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  224رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 مایو 28(هـ 1440 رمضان 22 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
عرشة دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الوا�دة وا�ق�قة الثانیة  مثان: التوق�ت

  .بعد الزوال و�ربعني
   :النصني ال�رشیعیني التالینيوالتصویت �ىل �راسة ا: �دول أ�عامل

املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة  26.18رمق  مرشوع قانون التصف�ة -1
  ؛�2016لس�نة املالیة 

بتغیري و�متمي القانون املتعلق یقيض  51.14مرشوع قانون رمق  -2
�لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة �لمواد الغذائیة واملنتو�ات 

  ).يف ٕاطار قراءة �نیة( بحریةالفالح�ة وال 

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

 :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوعي القانونني خنصص هذه اجل 

  :اجلاهز�ن التالیني
مرشوع قانون التصف�ة املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة �لس�نة املالیة  - 1

  ؛2016
بتغیري و�متمي القانون املتعلق یقيض  51.14مرشوع قانون رمق   - 2

 �لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة �لمواد الغذائیة واملنتو�ات الفالح�ة
 .والبحریة، يف ٕاطار قراءة �نیة

وق�ل الرشوع يف دراسة هذ�ن املرشو�ني، ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن ٔ�قدم 
 وكذ� امالشكر ٔ�عضاء جلنة املالیة ؤ�عضاء جلنة الفال�ة وكذ� لرؤساهئ

لاكفة املس�شار�ن ورؤساء الفرق �ىل ا�هودات اجلبارة اليت بذلوها ٔ�ثناء 
 .ٕاغناء هذ�ن املرشو�نييف كومة ا��ن سامهوا ا�راسة، وكذ� ٔ�عضاء احل

ىل مرشوع قانون التصف�ة، و�س�هتل اجللسة ��راسة والتصویت �
  وز�ر العالقات مع الربملان، ٔ�نت ا�يل �ادي تقدم؟الس�ید 

ٕاذن �ادي �س�هتل اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 
، اللكمة �لس�ید 2016ة التصف�ة املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة �لس�نة املالی

  .تفضل ،قانونالالوز�ر لتقدمي مرشوع 

الس�ید مصطفى اخللفي، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .امحلد � رب العاملني

  الس�ید رئ�س اجللسة،
  س�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لس املوقر�ن،ال 

بدایة ٔ�بلغمك اعتذار الس�ید الوز�ر، ا�ي انتقل ٕاىل �مة، ؤ��رشف 
املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة �لس�نة  26.18بعرض مرشوع قانون التصف�ة رمق 

، وا�ي یندرج يف ٕاطار حرص احلكومة �ىل �كر�س ا�هود 2016املالیة 
لتصف�ة دا�ل ا�ٓ�ال ا�س�توریة والقانونیة، وا�ٓن املبذول ٕال�داد قوانني ا

  .ٔ�یضا 2017راه حتال �ىل الربملان مرشوع قانون التصف�ة د�ل 
وامسحو يل بدایة ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر ٕاىل الس�یدات والسادة املس�شار�ن 

ما یؤرش �ىل و احملرتمني �ىل العنایة اليت مت ٕایالؤها ٕاىل هذا املرشوع، وه
هبا �عتباره ٔ�داة ٔ�ساس�یة لتفعیل مضامني ا�س�تور،  أ�مهیة اليت حيظى

و�اصة ما یتعلق بتعز�ز الشفاف�ة وربط املسؤولیة �حملاس�بة وكذ� 
�رس�یخ جنا�ة التدبري العمويم، �عتباره حمورا ٔ�ساس�یا لٕالصالح املزيانیايت 

  .القامئ �ىل التدبري وفقا �لنتاجئ
قانون املالیة اجلدید اكنت س�نة دخول القانون التنظميي ل 2016س�نة 

�زي التنف�ذ، ح�ث قلص �ٓ�ال ٕا�داد وتقدمي مرشوع قانون التصف�ة 
شهرا، وعزز دور قانون التصف�ة ٔ�داة  15شهرا ٕاىل  �24لربملان من 

ٔ�ساس�یة �لرقابة املالیة �لمؤسسة ال�رشیعیة ٕال�راز مدى الزتا�ا �لرتخ�ص 
  .الربملاين ٔ�ثناء تنف�ذ القانون املايل

هذا ٔ�ول قانون مايل قانون �لتصف�ة یمت ٕا�داده وفقا �لقانون معلیا 
التنظميي اجلدید �لاملیة، ويف ا�رتام ل�ٓ�ال اليت �ددها، ح�ث متت ٕا�الته 

، كام 2016شهرا بعد هنایة  15، ٔ�ي 2018مارس  �30ىل الربملان بتارخي 
ارد مت ٕاغناؤه مبجمو�ة من الو�ئق، ومهنا تقر�ر �دید ٔ�ول مرة حول املو 

املرصدة �لجام�ات الرتابیة، ح�ث ٔ�ول مرة العالقة ما بني املالیة د�ل 
ا�و� واملالیة �لجام�ات احمللیة مفص� بتقر�ر مت تقدميه مكرفق، وهو ا�ٓن راه 

  .مضن املرفقات �لتقر�ر الصادر عن ا�لجنة
 كام 2016ٔ�یضا ميكن القول ٔ�ن النتاجئ ا�هنائیة لتنف�ذ قانون املالیة لس�نة 

  :�ددها مرشوع قانون التصف�ة �اءت �ىل الشلك التايل
�ىل مس�توى املزيانیة العامة بلغت النفقات املنجزة عند هنایة  - 1

ملیار درمه،  294.90ملیار درمه، مت حتصیل ما مجمو�ه  311.93س�نة ال 
من  %76.36، وقد شلكت املوارد العادیة %104.24ب�س�بة ٕاجناز بلغت 
  مجموع هذه املوارد؛

یتعلق �حلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة، بلغت النفقات املنجزة  ف� - 2
 %83.47ملیار درمه، ح�ث متثل النفقات هذه النفقات  76.38ما مجمو�ه 

من مجموع النفقات، ٔ�ما ف� خيص موارد هذه احلسا�ت اليت �ددها قانون 
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ملیار  90.25ملیار درمه، فقد مت حتصیل   78.94يف 2016املالیة لس�نة 
 .ٔ�ي �س�بة ٕاجناز فاقت التوقعات درمه،

ٔ�ما ف� خيص مرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق�، فقد بلغت نفقات 
ملیار درمه، وموارد �س�تغالل لهذه املرافق  �2.08س�تغالل ما مجمو�ه 
 .ملیار درمه 3.27ملیار درمه، ومت حتصیل  5.50بلغت تقد�راهتا ا�هنائیة 

