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  742رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 مفربنو  12(هـ 1441 ربیع أ�ول 14 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  ثالثةٕابتداء من السا�ة ال  ،وعرش دقائقثالث سا�ات : التوق�ت
  .بعد الزوال العرش�ن

جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة لتقدمي ا�ٔ  خمصصة لسة� : �دول أ�عامل
  : اثنني �لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة حول موضو�ني

الس�یاسة العامة �لحكومة لتفعیل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف  -
  التمنیة وال�شغیل ا�ايت ودمع املقاوالت الصغرى والصغرية �دا؛

  .وضعیة ٕا�اقة �ملس�نني وأ�ش�اص يفالس�یاسة احلكوم�ة املرتبطة  -

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

  :شامش، رئ�س ا�لس املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  العالقات مع الربملان احملرتم،الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان و 
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  زم�اليت، زماليئ املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمني،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

من ا�س�تور، واملادتني  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
 من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه 242و 241

اجللسة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل 
  : اثنني الس�ید رئ�س احلكومة حول موضو�ني

یتعلق ٔ�وهلام �لس�یاسة العامة �لحكومة لتفعیل مسامهة القطاع  -
البنيك واملايل يف التمنیة وال�شغیل ا�ايت ودمع املقاوالت الصغرى 

  والصغرية �دا؛

�ملس�نني یتعلق �لس�یاسة احلكوم�ة املرتبطة  واحملور الثاين -
  .وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة

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

  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني احملرتم

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� إالمام

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�ید وز�ر ا�و� احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
 12الثال�ء �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه 

  :، فه�ي كتايل2019نومفرب 

  سؤ�؛ 28: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤ�؛ 23: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .جوا� 11: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید أ�مني

ق�ل ٔ�ن �رشع يف معاجلة أ�س�ئ� املرتبطة �حملور�ن، ٔ�ود �مسمك مجیعا 
ب ب�ٔشقائنا ٔ�عضاء وفد جملس النواب ا�لیيب ا�ي حيرض معنا يف ٔ�ن �رح

  .هذه اجللسة
  .شكرا

�ركة هللا يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول، حول  �ىلٕاذن �رشع ا�ٓن 
موضوع الس�یاسة العامة �لحكومة لتفعیل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف 

  .غرية �داالتمنیة وال�شغیل ا�ايت ودمع املقاوالت الصغرى والص
ٔ�س�ئ�، ٔ�ف�ح �ب  10وقد توصلنا مضن ٕاطار هذا احملور ب 

  .املدا�الت ب�ٔول لكمة ٔ��د ٔ�عضاء فریق أ�صا� واملعارصة

  :احلب�ب �ن الطالب الس�یداملس�شار 
  . شكرا

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
س�یاسة العامة �مع احلكومة احملرتم، حول ال  رئ�س�سائلمك الس�ید 

املقاو� الوطنیة ولتفعیل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنیة وال�شغیل 
  ا�ايت؟
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
  .الس�ید الرئ�س، نفس السؤال

  :الرئ�سالس�ید 
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  . شكرا
  .مة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیةاللك

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

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
، �سائلمك عن إالجراءات اليت تنوون الق�ام هبا احلكومةالس�ید رئ�س 

ویل املقاوالت ودمع من ٔ��ل مسامهة ٔ�كرث فعالیة �لقطاع البنيك يف مت
  �ق�صاد الوطين؟

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

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

اك واملؤسسات املالیة ٔ�دوارا �مة يف الس�ید رئ�س احلكومة، تلعب أ�بن
حتریك ا�ورة �ق�صادیة وجع� التمنیة، ٕاال ٔ�ن إالطار �ج�عي لهذه 

  . الوظائف �ري ملموسة
  :�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم حول ما یيل

  ، ما هو تق�ميمك لٔ�داء �ق�صادي والتمنوي �لنظام البنيك؟ٔ�وال
ا يه التدابري اليت تت�ذوهنا لتفعیل دور أ�بناك يف جماالت ال�شغیل �نیا، م

  وٕانعاش املقاوالت؟
  .شكرا

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

  .لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار ا�ٓناللكمة 

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

فعیل س�یاس�تمك احلكومة �سائلمك ما يه مقاربتمك لت  رئ�سالس�ید 
احلكوم�ة حول مسامهة القطاع البنيك واملايل يف التمنیة وال�شغیل ا�ايت 

  ودمع املقاوالت الصغرى والصغرية �دا؟
  .شكرا 

  :الرئ�سالس�ید 

  . شكرا
  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :عبد امحلید فاحتي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  ات والسادة الوزراء،الس�ید

  .زماليئ، زم�اليت
  .نفس السؤال املتعلق �لقطاع البنيك یطرحفریق�ا 

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :عبد إال� حفظي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .احملرتمالس�ید الرئ�س 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  زماليئ احملرتمني،

يف البدایة ٔ�تو�ه �لشكر لرئ�س ومك�ب جملس املس�شار�ن، �ىل 
��ه وا�ي حيظى �ه�م �اص يف انتقاء موضوع هذه اجللسة، نظرا لراهن 

  :اد العام ملقاوالت املغرب، لعدة ٔ�س�باب�حت
ٔ�ولها، ت�ٔيت م�اقشة هاذ املوضوع جتاو� مع خطاب صاحب اجلال�، 

، ح�ث حث �اللته 2019مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة �ٔكتو�ر 
مؤسسات ا�متویل والقطاع البنيك �ىل املزید من �لزتام و�خنراط 
إالجيايب يف دینام�ة التمنیة اليت تع�شها بالد�، ويه ٕاشارة واحضة النطالق 

ر�� �دیدة، قوا�ا الرتكزي �ىل الش�باب عامدا �لمس�تق�ل ومف�ا�ا لتمنیة م
مس�تدامة يف توج�ه مليك مدروس يف توق�ته ومضام�نه لتمنیة مس�تدامة 

  .وٕال�داث قفزة نوعیة وقطعا مع التعق�دات املسطریة
�نیا، ٕاجناح بلورة ا�منوذج التمنوي اجلدید رهني مبدى اخنراط املقاو�، 

�عتبارها احملرك  (startup)لصغرى والصغرية �دا والناش�ئة والس�� ا
 .الرئ�س خللق الرثوة وم�اصب الشغل، مبا یوطد الرابط �ج�عي

�لثا، يف الوقت ا�ي نف�خر ف�ه مبا حقق�ه احلكومة من تقدم ملموس 
، ٕ�حراز املغرب الرتبة 2020يف التصنیف الس�نوي �لبنك ا�ويل لس�نة 

نقدم هتان��ا . 2013نقطة مقارنة مع س�نة  41تقدم ب �املیا، ح�ث  53
�لس�ید رئ�س احلكومة و�لحكومة �لك �ىل هذا إالجناز الرائع وا�ي نف�خر 

 .به، الس�ید الرئ�س
�س�ل كذ� �ملقابل تقهقره يف مؤرش، يف نفس املؤرش د�ل 

)Doing Business( سهو� احلصول �ىل ا�متویل ٕاذ �راجع �رت��ه من ،
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، مث 2019س�نة  112، و2018س�نة  105ٕاىل  2017س�نة  101الرتبة 
نقطة �الل  18ٔ�ي �راجع ب 2020يف التقر�ر أ��ري لس�نة  119املرتبة 

 Doing(أ�ربع س�نوات أ��رية، هذا التقر�ر د�ل البنك العاملي 
Business.( 

 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
من  %95وسطة كام ال خيفى �لیمك �شلك املقاوالت الصغرى واملت

من  %50ٔ�لف و�دة مس��، ختلق  70ال�س�یج �ق�صادي الوطين، مهنا 
ف� خيص القمية املضافة  %20م�اصب الشغل �ملغرب و�سامه يف 

يف إالنتاج الصناعي، دون ا��ساب  %40يف الصادرات وب  %30وب
املقاوالت الصغرى �دا اليت �شلك ثالث ٔ�ضعاف �دد املقاوالت الصغرى 

 .د�ل ا�ٓالف و�دة 210سطة، تقریبا واملتو 
رشكة ٔ��لنت  8053هذا يف وقت �شفت ف�ه دراسات خمتصة ٔ�ن 

 (le rapport Euler Hermes)شهر املاضیة، هذا  12ٕافالسها �الل 
مقاو� �دیدة يف الفرتة ما بني ینا�ر  5574مع �سجیل ٕافالس قرابة 

 م�ذ ثالث س�نو� %10وش�ت�رب املايض �رتفاع ب�س�بة تقریبا حوايل 
د�ل نفوق املقاوالت، مكعدل س�نوي �الل  %10س�نوات، اكینة تقریبا 

 . الثالث س�نوات أ��رية �س�ب صعوبة ولو�ا �لمتویل
ینضاف �� القصور يف القدرات التدبريیة اليت ميزي ٔ�داهئا دون ٕاغفال 

مت ت�ٔثري طول �ٓ�ال ا�ٓداءات، ما �زید من حمن املقاو� رمغ ا�هودات اليت مق
  .خيص هاذ ا�الهبا الس�ید رئ�س احلكومة، ف� 

حنن ال ننكر بل �مثن حزمة ٔ�دوات و�رامج ا�متویل اليت وفرهتا 
احلكومات املتعاق�ة لصاحل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، مهنا �ىل س��ل 

ٕاىل �ٓخره، " ام�یاز، مساندة، انطالق، مقاواليت، تطو�ر: "املثال ال احلرص
ملقاو� الوطنیة ومك�هتا من لعب دور فعال يف التمنیة واليت وا�بت ا

�ق�صادیة وال�سك �ج�عي واملسامهة يف جناح إالسرتاتیجیات 
  .خمتلف �ات اململكة القطاعیة و�لق فرص الشغل املنتج �ىل مس�توى

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
وما �متزي به ال ٔ��د جيادل يف ا�ور ا�ي یلعبه القطاع البنيك الوطين 

من م�ا�ة وقوة ودینام�ة و�نیة، رمغ هذا التطور يف القطاع البنيك مطالب 
�النف�اح ٔ�كرث �ىل ٔ�حصاب املقاوالت ا�اتیة والرشاكت الصغرى واملتوسطة 

، ٕاذ ٔ�ن ٔ�مه �ائق ٔ�مام اس�تفادة هذه (startup)والصغرى �دا والناش�ئة 
�لهيا، واليت تفوق �ك�ري أ��رية من قروض هو جحم الضام�ت املفروضة 

املعدل العاملي ومعدل م�طقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریق�ا، ٕاذ تت�اوز 
  .�لبنك العاملي 2017قميهتا مرتني ٔ�و ٔ�كرث قمية القرض املمنوح، تقر�ر 

فعىل س��ل املثال، فرمغ وجود �ٓلیات لضامن قروض هذه املقاوالت من 
من م�لغ  %70امنة ب�س�بة �الل صندوق الضامن املركزي، ا�ي یوفر ض

القروض، ٕاال ٔ�هنا تبقى �ري اكف�ة يف نظر البنوك، وهو ما یفرس ظاهرة 
القروض بني املقاوالت اليت شهدت ارتفا�ا ملف�ا �الل امخلس س�نوات 

أ��رية، ٔ�ظهرت نتاجئ ا�راسات ٔ�ن القمية إالجاملیة �لقروض بني املقاوالت 
  .مالیري درمه 400جتاوزت 

شارة كذ� ٕاىل ٔ�نه �ىل الرمغ من تطور الرٔ�سامل لالس��ر كام جتدر االٕ 
(Capital Investissement)  ورٔ�سامل ا�اطرة(Capital Risque) 

ش�به م�عدمني، ون�ٔمل كذ�  (Business Angels)واملس�مثرون املال�كة 
ٔ�نه حيل لنا  (Crowdfunding)يف مرشوع القانون املوضوع بني ٔ�یدینا 

  .هاذ إالشاكلیة
  ٕاذن سؤايل الس�ید الرئ�س،

سؤايل هو �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة ٔ��ن وصلت املشاورات بني 
احلكومة وبنك املغرب وا�مو�ة املهنیة لٔ�بناك املغربیة لتزنیل مضامني 

  اخلطاب املليك؟
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة امال العمري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
شك ٔ�ن القطاع البنيك ا�ي اس�تطاع ٔ�ن �رامك جتربة ورصیدا �مني  ال

سواء �ىل املس�توى املهين، بتطو�ر ب��اته واس��عاب التق�یات التك�ولوج�ة 
، یبقى قطب اجلدیدة، ٔ�و �ىل مس�توى دینام�ة حضوره يف ا�ورة إالنتاج�ة

  . الر� يف �ق�صاد الوطين
وٕاذ ال ميكن ٕا�اكر مسامهة قطاع البنوك واملصاریف املغربیة يف متویل 
�ق�صاد الوطين وموا�بة املقاوالت املصدرة و�لق ٔ�بطال وطنیني، ما مك�ه 
من موا�ة املنافسة والصمود ٔ�مام أ�زمة املالیة أ��رية، بل والتوسع �ىل 

قي، ٕاال ٔ�ن هذا القطاع و�ىل الرمغ من ا�هودات املبذو� يف الصعید إالفری
 %17اجتاه متویل املقاوالت املتوسطة والصغرية، ح�ث تصل مسامهته ٕاىل 

ويه �س�بة تفوق معدالت دول احملیط، ٔ�حضى مطالبا مبضاعفة اجلهود 
  .�لنظر لوضعیة �ق�صاد الوطين، ا�ي مل �س�تطع الرفع من مس�توى ا�منو

ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ يف تقر�ره أ��ري من وقد �ذ
ف�ور �ق�صاد املغريب �الل الس�بع س�نوات أ��رية وفشل ا�منوذج 
التمنوي، ا�ي جعز عن ٕانتاج الرثوة والقمية �ق�صادیة املضافة وتوزیعها �ىل 

  .خمتلف رشاحئ ا�متع �شلك یضمن العدا� �ج�عیة وإالنصاف
  رئ�س احلكومة، الس�ید

لقد ٔ�كد اخلطاب املليك �ىل رضورة ٕا�ادة النظر يف ممارسات 
وطمو�ات البنوك املغربیة، مؤكدا �ىل ٕالزام�ة اخنراطهم إالجيايب اجتاه 
املقاوالت املتوسطة والصغرية، مبا فهيا اليت ت�شط يف القطاع �ري املهیلك 
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�ة واملدرة �لشغل ؤ�حصاب املشاریع من ف�ات الش�باب ودمع أ��شطة املنت
  .وا��ل

وٕاذا اكن �لق املقاوالت وكذا ٕاحلاق ت� اليت �ش�تغل يف القطاع �ري 
املهیلك �لقطاع املنظم، حتد� �بريا �ل�س�بة لبالد�، وٕاذا ٔ�قرر� �كون 
إالشاكلیة مر�بة و�س�توجب اع�د مقاربة م�دجمة والتقائیة الس�یاسات 

ج�عیة مبا فهيا امحلایة �ج�عیة، ٕاال ٔ�ن العموم�ة �س��ریة واجلبائیة و�
  .ا�متویل �عتباره رش�ن �ق�صاد یبقى الرافعة أ�مه

فرمغ إالصال�ات إالجيابیة اليت عرفها النظام البنيك يف اجتاه حتسني 
متویل �س��ر وٕازا�ة ٔ�مه العراق�ل ٔ�مام متویل ال�شاط املقاواليت، ختف�ض 

املقاوالت الصغرية �لمتویل ٔ�مرا عسريا سواء عند سعر الفائدة یبقى ولوج 
�ش�ٔهتا ٔ�و منوها يف ظل ضعف قدراهتا ا�اتیة وهشاشة ب��اهتا جراء العدید 
من إال�راهات املرتبطة بضعف منط حاكمة هاته الف�ة من املقاوالت، 

ویل وٕاماكنیاهتا ال�رشیة والتق�یة وقدراهتا املالیة، و�لتايل االئ�نیة، �لام ٔ�ن ا�مت
البنيك یمت �ىل ٔ�ساس املالءة املالیة والضام�ت العی��ة والشخصیة لتغطیة 

�ل�سدید، وذ� يف ظل إال�راهات القانونیة الوطنیة خماطر �لزتام 
  .(Bâlle III)وا�ولیة النامجة عن 
�لقطاع  �ىل احلكومة حتدید أ�ولو�ت إالسرتاتیجیة القد ٔ�صبح لزام

والرفع من البطء املس�ل يف ا�هنوض مبناخ  بعید�ىل املدى املتوسط وال 
  . أ�عامل وحتق�ق التواز�ت �ج�عیة

كام ٔ�صبح لزاما �ىل البنوك حتمل مسؤولیهتا ا�متعیة اجتاه الف�ات الهشة 
من مكو�ت ال�س�یج �ق�صادي، �اصة �رب �سهیل الولوج ٕاىل ا�متویل يف 

لتو�ه ٔ�كرث حنو م�ح الش�باب و�ه املقاوالت املتوسطة والصغرية �دا، وا
املقاول قروض إالنتاج بدل م�حهم قروض �س�هتالك اليت تثقل اكهلهم 
واحلضور الفا�ل والقوي مضن الربامج إالرادیة �ل�شغیل يف ظل جعز ا�و� 
عن �ل �ٓفة بطا� الش�باب، �اصة من ذوي الشهادات واليت تتعدى يف 

  .%25بالد� 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

لتوصیات اخلطاب املليك �س�ل ٕ�جياب التفا�ل الرسیع تفعیال 
�لحكومة واملؤسسات املالیة ٕ��داث صندوق دمع متویل املبادرة املقاوالتیة 

س�نوات يف ٕاطار رشاكة بني  3مالیري درمه �ىل مدى  6ا�ي �رصد � 
ا�و� وبنك املغرب وا�مو�ة املهنیة لٔ�بناك، خيصص �مع املقاولني 

قاوالت الصغرية واملتوسطة، �اصة املصدرة حنو ٕافریق�ا ومتكني الش�باب وامل
  .العاملني �لقطاع �ري املنظم من �ندماج املهين و�ق�صادي

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕان ا�مع واملوا�بة جيب ٔ�ن ال یق�رص �ىل �انب ا�متویل من طرف 

ح املشاریع أ�بناك �وهنم مسؤولیة مشرتكة بني لك املؤسسات املتد�� ٕالجنا
من ٔ�بناك وسلطات حملیة ومراكز �ویة لالس��ر يف �لهتا اجلدیدة، هبدف 
متكني الش�باب �اميل املشاریع �س��ریة و�منیة قدراهتم التق�یة ومصاح�هتم 

�الل مر�� ٕا�شاء مقاو�هتم ومرا�ل منوها، تداراك �لهفوات اليت ٔ�دت 
  . ٕاىل إالفالسبربامج سابقة اكملقاولني الش�باب ومقاوليت 

فك�ف مل �لكف احلكومة نفسها عناء التق�مي والتقومي �لربامج السابقة، 
واس�مترت يف ا�رتارها؟ وملاذا مل تتد�ل لوقف �زیف �فالسات اليت 

م�ابعة  1533عصفت مبشاریع الش�باب، ؤ�دت هبم ٕاىل ردهات احملامك، 
  ملف؟  1862قضائیة من ٔ�صل 

مسؤولیهتا بوضع �س�رشافات  فاحلكومة ال ميكن ٔ�ن ت��صل من
وٕاجياد ا�ٓلیات، بل �لهيا �سطري الربجمة املضبوطة والتنف�ذ ا�ق�ق والت��ع 

  .املس�متر والتق�مي �ىل املس�توى الوطين ٔ�و اجلهوي ٔ�و احمليل
انطالقا من رضورة وضع �ٓلیات ٔ�خرى �متویل ٔ�حصاب املشاریع الفردیة 

ویالت البدی�، �س�ل انف�اح الناش�ئة من ق�ل بنوك �س��ر ٔ�و ا�مت
اليت ٔ�ظهرت جناعهتا  (Crowdfunding)احلكومة �ىل ا�متویالت التعاونیة 

  . يف �دید من ا�ول أ�وروبیة ٕاكجنلرتا وفر�سا و�ريها اكلش�یيل
ويف هذا الصدد نؤكد �ىل رضورة إالرساع �ع�د إالطار املرجعي لهذه 

و�لق جلن مشرتكة بني ا�متویالت والتعریف هبا وت�س�یط مساطرها 
احلكومة وبنك املغرب والقطاع البنيك �لعب ا�ور �س�شاري 

  . و�رشادايت بت��عها
من ٔ��ل بلوغ أ�هداف املسطرة �ىل القطاع البنيك توس�یع تغطیته 

، �لیه الرهان �ىل جودة %56للك املناطق، ح�ث ٔ�ن تغطیة ال تتعدى 
ه كذ� ويف ا�هنایة ٔ�ن جيعل من التكو�ن املس�متر ملوا�بة املس�ت�دات، �لی

العنرص ال�رشي حمور ٕاسرتاتیجیته اليت لن یت�ٔىت بلوغ ٔ�هدافها دون �رتقاء 
  .به

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :الس�یدة �ا�شة ایتعال املس�شارة
  .�سشكرا الس�ید الرئ 

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٕان الرسائل اليت بعث هبا �ال� امل� 
محمد السادس نرصه هللا يف خطابه السايم عند اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة 

ا�هيا و�شخیصها لواقع احلالیة واحضة وال تدع جماال �ل�شك�ك يف مرامهيا ومع
وحتد�ت ورها�ت التمنیة ببالد�، ح�ث ٔ�كد �اللته ٔ�ن �ود ا�و� 
و�دها ال �كفي يف هذا ا�ال، وهو ما یق�يض اخنراط القطاع اخلاص يف 
معلیة التمنیة، ؤ�خص ���ر القطاع البنيك واملايل ا�ي نعتربه جحر الزاویة 



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2019نومفرب  12( 1441 بیع أ�ولر  14

  .يف لك معل �منوي
رئ�س احلكومة عن الس�یاسات وإالجراءات  �ا �سائلمك الس�ید

وا�ططات احلكوم�ة جلعل القطاع اخلاص معوما، والقطاع املايل والبنيك 
  �ىل اخلصوص مساهام يف بناء ا�منوذج التمنوي اجلدید لبالد�؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا

  .یف ٔ�معو�لمس�شار احملرتم الس�ید عبد ا�لط  احملور�ٓخر لكمة يف هذا 

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
تصورات ٕاصالح القطاع البنيك �ىل ٕا�ر اخلطاب  م�مك�رید ٔ�ن �سمع 

  املليك أ��ري مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة؟
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ة هذه مج� من أ�س�ئ� املتعلقة �حملور أ�ول من الس�ید رئ�س احلكوم
  .زوا� خمتلفة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :الع�ين، رئ�س احلكومة ا��نالس�ید سعد 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �ٓ� وحصبه
  .الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم

  .زراء واملس�شار�ن احملرتمنيالس�یدات والسادة الو 
  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

ٔ�شكرمك يف البدایة �ىل التفضل بطرح أ�س�ئ� اليت طرحمتوها يف هذا 
املوضوع الهام املرتبط �لس�یاسة العامة �لحكومة لتفعیل مسامهة القطاع 

صغرية والصغرية البنيك واملايل يف التمنیة وال�شغیل ا�ايت ودمع املقاوالت ال
  .�دا

  .مرح�ا
هذا املوضوع یدعو� ٕاىل اس�تحضار التوجهيات امللك�ة السام�ة جلال� 
امل� محمد السادس حفظه هللا مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة احلالیة، ٕاذ 
ٔ�كد �اللته �ىل رضورة اخنراط القطاع البنيك والقطاع املايل يف اجلهود 

� �الیا، من هنا حث �اللته القطاع البنيك التمنویة اليت تقوم هبا بالد
الوطين �حلرف �ىل املزید من �لزتام و�خنراط إالجيايب يف دینام�ة التمنیة 
اليت تع�شها بالد�، الس�� متویل �س��ر ودمع أ��شطة املنت�ة واملدرة 

