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  162رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2018 یونیو 5(هـ 1439 رمضان 20 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثالثاخللیفة ال ، محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
 حلادیة عرشة، ٕابتداء من السا�ة اومخسون دق�قة وستة سا�: التوق�ت

  .صبا�ا عارشة�ق�قة الاو 
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات 
  .والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
�لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا

  .وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
حنیط ا�لس املوقر �لام ٔ�ن فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ودع 

مؤرش �اص لس املس�شار�ن مقرتح قانون یقيض ٕ��داث �ى مك�ب جم
  .�لغازوال

كام حنیط ا�لس املوقر ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة بعد هذه 
اجللسة، مع �لسة �امة �رشیعیة، ختصص ��راسة والتصویت �ىل نص 

  .�رشیعي �اهز
یونیو، �ینا اس�تدراك �ىل  5و�ل�س�بة جللسة أ�س�ئ� لیومه الثال�ء 

ول ٔ�عاملها، ذ� ٔ�نه بطلب من الفریق احلريك یعوض السؤال املو�ه �د
لك�ابة ا�و� امللكفة �ٕالساكن حول �منیة املراكز القرویة الصا�دة، �لسؤال 
املو�ه لقطاع �ق�صاد واملالیة، وموضو�ه مس�ت�دات ٕاصالح ٔ�نظمة 

  .التقا�د
القات مع كام توصلت رئاسة ا�لس مبراس� من الوز�ر امللكف �لع

الربملان، خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة 

والس�ید وز�ر الثقافة واالتصال بت�ٔج�ل السؤال الفرید املو�ه لوزار�هيام ٕاىل 
  . �لسة الحقة، الرتباط الس�ید�ن الوز�ر�ن ب�شاط حكويم طارئ

ب، خيرب من ومبراس� �نیة من رئ�س فریق �حتاد العام ملقاوالت املغر 
�اللها ا�لس ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع �ق�صاد واملالیة حول 

  .التحفزي البنيك �متویل املقاوالت الصغرى واملتوسطة ٕاىل �لسة الحقة
 5ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :، فه�ي اكلتايل2018یونیو 

  سؤ�؛ 21: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛ 68: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جوا� 19: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين املو�ه لقطاع أ�رسة 
یة والتضامن، وموضو�ه �ح�قان �ج�عي الغري املس�بوق لواك� التمن 

�ج�عیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب 
  .�لشغل لتقدمي السؤال، تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :الزهراء الیحیاوي فاطمةاملس�شارة الس�یدة 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،

ن �ح�قان �ج�عي �ري املس�بوق ا�ي تع�شه واك� ع�سائلمك 
  .�عیةالتمنیة �ج

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة  ،الس�یدة �س�مية احلقاوي
  :�ج�عیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

ٔ�وال، ل�س هناك اح�قان �لشلك ا�ي تت�دثني عنه، لكن هناك 
خروج لنقابتمك من ٔ��ل بعض املطالب، واليت حنن م�ك�ني �لهيا، وميكن ٔ�ن 

  .�رجع ٕاىل سؤالمك بعد �س��ع ٕاىل تعق�بمك

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب، تفضيل الس�یدة 
  .املس�شارة
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  :يالزهراء الیحیاو  فاطمةاملس�شارة الس�یدة 
حق�قة تع�ش واك� التمنیة �ج�عیة �ىل واقع اح�قان �ري مس�بوق 
واح��ا�ات مس�مترة ٔ�طر ومس�ت�ديم املؤسسة، ن���ة �دم الت�اوب مع 
امللف املطليب ملس�ت�ديم القطاع و�ىل رٔ�سه تعدیل النظام أ�سايس املتفق 

أ�سايس ، فاللك یقر مبا فهيم الوزارة �كون النظام 2011یونیو  �27لیه يف 
�لواك� ٔ�صبح م��اوزا مقارنة مع مجمو�ة من أ�نظمة أ�ساس�یة سواء اخلاصة 
ٔ�و املالمئة �لوظیفة العموم�ة، فال �رق�ة �م��ان الكفاءة املهنیة وال �رق�ة 

  .�ل�سق�ف
لكن عوض إالنصات �لمس�ت�دمني والتفا�ل إالجيايب مع مطا�هبم يف 

دارة امللكفة �لقطاع س�یاسة ٕاطار حوار قطاعي �اد ومسؤول، هنجت االٕ 
الهجوم والتضییق �ىل العمل النقايب، من �الل ٕاقدام الس�ید مد�ر الواك� 
�ىل اس�هتداف ممثلني نقابیني وٕاصدار عقاب جامعي وحتطميه للك أ�رقام 

 200الق�اس�یة يف �رخي الهجوم �ىل العمل النقايب ببالد�، بتوجهيه حوايل 
مس�ت�دمة ومس�ت�دم �لواك� يف رد فعل  360ٕانذار واس�تفسار من ٔ�صل 

ه ٕاىل �دمات ئ، وجلو 2018ماي  �15ىل الوقفة �ح��اج�ة املنظمة يف 
  .مفوضني قضائیني لتبلیغ املس�ت�دمني ا��ن شار�وا يف هذه الوقفة

ت� إالنذارات و�س�تفسارات اليت وقع بعضها لٔ�سف ق�ل الوقفة 
ٕالنذارات و�س�تفسارات �ح��اج�ة، بل ٔ�كرث من هذا و�ت هذه ا

�لمس�ت�دمني ا��ن اكنوا يف ٕا�ازة ٕاداریة، كام مت حرمان النقابیني من رخصة 
اج�یاز ام��ا�ت م�دوبني �لواك� الوطنیة حملاربة أ�م�ة واشرتاط احلصول 

يف خرق سافر ملضامني ، �2018لهيا بعدم املشاركة يف ٕارضاب فاحت یونیو 
  .بني املوظفني ا�س�تور ورضب م�دٔ� املساواة

بل وصل أ�مر �د هتدید مسؤولني نقابیني �لطرد، ؤ�ننا يف ضیعة 
  .�اصة ول�س دا�ل مؤسسة حكوم�ة ودو� حيمكها القانون

�� نطلب م�مك، الس�یدة الوز�رة، التد�ل من ٔ��ل فرض ا�رتام 
عیة، القانون وتنف�ذ االتفاقات املوقعة مع النقابة الوطنیة لواك� التمنیة �ج�

 5وخمر�ات احلوار القطاعي مع إالدارة لیوم  2011یونیو  27و�اصة اتفاق 
لوضع �د لالح�قان �ج�عي وملا ف�ه مصل�ة الواك�  2018فربا�ر 

والعنرص ال�رشي العامل هبا، مع العمل ٔ�نه يف ٕاطار حسن النیة مل تقم النقابة 
ب�ٔي حركة اح��اج�ة الوطنیة املنضویة حتت لواء �حتاد املغريب �لشغل 

م�ذ تعیني املد�ر احلايل يف رمضان من الس�نة املاضیة، ٔ�ي م�ذ حوايل 
  .س�نة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .لمك اللكمة الس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب، تفضيل

  :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة أ�رسةالس�یدة وز�رة 
  .سشكرا الس�ید الرئ�

ٔ�نمت كتعرفو ب�ٔن الباب د�يل دامئا مف�وح  ،الس�یدة املس�شارة احملرتمة
ا�يل طلبوا �ش �س�تق�لهم �ىل ٕا�ر  1(UGTM)و�ٓخر لقاء مع النقابة د�ل 

  . ماي 30اس�تق�لهتم �اد هاذ أ�س�بوع ا�يل فایت هنار  ،هذه الواقعة
اين ٔ�نت بیدك الس�یدة املس�شارة عیطنا � وقلنا � ٔ�� قليت ٔ�� ر 

يف الوقفة مع إالخوان ميل ��سايل �ادي نعیط، ما عیطت�ش وما ج�ت�ش، 
  .الیوم �طر� السؤال ٔ�� كن�اوبك

�لث �ا�ة، بغیت نقول لمك ب�ٔنه اح�ا يف �شاور مس�متر ويف لقاءات 
 7مس�مترة، هاذي �ري الوزارة، ٔ�ما الس�ید املد�ر فعندو حمارض �مة ب�ٔن 

  .ج��ات وا�يل فهيا اتفاقاتصف�ات لكها تدون لوقائع هاته �
بغیت نقول لمك ب�ٔن حنن مع العمل النقايب نعم حنن مع العمل املؤسسايت 
احملرتم، ولكن ال �سمح ٔ�ن �كون حامیة نقابیة لت�اوز القانون، راه وا�د 

سري ختدم ویقول  (l’ordre de mission)لو هاك ل املس�ت�دم ميل كتقو 
�كون حىت عضو يف املك�ب د�ل النقابة  � ال، راه و�ا �كون نقايب، و�ا

  . ال ميكن ٔ�ن �سمح هبذا
فعندما نث�ت ب�ٔنه مترد �ىل ٔ�مر إالدارة �لق�ام بعم� تت�ذ يف  ،و��

حقه إالجراءات، وميكن ٔ�ن �كون صارمة، ؤ�ن� طبعا جيب ٔ�ن �كونوا مع 
حىت  إالدارة يف التو�ه حنو تطبیق القانون ول�س التو�ه حنو خمالفة القانون

  .ٕان اكنوا ٔ�عضاء يف هاته النقابة
هاذي القضیة أ�ساس�یة ا�يل بغیت نتلكم �لهيا، ؤ�نمت كتعرفوا ب�ٔن اح�ا 

�ش ی�سوى امللف د�ل النظام أ�سايس،  2012دا�ر�ن وا�د ا�هود من 
ٔ�ن �لفعل �اصو ی�سوى و�اص �كون إالدماج يف ٕاطار الوظیفة 

  . العموم�ة
ارة �ق�صاد واملالیة، �ك، ولكن النقابة د�لمك هاذ أ�مر �سوى مع وز

قا� �لیو� م�ا لوزارة �ق�صاد واملالیة، وتث��ه احملارض، هاذ اليش حرض 
ف�ه عضو من املك�ب الوطين لنقابتمك مع النقابة القطاعیة لواك� التمنیة 
�ج�عیة، وا�ٓن ما فهمناش �الش �ار�ني، واش وقعات يش �ا�ة؟ 

�بني، طبعا، واح�ا مس�تعد�ن �ش �اود �س�ت�ٔنفو احلوار مع وزارة اح�ا موا
املالیة و�ق�صاد، ولكن مايش یقولوا لنا �لیو� م�ا �لوزارة ويف ا�ٓخر جيیو 

  .یقولو لنا، �ٓه، ما درتیو والو يف النظام أ�سايس
راه يف وقت من أ�وقات نقابة �س�تعني بنقابة ٔ�خرى يف والیة ٔ�خرى، 

  . ق�ق أ�هداففهمت من ٔ��ل حت 
وبغیت نقول ب�ٔننا اح�ا مس�تعد�ن، الس�ید الرئ�س، �بنا دامئا مف�وح 

  .و�س�متر يف �سویة هذا امللف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك �ىل مسامهتك يف هذه اجللسة 

  . ا�س�توریة

                                                 
1 Union Générale des Travailleurs du Maroc. 
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السؤال املوايل مو�ه لقطاع العدل، وموضو�ه حتدیث احملامك ببالد�، 
لكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، ال

  .تفضل أ�س�تاذ

  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  ،�نالس�ید�ن الوز�ر 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ائدا هيدف الس�ید الوز�ر احملرتم، س�بق لوزار�مك ٔ�ن ٔ�طلقت مرشو�ا ر 

 . ٕاىل حتدیث احملامك �ىل مس�توى الب��ات التحتیة والتجهزيات
كام خطت خطوات �مة من ٔ��ل توفري اخلدمات إاللكرتونیة يف ٔ�فق 

، �ري ٔ�ن املهمتني واملت��عني لعمل احملامك الحظوا 2020احملمكة الرمقیة لس�نة 
  .ب�ٔن هناك یعين وا�د الت�ٔ�ري و�راجع �ىل مس�توى التحیني

، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن ٔ�س�باب هذا الرتاجع يف حتیني ��
  املعطیات الرمقیة �حملامك؟ وعن اخلطوات اليت قطعهتا احملمكة الرمقیة؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
يف البدایة، ٔ�ود ٔ�ن اشكر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ التن��ه، مما 

  .یدل �ىل الت��ع والیقظة و�ه�م هباذ املرشوع
�لفعل جسل �راجع طف�ف �الل شهر نومفرب من الس�نة املاضیة 

�س�ب يف توقف النظام املركزیة  املوز�ات واخلوادممبناس�بة تدق�ق 
سا�ة، ٔ��ر هذا التوقف الرضوري واملهم  48املعلومايت �لقضا� املدنیة ملدة 

  .يف �س�بة التحیني �ل�س�بة �لقضا� املدنیة لشهر نومفرب، وهو ت�ٔثري طف�ف
بطبیعة احلال، مبناس�بة هذا السؤال، مقنا مبراجعة لك املعطیات 

ات و�رامج ذ�یة تتوفر �لهيا وزارة إالحصائیة اليت یمت اس�تخرا�ا يف تطبیق
العدل، ف�اس�ت��اء هاذ الرتاجع الطف�ف، مل حيدث �راجع ال يف التضمني وال 
يف التحیني، بل �لعكس انتقلت العدید من احملامك اململكة ٕاىل رمقنة امللفات 
القضائیة وعقد �لسات رمقیة بدون �س�تعانة �مللفات الورق�ة، ويه 

  . حتدیث إالدارة القضائیة �ملغربسابقة يف التارخي، 
كام ٔ�ن بیا�ت التضمني والتحیني �لقضا� �حملامك ت�رش كام تعلمون يف 
املوقع الرمسي �لوزارة يف بوابة احملامك، والوزارة تضعها رهن ٕاشارة امجلیع �لك 
شفاف�ة ویمت اس�تخرا�ا �شلك ٔ�وتوماتیيك من قوا�د البیا�ت ويه �ٓنیة 

ومل تتضمن ٔ�ي مؤرشات تف�د برتاجع ما يف حتیني هاذ ومضبوطة ودق�قة 
  .املعطیات

ٕاذن حنن نواصل ٕارساء مقومات هاذ التحول الرمقي �شلك شامل 
�ٕالدارة القضائیة م�ين �ىل ٔ�سس �راعي التطور ا�ي تعرفه بالد� يف جمال 
اس�تغالل التك�ولوج�ا احلدیثة ومسا�رة الثورة الرمقیة اليت یعرفها حمیطنا يف 

  . ٔ�فق بناء حممكة رمقیة
لتحق�ق هاذ املرشوع مت حتق�ق وا�د العدد د�ل أ�هداف دمع الولوج 
ٕاىل العدا� والقانون، رفع جودة اخلدمات اليت تقد�ا احملامك، الرشوع يف 
تنف�ذ ا�طط املد�ري �لمعلوم�ات ا�ي س�شلك �ارطة الطریق �لمنظومة 

ق��، التخز�ن �ح�یاطي �لبیا�ت يف املعلوماتیة �لوزارة �لخمس س�نوات امل 
قوا�د البیا�ت �لم�امك، تتضمن م�ات ا�ٓالف من القضا� وامللفات، مما 
�س�تدعي توفري قوا�د ومعطیات مبعایري �اصة، وت�ٔمني وضامن ختز�هنا 
وختز�ن �ح�یاطي لها، مرشوع بناء مركز اح�یاطي �لمعطیات وفقا 

دات والس�ابة املعلوماتیة، ح�ث قررت �لمعایري ا�ولیة، افرتاضیة املع
الوزارة �نتقال من اخلوامت العادیة الس�تغالل تق�یات الس�ابة املعلوماتیة، 

  ...الت�يل التدرجيي �لس�الت و�نتقال
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :العبادياملس�شار الس�ید احلسني 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ك�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل املعطیات ا�يل مدیتو� هبا �الل اجلواب 
�ىل السؤال وكذ� �ىل ا�هودات املبذو� من طرفمك من ٔ��ل ت�ٔهیل 
و�ش��د احملامك �ىل مس�توى ربوع الوطن �لك، وكذ� ا�هودات اليت 

رم�د، ٔ�ن قام هبا يف هذا س�بق �لس�ید الوز�ر، لسلفمك أ�س�تاذ مصطفى ال
  .اجلانب

إالماكنیات املرصودة ٕالیمك، الس�ید الوز�ر، يه ٕاماكنیات �مة من 
طرف ا�و�، وهذا یت�ىل من �الل املناقشة يف املزيانیات الفرعیة، �متىن 

�ج�عیة، و�اصة الص�ة والتعلمي  ٔ�ن حتدو �دومك، یعين �يق القطا�ات
  . ملدارسمن �الل �ش��د املس�شف�ات وا

حنن، الس�ید الوز�ر، �ىل ٔ�بواب احملمكة الرمقیة، یعين ٔ�ننا س�نلغي 
الورق يف التعامل يف احملامك، س�نعمتد فقط �ىل تق�یات املعلوم�ات، �� 
نطالبمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�وال �ملوا�بة التق�یة للك اجللسات یعين �ىل 

قين ٕاىل �انب اكتب مس�توى ربوع اململكة ويف مجیع احملامك، ٔ�ن یتوا�د الت
الضبط من ٔ��ل التضمني والتحیني يف ٕا�نه، ٔ�ن الورق وامللفات س�تكون 

  . م�عدمة
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كام نطالبمك، الس�ید الوز�ر، �ىل توح�د العمل مبختلف احملامك و�اصة 
إالجراءات وهنا س�ٔذ�ر مش� س�بق يل ٔ�ن راسلتمك �ش�ٔنه �سؤال كتايب، 

والقرارات  �ىل ال�سخ لٔ�حاكما�يل  وهو ف� یتعلق �لطوابع، یعين التنرب
اليت تعتربه جما�،  2009من قانون املالیة لس�نة  250العادیة، هناك املادة 

وكذ� أ�حاكم الصادرة عن القضاء إالداري، ٕاال ٔ�ن الك�ري من احملامك يف 
املغرب ومن مضهنا حمامك فاس الزالت تفرض التنرب من ٔ��ل احلصول �ىل 