ر لهذه املرافق واليت اكنت مقررة يف ٔ�ما �ىل مس�توى نفقات �س��
ملیار درمه، و�ملقابل بلغت التقد�رات ا�هنائیة ملوارد �س��ر لهذه  1.57

 .ملیار درمه 5.02ملیار درمه، وقد مت حتصیل ما مجمو�ه  4.43املرافق 
خ�اما، الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، فٕان 

و�ار� ا�سم مت يف ظل س�یاق دا�يل  2016لس�نة تنف�ذ قانون املالیة 
�لتقلبات والعدید من إال�راهات والت�د�ت، وعرف معدل منو �ق�صاد 

  .%1.1الوطين �ٓنذاك يف ت� الس�نوات 
حتققت ب�س�بة  2016قانون املايل لس�نة لكام ٔ�ن التوقعات اخلاصة �

لیف يف ، �ىل مس�توى التاك%83ٕاجاملیة �ددت �ىل مس�توى املوارد يف 
من الناجت  %4.3، وقد مت تقلیص جعز املزيانیة يف ت� الس�نة ٕاىل 75%

، مع �سجیل �س�بة 2015س�نة  %4.2ا�ا�يل اخلام، مع �سجیل مقابل 
س�نة  %71مقابل  %75ٕاجناز �ىل مس�توى تنف�ذ مزيانیة �س��ر بلغت 

2015.  
تلمك، السادة والس�یدات املس�شارات احملرتمات، ٔ�مه املعطیات 

  .واملؤرشات املرتبطة هبذا القانون
  .وشكرا لمك

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

اكلعادة وكام تعلمون ٔ�ن ندوة الرؤساء اتفقت �ىل ٔ�ن أ�عضاء ا��ن 
�رغبون يف ٔ��ذ اللكمة هلم ذ�، والفریق ا�يل ٔ�راد یقدم التقار�ر ٔ�و 

  .�الت كتابة � ذ�املدا
  .ٕاذن ما اكی�ش حىت يش وا�د �رید اللكمة، تفضل الس�ید الرئ�س تفضل

  :الس�ید عبد العز�ز بنعزوز املس�شار
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يف ا�لجنة،  2016حنن صوتنا ضد مرشوع قانون التصف�ة د�ل مزيانیة 
نصوت كذ� �رفض هذا املرشوع القانون يف هذه اجللسة، و�لتايل وس� 

  .البد من تفسري تصوی��ا
  :لس�ب�ني" ضد"تصوی��ا 

الس�ب أ�ول هو ٔ�ن وا�د العدد د�ل تقار�ر احملاس�بني  -

العموم�ني مل تودع �ى ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف ٕا�هنا، حسب القانون، 
عموم�ني مل یودعوا قط تقار�رمه �ى ٔ�وال، بل ٔ�ن هناك بعض احملاس�بني ال

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، واكنت املالحظة د�ل ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، ومل جتب احلكومة �ىل هذا أ�مر، و�لتايل مفطابقة ا�لس 
أ��ىل �لحسا�ت لهاذ التقر�ر املطابقة ٔ�و الترصحي �ملطابقة اكن �لتحفظ 

  .لول�س �ملطلق، هذا الس�ب أ�و 

الس�ب الثاين ٔ�ن �ل الفرضیات اليت وردت يف مرشوع القانون  -
مل تتحقق، ويف مقدمهتا الفرضیة ٔ�و التوقع د�ل �س�بة  2016املايل لس�نة 

، وبطبیعة احلال %1تقریبا، �لاكد وصلنا  %4ا�منو، ا�يل احلكومة توقعت 
ون ما مبنطق أ�رقام واملنطق �ق�صادي فالتنف�ذ د�ل هاذ املرشوع القان

 .غیكو�ش كام ورد يف ثنا� تفاصیل هاذ القانون

أ�مر ما غنقولش الثالث ولكن مضن هاذ التوقعات ومضن بعض  -
التفاصیل، ٔ�ن احلكومة الت��ٔت بدون مربرات مق�عة ٕاىل إالفراط ٔ�و 
�س�مترار يف إالفراط يف �س�تدانة و�قرتاض يف السوق ا�ا�لیة 

ا�ي جعل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت یدق  والسوق املالیة ا�ولیة، اليشء
�قوس اخلطر ا�ي �شلكه هاذ إالفراط يف �س�تدانة �ىل �ق�صاد 

 .الوطين واملس�تق�ل د�لو
  .و�� نصوت �لرفض �ىل هاذ مرشوع القانون

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةّ  رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .إالخوان جيمعو التقار�ر
  .دوزو �لتصویت �ىل مواد املرشوعٕاذن �ادي ن

  :1املادة 
  ؛36= املوافقون

  ؛11= املعارضون 
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .ٕاذن ا�لس وافق �ىل هاذ املادة
  : 2املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  : 3املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  : 4املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  : 5املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  : 6ملادة ا
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  .نفس العدد: املوافقون
  : 7املادة 

  )38(�زیدو جوج : املوافقون
  : 9املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  : 10املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
  : 11 املادة

  .نفس العدد: املوافقون
  :وا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه

  ؛38= املوافقون
  ؛11= املعارضون
  .4= املمتنعون
املتعلق ب��ف�ذ  �26.18لس �ىل مرشوع قانون التصف�ة رمق ٕاذن، وافق ا

  .ب�ٔ�لبیة احلارض�ن 2016قانون املالیة �لس�نة املالیة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�لتصویت �لیه،  51.14رمق  �ٓخر قانون ا�ٓن �ادي منرو ٕاىل مرشوع
املتعلق �لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ  25.06بتغیري و�متمي القانون رمق  یقيض

  .جلودة �لمواد الغذائیة واملنتو�ات الفالح�ة والبحریة، يف ٕاطار قراءة �نیةوا
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  . �سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
�سعدين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام ٔ�نظار جملسمك املوقر يف قراءة �نیة، مرشوع 

املتعلق �لعالمات  25.06یقيض بتغیري و�متمي قانون رمق  51.14القانون رمق 
  .والبحریةاملمزية �لم�ش�ٔ واجلودة �لمواد الغذائیة واملنتو�ات الفالح�ة 

�لتذكري، فقد س�بق �لسمك املوقر ٔ�ن تدارس هذا املرشوع وصادق 
  .2018فربا�ر  �12لیه �ٕالجامع يف �لس�ته العامة بتارخي 

عدیل املادة تق�ل زمال�مك النواب، مت ٕا�ادة و�الل قراءته الثانیة من 
من القانون رمق  17الثانیة �لمرشوع، اليت ت�سخ وتعوض ٔ�حاكم املادة 

اخلاصة ��لجنة الوطنیة �لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة، و�اصة  25.06
ف� یتعلق برت�ی�هتا لتضم �ٕالضافة ٕاىل ٔ�عضاء ميثلون إالدارة واملؤسسات 
العموم�ة واملؤسسات العلمیة املعنیة وف�درالیة غرف الفال�ة وف�درالیة 