ه �لشغل وا��ل، ود�ا �اللته أ�بناك ٕاضافة ٕاىل ا�مع وا�متویل ا�ي توفر 

�لمقاوالت الكربى لتعز�ز دورها التمنوي، �اصة من �الل ت�س�یط 
و�سهیل معلیة الولوج �لقروض و�نف�اح ٔ�كرث �ىل ٔ�حصاب املقاوالت 

  .ا�اتیة ومتویل الرشاكت الصغرى واملتوسطة
  حرضات الس�یدات والسادة،

 ال ختفى �لتايل أ�مهیة إالسرتاتیجیة �لقطاع البنيك والقطاع املايل، فهو
یعد عصب �ق�صاد واحلیاة �ق�صادیة ودوره ح�وي يف تعبئة �د�ار 
ويف متویل �ق�صاد ويف �شجیع �س��ر ويف دمع تنافس�یة املقاوالت، 

ؤ�سايس يف تعز�ز �س�بة ا�منو �ق�صادي و�لتايل دوره ٔ�یضا اسرتاتیجي 
  .ا�ي یعد املد�ل أ�ساس ٕالنتاج الرثوة وتوفري فرص الشغل

بذلت بالد� يف الس�نوات أ��رية �ودا �برية يف جمال ٕاصالح وقد 
سوق الرسام�ل، القطاع البنيك، : القطاع املايل والبنيك مبكو�ته الثالثة

وقطاع الت�ٔم�نات، مبا مكن من ت�ٔطري هذا القطاع برتسانة وحزمة من 
 ، ت�ىش مع ٔ�فضل املامرساتالقوانني ومن ال�رشیعات عرصیة وب�ٔدوات مالیة

  .ؤ�فضل املعایري ا�ولیة يف هذا ا�ال
ووعیا مهنا ب�ٔمهیة هذا القطاع احلیوي، فقد ٔ�ولته احلكومة العنایة 
الالزمة ؤ�ولیناه اه�ما �اصا مضن �ر�جمنا، ا�ي الزتم�ا ف�ه، �ر�مج 

  :احلكومة، ا�ي الزتمت ف�ه احلكومة مبا یيل

ث متویالت تزنیل ٕاصالح القطاع البنيك، ا�ي نص �ىل ٕا�دا -
بدی� يف ٕاطار املالیة ال�شار�یة هبدف تعبئة املزید من املدخرات 

 ووضع �ٓلیات متویل �دیدة؛

تنویع وحتدیث أ�دوات املالیة وتطو�ر مؤسسات سوق  -
 الرسام�ل؛

 دمع الرؤیة اجلهویة �لقطب املايل؛ -

تعز�ز إالدماج املايل �رب وضع ٕاسرتاتیجیة وطنیة لٕالدماج املايل ٔ�و  -
املايل �ل�شاور مع خمتلف الفا�لني سواء يف القطاع  �لشمول

 .اخلاص ٔ�و يف القطاع العام
و�شمل هذه إالسرتاتیجیة �ىل و�ه اخلصوص دمع وتنویع �ٓلیات الولوج 
�لمتویل من طرف املقاوالت الصغرية �دا والصغرية واملتوسطة، وكذا 

  .املقاوالت الناش�ئة واملقاوالت املبتكرة
هيات امللك�ة السام�ة، ويف ٕاطار تزنیل مضامني وانطالقا من التوج

الرب�مج احلكويم، حرصت احلكومة �ىل تعز�ز وحتسني الولوج �ل�دمات 
املالیة والبنك�ة وتوس�یع ب��ة املنتو�ات املالیة املتا�ة، سواء �ىل الصعید 
البنيك ٔ�و �ىل صعید سوق الرسام�ل ومواص� تطو�ر قطاع ا�متویل الصغرية 

دف متكني الفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني مبختلف ف�اهتم وأ�صغر، هب
من الولوج لهذه اخلدمات، وذ� اعتبارا �ورها احملوري يف تعز�ز م�ادرات 
ال�شغیل ا�ايت واملسامهة يف ٕادماج القطاع �ري املهیلك يف ٕاطار �ق�صاد 

  .املنظم
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ن إالصال�ات كام معلت احلكومة �ملوازاة مع ذ�، �ىل تنف�ذ مج� م
الهیلكیة الرام�ة ٕاىل تعز�ز تنافس�یة �ق�صاد الوطين وحتسني م�اخ أ�عامل 

) CGEM(شهادات، والس�ید املس�شار د�ل و�س��ر، امحلد � عند� 
ٔ�شكره ٔ�نه هن�ٔ احلكومة �ىل القفزة املهمة، يه قفزة �مة اليت حققهتا يف 

الس�نوات، قفزة لك  مدى هذه جمال مؤرش م�اخ أ�عامل �شهادة دولیة �ىل
�املیا لنصل ٕاىل امخلسني أ�وائل  53س�نة، امحلد �، تزنیدو وا�ٓن وصلنا 

وهذا الهدف قریب  �2021املیا يف جمال م�اخ أ�عامل، ٕان شاء هللا، س�نة 
  .�دا ٕ�ذن هللا

وٕاذن هناك اه�م احلكومة هبذه أ�مور ؤ�یضا بدمع ت�سري ولوج 
الس�� الصغرية �دا والصغرية واملتوسطة �لمتویالت اليت املقاوالت الصغرية و

  .تلز�ا
وجوا� �ىل أ�س�ئ� الهامة اليت طرحمتوها السادة املس�شار�ن، ٔ�رید ٔ�ن 
ٔ�شري بعد ٕاعطاء نظرة �امة حول القطاع البنيك ٔ�و املايل ودوره يف متویل 

ضیة، ٔ�رید �ق�صاد ومتویل أ��شطة �ق�صادیة �الل الس�نوات القلی� املا
ٔ�ن ٔ�شري بعد ذ� ٕاىل س�یاسة احلكومة يف جمال تفعیل مسامهة القطاع 
البنيك واملايل يف التمنیة وال�شغیل ا�ايت ودمع املقاوالت، خصوصا الصغرية 
والصغرية �دا واملتوسطة، مث بعد ذ� ٔ�ذ�ر بعض التدابري املت�ذة من 

  .�شلك �امطرف احلكومة �مع املقاوالت الصغرية والصغرية �دا 
عرفت ب��ة النظام البنيك الوطين تطور �م يف الس�نوات أ��رية، 

مؤسسة، سواء  58ٕاال من  2006ح�ث مل �كن ت�شلك هذه الب��ة س�نة 
مؤسسة ائ�ن ٔ�و هیئات معتربة يف حمك مؤسسة االئ�ن ٔ�و بنك�ة، موز�ة 

نا من ما بني البنوك ورشاكت ا�متویل والبنوك احلرة، لريتفع �ددها، ج� 
وتنف�ح �ىل ٔ�صناف ٔ�خرى  90الیوم ٕاىل ، لريتفع �ددها 58اكنوا  2006

 les sociétés)�جمعیات القروض الصغرى ومؤسسات أ�داء ا�تصة، 
paiements)  الیا هناك س�بعة ٕاىل مثانیة من مؤسسات أ�داء، وقد�

تعززت ماك�هتا ٕ��داث مخس بنوك �شار�یة ٕاضافة ٕاىل ثالث مؤسسات 
، أ�مر ا�ي یوحض �ه�م املس�متر �لحكومة بتوس�یع وتنویع جمال لٔ�داء

املنتو�ات ا�متویلیة ��س�ام مع �اج�ات خمتلف املتد�لني والفا�لني 
  .�ق�صادیني والش�باب واملقاوالت

كام عرفت هذه املؤسسات ان�شارا مزتایدا يف مجموع الرتاب الوطين، 
س�نة  6503ٕاىل  2010س�نة  4787ح�ث انتقل �دد الواكالت البنك�ة من 

، أ�مر ا�ي �رتب عنه اخنفاض �دد الساكنة �ل�س�بة للك واك� 2018
مواطن  5600ٕاىل  �2010ٓالف مواطن للك واك� بنك�ة س�نة  7بنك�ة من 

  .2018للك واك� بنك�ة س�نة 
�ملوازاة مع ذ� عرفت سوق الرسام�ل تطور ملموس �ىل مس�توى 

  .ات املالیة اليت توفرها هذه السوق �لمس�مثر�ناحلاكمة و�ىل مس�توى أ�دو 
�ىل مس�توى احلاكمة، مت ٕارساء سوق الرسام�ل �ىل ٔ�ربعة ٔ�معدة، 

لبورصة القمي، رشاكت  ت�شلك من جملس القمي املنقو�، الرشكة املسرية

البورصة، هیئات التوظیف امجلاعي �لقمي املنقو�، كام تعزز ٕ��داث الودیع 
لتدرجيي لسلط هیئة سوق الرسام�ل، والس�� من املركزي والتوس�یع ا

ح�ث املراق�ة والتحري من �الل ٕاصدار قانون �رس اس�تقاللیة هذه الهیئة 
الوطنیة لسوق الرسام�ل، اس�تقاللیة هذه الهیئة، ونص �ىل حتول جملس 

، �هیئة 2013القمي املنقو� ٕاىل الهیئة املغربیة لسوق الرسام�ل م�ذ س�نة 
  .ذا القطاع ا�ي تنوعت ٔ�دواته وا�ٓلیات املوجودة ف�همراق�ة لتنظمي ه

�ىل مس�توى أ�دوات املالیة، مت توس�یعها ل�شمل أ�سهم، س�ندات 
�قرتاض وت� اليت توفرها هیئة التوظیف امجلاعي �لقمي املنقو�، صنادیق 
التوظیف امجلاعي �ل�س��د وهیئات توظیف أ�موال ��ازفة، و�ددت 

  .سوق س�ندات �قرتاض وسوق أ�سهم: م�نو�ة مهنالتداولها ٔ�سواق 
وقد مكن هذا التطور التدرجيي والتنوع املس�متر �لقطاع البنيك ولسوق 
الرسام�ل من تعبئة مصادر متویل �س�تف�د مهنا �ٔ�ساس املقاوالت، �ام 
اخ�لفت نوعیهتا ؤ��شطهتا لتغطیة �راجمها �س��ریة، وهذا یتضح من 

ن هذه املؤرشات يه ا�يل �ادي تبني لینا واش �الل املؤرشات، �ٔ 
  .كنتطورو يف القطاع ا�متویيل والبنيك وال ما كنتطوروش

ارتفاع جحم القروض البنك�ة دون ا��ساب قروض �س�هتالك، اح�ا 
كنذا�رو د� �ري �ىل قروض �س��ر فقط، ٔ�ي ت� ا�صصة لتغطیة 

ض اخلزینة و�س��ر والعقار، احلاج�ات ا�متویلیة د�ل املقاوالت، من قرو
ملیار  769، ٕاىل 2011ملیار درمه س�نة  651تطورت هذه وارتفعت من 

ٔ�ي �رتفاع ب�س�بة  2018ملیار درمه س�نة  816، ٕاىل 2016درمه س�نة 
 �8ىل مدى هذه الس�نوات ال�نیة، �ىل مدى  %25س�نو�، و 3%

هناك ٕاق�ال �ش ارتفعت احلجم د�ل القروض، مما یعين ٔ�ن  %25س�نني 
ٔ�وال، ؤ�ن هناك تطور �لمتویل �س��ري بطبیعة احلال، م�لت هذه 
القروض ٔ�كرث من ضعفي جحم التكو�ن إالجاميل �لرٔ�سامل الثابت �الل س�نة 

  .�ىل التوايل 2.6و 2.5و�لت�دید  2016-2018
ملیار  �343نیا، القروض املقدمة �لرشاكت اخلاصة �ري املالیة بلغت 

-�2016الل الفرتة  %1.57، مس�� وترية ارتفاع ب2018درمه س�نة 
، وهذا 2016ٕاىل  �2011الل الفرتة  %0.3مقابل �راجع ب�س�بة  2018

  .ارتفاع �م
�ىل مس�توى سوق الرسام�ل، اس�تفادت املقاوالت من م�تو�ات 
ا�متویل البدیل، اليت یوفرها �مع م�ادرات إالس��ر اخلاص وتوس�یع قا�دة 

، ویت�ىل ذ� من �الل تطور التوظیفات السائ� دون إالنتاج الوطين
مرات  3.5ا��ساب س�ندات اخلزینة بطبیعة احلال اليت تضاعف ٔ�كرث من 

  . 2018ٕاىل  2011من 
ا�ٓن ما يه س�یاسة احلكومة يف جمال تفعیل مسامهة القطاع البنيك 

�دا واملايل يف التمنیة وال�شغیل ا�ايت ودمع املقاوالت الصغرية والصغرية 
  واملتوسطة؟ 

  :ميكن هاذ الس�یاسة د�ل احلكومة ٔ�ن جنملها يف املس�تو�ت التالیة
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املس�توى أ�ول، حتسني م�ظومة ا�متویل والرفع من مس�توى حاكمة 
 :هاذ م�ظومة ا�متویل وهاذي عند� فهيا �دد من النقط ٔ�مههام ما یيل

ٔ�ن�  ٔ�وال، ٕاصالح م�ظومة الضامن، ٔ�ن هذا وا�د إالصالح �م �دا،
تتعرفو ب�ٔن الضامن �م �دا �مع املقاوالت الصغرية �دا �خلصوص، 
. والصغرية واملتوسطة ٔ�یضا واملقاولني ا�اتني من ٔ��ل الولوج ٕاىل ا�متویل

املقاوالت الصغرى (مبعىن ٔ�ن هناك من یدمع ویضمن هؤالء املس�مثر�ن 
اك، ومن هنا مت �ى أ�بن) والصغرية �دا، واملتوسطة واملقاولني ا�اتیني

�رش�ید عرض الضامن من �الل هیلكة وتقلیص �دد م�تو�ات الضامن، 
جتمیعهم لصاحل الف�ات املس�هتدفة ويه املقاوالت الناش�ئة واملقاوالت 

  .الصغرية �دا والصغرية واملتوسطة
ومكن هذا إالصالح من وضع �ٓلیة ضامن �اص ��متویل أ�صغر لفائدة 

مرشوع ٕال�شاء نظام ل�سهیل الولوج ٕاىل �ٓلیة  أ��شطة املدرة ���ل، وكذا
ا�متویل ال�شاريك لصاحل املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية والصغرية 
�دا، مبعىن ٔ�نه فاش �ات أ�بناك ال�شار�یة در� معها حىت يه الضامن 
ال�شاريك والت�ٔمني ال�شاريك، �ش یوا�ب هاذ النوع د�ل ا�متویالت ٔ�یضا 

  . د�لت �ق�صاد الوطين يف هذه املر�� أ��ريةاليت امحلد �
�نیا، ٕارساء إالسرتاتیجیة الوطنیة �لشمول املايل ٔ�و إالدماج املايل 

(l’inclusion financière)  اك�ن ا�يل تیرتمجها إالدماج املايل، اك�ن ا�يل
تیرتمجها الشمول املايل، وهذا هيدف ٕاىل جتاوز املعیقات ٔ�مام هذه الف�ات، 

دماج املايل یعين ٕادماج �دد من املقاوالت الصغرية والصغرية �دا و�دد االٕ 
من الف�ات ذات ا��ل احملدود ٕادما�ا يف ا�متویل املايل، �یفاش �ادي 
ند�رو لها، ٔ�دوات �اصة، �سهیالت �اصة، ضام�ت �اصة، هذا هو املهم 

املقاوالت د�ل هاذ إالسرتاتیجیة الوطنیة �لشمول املايل، ال�ساء، الش�باب، 
الصغرية والصغرية �دا، وذ� مببادرة مشرتكة بني وزارة املالیة وٕاصالح 
إالدارة وبنك املغرب وفق مقاربة �شار�یة هتدف ٕاىل ت�س�یق إالجراءات، 
حتدید أ�ولیات وأ�دوار واملسؤولیات �تلف املتد�لني، هذه إالسرتاتیجیة 

  :التالیة�ر�كز �ىل احملاور 
�ر مناذج بدی� �لمتویل، م�ل م�ال أ�داء �لهاتف ٔ�وال، �رسیع، تطو 

احملمول، وتعمیق دور مؤسسات ا�متویل أ�صغر وكذا ا�متویل الشمويل، ٕاما 
 (les guiches mobiles)أ�داء �لهاتف احملمول ٔ�و الش�بابیك املتحركة 

س�یارة فهيا  (les guiches mobiles)ا�ٓن �دد من أ�بناك والت تد�ر 
، ٕاىل �ٓخره �ش متيش �لمناطق اليت ال )relie à l’internet(لك ما یلزم 

یو�د فهيا وهذا جواب �ىل السؤال د�ل أ�خت الكرمية رمبا ا�يل ٔ�مسو 
فهيا واكالت بنك�ة ٕاذن الش�بابیك  �متيش �لمناطق البعیدة اليت ل�ست

  .املتحركة، هذا ٔ�وال، �نیا، بدٔ� العمل هبا
ة لز�دة الشمول املايل �رب هت� �نیا، �شجیع ال�ذج ال�س�یك�

ظروف ل�رسیع إالدماج املايل من ق�ل أ�بناك من �الل متویل أ��شطة 
 .الصغرية

ف�ات الهشة �رب تطو�ر ٕاطار ل تدبري ا�اطر � �لثا، تعز�ز ٔ�دوات 
 .ؤ�دوات ل�سهیل ولوج الرشاكت الصغرية �دا وأ�فراد �لمتویل

من اس�ت�دام املنت�ات املالیة،  رابعا، هت� الرشوط الالزمة �لمزید
�لرفع من التثق�ف املايل، وكذا الز�دة من رمقنة أ�داء لرتس�یخ إالدماج 
املايل يف سلوك أ�رس، عندك رمقنة أ�داء، ند�لو عن طریق أ�نرتن�ت، 

� الش�باب الیوم راه د�لو �، الش�باب اجلدید ٔ�نه یتقن  وهذا امحلد
ت د�ل الرمقنة، ف�� ٕادماج الش�باب عن اس�تعامل �نرتن�ت وأ�دوا

طریق الرمقنة هو ٔ�سهل طریق، و�� امحلد � اك�ن هناك عنایة هبذا 
ا�ال، ؤ�عطیت بعض أ�م�� وهناك ٔ�م�� ٔ�خرى التثق�ف املايل، یعين رفع 
املس�توى د�ل الوعي د�ل املس�تف�د�ن يك �س�تطیعوا ٔ�ن یلجوا ٕاىل هذا 

  .اخلدمات املالیة
ف هذه إالسرتاتیجیة من �الل هذه أ�دوات ٕاىل تقلیص الفوارق وهتد

اليت ال �زال قامئة �ىل مس�توى الولوج �ل�دمات املالیة و�س�تفادة مهنا، 
هبدف جعل الشمول املايل رافعة حق�ق�ة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 

ات إالدماج �ق�صادي �ج�عي، وذ� �رب ٕادماج �دد ٔ�كرب من املواطن
واملواطنني واملقاوالت الصغرية �دا والش�باب وال�ساء والساكنة القرویة يف 
املنظومة املالیة املهیلكة، وهذه إالجراءات �اصها تتطور ويه بدٔ�ت 

  .و�ادي تتطور تدرجيیا ٕان شاء هللا ٕاىل ٔ�ن تصل ٕاىل ٔ�قىص بقعة
هن �لثا، وضع ٕاطار مرجعي �ٓلیات وتدابري ا�مع اليت تضعها ا�و� ر 

ٕاشارة املقاوالت املبتدئة والصغرية �دا والصغرية واملتوسطة، وعیا من 
ا�و� برضورة جتمیع وت�س�یق خمتلف الس�یاسات، ٔ�ن ٕاذا ج�نا نعددو 

  .�ٓلیات التد�ل يف هذا ا�ال راه كثرية
د� اك�ن هناك وا�د التو�ه ٕالجياد ٕاطار شامل لتطو�ر املقاوالت 

طة وولو�ا ٕاىل ا�متویالت من �الل هذا الصغرية �دا والصغرى واملتوس
ٕاطار شامل �متویل املقاوالت ) Small Business Act(إالطار الشامل 

الصغرية �دا والصغرى واملتوسطة، یتو� توفري رؤیة م�دجمة لت�اوز 
تطور لهذا النوع من املقاوالت ودمعه ٕ�طار ال العراق�ل اليت ال �زال تعیق 

  .مالمئ حلاكمهتا
ٕالطار س�مت العمل �الل ٔ�شهر هذه �ري مدة �ش بدینا ويف هذا ا

ا�راسة يف هذا ا�ال، وزارة �ق�صاد واملالیة خصوصا ا�يل �دامني �لیه، 
وس�مت ٕاطالق �الل أ�شهر القادمة املنصة الوطنیة �مع املقاو�، �شلك 
ش�باك وح�د یوفر و�رشح حلاميل املشاریع �لمقاولني وخصوصا الصغرية 

ة �دا واملتوسطة خمتلف املعلومات، خمتلف املساطر املتعلق والصغري 
�س�یاسات و�ٓلیات ا�مع املو�ه لصاحله، ٔ�ن ا�ٓن �ش مييش الوا�د، ٕاما 
حيصل �ىل متویل، حيصل �ىل موا�بة، حيصل �ىل دمع، هناك �دد من 

د� هذه املنصة �ادي جتمع هذاك اليش اكمل يف م�صة . املتد�لني
مهنا ميكن ٔ�ن یلج الطالب د�ل التد�ل ٔ�ن یلج ٕاىل هذا ٕالكرتونیة وا�دة، 

ا�مع د�ل املقاو�، ٕاما عن طریق مالیا وٕاما عن طریق املوا�بة، هذا احملور 



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2019نومفرب  12( 1441 بیع أ�ولر  14

  .أ�ول
احملور الثاين تعز�ز وتنویع ا�ٓلیات املو�ة �مع مسامهة القطاع البنيك يف 

  .واملتوسطةمتویل ال�شغیل ا�ايت واملقاوالت الصغرية والصغرية �دا 
  :هذا ف�ه �دد من ا�ٓلیات، ٔ�ذ�ر مهنا �خلصوص

ٔ�وال، ٕا�داث �ٓلیات ا�متویل التعاوين، وهذا قانون موجود يف الربملان، 
وهذا التعاوين ٔ�و ال�شاريك، هذه ا�ٓلیة د�ل ا�متویل واليت س�تؤدي ٕاىل 
تعز�ز الشمول املايل بب�� �ل�س�بة لهذه الف�ات اليت ال تلج الیوم وال 
�س�تطیع ٔ�ن تلج ٕاىل ا�متویل هو �ٓلیة �دیدة �متویل املشاریع من �الل مجع 
ٔ�موال م�ارشة من امجلهور من طرف رشاكت م�خصصة ومرخصة بذ�، 
�لمتویل التعاوين ومهنا متول مقاوالت الش�باب ٔ�و الرشاكت الصغرى 

 وهاذ القانون ٔ�و هاذ ا�ٓلیة د�ل ا�متویل انتظرهاوالصغرى �دا واملتوسطة، 
الك�ري من الش�باب ٔ�ن ٔ�� راسلوين كثريا، فلام صادق�ا �لیه يف جملس 
احلكومة امحلد � كثري مهنم �ربوا عن ارتیا�م، ٔ�هنم ت�سمعو به يف ا�ول 

  .املتقدمة و�ري موجود عند� وهو هذا �ادي �كون د�
�ش�تغل هذه الوس�ی� �رب م�صة ٕالكرتونیة �لمتویل التعاوين متكن من 

القة م�ارشة وشفافة بني �اميل مرشوع وممول، و�شمل هاذ ٕا�شاء �
  :د�ل أ�نواع 3ا�متویل ت�شمل 

ٔ�وال، �س��ر وا�د ا�يل بغا �س�مثر هو م�ارشة صاحب الفكرة 
�لثا التربع، وهاذ ا�ٓلیات . ومس�مثر معه ٔ�و القرض بفائدة ٔ�و بدون فائدة

عند� ؤ�ظن ب�ٔهنا س�سامه  لكها موجودة يف ا�ول املتقدمة امحلد � غتد�ل
  .كثريا يف معلیة ا�متویل