  . هذه ال�سخ
نؤكد لمك، الس�ید الوز�ر، ب�ٔن ٕاصالح العدا� رمغ ما بذل  ،�رييف ا�ٔ 

والضمري املسؤول  التفریقمن جمهودات ٕاال ٔ�نه یبقى ٔ�مام حتد �بري �متثل يف 
  . للك املتد�لني يف املنظومة الس�تعادة ثقة املواطن املفقودة يف م�دان العدا�

اف�ة ویبقى الغرض أ�سايس من الت�دیث، الس�ید الوز�ر، هو الشف
والزناهة، والبحث عن جودة أ�حاكم، كام هيم املواطن هو حصو� �ىل 

  . حمك �ادل ويف زمن معقول سواء اكن رمقیا ٔ�و وورق�ا
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
ؤال أ�ول مو�ه �لس�ید ون��قل ا�ٓن ٕاىل قطاع �ق�صاد واملالیة، والس

الوز�ر موضو�ه املشالك اليت توا�ها املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف 
طلب القروض، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة ل�سط السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  لوز�ر�ن،الس�ید�ن ا
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس�ید الوز�ر، طبعا اللك م�فق �ىل ا�ور ا�يل كتقوم به املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة يف �ق�صاد الوطين يف �لق م�اصب الشغل، يف 

  . ا�منو، يف �بتاكر، يف التصد�ر ٔ�یضا، يف وا�د العدد د�ل ا�االت
الیوم هاذ املقاوالت الصغرى واملتوسطة  ولكن مع أ�سف الشدید

تع�ش �دة مشالك، اكینة �رامج طبعا توضعت لها ولكهنا ٔ�ثب�ت حمدود�هتا، 
والیوم توا�ه وا�د العدد د�ل الرشاكت املتوسطة والصغرى، یعين مشالك 
د�ل تؤدي هبا ٕاىل إالفالس وٕاىل إال�الق، ومن بني هاذ املشالك طبعا هو 

، سواء �ل�س�بة �لمتویل د�ل �س��رات د�لها ٔ�و ال مشلك د�ل ا�متویل
  . الس�یو� د�لها

و�لتايل ال�ساؤل د�لنا الیوم هو، ما يه إالجراءات وال واش اك�ن يش 
تفكري واقعي يف ٕا�ادة النظر يف هاذ املنظومة املو�ة �لمقاوالت الصغرى 

�ىل مس�توى واح�ا تنعرفو ٔ�نه  ؟واملتوسطة حلل هاذ إالشاكلیات هاذي

م�اخ أ�عامل يف بالد� هاذ املوضوع هذا د�ل ا�متویل هو ا�يل م��ٔخر�ن ف�ه 
  .�ىل املس�توى العاملي

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید محمد بوسعید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .سم هللا الرمحن الرحمي� 
حصیح، الس�ید املس�شار، ا�ور ا�ي تلعبه املقاوالت الصغرى 

من  %95واملتوسطة يف ال�س�یج �ق�صادي دور �م ٕاذ �شلك ٔ�كرث من 
من م�اصب الشغل احملدثة يف القطاع  %50املقاوالت الوطنیة وختلق 

ذه املقاوالت، اخلاص، هاذ ا�ور الك�ري جيب ٔ�ن �سائلنا ليك نعتين ٔ�كرث هب
  . خصوصا ؤ�� م�فق معمك ٔ�هنا تعاين من بعض الصعو�ت اخلاصة يف ا�متویل

و�ري بغیت نقول لمك ٔ�ن صعو�ت ا�متویل مايش �دیثة العهد، دامئا 
املقاوالت الصغرى نظرا حلجمها كتلقى صعوبة يف ا�متویل، ٔ�ن ما تیكو�ش 

یعين اكف�ني �ش   (les fonds propres)�ىل اخلصوص املوارد ا�اتیة 
  .ٔ�نه �ل�س�بة لٔ�بناك یوجلوا �لمتویل بصورة یعين سلس�

ويف ا�و� يف هاذ ا�ال لقى عندها وا�د املنظومة �مة �دا وفعا� 
ا�يل يه م�ظومة الضامن، وم�ظومة ا�متویل املشرتك مع أ�بناك ا�يل تیقوم به 

املتعلق يف ٕا�ادة صندوق الضامن املركزي، بعدا اك�ن جوج داملنتو�ات 
الهیلكة د�ل صندوق الضامن املركزي ا�يل هو صندوق ا�مع املايل 
�لمقاوالت الصغرية �دا واملقاوالت املتوسطة، وا�يل وصل احلجم الرتامكي 

مقاو�  400ملیار درمه اس�تفادت م�ه  5.5دالقروض لهاذ الصندوق 
  . صغرية

دة هیلكة هذه واك�ن ضامن �س�مترار ا�يل هو ضامن ٔ�یضا ٕال�ا
املقاوالت وضامن القروض �ل�س�بة لٔ�بناك، وهذا املرشوع اس�تفادت م�ه 

 363بقروض بنك�ة تناهز ملیار و 2017مقاو� صغرية حىت هنایة  316
  . ملیون درمه

ٕاذن كام قلت، هاذ صندوق الضامن املركزي ا�يل �یعاون املقاو� 
ن يف الغالب املقاو� و�یعطهيا الضامنة �ش �متيش يه ذاك الضامنة، �ٔ 

الصغرى واملتوسطة ما ميك�لهاش تقدم ضام�ت لٔ�بناك، هذیك الضام�ت 
  . دالصندوق ك�سا�دها �ش �رفع من �ش ��ذ قروض من أ�بناك

صندوق الضامن املركزي حلد ا�ٓن �اري القروض و�اري ا�متویالت 
مقاو�  ٔ�لف 18ملیار درمه و�هيم  16.2املشرتكة مع أ�بناك وصل ٕاىل 

صغرية وم�وسطة وصغرية �دا، العدید من املنتو�ات بال ما ند�ل 
ضامن "، "ٕالیك"، "موا�بة""ضامن ٕا�سرب�س"فهيم، اك�ن   (détails)يف
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، "ضامن نقل امللك�ة"، "ضامن �س�متراریة"، "ضامن التطور"، "أ��داث
 Innov( ، ؤ��ريا هذاك الصندوق د�ل"ا�متویل املشرتك مع أ�بناك"

Invest( ا�يل �ميول الرشاكت املبتكرة والناش�ئة.  
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب

  .هذا هو طبعا إالشاكل ا�يل �لكمنا �لیه
ل الربامج ولكن رامك قلتوها العدد د�ل الرشاكت ا�يل اكینني �دد د�

ك�س�تفد من هذا ا�مع ومن هذه املشاریع قلی� �دا، اح�ا نتلكم �ىل 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة �ىل املس�توى الوطين، �دد �بري �دا، یعين 

  . �اصها مشاریع و�اصها ٕاجراءات ا�يل �ميكن هتم لك الرشاكت
اذ الصنادیق فاش �منش�یو لها، الس�ید الوز�ر، مث هذه إالجراءات وه

لها رامك �ارفني �ملوضوع، فاش تتد�ل يف التفاصیل د�لها �یفاش  إاذا د�لتو 
كمتول و�یفاش ك�سامه و�یفاش كتدمع، متاك فني اكینة الصعوبة، وا�لیل 

وأ�رقام تف�د ٔ�نه م�ال الطلبات ٔ�و القروض ا�يل كتعطى �لرشاكت يف 
، �ٓش كتعين �زاد %2الس�نة املاضیة یاله �زادت وا�د املغرب الیوم 

؟ �ىل ٔ�نه ٔ�وال اكینة صعوبة �ش أ�بناك تعطي القروض �لمقاوالت، 2%
یعين أ�بناك كتد�ر وا�د أ�ر�ح �و� �برية، ولكهنا ال �سا�د الیوم، 
أ�بناك املغربیة ال �سا�د الرشاكت املتوسطة والصغرى ا�يل يف الوقت ا�يل 

  .صها تد�ر �بتاكر، یاله كت�اول تع�ش مع راسهااكن �ا
بعض املرات  اؤ�ح�ا� د� اكع ٔ�ر�ب الرشاكت ما بقاوش حىت �ميش�یو 

لبعض أ�مور، ٔ�ن  ایلت��ٔو  اطلبات د�ل القروض، وال ميش�یو  اید�رو
�ىل �لول ٔ�خرى، هاذ اليش  ایقلبو  ا�ارفني ٔ�صال املسطرة �برية و�یبداو 

ل الرضیبة �ىل ا��ل، �ىل القمية املضافة، ا�يل ا�و� م�ال د�ل املردود د�
حتملت ف�ه وا�د املسؤولیة �ش تعاون الرشاكت، دا�ر�ن وا�د ال�س�بة 
د�ل الفائدة ا�يل �مة ميكن �ل�س�بة �لرشاكت الكربى، ٔ�هنا ٔ�قل من الفائدة 
ا�يل ميكن ��ذ هبا قروض �برية، ولكن �ل�س�بة لرشكة صغرية �دا یاله 

راه كتوضع حىت يه  3%ع�ش احلیاة د�لها الیوم�ة، �ادیة �سامه بذیك ت 
  . الصعو�ت �لهيا، ٕاذن �شلك �ام

وهذه ٕاجراءات مضناها يف ذاك املذ�رة ا�يل رفعها الفریق �س�تقاليل 
�لحكومة، مع أ�سف مازال ما �او�تناش �لهيا، ومن املفروض ٔ�ن 

الربملان وجتاوب �ىل إالجراءات ا�يل احلكومة حترتم الفرق الربملانیة وحترتم 
كتقرت�ا من ٔ��ل ال�رسیع حبل املشالك املطرو�ة الیوم وا�يل �القة اح�قان 

  . وا�يل �القة مشالك �ىل املس�توى الوطين

  . وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
ج�ديت وا�د النقطة د�ل اسرتداد القمية املضافة، هذا جمهود �بري ما 
دارش يف احلكومات السابقة لكها، الرتامك د�ل القمية املضافة �ىل الرشاكت 

  . ا�يل ك�س�مثر وال كتصدر
 10بغیت نذ�رك ٔ�نه ا�ٓن وقلهتا البارح يف جملس النواب، من ٔ�صل 

دامللیار  8لیار د�ل ا�رمه د�ل الرتامك �ل�س�بة �لقطاع اخلاص، مت تقریبا دامل 
  .دامللیار د�ل ا�رمه اس�تفادت من هذه املقاوالت 5معاجلهتا، وحوايل 

و�ل�س�بة �لمقاوالت الصغرية �دا، هذاك املبالغ الصغرية هذوك 
  .ال قروض وال والو ا�سرتدمه م�ارشة مك�ا�دو 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين موضو�ه، ا�هنوض �ٔ�وضاع �ق�صادیة لٔ�قالمي اجلنوبیة 
الرشق�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 

  .ل�سط السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

تع�ش أ�قالمي اجلنوبیة الرشق�ة ٔ�وضا�ا اق�صادیة مزریة، �ىل اخلصوص 
ٔ�قالمي جرادة و�رس�یف وفك�ك والراش�یدیة وتنغري، ورزازات، زا�ورة 

  .وم�دلت
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

 هل هناك من ٕاجراءات مس�تع�� �لهنوض ب�ٔوضاع ساكنة هذه أ�قالمي
  املترضرة �شلك �بري، �ٓ�ذ�ن بعني �عتبار خصوصیهتا؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

   .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال
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مل أ�سف �انت يف املايض والزالت حصیح ٔ�ن هذه أ�قالمي، مع اك
تعاين من صعو�ت �برية ومشالك، طبعا مشالك عویصة، ٔ�دت ٕاىل ظهور 
ٔ�یضا خصوصا جبرادة بعض �ح��ا�ات یعين املرشو�ة واملعقو�، 
احلكومة تت�اوب وتتفا�ل مع �منیة هذه املنطقة، وا�يل يه م�طقة، كام 

  . ذ�رت، م�طقة �دودیة
ربامج، اك�ن بعد �ر�مج �اص �كرس�یف، وهذا ال ميك�ش جنرد لكما 

ملیون  900رمبا كتعرفوه، ا�يل مت التوق�ع �ىل االتفاق�ة د�لو �لكفة ٕاجاملیة 
، هيدف 2020و 2018درمه تتعلق ٕ�جناز �رامج التمنیة �الل س�يت ما بني 

ٕاىل حتق�ق �منیة م�دجمة ومس�تدامة مع ٕایالء ٔ�مهیة �لغة ٕاىل ٕادماج العنرص 
  :يف ال�س�یج �ق�صادي يف �دة حماور ال�رشي

احملور أ�ول، �لق بدیل اق�صادي �رب الفال�ة والصنا�ة و�شجیع 
  ملیون درمه؛ �655س��ر 

 ملیون درمه؛ 70احملور الثاين، تعز�ز التجهزيات �ج�عیة 
 .ملیون درمه 175احملور الثالث، الت�ٔهیل احلضاري ب 

هیل املناطق احلدودیة �جلهة الرشق�ة هناك ٔ�یضا �ر�مج إالس�تع�ايل ت�ٔ 
�رشاكة مع جملس هذه اجلهة، ومت يف هذا إالطار اتفاق وٕا�رام اتفاق�تني مع 
لك من وزارة ا�ا�لیة و�ق�صاد واملالیة ووالیة �ة الرشق، وكذا جملس 
�ة الرشق لتوفري دمع مايل اس�ت��ايئ وٕاضايف لهاذ الرب�مج إالس�تع�ايل 

 .احلدودیة �جلهة الرشق�ةلت�ٔهیل املناطق 
ملیون  200وبلغت املبالغ املرصودة لهاذ االتفاق�تني ٔ�كرث من ملیار و

- 2018ا�يل �ساالت ودا� بدٔ��  2017- �2016ىل ٔ�ربع س�نوات  ،درمه
 370من وزارة �ق�صاد واملالیة م�لغ  2018مت دفعه ٕاىل �ایة ماي  2019

  .ملیون درمه
�لرب�مج د�ل تقلیص الفوارق �ج�عیة  هناك ٔ�یضا املشاریع املتعلقة

 2017وا�الیة �لعامل القروي، واملمتد كام تعلمون �ىل س�بع س�نوات من 
، وهاذ الرب�مج طبعا ف�ه حصة �بايق اجلهات خمصصة لهذه 2023ٕاىل 

لتقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة، والرب�مج املتعلق  ،اجلهة، جلهة الرشق
  .هو يف طور إالجناز 2023-�2013لفرتة 

هناك ٔ�یضا املشاریع اليت تقوم هبا واك� التمنیة د�ل اجلهة الرشق�ة، يه 
�رامج م�عددة، �ر�مج ٕا�ادة الت�ٔهیل احلرضي، �ر�مج التمنیة احمللیة 

  .املندجمة، تقویة املراكز �ج�عیة والر�ضیة ودمع أ��شطة املدرة ���ل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةرئ�س  الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
-ذ�رمت اجلهة الرشق�ة، لكن �ة در�ة ،ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، حصیح

  .�ف�اللت الس�ید الوز�ر، مل �سمع عهنا يشء
 يف �دة م�اس�بات م�طقة اجلنوب الرشيق ؤ��ید ٔ��مك وقفمت لقد زرمت

  .�ىل احلاج�ات املل�ة اليت حيتا�ا هذا احملور ليك یلتحق �ر�ب التمنیة
ٕاشاكلیات كربى مرتبطة بفك العز� وضعف اخلدمات اليت یقد�ا ٔ�نواع 
املرفق العمويم يف اجلهة، وذ� راجع ٕاىل ضعف إالماكنیات املتا�ة �الیا، 

 املؤهالت الطبیعیة الزاخرة اليت جتعل الیوم هذه املنطقة قطبا س�یاح�ا رمغ
وم�جمیا �بريا ووا�دا ��، فٕان احلكومة، الس�ید الوز�ر، يف ٕاطار التوازن 

- ا�ايل مطالبة ٕ��ادة توزیع �س��ر العمويم ليك �س�تف�د �ة در�ة
  .�ف�اللت من نصیهبا يف هذا إالطار

  م،الس�ید الوز�ر احملرت 
�ف�اللت ضعیفة �دا، معدالت البطا� مرتفعة، -ٔ�وضاع �ة در�ة

الص�ة والتعلمي يف ٔ�دىن مس�تو�ته، جام�ات �رابیة تف�قر ٕاىل املوارد املالیة 
واملوارد ال�رشیة الكف�ٔة اليت من ش�ٔهنا ٕابداع احللول وابتاكر املشاریع املدرة 

��ر اخلاص يف ���ل �شلك �ام، ضعف �س��رات العموم�ة و�س 
قطاع الس�یا�ة واملعادن �ىل و�ه اخلصوص، وا�ي یبقى �ل�س�بة ٕالینا 

  .احلل أ�جنع
من واج�مك دمعه، خصوصا وحنن نثق يف كفاء�مك وقدرا�مك من  ،��

ٔ��ل مسا�دة هذه اجلهة �رب اع�د مجمو�ة من إالجراءات املالیة ل�شجیع 
ة اكلسدود �مع املشاریع الفالح�ة �س��ر اخلاص، وبناء املشاریع املهیلك

اليت �اء هبا ا�طط أ�خرض، ٕاكنتاج ا�مثور وٕاح�اء اخلط السكيك و�دة، 
جرادة، فك�ك، الراش�یدیة، لربط هذه اجلهة مبیناء الناظور بين ٔ�نصار، 

  .ٕاجناز نفق ت�شاك والطریق الرسیع مك�اس الراش�یدیة
املالیة، و �ق�صاد  الس�ید الوز�ر، حنن خفورون مبا حققمتوه لقطاع

  .لٔ�سف ل�ست هناك موا�بة من طرف القطا�ات أ�خرى، وشكرا
الس�ید الوز�ر احملرتم، راه لك يش واقف عند� يف هذیك اجلهة، اجلهة 
واقفة، امجلا�ات واقفني، ا�الس إالقلميیة واقفني، راه ما فهمنا والو، راه 

  .یعين هاذ اليش راه ال ی�رش �خلري الس�ید الوز�ر
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
  .لمك اللكمة، تفضل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
�اصنا نعمتدو �ىل إالرادة د�لنا اكملني �ش ٕاىل اكن لك يش واقف 