لفال�ة ٔ�و الصید املعنیة � غرف الصید البحري، ممثال عن الهیئة البني �نیة
البحري عوض ممثيل الهیئات بني املهنیة املعنیة �لفال�ة والصید البحري 

  . اليت اكن جملسمك املوقر قد صادق �لهيا
وعند تقدمي هذا التعدیل �ىل ٔ�نظار جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة 

  .مب�لسمك املوقر، وافق ٔ�عضاؤها �ٕالجامع �لیه
لقانون هيدف ٕاىل توس�یع جمال القانون رمق �لتذكري فٕان مرشوع هذا ا

ل�شمل املنتو�ات البحریة، ف�الد� وامحلد � تتوفر �ىل مؤهالت  25.06
�برية من م�ت�ات حبریة قاب� �لرتمزي، ح�ث ميكن لٔ�سامك الطاز�ة لطن�ة 

بیان ا�مد املقرش و�و�ر�ت الرسد�ن املعلب ور لاململح وا (L’Anchois)و
بعالمة اجلودة البحریة،  (LABEL)تو�ات ٔ�ن �س�تف�د من و�ريها من املن 

كام ميكن �ىل اخلصوص للك من ٔ�خطبوط ا�ا��، وحمار ا�ا��، وا�ورة 
بو�دور، ورسد�ن احلس�مية، احلصول �ىل �المات البیان اجلغرايف، مما من 

  .ش�ٔهنا ٔ�ن �مثن هذه املنتو�ات و�رفع من قميهتا
رئ�س احملرتم، الس�یدات والسادة يف اخلتام، امسحوا يل الس�ید ال

املس�شارون احملرتمون ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اخلالص ٕاىل جلنة الفال�ة 
ى هذه ظؤ�عضاء، �ىل جتاوهبم راج�ا ٔ�ن حتوالقطا�ات إالنتاج�ة، رئ�سا 

  .الصیغة اجلدیدة مبوافق�مك، كام اكن الش�ٔن �لیه دا�ل ا�لجنة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

ا�ٓن ن��قلو �لتصویت �ىل املرشوع احملال �لینا من طرف جملس 
  :النواب يف ٕاطار قراءة �نیة

  :من املادة الثانیة من املرشوع 17املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :ا�ٓن �ادي نصوتو �ىل املرشوع �رم�ه
  .�ٕالجامع: املوافقون

بتغیري  51.14قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق  وبذ�، �كون ا�لس
املتعلق �لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة �لمواد  25.06و�متمي القانون رمق 

  .الغذائیة واملنتو�ات الفالح�ة والبحریة، يف ٕاطار قراءة �نیة

   .شكرا �لجمیع

 .ورفعت اجللسة

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحــــــق

یتعلق بتصف�ة املزيانیة الس�نویة لس�نة  26.18مرشوع قانون رمق  - �ٔوال 
2016. 

  : مدا�� فریق العدا� والتمنیة -1
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه مس�شاري 

املتعلق  �26.18حتاد الوطين �لشغل �ملغرب ملناقشة مرشوع قانون رمق 
بغرض تق�مي معل احلكومة ومراق�ة ٔ�داهئا  2016بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة 

مبوجب القانون �رملانیا، يف ٕاطار الصالح�ات والرتخ�صات املمنو�ة لها 
و�طالع والتحقق �ىل الك�ف�ة اليت مت هبا اس�ت�الص املوارد  2016املايل 

  .ورصف �ع�دات �رمس نفس الس�نة املالیة
ونود يف البدایة ٔ�ن �س�ل �لك اجيابیة تقلیص �ٓ�ال ٕا�داد وتقدمي 

، شهرا طبقا ملق�ضیات 15شهرا ٕاىل  24مرشوع قانون التصف�ة �لربملان من 
لقانون املالیة، مما س�ميكن من م�اقش�ته يف  130.13ن التنظميي رمق القانو

مدة زم�یة معقو�، وهو ما س�سهم يف تقویة الرقابة البعدیة �لربملان �ىل 
املالیة العموم�ة وتعز�ز الشفاف�ة �لشلك ا�ي حيقق جنا�ة التد�الت 

العموم�ة العموم�ة، وحتسني ٔ�داء املرفق العمويم والرفع من ٔ��ر الس�یاسات 
  . �ىل الساكن

ومن �ة ٔ�خرى، فٕاننا نعترب يف نفس الس�یاق ٔ�ن ٕاغناء الو�ئق 
املصاح�ة لهذا املرشوع مس�تق�ال بتقر�ر �دید حول املوارد املرصدة 
�لجام�ات الرتابیة س�شلك جمهودا معتربا ميكن من ٕاضفاء مزید من الصدق�ة 

نیاتیة املرافقة ملرشوع قانون �ىل أ�رقام واملعطیات املقدمة يف الو�ئق املزيا
  .التصف�ة املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة

اكنت يف  2016ٕان قراءة النتاجئ ا�هنائیة ملرشوع قانون التصف�ة لس�نة 
  :مجملها ٕاجيابیة نذ�ر من ب�هنا مایيل

تنف�ذ �س�بة ٕاجناز �مة �ىل مس�توى نفقات املزيانیة العامة لس�نة  -
بة لالع�دات ا�هنائیة مقارنة ب�س�بة �ل�س� % 99.40ح�ث بلغت  2016

  ؛�2015رمس % 90
 �2016سجیل �س�بة ٕاجناز �ىل مس�توى نفقات �س��ر لس�نة  -

�رمس  %71.10من �ع�دات ا�هنائیة مقارنة ب�س�بة % 74.96تقدر ب 
  ؛2015
تنف�ذ �سب ٕاجناز �مة �ىل مس�توى موارد ونفقات احلسا�ت  -

  ؛%114.49و%�114.33ىل التوايل يف اخلصوصیة �لخزینة اليت تقدر 
�سجیل ز�دة �لموارد �ىل النفقات مبرافق ا�و� املسرية بصورة  -

  ملیار درمه؛ 4.64مس�تق� قدرها 
تنف�ذ �سب ٕاجناز ٕاجاملیة �ىل مس�توى التوقعات اخلاصة بقانون  -

وكذا  83% اليت حتققت ف� خيص املوارد ب  2016املالیة �لس�نة املالیة   
  ؛75%لیف ب التاك

ب�س�بة  2016اخنفاض نفقات ا��ن العمويم �الل الس�نة املالیة  -
  .�2015ملقارنة مع الس�نة املالیة % 23مقابل �س�بة % 19.57

ومن �ة ٔ�خرى، �س�ل �لك اجيابیة �س�بة ارتفاع املوارد �ري اجلبائیة 
وكذا املوارد اجلبائیة اليت  %21.8اليت بلغت  2016و 2015بني س�يت 