وهتدف هذه ا�ٓلیة اجلدیدة �لمتویل ٕاىل تعبئة مصادر متویل �دیدة 
لفائدة الرشاكت الصغرية �دا والصغرية واملتوسطة وكذا �لش�باب �اميل 
املشاریع املبتكرة واملشاركة الفعا� ملغاربة العامل يف متویل مشاریع التمنیة 

من �الل �ٓلیة متویل ذات مصداق�ة و�ٓم�ة وشفافة و�س�یطة وحتر�ر  ببالد�
  .إالماكنیات إالبداعیة والثقاف�ة �لش�باب

�نیا، تعز�ز دور صندوق الضامن املركزي يف ت�سري ولوج املقاوالت 
هاذ صندوق الضامن املركزي هو وا�د . الصغرية �دا والصغرية ٕاىل ا�متویل

 ضامن قروض املقاوالت، واليت �ادة الصندوق ا�يل عندو دور حموري يف
  .أ�بناك ال تق�ل ٕاقراض ت� املقاوالت ٔ�ن ما عندهاش ضام�ت

ف�� صندوق الضامن املركزي �یتد�ل هو و�یضمن ویتقامس ا�اطر 
مع القطاع املايل من ٔ��ل �سهیل الولوج �تلف ٔ�نواع ا�متویالت، یتد�ل 

ا�ٓلیات، اليت هتدف ٕاىل هذا الصندوق من �الل �شك�� م�نو�ة من 
تغطیة �ح�یا�ات ا�متویلیة ٕاما لهاذ النوع د�ل املقاوالت ٔ�و الش�باب 

  :املق�ل �ىل ٕا�شاء مقاول ذايت من �الل �دد من ا�متویالت، من ب�هنا
الضامن، وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هاذ الصندوق املركزي �لضامن یضع   - �ٔ 

الضامن الرسیع ) express(رهن ٕاشارة هذه املقاوالت ما �سمى �لضامن 
ا�ي ميكن من ت�سري الولوج لهذا النوع من املقاوالت الصغرية والصغرية 

من قروض �س��ر ٔ�و  %�70دا واملتوسطة والناش�ئة �لمتویل �رب ضامن 
�س�تغالل وقروض إالجيار اليت ال یتعدى م�لغها ملیون درمه، وتصل 

منو�ة �لمقاوالت يف القروض امل  %�80س�بة ضامن هذا املنتوج ٕاىل 
 .الصغرية �دا واململوك ٔ��لب رٔ�ساملها �ل�ساء

من م�الغ قروض الرشف  %70كام ميكن هذا املنتوج من تغطیة 
املمنو�ة من طرف ال�س�یج امجلعوي لفائدة �اميل مشاریع ٕا�شاء 

 .مقاوالت صغرية �دا
ويف ٕاطار موا�بة التحوالت اليت �شهدها قطاع السلفات الصغرى بعد 

ٔ�لف درمه وفق  150ٔ�لف درمه ٕاىل  50من سقف القروض من الرفع 
، قام صندوق الضامن 2019قانون داز هنا عندمك قانون املالیة د�ل 

بتوس�یع جمال تد�ل �ٓلیة  2019املركزي ابتداء من هذه الس�نة اجلاریة 
ل�شمل ا�متویالت املمنو�ة من طرف ) Damane Express(الضامن 

، ٕاذن حىت هاذیك القروض الصغرى مجعیات القروض الصغرى ٔ�یضا
عندما تعطي املقاوالت الصغرى واملتوسطة هاذ القروض حىت يه تتد�ل 
لضامهنا، هذه ا�ٓلیة أ�وىل د�ل الصندوق املركزي �لضامن، الصندوق 

هذا صندوق قدمي امحلد � عندو دور ) CCG(املركزي �لضامن تتعرفو 
  .�بري و�م يف هاذ ا�ال

رتك، هذا عن طریق متویل �اج�ات املقاو� بطریقة ا�متویل املش   - ب
مشرتكة بني املؤسسة املمو� وصندوق الضامن املركزي، وذ� �سعر فائدة 
تفضیيل �ل�س�بة حلصة الصندوق، مما ميكن من ختف�ض لكفة ا�متویل �ىل 
هذه املقاوالت الصغرية �دا والصغرية واملتوسطة، و�لتايل حتسني القدرة 

 .االتنافس�یة له
ول�سهیل ولوج املقاوالت الصغرية �دا �لمتویل �رشوط ممزية، مت �الل 

�لمقاوالت الصغرية �دا املنظمة ٕا�شاء خط متویل خمصص  2019س�نة 
واملس�تف�دة من �دمات مجعیات القروض الصغرى، ویضع هذا اخلط رهن 

من م�لغ القروض الصغرى  %20ٕاشارة هذه الف�ة من املقاوالت حصة 
، مما ميكن من خفض �لكفة ا�متویل لهذه %2تفضلیة یصل ٕاىل �سعر فائدة 

  .الف�ة من املقاوالت
متویل وتعز�ز أ�موال ا�اتیة، ذ� ٔ�ن هناك صندوق : ا�ٓلیة الثالثة

هاذ ) Fonds Innov Invest(�سمى صندوق �س��ر املبتكر 
الت صندوق �س��ر املبتكر �سمح �متویل املرا�ل أ�وىل ٕال�داث املقاو

واملشاریع املبتكرة، ح�ث توا�ه هذه أ��رية الصعو�ت �لحصول �ىل 
  .ا�متویل

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕاسرتاتیجیة هذا الصندوق اليت خصصت � 
ملیون درمه م�ذ س�ن�ني، �متحور حول الراك�ز  500موارد مالیة ٔ�ولیة تبلغ 

  :التالیة

 لالبتاكر؛تطو�ر ٔ�دوات متویل �دیدة ملوا�بة املرا�ل أ�وىل  -
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توس�یع نطاق املس�مثر�ن ال�ش�یطني يف جمال متویل املرا�ل  -
 أ�وىل؛

حتفزي اه�م املس�مثر�ن اخلواص �متویل املقاوالت الناش�ئة ٔ�و  -
 املبتدئة وتطو�ر فا�لني �دد؛

 .�ك�یف عرض �ٓلیات ا�مع العمويم املو�ه لهذه الف�ة -
مقاو�، مرشوع و  300وقد متكن هذا الصندوق من متویل ٔ�زید من 

�رب ا�ٓلیات السالفة ا��ر م�ذ �نطالق الفعيل لتد�الت صندوق 
  .، یعين س�ن�ني تقریبا�2017س��ر املبتكر يف ٔ�واسط س�نة 

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن �شاط صندوق الضامن املركزي لفائدة املقاوالت 
املتوسطة والصغرية والصغرية �دا، عرف منوا مضطرد �الل الس�نوات 

قرض اس��ر ٔ�و اس�تغالل  40.000ٕاذ مكن من ضامن ٔ�كرث من  أ��رية،
ملیار درمه، كام  6ملیار درمه، وم�لغ الزتام فاق  9.3بغالف مايل قارب 

 16.000جسل �الل ال�سعة أ�وىل �الل الس�نة اجلاریة ضامن ٔ�كرث من 
فاص� ملیار درمه، ٔ�ي  1ملیار درمه وم�لغ الزتام �هز  2.5قرض مبا یناهز 

ف� خيص  %103يف �دد القروض املضمونة وب�س�بة  %250دة ب�س�بة �ز�
م�الغ القرض و�لزتام �ملقارنة مع نفس الفرتة من الس�نة املاضیة، وهذا 

  .تی�ني أ�مهیة د�ل هاذ الصندوق املركزي �لضامن
وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هاذ صندوق الضامن املركزي ن���ة اجلهد الك�ري 

مقاو� صغرية ٔ�و صغرية  40.000قرض  40.000ه، ٔ�ن واملهم ا�يل تیقوم ب
�دا ٔ�و م�وسطة ٔ�و مقاول ذايت طی� هذه الفرتة اليت مضهنا الصندوق 

  . املركزي �لضامن
ون���ة اجلهد ا�ي یقوم به هذا الصندوق، ون���ة العدد املهم من 
املقاوالت الصغرى والصغرى �دا واملتوسطة والش�باب املق�ل �ىل ٕا�شاء 

او� اليت مضهنا هذا الصندوق �س�ب جودة اخلدمات ا�يل قد�ا، حصل املق
الصندوق �ىل اجلا�زة الفضیة ٔ�فضل صندوق یعطي �دماته �لمقاوالت 

، �ري ٔ��ريا یاله تعطات 2019ٔ�كتو�ر  7الصغرى واملتوسطة يف ٕافریق�ا يف 
یة ا�يل يه التابعة �لبنك ا�ويل، رشكة �س��ر ا�ول ) ISF(� من ق�ل 

مؤسسة يف ٕافریق�ا، وهذا یعطي  144التابعة �لبنك ا�ويل وذ� من بني 
  .اجلهد الك�ري ا�ي یقوم به هاذ الصندوق د�لنا يف هذا ا�ال

ولكن ق�ل ذ� اكن قد �از هذا الصندوق �ىل جوا�ز ٔ�خرى، �از 
�ىل �ا�زة إالدماج ٔ�و الشمول املايل يف ٕافریق�ا من  �2017ىل �ا�زة س�نة 

البنك إالساليم إالفریقي، وهذا یبني، امحلد �، ٔ�ن عند� �ٓلیة ضامن ق�ل 
�مة وقام جبهود �مة يف جمال ا�متویل، ولكن تدمع ٔ�كرث وطور ٔ�كرث هذا 

  .يشء �م
يف ت�سري الولوج �لمتویل، هاذ مؤسسة ) Finéa(�لثا، دور مؤسسة 

(Finéa) برية يف متویل  يه �بعة لصندوق إالیداع والتدبري، وحتظى ب�ٔمهیة�
والصغرية �دا واملتوسطة، واعمتدت �ر�مج اسرتاتیجي  املقاوالت الصغرية

مكن من متویل بواسطة  2017-2013لتمنیة هذه املقاوالت �الل الفرتة 
ملیون درمه، كام  200ملیار و 3مقاو�، مبا یناهز  3000النظام البنيك حنو 

قاوالت من �الل ٔ��شطة ا�متویل بلغت �لزتامات إالجاملیة لفائدة هذه امل
  .2017امللیار مع هنایة  10وٕا�ادة ا�متویل، 

-�2018ملوازاة اعمتدت املؤسسة الیوم �ر�مج طموح �دید �لفرتة 
ملیار درمه مكبلغ ٕاجاميل �لمتویل لفائدة هذه  20هبدف حتق�ق  2022

قل املقاوالت، فه�ي متول �ٓالف املقاوالت لك ثالث س�نوات، یعين تقریبا �ٔ 
  .مقاو� يف الس�نة د�ل ا�متویل 1000قلیال من 

كام . رابعا، دمع مسامهة قطاع السلفات الصغرية يف الولوج �لمتویل
تعرفون عند� قطاع السلفات الصغرية م�ظم بقانون وفهيا مجعیات �اصة 
د�ل السلفات الصغرية، ويه �مة يف املنظومة املالیة الوطنیة، �رهنت �ىل 

ائل الناجعة حملاربة الفقر وٕالدماج أ�ش�اص الضعفاء من �وهنا من الوس
الناح�ة �ق�صادیة، تعز�ز إالدماج املايل وحتسني ولوج املقاوالت الصغرية 

  .�دا ٕاىل ا�متویل
ؤ�نمت تعرفون ب�ٔنه يف قانون املالیة الس�نة املاضیة ومن بعد �دل القانون 

من هذه السلفات من  د�ل السلفات الصغرية لرفع السقف د�ل �س�تفادة
درمه وذ� بطبیعة احلال يف رشوط معینة،  150000درمه ٕاىل  50000

درمه �ل�س�بة �متویل ٕا�شاء وتطو�ر �شاط ٕانتاج  50000ذ� ٔ�نه يف �دود 
ٔ�و �دمات �اصة �ٔ�ش�اص ضامن ٕادما�م �ق�صادي، يف �دود 

م درمه من ٔ��ل اق�ناء ٔ�و بناء ٔ�و �رممي السكن اخلاص هب 100000
واكتتاب عقود الت�ٔمني وكذا �زوید املسا�ن �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب 

درمه من ٔ��ل ٕا�شاء وتطو�ر �شاط ٕانتاج ٔ�و �دمات  150000يف �دود 
قصد ضامن اندما�م �ق�صادي، وهذا املس�توى الثالث لصاحل املقاول 

حىت  ا�ايت ٔ�و املقاوالت الصغرية �دا، سواء املهنیة ٔ�و الت�اریة ٔ�و
  .الفالح�ة، وحىت التعاونیات الفالح�ة ٔ�یضا ميكن ٔ�ن �س�تف�د مهنا

وقد �اء هذا الرفع من سقف السلفات الصغرية بناء �ىل نتاجئ ا�راسة 
من املقاوالت الصغرية �دا البالغ �ددها حنو  %31اليت ٔ�ظهرت ٔ�ن �س�بة 

و�دة ال تل��ٔ ٕاىل مجعیات السلفات الصغرية �رغب يف احلصول  21000
، مبعىن كثري �زاف ما �ميش�یوش �س�ٔلو �50000ىل سلف بقمية �زید عن 

مجعیات السلفات الصغرية رمغ ٔ�هنا �رغب يف ذ� ال تذهب ٔ�ن السقف 
  .د�لها اكن حمدود و�� مقنا �لرفع

وخبصوص حصی� قطاع السلفات الصغرى يف جمال متویل املبادرات 
إالجاميل �لقروض اليت م�حهتا  اخلاصة �لمقاولني الصغار، فقد وصل املبلغ

 6.4عوض  2018ملیار درمه س�نة  6.8مجعیات القروض الصغرى ٕاىل 
 2011فاص� س�نة  4و  2012ملیار س�نة  4.6و 2016ملیار درمه س�نة 

س�نوات، وهذا  �9ىل مدى %70د�ل  2018ل  2011ٔ�ي �ز�دة من 
  .ز�دة �مة �دا يف ا�متویل

�لضام�ت املنقو�، ٔ�نمت تعرفون ب�ٔن من �امسا، تعز�ز إالطار القانوين 
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بني الوسائل د�ل يك تلج املقاوالت الصغرية والصغرية �دا واملتوسطة 
�لمتویل �اصها ضام�ت د�ل أ�بناك، اح�ا ج�نا هذاك إالطار القانوين 

�لضام�ت املنقو�، هللا جياز�مك خبري صادق�و �لیه فهذا معل مشرتك بی��ا 
  .بیعة احلالوبني الربملان، بط 

وهذا ميكن هؤالء املقاولني ٔ�و هؤالء املقاوالت من احلصول �ىل 
الس�یارة، حساب بنيك، ٕاخل، املهم : قروضها من أ�بناك بضام�ت م�قو�

�دد من الضام�ت املنقو�، وصدر هذا القانون وفق املعایري ا�ولیة، 
�كف�ش القانون، ٔ��دث املعایري ا�ولیة وهو �م �دا، بطبیعة احلال هذا ما 

اح�ا در� القانون، د� حنن ا�ٓن بصدد وضع الس�ل الوطين �لضام�ت 
املنقو� ا�ي یق�ضیه القانون، الس�ل الوطين �لضام�ت املنقو�، وهذا 
الس�ل �ادي ميكن ٕان شاء هللا من ضبط معلیة هذه الضام�ت املنقو�، 

وتفعی� يف الشهور واجلهات ا�تصة �ش�تغل ٕال�داث هذا الس�ل و�شغی� 
 .املق�� ٕان شاء هللا

ؤ�رید ٔ�ن ٔ�قول �لس�ید املس�شار احملرتم ب�ٔن هذاك املؤرش الفرعي د�ل 
الوصول ٕاىل ا�متویل ی��ظر هذا لنتحسن ف�ه، صادق�ا �ىل القانون ولكن ما 
بغاوش حيس�بو لنا القانون بو�دو �اص القانون �اصو خيرج يف الس�ل، 

و � الناس ویبقى كتحط ف�ه الضام�ت و�اص الس�ل �ش�تغل وید�ل
املنقو� �یحسو به فا�ل �اد �یتحسب لنا، ميل یتحسب لنا �ادي نقفزو 
وا�د القفزة �برية ف� خيص هذاك املؤرش د�ل الضام�ت املنقو� ٕان شاء 

  .هللا
سادسا، ٕا�داث صندوق دمع متویل م�ادرات مقاوالتیة، وذ� ٔ�نه بعد 

أ��ري �در� فورا يف أ�س�بوع املوايل ٕاىل تفعیل اخلطاب املليك السايم 
تعل�ت وتوجهيات �ال� امل� من �الل عقد وا�د ا�لقاء مشرتك بني 
وزارة �ق�صاد واملالیة وٕاصالح إالدارة وأ�بناك وبنك املغرب، ومت االتفاق 
�ىل ٕا�داث صندوق دمع متویل املبادرة املقاوالتیة، وا�ي ٔ�نمت مدعوون ٕاىل 

 6، وسرتصد � 2020صادقة �لیه يف هاد مرشوع قانون املالیة د�ل امل
س�نوات، نصفها من ا�و�، ونصفها من القطاع  3مالیري درمه �ىل مدى 

البنيك ا�مو�ة املهنیة لٔ�بناك، و�لتايل فغادي یتخصص هذا �مع اخلرجيني 
كذا الش�باب ومتك�هنم من احلصول �ىل قروض بنك�ة �متویل مشاریعهم، و 

دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة العام� يف جمال التصد�ر، وخصوصا حنو 
ٕافریق�ا والسامح بتحق�ق ٕادماج و�اكمل اق�صادي ٔ�فضل �لمشاریع املدرة 
���ل �لقطاع �ري املهیلك وكذا املقاوالت الناش�ئة املبتكرة واملقاولني 

  .ا�اتیني
ىت هو ٕان شاء هللا ٕاذن هذا �ادي ميكن حىت القطاع �ري املهیلك ح

  .�ش �كون ا�مع د�لو واملوا�بة د�لو لید�ل يف القطاع املهیلك
ٕاذن ؤ��ريا ميكن نقول ب�ٔن هناك �دد من التدابري أ�خرى يف حمور 
�لث تت�ه �مع املقاوالت الصغرية والصغرية �دا واملتوسطة، ومهت هذه 

  .یةاملس�تو�ت ا�يل در� فهيا �دد من إالجراءات التحفزي 

  ٔ�وال، إالطار اجلبايئ؛
  �نیا دمع الت�ٔطري؛

  �لثا دمع �س��ر ٔ�و حتفزيه؛
  .رابعا �سهیل الولوج ٕاىل ا�متویل

ويه لكها هتدف ٕاىل الرفع من قدرات �س�یج املقاوالت الصغرى 
والصغرية �دا واملتوسطة من حتسني تنافس�هتا، وبطبیعة احلال هذا 

ة ببعض املس�تو�ت يه ا�يل مك�تنا إالصال�ات ا�يل د�لنا وا�يل مرتبط
 2016س�نة  �75ش نتقدمو يف تصنیف مؤرش ممارسة أ�عامل من املرتبة 

طموح ولوج دا�رة  - كام قلنا  - يف ٔ�فق حتق�ق  2020س�نة  53ٕاىل املرتبة 
  .ٕ�ذن هللا 2021أ�وائل يف هذا ا�ال س�نة  �50ق�صادات 

ال س�� الصغرية والصغرية �دا ومن ٔ��ل حتفزي �س��ر ودمع املقاو� و
واملتوسطة، قامت احلكومة بعدد من إالجراءات، شاركمت يف �دد �بري 
مهنا، ٔ�وال اع�د القانون املتعلق بتعدیل الك�اب اخلامس من مدونة الت�ارة 
اخلاص بصعوبة املقاو�، وٕاصالح قانون رشاكت املسامهة والرشاكت ذات 

  .ني صادق�و �لهيا امحلد � وهللا جياز�مك خبرياحملدودة، وهذه قواناملسؤولیة 
و�ملناس�بة ما �اصناش نضخمو ما �سمى ٕ�فالس املقاوالت، يف 

املك�ب املغريب حلقوق امللك�ة الصناعیة هذا �یعطینا ) OMPIC(1احلق�قة 
املقاوالت اليت مل تعد �ش�تغل، واش ا�سحبت �رضاها وال ٔ�فلست هذا 

ن عند� من ق�ل القضاء، إالفالس �ا�ة ٔ�خرى، إالفالس �اص �كو
  .تصدر ف�ه ٔ�حاكم ٕاخل

ف�� ما �اصناش خنلطو بني هاد اجلوج مس�تو�ت، وٕاذا ج�نا 
�ل�س�بة د�ل الرشاكت اليت متوت س�نو� عند�، وفق املعایري ا�ولیة، �ادي 

مع �دا، ال يف فر�سا، ال يف ٕاس�بانیا، ال يف بلجیاك، �ادي �دا �ملقارنة 
�نیا، �ملقارنة مع �دد الرشاكت . وع الرشاكت ا�يل عند� ٔ�والماذا؟ مع مجم

اليت ت�ش�ٔ، هاذ اليش �حلساب، �دد الرشاكت اليت ت�ش�ٔ ٔ�ول مرة، ٔ�ول 
ٔ�لف رشكة، يف س�نة وا�دة،  90ت�ش�ٔت عند� ٔ�كرث من  2018مرة س�نة 

 2018، ومل �زد �لعكس يف �2017دیدة، وهذا �ز�دة �برية �ملقارنة مع 
 2018، 2017ب�ٔهنا ماتت ٔ�قل من ) OMPIC(د الرشاكت اليت ٔ��لهنا �د

د� هاذ الس�نة حىت ت�هت�ي الس�نة و��شوفو حشال، ٕان . 2017ٔ�قل من 
  .شاء هللا

اع�د نظام الرضیبة التصا�دیة، ٔ�نمت تعرفون من بني ٔ�وائل إالجراءات 
ا�يل يه ، هو ٕاقرار الرضیبة التصا�دیة 2017ا�يل در� يف هاذ احلكومة يف 

لصاحل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ويه من بني إالجراءات املهمة، 
ؤ�یضا وسعنا نطاق �م�یازات املمنو�ة �لمصدر�ن ل�شمل امل�ش�ٓت اليت 
تصنع م�ت�ات مو�ة �لتصد�ر، مبعىن الرشكة اليت تصدر حىت هذاك ا�يل 

ت د�ل �یعطهيا و�ا �ري مسامر وا�د، حىت هو �یتدار �یتعطى ام�یازا

                                                 
1 Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. 
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وهاذ يف الغالب كتكون رشاكت صغرى وم�وسطة، �خلصوص .. رشیك 
  .م�وسطة

ٕاطالق معلیة ٕار�اع م��ٔخرات الرضیبة �ىل القمية املضافة، �ك الس�ید 
خرجت فعال، يف خطوة جریئة �ري ملیار مهنا  34ملیار،  40املس�شار، 

والغرامات مس�بوقة لصاحل املقاوالت واملؤسسات العموم�ة وٕالغاء ا��ا�ر 
  .2018وواج�ات التحصیل �ل�س�بة �لرضائب يف قانون املالیة 

القطاع، ح�ث  موا�بة البنوك ال�شار�یة وتطو�ر ٔ��شطة الفا�لني هبذا
رشعت مثانیة ٔ�بناك �شار�یة يف تقدمي �دماهتا، م�ح ٕاعفاء من الرضیبة عن 

اليت تقوم شهر �لم�ش�ٓت القامئة  36القمية املضافة لعملیة �س��ر ملدة 
  .ٕ��شاء مشاریع �دیدة حسب رشوط حمددة

س�نوات �لمقاوالت الصناعیة �دیثة  5ٕاقرار وٕاعفاء رضیيب ملدة 
  .ال�ش�ٔة، عندها مخس س�نني أ�وىل ٕ�عفاء رضیيب

ومن ٔ��ل ت�ٔهیل �ق�صاد الوطين �ىل املدایني املتوسط والبعید 
�ىل وضع رؤیة  وٕا�داده �لتحوالت �ق�صادیة العاملیة، تعمل احلكومة