  . حنر�وه
مؤهالت �برية  ،امحلد � ،املغرب و�وطن یتوفر �ىل ،ٕاذن امحلد �
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هو العنرص ال�رشي هو ا�فاع املس�متیت  �دا، ومن بني هذه املؤهالت
ا�ي یقوم به اكفة املس�شار�ن �ىل م�طقهتم، وهاذ الغرية يه ا�يل �اصها 
تدفع �ش نعاونو ا�و�، ا�و� بو�دها يف ٕاطار �س��رات العموم�ة ٕاىل 
�ٓخره راه ما �ادي �كف�ش، �اص ٔ�یضا القطاع اخلاص ؤ�بناء املنطقة 

  . قوا م�اصب الشغل�ش�تغلوا وخيل اینوضو 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر، شكرا

السؤال املوايل موضو�ه م�ٓل املرامس التطبیق�ة لقانون الصفقات 
العموم�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين 

  .لٔ�حرار ل�سط السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :ز بوهدودعبد العز� لس�یدااملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

نص الرب�مج احلكويم �ىل رضورة ٕا�ادة النظر يف قانون الصفقات 
العموم�ة، ف�عد مرور مخس س�نوات ونصف �ىل هذا إالجراء تبني ٔ�ن 

  .هناك مجمو�ة من إالشاكلیات تعیق تزنی�
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

لرفعها من ٔ��ل تطبیق  ما يه إالجراءات املوا�بة اليت تعزتمون الق�ام هبا
  .هذا إالجراء؟ وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل طر�م لهذا السؤال املتعلق 
  . یق�ة لقانون الصفقات العموم�ةمب�ٓل املراس�مي التطب 

  :يف هاذ إالطار بغیت نوحض ما یيل
ٔ�وال، نظام الصفقات العموم�ة هو من ٔ��د أ�وراش الك�رية واملهمة 
واليت عرفت ٕاصال�ات م�تالیة واليت الزالت مف�و�ة، ٔ�نه هو ٕاصالح 

  . مس�متر واليت �شلك ٔ�یضا ٔ�داة حتفز لالس��ر و�شجع املقاو�
احملطات د هاذ إالصالح اكن هو اس�تصدار املرسوم أ��ري  من بني ٔ�مه

، املتعلق �لصفقات العموم�ة، وا�ي �شمل يف ما 2013مارس  20د�ل 
واخلدمات حلساب ا�و�  التوریدات�شمل جمال تطبیقه صفقات أ�شغال و 

واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة، ومتت تقویة الرتسانة القانونیة 
العموم�ة �لقانون املتعلق �لرشاكة بني القطاع العام والقطاع  �لطلبات
  . اخلاص

اح�ا رمغ ٔ�ن هذا القانون �دیث العهد، اك�شف�ا ف�ه بعض  ،و�ىل فكرة
نالءموها، و�ادي جتي احلكومة مبرشوع معدل لهاذ  الثغرات ا�يل �اصنا

  .القانون
رب اع�د هناك ٔ�یضا حتسني رشوط وسائل متویل الصفقات العموم�ة �

  . القانون املتعلق �رهن الصفقات العموم�ة
هناك ٔ�یضا هبدف دمع �ٓلیات الطعن و�سویة الزنا�ات وحتق�ق التوازن 
يف جمال �ق�ناء العمويم، هناك إال�شاء بدایة هذه الس�نة �لجنة الوطنیة 

  .�لطلبیات العموم�ة واليت �سا�د طبعا املقاوالت يف ٕاطار الزناع مع إالدارة
ريا، هناك مراجعة دفرت الرشوط إالداریة العامة املتعلقة بصفقات ؤ��

 2يف ٕاطار املرسوم الصادر بتارخي  (CCAG-Travaux)أ�شغال ذاك 
 . 2016یونیو 

من  %20 هناك املبادرة اليت تتعلق بتخصیص ،ويف هذا الس�یاق ٔ�یضا
د �لصفقات العموم�ة، واليت اكنت موضوع قرار وز�ر �ق�صا يم�لغ توقع

وا�يل جسلنا نتاجئ ٕاجيابیة يف هاذ الصدد،  2013ٔ�كتو�ر  30واملالیة بتارخي 
ف� یتعلق بتخصیص هذه الصفقات العموم�ة �لمقاوالت الصغرى 

  . واملتوسطة
ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احلكومة �ازمة لك العزم �ىل اس�تكامل  ،ويف أ��ري

ٕارشاك ف�ة �ودها من ٔ��ل الرفع من مس�توى تنف�ذ الطلبیات العموم�ة مع 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة وف�ح ا�ال ٔ�ما�ا �لمسامهة يف تطو�ر اق�صاد 

  .البالد
  .الرئ�س شكرا الس�ید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضلوا

  :الس�ید عبد العز�ز بوهدوداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ٕالر�اع د ٔ�ن ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك م�وها يف هذا إالطار بعملمك اجلبار الب
العاف�ة �لاملیة العموم�ة وحرصمك الشدید من ٔ��ل ا�فاع �ىل املقاو� 

   .الوطنیة وموا�بهتا و�ىل رٔ�سها املقاو� املتوسطة والصغرية
لقد مقمت، الس�ید الوز�ر، ٕ�صال�ات �مة يف هذا إالطار �رب العدید 

جراءات امللموسة ٕال�داث املقاوالت وال�شجیع �لهيا �عتبارها من االٕ 
ٕا�دى ا�ٓلیات املدرة �لرثوة يف بالد� والضام�ة ملناصب شغل قارة من 
�ة، ومن �ة ٔ�خرى ٕادماج القطاع �ري املهیلك يف املنظومة �ق�صادیة 

  .الوطنیة
ه الس�ید الوز�ر، ٕان ٔ�س�باب �زول هذا السؤال یذهب يف هذا �جتا

وهو تعز�ز دمعمك �لمقاو� الوطنیة �رب املراس�مي اليت ٔ�صدرمت سابقا حول 
من الصفقات العموم�ة لفائدة هذه املقاو� من ٔ��ل % 20ختصیص �س�بة 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2018 یونیو 5( 1439 مضانر  20

تث��ت ماك�هتا دا�ل السوق الوطنیة، و�لتايل نطلب م�مك مواص� هذا 
لون الیوم ا�مع، ؤ��ید ٔ��مك مبعیة زم�لمك يف قطاع الصنا�ة والت�ارة �ش�تغ

�ىل ٕاخراج م�ثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا�ي س�یعطي تفسريا 
  .هنائیا ملفهوم املقاو� الصغرى واملتوسطة

الس�ید الوز�ر، �شد حبرارة �ىل �ودمك محلایة �ق�صاد الوطين واليت 
تبقى مسؤولیة جامعیة �لحكومة والربملان معا، ولن نق�ل ٕ��دام املقاو� 

 تبقى ٕا�دى د�امات �ق�صاد الوطين املنتج �لرثوة ومف�ا�ا الوطنیة اليت
  .للك املعضالت �ج�عیة اليت یعاين مهنا ا�متع و�ىل رٔ�سها البطا�

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار، تودون ما اك�ن مشلك

�ه منر ونواصل دامئا مع قطاع �ق�صاد واملالیة، والسؤال الرابع موضو 
املدیونیة املفرطة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 

  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

لك التقار�ر ا�ولیة والوطنیة تؤكد ٔ�ن املغرب جتاوز  الوز�رالس�ید 
  .  یتعلق �ملدیونیةاخلط أ�محر ف�

�ا نطالبمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن تنورو� وتنوروا الرٔ�ي العام حول هذه 
  املدیوینة ؤ��ن وصلت وما يه التبعات اليت س�تلهيا؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .تفضلوا الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
لس�ید املس�شار احملرتم �ىل طر�ه لهذا السؤال وا�يل دامئا �یجي شكرا ا

  .دامئا هاذ القضیة د�ل املدیونیة
بغینا �ري نتفقوا بعدا �ىل عام نتلكم؟ اح�ا كنتلكمو �ىل مدیونیة اخلزینة 

طبعا هناك مدیونیات ٔ�خرى ٔ�و دیون  ،(la dette du trésor)�ك؟ 
وامجلا�ات احمللیة، اح�ا �هنرضو  ٔ�خرى، املؤسسات العموم�ة، ٕاىل �ٓخره،

  . �ىل د�ن اخلزینة، و�هنرضو �ىل �س�بة ا��ن
، �س�بة 2014و 2008ا��ن ارتفع بني  ذأ�� بغیت نقول لمك رمسیا ٔ�ن ه

من الناجت  %45.5وارتفعت من  2014ٕاىل  2008ا��ن ارتفعت من 
، %18س�نني تقریبا �زادت  6، يف 2014يف  %63.4ا�ا�يل اخلام ٕاىل 

من الناجت ا�ا�يل  %�1زادت ب  2017حىت �ٓخر  2014ولكن من 
من الناجت  %�64.7س�بة ا��ن اكنت �س�بة ا��ن يف �دود  2017اخلام، 

  .ا�ا�يل اخلام
بدٔ�ت  2008ؤ�ول مرة م�ذ  2017ٔ�حسن من ذ� الس�نة املاضیة 

 �س�بة ا��ن، ٔ�ن ا��ن �ميكن � �شوفو �ملالیري د�ل ا�رمه وميكن �
  .�شوفو �ل�س�بة لطاق�نا لالس�تدانة، ا�يل هو مقارنة مع الناجت ا�ا�يل اخلام

�ىل لك �ال هاذ املدیونیة ارتفعت، ٔ�نه اكن يف هذاك الوقت موا�ة 
وا�د أ�زمة دولیة وس�یاسة مزيانیة توسعیة، �س��ر العمويم والطلب 

ٔ�� نتلكم فذاك ا�ا�يل، ٕاىل �ٓخره، ٔ�دى ٕاىل جعز �بري يف املزيانیة، وبد
الوقت �ش نعقلوا �لهيا، فقدان املغرب �لس�یادة �ق�صادیة واملالیة، هاذ 
الس�یاسة ما بقا�ش ا�ٓن مس�تدامة، ٔ�ن ٕاىل مش��ا فهيا �زنیدو نغرقو يف 
ا��ن العمويم، جيب ٔ�ن �كون توازن يف ٕاطار املزيانیة، وا�يل انتقل العجز 

ء ا�ي ٔ�دى ٕاجيا� ٕاىل التحمك الس�نة املاضیة، اليش %3.5ٕاىل  %7.6من 
مايش �ایب، �ري �اصو یتو�ه يف ا��ن العمويم، د� ا��ن يف ٔ�ص� 

  . لالس��ر ا�يل �ادي خيلق فرض الشغل و�ادي �سامه يف التمنیة
ا�ولیة، وواك� التنق�ط ا�يل كتنقط ا��ن د�ل بالد� مل  التقار�ر�نیا، 

 ٔ�ن د�ن اململكة املغربیة مس�تدام تغري من تنق�طها م�ذ س�نوات، وتعترب
  .وم�حمك ف�ه

  .الرئ�سشكرا الس�ید 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  . لمك اللكمة الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك، يف احلق�قة كنذا�رو �ىل ا��ن 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، و�ش املغاربة یعرفوا  %81وصل  العمويم ا�يل

هذا املوضوع هو ا�يل ما كناقشوهش معهم �لك جرٔ�ة و�لك شفاف�ة 
  . ووضوح

الس�ید الوز�ر، بالد� اجتهت �الل احلكومات السابقة وهذه احلكومة 
احلالیة ا�يل اس�مترار د�ل احلكومة السابقة حنو ٕاغراق البالد يف ا�یون 

رج�ة وا�ا�لیة، الغریب يف أ�مر هو ٔ�نه اكینة دیون فعلیة واكینة دیون اخلا
حفال خط االئ�ن ا�يل ا�و� الوح�دة مع يش دو� صغیورة ا�يل كن�لصو 

  . الفوائد د�ل هاذ ا��ن واح�ا ما كنا�دوهش
�نیا، الس�ید الوز�ر، كتقول لنا كند�رو دیون �ش ند�رو �س��ر، 

كومة السابق یقر �ىل ٔ�نه ٔ��لب ا�یون مشات يف والس�ید رئ�س احل
النفقات د�ل احلكومة، املغاربة ما �یعرفوش، البالد �ارقة يف ا�یون ولك 
س�نة تزنیدو فهيا، ورمغ ٔ�نه املؤسسات الوطنیة كتدق �قوس اخلطر 

كتقول � راه اح�ا ف�نا اخلط  %64.7وكتقول د�ن اخلزینة ا�يل وصل 
، ورمغ ذ� اكینة هذا املشلك %60سموح لنا ب أ�محر، ٔ�نه اح�ا م 
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  . د�ل ٕاغراق البالد يف ا�یون
املشلك الثاين تدهور أ�وضاع �ج�عیة، �ون اكن العوائد د�ل 
املدیونیة �ميش�یو عند املغاربة �ون راه �ن هاذ اليش يف الص�ة، �ن هاذ 

واطنني، ما اليش يف التعلمي، �ن هاذ اليش يف املع�ش الیويم د�ل امل
هبا لك س�نة د�ل الز�دة يف الرضائب �ىل  افهمناش، ٕاجراءات كتقومو 

  ؟ املواطنني، يف لك س�نة ك�س�تدنوا، هاذ الفلوس فني �ميش�یو
؟ العائدات املغاربة ك�سولومك، الس�ید الوز�ر، هاذ الفلوس فني �ميش�یو

لها ضعیفة د�ل الفلوس؟ �س��رات العموم�ة تقرون �ىل ٔ�نه العائدات د�
  . �دا، �الش؟ ٔ�نه ما اك�ن ال حاكمة ال مه حيزنون

�بتاكر، جرٔ�ة الس�ید الوز�ر، بالد� حمتا�ة الیوم احلكومة عندها 
وختدم املصاحل د�ل املواطنني، الیوم املؤسسات، وهاذي م�اس�بة بعض 
املداوخي ی�ساءلون و�سائلون احلكومة، واح�ا مهنم، من ذوك املداوخي، 

قول � املؤسسة ال�رشیعیة كتدوز قرارات �رشیعیة كت�دم وا�د الطبقة �ی
�ىل يش مؤسسة د�ل الت�ٔمني تدار لها يف قانون املالیة  امعینة، �یذا�رو

يش خترجية د�ل إالدماج د�ل املقاوالت �ش ما خيلصوش الرضیبة د�ل 
یعیة ال�سجیل، وفعال الرسوم د�ل ال�سجیل، فٕاذا اكنت املؤسسة ال�رش 

كتد�ر هذا الشئ وتضیع �ىل اخلزینة العامة ٔ�موال طائ� فامسح يل هاذ 
  ..اليش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف ٕاطار الوقت املتبقى  اللكمة
  .الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  . البد جناوب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ال، الس�ید املس�شار القانون النظام ا�ا�يل ال �سمح بذ�

  .تفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
بعدا ٔ�وال ت�شكرك �ىل ذیك اللكمة ا�يل قلت ٔ�ن �ذ�هتا هباذ 
الشلك، وهذا هو اللكمة ا�يل قلت مع اكمل أ�سف، حرفت، مل ٔ�قصد 

، ومل ٔ�قصد ال إالهانة وال لشعبو� ؤ�� ٕا�ن ا ا�اشالشعب املغريب 
التجرحي وال القذف، وال ٔ�ي �ا�ة، امحلد ا�يل �ذ�هتا هباذ الطریقة د�ل 

، ٔ�ن لك وا�د �ميكن لو �كون وخصوصا هاذ )�ىل لك �ال مجی�(
  .رمضان

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

�لاملیة �ش�ٔن  موضو�ه تقر�ر املف�ش�یة العامة اخلامسالسؤال 
التعاضد�ت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة 

  .عبد الصمد تفضل اليسوالتمنیة، 

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ت تقار�ر مف�ش�یة العامة �لاملیة �ىل ٕا�ر معلیة الس�ید الوز�ر، جسل

إالف��اص اليت قامت هبا مجمو�ة من التعاضد�ت مج� من املالحظات 
مهت �خ�الالت يف التدبري املايل وإالداري وجتاوزات وخروقات يف 
العملیات �نت�ابیة، ٔ�دت يف �ٓخر املطاف ٕاىل رمس صورة من العبث 

  .ة من هذه التعاضد�توالفوىض العارمة دا�ل مجمو�
الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات ٔ�وال اليت س�تقومون هبا  ،�ا، �سائلمك

  لتفعیل املالحظات اليت ٔ�جنزهتا التقار�ر املف�ش�یة العامة �لاملیة؟ 
وما يه إالجراءات اليت س�تقومون هبا لوقف هذا العبث وهذه الفوىض 

  هبذه التعاضد�ت؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید املس�شارشك

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
�ل�س�بة �لمف�ش�یة العامة �لاملیة قامت يف العقد�ن أ��ري�ن �لعدید من 
التقار�ر املتعلقة بعملیة اف��اص التعاضد�ت مهنا التعاضدیة العامة ملوظفي 

، والهیئة 2012-2009-2004- �2001الل س�نوات إالدارة العموم�ة 
، التعاضدیة العامة 2003التعاضدیة ملوظفي إالدارات واملصاحل العموم�ة يف 

، والتعاضدیة العامة �لربید واملواصالت س�نة �2004لرتبیة الوطنیة س�نة 
، ؤ��ريا الصندوق الوطين لالح�یاط �ج�عي د�ل يف الس�نوات 2005

98-2002 .  
ذه التقار�ر ٕاىل العدید من �خ�الالت واملالحظات حول و�لصت ه

هذه التقار�ر املنجزة مت ٕارسالها ٕاىل رؤساء  �س�یري هذه الهیئات، مت طبعا
الوزارة الوصیة، وبال ما ند�ل يف ا�الس إالداریة �لتعاضد�ت، وكذا 

التفاصیل د�ل بعض �خ�الالت، مهنا وجود �ل التعاضد�ت يف وضعیة 
مع وضعیة القانون الت�ٔمني الصحي، �دم ممارسة وظیفة الرقابة املنوطة تنايف 

لسلطات الوصایة، �دم جتدید الهیئات إالداریة، �دم فعالیة نظام التطوع 
ا�ي حيمك �الیا �س�یري جمالس التعاضد�ت، حمدودیة ال�شاط الفعيل 