بفضل ا�هودات املبذو� من طرف املد�ریة العامة % 1.9یدت ب�س�بة �زا
�لرضائب يف جمال التحصیل الرضیيب واملراق�ة اجلبائیة، مما س�ميكن من 

  .جتاوز الوضعیة الراهنة امل�سمة �لضغط املس�متر �لنفقات ٔ�مام ق� املوارد
الوزاریة  وميكن القول ٔ�ن التفاو�ت املس�� يف أ�داء املايل �لقطا�ات

ف� خيص �ىل س��ل املثال تنف�ذ نفقات املعدات والنفقات ا�تلفة �رمس (
�ل�س�بة لوزارة % 68.6% 1.90، �س�ل �ىل التوايل �سب 2016س�نة 

�ق�صاد واملالیة و الوزارة املنتدبة امللكفة �لوظیفة العموم�ة وحتدیث 
م�طلبات احلاكمة  ، یدعو� ٕ�حلاح ٕاىل مطالبة احلكومة برتس�یخ)إالدارة

اجلیدة، من �الل تفعیل نظام �لیقظة مدعوم بنظام معلومايت �متكني 
التفا�ل �شلك م�كر مع تدهور املؤرشات �ق�صادیة، واختاذ إالجراءات 
التصحیحیة املالمئة، وكذا تدبري ا�اطر، �عتبارها عنرصا ٔ�ساس�یا يف 

  .مسلسل ٕا�داد وتدبري الس�یاسات العموم�ة
قد �ازمني ٔ�ن ٔ�ي ت�ٔ�ري من �ن احلكومة يف تفعیل �ٓلیة تدبري ٕاننا نعت

ا�اطر سريهن حتسن معدالت ا�منو �ق�صادي، وما یق�ضیه �رسیع مسار 
إالصالح والرفع من قدرات �جناز مما یعزز �ینا ق�ا�ة راخسة ٔ�ن �رس�یخ 
عنرص احلاكمة اجلیدة �ىل مس�توى ٕاصالح إالدارة واملؤسسات العموم�ة 

  .ربط �جنازات �ٔ�هداف یعترب جحر الزاویة لضامن جناح هذا الورشمع 
ومن هذا املنطلق، ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، ومضنه مس�شاري 
�حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، نعترب ٔ�ن تفعیل املق�ضیات املتعلقة 

اق �حلاكمة اجلیدة املنصوص �لهيا يف ا�س�تور �س�تلزم ال�رسیع �ع�د م�ث
املرافق العموم�ة �عتباره ٕاطارا مرجعیا شامال ومو�دا �لقوا�د والضوابط 
اليت جيب ٔ�ن تؤطر سري املرفق العام مبختلف مكو�ته، والواجب �ىل 
إالدارة �لزتام هبا سواء �ىل مس�توى التنظمي والتدبري إالداریني ٔ�و يف 

  .�القاهتا �ملتعاملني معها
م، يف نظر�، م�ٔسسة �لزتامات إالرادیة ٕان حتق�ق هذه املقاصد �س�تلز 

بني ا�و� والقطا�ات الوزاریة واملؤسسات العموم�ة وتقویة �ٓلیات ال�شاور 
    .والبناء املشرتك

والیفوتنا هبذه املناس�بة التذكري بق�اعتنا كفریق العدا� والتمنیة ٔ�ن 
�رس�یخ عنرص احلاكمة اجلیدة �ىل مس�توى ٕاصالح إالدارة واملؤسسات 

عموم�ة وجب ٕادرا�ه يف ٕاطار س�یاسة معوم�ة حىت ی�س�ىن لنا الق�ام ال
بتق�مي حصیلهتا �لشلك املطلوب قصد الوقوف �ىل اجلوانب إالجيابیة 
وحتدید ماكمن اخللل اليت تعیق تطورها، وفعالیهتا وٕاعامل املق�ىض 

  .ا�س�توري القايض بتفعیل م�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة
احلاج�ات أ�ساس�یة �لمواطن يف جمال التجهزيات  و�لنظر لزتاید جحم

والب��ات التحتیة والس�یاسات �ج�عیة، یتطلب يف تقد�ر� رضورة ٔ�ن 
تبقى مس�ٔ� �رس�یخ احلاكمة اجلیدة من �الل اع�د ٔ��ىل در�ات الشفاف�ة 
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وضامن احلق يف الوصول ٕاىل املعلومة حىت �متكن بالد� من �رش�ید النفقات 
هان ا�ٔكرب وهو �لق التوازن ا�ايل و�لتايل الرفع من �ىل ضوء الر 

  .الهوامش املزيا�تیة ��و�
ومن ش�ٔن هذه إالجراءات ٔ�ن متنح زخام ٕاضاف�ا لوترية التحول الهیلكي 

  .  لالق�صاد الوطين، لتحق�ق منو تصا�دي مشويل ومس�تدام
الوطين  للك هذه أ�س�باب، فٕاننا كفریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد

یتعلق  �26.18لشغل �ملغرب س�نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع قانون رمق 
  .2016املالیة  الس�نة بتصف�ة مزيانیة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� الفریق احلريك -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ول اللكمة �مس الفریق احلريك يف ٕاطار م�اقشة مرشوع �رشفين ٔ�ن ٔ�تنا

، ٔ�عرض �ىل 2016یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة  26.18قانون رمق 
ٔ�نظار جملس�نا املوقر و�ة نظر� حول هذا املرشوع، مس�لني يف البدایة 
وفاء احلكومة �لزتا�ا يف ظل ا�س�تور اجلدید، وهو ٕاجراء دس�توري 

من �ال� تق�مي س�نة مالیة م�هتیة من اجلانب احملاس�يب، وذ�  وقانوين یمت
من ح�ث النتاجئ ا�هنائیة لتنف�ذ قانون املالیة، و�ىل مس�توى املزيانیة العامة، 
و�ىل مس�توى احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة و�ىل مس�توى مرافق ا�و� 

  .املسرية بصورة مس�تق�
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ٔ�مهیة هذا القانون تظهر ٔ�ثناء تقدميه، ح�ث حتدد مجموع معلیات 
تنف�ذ القانون املايل ومعلیات خزینة ا�و� والرتخ�ص �لتحویل احملاس�يب 
حلساب اخلزینة، وبذ� فٕان م�اقشة قانون التصف�ة �ك�يس ٔ�مهیة �اصة، 
ح�ث متكن من الوقوف �ىل �خ�الالت وحرص النفقات ؤ�و�ه الرصف 