لتطو�ر القطا�ات اجلدیدة وذات قمية مضافة �الیة اكالق�صاد الرمقي 
و�ق�صاد أ�خرض وا�اكء �صطناعي والصنا�ات املتطورة، وقد مت 
�لكیف واك� التمنیة الرمقیة احملدثة مؤخرا لٕالطالع ٕ��داد �ق�صاد الوطين 

  .لولوج بعض من هذه القطا�ات الوا�دة
احلكومة �ىل تلمیع الرشاكء �ق�صادیني و�نف�اح �ىل كام حرصت 

ج�وب الس��  -ٔ�سواق �دیدة والتو�ه حنو التعاون �ق�صادي ج�وب
بف�ح ٔ�سواق اس��ریة يف ٕافریق�ا، وامحلد � هاذ الس�نة، تضاعف الرٔ�سامل 
الوطين اخلارج ا�ي ذهب لالس��ر وخصوصا يف ٕافریق�ا، دلیل �ىل ٔ�نه 

دا، ٔ�ن كثري من املقاوالت د�لنا وخصوصا املتوسطة ميكن ٔ�ن هذا �م �
تتطور ٔ�كرث ٕاذا اس�مثرت يف ب��ات ٔ�خرى، مع احلفاظ �ىل اس��رها 

  .الوطين، ٔ�ن �ادي یعطهيا وا�د القمية مضافة كذ�
ٕاذن خ�اما، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد ب�ٔن احلكومة واعیة هباذ أ�مهیة د�ل تطو�ر 

مقاوالت الصغرى والصغرية �دا واملتوسطة �ٓلیات ا�متویل وخصوصا �ل
وال�شغیل ا�ايت، ون���ة هاذ الوعي، فٕاننا نضاعف اجلهد �ش �زیدو 
ٕاجراءات تلو إالجراءات ونوسع ا�ٓلیات املوجودة، وبطبیعة احلال ٔ�� مف�وح 
لالس��ع ملالحظات وٕاخوان ٔ�عضاء احلكومة املوجود�ن، املالحظات اليت 

ار�ن احملرتمني، لنطور هذه ا�ٓلیات �اال ومس�تق�ال ٕان یبدهيا السادة املس�ش
  .شاء هللا

  .شكرا جزیال
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

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

ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات، واللكمة ٔ�ول م�د�ل عن فریق أ�صا� 

  .واملعارصة

  :احلب�ب �ن الطالب الس�یداملس�شار 
  .شكرا

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
  حتیة �لجمیع،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
اس�متعنا ٕ�معان لردمك يف املوضوع، فعال هناك ٕاجراءات، فعال هناك 

صوص اجلزء ا�ٓخر، فٕان تدابري، جوج مهنا حقق أ�هداف املسطرة، وخب
احلكومة مطالبة ببلورة ٕاسرتاتیجیة اكم� �لرفع من القدرات املالیة وإالنتاج�ة 

  .والتنافس�یة �لمقاو� املتوسطة، الصغرى والصغرية �دا
إالسرتاتیجیة �رىق ملس�توى الطموح املليك، وا�يل �رب �لیه �اللته من 

الس�نة املاضیة، وكذا  �الل اخلطاب السايم الف�تاح ا�ورة الربملانیة
خطاب عید العرش أ��ري وكذا خطاب اف�تاح هذه ا�ورة الربملانیة، 
ٕاسرتاتیجیة �رىق كذ� ملس�توى اس�تحضار أ�دوار القصوى �ل�س�یج 

  .املقاواليت يف ا�ینام�ة �ق�صادیة و�ج�عیة والتمنویة لبالد�
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�ة تعاملت مع هذا املوضوع بطریقة ق ا�لك موضوعیة، احلكومات املتع
ٔ�فق�ة ومن �الل ٕاجراءات وتدابري م�فرقة هنا وهناك، ولك�مك الیوم ويف 
ظل الصعو�ت ا�يل تتعرف املقاو� الوطنیة �ىل العموم، فٕا�مك مطالبون 
ٔ�كرث مما مىض �س�تكامل مسرية إالصالح �رب اس�ت�الص ا�روس والعرب 

لك رشاكهئا يف القطا�ني البنيك وتصحیح وتقومي تد�الت احلكومة و 
واملايل، ويف ٔ�فق بلورة ٕاسرتاتیجیة م�اكم� م�دجمة �یلكة، ت�ىش مع 
�اج�ات احملیط الوطين وا�ويل، �س�تحرض املتغريات واملس�ت�دات وم�نیة 
�ىل ��س�ام والتاكمل و�لتقائیة مع ٕاسرتاتیجیات، بل مع ج�ل �دید 

عامد منوذج  -ال حما�  -واليت س�شلك من ا�ططات القطاعیة الكربى، 
  .�منوي �دید لبالد�

وحنن يف فریق�ا نؤكد ٔ�ن ٔ�سس هاذ إالسرتاتیجیة البد ٔ�ن تقدم ٔ�جوبة 
  :كف�� مبعاجلة إالشاكلیات التالیة

ٔ�وال، �سهیل وت�س�یط ولوج املقاو�، ؤ�قصد هنا �ملقاو� الصغرى 
من جحم الضامن، حىت ال  واملتوسطة والصغرية �دا، �لمتویل مع التخف�ف

تعطي املؤسسة البنك�ة �نطباع ٔ�هنا فقط هتمت �لرحب الرسیع واملضمون، 
وا�متوقع يف زاویة ��رتاز والتقلیل من ا�اطر، مع تفعیل، كام �اء يف 
ال�م د�لمك الس�ید رئ�س احلكومة، تفعیل دور صنادیق الضامن وجعلها 

 .لواقعها ٔ�كرث ولو�ا �لمقاو� ؤ�كرث تفهام
ٔ�رشت الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، فٕان ٕاشاكالت ا�متویل من ٔ�مه 
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ٔ�س�باب الت�ٔخر ببالد� �ىل مس�توى مؤرش م�اخ أ�عامل، ا�ي ٔ�رشمت � 
  ).Doing Business(مضن أ�س�باب هو الصعو�ت د�ل ا�متویل 

�نیا، ختف�ض �سب الفائدة البنك�ة �د مرتفعة، الس�ید رئ�س احلكومة، 
 مشجعة �ىل �س��ر بل وملكفة �لمقاو�، ا�ول املنافسة �هنرضو و�ري

زائد الرضیبة  %10و 5، الیوم نت�دث ما بني %2و �1ىل وا�د ما بني 
و�ادي �رجعو لهاذ الرضیبة �ىل القمية املضافة،  %�10ىل القمية املضافة 

ئض اخلام وهذا یرتتب �لیه ٔ�ن التاكلیف املالیة �لمقاو� متتص �لاكمل الفا
  .لالس�تغالل وا�يل هو مؤرش تی�دث جنا�ة املقاو�

�لثا، متكني املقاو� امل�ش�ٔة �دیثا من �س�تفادة من ا�متویل �رب 
إالجيار، وا�يل هو الیوم خمتص فقط �لمقاوالت ا�يل ت�ش�تغل ملدة �زید عن 
س�ن�ني و�لتايل حرمان املقاو� اجلدیدة من �س�تفادة من ا�متویل 

ات وكذ� �س�تفادة من ختف�ضات ج�ائیة فهاذ النوع من وبتخف�ض
  .ا�متویل

رابعا، احلد من بطء إالجراءات إالداریة �لحصول �ىل الرخص 
الرضوریة لالس��ر وا�يل هو طویل، الس�ید رئ�س احلكومة، بعد ٕاقرار 

  .�ٓ�ال معقو� والتنصیص �لهيا قانونیا
ویضات عن �رامج �امسا، معاجلة اخللل احلاصل �ىل مس�توى التع

التكو�ن، خصوصا ؤ�ن املقاو� الصغرية واملتوسطة تتحمل عبء رمسي 
  .من كث� أ�جور %1.6شهري یوازي 

مراجعة الرمس املهين ا�ي هو رمس �ري حمفز لالس��ر، بقدر ما 
س�نني أ�وىل �ري اكيف بل  5املؤسسة �س�مثر مبا قدر تؤدي وإالعفاء �الل 

  .قامت بذ� دول م�افسةجيب �ذفه هنائیا كام 
الرضیبة �ىل القمية املضافة، وهذا الس�ید رئ�س احلكومة ٕاشاكل �بري 
وف�ه شقني، مقاو� دا�ل ا�ال وهنا �ادي منش�یو �لمقاو� الصغرية �دا 
وا�يل ت�شلك رمق معامالهتا يف ٔ��لب احلاالت من كت� أ�جور، فه�ي �ري 

ضافة، و�لتايل فالرفع د�ل هاذ من الرضیبة �ىل القمية امل %20قادرة �ىل 
خفالها يف جعز �بري مع مد�ریة  %20ٕاىل  %14من  2006الرضیبة من 

الرضائب فهاذ الباب، خصوصا ؤ�هنا يه خزان �ل�شغیل، م�ال املقاو� د�ل 
الصناع التقلیدیني ٔ�و مقاوالت أ�شغال العامة وا�يل يه �ادة مقاو� من 

دا والقطاع يف تنافس�یة �برية، و�لتايل الباطن یعين هامش الرحب ضیق �
ف�حن ندعو ٕالقرار رمس خبصوص هاذ املقاو� رضیيب اج�عي مع ٕاعفاهئا 
من التاكلیف �ج�عیة نظرا �ورها �ق�صادي و�ج�عي ونظرا ٔ�هنا 

  .خزان �ل�شغیل
�نیا، مقاو� �ارج ا�ال وهنا تنجیو �لمقاو� الفالح�ة الصغرية 

ة والصغرية �دا، خصوصا ت� اليت �ش�تغل �ىل مس�توى �الیة واملتوسط
إالنتاج، ويه الس�ید رئ�س احلكومة �ري مؤه� السرت�اع الرضیبة �ىل 

�شلك ثقل  %20القمية املضافة، ٔ�هنا �ارج ا�ال، و�لتايل ف�س�بة 
و�اكلیف ٕاضاف�ة لهاذ املقاو�، تنضاف لتاكلیف ٔ�خرى تتعلق �لتغريات 

علق �لكفة إالنتاج تتلكف بصعوبة ال�سویق وضعف تنافس�یة املناخ�ة، تت
إالنتاج الوطين، وهنا �س�تحرض وٕا�مك الس�ید رئ�س احلكومة، الرؤیة امللك�ة 

ح�ث ٔ�كد �اللته �ىل ان��اق وتقویة طبقة خبصوص القطاع الفال�، 
فالح�ة وسطى �ىل ٕانصاف صغار الفال�ني، �ىل ٔ�ن القطاع الفال� 

ا� ٔ�كرث دینام�ة �ل�شغیل وحتسني ظروف الع�ش ميكن ٔ�ن �شلك خز 
  .و�س�تقرار �لعامل القروي وٕاىل تعز�ز املاكسب احملققة يف القطاع الفال�

ل وٕا�مك الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ��ن حنن من الطموح ئونعود لت�سا
املليك؟ واملقاو� الصغرية الفالح�ة ٕاىل بغات ت��ع يف السوق ا�ا�يل �اصها 

�ش تد�ل لسوق امجل� دون �دمات، ز�دة  %7د�ل  ختلص الرمس
وٕاىل بغات متيش �لسوق  %20 �ىل الرضیبة �ىل القمية املضافة ب

اخلار� �رب التجمیع ما �س�تفدش من التحفزيات الرضی��ة ا�صصة 
  .�لفال�ني الك�ار ا�يل �یقومو �لتصد�ر املبارش

من  %17تقریبا ٔ��ن حنن، الس�ید رئ�س احلكومة، من هاذ الطموح؟ و 
القرض "الناجت ا�ا�يل اخلام د�ل بالد� كمتولو مؤسسة بنك�ة وح�دة 

البنك الوح�د ا�ي یقوم �متویل املشاریع اليت ختص �الیة إالنتاج، " الفال�
  .من الناجت اخلام، مؤسسة بنك�ة وح�دة% 17تقریبا 

اد ٔ��ن حنن من الطموح املليك ؤ�سواق�ا ا�ولیة الیوم كتعرف اش�تد
املنافسة، واش�تداد املنافسة بفضل دول صا�دة، املقاو� د�لها كمتتعها دولها 

وكمتتع ٕ�ماكنیات مائیة  ،�م�یازات وحتفزيات م�ارشة وحتفزيات ج�ائیة
م�وفرة، ٕاماكنیات طاق�ة م�خفضة، ٕاماكنیات �ىل مس�توى رصف العم�، 

لو ذة ا�يل بیة ا�ولیمكرص و�ر�یا، وأ�سواق وسوق�ا ا�ويل ؤ�سواق�ا التقلید
املهنیني �ود �برية �لمالمئة والت�اوب مع مق�ضیات واتفاق�ات التبادل احلر، 
الیوم �س�ب املنافسة وضعف تنافس�یة إالنتاج الوطين وبضعف التحفزيات 

  .املو�ة �لتصد�ر، فٕاهنا تعاين املقاو� الفالح�ة
لیوم فقدت جزء و�كف�مك الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن املقاو� الفالح�ة ا

�بري �س�ب اش�تداد املنافسة اخلارج�ة والتغیريات املناخ�ة فقدت جزء �بري 
من رمق معامالهتا، بل فقدت ٔ�رصدهتا العام�، ما عندهاش 

(rendement) ٔ�ضف ٕاىل ذ� الظروف والر�ود �ق�صادي، وعندها ،
  .مؤسسة وا�دة ا�يل كمتولها وكتفهم طبیعة هاذ القطاع

  . ل يف هاذ املوضوع، وكنمتنو جيي املوضوع د�لونطو  ما بغی�ش
�ادي ندوزو �لنقطة أ�خرى، ف� یتعلق �ملقاول ا�ايت، ف�حن 
�شاطرمك الرٔ�ي، البد من �لق دلیل �لمقاول ا�ايت، ال یتوفر فقط �ىل 
املعطیات اجلبائیة بل كذ� �يق املعطیات �ش ما نطحوش يف املشالك 

كومة مع الربامج السابقة، كتوفر �ىل معلومات ا�يل س�بقت طاحت فهيا احل
ختص الت�ارة وختص اجلانب القانوين وختص �يق النقط، �ٕالضافة �لمقاو� 
الصغرية والصغرية �دا، العمل �ىل �شجیعها �لعمل يف ٕاطار �ك�الت �نیة 
وف�درالیات ٔ�و مجعیات ل�شلك قوة اقرتاح�ة وقوة تفاوضیة وتو�د الرٔ�ي 

  .احل املن�س�بني ٕا�هيا��فع �ىل مص
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  الس�ید رئ�س احلكومة، 
كذ� ف� یتعلق �لصنا�ة التقلیدیة، فالبد من هاذ املنتو�ات، 
ختصیص دمع �لرتوجي ٕا�هيا �ارج�ا، ح�ث ك�شوفو يف أ�سواق يف أ�روقة 
یعين اجلانب ا�صص لهاذ الصنا�ة وا�يل يه ك�شغل وا�د الید العام� 

  .ن��اه لهاذ الف�ة ودمعها�برية، فأ�روقة ف�جب �
  .وشكرا الن��اهمك

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :ر�ال املاكوي الس�یداملس�شار 
�سم هللا الرمحن الرحمي امحلد � رب العاملني والصالة والسالم �ىل �ٔرشف 

  .املرسلني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٔ�لف مقاو� تعلن ٕافالسها لك س�نة، مبا ٔ�ن عز�ز �لیمك  8ٔ�زید من 
ٕاىل الیوم �یعطینا تقریبا وا�د ٔ�زید  2011ت�ٔ�ذو یعين تعطیو معطیات من 

ٕاىل الیوم، یعين تقریبا وا�د  2011ٔ�لف مقاو� ا�يل ٔ�فلست من  50من 
ٔ�لف ٔ�رسة، وهذا یعين وا�د الت�ٔثري سليب، نفيس واق�صادي  250

واج�عي �ىل وا�د �دد �م من املقاولني ومن أ�جراء ا�يل �یع�شو وضعیة 
صعبة، طبعا هذا ٔ�ن� ما �یخوفكومش و�یجیمك �ادي، ٔ�نه تعتربون ٕان ٕاىل 

او� مايش مشلك، �اصمك ٔ�لف مق 8ٔ�لف مقاو� وماتت  90ختلقت 
الس�ید رئ�س احلكومة �كون عندمك یعين وعي، وهذا ٕاشاكل �بري ا�يل 
ملس�ناه من �الل التد�ل د�لمك، ن�ساءل واش احلكومة واعیة �ملشلك 

  فعال ا�يل �یع�شوه املقاولون الصغار ٔ�و املقاو� املتوسطة؟
لك د�هلم، ق�ل ما نتلكمو �ىل ٔ�مهیة ا�ٓلیات ا�يل موضو�ة حلل املشا

ٕاذن مقاربة یعين جعیبة يف التعامل د�لمك مع الناس ٔ�و مع الرشاكت ا�يل 
كتعلن إالفالس د�لها، طبعا هل احلكومة مسؤو� �ىل هاذ الوضعیة؟ 

  .�ل�س�بة لنا احلكومة مسؤو�
ٔ�هنا ٔ�وال، يف اعتقاد� يف الفریق �س�تقاليل، ال تتوفر �ىل س�یاسة 

الصغرى واملتوسطة، وهاذي مالحظة معلناها لمك  �امة م�علقة �ملقاوالت
ملا كنا نناقش الرب�مج احلكويم، مل ختصصوا �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة 

ٔ�لف مقاو�، یعين ما اكی�ش  20ٕاال سطر�ن، ی�ميني، یتعلقان مبوا�بة 
  .د�ل الصفقات العموم�ة %20طموح، وٕادماج املقاو� يف ذیك 
مة، اطلعو �ىل دفا�ر التحمالت د�ل الیوم، الس�ید رئ�س احلكو 

الصفقات العموم�ة وس�ت�د ٔ�ن املقاوالت الصغرى واملتوسطة ل�س لها 
موطئ قدم يف هذه الصفقات العموم�ة، وٕاىل اكنت يش ٔ�رقام راه البد من 

  .البحث فهيا ملعرفة واقع هاذ الرمق هذا
�منو، طبعا من بني املس��ات د�ل املشالك د�ل املقاوالت هو �س�بة ا

عدل �الل الس�بع مك %3الس�ید رئ�س احلكومة، ما ميك�ش ب�س�بة ا�منو 
س�نوات أ��رية، �شوفو مقاوالت صغرى وم�وسطة فوا�د املس�توى ا�يل 
�اصها �كون ف�ه، ٔ�نه يه ٔ�ول حضیة د�ل هاذ �س�بة ا�منو د�ل ��كامش 

  .�ق�صادي
مالت، �لثا، حىت فاش املقاوالت الصغرى كتحقق وا�د رمق معا

كتصطدم �ملشلك د�ل ٔ��ال أ�داء ا�يل احلكومة مطالبة ٔ�یضا �ش تقوم 
به فوا�د ا�ور، وخصوصا ٔ��ل أ�داء ما بني هاذ املقاوالت الصغرى 
واملقاوالت الكربى، الیوم ميكن نقولو بدون حتفظ ب�ٔن املقاوالت الصغرى 

  .�سامه �شلك �بري و�سامه قرصا يف متویل املقاوالت الكربى
ورابعا، مشلك ا�متویل، الس�ید رئ�س احلكومة، طبعا ٔ�ن� فر�انني هباذ 
التقدم ا�يل حصل �ىل مس�توى م�اخ أ�عامل، وٕان اكن ما كمتش�یوش 

  . لهذاك املؤرش ا�يل �لكمتو �لیه د�ل متویل املقاوالت
ومايش فقط بوا�د القانون ا�يل �ادي ند�روه العام اجلاي �ادي نولیو 

د�ت العاملیة، مازال يش �بري �اصو یتقام �ش حنلو هاذ �ق�صا 50مضن 
  . إالشاكلیة د�ل ا�متویل

ولكن �س��و ب�ٔن  60و�لتايل ما اهمتتوش به فر�انني ب�ٔننا ولینا يف الرتبة 
، 120، ا�ٓن اح�ا يف املرتبة 87كنا يف املرتبة  2011يف هذاك املؤرش يف 

فهاذ املؤرش هذا، طبعا اكینة �دد حس�بو حشال د�ل املراتب ا�يل �زلنا فهيا 
د�ل إالجراءات، اكینة �دد د�ل الربامج ولكن قلتوها بنفسمك الس�ید 
رئ�س احلكومة، �دد املتد�لني كثار و�دد املس�تف�د�ن قالل اك�ن بعض 

هناك،  200هنا،  130مرشوع،  100رشكة،  100الربامج �س�تفد مهنا 
ووا�د إالسرتاتیجیة ا�يل كهتم یعين �ري اكف�ة �ش تعطینا وا�د الرؤیة 

�دد �بري املقاوالت، ت��لكمو �ىل ا�ٓالف د�ل املقاوالت وتند�رو �رامج 
  . مرشوع ٕاىل �ري ذ� 200مرشوع،  100كهتم 

ٕاذن بدون تق�مي، بدون مؤرشات �ىل طریقة �خ�یار ٔ�و �س�تفادة 
  . د�ل هاذ املقاوالت ٕاىل �ري ذ�

م املايل ٔ�و البنيك يف بالد�، ما ت��لكمش �ىل منر �لنقطة املتعلقة �لنظا
الرسام�ل، ٔ�نه ال الطبیعة د�ل املقاوالت وال املتطلبات د�ل سوق 
الرسام�ل تیجعل ٔ�هنا �ادي �كون عندها ٔ�مهیة يف القریب العا�ل �ىل لك 

  . �ال، ٕاذن ت��قى هامش�یة
ا املنافسة مؤسسات عندها امحلایة القانونیة وفهي�ل�س�بة لٔ�بناك، هاذي 

ش�به م�عدمة ويه طبعا قویة، قلتوها خصصتو النصف د�ل التد�ل 
د�لمك �ش تب��و لنا اكینة قوة د�ل النظام املايل والبنيك يف املغرب، 
مز�ن، ذاك اليش �الش حمتا�ني هلم الیوم �ش یوقفو مع املقاوالت 
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  . هاالصغرى واملتوسطة ویوقفو مع البالد �ش یدمعو �ق�صاد د�ل 
كزبون فقط، یعين اك�ن �القة جتاریة  الیوم أ�بناك تتعامل مع املقاول

رصفة بني البنك واملقاول، ما اكیناش رشاكة، ما اكیناش املوا�بة ما اكیناش 
یعين نصی�ة ٔ�و إالرشادات �ل�س�بة لهاذ املقاول، ما نتلكمش �ىل ا�يل 

�يل مرتفعة، �لكمتو �لكمو �لیه بعض الزمالء، �ىل ال�س�بة د�ل الفائدة ا
هنا �ىل السلفات الصغرى، واش غنقولو �لمقاول الصغري سري عند 

ٔ�لف درمه ب�س�بة فائدة ما عرف�ش فني  150السلفات الصغرى �ش ��د 
واص�، هاذ اليش �ش �لینا املشلك د�ل املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 

اوالت الصغرى هذاك هروب د�ل أ�بناك من حتمل مسؤولیهتا اجتاه املق
  . واملتوسطة

الضامنة، رمغ اك�ن هاد صندوق الضامن املركزي و�یضمن ولكن راه 
�متيش �لبنكة البد ما خصك جتیب الضامنة املادیة وضامنة خشصیة وعقار 

�ش ميكن البنكة �سمع � وتعطي �لمقاول تعطیه القرض، یعين أ�بناك 
 يف العقلیات، هل الیوم �یف ما قال �ال� امل� �اصو �كون تغیري

احلكومة �س�تطیع ٔ�ن تتلكم بواقعیة مع أ�بناك وتطلب مهنا �ش تغري هذیك 
العقلیة د�لها ا�يل ضد التمنیة د�ل بالد� وضد قطار التمنیة ا�يل یقوده 

  . �ال� امل�
الیوم �ال� امل� فاش �لكم �ىل املسؤولیة �ج�عیة د�ل املقاو� 

خنرجو مهنا من ذاك التفكري د�ل هاك فقط مقاو� البنك�ة، فٔ�نه �ش 
�هتمت �لرحب �ىل حساب ٔ�و تتعطیه ذیك الرؤیة ب�ٔن تت�دم فقط �لرحب وما 