  .�لم�لس أ��ىل، ٕاىل �ٓخره
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مت وضع التعاضدیة  2009يف  من بني النتاجئ د�ل هاذ التقار�ر، ٔ�نه
العامة ملوظفي إالدارات العموم�ة حتت ٕادارة مؤق�ة ملدة س�تة ٔ�شهر ومت 

  .تعیني م�رصفني مبرسوم
ا�ٓن، طبعا نوا�ب ال�س�یري د�ل هاذ التعاضدیة، ولكن كام كتعرفوا 
مايش وزارة �ق�صاد واملالیة عندها الشق املايل، ولكن وزارة الشغل ا�يل 

د�ل املتابعة الیوم�ة، هاذ إالجراءات امللزمة الق�ام هبا من  عندها الشق
ٔ��ل تفعیل مقرت�ات الواردة يف تقار�ر التف��ش�یة املف�ش�یة العامة هتم ٕالزام 
التعاضدیة مبسك احملاس�بة د�لها وفق ا�طط احملاس�بايت، حتیني الرتسانة 

ثابة مدونة القانونیة ٕ��داد مرشوع، واحلكومة تنكب �ىل ٕا�داد مرشوع مب 
  .�لتعاضدیة اليت سوف هت� وتعرصن هذه التعاضد�ت

  .الرئ�س شكرا الس�ید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ة �لاملیة �ىل هاذ بطبیعة احلال هباذ املناس�بة �شكر املف�ش�یة العام
ا�هود ا�ي قامت به، وكذ� وزارة الشغل يف ا�ٓونة أ��رية، لكن الزال 
هناك اس�مترار يف هذه �خ�الالت واس�مترار يف هذا الت�دي واس�مترار يف 
هذا العبث ويف هذه الفوىض دا�ل مجمو�ة من التعاضد�ت، ودعنا الس�ید 

  .الوز�ر ٔ�ن �سمي أ�سامء مبسمیاهتا
الوز�ر، ا��ن یقومون بزتو�ر �نت�ا�ت ویقفون �ائال ٔ�مام  الس�ید

ٕارادة واخ�یار املنخرطني ٔ�و الناس بصفة �امة، ا��ن یقومون بتحویل 
مردودیة املصل�ة العامة ٕاىل مصاحلهم اخلاصة، ا��ن یقومون �خ�الس 
وحتویل ٔ�موال املس�تضعفني من أ�رامل ومن الیتاىم ومن املنخرطني يف 

تعاضد�ت، هؤالء ؤ�ولئك ا��ن ال یعب�ٔون �لقوانني وال یعب�ٔون هذه ال 
�ٔ�حاكم ا�س�توریة وا��ن جتاوزوا ال�رشیعات ومن وراهئم ومن حيمهيم، 
هؤالء جيب ٔ�ن �سمهيم وهكذا ٔ�مسهيم هذه عصا�ت، جيب ٕایقافها، هذه 

  .عصا�ت جيب ٕایقافها
ة ٕاصالح، ف�ٔ� الس�ید الوز�ر، ٕاذا اكنت احلكومة �ازمة يف ٕاطار خط

ٔ�قول لمك من هذا املنرب، هذا الفریق مساند خلطة إالصالح، مقاوم �لفساد، 
ولك من یو�د يف هذا الب� س�یكون ٕاىل �انب هذه احلكومة يف خطة 

 عقد�إالصالح، ٕاال من ٔ�ىب، ولن ی�ٔب ٕاال من اكن يف نفسه ٕایدیولوج�ا ٔ�و 
ه ٔ�ن �كون مع وٕاىل ٔ�ن �كون ضد إالصالح، ولن ی�ٔىب ٕاال من اكن يف نفس

  .�انب ٔ�حصاب الفساد
و��، الس�ید الوز�ر، هذه املرة الثالثة والرابعة واخلامسة ومن هذا 
املنرب ومن دا�ل هذا الربملان لن نتواىن ولن ن�ساهل ولن �سكت عام یقوم 

به هؤالء املفسد�ن، سواء اكنوا دا�ل التعاضد�ت ٔ�و يف ٔ�ما�ن ٔ�خرى، 
وىض �ارمة، ال یق�لها املواطن املغريب، ال یق�لها ٔ�ن هذا ا�ي جيري هو ف

املنخرطون، ال یق�لها املوظفون، ال یق�لها حىت ا��ن ی�متون ٕاىل هذه 
  .التعاضد�ت وٕاىل هذه املؤسسات العموم�ة

فال ميكن ٔ�ن �هتاون ٔ�و ٔ�ن �كون �سري�ن مع هؤالء يف هذه املؤسسات 
ة واملؤسسات العموم�ة اليت ال�س�یطة الصغرية، مفا �� �ملؤسسات الك�ري 

تد�ر ٔ�موال �برية، فٕاذا انتقل العبث من م�ل هذه املؤسسات ٕاىل 
  .املؤسسات الكربى فس�یكون ذ� طامة كربى

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .شكرا الس�ید الوز�ر
ومنر ٕاىل السؤال املوايل، وموضو�ه رضورة مراجعة بعض الرسوم 

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة اجلبائیة، 
  .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :احلب�ب �ن الطالب یدالس� املس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
م اجلبائیة �ٔ�مهیة القصوى �لرضائب والرسو  واعالس�ید الوز�ر، امجلیع 

  :ودورها يف تطو�ر و�س�یري دوالیب ا�و�، �ساؤلنا
واش ما �ان الوقت ملراجعة بعض الرسوم اجلبائیة يف ٔ�فق جعلها يف 

  �دمة التمنیة ودون املساس �لقدرة الرشائیة �لمواطنني؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .سؤاللمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل ال 

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  . شكرا الس�ید املس�شار �ىل طر�ه هذا السؤال

هو اكن السؤال يف احلق�قة دق�ق یتعلق �لرسوم اجلبائیة د�ل املك�ب 
  .الوطين �لامء والكهر�ء، هذا هو السؤال

�ىل لك �ال �ل�س�بة �لرسوم اجلبائیة تعلمون ٔ�ن الس�یاسة اجلبائیة يف 
�ن اجلبا�ت �ىل الصعید الوطين للك س�نة تتجي يف قوانني بالد�، اك

مالیة، واك�ن اجلبا�ت احمللیة ا�يل ا�ٓن ف�ه وا�د ٕا�ادة النظر من ٔ��ل ٔ�ن 
�كون هناك توازن ٔ�كرث لهذه اجلبا�ت ف� یتعلق بطبعا حتصیلها وموا�بة 

  .امجلا�ات احمللیة واجلهات اليت تعمتد �ىل طبعا هذه املوارد
بة �لس�یاسة اجلبائیة ببالد� بصفة �امة هناك تو�ه، ٔ�وال التو�ه �ل�س� 
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يف ٕاطار العدا� اجلبائیة والشفاف�ة د�ل هاذ اجلبا�ت، التو�ه يف ٕاطار ٔ�نه 
ما �كون ختف�ف من الضغط اجلبايئ، وميكن يل نقول لمك ٔ�نه يف الس�نوات 

 %24-23س�نوات املاضیة انتقل الضغط اجلبايئ من  6ٔ�و  5املاضیة ٔ�و 
هذه الس�نة، ٕا�داد �سق د�ل هاذ اجلبا�ت بصفة �امة  %21ٕاىل ٔ�قل من 

  .�ش �كون یعين سه� وم�سطة وذات مقروئیة
 (les taxes parafiscales)هناك ٔ�یضا معل ت�ش�تغلو �لیه ف� یتعلق 

ٔ�و اجلبا�ت ٔ�و الرسوم الش�به اجلبائیة، هذه لبعض املرات فهيا تعق�دات ال 
ة وال يف بعض القطا�ات، وا�يل �اصنا نقللو من العدد يف قطاع الس�یا�

د�لها و�كون هذا، وهذا هو اش�تغال دامئ، طبعا انطلق�ا من النقطة 
ذاك د�ل املناظرة ) la fiscalité(د�ل  (les assises)�نطالقة هو 

  .حول الرضائب، وحنن نزنل تدرجيیا للك س�نة توصیاهتا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعق�ب الس�ید املس�شار

  :د احلب�ب �ن الطالبلس�یااملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ولكن ٔ�ننا نعتقد ٔ�ن احلكومة الیوم یعين مطلوبة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت 
مىض �ختاذ تدابري ٔ�كرث جنا�ة، ومن مضهنا مراجعة بعض الرسوم اجلبائیة 

  . ا ت�ٔثري م�ارش �ىل القدرة الرشائیة وكذا �ىل �لكفة إالنتاجاليت له
لولوج اخلرض والفواكه  %7م�ال، الس�ید الوز�ر، الرمس احمليل د�ل 

ٔ�سواق امجل�، �لك موضوعیة، الس�ید الوز�ر، هذا الرمس املوروث �ىل 
املايض البعید ما بقى عندو حىت يش �دوى بعد ترضیب القطاع الفال�، 

ح�ا تنعرفو مجیع ب�ٔن هذه أ�سواق یلجها ٔ�ساسا صغار الفال�ني خصوصا وا
ا�يل هام ٔ�صال �ري مؤهلني السرت�اع الرضیبة �ىل القمية املضافة، و�لتايل 

 %20دون ا��ساب الرضائب لتلكفة  %7تنضاف هذه التلكفة د�ل 
ا�يل ما ك�سرتجعوشاي وتتجي �ش تثقل اكهل الفالح  (la TVA)د�ل 

  . الصغري
 4صوصا واح�ا تنعرفو ب�ٔن املواطن املغريب تیا�ذ املنتو�ات الفالح�ة خ

أ�ضعاف �ش �ع الفالح، وهبذه إالشاكلیة تت�ٔ�ر سلبا  5د أ�ضعاف و
�ىل القدرة الرشائیة د�ل املواطنني تت�د كذ� من �سویق املنتو�ات 

  . الفالح�ة
املنرب  لهذا، الس�ید الوز�ر، فٕاننا تنعاودو جنددو الطلب من هذا

برضورة مراجعة هذا الرمس، وٕاقرار رمس یوازي اخلدمات املقدمة لنا 
كفال�ني هبذه أ�سواق وكذ� احلد من تعدد الوسطاء واملضاربني، �ش 
�س�تفد املواطن وكذ� ما �كو�ش الضحیة ویؤدي ا�مثن دامئا هام الفال�ني، 

صاد الوطين وكذ� �ش �س�متر القطاع الفال�، هذه ا��امة د�ل �ق�

 %50د املغاربة وت�شغل ٔ�كرث من  %44ا�يل ا�يل تتع�ش �لیه ٔ�كرث من 
د�ل القوى العام� يف بالد�، �س�متر يف البذل والعطاء و�س�متر يف توفري 
م�تو�ات فالح�ة جبودة �الیة يف خمتلف السالسل وب�ٔمثنة م�اس�بة ٔ�زید 

  . ملیون �سمة 34من 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل، موضو�ه م�ٓل تفویت دور أ�مالك ا�زنیة 
��ار البیضاء لقاطنهيا، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� 

  .والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .هللا الرمحن الرحمي �سم
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
يف احلق�قة سؤالنا هو حول م�ٓل تفویت دور أ�مالك ا�زنیة لشا�لهيا، 

بعد صدور املرسوم ذي الص�، لكن  2014هذه العملیة اكنت بدات م�ذ 
مقدر ما لب�ت ٔ�ن توقفت، وخصوصا ٔ�هنا الیوم هتم وا�د العدد من الساكنة 

  . د�ل الساكنة �8000دا �زید �ىل حوايل، �زید �ىل 
كنمتناو من، الس�ید الوز�ر، تعطیو� توضیح مىت س�س�ت�ٔنف هذه العملیة، 

  ٔ�ي معلیة تفویت هذه املسا�ن لشا�لهيا؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :�ر �ق�صاد واملالیةالس�ید وز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار،
مسكن، و�دة سك�یة تتوزع بني مسا�ن فردیة  8895يه �لضبط 

ٓ ومسا�ن مزدو�ة خمصصة ٕالساكن �ائلتني وشقق، ٕاىل    . خره�
عهد �ل�س�یري، وهذا راه ملف قدمي، عهد �ل�س�یري لهذه املسا�ن ٕاىل 

وق إالیداع والتدبري اليت �سهر �ىل صیا�هتا رشكة د�ر املدینة التابعة لصند
  . واس�ت�الص الوج�بة الكرائیة وم�ارشة مسطرة التفویت

هذه مسطرة التفویت اكن فهيا �دة حماوالت، احملاو� أ��رية ا�يل يه 
ا�ٓن يف طور إالجناز يه ا�يل �ددت وا�د أ�مثنة د�ل البیع تقریبا ٔ�مثنة 

درمه واح�ا نتلكم عن ا�ار  300ع ودرمه �لمرت مرب 150رمزیة، بني 
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  .البیضاء
طبعا هذیك املسا�ن مع اكمل أ�سف والعامرات يف �ا� �رتئة، ما 
اكی�ش الصیانة �لقدر الاكيف، ولكن �ش نفوهتا لساكنهيا اكن هذه أ�مثنة 

  ).م�ناول امجلیع(ا�يل ٔ�عتقد ٔ�هنا يف 
ل املسا�ن د� 2506العملیة بدٔ�ت وبدٔ�ت بصورة �حجة، من ٔ�صل 

و�دة، تقریبا ٔ�كرث من  1689الاكئنة بعني الشق متت مسطرة التفویت ل 
النصف، النصف ا�ٓخر هناك مشلك يف أ�رض، ٔ�ن �اص ٕامتام مسطرة 
�زع امللك�ة وغتمكل هاد القضیة د�ل أ�رض مع القضاء �ادي �مكل 

  . التفویت البايق
ن و� س�یدي �ل�س�بة �لمسا�ن الاكئنة �حلي احلس�ين وس�یدي ع�

، فٕان مسطرة تفو�هتا تقریبا �لاكمل لشا�لهيا و�دة 3229الربنويص و�ددها 
  . �اریة

و� بور�ون  �1404ل�س�بة �لمسا�ن املتوا�دة �حلي احملمدي و�ددها 
، فٕان معلیة تفو�هتا وفق املسطرة اجلاري هبا العمل س�مت مبجرد 1756

لفصل أ�وعیة، �اص خيرج ذاك  ��هتاء من أ�شغال الطبوغراف�ة الالزمة
(les titres fonciers)  فهاذ العملیة هاذي راها يف طور إالجناز و�ال ما

  .ا�هتینا مهنا غنبارشو معلیة التفویت
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  : لهوا�رشياملس�شار الس�ید عبد الكرمي
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ الت�شري د�ل ساكنة هذه ا�ور ب�ٔن 

  . العملیة مس�مترة ؤ�هنا يف احلق�قة جمرد ٕاجراءات
لكن، الس�ید الوز�ر، يف نفس الوقت ال بد ٔ�ن نؤكد �ىل ٔ�ن هذه 
العملیة وجب ٔ�ن �رسعوا هبا، �الش؟ ٔ�ن هذه الساكنة الیوم يف وضع ال 

  .حتسد �لیه
�ور كام قلمت، الس�ید الوز�ر، ٔ�هنا يف وضعیة �رتئة، مما اضطر هذه ا

اجلهات ا�تصة ٕ�صدار ٔ�ح�ا� قرارات د�ل إال�الء وال قرارات د�ل 
  .إالصالح وال قرارات ٔ�ح�ا� حىت د�ل الهدم

اجلهة ا�تصة ا�يل ميكن لها تد�ل �ش تد�ر معلیة إالصالح يه د�ر 
امللكفة �لتدبري، هذه الساكنة الیوم يه معلقة بني املدینة �عتبارها الرشكة 

ٔ�مر�ن، بني الزمن د�ل تفویت هذه أ�مالك لها، وبني معلیة إالصالح 
  .والقرارات الصادرة �ش�ٔهنا

�ا، الس�ید الوز�ر، اح�ا كنطلبو من هذا املنرب وكندعومك ٕاىل �رسیع 
م مبا یلزم من العملیة، وٕاال فٕان هاذ د�ر املدینة وجب ٔ�ن تتد�ل �لق�ا

  . ٕاصال�ات لهذه ا�ور ق�ل تفو�هتا لساكنهيا

ويف نفس الوقت هنا، الس�ید الوز�ر، البد ٔ�ن نذ�ر ب�ٔننا كنا قد س�ٔلنا 
وز�را سابق ا�يل هو وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والسكىن �ىل املوضوع 

واليت ت�ٔخرت كثريا، ومن  66.12د�ل النصوص التنظميیة املتعلقة �لقانون 
مضن ت� النصوص يه رخصة إالصالح، ا�يل حىت يه الیوم ال زالت 
معلقة �ىل مس�توى امجلا�ات الرتابیة يف م�حها، ٕاىل ما رسعتوش هبا، 

  .من أ�مر�ن كام ذ�رت، معلقني اهاذ الناس �یعانیو  االس�ید الوز�ر، غیبقاو 
الساكنة ٔ�هنا توصل ٔ�هنا  فك�متىن ٔ�ن العملیة �رسعوا هبا، وكنمتىن ٔ�ن

  .تويل عندها هذه ا�ور يف ملك�هتا وخترج من هذا امل�ٔزق
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . لمك اللكمة ٕان رغبمت يف ذ�، شكرا
السؤال املوايل موضو�ه �راجع ٔ�داء �ق�صاد الوطين، اللكمة ٔ��د 

یق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، الس�ید السادة املس�شار�ن من فر 
  .الرئ�س تفضل

  :املس�شار الس�ید عز�ز بنعزوز
  الس�ید الرئ�س،

  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

الس�ید الوز�ر، تدارت جمهودات فعال يف البالد م�ذ ٔ�كرث من عقد من 
نتاجئ اكنت عكس�یة متاما، ال  ولكنالزمن سعیا وراء إالقالع �ق�صادي، 

حبیث ٔ�نه هناك �راجع مس�متر ٔ�داء �ق�صاد الوطين ٕاىل �د سقطنا يف 
  .ا�كامش اق�صادي ٔ��ید

  �مكن اخللل الس�ید الوز�ر؟ ؤ��نما أ�س�باب؟ 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .لٕال�ابة �ىل السؤال الس�ید الوز�ر اللكمةلمك 

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  الرئ�س،الس�ید 

  .شكرا الس�ید املس�شار
  . يل مسحتا�ري نتفقو �ىل املصطل�ات ٕاىل 

            ��كامش �ق�صادي تیكون ميل تتكون �س�بة ا�منو سالبة
)la récession( ، الس�نة املاضیة، و�اد  2017هذا هو ��كامش، املغرب يف