 .تلفة وتوظیفها يف مساء� أ�داء احلكويما� 
�ا وجب تقویة دور هذه القوانني وٕاغناء مضام�هنا وتبو�هئا ماكنة الئقة 
هبا ا�س�اما مع املق�ضیات ا�س�توریة اليت تلزم احلكومة �ن تعمتد مرشوع 

 و�لتايل املوالیة، الثانیة املالیة الس�نة هنایة ق�ل ،قانون �اص بتصف�ة املزيانیة

 الربملانیني ٕالخ�ار �ٓلیة �عتباره �لغة ٔ�مهیة �ك�يس هذا التصف�ة فقانون

 الرقابة ملامرسة وس�ی� كذ� وهو �ع�دات، رصف �یف�ة �ىل وٕاطالعهم

 احلكومة �ىل لزاما ٔ�صبح �ا الربملان، طرف من احلكومة ٔ�عامل �ىل البعدیة

 املال رصف ٔ�و�ه ومعرفة تهملناقش�  الربملان ٔ�مام التصف�ة قانون مرشوع تقدمي

 حبیث ٕاجيابیا، �سجی� ميكن رهان وهو املوالیة، الثانیة الس�نة هنایة ق�ل العام

زمين م�وسط �لمصادقة �ىل قانون  معدل ٕاىل الوصول �ٕالماكن ٔ�صبح
تصف�ة مزيانیة الس�نة املالیة يف �دود س�ن�ني �ىل ٔ�بعد تقد�ر، بعدما اكن 

س�نوات، مما جيعلها جمرد قوانني شلكیة  9و5املعدل الزمين یرتاوح ما بني 
  .یفقدها الت�ٔ�ري يف تقدميها، ٔ�مهیهتا ویفرغها من مضموهنا

و�لیه فٕان احلكومة مطالبة الیوم مبضاعفة جمهوداهتا من ٔ��ل �لزتام 
��ٓ�ال القانونیة اليت ینص �لهيا ا�س�تور �اصة ؤ�ن العدید من ا�ول 

دمي مرشوع قانون التصف�ة ٕاال شهورا املتقدمة ال یتطلب مهنا ٕا�داد وتق
  .معدودة

ؤ��ريا، البد ٔ�ن حنيي احلكومة �ىل ا�هودات اليت بذ�هتا من ٔ��ل 
�رسیع وترية ٕا�داد وتقدمي قوانني التصف�ة، وذ� يف ٕاطار احلرص �ىل 
تفعیل ٔ�حاكم ا�س�تور من �ة، وكذا يف ٕاطار ٕاعطاء قانون التصف�ة 

�مة من ٔ�دوات الرقابة الربملانیة، و�ىل اعتبار أ�مهیة اليت �س�تحقها ٔ�داة 
ٔ�ننا ٔ��لبیة �سامه يف التدبري احلكويم، وسامهنا يف تنف�ذ قانون املالیة، من 

  .الطبیعي ٔ�ن نتفا�ل �ٕالجياب مع مرشوع قانون التصف�ة هذا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -3
 الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم،

  الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس�ید رئ�س اجللسة،
یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مبناس�بة م�اقشة 

الیة املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة �لس�نة امل 26.18مرشوع قانون التصف�ة رمق 
  .جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیةا�ي صادقت �لیه  2016

 الس�ید الرئ�س،
املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة �لس�نة  26.18یعترب قانون التصف�ة رمق 

ق�د ا�راسة واملصادقة ٔ��د املؤرشات ا�ا� �ىل نضج الرقابة  2016املالیة 
الرقابة القضائیة والربملانیة يه الربملانیة، ذ� ٔ�ن قوة وصالبة مؤسسات 

الضامنة احلق�ق�ة �ل�د من الفساد وماكحفته، ت�ٔس�سا �ىل م�ادئ ربط 
املسؤولیة �حملاس�بة واحلاكمة اجلیدة، وهو ما ميكن ممثيل أ�مة �لق�ام 
�ٔ�دوار املنوطة هبم، ؤ�مهها حماس�بة احلكومة �ىل تدبريها �لش�ٔن العمويم 

وهو ما ميكن الربملان من حتلیل . ٔ�حاكم ا�س�توريف نطاق القانون ووفقا 
ودراسة مؤرش دقة ختطیط املوارد والنفقات ومؤرش دقة ٕا�داد وتنف�ذ 

  .املزيانیة �شلك �ام
  الس�ید الرئ�س،

ٕاذا اكن مرشوع القانون ق�د التصویت واملصادقة �لیه ٔ�مام اجللسة 
كومة والرام�ة العامة، هيدف ٕاىل مواص� ا�هودات املبذو� من طرف احل

ٕاىل ٕا�داد قوانني التصف�ة وتقدميها ٕاىل املؤسسة ال�رشیعیة دا�ل ا�ٓ�ال 
ا�س�توریة والقانونیة وذ� �متك�هنا من �طالع والتحقق من �یف�ة 

؛ وكذا 2016اس�ت�الص املوارد ورصف �ع�دات �رمس الس�نة املالیة 
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، وذ� �ىل مس�توى 2016تث��ت النتاجئ ا�هنائیة لتنف�ذ قانون املالیة لس�نة 
لك من املزيانیة العامة واحلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة ومرافق ا�و� املسرية 

  . بصورة مس�تق�
والتفاو�ت املس�� يف أ�داء املايل فالفارق بني التوقعات واملنجزات، 

�لقطا�ات الوزاریة؛ حفسب تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت حول تنف�ذ 
وكذا التقار�ر املرفقة بقانون التصف�ة ق�د ا�راسة،  2016ة قانون املالیة لس�ن

یت�ني ٔ�ن �س�بة إالجناز ال تعطي صورة حق�ق�ة حول التنف�ذ الفعيل وا�هنايئ 
، ف�س�بة �مة مهنا تتعلق )�س�ت��اء مثن �رم�ل النفط( مجلیع النفقات

ىل ٔ��زة �ٕالمدادات وإال�ا�ت اليت تتحملها املزيانیة العامة ��و� وتو�ه إ 
معوم�ة ٔ�و مزيانیات موازیة، مهنا ما ال یدرج يف قانون املالیة ویق�د �ىل ٔ�هنا 

، �الوة �ىل ٔ�ن ٕالغاء بعض �ع�دات %100نفقة معوم�ة ب�س�بة ٕاجناز 
من مزيانیات بعض القطا�ات، مس�ٔ� یتعني تدار�ها مس�تق�ال، مع رضورة 

�دات املر��؟ هل توضیح بعض أ�مور من ب�هنا؛ ٔ�س�باب ارتفاع �ع
�س�ب املبالغة يف التوقعات املربجمة ٔ�م ٔ�س�باب ٔ�خرى؟ وهو ما �س�تدعي 
بذل املزید من اجلهود يف س��ل ضبط طرق إالنفاق العمويم مع ما یفرض 