  . ت�سا�دش املقاول
املراكز د�ل  (les centres d’affaires)أ�بناك عندها ما �سمى 

العدد أ�عامل، حشال عندمه د�ل هاد املراكز يف املغرب، �لكمتو �ىل وا�د 
�م د�ل الواكالت البنك�ة، الغالبیة د�لها اكینة يف املدن الكربى، واش يش 
وا�د ت�س�مثر يف مدن م�وسطة ومدن صغرى ٔ�و يف �ات معنیة �اصو 
یبقى جيي عند ذاك مركز أ�عامل ا�يل اك�ن يف الر�ط ويف ا�ارالبیضاء 

  .  ممكن�ش ��ذ النصی�ة من عند البنك �ىل املرشوع د�لو، �ري
وٕاذن �لتايل الیوم مطلوب م�مك، الس�ید رئ�س احلكومة، �ش �لكمو 
�لك رصا�ة مع أ�بناك �ش تقوم ��ور د�لها، بنك املغرب �زل فهذیك 
ال�س�بة د�ل �ح�یاطات إالج�اریة ا�يل �ىل البنوك ا�يل ٔ�عطات وا�د 

�س�تعملها  ملیار د�ل ا�رمه اكن �اصها 11الس�یو� ٕاظاف�ة د�ل وا�د 
یعين �لز�دة يف القروض، ا�يل نقصد �ملناس�بة الس�ید رئ�س احلكومة، 
ٔ�عطیتو بعض أ�رقام وقلتو تزتاد القروض یعين اك�ن الطلب �لهيا، القروض 
ا�يل تتعطى �لمؤسسات الغري املالیة يف تناقص، �لعكس واك�ن بعض 

اكع القروض  أ�بناك �الل هاذ هنایة الس�نة قررت ٔ�هنا متنع ٔ�هنا تعطي
  .�لمقاوالت، �ش �رجع يف أ��ري خنمت �ش بدیت

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ف� یتعلق �لس�یاسة العامة، عندمك املرشوع ا�يل �لكمتو �لیه ق�ی� 

د�ل إالطار املرجعي �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، ما بدا�ش الس�نة 
السابقة، يف مع ال�س�ة أ�وىل د�ل احلكومة  2012املاضیة، بدا يف 

�سخهتا أ�وىل، ولكن مع أ�سف، تناس�متوه ٔ�و �يس ٔ�و ما نعرف ٔ�ش�نو وقع 
لو، الیوم �اد بدیتو تتلكمو �لیه، وا�لیل ٔ�نه ت�ىس ب�ٔنه ما اكی�ش يف 
الرب�مج احلكويم، �دد د�ل الربامج وأ�ش�یاء تتلكمو �لهيا الس�ید رئ�س 

الصندوق ا�يل ٔ��دثتوه من  احلكومة، ما اكن�ش يف الرب�مج احلكويم، حىت
بعد اخلطاب د�ل �ال� امل� ال یفي �لغرض، مازال ما رشح�وش �یفاش 

ملیار د�ل ا�رمه ا�يل  2غیكون اس�تعامل د�لو، و�ىل لك �ال ٔ�ش�نا يه 
واضعة احلكومة ٔ�مام أ�زمة ؤ�مام إالشاكلیات الكربى ا�يل ت�س�ىن 

  املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟
وع �م، �اصمك خترجوه يف القریب العا�ل �اصة، ٕاذن هذا مرش 

والس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن� د�لتو يف الثلث أ��ري د�ل الوالیة د�لمك 
وما بغیناهش �كون حىت هو فقط ٕا�الن نوا� كام هو احلال �ل�س�بة لوا�د 
العدد د�ل إال�ال�ت ا�يل ٔ��لنتو �لهيا وبعض إالصال�ات الكربى ا�يل 

  .ا بال ما تعمل�لكمتو �لهي
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

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

  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة
دون شك ٔ�ن احلكومة اختذت مجمو�ة من إالجراءات �مع املقاو� 

تقویة تنافس�هتا، وهذه ٕاجراءات م�وا�رة يف قوانني املالیة م�ذ الوالیة و 
السابقة، ويه الیوم دون شك �ازمة تبعا �لتوجهيات امللك�ة ٕاىل اختاذ 
ٕاجراءات، �روم تعز�ز دور القطاع املايل والبنيك يف متویل املقاوالت، 

د� فهيا تقریبا ال�س�یج املقاواليت ٔ�و خریطة ال�س�یج املقاواليت الیوم يف بال
ٔ�و ٔ�زید من املقاوالت املتوسطة والصغرية والصغرية �دا، �سامه ب�ٔقل  90%

من القمية املضافة، ٕاىل در� مقارنة مع دول م�ظمة التمنیة  %30من 
من املقاوالت  %�60ق�صادیة والتعاون، جند ٔ�نه يف املعدل اك�ن 
ل و�سامه ب�ٔكرث من املتوسطة والصغرية يف ال�س�یج املقاواليت لهذه ا�و 

50%.  
وهذا یقود� ٕاىل معرفة هذه الوضعیة، ونؤكد ٔ�ن ا�متویل يف هذا إالطار 
یعد ٔ�مرا ٔ�ساس�یا ٕا�ن ٕا�داث املقاو� ٔ�ثناء موا�بهتا ويف مسارها، ومعلیة 
موا�بة وت��ع حتق�ق النتاجئ املتو�اة من هذه العملیة، من �الل ٕا�داث �ٓلیة 

  .ٔ��ر ا�متویل املايل �لمقاوالت ٔ�و مرصد وطين ملتابعة وق�اس
  الس�ید رئ�س احلكومة،
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البد من ق�اس مدى تطور ا�متویل املقاواليت يف بالد�، �س�بة ق�ول 
طلبات احلصول �ىل القروض وت��ع مس�توى اخنفاض معدل رفض هذه 
الطلبات يف ٕاطار ا�متویل املقاواليت، رصد �س�بة ٕا�الق املقاوالت �س�ب 

س دینام�ة �س��ر ا�ا�يل وقوة تنافس�یة املقاو� الصعو�ت املالیة، ق�ا
ٔ��ر لهذا ا�متویل ٔ�و لهذه إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا لتحق�ق هذا 
ا�متویل، وجحم م�اصب الشغل احملدثة من طرف هذه املقاوالت، ٔ�ن هذه 
العملیة يف �ٓخر املطاف يه ٔ��ل �لق م�اصب الشغل ولسد العجز 

  .ذا املس�توى�ج�عي يف ه
ق�اس التطور احلاصل يف مزيان التبادل الت�اري �ىل مس�توى فضاء 
التبادل احلر، ا�ي املغرب یو�د ف�ه، ٕاذا اكنت وا�د ا�مو�ة من 

  . املقاوالت تو�ه ٕانتا�ا ٕاىل التصد�ر
  . ت��ع التوازن بني أ�هداف �ق�صادیة واحلاج�ات �ج�عیة

و� والس�� �ىل مس�توى �ندماج ت��ع وق�اس تطور ٕانتاج املقا
  . الصناعي، وحنن يف ٕاطار �سرتاتیجیة الوطنیة لٕالقالع الصناعي

ٕاصدار تقر�ر س�نوي عن هذه الوضعیات املرتبطة ��متویل وحول لك 
  .هذه إالجراءات

وف� یتعلق ��متویل ٔ�یضا، البد من ٕاضفاء الشفاف�ة �ىل معلیة ا�متویل 
لوج ٕاىل ا�متویل من طرف املقاوالت، �كون من �الل ٕاشهار رشوط الو 

رشوط وطنیة، حتدید جحم القروض املمنو�ة واملق�و� يف ٕاطار هذا 
ا�متویل، �س�بة فائدة القروض وتدبري ا�اطر اليت قد تبعد� عن أ�زمة 

  .املالیة
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  .  اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :الطیب البقايل الس�یدس�شار امل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تفا�ال مع جوا�مك القمي، الس�ید رئ�س احلكومة، وق�ل اخلوض يف 

احلكومة يف �سخهتا املعد� موضوع هذه اجللسة، نود ٔ�ن هننئمك �ىل ٕاخراج 
  .بتوجهيات ملك�ة سام�ة

وا هبا، ظوزراء �ىل الثقة املولویة اليت حكام هن� الس�یدات والسادة ال
م�طلعني ٕاىل ٔ�ن �كون احلكومة بصیغهتا اجلدیدة عند مس�توى رها�ت 
املر�� اجلدیدة اليت ٔ�سس لها صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 

�سجیل طموح�ا ٕاىل �رمجة تقلیص �دد الوزراء يف جتمیع هللا ؤ�یده، مع 

فعيل وٕادماج حق�قي �لقطا�ات �ىل مس�توى الهیلكة إالداریة واملالیة، حىت 
ال خيزتل التعدیل احلكويم فقط يف �ذف بعض املناصب الوزاریة وإالبقاء 
�ىل قطا�ات فقدت فقط ر�هنا، وهو ما س�یعكس فعال انتقال ا�ینام�ة 

  .ها �ال� امل� ٕاىل إالدارة واملؤسسات العموم�ةاليت ٔ�راد
هذه ا�ینام�ة اليت �ٓن أ�وان، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن ت��قل كذ� 
ٕاىل القطاع اخلاص، ويف صدارته املقاوالت املالیة من ٔ�بناك ومؤسسات 
وهیئات االئ�ن، �عتبارها رشیك اسرتاتیجي ٕالنعاش �س��ر ودمع 

  .كذراع ٔ�سايس لتوزیع قا�دة ال�شغیل املقاوالت الوطنیة
ويف هاذ إالطار، ف�طلعنا يف الفریق احلريك، هو بناء م�ظومة بنك�ة 
ومالیة مواطنة تعانق الت�د�ت �ق�صادیة و�ج�عیة لبالد� و�كون 
قاطرة لبناء منوذج �منوي �دید، قوامه حمو الفوارق ا�الیة و�ج�عیة 

  .لشغلوٕادماج الش�باب يف �امل ا
وص� مبا س�بق، �س�ل بعض املالحظات معززة مبجمو�ة من 

  :�قرتا�ات، يه اكلتايل
ٔ�وال، �س�ل تعقد الولوج ٕاىل مصادر ا�متویل من طرف املقاوالت 
الوطنیة، الس�� املتوسطة والصغرى مهنا، جراء ثقل املساطر وطبیعة 

واملبين �ىل قوا�د  إالطار القانوين والتنظميي املؤطر �لنظام البنيك واملايل،
تع�زيیة �لضام�ت املطلوبة، �رهن العقار ٔ�و أ�صول الت�اریة ٔ�و املعدات، 
ويه م�طلبات ال تتوفر �لهيا مجمل املقاوالت، واليت �شلك فهيا املقاوالت 

مبسامهة �د حمدودة يف الناجت ا�ا�يل  %95املتوسطة والصغرى ما یقارب 
بیعة العقلیة املالیة �لمؤسسات البنك�ة ٕاضافة ٕاىل ط ، %20اخلام، ال تت�اوز

املب��ة �ىل رهان احلد من خماطر االئ�ن، وهو وضع یتطلب من م�ظور� 
ت�ٔهیل وتطو�ر دور صندوق الضامن املركزي ٕاىل �انب ت�س�یط مساطر 
ا�متویل وت�ٔهیل املقاوالت لالس�تفادة من خطوط ا�متویل املتا�ة دولیا، 

 .يت�اصة يف ظل ضعف ا�متویل ا�ا
�نیا، العمل �ىل �سق�ف احلد أ�قىص ل�سب الفائدة �ىل القروض 

 .وف�ح جمال املنافسة بني أ�بناك �ىل مس�توى احلد أ�دىن �لفائدة
تطلعنا كذ�، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٕاىل �لق رشاكت بني 
املقاوالت الكربى واملتوسطة والصغرى بغیة موا�بهتا ومدها �خلربة وف�ح 

  .ال لها لالس�تفادة من صفقاهتاا�
�لثا، ندعومك كذ� الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٕاىل التعجیل حبل 
ٕاشاكلیة املت�ٔخرات املرتامكة �ى ا�و� لفائدة املقاوالت �اصة ويه م�ق� 
��یون لٔ�بناك واملورد�ن، وكذ� ٔ�جور املس�ت�دمني مما جعل بعضها 

 .�هیصل �د إالفالس والبايق �ىل عت� 
�س�ل يف هذا إالطار، كذ� رضورة تنف�ذ أ�حاكم القضائیة الصادرة 
لصاحل املقاوالت، ٕاذ ال یعقل ٔ�ن ت�طل ا�و� يف ٔ�داء مس�تحقاهتا، ب�� 

املقاوالت تل��ٔ لالق�طاع من املنبع ٕاذا تعلق أ�مر مبس�تحقات ��و� �ى 
واملواطنني، وهو ما جيعلنا مرة ٔ�خرى ندعو ٕاىل مراجعة مدونة حتصیل 
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  .ا�یون لتخف�ف الع� �ىل املقاوالت �خ�الف ٔ�صنافها
رابعا، تطلعنا �بري، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل مراجعة مشولیة ملدونة 
الرضائب بدل ترصیفها جزئیا مبناس�بة لك قانون مايل ٕاىل �انب وضع نظام 

فاف م�صف و�ادل لتوزیع املشاریع والصفقات العموم�ة �ىل املقاوالت ش
الوطنیة والز�دة من �س�بة أ�فضلیة �لمقاوالت املتوسطة والصغرية وملبادرة 

 les bons de)ا�ايت وم�حها أ�ولویة يف س�ندات الطلبیاتال�شغیل 
commandes) ومراجعة نظام املناقصات �ري العادل املعمول به يف ظل 

  . أ�ج�بیة املنافسة الرشسة �لرشاكت
ؤ��ريا، ٕاذا اكن ال�شغیل هو الهدف أ�مسى للك اس��ر معويم 
و�اص، فٕان املر�� اجلدیدة تق�يض مراجعة وتطو�ر لك الربامج ذات 
الص�، مكقاوليت، ومساندة، وام�یاز و�ريها ٕاىل �انب تعبئة العقار ودمع 

يف صیغة مقاوالت صغرى ٔ�و تعاونیات املبادرات الش�بابیة لالس�تفادة م�ه 
  . �یلكة

�الصة القول، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، يه ٔ�ن املر�� اجلدیدة 
يف مسار بالد� تتطلب اسرت�اع ثقة املواطن يف املؤسسات، فاملواطن قد 
یتحمل �نتظار بعض الوقت لالس�تفادة من حقه املرشوع يف �روات 

نه يف الطریق ٕالیه مع العمل ٔ�ن معركتنا الكربى بالده، ولكن رشیطة ٔ�ن یثق �ٔ 
  . الیوم هو �جهتاد يف �لق الرثوة ق�ل ال�دي فقط يف التنافس لتوزیعها

  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :ورياملس�شار الس�ید محمد البك
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بدایة البد ٔ�ن ٔ�شكرمك الس�ید رئ�س احلكومة �ىل جوا�مك وا�ي وقفمت 
ف�ه �ىل س�یاسة احلكومة لتفعیل مسامهة القطاع البنيك واملايل يف حتق�ق 
التمنیة و�شجیع �س��ر اخلاص املنتج �لرثوة �رب دمع �ٓلیات ال�شغیل 

سطة يف ٔ�فق التقلیص من بطا� ا�ايت ودمع املقاوالت الصغرى واملتو 
  . الش�باب املعطل ا�ي ٔ�صبح یقلق�ا مجیعا حكومة و�رملا�

يف هذا إالطار، البد من مواص� إالصال�ات ا�س�اما مع التو�ات 
ٔ�كتو�ر  11امللك�ة السام�ة اليت �اءت يف اخلطاب ا�ي ٔ�لقاه �ال� امل� 

ات البنك�ة ليك واليت شلكت �ارطة طریق ودعوة رصحية �لمؤسس 2019
تتحمل مسؤولیهتا ٕاىل �انب احلكومة والربملان، بغیة دمع �س��ر اخلاص 
وال�شغیل ا�ايت يف ٔ�فق ٕاجناح ا�منوذج التمنوي اجلدید، ٕاذ یعترب القطاع 
البنيك احملرك الرئ�يس لالق�صاد الوطين فاملر�� تتطلب اخنراط امجلیع �رب 

البناء بني خمتلف مؤسسات ا�و� يف  تعز�ز الثقة و�كر�س �ٓلیات التعاون
تعبئة جامعیة م��لني �لیقظة وبعید�ن عن لك ما من ش�ٔنه تضییع �لینا 

  . الفرص
املغرب الیوم، الس�ید رئ�س احلكومة، و� امحلد یتوفر �ىل قطاع بنيك 
ممتزي متكن من تبوء ماكنة هامة �ىل الصعید إالفریقي و�سامه يف دمع ومصود 

ين، لكن هذا أ�مر ال جيعلنا ننكر ٔ�ن �نطباع السائد �ىل �ق�صاد الوط
هذا القطاع �ى معوم املتعاملني معه �ونه یبحث عن الرحب الرسیع 
واملضمون دون اع�د م�دٔ� ا�ازفة ٔ�ح�ا�، وهو ما ٔ�كده اخلطاب املليك 
ا�ي یعد حلظة �رخيیة �ل�س�بة لنا، ح�ث طلب م�ه املزید من �لزتام 

راط �جيايب يف دینام�ة التمنیة اليت تع�شها بالد�، الس�� متویل و�خن
  . �س��ر ودمع أ��شطة املنت�ة واملدرة �لشغل وا��ل

ف�ٔمام ضعف ا�متویل ا�ي توفره أ�بناك �لمقاوالت لتعز�ز دورها 
التمنوي و�اصة من �الل ت�س�یط و�سهیل معلیة الولوج �لقروض 

اب املقاوالت ا�اتیة ومتویل الرشاكت الصغرى و�نف�اح ٔ�كرث �ىل ٔ�حص
واملتوسطة، فٕاننا ندعو يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار هذه املؤسسات 
ليك تلعب دورها الر�دي يف احلیاة �ق�صادیة املعارصة، ملا تطلع به من 
دور هام يف ت�ش�یط ودمع حركة �ق�صاد الوطين، حبیث عرفت معلیاهتا 

وز �دود الوظیفة التقلیدیة اليت اكنت تنحرص يف معلیة منوا ملموسا جتا
القرض ٕاىل التوزیع، االئ�ن، بل �دت ٔ�داة فا�� يف �شجیع س�یاسة 
�د�ار وضبط توازن السوق املايل حىت يف احلاالت اليت تعرف فهيا هذه 

  .أ�سواق ��كامش والتضخم
الیوم ٕاىل  ال�س�یج املقاواليت، الس�ید رئ�س احلكومة، یعاين وحيتاج

صدمة ٕاجيابیة كربى، ٔ�ملنا �بري يف املراكز اجلهویة لالس��ر يف وضعها 
اجلدید ٔ�ن �سا�د �ىل ٕاعطاء انطالقة �دیدة، كام ٔ�ن غیاب الشفاف�ة 
وتقدمي طلبات القروض �ري املس�توف�ة �لرشوط املطلوبة وٕاخفاق الوضعیة 

ولني و�ركزي احلق�ق�ة �لمقاو�، ٔ�ضف ٕاىل ذ� ضعف جتربة بعض املقا
البنوك �ىل املردودیة والضام�ت وحماو�هتا جتنب ا�اطرة، ٕاضافة ل�شيك 
بعض املقاولني من �دم تقدمي البنوك �س�شارات واملعلومات الرضوریة 

  .والتلكفة املرتفعة �لمتویل، نظرا ل�سب الفائدة املرتفعة
قاوالت لكها ٔ�س�باب ٔ�دت ٕاىل زعز�ة الثقة بني املؤسسات البنك�ة وامل

الصغرى واملتوسطة، ؤ��رت �ىل جحم ا�متویالت املو�ة لهذه أ��رية، �� 
�ت �ىل القطاع البنيك ��س�ام مع ا�عوة امللك�ة الرصحية ٕ�ضفاء مرونة 
ٔ�كرث كقطاع مواطن ٕالجناح وتزنیل توجهيات �ال� امل�، واليت يه متكني 

نمتني �تلف الف�ات ٔ�كرب �دد من الش�باب املؤهل �اميل املشاریع امل 

�ج�عیة من احلصول �ىل قروض بنك�ة ٕالطالق مشاریعهم وتقدمي ا�مع 
  .هلم لضامن ٔ�كرب �س�بة من الن�اح

دمع املقاوالت الصغرى كذ� واملتوسطة العام� يف جمال التصد�ر، 
و�اصة حنو ٕافریق�ا و�س�تفادة من القمية املضافة لالق�صاد الوطين، �سهیل 

م املواطنني �ل�دمات البنك�ة و�س�تفادة من فرص �ندماج ولوج معو 
  .املهين و�ق�صادي، �اصة �ل�س�بة �لعاملني يف القطاع �ري املنظم
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  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕان معاجلة موضوع من هذا احلجم ل�س �ٔ�مر الهني نظرا لشسا�ة 

ح دا�ل جما�، �� �اولنا ملس ٔ��رز إالشاكالت اليت حتیط به، �ا نقرت 
  :فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ش�تغال �ىل ت�ين التدابري التالیة

رضورة �لق �القة تطبعها الثقة بني القطاع البنيك واملقاوالت الصغرى 
  .واملتوسطة

ت�س�یط مساطر �س�تفادة من القروض �ل�س�بة �لمقاوالت الصغرى 
  .اع البنيكواملتوسطة، و�لق �القة راحب راحب بني هذه أ��رية والقط

�سق�ف احلد أ�قىص ل�سب الفائدة املطبقة �ىل القروض املمنو�ة 
�لمقاوالت الصغرى واملتوسطة مع اع�د نظام املنافسة بني املؤسسات 

  .البنك�ة يف تطبیق ٔ�سعار الفائدة �ىل القروض حتت احلد املسقف
اع�د عنرص التكو�ن املس�متر خللق كفاءات مبقدورها �منیة كفاءات 

ملقاوالت الصغرية واملتوسطة ومتك�هنا من التقدم حنو مصاف املقاوالت ا
  .الكربى املهیلكة

�شجیع املقاوالت املغربیة �ىل �س��ر يف ٕافریق�ا مع موا�بهتا من 
  .طرف القطاع البنيك

�لق جلان مشرتكة بني احلكومة والقطاع البنيك و�حتاد العام 
خلربات الوطنیة، قصد ت��ع معلیات ملقاوالت املغرب وبعض الكفاءات وا

متویل املقاوالت الصغرى املتوسطة وتقدمي �س�شارات وإالرشادات اليت 
  .من ش�ٔهنا ٔ�ن �سامه يف تطو�رها ووقا�هتا من أ�زمات

ضبط املقاوالت الصغرى واملتوسطة حملاس�هتا �شلك دق�ق ووفق 
حلق�قة لوضعیهتا املق�ضیات القانونیة اجلاري هبا العمل �كشف املعطیات ا

  .املالیة قصد �شجیع البنوك �ىل م�حها القروض املطلوبة
�لق رشاكت بني الرشاكت الكربى واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
�شلك �سهم يف اس�تفادة هذه أ��رية من التجربة واملعامالت و�شجیع 

  .البنوك �ىل متویلها
تطورات رضورة موا�بة املقاوالت الصغرى واملتوسطة �تلف ال 

التك�ولوج�ة ومعایري وم�طلبات ٕادارة اجلودة الشام� الهادفة ٕاىل حتسني 
وتطو�ر ٔ�داهئا بصفة مس�مترة والرفع من ٕانتاج�هتا بتاكلیف ٔ�قل والت�ٔقمل مع 

  .الرشوط اليت تفرضها �ٓلیات وم�اكنزيمات السوق
ووضع تدابري حامئیة واحضة وشفاف�ة وقانونیة ضد �س�ترياد �ري 