�س�بة ا�منو  (Les comptes nationaux) ،(HCP)النتاجئ د�ل  اخرجو 
  .د�ل �س�بة ا�منو %4.1هذا رمسي ، 2017يف 

ما  2015و 2014حىت  2008وحنن ندري من  2017ٕاىل  2008من 
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دار يف العامل من ٔ�زمة اق�صادیة عصفت �ق�صاد�ت، ٕاىل �ٓخره، فهاذ املدة 
  .%4حوايل  %3.9لكها �س�بة ا�منو 

طبعا د� واش هذا اكيف؟ تنقول لمك ال، هاذي ما اكف�اش الم�صاص 
  . س�یع طبعا �لق فرص شغل ٔ�كرث، ٕاىل �ٓخرهالبطا� ولتو 

، ا�يل وصلنا لیههذا  د�لنا، (le potentiel) ولكن هذا هو ا�ٓن 
جيب ٕا�ادة النظر يف ا�منوذج التمنوي ا�يل �ادي �ش�تغل �لیه اكملني وا�يل 
م��ش�تغلوش فقط �ىل التوزیع ا�يل هو �م، ولكن ٔ�یضا �ىل ٕانتاج الرثوة 

د�ل �ق�صاد الوطين، هناك بعض املعیقات يف �اص حنیدو من املعیقات 
صنا ننك�و �لهيا �ش حنررو الطاقات، �ش ا�ق�صاد الوطين یعين ا�يل �

نعوزو ا�ٓن ا�يل ت�شوف �ل�س�بة لالق�صاد الوطين مس�تق�ال رها� ٔ�كرب، 
وهنا تنجي �لسؤال املايض د�ل املدیونیة فني مشات؟ راه مشات يف 

 والب��ة أ�ساس�یة، وفر� وا�د ب��ة ٔ�ساس�یة، وامحلدالتجهزيات أ�ساس�یة 
  .�، رضوریة وعندها تنافس�یة

ا�ٓن اللكمة �لقطاع اخلاص ٔ�ن �س�مثر ٔ�كرث ؤ�ن یقوم �ملردودیة د�ل 
هاذ التجهزيات، ولكن القطاع اخلاص �ش �س�مثر ٔ�كرث �اصو جمال �لثقة، 

يه أ�ش�یاء ا�يل ما  �اص الثقة �رجع، �شوفو بالد� ن��قدو، و�شوفو ٔ�ش�نا
مزیناش ٕاىل �ٓخره، ولكن ند�رو ٔ�یضا وا�د النظارات �ش �شوفو نصف 

  . ال�ٔس اململوء
امحلد �، يف الس�نوات املاضیة اكنت هناك مك�س�بات �برية �دا �ىل 
مجیع أ�صعدة، حىت �ىل ا�ال �ق�صادي، الس�یاسات القطاعیة، خمطط 

يف ا�ال د�ل الصنا�ة، ٕاىل �ٓخره، املغرب أ�خرض، الطاقات املت�ددة، 
  .كرب�ت یعين الرشاكت ا�يل تتجي تد�ر الثقة يف بالد�

�اص القطاع اخلاص �اود �ين �ش�ذ اهلمم و�كون وا�د �نطالقة 
  .من ٔ��ل موا�بة �منیة بالد�

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید الرئ�س

  :ملس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوزا
  .شكرا

� ٔ��ن ميكن اخللل، �ن من �الل اجلواب ل ٔ�� نقو  ،الس�ید الوز�ر
  .د��

طاملا ٔ��مك تواصلون ا�فاع عن الغلط، فغیبقى اخللل قامئ وغیبقى 
العجز د�لمك يف اس�هناض أ�وضاع �ق�صادیة ويف �لق إالقالع 

ى مس�متر ٔ�نه كتذ�رو، الس�ید �ق�صادي املطلوب هاذ العجز غیبق
الوز�ر، �شوفو ال�ٔس، نصف الٔ�س، وال�ٔس حمال واش ف�ه حىت الربع 

  .مملوء، وتتقولوا لنا شوفوا النصف اململوء، الربع ما فهيش، رمبا فارغ

فال ی��غي اس�تعامل لغة اخلشب مع املغاربة الیوم، املغاربة فامهني، 
ع ا�يل اكینة يف بالد� واعیني، م�تبعني ومدركني جلوهر أ�وضا

واملسؤولیات ا�ٔ�یدة د�ل احلكومة يف العجز �ىل �نتقال ٕاىل اق�صاد 
  .مزدهر

د�ل ا�منو من  %��5كامش، الس�ید الوز�ر، اك�ن، راه انتقلنا من 
يف عهد احلكومة السابقة  %3.3ٔ�و  %3.2عهد أ�س�تاذ جطو ٕاىل 

�ىل ٔ�نه هناك عوائق، �ددوها  واحلالیة، هناك دامئا احندار، ٔ�نمت كتعرتفوا
  ٔ�ش�نا يه هاذ العوائق، �لضبط؟ 

لها وتت�داوها وختلقوا  اواش قادر�ن ٔ��مك جتاوزوا هاذ العوائق وتصداو 
   البدائل؟

البدائل ختلقوها ٔ�نمت، الس�ید الوز�ر، ما تعلقوش الفشل د�لمك �ىل 
مشجب القطاع اخلاص، رٔ�س مال ج�ان وٕاىل شاف حكومة جشا�ة یقدر 

�شجع، عند� حكومة �اجزة، حكومة ما عندهاش �لول، حكومة تف�قر ی 
يف تدبري الش�ٔن  (le savoir-faire)ٕاىل �بتاكر وإالبداع وتف�قر ٕاىل 

العمويم �اصة يف اجلانب �ق�صادي، �بغیيت القطاع اخلاص ی�شجع ؤ�نت 
  . ما وفرت �هيش الرشوط الرضوریة

ب ٔ�ن تتد�ل ليك ختلق حنن نعتقد �ىل ٔ�نه ا�و� واحلكومة جي
  .الرشوط الرضوریة ٕال�ادة هیلكة الرت�یبة د�ل �ق�صاد الوطين

املشلك، الس�ید الوز�ر، ٔ��مك فشلمت يف الوالیة السابقة واحلالیة ٔ��مك 
لنا وا�د الرت�یبة هیلكیة �دیدة لالق�صاد الوطين ا�يل يه رضوریة  �دواتو 

  .دیدومد�ل خللق ا�منو والولوج ٕاىل ا�منوذج اجل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار الرسا� وصلت

  .يف ٕاطار الوقت املتبقى �لرد �ىل التعق�ب اتفضلو 

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
ٔ�وال ما خندوش �اود �يم، ٔ�� مل ٔ��لق �ىل القطاع اخلاص ٔ�ي 

�اص وا�د الرشاكة بني  يمشجب وال �ىل ٔ�ي مشجب، كنقولو ٔ�ود
عام والقطاع اخلاص من ٔ��ل املسامهة يف �منیة بالد�، ؤ�ن القطاع ال

�س��ر د�ل القطاع اخلاص �لك مكو�ته راه هو أ�ساس �اصنا نوفرو 
لو ٔ�یضا الرشوط، �اص �كون م�اخ أ�عامل ٔ�حسن، �اص �كون 

وا�بة ٔ�حسن، هاذ اليش ا�يل املال�شجیعات ٔ�حسن، �اص �كون التعز�ز و 
  .بغیت نقولا

  .شكرا

  :اجللسةد رئ�س الس�ی
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ومنر ٕاىل السؤال املوايل، موضو�ه ا�منوذج التمنوي لبالد�، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق �س�تقالل �لو�دة والتعادلیة، الس�ید الرئ�س 
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  .تفضل

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  ٕالخوة،أ�خوات وا

الس�ید الوز�ر، ا�منوذج التمنوي احلايل، ٔ�ظن ٔ�نه اس�توىف مجیع املقومات 
لیقوم بواج�ه جتاه املغاربة، س�� بعد اخلطاب السايم جلال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا، يف اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة، عندما ٔ�كد ٔ�ن ا�منوذج 

س�ید� عرف �یفاش ٔ�نه التمنوي بلغ مداه، وهذه اكنت لبقة وزویونة، ٔ�ن 
یبلغ لمك ٔ��مك هاذ ا�منوذج التمنوي ٔ�صبح ٔ�جوفا و�ري قادر �ىل موا�بة ا�منو 

  لبالد�، واش عندمك يش بدیل، الس�ید الوز�ر؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة لٕال�ابة �ىل السؤال الس�ید الوز�ر، تفضل

  :یةواملال  �ق�صادالس�ید وز�ر 
 البدیل هو ا�يل �ادي خيرج، ٔ�ن س�ید� هللا ینرصو يف اخلطاب قال

ف�ح حوار شامل مبشاركة مجیع القوى احلیة د البالد �ش �شوفو هاذ 
  .ا�منوذج التمنوي �یفاش نعید النظر ف�ه، و�رتبو أ�ولو�ت د�ل بالد�
ا حىت أ�ولو�ت د�ل بالد� ا�ٓن واك�ن رمبا هاذ اليش �ٕالجامع، ورمب

بعض أ�حزاب سامهوا ا�ٓن يف التفكري �ش ميل ینطلق هاذ احلوار �كون 
  .بعدا �ىل أ�قل أ�رضیة وا�دة

أ�ولو�ت ا�ٓن، أ�ولو�ت ما بقاش ٔ�ولو�ت د�ل الب��ات التحتیة 
د�ل التجهزيات، وٕان اكن هناك الزال خصاص يف بعض املناطق، �اص 

�عیة، ٕاىل التعلمي، ٕاىل الشغل، ٕاىل تو�ه أ�ولویة ٕاىل القطا�ات �ج
  .الص�ة، هاذو هام ا�ٓن املطالب أ�ساس�یة د�ل بالد�

ٕاىل بغینا نوفرو و�زیدو من ال�سك �ج�عي هذا هو ا�يل �ادي ا�ٓن 
  ..�كون ف�ه أ�ولویة أ�وىل، ٔ�ن املطالب املل�ة �یف ما قلت د�ل

ات د�لو، تعز�ز اجلهویة طبعا الصیا�ة د�ل ا�منوذج التمنوي، ا�ٓلی
هاذي ٕاىل �ٓخره، هذا لكه �ادي �كون يف ٕاطار كام قلت هاذ النقاش ا�يل 
�ادي یتف�ح وا�يل احلكومة �ازمة تف�ح طبعا يف القریب العا�ل، �ش ٔ�نه 
یوفر لك الفضاءات للك القوى احلیة يف بالد�، �رملان، �رباء، ٔ�ساتذة ٔ�هنم 

  .ي�سامهوا يف هاذ ا�منوذج التمنو 
مرة ٔ�خرى، ما ا�يل كهنرضو �ىل ا�منوذج التمنوي، كهنرضو �ىل إالنتاج 
و�ىل ا�منو و�س�بة ا�منو و�ىل �ق�صاد و�ىل �لق الرثوة، ولكن كهنرضو 
ٔ�یضا ٔ�كرث �ىل طریقة توزیع الرثوة، ول�س هناك طریقة ٔ�م�ل من ٔ�ن �كون 

لصحیة، للك مواطن مغريب ٔ��ن ما اكن الولوج ٕاىل اخلدمات العموم�ة ا

التعلميیة، الشغل بنفس الطریقة وبنفس اجلودة ويف لك ماكن ال يف البوادي 
  .وال يف املدن، هذه ٔ�عتقد ٔ�هنا یعين الوس�ی� املثىل يف توزیع هاذ الرثوة
 خياططبعا �یف ما قلت هاذ ا�منوذج التمنوي، راه مايش يشء ميكن � 

ل د�لو وصیا�ة بني عش�یة وحضاها، وخص �كون ف�ه تفكري وحىت التزنی
  .التوجهيات �ادي ��ذ وا�د شویة د�ل الوقت طبعا يف تزنی�

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اليس ا�لبار لمك اللكمة يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ر الوزراء د�لنا ٕارضبوا دورة يف السوق، يف احلق�قة ٔ�� كنمتىن يش هنا
و�اد ٕاجيوا ٕا�اوبو�، ا�يل مسعمك الس�ید الوز�ر، �ادي یفرح ویقول راه اح�ا 
�ا�شني يف وا�د العامل وغنطم�ٔنوا، ا�ساروا الس�ید الوز�ر، �ري دوروا يف 
السوق، شوفوا البطا� رضب أ�طناب د�لها، شوفوا �ح��ا�ات 

لطبقة الوسطى ا�يل كتقول يل ٔ�س�یدي راها ٔ�صبحت الیوم سائدة، ا
ٔ�مشات ٔ�ن اخلدمات �ج�عیة لكها م�د�رة من الص�ة، من التعلمي، من 
ال�شغیل، من السكن، ٕاذن ٔ�ش �ادي تقول يل يف هاذ ا�منوذج التمنوي؟ 

، ٔ�� اة؟ ٔ�س�یدي �ز لمك ا�يل كتنعسو طفر ٕامىت؟ فوقاش �ادي حنققو هاذ ال
 املغرب الیوم ٔ�ن لكيش �یغوت، مول الرشكة ك�شوف اهلم ا�يل اك�ن يف

عرفش ا�ٓفاق املظلمة، البطايل ماكی�ش ا�یغوت، الطالب ممق�نعش، م
  .فرص الشغل

وهللا ٔ�س�یدي �� �ز، ٔ�ن كتقول يل  إاذن الس�ید الوز�ر، ٕاىل كتنعسو 
ا�منوذج التمنوي، �كف�ك ٔ�ن س�ید� هللا ینرصو حمك �لیه �لفلس و�لفساد، 

ج التمنوي الیوم كتقول يل نع�ش يف أ�مل، اعطیين شویة د�ل هاذ ا�منوذ
عندمك والو الیوم الس�ید الوز�ر، راه اأ�مل ٔ�� مزاوك ف�ك �ري نلمس، راه م

حشومة ٔ�ننا نقولوا عند� يش خمطط، واش حىت منوتوا وميوتوا هاذ املغاربة 
و� ٔ�ن �اد نلقو هاذ ا�طط، حلد السا�ة �سولو ٔ�ي وا�د والهرضة املعق

�لبوادي شوفوا املسا�، شوفوا املس�شف�ات،  �ساروا يف أ�سواق وطلعوا
ح�ا �ا�شني يف البالد، ما تقولش شوفوا أ�قسام، �اد ٔ�ج�وا �اوبو�، راه 

لنا راه �ادي ند�رو، سوف، سوف، راه مل یبق وقت ال�سویف الس�ید 
  .الوز�ر

عها، وتقول لنا راه حزب �س�تقالل قدم وا�د املذ�رة، �ریت نتفا�لو م 
  .اح�ا �الطني ٔ�و تقول لنا راه اح�ا مز�نني ونت�اوبو الس�ید الرئ�س احملرتم

  .امسح يل الوقت زمحين
  .شكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .يف �دود الوقت املتبقى الس�ید الوز�ر، تفضل

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
شاؤم، ٕاىل اكن هاذ ا�منوذج التمنوي من السوداویة وكفا� من ال� كفا� 

بقاش صاحل ٔ�و ال فاسد، هاذ ا�منوذج ا كنقولش ٔ�ن هاذ ا�منوذج التمنوي مام
صو یتغىن، وراه شاركنا ف�ه مجیع يف حكومات سابقة، و�ش االتمنوي �

  .ركنا ف�ه مجیعانقول �لمغاربة ٔ�یضا الرصا�ة، ش
ك�س�تدعیك دورة يف السوق ٔ��  ا�ٓن خصنا نغنیوه، بغیت ند�رو

الس�ید املس�شار، ند�رو دورة يف العامل و�شوفو ما یقع جبوار�، البطا� 
مايش فقط يف املغرب، البطا� لو اكن لق�نا يش مف�اح حسري �ن راه لك 
ا�ول حكومات العامل اس�تعملته، �اص �ش نقارنو بني ٔ�نفس�نا وا�ٓخر�ن 

، 2018ٕاىل  2000ب�� حنن ف�ه ا�ٓن والس�نوات ا�يل ٔ�مضت من س�نة 
وا�يل اكن ف�ه مك�س�بات �د هامة، ويف نفس الوقت نعرتفو �لنواقص، 

نبقاوش ا �الخ�الالت، مبا جيب ٔ�ن نقوم به بت�دید أ�ولو�ت، �ري م
  .لاكس الفارغانصف نوضعو النظارات، ونصف ٔ�لاكس هو مملوء واك�ن 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

نواصل دامئا مع قطاع �ق�صاد واملالیة، والسؤال العارش وأ��ري يف و 
نفس القطاع، موضو�ه مس�ت�دات ٕاصالح ٔ�نظمة التقا�د، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، اليس حيفضه، 

  .  تفضل

  :املس�شار الس�ید حيفضه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  دة الوزراء احملرتمني،السا
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

بعد املسار الطویل ا�ي عرف�ه مشاریع القوانني املتعلقة ٕ�صالح ٔ�نظمة 
التقا�د وا�ي توج �ملصادقة �لهيا، د�لت هذه القوانني �زي التنف�ذ وحتمل 

ملرجعي املوظفون وزر إالجراءات املعمتدة واملمتث� يف حتدید أ�جر ا
تدرجيیا بنقطة لك س�نة، �ق�طاع ال��ساب املعاش والرفع من �س�بة 

  .س�نة، مما ٔ��ر سلبا �ىل قدرهتم الرشائیة 63وحتدید سن التقا�د يف 
و�لیه، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما هو تق�ميمك ٕالصالح ٔ�نظمة 

  التقا�د بعد دخو� �زي التنف�ذ؟ 
  يل ا�ي الزتمت به احلكومة؟وما يه مس�ت�دات إالصالح الشمو

  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الس�ید الوز�ر تفضل لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید املس�شار

هو يف احلق�قة هاد السؤال طرح�یه وهو قدمي �ىل لك �ال، یعين �اد 
  . 2015د�سمرب  21یه، السؤال من وصل الوقت د�ل إال�ابة �ل 