  .ذ� من تقویة مهنجیة وضع الفرضیات والتوقعات وجعلها ٔ�كرث واقعیة
  الس�ید الرئ�س،

عمويم، یالحظ اس�مترار تفامق جعز يف الشق املتعلق بنفقات ا��ن ال
ملیار درمه مع ممت  657.5املزيانیة و�لتبعیة تفامق جعز اخلزینة اليت بلغت 

، واس�مترار املنحى التصا�دي ��ن اخلزینة ا�ي وصل مع هنایة 2016س�نة 
 64,1من الناجت ا�ا�يل اخلام، مقارنة ب  % 64,7ٕاىل �س�بة  �2016ام 
إالصال�ات الكربى اليت عرفهتا املالیة ، رمغ 2015عند ممت س�نة %

ذ� ٔ�ن ارتفاع مدیونیة اخلزینة يه املؤرش أ�سايس �ىل العموم�ة �ملغرب؛ 
مدى جودة التواز�ت املالیة وسالمة املزيانیة العموم�ة من الهشاشة وخماطر 

  .أ�زمة املالیة
و�ىل املس�توى �ق�صادي، ورمغ ٔ�ن املنظومة �ق�صادیة لبالد� 

وهبا اخ�الالت ب��ویة وجعز م�واصل يف املزيانیات العامة بفعل �دة �ش
عوامل، ح�ث مت �سجیل ا�كامش القمية املضافة يف الفال�ة واس�مترار 
ضعف القطا�ات �ري الفالح�ة وضعف ٔ�داء قطاع البناء والصنا�ة 

  4,7-�س�تخراج�ة، كام مت �سجیل منو سليب يف صايف الصادرات ٕاذ بلغ
%.  

 لرئ�س،الس�ید ا
ورمغ ما ق�ل سلفا، فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن ما 
�اء يف مق�ضیات مرشوع القانون احلايل، ذ� ٔ�ن احلكومة قامت �لعدید 
من التدابري وسطرت مجمو�ة من إالجراءات الرضوریة والرام�ة ٕاىل دمع 

ملعطیات الواردة يف �س��ر اخلاص وحتفزي املقاو� املواطنة؛ ح�ث ٕان ا
املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة �لس�نة املالیة  26.18مرشوع قانون التصف�ة رمق 

تدبري �اص بتحفزي �س��ر العمويم واخلاص،  403عرف ٕاقرار  2016

وهو ما جيعلنا �ش�ید بتلمك التدابري، مع املطالبة برتكزي �س��ر يف الرٔ�سامل 
�لق (ع حتدي التصنیع وجعل ر�دة أ�عامل ال�رشي يف ٔ�فق الن�اح يف رف

ٕا�دى د�امات اسرتاتیجیة ا�هنوض ب�شغیل الش�باب، �عتباره ) املقاو�
ٔ��د املدا�ل اليت ی��غي اس�تكشاف ما حتُبل به من فرص كف�� بتعز�ز 

  . ٕادماج الش�باب دا�ل ا�متع ا�س�اما مع التوجهيات امللك�ة السام�ة
ا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة خبصوص وا�س�اما مع موقف فریق�ا د

، 2016املتعلق ب��ف�ذ قانون املالیة �لس�نة املالیة  26.18مرشوع قانون رمق 
  . فٕاننا نصوت �ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب

  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  حملرتمون،الس�یدات والسادة الوزراء ا
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�سعدين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل، ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة مبناس�بة 
یتعلق بتصف�ة املزيانیة الس�نویة لس�نة  26.18م�اقشة مرشوع قانون رمق 

�جللسة العامة، ونعتربها م�اس�بة �لوقوف �ىل مدى ٕاجناز قانون   2016
، والتعرثات اليت عرفها هذا إالجناز والنقائص 2016 املالیة لس�نة

و�خ�الالت اليت ا�رتضت تنف�ذه، ؤ��ید ٔ�ن هذا النقاش �ر�كز �ىل دور 
الربملان يف املراق�ة البعدیة لقوانني املالیة من �ة وكذا ما ورد يف تقر�ر 

، 2016ا�لس أ��ىل �لحسا�ت حول تنف�ذ قانون املالیة �لس�نة املالیة 
الترصحي العام مبطابقة حسا�ت احملاس�بني الفردیة �لحساب العام �لمملكة و 

، وكذا خمتلف الو�ئق والتقار�ر اليت زودت هبا وزارة �2016لس�نة املالیة 
  .�ق�صاد واملالیة ٔ�عضاء ا�لجنة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان م�اقشة هذا املرشوع جيب ٔ�ن �كون وفق مهنجیة الن�ا�ة املالیة 

مل ا�لجنة بصفة �اصة ومعل الربملان بصفة �امة، من �الل اليت تؤسس لع
، كام ٔ�نه من 2016دراسة ٔ�هداف ووسائل وٕاجنازات الس�نة املالیة 

املفروض ٔ�ن تعمتد هذه املناقشة �ىل تق�مي �سرتاتیجیات من �الل 
توظیف الوسائل يف بلوغ أ�هداف واحلاكمة اجلیدة، لتحق�ق إالجنازات 

لوطن واملواطنني، خصوصا ؤ�ن بالد� تعرف �لیا� ودراسة ٔ��رها �ىل ا
اج�عیا اخ�لط ف�ه مفهوم تدبري الش�ٔن العام واملسؤولیة واحملاس�بة �ىل 
احلكومة احلالیة، ف�ٔصبحت مرة تندد هبذا الغلیان و�ح��ا�ات، ومرة 

  .ٔ�خرى �شارك فهيا وتقدم ترصحيات ت��قد فهيا احلكومة نفسها
اس�بة یت�ىل يف توضیح أ�مور وٕاعطاء ٕان ربط املسؤولیة �حمل

احلسا�ت ا�ق�قة ل�س�بة ٕاجناز املشاریع واملزيانیات اليت توقعهتا قوانني 
املالیة، مادامت لكها قوانني توقعیة تن�ين �ىل �فرتاضات، واملؤرشات 

توقعات - سعر رصف العمالت- سعر البرتول(املالیة و�ق�صادیة العاملیة 
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و�ريها من التوقعات اليت من املفروض ٔ�ن حتصل ا�ٓن ....) املومس الفال�
�ىل �س�بة حصهتا وٕاجنازها، وختطط من �اللها لتصحیح أ�وضاع 

 2016مس�تق�ال، رمغ ٔ�ن قوانني املالیة اليت �اءت بعد قانون املالیة لس�نة 
مل ت�ٔيت �يشء یذ�ر لتصحیح �خ�الالت �ج�عیة اليت ) 2017-2018(