املمتثل يف ٕاغراق السوق املغربیة �شلك م�الغ ف�ه �لسلع والبضائع، املرشوع 
  .أ�مر ا�ي هيدد ٕ�حلاق الرضر �ٕالنتاج الوطين

وضع نظام �اص �سهر �ىل التوزیع العادل والشفاف �لمشاریع العموم�ة 
�ىل الرشاكت واملقاوالت الوطنیة �لك ٔ�شاكلها، بعیدا عن نظام املناقصات 

مول به الیوم يف ظل املنافسة القویة من ق�ل الرشاكت �ري العادل املع
  .أ�ج�بیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  ، زم�اليت،زماليئ
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�كمتل الیوم شهر �ىل اخلطاب املليك يف ٕاف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة، 

ؤ�عتقد ٔ�ن جوا�مك وٕان اكن یتضمن الشهر ا�ي حتدثنا عنه، فٕانه ال حنن 
مكؤسسة �رشیعیة وال ٔ�نمت مكؤسسة تنف�ذیة ٔ�نتجنا ش��ا حلد السا�ة ی�سجم 

  .مع اخلطاب املليك
يك �رامك �دید يف التصور العام لبناء ا�منوذج التمنوي اخلطاب املل

اجلدید، لكن وحنن نتدارس القطاع البنيك والقطاع املايل، قطاع ٔ�سايس 
وجوهري يف البالد، لكن �رب �رخيه هل اكن القطاع البنيك واملايل جزءا 
من املشرتك الوطين يف التضحیة يف بناء التمنیة الوطنیة و�ق�صاد 

  الوطين؟
قد شارك املواطنون ٔ�جراء �مشون، فقراء، مقاوالت، سواء ل

�لرضیبة، سواء بعدة ٔ�ش�یاء، ٕاال ٔ�ن القطاع البنيك ا�ي ظل دوما عصیا 
عن الس�یاسات احلكوم�ة وظل دامئا ید�ر جما� اخلاص يف �الق�ه مع زبنائه 

 ال خماطرة، ال مغامرة: "الطبیعیني ٔ�و املعنویني، حتمكه الزمة ٔ�ساس�یة ويه
، و�لتايل ٔ�ي متویل جيب �لرضورة ٔ�ن �كون مضمو� ومرحبا "مع الرٔ�سامل

  .هبامش حمرتم
كذ� فالرب�مج احلكويم، لٔ�سف، مل یتضمن هذا الشق ا�ي 
نت�دث حو� وهو دور القطاع البنيك واملايل يف متویل املقاوالت الصغرى 

  .والصغرى �دا
هب ٕا�هيا مرغام، فالعالقة يف �لثا، املواطن املغريب ال حيب البنوك، ویذ

تو�ر دامئ �س�ب ارتفاع �سب الفائدة �ىل القروض، سواء اس��ریة ٔ�و 
سك�یة ٔ�و اس�هتال�یة ٔ�و ب�ٔس�باب ٔ�سعار اخلدمات �حلسا�ت الشخصیة، 
واليت ال ت��اسب ٕاطالقا مع ما جيري يف العامل، مما یعقد معلیة ولوج 

لتقلیل من فرص �ندماج املهين املواطنني �ل�دمات البنك�ة، و�لتايل ا
  .و�ق�صادي

رابعا، انعدام الثقة یؤدي ٕاىل ضعف �د�ار، وهذا ما ٔ�كده مؤخرا 
 %80وايل بنك املغرب وق�� املندوبیة السام�ة �لتخطیط، فٕاذا اكن حوايل 

من أ�رس املغربیة ال �س�تطیع �د�ار �س�ب ضعف مداخ�لها، فٕان 
فاظ هبا يف م�ازهلم بدل وضعها يف البنوك، ٔ�حصاب أ�موال یفضلون �ح�
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 .تعرف روا�ا �ام يف بالد�) coffre fort(حىت ٔ�ن اخلزا�ت احلدیدیة 
ٔ�ن جعز الس�یو� البنك�ة  2018وكذ� الحظنا يف القانون املايل س�نة 

  .2018ملیار س�نة  62.2ٕاىل  2017ملیار درمه س�نة  41انتقل من 
لٔ�سف، . دماج املهين �خطوة محمودة�امسا، إالسرتاجتیة الوطنیة لالٕ 

من إالدماج  %29، الزلنا يف �س�بة 2017الیوم الزلنا، هاذي ٕاحصائیات 
من الناس البالغني ا��ن یتوفرون �ىل احلساب البنيك، يف �ني ٔ�ن م�طقة 

)MENA(  من هذه الف�ة %44تعرف.  
كذ� هناك ف�ات ٔ�ساس�یة مقصیة من �س�ت��اك ومن ا�ال املايل، 

  .صة ال�ساء، الش�باب، العامل القروي، واملقاوالت الصغرى �دا�ا
كام ٔ�ن ارتفاع �س�بة إالدماج املايل واليت ال تق�رص �ىل البنوك فقط وٕامنا 
�شمل املؤسسات املالیة أ�خرى �سامه ف�ه البنوك الت�اریة ٕاال ب�س�بة 
ضئی�، وحتملت مؤسسات ا�و� توفري رشوط هذا إالدماج ا�ي وصل 

حسب وايل بنك املغرب، ٕاال ٔ�ن هذا إالدماج املايل مل  %70حوايل ٕاىل 
یوفر ٔ�یة م�افع �دیدة �لف�ات حمدودة ا��ل، بل يف بعض أ�ح�ان محلها 
�اكلیف �دیدة، هل حيقق هذا ت� أ�هداف املرسومة لٕالسرتاتیجیة 
الوطنیة لٕالدماج املايل؟ هذا یتطلب مجمو�ة من أ�ش�یاء �ىل رٔ�سها بطبیعة 

حلال الرتبیة املالیة، وكام قلمت الس�ید رئ�س احلكومة التثق�ف املايل، كذ� ا
حامیة املس�هت� ویتطلب ٔ�یضا ف�ح ا�ال �متویل املقاوالت الصغرى 

  .والصغرى �دا، و�سویق مس�ت�دات عروض املؤسسات املالیة اجلدیدة
كذ� الس�ید رئ�س احلكومة �س�یج املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

لهيا املقاوالت العائلیة وال حيب ا�اطرة، وكذ� صعوبة ا�متویل يف هتمين �
ظل الرشوط القاس�یة اليت تفرضها البنوك، ٕاذ ال تت�اوز �س�بة اس�تدانة 

  .من املقاوالت %13هذه الف�ة 
 ��4 الس�ید رئ�س احلكومة، ال ميكن ٔ�ن نعاجل أ�مر ٕاال �الجتاه حنو 

  : مسائل 5ٔ�و 
�ادة النظر يف القانون البنيك ا�يل ٔ�ضاف يف الصیغة املس�ٔ� أ�وىل يه إ 

د�لو اجلدیدة البنوك ال�شار�یة، لكن الیوم حنن مطالبون �ىل ضوء 
املليك ٔ�ن نف�ح �ٓفاق �لمقاوالت الصغرى والصغرى �دا ٔ�ن �كون اخلطاب 

  .لها م�نفس �لمتویل
كذ� املس�ٔ� الثانیة، �سب الفائدة لٔ�سف الشدید طاغیة وال م�یل 

وال يف ٔ�ي ماكن، �� �سب الفائدة اليت تفرضها ) MENA(ال يف حمیط 
  .البنوك يه �سب جمحفة

املس�ٔ� الثالثة يه الضام�ت اليت تطلهبا البنوك �لسامح ��متویل 
املقاواليت، ضام�ت جمحفة وضام�ت سزيیف�ة، �� جيب ٕا�ادة النظر يف 

  .بتد�ل الصندوق املركزي �لضامن هذا أ�مر ٔ�یضا
ويه ٕا�ادة الثقة، �یف ميكن ٕا�ادة الثقة بني املواطن  رابعةاملس�ٔ� ال

وأ�بناك واملقاو� وأ�بناك؟ ال ميكن ٔ�ن یمت هذا ٕاال �رب ٕاجراءات معلیة، 
ٕاجراءات ملموسة ٔ�وال ف� یتعلق بتصور واحض يف تدبري احلسا�ت البنك�ة 

ة �ل�س�بة �لمقاوالت لٔ�فراد، وبتصور واحض �لضام�ت، وبتصور واحض �لفائد
الصغرى واملتوسطة ؤ�ن �كون احلكومة مبؤسساهتا ذات الص� دامئا �ارضة 
يف تدبري العالقة بني أ�بناك اليت تعطي القروض واملقاوالت الصغرى 
والصغرى �دا، ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نذهب ٕاىل أ�مام ٕاذا مل �كن هناك وا�د 

�ة بني لك املكو�ت ا�يل الشمولیة ووا�د الت�س�یق ووا�د الش�بكة حق�ق 
  .حتدثتو �لهيا الس�ید رئ�س احلكومة

  .وشكرا

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

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  لسادة الوزراء،الس�یدات وا
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي ال ننكر ب�ٔن القطاع 
البنيك الوطين اس�تطاع ٔ�ن �رامك جتربة و�ربة طوی� و�ون رصیدا یعتد به 
من املهنیة وإالنتاج�ة العالیة، لعب دورا ٔ�یضا يف متویل �ق�صاد الوطين، 

سامه بفعالیة يف اس��ر إالماكنیات املتا�ة �ىل الصعید بل هو ا�ٓن � 
  .إالفریقي، وحنن خفورون هبذا إالجناز

ال ولن ن�ىس لقطاعنا املايل والبنيك قدرته وكفاءته �ىل موا�ة ا�ٓ�ر 
السلبیة وانعاكسات أ�زمة املالیة و�ق�صادیة اليت عرفهتا ٔ�ور� �الل س�نة 

 واملايل املغريب صالبته وقوته، فقد یبدو ، ح�ث ٔ��ن القطاع البنيك2011
ٔ�ن قطاعنا املايل ٔ��ين و�ري مغامر  -كام قال �ال� امل� نرص هللا  -�لبعض 

و�س�بة  %30وال یبحث ٕاال عن الرحب، بدلیل ٔ�ن �س�بة منو أ�بناك تت�اوز 
، ويه مفارقة جتعل البعض ینظر لقطاعنا %3منو �ق�صاد ال �اكد تت�اوز 

  .نظور الشك والریبةالبنيك مب 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

بناءا �ىل هذه املقاربة اليت ال نعتربها اكم� ٔ�و م�اكم� ويف س�یاق ٔ�ن 
بالد� �اقدة العزم �ىل مراجعة ا�منوذج التمنوي ووضعت تطور �دید 
�لمنوذج التمنوي اجلدید �س�هتدف ٕا�ادة النظر يف �یف�ة توزیع الرثوات 

املغريب من �ريات هذا الوطن، ف�حن ال  واس�تفادة لك ف�ات الشعب
نفصل نقاش الیوم عن النقاش العام املنتظر حول ا�منوذج التمنوي اجلدید، 
ومسامهة م�ا يف هذا النقاش فٕاننا ن�سط ٔ�ماممك مجمو�ة من ال�ساؤالت 
مكرشوع �لتفكري يف مس�تق�ل قطاعنا املايل وحتدید ٔ�دواره يف التمنیة وماكحفة 

  .و�خ�الالت ا�الیةالفقر وا�هتم�ش 
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ٔ�وال، هذا النقاش الس�ید رئ�س احلكومة، تتحمل أ�حزاب الس�یاس�یة 
اجلزء الك�ري يف تغی��ه دا�ل �راجمها س�یاس�یة، هذا النقاش �اكد ینعدم 

  .دا�ل أ�حزاب الوطنیة ٕاال من رمح ربك، ومبعموم�ات �ري دق�قة
نقاش �لك هل يه �دم جرٔ�ة خنبنا الس�یاس�یة �ىل اخلوض يف هذا ال 

  دقائقه وتفاصی� بعیدا �ىل ال�شاؤم ا�ي �رمس صورة سوداء؟
�نیا، معلوم الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن ا�منوذج التمنوي احلايل ٔ��ذ مربر 
وجوده، �الم�ه أ�ساس�یة يه �ع�د �ىل م�دٔ� دمع �س�هتالك ٔ�داة �لمنو 

  . �ق�صادي
یة يف البدایة و�ىل املدى ال ننكر ٔ�یضا ب�ٔن هذا التو�ه حقق نتاجئ ٕاجياب 

املتوسط، لكن یف�قد ٕاىل مقومات �س�تدامة والتحول ٕاىل س�ب ٕاىل فشل 
اق�صاد�ت �املیة بلغت يف ٕاغراق املقاوالت وأ�رس يف ا�یون اليت شلكت 

  .عبئا �لهيا ومل تتحول ٕاىل ٔ�داة �لتمنیة
عملیة هل هناك جمهود البتاكر �ٓلیات �دیدة تتضمن فعالیة ونتاجئ هذه ال 

  �ىل التمنیة �ج�عیة و�ق�صادیة؟
�لثا، �دد أ�بناك واملصاریف ببالد� ال زال حمدودا وممتركز �لنظر ٕاىل 

من حصص  %50اق�صادات ٔ�خرى، مؤسس�تني بنك�تني حتتكر ٔ�زید من 
السوق حسب التقر�ر الس�نوي �لس املنافسة، والبنوك املتصدرة �لهرم 

من العائد  %70من القروض و  72%ائع ومن الود %74البنيك حتتكر 
البنيك الصايف، مع العمل ٔ�ن �س�بة �س�ت��اك ٔ�و التعاطي مع البنوك ضعیفة 
و�ري معممة �ىل لك املناطق جمالیا، وذ�رمت الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن العامل 
القروي �س�ت�ىن من هذا، ولكن هبذه التدابري اليت قدممت يف ٕاجيا��مك رمبا 

عامل القروي �لنفع يف تطو�ر هذا القطاع البنيك �ىل مس�توى س�تعود �ىل ال
  .العامل القروي، و�ىل لك الف�ات اج�عیا

�یف ميكن سن س�یاسات مالیة ووضع قوانني بنك�ة قادرة �ىل ختطي 
  �اجز ا�متركز و�شجیع وحتفزي الال�ركزي ودمع �س�ت��اك؟

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ت ومؤرشات هذا القطاع ومدى ا�رت� ٔ�ال خنوض معمك يف ح�ثیا

مسامهته ل�س فقط يف متویل �ق�صاد بل حىت يف حتق�ق أ�من �ج�عي 
  .والغذايئ

لكن يف أ��ري، الس�ید رئ�س احلكومة، فضلنا ٕاطا� هذه ال�ساؤالت 
ل�شك�ل ٔ�رضیة لنقاش معويم، ل�ست احلكومة و�دها مطالبة �ٕال�ابة عهنا 

اجلامعات والقطاع اخلاص �لك ٔ�شاك� بل هناك أ�حزاب والنقا�ت و 
  .واملؤسسات املالیة

  . شكرا والسالم �لیمك
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

�ٓخر لكمة يف هذا إالطار �لمس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطیف ٔ�معو، 
  .وبعدها س�س�متع لرد الس�ید رئ�س احلكومة

  : ا�لطیف ٔ�معواملس�شار الس�ید عبد 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  الس�یدات الوز�رات،

البنك  س�ٔخ�رص �يم يف القطاع البنيك ا�ي ٔ�عرفه �س��ا ٔ�ذ�ر ب�ٔن
ق�صاد هو البنك ا�ي یعمتد �ىل التخطیط �احلدیث ا�ي � ٔ�دوار يف 

 العلمي، خصوصا �روز هذه الرشوط من بعد أ�زمة اليت عرفها العامل
، یعمتد �ىل التخطیط العلمي ا�ي �سمح �لتوقع 2008البنك�ة ٔ�ساسا يف 

وٕادارة ا�اطر والرفع من م�سوب الثقة يف ب��ة �ق�صاد جبانب ال�سلح 
  .�لكفاءات واخلربة والثقة يف املوارد ال�رشیة املعنیة بذ�

؟ هل البنك املغريب الیوم ٔ�و البنوك املغربیة تتوفر فهيا هذه الرشوط
  .ال: اجلواب واحض، نقولها رصا�ة

فالبنك املغريب حرك �ال� امل� هاذ املوضوع، ی�سم بعقلیة تقلیدیة، 
  .یعمتد �ىل الریع، يه بنوك ریعیة ��ر�ة أ�وىل

  .�نیا، البحث عن الرحب الرسیع والسهل
�لثا، رفض تقامس ا�اطر و�شجیع املبادرة اجلریئة و�بتاكر، خصوصا 

  .اب�ى الش�ب
  .رابعا، �ع�د �ىل امحلایة املطلقة ��و�، وهذا ما هو قامئ ٕاىل ا�ٓن

فاخ�یار �ال� امل� �لمنصة الربملانیة لیعلن �ىل ٔ�ن هناك ش��ا ما، 
هناك �لل دا�ل املؤسسات البنك�ة، ل�س اعتباطیا، بل هو مقصود، ٔ�ن 

كرث من عنه يف �ٔ  أ�مر یتعلق مبالمسة ضعف م�سوب الثقة اليت �ربت
ل�س اعتباطیا، بل يه رسا� حمطة يف ب��ة �ق�صاد الوطين، وهو اخ�یار 

سام�ة، س�یاس�یة، و�ت ٕاىل احلكومة ملطالبهتا �ملبادرة ٕاىل اختاذ ٕاجراءات 
  . رسیعة لعالج أ�مر

  .. هناك �ا�ة ٕاىل ر�ة قویة الس�تدراك أ�مر، وٕاال فٕان وضعنا
ئ�س احلكومة، اجلواب ا�ي ��، الس�ید الوز�ر احملرتم، الس�ید ر 

ن��ظره هو �یف س�توقفون �ح�اكر ا�ي متارسه البنوك يف جمال حتدید 
  وقف املنافسة وحتدید الفوائد البنك�ة؟

�نیا، �یف س�تجعلون البنك تق�نع ب�ٔنه هناك قمية ٕاضاف�ة يف مس�توى 
الفعالیة والكفاءات، �ندس قداش ترصف �لیه ا�و� �مييش یقري وجيیب 

)des références ( د�لو، ال یؤ�ذ �كوینه وال قدرته بعني املاكن �رٔ�سامل
  .صناعي يف ت�ٔس�س القروض

املبالغة يف الضام�ت �شلك ال �د � و�خلصوص املطالبة، مزال 
  .�س�مترار املطالبة �لضام�ت العی��ة، هذا یوقف مسار ا�متویل

ٕاىل جتمید  وضعیة تدبري القروض �شلك معقلن و�شلك م�طور، یؤدي
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  .القرض حىت ٕاذا حصل
تدبري ا�اطر هذا موضوع شاسع ال تتد�ل ف�ه البنوك كتلقى لكها 
كرتفض، كمتيش، كت�دم، ٔ�صبح إال�سان ا�ٓن وىل �ی�دم لفائدة البنوك رمبا 

  .. بدون رحب لیحقق رحب �ل
ضعف �ٓ�االت القروض ٔ�و العفو اليت متنح ٔ�سالیب التضییق �ىل 

قاو� من �الل قطع احلسا�ت اجلاریة ٔ�و اخلطوط أ�خرى املقاو� وخ�ق امل
  .�لقرض

فٕاذن ٔ�مام هذه الوضعیة، ف�دل رسدمت �لینا �دد �بري من ا�ٓلیات اليت 
ٔ�نمت تو�د یعين �ٓلیات قدمية جربت، فهيا ما هو اس��فذ ٕاماكنیاته، وكثري 

  .مهنا، مهنا ما هو يف طور التجریب، لن تؤدي
هوم القرض ٔ�و متویل املقاو� ومفهوم �ق�صاد �نیا، هناك �لط بني مف 

  .�ج�عي ٔ�و السلفات الصغرية، ال �القة، ٔ�نه فلسف�ني خمتلف�ني متاما
��، نقرتح �لیمك الس�ید رئ�س احلكومة، التفكري جبدیة يف رضورة 
ٕا�شاء مؤسسة بنك�ة �متویل املقاوالت الصغرية واملتوسطة �دا و�ارج 

ج�عي، كذ� رضورة ٕا�ادة بناء �القة تطبعها الثقة النظام �ق�صاد �
  .بني القطاع البنيك واملقاوالت

املقاو� يف .. �لثا، �سق�ف احلد أ�قىص �لفائدة حىت ميكن ٔ�ن �كون
  .موقع قوة ول�س يف موقع ضعف

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .رتم، الرد �ىل التعق�باترئ�س احلكومة احمل�س�متع ا�ٓن لرد الس�ید 

 :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

شكرا جزیال لٔ�خت الكرمية وإالخوان الكرام �ىل املالحظات و�ىل 
�قرتا�ات ٔ�یضا، كام قلنا يف أ�ول النظام البنيك نظام �م اسرتاتیجي �م 

  .املقاو�ق�صاد و �جع� �ق�صاد، يف ضامن تنافس�یة �دا يف حتریك 
حصیح ٔ�نه مجیعا ميكن ٔ�وال اح�ا شلكنا ا�لجنة و�ادي نوا�بو مع القطاع 
البنيك مزید من �قرتا�ات يف إالصالح د�ل املنظومة نوا�هبا، ولكن ج�نا 
�قرتاح أ�ول لالس�ت�ابة لهاد الطلب د�ل �ال� امل� يف ال�رسیع 

��ن �ریدون ٕا�شاء ٕ��داث �ٓلیة ٕاضاف�ة رسیعة �جزة �متویل الش�باب ا
املقاوالت، ٕاما املقاوالت ا�اتیة ٔ�و املقاوالت الصغرية �دا، ٔ�و الصغرى 
واملتوسطة وراه عندمك يف مرشوع قانون املالیة، ف�� هذا إالجراء أ�ول، 

  .ولكن إالجراءات أ�خرى س��لو ٕ�ذن هللا
لكن رمغ ذ� ٔ�� بغیت نقول وا�د القضیة، هاد اليش ا�يل هرضت 

یه خصوصا هاد الصندوق د�ل الضامن التقد�ر د�لو، التقد�ر ا�يل تعطى �ل 
لو، د� عندما نقول املغرب أ�ول يف ٕافریق�ا يف كذا، را �اصمك �شوفو 

اجلهد ا�يل تدار وهادوك ال�ساء والر�ال ا�يل وراء الش�بابیك وا�يل �دامني 
جلهود د�هلم، وا�يل ما معروف��ش، وا�يل ما �یبانوش ٕاخل، �اصنا �مثنو ا

حىت هام راه �دامني ��لیل و��هنار، وك�سهرو واك�ن ا�يل ما �یخرج من 
فعىل و�ه هادوك . اك�ن ا�يل �هيرب، اك�ن ا�يل �یصرب 8إالدارة حىت ل 

ا�يل �یصربو �اصنا حنییومه بعدا، �ش �كون عند� وا�د النظرة ٕاجيابیة 
ٔ�� �لیك ؤ�نت قليت �لیا مش��ا وٕاال راه لكنا هاد النظرة السلبیة ٕاذا قلهتا 

يف املزاح، حىت وا�د ف�نا ما �ادي تبقى عندو اجلهود د�لو ما �ادي 
  . تبقاش عندها دور

�لعكس هناك �ود �بري، حصیح نقولو �اصنا نضاعفوها، هاد اليش ما 
اكف�ش ٔ�� معمك �اصنا نضاعفوها وما اكف�ش و�زیدو، ولكن امحلد � هناك 

د�ل �سرت�اع د�ل ) TVA(نعطیمك م�ال د�ل  �ود �بري متت،
الرضیبة �ىل القمية املضافة، هذه الس�نة تدار وا�د اجلهد �ري مس�بوق، 

ملیار  �33ام ا�يل احلكومة ٔ��ذت قرار جريء لردها،  15ا�یون د�ل 
درمه خرجت مشات د�لت �لمقاوالت اخلاصة ؤ�یضا العامة، املؤسسات 

امللیار  7امللیار خرجت مهنا  10نة املاضیة العموم�ة د�لت لها يف الس� 
معلیا مشات �لمقاوالت اخلاصة، ميكن هاد اليش ما اكف�ش، راه حرك هاذ 
اليش �ق�صاد يف البدایة د�ل الس�نة ؤ�عطى وا�د ا�فعة وشف�اه اح�ا 
فني �یدور ٔ�ن ك�شوفو �یفاش �یدورو الفلوس، ن���ة ٔ�ن هناك متویل، ما 