ولكن هيم وا�د املوضوع ا�يل مازال عندو رهن��ه، ا�يل هو ٕاصالح 
ٔ�نظمة التقا�د، هاذ إالصالح ا�يل الشق أ�ول د�لو در�ه وا�يل ما اك�ش 
سهل وا�يل اكن صعیب، صعیب �دا �ىل امجلیع، �ىل ا�و� وخصوصا 

  .الصندوق �ىل املوظفني، ولكن مت مبوجب ٕانقاذ هاذ
وبقى الشق الثاين ا�يل هو ت�ش�تغلو �لیه ا�ٓن ا�يل هو الشق املتعلق 
خبلق قطبني ٔ�ن هاذ اليش د�ل التقا�د �ش �كون دميومة الصندوق اك�ن 
�ٓلیات ولكن ا�ٓلیة أ�ساس�یة هو التضامن، �ش �كون التضامن �اص 

، �ش �كون عندك ٔ�كرب �دد ما ميكن من املس�تف�د�ن ٔ�و من املسامهني
خنلقو هاذ القطب العمويم وخنلقو القطب اخلاص ا�يل جنمعو ف�ه طبعا 
صنادیق د�ل القطب العمويم، جنمعو ف�ه صنادیق د�ل القطاع اخلاص ٔ�و 

  . د�ل القطب اخلاص
بغینا نقول لمك ٔ�نه وزارة �ق�صاد واملالیة مع وزارة الشغل والوظیفة او 

ح�یاط �ج�عي وصنادیق التقا�د، العموم�ة وهیئات مراق�ة الت�ٔمني و�
بدینا إالجناز د�ل دراسة تق�یة متكن من بلورة مقاربة دق�قة لٕالطار العام 
ٕالصالح م�ظومة التقا�د اليت �اءت هبا توصیة ا�لجنة الوطنیة امللكفة 
ٕ�صالح ٔ�نظمة التقا�د، وقد مت ��هتاء من ٕا�داد دفرت التحمالت د هاذ 

ن قریبا عن الصفقة �ش �شوفو ٔ�ش�نو هاذ ا�راسة وس�مت إال�ال
الس��اریوهات املمك�ة يف ٕاطار جتمیع هذه الصنادیق يف ٕاطار قطب معويم 

  . وقطب �اص
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید حيفضه �منبارك
الوز�ر احملرتم �ىل التوضی�ات اليت قدممتوها حول  �شكرمك الس�ید

موضوع من أ�مهیة مباكن، وتفا�ال مع جوا�مك نؤكد يف الفریق احلريك �مثی��ا 
وتنوهينا هبذا الورش إالصال� الهام ا�ي �رشته احلكومة السابقة 

  . واس�مترت يف تفعی� احلكومة احلالیة
مل القسط أ�كرب من لكن، الس�ید الوز�ر، نت�ٔسف �ىل لك من حت

�اكلیف ٕاصالح ٔ�نظمة التقا�د هام املوظفني واملوظفات من �الل 
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�ق�طا�ات املربجمة �ىل ٔ�ربعة ٔ�شطر والز�دة يف سن التقا�د وتقلیص 
أ�جر املرجعي املعمتد ال��ساب املعاش، وبذ� �كون هؤالء حضا� 

  . الرتاكامت سوء التدبري ملف التقا�د لعقود �لت
ل، الس�ید الوز�ر احملرتم، لٔ�سف �ون حكومة ٔ��ذت �ىل كام �س�

�اتقها توح�د ٔ�نظمة التقا�د يف القطب العمويم واخلاص وهو ما مل یتحقق 
ٕاىل �دود السا�ة، فٕاننا نعترب ٔ�ن هذا التوح�د جيب ٔ�ن �كون من ٔ�ولو�ت 

  .ورش ٕاصالح التقا�د
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

فرضهتا احلكومة انعكست سلبا ٕان هذا إالصالح وفق الوصفة ا�ي 
  .�ىل القدرة الرشائیة �لموظف، خصوصا ٔ�مام الغالء الفاحش يف أ�سعار

�ا نقرتح يف الفریق احلريك مصاح�ة ٕاصالح ٔ�نظمة التقا�د بتدابري 
اج�عیة حتفزيیة لصاحل املوظفني والشغی� اكٕالصالح الرضیيب من �الل 

  .أ�جورتقلیص الرضیبة �ىل ا��ل والز�دة يف 
كام ندعو احلكومة ٕاىل اختاذ تدابري معلیة مرتبطة بتعز�ز التضامن 
وال�سك �ج�عي من �الل مراجعة وتق�مي وٕاصالح �رامج ا�مع من ق�ل 
الت�سري والرم�د و�ريها، بغیة ضامن اس�تفادة املس�تحقني ٕاىل �انب ضبط 

املرشو�ة يف ٔ�مثان أ�سعار واحلزم يف زجر �ح�اكر واملضاربة والز�دة �ري 
  .املواد �س�هتال�یة، �اصة احلیویة مهنا

وخ�اما، نتطلع، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕاىل ٔ�ن تعرض احلكومة يف ٔ�قرب 
وقت ممكن وصفهتا الس�تكامل ورش ٕاصالح التقا�د �لشلك الهیلكي 

  .وب��وي بدل �كتفاء ��لعب �ىل رحب الوقت
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
إالصالح اكن ٔ�یضا ف�ه اك�ن حس�نات، ولكن من بني احلس�نات د هاذ 

موظف ا�يل  74000إالصالح ٔ�ن مت الز�دة يف املعاش أ�دىن �ٔكرث من 
  . درمه �1500شدوا درمه وا�ٓن ت  1000خرجوا �لتقا�د وا�يل اكنوا ت�شدوا 

طبعا رمبا �شوفوها مبنظر نقولو ما اكف�اش ولكن راه �ميثل �ل�س�بة لهاذ 
  . يف معاشهم 50%الرشحية من املوظفني، ٔ�كرث من ز�دة 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ؤال أ�ول موضو�ه العدا� الصحیة، ن��قل ٕاىل قطاع الص�ة، والس
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

  .لتقدمي السؤال، تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ت اخلاصة ممركزة �ملدن و�اصة الكربى كام هو معلوم ٔ�ن لك املص�ا

مهنا، وهذا ی��اىف وم�ظور اجلهویة املتقدمة ا�ي �راهن �لیه بالد� يف 
إالصالح، أ�مر ا�ي یق�يض ٔ�ن �كون هناك توازن يف �س��ر يف 
القطاع الصحي يف خمتلف املدن والبوادي لتعز�ز اخلدمة الصحیة وتوج�ه 

مص�ات �اصة �اكفة املدن والقرى لتعممي  املس�مثر�ن اجلدد ٕاىل ٕا�شاء
  .التغطیة الصحیة �ىل اكفة �راب اململكة

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، يف الفریق �س�تقاليل، ٔ�مل حين الوقت بعد 
�لتفكري يف توج�ه املس�مثر�ن ٕاىل بناء مص�ات �اصة جبمیع املناطق �ملدن 

الصحیة �ك�ف�ة �اد�  والقرى �متكني لك املواطنني من الولوج ٕاىل اخلدمات
  وم�اكف�ة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید ٔ��س ا�اكيل وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�یدة املس�شارة احملرتمة، ٔ�شكرك �ىل هذا السؤال، يف الصممي د�ل 
لرشاكة بني القطاع العام واخلاص وقطاع الص�ة كذ�، النقاش الیوم د�ل ا

یعين الیوم يف ٕاطار تصور �دید �لیه ٔ�ن یعمتد كذ� �ىل رشاكء يف 
  . القطاع اخلاص �ش ميكن یطور املنظومة

فعال ا�و� يه مسؤو� عن الولوج العادي �لعال�ات واخلدمات 
ما �یتعلقش أ�مر الصحیة والتوزیع الرتايب املنصف، ولكن �یف ما وحضتیو 

�ملؤسسات العموم�ة كذ� �ملؤسسات اخلاصة، املص�ات �سامه يف هذا 
العرض �س�شفايئ، ال ف� خيص اخلدمات الصحیة املتنق� ٔ�و �ري املتنق� 

  .ٔ�و �س�تع�الیة
املؤسسات الصحیة �شلك �ام اخلاصة ك�سامه يف معلیات د�ل الص�ة 

وهاذ الرشاكة الیوم ٔ�ساس�یة �ش ميكن العموم�ة يف ٕاطار هاذ الرشاكة، 
نتغلبو �ىل مجمو�ة د إالشاكلیات، ٕاال ٔ�نه جيب �رس�یخ م�ادئ هاذ الرشاكة 

اكن ٔ�سايس �ش  �131.13ىل ٔ�سس مؤسساتیة وتنظميیة، و�� القانون 
  .یف�ح إالماكنیة د�ل �س��ر يف ا�ال الطيب لغري أ�طباء

واد ا�يل كتنظم املص�ات اخلصوصیة، یتضمن هذا القانون مجمو�ة من امل
فهيا رشوط إال�شاء واس�تغالل املص�ات، مساطر �س�تغالل، وتنظمي 
املص�ات، إالدارة الطبیة، یعين نفرق بني املد�ر الطيب واملد�ر إالداري 
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واملايل، الرشوط د�ل املامرسة دا�ل املص�ات، وكذ� �ف��اص 
  .و� لعمل هاذ املص�اتوالتف��ش ا�يل هو ٔ�سايس يف مراق�ة ا�

هاذ القانون كذ� یتلكم عن الرشاكة بني القطاع العام واخلاص من 
ٔ��ل سد اخلصاص يف بعض اخلدمات الطبیة، وا�و� تو�ت ٕاىل ذ� 
م�ال من �الل رشاء �دمات لتصف�ة د�ل ا�م ا�يل الیوم وصلت �ٔكرث 

لفحوصات ملیون د�ل ا�رمه، اك�ن كذ� �ىل مس�توى بعض ا 250من 
�یقوموا هبا املراكز �س�شفائیة اجلامعیة مع  (le PET Scan) �ٔ�شعة

بعض املراكز اخلاصة، وبغینا منش�یو مازال يف تطو�ر هاذ النوع د�ل 
  .الرشاكة

�ىل التوج�ه، وعندمك احلق، الیوم عند� كذ� القانون إالطار  �لكمتیو
ویة �لعرض العال� من �الل اخلریطة الصحیة وا�ططات اجله 39.04

ميكن نو�و كذ� القطاع اخلاص ٕاىل بعض املناطق ا�يل فهيا اخلصاص، 
وهاذ القانون كذ� �یعطینا ٔ�نه حنددو ومننعو بعض املص�ات ٔ�نه یمت 
إال�شاء د�هلم يف بعض املدن �یف ما قلتیو ا�يل ما اكی�ش هناك خصاص 

  .بني
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

لمك اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، الس�ید 
  .الرئ�س تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  . شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�ظن ٔ�ن الفریق �س�تقاليل الزال یلح �ىل رضورة تطبیق خریطة 
  . حصیة اليت ميكهنا ٔ�ن تليب �اج�ات املواطن

ٕاذا جتولنا يف املغرب غنلقاو ٔ�ن اخلط ا�يل الس�ید الوز�ر احملرتم، كنظن 
رابط ا�ار البیضاء والق�یطرة هو ا�يل غين ومص�ات م�عددة وم�عددة 
التخصصات، ٔ�ما ٕاىل خرج�ا �ىل هاذ اخلط حىت لطن�ة بوا�د ال�س�بة 
ضعیفة، ٕاىل اس�ت��یت فهاذ اجلهة د�ل فاس، شویة مك�اس، �يق املغرب 

ور د�لمك �ش تو�وا حىت املس�مثر، ما فهيش مص�ات اكف�ة، وهذا ا�
�الش ما ند�روش مص�ات يف الرش�یدیة؟ يف و�دة؟ يف بوعرفة؟ 
فك�ك؟ املناطق النائیة، املغرب امحلد � راه شاسع، واح�ا املعول �لیمك 

 .�حكومة تد�ر هاذ الش�ٔن
القطاع العمويم مات، الص�ة ما بقا�ش، الس�ید الوز�ر، واش ا�ٓن 

ول يل ٔ�ن الص�ة مازال اكینة يف البالد، املس�شف�ات ما يش وا�د �ادي یق
اكی���ش، حىت مراكز �س�شفاء ٔ�صبحت تنئ من وط�ٔة �كتظاظ وق� 

سا�ة، سا�ة ) les scanners(املوارد ال�رشیة وق� اخلدمات كذ�، 
واقفني، واش اح�ا نقولو الیوم ٔ�ننا كند�رو اخلریطة الصحیة ٔ�و العدا� 

يش كند�رو املعارضة �ش �ردو السوداویة ٔ�مام الصحیة؟ اح�ا ما
املواطنني، ولكن احلال قويل يش وا�د ا�ٓن �ادي جياوبين یقول يل ٔ�ن، 
ٕاىل ٔ�مىش �لمس�شفى �ادي یتعاجل؟ راه ميكن �زید یت�ٔمل �ري �لغداید، ٕاما 

د�ل الرشوة واملعامالت الس��ة �دث وال حرج، ولكام ختیلته .. �الص 
  .ده مكشوفا يف قطاع وزارة الص�ةمن فساد وظمل جت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

يف ٕاطار التعق�ب لمك اللكمة الس�ید الوز�ر، يف �دود الوقت املتبقى، 
  .تفضل

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

القطاع العمويم مل ميت ومازال مس�متر�ن يف �س��ر ف�ه وكنعولو 
وش ٔ�ننا نعوضه �لقطاع اخلاص، اح�ا كنتلكمو �ىل التاكمل �لیه، وما كنوی

بني القطا�ني، ولك قطاع حمتاج ل�ٓخر، القطاع اخلاص الیوم حىت هو ٕاىل 
ما اك�ش القطاع العمويم �ادي ميوت، وميكن لیك بال ما نعطیك 

  .التوضی�ات راه يه معروفة يف هاذ اجلانب
طلب د�ل ف�ح  �60ش نبقى يف موضوع سؤالمك، الیوم ٔ�كرث من 

  .ا�ار البیضاء -املص�ات ا�يل موجودة عند�، �ارج احملور د�ل الر�ط 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

 -السؤال الثاين موضو�ه، �ردي اخلدمات الصحیة جبهة در�ة
  .�ف�اللت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضل

  :�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يساملس 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  شكرا السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،

الس�ید الوز�ر، اكنت لمك ز�رة مشكور�ن بعد تعی��مك من طرف 
�ف�اللت، بغینا �شوفو  -صاحب اجلال� نرصه هللا، لهاذ املنطقة د�ل در�ة

إالشاكلیات واملشالك ا�يل  املنطقة من بعد ما مسعتو التصور د�لمك لهاذ ا
كتع�شها هاذ املنطقة، ٔ�ش�نو هو التصور د�لمك والرب�مج د�لمك لهاذ 

 املنطقة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

ع الص�ة، واحلكومة �شلك �ام، تويل وا�د �ه�م �بري هباذ قطا
  .اجلهات ا�يل مازال كتعاين من نقص يف مجمو�ة من اخلدمات

ويف جمال الص�ة، الوزارة معلت �ىل ٕاخراج مجمو�ة د�ل املشاریع ا�يل 
  .يه ٔ��لهبا يف طور إالجناز، وميكن يل �رسد بعض مهنا

يف سؤالمك كتلكمو �ىل مركز مش�ت فعال �لرش�یدیة، هناك اك�ن ا
 5د�ل املراكز امحلد �،  8اس�شفايئ �امعي، ملا ال؟ الیوم عند� 

يف الطریق، ميكن كذ� كنفكرو ٔ�نه يف التفكري املس�تق�يل  3موجود�ن و
  .�شمل هاذ املشاریع كذ� ت� اجلهات

ولكن يف انتظار ذ�، املس�شفى اجلهوي �لرش�یدیة یعين مت التوس�یع 
والصفقة د�ل التجهزيات يه يف طور إالجناز، بناء مس�شفى القرب د�لو 

 صغريي، حامينالمس�شفى رس�ر يف طور إالجناز، م�دلت  70 �لریصاين
رس�ر يف طور إالجناز، مس�شفى كذ� د�ل املركز  83 املعطي ب�ٔرفود�ن 

، مس�شفى القرب �لر�ش 2016ٔ�الس�شفايئ ٕالقلمي م�دلت تف�ح يف 
، عند� ٕاشاكل يف املوارد ال�رشیة �ادي نتغلبو �لیه هاذ �2017ش�تغل م�ذ 

س�شفايئ د�ل ورزازات يف ٕاطار �الس�نة، ورزازات هتیئة وتوس�یع املركز 
خمطط املغرب الص�ة ثالثة، توسعة وصفقة د�ل التجهزيات يف طور 
إالجناز، مس�شفى �خ�صاصات ٕان شاء هللا �ادي نربمج يف الس�نة 

سات يه كذ� يف طور إالجناز، تنغري بناء مس�شفى ٕاقلميي املق��، ا�را
، ٕاجناز مس�شفى القرب قلعة دادس القرب بومن�دید، بناء مس�شفى 

  .2016مكونة، ا�يل ك�ش�تغل من 
وهاذي لكها �ىل امسحتوا هاذ لكها مشاریع ٕاىل قارهنا مع �يق املناطق 

�س��ر العمويم ك�شوفو مدى الك�افة ومدى ال�رسیع د�ل الوثرية د�ل 
  .يف هذا ا�ال

التفعیل د�ل املس�تع�الت د�ل القرب �لراش�یدیة، مبیدلت، 
 ز�خت، ٔ�نیفنف�ت، يف �و يف مرزوكة، يف تبورزازات، ب��غري، مث كذ� 

  ، االتفاق�ات ا�يل وقعناها �شب��غري
  .ميكن لنا نعملو هاذ املراكز املس�تع�الت 

�ل ا�اطر ا�يل تتوا�ها املرٔ�ة احلامل كذ� يف سؤالمك هناك ٕاشاكل د
يف یعين يف هاذ املنطقة حبمك ٔ�هنا تتكون �ردة يف فصل الش�تاء، هناك 
�ر�مج د�ل الر�ایة ا�يل مه مجمو�ة د�ل املناطق ا�يل تتعاين من مو�ات 
د�ل الربد، ٕا�داد ٔ�ما�ن ٕالیواء �اصة �ل�س�بة �ل�ساء احلوامل �ىل وشك 

