دثت امل احلكومة ٔ�ن Mىل ٔ�ؤكد ٔ�ن البد اخلصوص، وهبذا
 ٕاطار يف الربملان مع العالقة املدين، ا`متع مع Yلعالقة ملكف حكومHا

 ال�شارÍية، اEميقراطية ٕاطار يف املدين ا`متع مع والعالقة اíمتثيلية اEميقراطية
 اخ�صاصاهتا، يف حمددة يه ا]يل املهام هذه من انطالقا الوزارة انطلقت

 بقضاÀ املهمتة املدين ا`متع ومجعيات كومةاحل بني العمل تÁسق ٔ�هنا ٔ�وال،
 والسهر الوزارة، اخ�صاص جمال يف حكومHة ·ري واملنظامت العام الش�ٔن

  .óشاطها ومواÍبة وت�¿ع حاكمهتا تعز�ز Mىل
ومن ôة ´نية، التعاون مع الهيئات واملنظامت إالقلميية واEولية يف جمال 

ين، مع مراMاة اخ�صاصات اخ�صاص الوزارة مع مجعيات ا`متع املد
  .القطاMات احلكومHة اUٔخرى

،Ëمور من كذUٔتغل ا]يل املهمة اBلهيا ك�شM ،داد ويه الوزارةMٕا 
 حكومHة ·ري واملنظامت املدين ا`متع جبمعيات املتعلقة احلكومHة السBياسة

  . الوزارية القطاMات Yيق مع بتÁسBيق العام، الش�ٔن بقضاÀ املهمتة
دÀل املهام و³خ�صاصات، مت تنظمي يف، ٕاطار Úشاريك يف هاذ إالطار 

Úشاوري، حوار وطين حول ا`متع املدين، وا]يل يعترب يف احلقHقة جتربة 
 243رائدة يف جمال اEميقراطية ال�شارÍية يف بالدÅ، وهاذ الورش ٔ�فرز لنا 

مهنا Âمتة مب[ال اíمتويل دÀل امجلعيات وطرق  %40توصية، كتضمن 
  .دÀلو يف املسBتق¿ل التطو�ر

  السBيد الرئFس احملرتم،
ٕاننا، وٕاذ نؤكد Mىل ٔ�مهية ما تضمنه التقر�ر وا®ي هو موضوع املناقشة، 
والعرض ا®ي هو موضوع املناقشة، فٕاننا óشري ٕاىل ٔ�نه هناك وا�د Mدم 
املواÍبة دÀل ال�رشيع دÀلنا، مع ما عرفه جمال العالقة والرشاكة بني اEو� 

املدين من تطور Mىل املسBتوى امليداين وا`ايل، حHث يعترب اíمتويل وا`متع 
العمويم ٔ�مه العوامل يف هاته العالقة دÀل الرشاكة بني اEو� وا`متع 
املدين، فٕاذن ال�رشيع دÀلنا rاصو يواÍب هاذ التطور ا®ي �دث يف ٕاطار 
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تفعيل ويف هاذ إالطار، M�ٔدت الوزارة اقرتا�ات من ش�ٔهنا . الرشاكة
  .ال�رشيع يف هذا ا`ال، من rالل مرشوع املدونة دÀل ا`متع املدين

وميكن ٔ�ن نقول ب�ٔن ٔ�مه ما rلص ٕاليه احلوار الوطين حول ا`متع املدين 
  :يف موضوع اíمتويل، قضاÀ من بFهنا

 من قانوين، وصل عندها مجعية، للك حق هو اEمع اعتبار ٔ�وال، -
 اEمع؛ حقها

 rاصو Mام، مال هذا. الشفافHة لقواMد خيضع ٔ�ن اEمع اذله البد ´نيا، -
 واحملاسBبة؛ الشفافHة ملبادئ خيضع

 ·ري الطوعي العمل خصوصية ³عتبار بعني اrUٔذ من البد ´لثا، -
 هذا. رحبي طابع عندها ا]يل مؤسسات مع معاه كتعاملش ما الرحبي،