  .الفرتات السابقةعرفهتا بالد� �الل 
  الس�ید الرئ�س،

ٕان وظیفة الربملان يف املراق�ة البعدیة �ىل تنف�ذ القانون املايل الس�نوي 
من املفروض ٔ�ن �مكن يف حرص نتاجئ الس�نة املالیة وق�اس الفوارق بني نتاجئ 

  . 2016التنف�ذ الفعيل والتقار�ر الواردة يف القانون املايل الس�نوي لس�نة 
، �ٓنذاك كنا ن�ٔمل 2016رشوع قانون املالیة لس�نة ومن �الل نقاش م 

ٔ�ن �كون هذا القانون هو التزنیل الفعيل �لنظرة امللك�ة والرؤیة 
�س�رشاف�ة لتطو�ر منوذج اق�صادي �دید یُد�ل املغرب يف �دي الب�ان 
الصا�دة، ولكن لٔ�سف �ابت لك ا�ٓمال والظنون، بل عرف املغرب 

لعدید من املؤرشات �ق�صادیة �راجعات �برية �ىل مس�توى ا
و�ج�عیة، وزادت �دة التو�رات و�ح��ا�ات، ورضب القدرة 
الرشائیة وتب��س العمل النقايب والهروب من لك احلوارات مع الفرقاء 
�ج�عیني، بل ورضب احلوار �ج�عي يف العمق من �الل تنصل 

عیف، ال �رىق ٕاىل احلكومة من الزتاماهتا، وتقدميها لعرض اج�عي ض 
  .طمو�ات املواطنني معوما والطبقة العام� �ىل و�ه اخلصوص

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، نعترب ٔ�ن م�اقشة مرشوع قانون 

، حمطة �لوقوف 2016یتعلق بتصف�ة املزيانیة الس�نویة لس�نة  26.18رمق 
تنف�ذ املزيانیة الس�نویة، ومدى �ىل مدى جنا�ة إالدارة املالیة املغربیة يف 

ا�رتام احلكومة اللزتاماهتا يف �دة جماالت، وخصوصا يف حتق�ق ٕاقالع 
اق�صادي هبدف دمع ا�منو و�لق الرثوة يف ٕاطار منوذج اق�صادي م��دد، 
ويف نفس الوقت ٕا�ادة التوازن ٕاىل املالیة العموم�ة ووفق الزنیف، هذا 

 الوطين وا�ي اكنت � ت�ٔثريات سلبیة الزنیف املزمن ا�ي یعرفه اق�صاد�
�ىل العرض �ج�عي، و�ىل املع�ش الیويم �لمواطنني وخصوصا الطبقات 
الفقرية والف�ات العاملیة ومعوم موظفات وموظفي ا�و� مبا فهيم الطبقة 
املتوسطة اليت ٔ�صبحت تتقهقر س�نة بعد س�نة، جراء الضغط الرضیيب 

) الرضیبة �ىل القمية املضافة -بة �ىل ا��لالرضی (املبارش و�ري املبارش 
مصاریف التعلمي اخلاص والتطب�ب و�ريها من ��راهات �ج�عیة 

  .أ�خرى اليت ینئ حتت وط�ٔهتا معوم املواطنني
  الس�ید الرئ�س،

ف� یتعلق �لفرضیات، فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل، نؤكد �ىل ٔ�ن 
، يه توقعات فرضهتا 2016مبزيانیة س�نة املعطیات �س�رشاف�ة املتعلقة 

الربامج احلكوم�ة املن��قة بدورها من الربامج �نت�ابیة لٔ�حزاب املشلكة 
�لحكومة، واملفرطة يف التفاؤل، ح�ث ٔ�ن هذه املهنجیة تصطدم بواقع 

التحوالت الس�یاس�یة وا�س�توریة اليت عرفهتا بالد�، مما جيعلنا نؤكد مرة 
فرضیات ٔ�كرث واقعیة ؤ�كرث �دیة ؤ�كرث قر� من  ٔ�خرى �ىل رضورة وضع
  .الواقع املع�ش �لمواطنني

واع�دا �ىل ما ورد يف تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت حول تنف�ذ 
، وكذا التقار�ر املعدة من طرف وزارة املالیة 2016قانون املالیة لس�نة 

ة إالجناز ال املصاح�ة لقانون التصف�ة جند من �الل مقاربة ٕاحصائیة ٔ�ن �س�ب
تعطي صورة حق�ق�ة حول التنف�ذ الفعيل وا�هنايئ مجلیع النفقات، وهنا نطرح 
سؤ� عریضا حول ضعف �س�بة إالجناز يف بعض القطا�ات رمغ ٔ�ن هذه 
القطا�ات و�الل م�اقشة املزيانیة الفرعیة القطاعیة �ش�تيك من ضعف 

علنا نطرح السؤال املوارد ٔ�و اخلصاص يف مزيانیاهتا الفرعیة، وهذا ما جي 
العریض وأ�بدي حول سوء توزیع املوارد املالیة بني املرافق العموم�ة، 
خصوصا ؤ�ن هذه العملیة حتول لبعض املرافق اع�دات مالیة تفوق طاقهتا 
�س��عابیة، يف �ني حترم مرافق ٔ�خرى من موارد ٕاضاف�ة لها القدرة �ىل 

رافق �ج�عیة �لعدید من اس�تغاللها لكیا، ٔ�ضف ٕاىل هذا لكه ٔ�ن امل
الوزارات واملؤسسات العموم�ة �شكو من �دم توفرها �ىل ٕاماك�ت مادیة 
اكف�ة، يف �ني ٔ�ن املرافق أ�خرى یبني واقع احلال فهيا ٔ�هنا مل تقم �س�تغالل 

  .املوارد ا�و� لها �شلك لكي
ريب للك ما س�بق إالشارة ٕالیه، الس�ید الرئ�س، فٕاننا يف �حتاد املغ

  .�لشغل نصوت �الم�ناع �ىل نص املرشوع
 25.06یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  51.14مرشوع قانون رمق  :�نیا

املتعلق �لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة �لمواد الغذائیة واملنتو�ات 
  ):يف ٕاطار قراءة �نیة(الفالح�ة والبحریة 

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -1
لرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه �سم هللا ا

  .ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یقيض بتغیري و�متمي القانون  51.14يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 

واجلودة �لمواد الغذائیة املتعلق �لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ  25.06رمق 
واملنتو�ات الفالح�ة والبحریة، �س�تحرض مجیعا املاكنة املمتزية اليت حيظى 
هبا قطاع الصید البحري يف �ق�صاد الوطين ح�ث س�ميكن ٕاد�ال �المة 
اجلودة البحریة �ىل غرار �المة اجلودة الفالح�ة مضن مق�ضیات مرشوع 

  . اليت تؤطر جمال مع� القانون مبا يف ذ� النصوص التطبیق�ة
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب،  