  .مكاكف�ش ٔ�� م�فق مع
ٔ�ن  2020ولكن الیوم اختذ� قرار ابتداء من هاد قانون املالیة د�ل 

مجیع املس�تحقات د�ل املؤسسات من الرضیبة �ىل القمية املضافة س�تؤدى 
يف نفس الس�نة، ٕایوا �ري هاذ راه قرار �م و�ادي نبداو من د�، ويف لك 

مس�بوق،  قانون مالیة �ادي یتربمج �ع�دات الرضوریة، هذا راه �ري
معىن ذ� ما �اد�ش یبقى عند� هاد املت�ٔخرات، ما �اد�ش نبقاو خنلیو 

  . ا�يل �ادي جيیو من بعد م�ا املت�ٔخرات، هذا النقطة أ�وىل
النقطة الثانیة، �ٓ�ال أ�داء، ٔ�نمت تعرفون ٔ�نه بني �حتاد العام ملقاوالت 

ق �یعطي أ�رقام املغرب واحلكومة اكن وا�د املرصد د�ل �ٓ�ال أ�داء وانطل
د�لو، اح�ا فني وصلنا؟ راه كنا �ل�س�بة لٕالدارات، �ل�س�بة �لحكومة 

یوم د�ل الت�ٔخر د�ل �ٓ�ال أ�داء س�نة  146إالدارات احلكوم�ة كنا يف 
یوم، الت�ٔخر د�ل ٔ��ال أ�داء ما بقاش مع احلكومة،  39ولینا يف  2016

�اصنا نو�او هباذ یوم،  90وىل بني املقاوالت �خلصوص هو م�وسط 
  .القضیة

 44ولینا يف  2016یوم يف س�نة  �142ل�س�بة �لجام�ات الرتابیة كنا 
راه هاذ اجلهد راه �م، املؤسسات العموم�ة ٔ�كرث، .. یوم، ميكن �اصنا نعاود

حصیح، يه ٔ�كرث، ٔ�كرث قلیال يه الضعف تقریبا د�ل إالدارة، ولكن القطاع 
ند�رو ف�ه �د مجیعا لنحسن �ٓ�ال اخلاص هو ا�يل ٔ�كرث، هذا �اصنا 

أ�داء، ولكن مايش د�ل إالدارة هو ا�يل مشلك �بري الیوم، هناك مشالك 
  .ٔ�خرى يف املقاوالت ؤ�مسو
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�ل�س�بة لالندماج الصناعي ٔ��د إالخوان طرح القضیة د�ل تطو�ر 
�ندماج الصناعي ٕاخل، ٔ�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول لمك ب�ٔن مجیع العقود اجلدیدة ا�يل 

ار �ل�س�بة �لمس�مثر�ن اجلدد يف القطا�ات الوا�دة �خلصوص، لكها تد
اجلدیدة، وا�ٓن  %62و %60ت�شرتط فهيا �س�بة ٕادماج تصل ٕاىل 

س��طور، ٕان شاء هللا، ف� خيص إالدماج الصناعي يف جمال قطاع 
  .%60وقد نصل ٕاىل ٔ�كرث من  %60الس�یارات ٕاىل 

يل اكن �ال� امل� دش�نو د�ل ٕاىل بدینا يف ٕاطار هاذ املعمل اجلدید ا�
الس�یارات اجلدید هنا قریب لنا يف الق�یطرة، ٕاىل بداو صنا�ة احملرك �ادي 

فهذا �ش�تغال ف�ه ح�یث ولكن ما يش ساهل، . �ك�ري %60نت�اوزو 
ٔ�ن �اصك تلقى هاذیك الرشاكت، وهاذیك الرشاكت ا�يل تندجموها يف 

برية مهنا يه م�ات ٔ��لهبا رشاكت املنظومات الصناعیة راه وا�د ا�مو�ة � 
م�وسطة، ويه ٔ�یضا �ش�تغل معها رشاكت صغرية، فهاذ املنظومات راه 

  .حىت يه تیعم العمل د�لها واحلر�یة د�لها تتعم هاذ ٔ�مسو
يف جمال الطا�رات، جمال صنا�ة قطاع غیار الطا�رات ا�يل الیوم ميكن 

تتخرج يف ٔ�ي معمل يف نقول ب�ٔن ٔ��لب الطا�رات ا�يل تتصنع ا�ٓن وا�يل 
العامل �ادي تلقى فهيا بعض قطاع الغیار ا�يل �ایة من املغرب، د� �س�بة 

ما اكف�ش،  %38إالدماج يف هاذ القطاع د�ل صنا�ة الطريان وصل ٕاىل 
ٕاذن هذا �ل�س�بة لهاذ القضیة . راه اك�ن �ود ح�یثة لتطو�ره، ٕان شاء هللا

  .د�ل �س�بة إالدماج
القضیة د�ل موت املقاو�، مايش ٕافالس موت، لهاذ �ادي نعاود �رجع 

ٔ�ن املوت مايش رضوري ٕافالس، ٔ�ن �اصك �كون عندك وا�د 
ب�ٔهنم سدو، �اصنا ) OMPIC(�لنو الیوم مع  8000إالحصائیة ٕاىل 

نعرفو هذاك الشخص �ك ما دار مقاو� ٔ�خرى �داها، راه د� هذا راه 
د�ل  %�8.5 وقلبت يف فر�سا معقدة هاذ القضیة، ؤ��رر ؤ�قول د�لت د

�س�بة ٕافالس الرشاكت �ملقارنة مع الرشاكت احملدثة يف فر�سا كام عند� 
مقاو�،  92.000ٔ��دثت  2018، 2018يف هاذ الس�نة د�ل  8.6%

راه ميكن تد�لو �لموقع د�لو وتلقاوها، ) OMPIC(هاذي الرمسیة د�ل 
، یعين ما %�8.5س�یة ، أ�رقام الفر %8.6مقاو� ب�س�بة  7944وماتت 

  .�كرهش حنس�نو �ري ما �اصناش هنول، ولكن ما هنونوش �ين
و�� ٔ�� م�فق مع إالخوان �ىل ذاك اليش ا�يل قالو ب�ٔن أ�بناك 
تتطلب دامئا ٕاما العقار، ٕاما يش ضام�ت قویة، د� در� الضام�ت املنقو�، 

صدور الس�ل حلزي التنف�ذ ٕاال بعد  هاذ القانون ما ميك�ش ید�ل د�
الوطين �لضام�ت املنقو�، مبجرد ما �ادي ید�ل �زي التنف�ذ من هنا �ٓخر 
هذه الس�نة ٔ�و بدایة الس�نة املق��، ٕان شاء هللا، �ادي یويل ٔ�ي وا�د 
ميكن مسائل م�قو� مايش رضوري ٔ�رض ٔ�ي �ا�ة م�قو� ميكن ید�رو هو 

وج د�ل املقاو�، ضامنة �ش ��ذ القروض من أ�بناك، و�ادي حيسن الول
خصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ٔ�نه هام ا�يل ما تیكو�ش عندمه 

  .العقار �لولوج د�هلم �لمتویل البنيك، ٕان شاء هللا

) Maroc PME(د�ل املوا�بة و بغیت ٔ�یضا نت�دث �ىل هاذ القضیة 
ٔ�نه مبعىن املغرب مقاو�، هاذ املغرب مقاو� املتوسطة والصغرية هو حصیح 

مؤسسة اكنت ق�ل ولكن يه ما �متولش، ما �متولش ا�متویل مبفهوم 
القروض، تدمع وتوا�ب، عندها �رامج د�ل املوا�بة، وقد وا�بت املئات 
د�ل املقاوالت الصغرية واملتوسطة، وا�بهتا م�ذ انطالقهتا، وا�بت املئات 

یة من ٔ��ل تتوا�ب كام قلت ٕاما عن طریق ا�مع التقين، أ�نظمة املعلومات 
طریق التكو�ن، ٔ�و تتوا�هبا  العرصنة د�ل هاذ املقاوالت، وٕاال تتوا�هبا عن

عن طریق ٔ�ح�ا� وا�د ا�مع �ىل حسب القمية د�ل �س��ر وا�د 
  .السقف وفق سقف معني

لكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن ٔ�قرص طریق �لولوج ٕاىل وا�د القفزة يف جمال 
املقاواليت، اح�ا عند� ملدة طوی�  املقاوالت ٔ�ش�نو هو؟ هو �كو�ن احلس

يف التعلمي د�لنا ما ترنبوش التلمیذ ٔ�و الطالب �ىل ٔ�ن �كون عنده حس 
مقاوليت ٔ�و الثقافة املقاوالتیة، وهذا هو اجلهد ا�يل تدار ا�ٓن يف ٕاطار 
النظام البیداغو� اجلدید ال يف التكو�ن املهين وال يف التعلمي دا� حىت يف 

دايئ �ادي یدارو بعض املواد ا�يل تت�اول ما ٔ�مكن �ريب �ىل التعلمي �بت
هاذ روح املغامرة، روح املنافسة، أ�فاكر إالبداعیة، هذیك لكها مدا�ل 
لتمنیة املقاو� و�منیة حس املقاو�، وهذا ٕان شاء هللا �ادي نلقاو الن���ة 

  .د�لو يف القریب ٕ�ذن هللا
القطاع الفال�، القطاع البنيك  ل�س حصی�ا ٔ�ن القطاع البنيك ال ميول

ميول القطاع الفال�، لكن القطاع البنيك �لك، لكن القرض الفال� 
، ..عندو خصوصیات ٔ�نه یذهب ٕاىل ٔ�بعد ماكن ٕاىل البادیة البعیدة ٕاىل

و�ميول متا الفالح الصغري هذا هو إالجيابیة د�لو، ولكن ا�متویل العام د�ل 
  . ميول ٔ�ي قطاع حمتاج ٕاىل ٕا�ادة ا�متویلالقطاع الفال� القطاع البنيك

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ركز �ين �ىل وا�د القضیة د�ل البنوك ال�شار�یة والت�ٔمني 
ال�شاريك ا�يل هو وا�د إالدماج معني، ا�يل هو وا�د النوع د�ل القطاع 

ٔ�بناك وهذا يشء �م يف وا�د املدة  8البنيك ا�يل امحلد � ا�ٓن عند� 
كن �دد من املواطنات واملواطنني ف�ات واسعة مهنم ق�اس�یة، وهذا س�مي

ذوي ق�ا�ات یتحفظون �ىل التعامل �ملعامالت البنك�ة التقلیدیة يف الولوج 
ٕاىل ا�متویل ٔ�یضا عن طریق أ�بناك ال�شار�یة وا�متویل ال�شاريك، وهذا 

  .يشء �م وتیعطهيم حىت هو إالماكنیة د�ل الولوج �لمقاوالت
ن ٔ�قول ا�ٓ�ال د�ل معاجلة طلبات �س��ر، حصیح مرة ٔ�خرى ٔ�رید �ٔ 

ٔ�نه شوف ٔ�� نقول لمك وا�ا تنقولو هاذ اليش اكمل تنقولوه اح�ا واعیني ب�ٔن 
هناك صعو�ت ٔ�ح�ا� يف إالدارة ٔ�ح�ا� صعو�ت، واح�ا نداري هاذ 
الصعو�ت وتن�اولو ما ٔ�مكن تند�لو �ش ميكن یعين ند�لو هاذ الصعو�ت 

  .حنیدوها
لكن الیوم مع املراكز اجلهویة لالس��ر اجلدیدة الصیغة اجلدیدة اليت و 

ٔ�نمت صادقمت �ىل القانون املنظم لها مكؤسسات معوم�ة ذات اس�تقالل مايل 
وٕاداري قادرة �ىل ٔ�ن تت�ذ القرار يف هاذ ا�ال، ؤ�ضیف ٕا�هيا ا�لجنة 
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جلهة الوح�دة اجلهویة املو�دة لالس��ر �ادي تويل حبال الش�باك الوح�د ا
ا�يل تتا�ذ القرار والش�باك الوح�د هو املراكز اجلهویة لالس��ر يف الصیغة 
د�لها اجلدیدة، هذا ٕان شاء هللا، هذا �ادي �سهل كثري من أ�مور 
ود�لنا فهيا وا�د ا�مو�ة د�ل ا�ٓلیات ا�يل �ادي �رفع املس�توى د�لها 

  .او�و�ادي متكهنا �س�تاجب لهاذ احلا�ة �ى املق
املراكز  3املد�ر�ن د�ل  3وقد صادق ا�لس احلكويم يف أ��ري �ىل 

�ویة لالس��ر، و�ادي نصادقو �ىل املد�ر�ن ا�ٓخر�ن تدرجيیا يف لك 
د�ل املراكز اجلهویة لالس��ر، وهذا ٕان شاء  12ٔ�س�بوع حىت �مكلو هاد 

املقاوالت هللا حنن �ىل یقني ٔ�نه �ادي یعطي دفعة �دیدة �لتعامل مع 
  .الصغرى واملتوسطة وولو�ا ٕاىل �س��ر

مرة ٔ�خرى ٔ�رید ٔ�ن ٔ�حيي مجیع أ�خوات وإالخوان احلارض�ن معنا 
ونت�الو شویة �ٔ�مل، وامحلد � راه كنحقق ٔ�مور كثرية �مة وعند� 
صعو�ت، اح�ا واعیني ب�ٔن عند� صعو�ت، ب�ٔن اك�ن مقاولني صغار ٔ�� يف 

، املقاولني الصغار واملتوسطني، ٕاما مجعیاهتم ٔ�و بعض اتصال مس�متر معهم
املؤسسات د�هلم ٔ�و مه ٔ�ش�اص �یلجؤو لنا وكن�اولو ما ٔ�مكن نتفهمومه 
ونتفهمو الصعو�ت ا�يل اكینة �ش نتد�لو لتذلیل ت� الصعو�ت، ود�لنا 

القوانني املالیة �دد من إالجراءات ن���ة هذیك الطلبات د�هلم  3يف هاد 
  .ندمعومه، �ش ميكن تتطور أ�شغال د�هلم �ش

ف�حن واعون وم�صتون هلم و�ادي نواصلو التفا�ل معهم، لكن جيب 
ٔ�ن نقول ٔ�یضا ب�ٔن أ�مور ا�يل تدارت راه امحلد � اكنت ٔ�مور مز�نة 
وج�دة، ووا�دة، ولكن حتتاج ٕاىل معل، و�اصنا نتعاونو �لهيا مجیعا، 

ولكن �اصهم یتعاونو، التعاون بني السلط  الربملان واحلكومة هام سلطتان
كام یقول ا�س�تور ٔ�ن التعاون ب�هنام هو ا�ي ميكن ٔ�ن خيلینا نفعو بالد�، 

  .�ارضا ومس�تق�ال
وبغیت مرة ٔ�خرى ٔ�ن ٔ�شكر الربملان �ىل إالرساع يف ٕاخراج بعض 

�هنا املشاریع د�ل القوانني يف الربملان ا�ٓن �مة �دا، من ب  3القوانني وعندمك 
قانون د�ل �ٓ�ال �س�ت�ابة �لطلبات د�ل املس�مثر�ن، ا�ٓ�ال د�ل 
إالدارة، مجیع الطلبات اليت تصدر إالدارة �ادي یتحط لها �ٓ�ال وخصوصا 

رفعناه ملس�توى قانون اخلاصة �الس��ر، هاد مرشوع القانون ج�ناه اكع 
�ادي جيي  �ش نلزمو به إالدارة ٕالزاما، راه هو اك�ن يف جملس النواب

  .�لس املس�شار�ن
) Crowdfunding(وعند� ٔ�یضا مشاریع قوانني ٔ�خرى حبال هذاك 

ا�يل هو ا�متویل التعاوين، ا�يل هو ٔ�یضا مرشوع قانون عندمك، ٔ�رجو ٔ�ن 
، وٕان شاء هللا �رسعوا به شهر، شهر�ن، خترجو هذه املشاریع د�ل القوانني

ویل املقاوالت الصغرى �ادي تعطي دفعة �متویل �س��رات و�مت
  .واملتوسطة والصغرية �دا ؤ�یضا املقاول ا�ايت

  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

من القطاع البنيك واملايل ٕاىل موضوع �ٓخر اج�عي �م�یاز هذه املرة، 
، الس�یاسة احلكوم�ة املرتبطة املس�نون وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة

  .�ملس�نني وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة
ٔ�س�ئ� يف هذا احملور، سؤال �لفریق �س�تقاليل �لو�دة  3عند� 

والتعادلیة، والثاين لفریق العدا� والتمنیة والثالث �مو�ة الكونفدرالیة 
  .ا�ميقراطیة �لشغل، اللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

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

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
  الس�یدات الوز�رات، 

  أ�خوات وإالخوة
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

عن س�یاسة حكوم�مك املرتبطة �ملس�نني وأ�ش�اص ذوي إال�اقة 
  .�سائلمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .فریق العدا� والتمنیة

  :لس�ید م�ارك مجیيلاملس�شار ا
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات الوز�رات،

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

�سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة عن حصی� س�یاس�تمك يف جمال ا�هنوض 
  .ب�ٔوضاع املس�نني وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .قراطیة �لشغلمجمو�ة الكونفدرالیة ا�مي
  .نفس السؤال، تفضل الس�ید رئ�س احلكومة

  :احلكومة رئ�سالس�ید 
  .�سم هللا

  .شكرا جزیال
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
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  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء واملس�شار�ن احملرتمني،

  .راكتهالسالم �لیمك ورمحة هللا و�
ٔ�عود يف موضوع ٔ�خر، ذو طابع اج�عي هذه املرة، مرتبط ٔ�� 

�لس�یاسة احلكوم�ة املرتبطة �ٔ�ش�اص املس�نني وأ�ش�اص يف وضعیة 
ٕا�اقة، ويه كام تعرفون ٔ�س�ئ� �مة مرتبطة �رشحيتني �متني من ٔ�بناء هذا 

جلهود الوطن، حتتا�ان فعال ٕاىل لك ر�ایة واه�م مس�متر�ن، و�لرمغ من ا
اليت بذلها املغرب يف الس�نوات أ��رية بل م�ذ عقود من الزمن، يف هاذ 
ا�ال، يف جمال ا�هنوض بوضعیة أ�ش�اص املس�نني وا�هنوض ب�ٔوضاع 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، فٕاننا مطالبون الشك �رفع الوترية والز�دة يف 

ة �دیدة وت�ين النتاجئ يف هذا ا�ال، �رب هنج مقارباجلهود لتحق�ق ٔ�فضل 
  .س�یاسات معوم�ة

ويف هذا إالطار، ميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن احلكومة بصدد وضع ا�لمسات 
یتعلق مبنظومة اس�هتداف  72.18أ��رية �ىل مرشوع القانون رمق 

املس�تف�د�ن من �رامج ا�مع �ج�عي وٕ��داث الواك� الوطنیة �لس�الت 
  .يف ٔ�فق ٕا�الته قریبا �ىل الربملان

ة مع ذ�، تعمل احلكومة �ىل تعز�ز م�ظومة امحلایة و�ملوازا
�ج�عیة، ومن هنا اكنت تدارت وا�د املناظرة د�ل امحلایة �ج�عیة 
وس�تعمل �ىل وضع س�یاسة �لحامیة �ج�عیة م�دجمة �روم تعممي التغطیة 
تدرجيیا ل�شمل لك ا�اطر �ج�عیة ولك الف�ات الهشة ومن ب�هنا 

  .س�نني وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقةأ�ش�اص امل 
ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن الرب�مج احلكويم یتضمن �دد �م من التدابري ا�يل 
هتم هاتني الف�تني ال �ا�ة ٕاىل رسدها، ٔ�نطلق م�ارشة ٕاىل احلدیث يف 
احملور أ�ول عن الس�یاسة احلكوم�ة املرتبطة �ٔ�ش�اص املس�نني، ذ� ٔ�نه 

اكنیة �متعنا �متزي �خنفاض ملحوظ يف �س�بة التحوالت ا�ميوغراف�ة والس
  .اخلصوبة وال�سارع يف ش�یخو�ة الساكن

فقد جسل يف هاذ املرا�ل أ��رية ارتفاع مزتاید لعدد أ�ش�اص 
س�نة  80س�نة مفا فوق و 70س�نة مفا فوق و 60املس�نني البالغني من العمر 

والسكىن مفا فوق، ازد�د مضطرد، و�� وفقا لٕالحصاء العام �لساكن 
 3ٕاىل  2004خشص س�نة  376ملیون و �2ددمه من انتقل  2014لس�نة 

يف فرتة ال تت�اوز  %35ٔ�ي �ز�دة  2014ٔ�الف خشص س�نة  206ملیون و
  .س�نني �زادت ٔ�كرث من الثلث 10س�نوات، یعين يف  10

وتعمل احلكومة �ىل ا�هنوض ب�ٔوضاع أ�ش�اص املس�نني من �الل 
ذ� ٔ�ن أ�ش�اص املس�نني ا�ٓن البد من  مج� من أ�وراش، ٔ�ذ�ر مهنا،

س�یاسات �اصة، البد من ٕاجراءات �اصة، البد من اه�مات �اصة، 
ٔ�ن احلاج�ات د�هلم �ىل مجیع املس�تو�ت، �ىل مس�توى امحلایة 
�ج�عیة، �ىل مس�توى التطب�ب والص�ة، و�ىل مس�توى ال�شاط و�ىل 

ات لكها تتغري وخمتلفة مس�توى العالقات و�ىل مس�تو�ت م�عددة، احلاج�

  .عن احلاج�ات يف مرا�ل معریة ٔ�خرى
  :هاذ أ�وراش ا�يل طلق�اها يه اكلتايل

ٔ�وال، ٕاطالق ورش الس�یاسة العموم�ة املندجمة �لهنوض ب�ٔوضاع 
من ا�س�تور ويف ٕاطار  34أ�ش�اص املس�نني، ذ� ٔ�نه تفعیال �لفصل 

احلكومة ورش ٕا�داد هاذ تزنیل احملور الرابع من الرب�مج احلكويم، ٔ�طلقت 
الس�یاسة، س�یاسة معوم�ة م�دجمة �لهنوض ب�ٔوضاع أ�ش�اص املس�نني 
واليت م�تظر مهنا �كون ٕاطار �لت�س�یق بني خمتلف املتد�لني وخمتلف 

  .الربامج يف هذا ا�ال
يف هذا إالطار، مت تنظمي ورشة معل وطنیة يف موضوع حنو ٕاطار 

اص املس�نني �ملغرب، هبدف رصد اسرتاتیجي وطين �لهنوض حبقوق أ�ش�
أ�ولو�ت الكربى انطالقا من ال�شخیص الوطين ؤ��ذا �العتبار 
�لزتامات ا�ولیة يف هذا ا�ال ونظمت �دد من ا�لقاءات ال�شاوریة مع 
خمتلف الفا�لني، قطا�ات حكوم�ة، املؤسسات الوطنیة، اخلرباء، 

�ج�عیة لٔ�ش�اص املس�نني، الباح�ني، امجلعیات املسرية ملراكز الر�ایة 
امجلعیات العام� يف مراكز حامیة أ�ش�اص املس�نني، اكن �ٓخرها یوم 

وا�ي خصص لعرض مضامني الصیغة أ�ولیة  2019یولیوز  16الثال�ء 
�لس�یاسة العموم�ة املندجمة لٔ�ش�اص املس�نني، وذ� بغیة تدق�قها يف 

  .ذ� ا�لقاء ال�شاوري وتدق�ق حماورها
هدف  16من هذه الس�یاسة العموم�ة لٔ�ش�اص املس�نني وتتض

اسرتاتیجي وفق حماور مخسة، حمور الر�ایة الصحیة، حمور امحلایة 
�ج�عیة، حمور توفري ب��ة دامعة لٔ�ش�اص املس�نني، حمور تعز�ز 
املشاركة �ج�عیة والثقاف�ة، ؤ��ريا حمور تطو�ر املعرفة لهذه الرشحية 