 ذهه مراMاة فالبد املدين، ا`متع يف Íي�دموا م�طوMني Åس
 اخلصوصية؛

- ،Ëيف والعدا� إالنصاف معايري هناك �كون ٔ�ن من البد رابعا، كذ 
 اEمع؛ توزيع

- Ëيف احلق املدين ا`متع حول الوطين احلوار ٔ�فرزه ما بني من وكذ 
 املايل اEمع دÀل Yملعلومة مïال rاصة معلومة املهم ]لمعلومة، الولوج
 مؤسسة، ٕاىل مؤسسة من اEمع معايري. اEمع دÀل املعايري وضبط

 جامMة ٕاىل حملية جامMة من حكويم، قطاع ٕاىل حكويم قطاع من
  .اEمع دÀل املعايري هاته يف مشرتكة قواMد Äكون ٔ�ن البد حملية،

  السBيد الرئFس احملرتم،
مواÍبة مع ما جرى من حوار وا�رVات دÀلو، احلكومة والسBيد رئFس 

، اختذ فHه Mدة تدابري 2014 مارس 05احلكومة ٔ�صدر مÁشورا بتارخي 
هتدف ٕاىل دمع مراق¿ة اسBت�دام اUٔموال العمومHة وتفعيل التوصيات السابقة 

  .]لم[لس اMUٔىل ]لحساYت يف جمال مراق¿ة اíمتويل العمويم ]لجمعيات
كام ٔ�ن الوزارة M�ٔدت مرشوع مدونة احلياة امجلعوية، وهو مرشوع يف 

ار الوطين حول ا`متع املدين، احلقHقة Âم، Íيجمع ٔ�مه خمرVات احلو 
مسBتحرضا يف ذË ما متت إالشارة ٕاليه سابقا، وخيصص يف جمال اíمتويل 

الرشااكت مع . اك�ن الرشااكت واك�ن املنح: العمويم، ميزيه ٕاىل صنفني
امجلعيات واملنح ا]يل تعطى ]لجمعيات مع ضبط لك ذË بضوابط Úشلك 

  . اسBبة وربط اEمع بتحقHق النتاجئالشفافHة يف اEمع وربط املسؤولية Yحمل
 Yلنتاجئ اEمع هذا �ربط ٔ�ن يÁ¿غي مشاريع، ٕاطار يف دمع تتلقى مجعيات

 لها احملددة الرشاكة هذه ٕاطار يف امجلعيات هاته ٔ�جنزت ماذا اUٔرض، Mىل
Ëاكفؤ كذÄهنا؟ الفرص وFمعروض هو ا]يل املرشوع فهذا تقد�رينا ويف ب 
  :ٔ�ساسBيني هدفني ٕاىل هيدف صادقةامل مسطرة ٕاطار يف اUٓن

ٔ�وال، تنظم اEمع واíمتويل العمويم يف ٕاطار الرشاكة وضامن املساواة  -
 وÄاكفؤ الفرص يف الوصول ٕاىل املوارد واملعلومات؛

´نيا، حتديد مفهوم شامل ]لرشاكة بني اEو� وامجلعيات يف اجتاه  -
ورية Äكر©س دور امجلعيات يف حتقHق اUٔهداف ذات القمية اEسBت

  .واملق�ضيات اجلديدة املتعلقة EYميقراطية ال�شارÍية
  السBيد الرئFس احملرتم،

البد ٔ�ن ٔ�شري كذË، وحنن يف هذه املناقشة، ٕاىل ٔ�نه اكنت مجموMة من 
إالجراءات اختذهتا الوزارة يف هذا الش�ٔن، وهتدف ٕاىل الرفع من احلاكمة 

  .والشفافHة ]لمتويل دÀل امجلعيات
 ملرشوع املصادقة، مسطرة ٕاطار يف عرض، مت اUٓن هٔ�ن هو يشء ٔ�ول
 وتÁسBيق ت�¿ع UٔYساس تتوىل وزارية،-بني جلنة ٕا�داث ٕاىل هيدف مرسوم
 املدين ا`متع م�ظامت مع التعاون تطو�ر V�ٔل من الوزارية القطاMات ôود

 �ا� Mىل شامل تقر�ر ٕاMداد هبدف اEسBتورية، ب�ٔدوارها قHاÂا وضامن
  . املدين ا`متع

 هذه وكنظن تقر�ر، rاصنا املدين العمل واقع حول معطيات اUٓن
 تقر�ر ٔ�يدينا بني عندÅ �كون ·ادي هللا، شاء ٕان ٔ��دثت، ٕاذا ا]لجنة
 متويالت اكنت سواء اíمتويالت، وخصوصا املدين ا`متع �ا� حول شامل
 يف ]لمناقشة عرضه ٔ�فق يف ]لجمعيات املوôة ٔ�ج�بية متويالت ٔ�و وطنية