، دمع وتقویة دور الوالدة واملؤسسات الص�ة امجلا�اتیةعين الوضع يف ٕاطار ی
  .الصحیة ب�ٔدویة وجتهزيات طبیة يف هاذ املناطق

ميكن ندمعو هاذ اجلهة  شمث يف أ��ري املوارد ال�رشیة الیوم ك�ش�تغلو �
د�ل  365ٕاطار ا�يل ت�ش�تغل من ب�هنم  �1932ملوارد ال�رشیة الاكف�ة 

  . أ�طباء

  .شكرا

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة موالي عبد الرمحن يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب
ٕاال ٔ�نه الس�ید الوز�ر تنعرفو �اله �ذیتوا هاذ املسؤولیة، ولكن ٔ�� يف 

إالشاكل د�ل هاذ الناس ا�يل تیعطیومك أ�جوبة  احلق�قة تنوقف �ىل وا�د
الس�ید الوز�ر، و�لك رصا�ة، تی�لیو� ٔ�ننا منش�یو يف وا�د �جتاه ٔ�ننا 
نعطیو وا�د السودادیة ا�يل ما ت��غیوش نعطیوها �لمواطنني والناس ا�يل 

  .تی��عوا هاذ الش�ٔن د�ل أ�جوبة د�ل السادة الوزراء
لوز�ر و�لك رصا�ة هاذ اليش لكه ا�يل ٔ�� �ادي نقول � الس�ید ا

ا�يل �ار�ة عن  %80ج�توا به ف�ه وا�د ال�س�بة د�ل املعقول وف�ه 
املعقول، هرضتوا �ىل تنغري، �ا الس�ید الوز�ر ٔ�عطى �نطالقة، هز 

)l’entrepreneur ( ،من بعد �نطالقة هز املسائل د�لو ومىش حبالو
د�لمك ب�ٔن راه اك�ن، راه ما  �ام هذا الس�ید الوز�ر، �ات يف اجلواب

  .اكی�ش
شهور هذي حىت متوت يش ب��ة ٔ�خرى وال يش  6حطیتوا ساكنري 

ولید وینوض الصداع �اد نبقاو نقلبو �ىل احللول د�ل هاذ الناس، و�لتايل 
كنبقاو يف عوض ما منش�یو �لمسائل �س��اق�ة تنولیو يف ٕاشاكلیات �برية 

وا�د الشلك ٔ�ننا تنكذبو حبال ٕاىل تنكذبو تزنیدو، ٔ�ننا تن��نو الصورة ب
  .�ىل الناس

-هرضتو �ىل زا�ورة، حىت يه �ات يف رشاكة مع اجلهة د�ل در�ة
  . �ف�اللت، ٕاىل یوم�ا هذا ما زال ما �س�نا�ش الس�ید الوز�ر

�ف�اللت -مع در�ة -ا�لهم ٕان هذا م�كر  -ملیار  4الرشاكة أ�خرى ب 
�ىل هاذ إالشاكلیات وما بغیتوش ما زال  ٕاىل یوم�ا هذا وج�توا ووقف�وا

واش الناس راه قلهتا  ؟�س��وها الس�ید الوز�ر، ما فهم�ش ٔ�� �الش
�لس�ید الوز�ر اكن هنا� السابق، قلنا � واش الناس تتعطیمك الفلوس وما 
بغیتوش تق�طهم واك�ن خصاص، ٔ�� ما فهمت والو، �اصنا �رشحوا �لناس 

  .قعةٔ�ش�نو هو إالشاكلیات ا�يل وا
الظروف فني ت�ش�تغلوا إالخوان يف الس��طار د�ل ورزازات ا�يل 

�ام وهام  12س�نني وال  �10هترضوا �لیه ما ت�سمحش �الش�تغال ٔ�نه 
وبوا ف�ه ٕاىل یوم�ا هذا مازال، اكینة الصفقة عند إالخوان د�ل ا�دامني تیص

هلم د� )l’engagement(واك�ن املد�ر اجلهوي ٕاىل یوم�ا هذا ما طلقهاش 
  .وما طلقهاش

 l’ordre de(املس�شفى د�ل إالخ�صاصات �ام هذا �ش تعطات 
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service (لناس �ش خيدموا ما اكی�شاي�.  
ٔ�� ٔ�دعوك الس�ید  ،ٕاىل ج�نا ت��قاو نت�دثو قدام الناس هباذ الشلك هذا

وجيلسوا معهم  الوز�ر ٔ�نه يف هاذ الز�رة ٔ�ن تصیفطوا جلنة �اصة، وجيیو
م اخلصاص ونوریو هلم أ�جوبة ا�يل عطاومك �ش جتاوبنا ب�ٔن و�ادي نوریو هل

لكها �الطة، ا�لهم ٕان هذا م�كر واح�ا صامئني، هاذ الناس راه ما 
�ام،  14دميا نبقاو �كذبو �لهيم اك�ن املس�شفى ا�يل دوز  ت�س�تحقوش یبقاو

)les blocs opératoires(  واقفني ٔ�عباد هللا اك�ن (bloc) وا�د يف
�اله هزوه من زا�ورة داوه ملرا�ش �ش یتعاجل � ٕاما يف زا�ورة وال  ا�ریيب

يف ورزازات داوه ملرا�ش، مات، مسؤولیة من؟ شكون هذا ا�يل مسؤول 
اللكب، و�لتايل حىت �ري املسائل ا�يل يه  و�ىل هاذ الولید ا�يل عض

تطب�ب �ادي ما اكی�ش املس�شف�ات، �هیك �ىل أ�دویة ا�يل ما  ،�ادیة
  ...حىت. اكیناش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت

ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار، اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل 
  .التعق�ب تفضل

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  الس�ید املس�شار،

ميكن � جتي �لوزارة ونتلكمو � �لتدق�ق و�ٔ�رقام ٔ�ش�نو يه 
�لكميت �ىل املس�شفى د�ل تنغري، اح�ا �او� . إالشاكلیات ا�يل اكینة

الصفقة د�ل أ�شغال الكربى، ٔ�نه الصفقة أ�وىل اكن فهيا أ�شغال وفهيا 
ما عند�ش، ما اك�ش عند� مربجمة يف   (les finitions)یعين كذ� 
  ...، و�لتايل2018املالیة د�ل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

السؤال الثالث موضو�ه مراق�ة مص�ات القطاع اخلاص، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل اليس العريب

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر، 

حول القطاع اخلاص يف املص�ات اخلاصة، ت�ساءلومك السؤال د�لنا 
، وا�يل ف�ه ما یف�د ب�ٔن 2015الس�ید الوز�ر �ىل القانون ا�يل داز يف 

الوزارة خصصت مف�ش�یة ا�يل �شلك م�اغث متيش لبعض املص�ات 
و�شوف امل�ٓل د�ل الص�ة د�ل تطبیق هاذ القانون، وٕاىل �دود ا�ٓن ما 

ارة قامت هبذا العمل، ٕاال ميل �متيش ملس�نا حىت يش ٕاشارة من الوز
املص�ات تتقول لیك عطیين ش�یك �ىل بیاض وسري هللا یعاونك، ميل 
ت�سايل �اد تیعمر ا�يل بغا، بغینا �شوفو واش الوزارة قامت ��ور د�لها 

  .وطبقت القانون وال ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ة �ىل السؤال، تفضللمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�اب

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .يل اكن �ا سابقا و�لكمنا ف�ه �شلك ميلا�هذا سؤال 
ٔ�وال، �ٕالضافة ٕاىل الوزارة، املص�ات اخلاصة يه ختضع كذ� �لمراق�ة 
د�ل الهیئات املد�رة �لتامني الصحي، ا�يل كت�ٔكد مدى مطابقة اخلدمات 

تطبیق أ�سعار املرجعیة، مث اح�ا �ىل مس�توى الوزارة املقدمة وصدق�هتا و 
مس�تو�ت، عند� املراق�ة ق�ل إال�شاء، وعند� مراق�ة بعد إال�شاء  3عند� 

ا�يل كنقومو هبا ومايش بو�دینا، مع املمثلني د�ل الهیئة الوطنیة لٔ�طباء، 
 مث كذ� مراق�ة دوریة س�نویة، هناك اف��اص د�ل املوا�بة �ش ميكن،

  .اح�ا كنتلكمو �ىل الرشاكة �اص املوا�بة �كون
 sans(و�كون كذ� دور�ت د�ل التف��ش بدون سابق ٕانذار، 

préavis ( ا�يل كنقومو هبا وميكن نعطیك ٔ�رقام، ٔ�نه العدد د�ل املص�ات
مص�ة ا�يل  �170مة ا�يل مقنا هبا، یعين  619س�نوات  4يه يف ظرف 

  .ا�يل مت إال�الق د�لها 13قریبا يش مههتا إالجراءات الت�ٔدی��ة وت
ف� خيص هاذ املس�ٔ� د�ل الش�یاكت اح�ا كنت�ٔكدو فالقانون ٔ�نه أ�مثنة 
یمت ال�رش د�لها، نت�ٔكد كذ� ٔ�نه كذ� واش هاذ املص�ة عندها االتفاق�ة 

وال ما عندهاش، �ميكن لینا نطلبو مجیع ) conventionnée(الوطنیة 
 les(لكن �ش ن��عو هاذ اليش د�ل الش�یك راه الو�ئق من ٔ��ل ذ�، و 

cliniques ( تیقول لیك راه ذاك الش�یك راه د�ل أ�داء مايش د�ل
 ).comme avance(الضامنة، كنطلبو 

كذ� �اصنا نوعیو املواطن ب�ٔنه ملا مييش لهاذ املص�ة یطلب احلقوق 
د�لو، یتعرف �ىل أ�مثنة، �شوف واش هاذ املص�ة 

)conventionnée ( وال ال، راه ما ميك�ش ند�رو للك مص�ة وا�د
املف�ش واقف �لهيا یوم�ا، اك�ن ٔ�مور ا�يل يه �ار�ة عن �س�تطا�ة 

  .د�لنا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار
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  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
ٔ�� خشصیا، والش�یك  وه يلاح�ا الش�یاكت ٔ�ن الش�یك طلبوه لینا وطلب

  ..تیطلبوه �ضامنة، وميل تدار العملیة �اد تتويل ختلص ٔ�مسو
الس�ید الوز�ر، مايش مشلك، ٔ�ن ٔ�� ٕاىل مش�ت  ،اح�ا السؤال د�لنا

عندي الش�یك نتحمل املسؤولیة د�يل، وا�يل عندو الش�یاكت وقادر مييش 
اه املشلك ٔ�نه �لمص�ات د�ل اخلواص مز�ن یتحمل املسؤولیة د�لو، ر 

طرح�ا هاذ السؤال الس�ید الوز�ر �ش ند�رو وا�د املقارنة، املواطن يف 
�رية من ٔ�مره، �ش متيش �لخواص مشلك و�ش متيش �لقطاع العام 
اكرثة، القطاع العام اكرثة الس�ید الوز�ر، و�یف ما قالوا الزمالء لكهم ا�يل 

ري هاذي شهر، والواقع س�بقوين �لكموا �ىل تنغري ؤ�� �اد كنت يف تغري �
هو ا�يل �لكموا �لیه إالخوان، ذاك اليش ا�يل يف التقار�ر لكه هبتان وزور، 
مش�ت لزا�ورة وعرفت الواقع الصحي، يف وزان الس�ید الوز�ر ا�يل 
عطینامك أ�رض وسلمنامك والس�ید الوز�ر السابق الزتم �ش یبداوا يف البناء 

  .د�ل املس�شفى ٕاىل یوم�ا هذا والو
بغیتك ٕاىل �ات �ىل �اطرك ٔ�مام الربملانیني يف  ،الس�ید الوز�ر ،�اد

ٕاقلمي العرا�ش، موالي عبد السالم، جام�ة �زروت، عندمك الس�ید الوز�ر 
 6الطب��ة هاذي س�ن�ني �ش تعی�ت ٕاىل یوم�ا هذا مازال ما التحق�ش، 

، وق�لها مهنم 6 ـشهادة طبیة ب اممرضني اكینني يف ذاك املس�توصف، دارو
  .6 ـسف املندوب، بل�ٔ 

ٕاذا بغیيت تد�ر الت�دي و�كون ر�ل مسؤول  ،الس�ید الوز�ر ،بغیتكا
واش اكینني عند �زروت طلب السوارت د�ل املس�شفى د� د�ل جام�ة 

املس�توصف مسدود والسوارت عند املواطنني، والبارح اكنوا  ؟املندوب
ذل جمهود، حمت�ني، وانتوما كتقولوا الص�ة يف وضع ج�د وب�ٔن احلكومة تب

  .احلكومة �ر�كب �وارث يف حق املواطنني
احلكومة ا�ٓن مسؤو� �ىل أ�وضاع املرتدیة ا�يل وصلت لها البالد، 

الس�ید الوز�ر، السو�يس  ،� سري �دا �ري السو�يس قدامكاشوفوا د
مش�ت � البارح وشوف أ�وضاع �یف دا�رة، شوف املس�توى د�ل 

ق التطب�ب وشوف املس�توى د�هلم املواطنني ا�يل ا�س�تور تیعطهيم ح
�یف دا�ر، شوف الص�ة يف البالد �یف دا�رة، ولٔ�سف رئ�س احلكومة 

� الس�ید الوز�ر االسابق قال ٔ�حسن وز�ر حصة هو ا�يل داز وتن�افو د
 �اود هاذ رئ�س احلكومة یقول ٔ�حسن وز�ر هو هذا، راه �قني ما درتو

  .والو، �يق الص�ة يف وضع اكريث

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .شكرا الس�ید املس�شار

يف �دود الوقت املتبقى تفضلوا الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، 
 .تفضل

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  الس�ید املس�شار، 

س�نوات،  5مايش خصاص د�ل عقود �ادي تعاجلو حكومة سابقة يف 
�ل مع العمل ٔ�ن يف هذه الس�نوات ال املضاعفة د�ل املزيانیة وال العرشات د

املشاریع ا�يل م�طلقة یعين اكن فهيا وا�د الش�ا�ة �ش ميكن نقلصو من 
  .هذه الفوارق وهذا اخلصاص ا�يل اك�ن الیوم

اح�ا مس�متر�ن يف هذه الس�یاسة وت�ش�تغلو كذ� �ىل احلاكمة، ٔ�نه ال 
�كفي ٔ�ن �كون هناك ساكنري يف تنغري، ولكن جيب ٔ�ن �كون كذ� 

  . ادي خيدموه، التكو�ن يف الصیانة كذ�التكو�ن د�ل الناس ا�يل �
ال �كفي ٔ�ننا نطلقو املشاریع واح�ا ما عند�ش ٕاماكنیات د�ل تدبري 
ت� املشاریع �ىل املس�توى التقين، ما عند�ش وا�د الربجمة مالیة م�عددة 

رية تالس�نوات، هاذ اليش ا�يل تن�دمو �لیه الیوم �ش ميكن �رسعو من الو 
كرث من ذ�، اح�ا كنعولو و�ادي نعولو �ىل القطاع د�ل �س��ر، و�ٔ 

�د� يف �س��ر العمويم �ىل مس�توى املس�شف�ات، ااخلاص �ش �س
  .هناك ٔ�فاكر ا�يل �ادي نعرضوها يف املس�تق�ل �ش ميكن منش�یو �رس�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

یة ووضعیة والسؤال الرابع موضو�ه اخلصاص املهول �لموارد ال�رش 
التق�یني واملمرضني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

 .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
یعرف هذا القطاع خصاصا �وال، كذ� یعرف اح�قا�ت اج�عیة 

  . خطرية
   إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها يف هذا املوضوع؟�رى ما يه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

املس�ٔ� د�ل املوارد ال�رشیة ٔ�ساس�یة، حتفزيها ودمعها والكسب د�ل 
ن ٔ�نه ٔ�نتوما ك�س�متعو ب�ٔنه أ�ولو�ت يف قطاع الص�ة �خنراط د�لها، ظ

كثرية، �ش ما نتو�و ملا هو اس��ر وال نتو�و ملا هو �س�یري یويم وال 
�ادي نتو�و كذ� ملا هو م�طلب حتسني الوضعیة املالیة ا�يل تتطلب 

راه  2018م�صب شغل يف  4000كذ� ٕاماكنیات مالیة �مة من املزيانیة، 
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و�ادي منش�یو مازال هبذه  2018ف�ناه يف  2017و 2016ل مجموع د�
رية، � ريب �ري �كون عند� إالماكنیات �ش نلقاو أ�طر الطبیة ا�يل تالو 

م�صب ا�يل �ادي حنلوها يف ا�ال د�ل الطب العام،  ��500ذ� هاذ 
  .�متناو ٔ�ننا نلقاو وٕاال �ادي نضطرو منش�یو ٕاىل �لول ٔ�خرى

منش�یو يف اجتاه ٔ�ننا نعطیو �لعامل القروي أ�ما�ن ا�يل اخلریطة الصحیة ك 
، فاح�ا مش�ش عبد السالم �نملا �لكم أ�خ �ىل موالي . فهيا خصاص

�ش جنیبو من بو�دور طب��ة ملوالي عبد السالم �اصنا نعوضو، الطب�ب 
ا�يل تعني يف بو�دور ما بغاش مييش، و�لتايل �ادي حنید لبو�دور خنيل 

�ش نعطي ملركز حصي يف ٕاقلمي �ٓخر، ٕاذن هذا ٕا�راه راه بو�دور بالش 
  .انتوما مك�عرفوهش

مث كذ� الزم ما نتلكمو �ىل احلوار �ج�عي، �ب احلوار �ج�عي 
هو مف�وح �ل�س�بة �لوزارة قطاعیا ومف�وح �ل�س�بة �لحكومة، ولكن ما 

ني، س�ن 7تو�دت ف�ه ٔ�مور، �ادي تقول  �2011ساوش ٔ�نه اتفاق ٔ��ریل 
س�نني راه مايش كثرية، ولكن اح�ا مس�تعد�ن الیوم ملا  �7ادي نقول � 
وج�ت اس�ت�ٔنف�ه ورفعنا لرئ�س احلكومة مجمو�ة من  2017اكن احلوار يف 