نعترب مرشوع القانون ا�ي حنن بصدده �ك�يس ٔ�مهیة كربى، �ىل اعتبار 
ٔ�نه �روم �مثني املنت�ات البحریة وحتسني قدرهتا التنافس�یة من �الل ٕاد�ال 
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اف مب�ش�هئا ومواصفهتا وطریقة ٕانتا�ا، �المة اجلودة البحریة، وكذا ��رت 
واليت هتدف �ىل و�ه اخلصوص، ٕاىل تعز�ز جودة إالنتاج وحتسني ظروف 
��ش ومعل �نيي قطاع الصید البحري �لنظر ٕاىل الطلب العاملي املزتاید 

  .�ىل املنت�ات البحریة
من هذا املنطلق، ٕاننا �س�ل �جيابیة و�ش�ید هبذا إالجراء ال�رشیعي 

ومة يف ٕاطار �س�ت�ابة ملطلب �مثني الرثوة السمك�ة لبالد�، وٕانعاش �لحك
�ارات �نيي قطاع الصید البحري حىت ی�س�ىن هلم ممارسة ٔ��شطهتم يف 
ٔ�حسن الظروف لالس�ت�ابة بصفة مكیة ونوعیة �لت�د�ت اليت توا�هم 
�شلك یويم، مع أ��ذ بعني �عتبار فرص الشغل اليت ميكن ٔ�ن �كون 

  . اس�تقرار �لعدید من أ�رس املغربیة�امل 
ی�ٔيت هذا إالجراء لسد فراغ تصد�ر إالنتاج الوطين لٔ�سامك يف غیاب 
ٔ�ي �المة ممزية �لم�ش�ٔ واجلودة یؤ�ر �شلك سليب �ىل �مثني ٔ�فضل 

كام نعترب ٔ�ن . �لمنت�ات البحریة وكذا �منیة قطاع الصید البحري الوطين
البحریة س�ميكن من تدارك ت�ٔخر بالد� يف الت�ٔطري القانوين لعالمة اجلودة 

هذا الباب، الس�� ؤ�نه یمت تصد�ر جزء �بري من ٕانتاج أ�سامك دون ٔ�ي 
و�ىل الرمغ من . من ٕاجاميل جحم صادرات القطاع% �41مثني واليت متثل 

�خنفاض التدرجيي لهذه احلصة يف الس�نوات أ��رية، ٕاال ٔ�ن ذ� �شلك 
داث فرص الشغل والقمية املضافة �ىل ٕاماك�ت ضائعة من ح�ث ٕا�

  .   املس�تویني الوطين واحمليل
و�الوة �ىل املزا� والضام�ت القانونیة اليت ی��حها توفر املنتوج البحري 
�ىل �المة ممزية �لم�ش�ٔ واجلودة، یبقى جنا�ا، من و�ة نظر�، رهینا 

  :بتفعیل �دد من التدابري املصاح�ة من طرف احلكومة وفق ما یيل
�رس�یخ �ٓلیات احلاكمة والشفاف�ة �ىل مس�توى اع�د ٔ�نظمة املراق�ة  -

ا�ا�لیة واملعلوماتیة �لمنتوج البحري الوطين لتمثینه والرفع من قميته 
  املضافة؛

رضورة الت�ٔطري القانوين لعملیات املوا�بة لفائدة �نيي قطاع الصید  -
كومة لفائدهتم مع إالشارة البحري يف ٕاطار املسا�دة التق�یة اليت تقد�ا احل

ٕاىل تفعیل ٕالزام�هتا ورضورة تقدميها وفق �دو� زم�یة حمددة �ىل مدار 
  . الس�نة من �الل التنصیص �لهيا ٕاكجراء تنظميي

ويف اخلتام، فٕاننا نعترب ٔ�ن حرص لك من احلكومة والربملان �ىل ٕاخرا�ه 
مهیته، جيعلنا نُعّرب ٕاىل �زي الوجود والتعامل معه بنفس ٕاجيايب توافقي نظرا �ٔ 

. عن دمعنا للك التدابري اليت تعزز معل �نيي قطاع الصید البحري ببالد�
كام نغتمن هذه الفرصة لنو�ه حتیة تقد�ر ٕاىل مجیع �نيي قطاع الصید 
البحري، وا��ن یبذلون �ودا �مة �لهنوض هبذا القطاع وتطو�ره يف ٔ�فق 

  . ني ٔ��رها �ىل ا�منو �ق�صادي الوطينالرفع من القمية املضافة لعملهم وحتس

و��، فٕاّن فریق العدا� والتمنیة س�یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع 
املتعلق  25.06یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  51.14القانون رمق 

�لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة �لمواد الغذائیة واملنتو�ات الفالح�ة 
  .والبحریة

  .ة هللا و�راكتهوالسالم �لیمك ورمح

  :مدا�� الفریق احلريك -2
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ،  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ٔ�عرض 

یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  51.14و�ة نظر� يف مرشوع القانون رمق 
املتعلق �لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة �لمواد الغذائیة واملنتو�ات  25.06

  .الفالح�ة والبحریة، وذ� يف ٕاطار قراءة �نیة
يف البدایة البد من اس�تحضار ٔ�هداف هذا املرشوع املتعلق �لعالمات 

تعدی�، هيدف ٕاىل رضورة احلفاظ  املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة، مؤكد�ن �ىل ٔ�ن
�ىل تنوع املنتو�ات الفالح�ة والبحریة، وحامیة إالرث الثقايف املرتبط هبا، 
وكذا إال�رتاف مب�ش�هئا ومواصفاهتا وطریقة ٕانتا�ا والت�ٔ�ید �ىل رضورة 
ٕانعاش املهارات، مع العمل �ىل �مثني املنتو�ات الفالح�ة والبحریة، والسعي 

قصد حتسني مس�توى د�ل املس�تفد�ن من معلیات  �لرفع من جودهتا
  .الرتمزي

  الس�ید الرئ�س، 
من املرشوع املتعلقة بت�ٔس�س ا�لجنة الوطنیة  17ف� خيص املادة 

�لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلودة، فقد مت ٕا�ادة النظر فهيا قصد ٕاد�ال 
د املمثلني التابعني �لمؤسسات اليت مت ٕا�دا�ا بقطاعي الفال�ة والصی

البحري وٕا�داث جلنة فرعیة م�بثقة عهنا، واليت تق�يض ٕاضافة متثیلیة 
الهیئات بني �نیة ملا لها من قمية مضافة، ؤ�یضا �لشلك ا�ي یضمن متثیلیة 

  .وا�دة �لمنظامت بني �نیة
  الس�ید الرئ�س،

نظرا ٔ�مهیة هذا املرشوع، فٕاننا يف الفریق احلريك س�نصوت �لیه يف 
  .انیة ٕاجيا�ٕاطار القراءة الث

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