  .لربملانا
،Ëداد يف ³نطالق هو الثاين إالجراء كذMنوي تقر�ر ٕاBوطين س 

 بني املوجودة الرشاكة Mالقة فعالية من الرفع بغاية الرشاكة وضعية حول
 يونيو يف الصادرة اUٔول، الوز�ر السBيد مذÍرة ٕاىل اس��ادا واEو�، امجلعيات

2003.  
ه اUٓن هناك البداية يف ٕاجراء ´لث Âم كذË يف ٕاطار الشفافHة، هو ٔ�ن

ٕا�داث موقع ٕالكرتوين ]لرشاكة بني اEو� ومجعيات ا`متع املدين، سFسامه 
eشلك فعال يف حتقHق م¿دٔ� الشفافHة واحلاكمة والولوج ]لمعلومة و]لمعلومات 
املرتبطة EYمع العمويم، وهاذ املوقع ·ادي يقدم معطيات حول اíمتويل 

دمات واملعلومات اليت حتتاôا مجعيات العمويم والرشااكت وخمتلف اخل
  . وم�ظامت ا`متع املدين يف هذا ا`ال

وبطبيعة احلال ·ادي خييل امجلعيات ت��افس، انطالقا من �راجمها 
  . ومشاريعها يف الولوج ٕاىل هذا اíمتويل ا]يل هو ٔ�سايس

  احملرتم، الرئFس السBيد
 ٔ�عطت اليت املناقشة، هذه خ�ام ويف اجللسة هذه خ�ام يف وحنن

 تفاMلها يف احلكومة ٔ�عضاء وبني احملرتم ا`لس مكوÅت بني دميقراطيا حوارا
 اMUٔىل ]لم[لس اUٔول رئFس ]لسBيد عرض من اكن ما صدر ما مع

 �لك سBتقوم احلكومة ٔ�ن وMىل ٔ�ننا Mىل ٔ�خرى مرة ٔ�ؤكد ]لحساYت،
 هذه عيللتف  دعام التوصيات، هذه مع ٕاجيابيا تتفاMل ٔ�ن V�ٔل من مكوÅهتا
 ٔ�ن يÁ¿غي ا®ي املؤسسايت التفاMل وكذË السلط بني التعاونية العالقة
 �زمخه نفخر y، امحلد املغرب، ا]يل بالدÅ، مؤسسات بني �كون
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 إالقلميي املسBتوى Mىل إالشعاع من مزيد Õكرس ٔ�ن ٕاىل ونتطلع اEميقراطي،
 وٕاغناء دعام طية،اEميقرا دÀل الرصيد هو ا]يل املهم، الرصيد هبذا واEويل
 العمويم اUٔداء لتحسني �ديثة طرق اع�د ٕاىل الهادفة ال�شاورية ]لمامرسة

 وكذË عنه ٔ�حتدث ا®ي القطاع خيص فÓ املدين ا`متع قدرات Äمنية لفائدة
 التعاون هذا لتجسBيد م�اسBبة املناقشة هذه Äكون ٔ�ن مجيعا دÀلنا اUٔمل

 يف بÅý يف اEميقراطية لهذه دعام ت،العالقا لتطو�ر Vديدة �ٓفاق وٕاعطاء
  .ال�شارÍية واEميقراطية اíمتثيلية اEميقراطية بعدهيا،

  .وشكرا لمك

        ::::السBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFسالسBيد الرئFس
  . شكرا

 احلريك الفريق رئFس الرئFسني، السBيد�ن ٔ�شكر ٔ�ن ٔ�ريد وخ�اما،
وYيق ممثيل الفرق ٔ�لربملانية، كام ٔ�شكر  مسامههتام Mىل الفHدرايل والفريق

دة الوزراء والسBيدة الوز�رة Mىل مسامههتم القمية، ؤ�شكر كذË القضاة السا
  .اUٔفاضل Mىل مصودمه معنا يف هذه اجللسة

  . والشكر املوصول ]لسBيد الرئFس اUٔول الغائب احلارض معنا
  . شكرا، رمضان سعيد

        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