املطالب وا�يل اح�ا مق�نعني هبا، ؤ�� نقولها � �لك وضوح، ميكن هذي ما 
  :معر� قلهتا نقولها � الیوم

ٔ�� م�فق �لهيا  509ٔ�طباء ا�يل ت��دئ من تغیري الش�بكة �س�تداللیة ل
  ما اك�ن مشلك، تنقولها الیوم �لنا؛

  الرفع من التعویضات أ�خطار املهنیة تناقش، �اصها �كون؛
الرفع من التعویض �ىل احلراسة وإاللزام�ة، بطبیعة احلال ملا تنقارن مع 

2)la CNSS (فزي وال نقارن عند اخلواص الزم ما ند�ر حىت ٔ�� كذ� حت
�ش ميكن الناس �ش�تغلوا، ولكن يف ٕاطار املزيانیة ذاك اليش ا�يل عندها 

  .يف الصندوق، ما ميك�ش منيش ٔ�كرث
و�لتايل اح�ا مع احلوار، اح�ا تنطلبو من هاذ الناس �ش جيلسوا 
�لحوار وما ميش�یوش يف التصعید ٔ�نه ما غینفعش املنظومة ا�يل تتعاين 

ید ی�ٔزم الوضعیة دا�ل املس�شف�ات ا�يل مشالك، إالرضاب الیوم راه كزي 
تتعاين من الق� د�ل املوارد ال�رشیة، و�لتايل تنطلبو وا�د العمل جامعي 
الیوم وا�د املسامهة جامعیة د�ل لك الفرقاء �ش ميكن نو�دو �ل يف هاذ 

  .القطاع ا�يل وهو ٔ�سايس وح�وي �ل�س�بة لبالد�
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ید الوز�رشكرا الس� 

  .� اللكمة الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذا التفا�ل مع إالرضاب مع احلراكت 

                                                 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

�ح��اج�ة، ولكن الس�ید الوز�ر �لینا نفكر معاك وا�د التفكري ا�يل هو 
وا �ىل النظام أ�سايس ما وهام ت��قاتل 1993شویة �س�یط، هاذ الناس من 

س�نني، �یفاش هاذ احلوار؟ ما  �3ذاوه حىت لهاذي وا�د العامني وال 
الناس ت��قاتلوا �ىل النظام  93فهمناش احلوار القطاعي عندمك مسدود ومن 

أ�سايس، ميل �ا النظام أ�سايس وميل �ا املرسوم دار حىت هو حضا�، 
واش هذا حوار وال يش تیلعب  ٕاذن بغینا �شوفو ٔ�ش�نو هاذ احلوار هذا،

  .�ىل يش، بغینا �ري نفهمو
الس�ید الوز�ر، ال ميك�مك ٔ�ن تت�دثوا �ىل  ،�كونو واحضني شٕاذن �

العدا� الصحیة وال عن الولوج الصحي وال عن ا�منوذج التمنوي ا�ي قال 
زم�لمك د� ب�ٔنه جيب ٔ�ن نوفر ٔ�ي مغريب ٔ�ی� اكن الولوج ٕاىل الص�ة، ٕاذن 

 لكه ما ميكن لوش �كون ٕاال من �الل املورد ال�رشي الس�ید هاذ اليش
  .الوز�ر

املورد ال�رشي عندك لكه اح�قان، اك�ن جوج مقار�ت يف هاذ اليش 
د�ل تدبري املوارد ال�رشیة، ٕاما تعبئة املوارد ال�رشیة ٔ�ن حتب وظیفهتا 
و�اصك �زول لها امللفات الف�ویة، ما ميك�ش، لكيش واقف، ما معىن 

رة العدل �ريق �لشواهد، ووزارة الص�ة ال �ريق �لشواهد، ٔ�� بغیت وزا
سؤال م�ارش يف هذا، ما معناه؟ مبعىن ٔ�ن الرم�د اكن قوي ودافع �ىل 
الناس د�لو، الوزراء د�ل الص�ة حىت وا�د ما دافع �ىل د�لو، التعلمي 

یات د�ل ، مبعىن اك�ن ختل 2013اكنت ف�ه الرتق�ة �لشواهد وختىل �لهيا من 
  . مد�ري هذا القطاع عن الشغی� اليت ب�هنم

الوز�ر القوي هو ا�ي ی�ٔيت مباكسب �لشغی�، ما  ٔ�� �ل�س�بة يل
ميك�لكش تصلح �لتجهزيات، ف�� هنرضو معمك تقول يل التجهزيات راه اح�ا 
بن��ا، ٔ�س�یدي جيب ٔ�ن �س�مثر يف املوارد ال�رشي، وال مد�ل لعدا� 

ن �الل املورد ال�رشي، لك يش عندمك تیغوت، املمرضني اج�عیة ٕاال م
حيتجون، أ�طباء د�ل القطاع العام حيتجون، التق�یون حيتجون، ا�يل 

) l’ambulance(اكینني يف املس�تع�الت حيتجون، ا�يل را�بني يف 
  حيتجون، واللك حيتج �ىل من؟ 

س�یدي ٕاذن قلنا �شوفو هذا، تقول يل ٔ�� الصندوق ما عند�ش، لكمك �ٔ 
تتجیبوا املزيانیات وما تد�روا لهاش التحقق، ما تترصفوهاش اكم�، مبعىن 

  .تد�روا فيش حواجي ا�يل مايش شغلمك فهيم
ٔ�� �ل�س�بة لنا يف الفریق إالس�تقاليل ل�س من اخ�صاص وزارة الص�ة 
ٔ�ن ت�ين املس�شف�ات، متيش لعند وزارة التجهزي �ید�روا ميش�یوا ید�روا لها 

  .تحتیةالب��ات ال 
  الس�ید الوز�ر،

مذ�رة حزب �س�تقالل تقول ٕاىل عندك اخلصاص د�لوا الناس يف 
التدریب املؤدى عنه، �نتصاف �ىل أ�قل جزئیا، العطا� اليت �هنش هذا 

  .ا�متع
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  الس�ید الوز�ر
هذا قطاع �، ميل جنیو نقول � راه املوارد ال�رشیة ونقولو � راه 

وجنیو لعندك ويف عوض ما ��ذ لها  الس�یدة �ش�تيك من حترش ��يس
حقها تدوزها يف ا�لس الت�ٔدیيب، هذه املوارد ال�رشیة؟ هذا ا�فاع عن 

  .املوارد ال�رشیة؟ لن �كون يشء بدون موارد �رشیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة املس�شارة، الس�یدة املس�شارة، ال� �دجية، الس�یدة 

  .الس�ید الوز�ر ٕاذا رغبمت يف ذ�ٔ�تفضل . املس�شارة، ا�هت�ى الوقت

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

دافعي �ىل املوارد ال�رشیة والشغی� ما اك�ن مشلك، ؤ�� تمن حقك 
كذ� من ٔ�ول املدافعني �ىل املوارد ال�رشیة بقطاع الص�ة يف ٕاطار احلوار 

ه تتقويل ب�ٔنه ا�يل ق�ل الهادئ، احلوار البناء، واحلوار املعقول، تنقول � ب�ٔن
مين ما معل والو، ٕایوا كام اكن احلال راه �اب هاد املرسوم د�ل املمرضني 

ملیون د�ل ا�رمه، اح�ا كذ� �ادي �ش�تغلو مع الس�ید رئ�س  250وف�ه 
احلكومة يف ٕاطار وا�د ا�لجنة �ش ميكن ننك�و �ىل املس�ٔ� د�ل أ�طباء 

  ..، اك�ن كذ� املطلوب من هذه أ�طر�ش ميكن لنا حنس�نو الوضع د�هلم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف . شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

  .هذه اجللسة
  ..ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري يف هذه اجللسة ا�س�توریة املو�ه لقطاع

 .تفضل يف ٕاطار نقطة نظام الس�ید الرئ�س

  :ياملس�شار الس�ید محمد �لم
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء، 
�مس الفریق �شرتايك، اح�ا الس�ید الرئ�س، فوج�نا ق�یل انطالق 
اجللسة ا�س�توریة ب�ٔن الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال س��عذر �لیه 
احلضور، اح�ا نتفهم العذر، ولكن الفریق �شرتايك مل یتفهم طریقة تبلیغه 

  .اجللسة بنصف سا�ة�العتذار ق�یل انطالق 
لكم  350الس�ید الرئ�س، املس�شار صاحب السؤال قطع مسافة  ،اح�ا

حىت د�ل �لقا�ة �اد قلنا لو السؤال د�� ٔ��ل، اح�ا تنعرفو ٔ�عضاء 
احلكومة ٕ�ماكهنم ٔ�ن یتغیبوا ٕاذا اكن عندمه �شاط مليك ٔ�و م�وا�د�ن �ارج 

  .ٔ�رض الوطن
ن ليش عضو من احلكومة ٔ�ن الیوم يف ٕاطار التضامن احلكويم اكن ميك

ینوب عن الس�ید وز�ر الثقافة لیتفضل �جلواب �ىل السؤال د�ل الفریق، 
ٔ�ما جنیو حىت �ل�لسة ونقولو الس�ید الوز�ر یتعذر �لیه احلضور، ف�ٔعتقد ٔ�نه 
يف ٕاطار احلرص �ىل التعاون بني السلطة ال�رشیعیة والسلطة التنف�ذیة، 

تفادى هذا مس�تق�ال، ومن ٔ��ل تقویة ا�ور الرئاسة د�ل ا�لس �لهيا ٔ�ن ت 
الرقايب د�ل الربملان، �سقوا معنا اح�ا كفرق یوم امجلعة وما نربجموش هذا 

  .السؤال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا أ�س�تاذ العلمي

فعال توصلنا مبراس� من عند الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
ٔ�ن الس�ید�ن الوز�ر�ن یعتذران �ىل احلضور، لكن ميل  الربملان، تف�د �ىل

تد�ليت أ�س�تاذ العلمي يف ٕاطار نقطة نظام، ٔ�� ٔ�تو�ه ٕالیمك كفریق من 
، وا�ٓن ا�يل تتلكم يف �ا� 256ٔ��ل تطبیق النظام ا�ا�يل، و�اصة املادة 

غیاب الوز�ر وما اكی�ش يش وز�ر ا�يل �ادي جياوب �لیه، خنريمك اح�ا، ٔ�� 
�س د�ل اجللسة، ٔ��ري الفریق �شرتايك ما بني تقدمي سؤا� يف نفس �رئ 

اجللسة ٔ�و ت�ٔج��، وٕاذا اكن الت�ٔج�ل �الش دريت لنا نقطة نظام، شكرا 
 .الس�ید الرئ�س

�ري�مك وعندمك احلق ا�ٓن يف ٔ�ن تقدموا السؤال د�لمك، من حقمك ا�ٓن، 
  .شكرا. يف ٕاطار القانون

ملو�ه لقطاع التمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، منر ٕاىل السؤال أ��ري ا
وموضو�ه حامیة امل� الغابوي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الربملانیني،ٕاخواين ٔ�خوايت 
  الس�ید الوز�ر،

من ٔ�مه إالشاكالت اليت تعرفها املناطق الغابویة ببالد� يه �س�تغالل 
ال�شع �لم� الغابوي، ح�ث تقوم ماف�ا اخلشب بقطع أ�جشار بطریقة �ري 

  .قانونیة، دون مرا�اة ا�ٓ�ر املدمرة لفعلها هذا �ىل الغا�ت
إالجراءات والتدابري املت�ذة  يف هذا إالطار �سائلمك الس�ید الوز�ر عن

  محلایة امل� الغابوي يف املغرب؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید محو ٔ�و�يل اكتب ا�و� �ى وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة 
  :منیة القرویة واملیاه والغا�تالقرویة واملیاه والغا�ت امللكف �لت 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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يف احلق�قة ف� خيص هذا املوضوع هو �م �دا، هاذ املس�ٔ� تتاك�ر 
ويه م�وا�دة م�ذ القدم، من طبیعة احلال إالدارة وبتعاون مع السلطات 

من، هناك تصدي لهذه الظاهرة الرتابیة والقضائیة وا�رك املليك وا�ٔ 
املش��ة، وميكن يل نقول لمك ٔ�ن هذا التصدي هذا هو معقول ويف ٕاطار 

هناك �سجیل غرامات لوا�د العدد  2017- 2013القانون وم�ذ ما بني 
  .خمالفة 54000د�ل یفوق 

�لطبع هذا �ري اكف، هناك نقط سوداء وال س�� ف� خيص هتریب 
وازاة مع هاذ التدابري، هناك ف� خيص احملافظة اخلشب د�ل أ�رز، ف�امل

د�ل الغابة هناك ت�ٔمني امل� الغابوي، هناك �ش�ري وٕا�ادة �ش�ري الغابة 
ٔ�لف هك�ار يف الس�نة، هناك تقلیص يف �دة  50بوثرية تفوق ٔ�و تناهز 

احلرائق الغابویة، هاذ اليش لكو یعين �ادي يف اجتاه احملافظة �ىل هاذ 
البی��ة املهمة وا�يل من طبیعة احلال يه ٔ�ساس�یة �لمناخ الرثوة هاذي 

 .ؤ�ساس�یة كذ� لالق�صاد و�ج�ع ف� خيص ا�ال الغابوي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الوز�ر،الس�ید 
املغرب �یتوفر �ىل موارد طبیعیة �ل�س�بة �لغابة، ٕامنا ا�يل ك�س�لو ا�ٓن 
فهو ٔ�ن الغطاء النبايت، الغطاء الغابوي عرف وا�د الرتاجع فهاذ الس�نني، 

نوع  1500ٔ�لف هك�ار، ٔ�یضا اكینة  35ٔ�لف حىت ل  30اكینة وا�د 
واع د�ل الطیور النبايت �دد �النقراض، وهذا یؤدي ٕاىل هتدید وا�د أ�ن

  .وال د�ل احلیوا�ت هبذه الغابة
هناك مجمو�ة د�ل إالشاكلیات والعوائق ا�يل �یعرفها ا�ال الغابوي، من 

احلریق كام ذ�رت، ولكن ٔ�ش�نو درتوا يف إالجراءات د�ل احلریق؟ : مضهنا
إالجراءات ا�يل يه حتفظیة ق�ل وقوع احلریق، مهنا التنق�ة د�ل الغابة، 

  .ٔ�مور ٔ�خرى ؤ�یضا عند وقوع التد�الت ٕالطفاء احلریق ومهنا
عند� الرعي، وهاذ الضغط الرعوي، وهو ا�ي �شلك خطورة وا�يل 

  .�ی�ٔدي ٕاىل ٕا�اقة ا�منو الطبیعي �لنبات
ٔ�یضا هناك القطع اجلا�ر واملمهنج وا�يل ك�شوفوه دامئا، ا�رك املليك وال 

لكن ٔ�ن� ا�يل �اصمك أ�طراف أ�خرى مايش يه ا�يل �ادي حترص، و 
حترصوا �لیه ؤ�ن� دا�ل الغابة، ٔ�نه اكینة حىت من ذوك الصفقات، ذوك 

  اذ�الناس ا�يل ملكفني �لصفقات حىت هام �یقوموا �لقطع و�یقوموا �هتریب ه

أ�جشار، وكنعرفو ب�ٔن هاذ الشجرة ٕاىل قطعناها راه ما كتعوض ٕاىل  
�امني ٔ�و عرشة وال عرش�ن، س�نة، ما ميك�ش تعوض �ىل �ام ٔ�و  50فات 

  .ٕاذن ٔ�كرث من نصف قرن �اد ممكن نعوضوها
اك�ن �عتداء املادي ا�يل هو د�ل أ�رايض، الزحف د�ل املواطنني 
اك�ن ا�يل ك�شدوا أ�رايض وك�س�تغلوها و�ميلكوها و�ید�روا لها ا�متلیك، 

ف�ظ وهذا �ی�ٔدي �الش؟ ٔ�نه ما مقتوش �لتحف�ظ، ما مقتوش بعملیة التح 
ا�هنائیة �لم� الغابوي، ٕاذن هذا مشلك ا�يل �اصمك تب��وه وتب��وا أ�نصبة 

لك وا�دة تد�روا فهيا العالمة �ش املواطن ) les bornes(وتب��وا ذوك 
  .یعرف

اك�ن الناس ا�يل �نیني يف الغابة، ا�يل ساكنني يف الغابة، ٔ�ي وا�د ما 
�س�تغالل و�س��الء عندوش م�ٔوى �مييش �لغابة ك�سكن، ٕاذن �یويل 

�ىل ٔ�رايض، اكینة ا�يل قطع، ك�سمعو ب�ٔنه اك�ن وا�د الطرف من الغابة 
تباع د�ل الق�یطرة، واش حصیح وال �ري حصیح؟ ٔ�ن� �ادي جتاوبو� يف 

  ..هاذ إالطار، اك�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

دود الوقت املتبقى، لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �
  .تفضل

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة 
  :امللكف �لتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت ،واملیاه والغا�ت

رية �مة �دا، ت�ٔمني امل� الغابوي هو تهو التحف�ظ �ادي بوا�د الو 
اربة احلرائق، كذ� املس�ٔ� رية �مة، كذ� ف� خيص ٕاسرتاجتیة حمتسا�ر بو 

  .راها وصلت وا�د احلد ا�يل یرضب به املثل يف م�طقة البحر املتوسط
� قاميني بوا�د ا�راسة �مة وشام� �لقطاع يه ا�يل غتبني لینا ااح�ا د

وا�د ال�شخیص و�لت�دید اح�ا ت�شار�ومك هاذ املشالك ا�يل طرح�وها يه 
لعمل ا�يل هو �شاريك مع الناس ا�يل حق�ق�ة، ولكن اح�ا غند�رو وا�د ا

�ا�شني متا، بطبیعة احلال هام �ا�شني وفوق ما �زاد الفقر وفوق ما اك�ن 
انعاكس سليب �ىل الغابة، فال�شارك هو ٔ�نه ��ذ املصل�ة د�ل الساكن 
و��ذ املصل�ة كذ� د�ل احملافظة �ىل الغابة، وبال شك غنوصلو لوا�د 

  .امجلیعالن���ة ا�يل �ادي �ريض 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

  .شكر امجلیع �ىل املسامهة�ٔ و 
  .ورفعت اجللسة