  .وض ��ال ال�رشیعي يف جمال أ�ش�اص املس�ننيوحباج�اهتا و��هن
ومن ٔ��ل ٕاغناء مرشوع الس�یاسة العموم�ة املندجمة �لهنوض ب�ٔوضاع 
أ�ش�اص املس�نني، س�مت تنظمي ورشات �ویة ا�ٓن بعد هذه الورشات 
الوطنیة لتوس�یع ال�شاور حولها وتقامس مضام�هنا مع خمتلف املتد�لني، 

دين �و� وذ� يف ٔ�فق املصادقة ا�هنائیة �ىل وخصوصا مجعیات ا�متع امل
هذه الس�یاسة املندجمة اخلاصة هبذه الف�ة، ٕاذا هذا هو إالجراء أ�ول ا�يل 

  .�دم�ا �لیه وٕان شاء هللا �ادي خترج هذه الس�یاسة يف القریب
�نیا، تعز�ز الر�ایة الصحیة لٔ�ش�اص املس�نني، ذ� ٔ�ن هناك �ر�مج 

زارة الص�ة، هيدف ٕاىل حتق�ق مج� من ٔ�هداف وطين �لش�یخو�ة وضعته و 
الصحیة اخلاصة هبذه الف�ة وخصوصا �ىل مس�توى الوقایة من أ�مراض 
و�ريها، �ىل مس�توى الكشف املبكر لعدد من أ�مراض ا�يل �اصة هبذه 
املر��، والكشف املبكر ميكن من الوقایة مهنا، وخصوصا أ�مراض املزم�ة 

  :تابعة واليت ميكن ٕاجاملها ف� یيلوالولوج ٕاىل العال�ات وامل 
التكفل �ٔ�ش�اص املس�نني يف مرافق الر�ایة الصحیة أ�ساس�یة و�ىل 

  صعید املس�شف�ات اجلامعیة واجلهویة وإالقلميیة؛
وضع قوا�د ومعایري ٕا�داث و�دات �اصة بطب الش�یخو�ة لٕالقامة 
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  القصرية؛
إالدر�يس و�دات طب الش�یخو�ة �لك من املس�شفى اجلهوي ٕا�شاء 

  �لق�یطرة ومس�شفى ا�ن البیطار بفاس؛
ٕا�داث و�دة الطب النفيس والعقيل �اص لٔ�ش�اص املس�نني 

  �ملس�شفى اجلامعي �ٔ�مراض العقلیة مبدینة سال؛
املس�نني من س� اخلدمات الصحیة مضن نظام  اس�تفادة أ�ش�اص

ائیة �ملؤسسات الصحیة أ�ولیة و�س�شف" الرم�د"املسا�دة الطبیة 
  العموم�ة؛

ختصیص وزارة الص�ة لغالف مايل س�نوي من ٔ��ل اق�ناء النظارات 
و�ٓلیات السمع لفائدة أ�ش�اص ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، مبن فهيم 

  املس�نني؛
اق�ناء ٔ�دویة مبا فهيا أ�دویة اخلاصة بعالج أ�مراض اخلاصة هبذه الف�ة، 

ة والش�یخو�ة �لمر�� ویمت العمل �الیا �ىل تنف�ذ خمطط وطين حول الص�
وفق مهنجیة �شار�یة تن�ين �ىل مقاربة احلق يف الص�ة  2018-2025

و�ر�كز �ىل �اج�ات أ�ش�اص املس�نني، ا�س�اما مع أ�هداف املسطرة 
  .��طط العائيل من ٔ��ل �ش�یخ سلمي ذي جودة

و�متحور الهدف العام �لمخطط املذ�ور حول حتسني القدرات الوظیف�ة 
 ضامن حصوهلم �ىل �دمات حصیة �س�تجیب الح�یا�اهتم �لمس�نني �رب

  .الرضوریة
ٔ�نتقل ا�ٓن ٕاىل احملور الثالث هو تعز�ز التضامن بني أ�ج�ال وتدعمي 
الر�ایة أ�رسیة �لمس�نني، وذ� من �الل مح� وطنیة لٔ�ش�اص املس�نني 

، ويه ت��ظم هذه 2013مت احلرص �ىل تنظميها س�نو� لك س�نة م�ذ س�نة 
اح�فاء �لیوم العاملي لٔ�ش�اص املس�نني ا�ي یصادف فاحت ٔ�كتو�ر  امحل�

  .من لك س�نة
و�س�هتدف هذه امحل� الوطنیة تعبئة خمتلف الفا�لني من قطا�ات 
حكوم�ة ومجعیات ا�متع املدين و�رباء و�ح�ني وٕا�الم�ني ؤ�ش�اص 
مس�نني لالخنراط يف حامیة هذه الف�ة، وفق نقاش جممتعي ميهد لتوفري 
رشوط الر�ایة الشام� واملندجمة لك�ار السن و�رس�یخ ثقافة التاكفل 

  .والتضامن بني أ�ج�ال
وتتضمن فعالیات هذه امحل� الوطنیة لٔ�ش�اص املس�نني تنظمي لقاءات 
وتنظمي م�ادرات �ویة وحملیة مبختلف �ات اململكة �رشاكة مع التعاون 

متع املدين، ح�ث مت م�ال �الل الوطين واك� التمنیة �ج�عیة ومجعیة ا� 
امحل� الوطنیة اخلامسة اليت انطلقت يف فاحت ٔ�كتو�ر من هذه الس�نة تنظمي 

 50ندوة ومائدة مس�تد�رة وورشات ولقاءات تواصلیة حتس�س�یة،  258
مح� طبیة  25ز�رة م�دانیة ملراكز الر�ایة �ج�عیة لٔ�ش�اص املس�نني، 

  .يف هذا ا�ال
البد ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هاذ القضیة د�ل أ�ش�اص املس�نني  وبطبیعة احلال

حتتاج فعال ٕاىل توعیة وٕاىل اس�مترار يف هاذ القمي ا�يل عند� يف ا�متع د�لنا، 

ا�يل ما ت��ذوش ال املریض النفيس وال الشخص املسن، مع أ�سف، يف 
ثقافات ٔ�خرى الشخص املسن رضوري �اص مييش �لمركز د�ل العجزة ٔ�و 

ملس�نني، اح�ا امحلد �، كام قال �ال� امل� احلسن الثاين هللا �رمحه مركز ا
يف وا�د اخلطاب د�لو مشهور، تیقول اح�ا ما بغی�ش املغاربة ت��داو 
أ�بناء د�هلم یبداو یت�لصو مهنم �ش یدیومه املراكز د�ل الر�ایة 

  .ملغاربة�ج�عیة وال املراكز د�ل أ�ش�اص املس�نني، هذه قمي د�ل ا
و�� ت��لورو وا�د مجمو�ة أ�دوات ملسا�دة أ�رس �ىل �ح�فاظ 
�ٔ�ش�اص املس�نني يف بیوهتم ويف نفس الوقت ر�ا�هتم وتوفري أ�دوات 

  .د�ل هاذ الر�ایة
و�� احملور الرابع هو تفعیل �ر�مج ت�ٔهیل مؤسسات الر�ایة 

ج ٕاىل تقویة و�منیة �ج�عیة املس�تق�� لٔ�ش�اص املس�نني، وهذا حيتا
قدرات هذه املراكز �ىل التكفل �ٔ�ش�اص املس�نني، وذ� من �الل 
�ر�مج ت�ٔهیل مؤسسات الر�ایة �ج�عیة املس�تق�� لهؤالء أ�ش�اص، 

  :س�یاسة، وا�ي �ر�كز �ىل حماور س�تة 2021-2017وهو �ر�مج 
 حمور الت�ٔهیل املادي ملؤسسات الر�ایة �ج�عیة؛

ل املوارد ال�رشیة العام� هبذه املؤسسات من �الل �دد من حمور ت�ٔهی
ا�ورات التكوی��ة، عرشات ا�ورات التكوی��ة يف هذا ا�ال، ؤ�یضا 

 �كو�ن أ�طباء و�كو�ن املمرضني العاملني يف جمال طب الش�یخو�ة؛
حمور معا�رة �دمات مؤسسات الر�ایة �ج�عیة �لمس�نني، یعين 

 ایري دولیة، اليت جيب ٔ�ن ت�س� فهيا هذه املؤسسات؛ٕاجياد معایري وفق مع
و�� هناك وا�د الرب�مج بدٔ��ه من �الل ٕا�داد مرشوع املؤسسة 
يف ٕاطار جتربة، وا�د مؤسسة جتریيب، وبدٔ� يف مخسة مؤسسات منوذج�ة 
يف لك من الر�ط � ا�هنضة، راه ميكن �زروه ممتاز عندو معایري �الیة 

طوان، يف ا�ار البیضاء مركز النور بعني الشق، يف �دا، ويف و�دة، يف ت
سال بوق�ادل، بغیتمك �زرومه، مخسة املراكز ولكن هناك، الیوم معل بعد 

 10ٕاجناز هاذ امخلسة مراكز، هناك معل ملوا�بة مخس مراكز ٔ�خرى بل يه 
  .مراكز ٔ�خرى �اصة هبؤالء أ�ش�اص ٕاما ت�ٔهیال وٕاما ٕا�دا� لهذه املراكز

حلال هذا ت�مت ف�ه الت�س�یق مع �دد من املتد�لني، مؤسسة وبطبیعة ا
محمد اخلامس �لتضامن، امجلا�ات الرتابیة حىت يه عندها دور و�دد من 
املتد�لني ا�ٓخر�ن، وتقوم مؤسسة التعاون الوطين بدور حموري يف هذا 

  ا�ال؛
حمور موا�بة املراكز احملدثة، �الل دمع ٕا�داث املراكز احملدثة مت  -ج

  رص الحئة هاذ املراكز، توفري الرضوریة؛ح
حمور موا�بة املراكز �ري املرخصة �لحصول �ىل الرتاخ�ص، هناك �دد 
من املراكز اكنت ق�ل �اصها تد�ل يف هاذ املعایري �ش یويل الرتخ�ص 

  د�لها وا�مع د�لها؛
  .حمور تنویع اخلدمات لفائدة املس�نني

راكز اجلیدة ذات اجلودة واخلاصة املهم �ىل لك �ال هاذ النوع د�ل امل
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�ٔ�ش�اص املس�نني، وا�يل فهيا املعایري ا�ولیة بدیناها، امحلد �، هباذ 
امخلس املراكز ا�منوذج�ة وس��لوها مراكز ٔ�خرى، عند� الحئة، وس�نعمل 
�ىل تعممي هذا ا�منوذج يف خمتلف أ�قالمي، وهاذي مراكز �مة �دا، وبعضها 

��هنار، �ش �سا�دو أ�رس �یكون �س�تق�ال  �ادي �كون �س�تق�ال
��هنار، بعضها ميكن �كون حىت هاذ �س�تق�ال ��هنار و��لیل تريجع عند 
والدو ويف ا�هنار �او�ين ت�س�تق�لو ف�ه الر�ایة الطبیة وف�ه الرتویض وف�ه 

  .املسا�دة وف�ه حماو� ا�مع النفيس ٕاىل �ٓخره
ه هذیك امجلعیة ی�هنضة راه ت�رشف �ل هذا د�ل � او�ملناس�بة دا� 

ا�يل ملكفة به طب��ة م�خصصة يف طب الش�یخو�ة، طب الش�یخو�ة، 
�دیدة و�مة، ولكن اح�ا �اله ت�ش�ٔو هاذ أ�دوات وهاذ وهذا ٔ�دوات 

  .إالماك�ت يف بالد�
ؤسسات املاملتعلق �رشوط ف�ح  �65.15امسا تزنیل القانون 

یل مضامني هذا القانون املتعلق مبؤسسات �ج�عیة، تواصل احلكومة تزن 
من �الل  2018الر�ایة �ج�عیة وا�ي صدر �جلریدة الرمسیة يف ٔ��ریل 

نص تنظميي، ٔ�ح�ل �دد مهنا  21ٕا�داد النصوص التنظميیة اليت یبلغ �ددها 
 يف ق�د إال�داد، وميكن ٔ�ن ٔ�قول �دد ٕاىل أ�مانة العامة �لحكومة وبعضها

مؤسسة بطاقة  1128ص لها ببالد� تبلغ رخ�ج�عیة املمؤسسات الر�ایة 
مس�تف�دة ومس�تف�د، موز�ة �ىل خمتلف  100296اس��عابیة تصل ٕاىل 

  .�ات اململكة
سادسا، ا�مع املايل املؤسسايت وا�هنوض مببادرات مجعیات ا�متع 
 املدين، بطبیعة احلال هناك رشاكت تقوم هبا الوزارة املعنیة والقطاع املعين

مع امجلعیات املرشفة �ىل هذا النوع من املراكز اخلاصة �ٔ�ش�اص 
ملیون درمه موازاة مع هذا ا�هود املايل  2.2املس�نني، وذ� �لكفة تناهز 

  .والت�ٔطري ا�ي یقوم به التعاون الوطين
سابعا، تطو�ر املعرفة يف جمال طب الش�یخو�ة والتلكف هبذه 

ٔ�ش�اص املس�نني، ذ� ٔ�نه ت�ش�ٔ أ�ش�اص من �الل املرصد الوطين ل
هاذ املركز الوطين لٔ�ش�اص املس�نني، ویتلكف ب�ٓلیات الرصد و�ٓلیات 
الیقظة و�ٓلیات �قرتاح، وهذا اخ�یار اسرتاتیجي معريف ملعرفة واقع 
املس�نني �ملغرب، �ٓفاقهم املس�تق�لیة، �اج�اهتم، �یف تتطور، ٔ��د هذا 

، ها هو وا�ي مت تقدمي 2018املرصد ٔ�ول تقر�ر س�نوي � �رمس س�نة 
حبضور �دد من ممثيل  2019ٔ�كتو�ر  �15الصته يف لقاء ٕاخ�اري یوم 

ا�متع املدين، من املتد�لني من قطا�ات حكوم�ة، من �امعات، مراكز 
البحث، و�ريها، وهو یتضمن بیا�ت شام� حول وضعیة أ�ش�اص 

صحیة، املعطیات املس�نني �ملغرب، املعطیات ا�ميوغراف�ة، املعطیات ال 
الثقاف�ة، املعطیات �ج�عیة، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�مه الت�د�ت املرتبطة هبؤالء 
أ�ش�اص ؤ�یضا �دد من التوصیات هبذا ا�ال، وهذا وثیقة �مة 
وس�یصدر هذا التقر�ر عن املرصد س�نو�، وهذا ٕاضافة نوعیة ٔ�ن �ادي 

ٔ��ن نضع ٔ�قدام�ا، ذا�يش  ميكن لنا نبداو منش�یو بعین��ا مف�و�ني، مبعىن �رى

ا�يل تند�رو �اصو �كون مييش يف �جتاه الصحیح وفق معطیات واقعیة، 
  . �� ٔ�حيي هذا املرصد ؤ�حيي ا��ن �ش�تغلون ف�ه حتیة �اصة

ا�ٓن �ل�س�بة لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة كام تعرفون، أ�ش�اص يف 
يف تصد�ره  ، ح�ث نص2011وضعیة ٕا�اقة حيظون �ه�م �لغ يف دس�تور 

�ىل حظر وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي الس�� �س�ب إال�اقة، وشلك الفصل 
الضامنة أ�ساس�یة �متكني هؤالء أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة من حقوقهم  34

الشام�، ؤ�لزم السلطات العموم�ة بوضع وتفعیل س�یاسة مو�ة ٕاىل 
ون من ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، د�ا ٕاىل ت�ٔهیل أ�ش�اص ا��ن یعان

ٕا�اقة جسدیة وٕا�اقة حر�یة ٔ�و ٕا�اقة عقلیة ٔ�و ٕا�اقة حس�یة وٕادما�م يف 
  .احلیاة �ج�عیة واملدنیة، وت�سري متتعهم �حلقوق واحلر�ت املعرتف هبا

وم�ذ ذ� احلني واحلكومة �ش�تغل، احلكومات السابقة �ش�تغل ٔ�ن 
  .اج�اهتامايش هذا القانون أ�ول ٕالدماج هذه الف�ات و�س�ت�ابة حل

وقد ٔ�ظهرت نتاجئ البحث الوطين الثاين حول إال�اقة �ملغرب س�نة 
ملیون خشص يف  2.3ٔ�ي حوايل % 6.8ٔ�ن �س�بة إالٌ�اقة تصل ٕاىل  2014

وضعیة ٕا�اقة، �ري ٔ�ن هذا البحث ٔ�ظهر مؤرشات ٔ�خرى ذات دالالت 
 ٔ�رس يف املغرب معنیة �ٕال�اقة، كام 4كثرية، مهنا ٔ�ن ٔ�رسة وا�دة من بني 

 60من أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة مه من الف�ة العمریة من  %33تبني ٔ�ن 
  .مفا فوق

وكام ال خيفى �لیمك فٕان إال�اقة ل�ست مشلكة فرد فقط، بل يه 
مشلكة ٔ�رسة �ٔ�ساس، �اكملها، ٔ�ن وجود خشص يف وضعیة إال�اقة ب�ٔرسة 

رسة �لك سواء عند م�الده ٔ�و �ك�سابه لهذه إال�اقة �الل ح�اته، فٕان ا�ٔ 
مكو�هتا ونظا�ا وتفا�الهتا وقميها و�القاهتا تت�ٔ�ر بذ�، وینعكس �لهيا ذ� 
سلبیا، سواء من الناح�ة �ق�صادیة ٔ�و من الناح�ة النفس�یة ٔ�و من الناح�ة 
�ج�عیة ٔ�و �ىل مس�تو�ت ٔ�خرى، ومن هنا رضورة �ه�م هبذه 

  :لیةالرشحية املهمة وهذا ما ٔ�وجزه يف احملاور التا
احملور أ�ول، الس�یاسة العموم�ة املندجمة �لهنوض حبقوق أ�ش�اص يف 
وضعیة ٕا�اقة، ذ� ٔ�ن احلكومة معلت �ىل اع�د الس�یاسة العموم�ة 

 �10ىل مدى  2025-2015املندجمة �لهنوض �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة 
س�نوات اليت ٔ��دت وفق مهنجیة �شار�یة مع م��لف الفا�لني تتضمن 

ٕاسرتاتیجیة، رافعات عرضانیة هتم خمتلف ا�االت ذات التد�ل  رافعات
أ�فقي �تلف القطا�ات احلكوم�ة ورافعات موضو�اتیة هتم جماالت مرتبطة 
�خ�صاصات قطاعیة، ٕاضافة ٕاىل رافعات �لحاكمة هتم التدابري وا�ٓلیات 

  .لت��ع تنف�ذ وتقومي الس�یاسة العموم�ة
یاسة املندجمة من �الل خمطط العمل وتواصل احلكومة تزنیل هذه الس� 

 6قطاع حكويم، یتضمن  24ا�ي سامه يف ٕا�داده  2021-2017الوطين 
تدبري مع مؤرشات لق�اس  419مرشوع،  150ورش،  24حماور �لتد�ل 

إالجناز وأ��ر والقطاع املسؤول عن التزنیل والربجمة الزم�یة وخمتلف أ�مور 
  . الرضوریة
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فرتة الزم�یة لهذه الس�یاسة، ما يه إالجنازات بعد حوايل س�ن�ني من ال
  .وما يه النتاجئ؟ هذا جمال احملور الثاين

تزنیل القانون إالطار املتعلق حبامیة حقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة 
  . وا�هنوض هبا

یتضمن القانون إالطار ا�ي كام قلت صدر يف اجلریدة الرمسیة، هذا 
ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ا�ي صدر يف القانون إالطار املتعلق حبامیة ا�ٔ 

�شلك ت�ٔطري �ام لتد�ل ا�و�، وتبارش  2016اجلریدة الرمسیة يف ماي 
  .العدید من القطا�ات تزنیل مق�ضیات هذا ا�طط

من القانون إالطار  �6لثا، ٕارساء نظام ��مع �ج�عي، تلزم املادة 
� أ�ش�اص يف وضعیة ��و� �رشاكة مع املؤسسات وامجلعیات املهمتة بقضا

ٕا�اقة بوضع نظام ��مع �ج�عي وال�شجیع واملساندة لفائدة أ�ش�اص يف 
  .وضعیة ٕا�اقة بتقدمي خمتلف ٔ�نواع ا�مع واملسا�دة �ج�عیة

ويف ٕاطار تفعیل مق�ضیات هذا القانون إالطار، تعمل احلكومة �الیا 
شجیع واملساندة لفائدة �ىل ٕا�داد دراسة بوضع نظام ��مع �ج�عي وال� 

أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ؤ�رسمه وحتدید خمتلف مكو�ت ا�مع 
واملس�تف�د�ن ورشوط مسطرة �س�تفادة والفا�لني أ�ساس�یني املعنیني 
بتدبري هذا النظام وٕا�راز منط احلاكمة املعمتد يف تدبري ا�مع ومصادر ا�متویل 

نظام، كام تعمل �ىل ٕا�داد يف ٔ�فق ٕا�داد النص ال�رشیعي اخلاص هبذا ال 
النص التطبیقي اخلاص بوضع رشوط ومسطرة �س�تفادة من بطاقات 

من  �23اصة لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة كام هو م�صوص �لیه يف املادة 
  .القانون املذ�ور

ا�ٓن ما يه �رامج التكفل �ج�عي واخلدمات املو�ة لفائدة 
  أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة؟

  .امج املدر�ة يف صندوق دمع ال�سك �ج�عيهناك ٔ�وال الرب 
هذا الصندوق دمع ال�سك �ج�عي ف�ه شق مرتبط ��هنوض 
ب�ٔوضاع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة �ٓلیة �مع ٕادماج هؤالء أ�ش�اص، 
ٕادما�م �ج�عي، وٕادما�م �ق�صادي، وٕادما�م الثقايف والتعلميي، 

لتد�ل من ب�هنا توفري اق�ناء أ��زة وذ� من �الل �دد من �ٓلیات ا
اخلاصة واملسا�دة التق�یة، حتسني ظروف متدرس أ�طفال يف وضعیة 
ٕا�اقة، �شجیع �ندماج املهين وأ��شطة املدرة ���ل، املسامهة يف وضع 

  .وت�سري مراكز �س�تق�ال
 508وقد بلغ دمع صندوق ال�سك �ج�عي لهذه الف�ة ما یفوق 

  :واليت تتوزع �ىل ا�االت التالیة 2018-2015 �الل ملیون درمه
جمال اق�ناء أ��زة اخلاصة واملعینات التق�یة، وهذا يف خمتلف أ�قالمي، 

 ٔ�لف خشص تقریبا اس�تفادوا من هذه اخلدمة؛ 30
جمال حتسني متدرس أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة، هذا �اص �لتعاون 

من  2009ٔ�لف خشص يف  15 الوطين �یدمع هاذ أ�طفال �ش یدرسو،
مهنم من إال�ث، وميكن ٔ�ن  %35الف�ات الهشة �س�تف�د من هذا ا�مع، 

د�ل هاذ صندوق ال�سك �ج�عي  2015ٔ�قول ب�ٔن هاذ ا�مع انتقل من 
اكنت  2015ف� خيص ا�هنوض ب�ٔوضاع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، يف 

 ؛2019س�نة ملیون درمه  137ملیون درمه، الیوم قفز ٕاىل  16
جمال �شجیع �ندماج املهين وأ��شطة املدرة ���ل لفائدة أ�ش�اص 
يف وضعیة ٕا�اقة، یقوم التعاون الوطين ٔ�یضا بت�س�یق بطبیعة احلال مع 
م�د�لني �ٓخر�ن بدمع أ��شطة املدرة ���ل لفائدة هؤالء أ�ش�اص، 

�ات من املس�تف�د�ن، وال �ا�ة ٕاىل عرض الف  %32شلكت ال�ساء �س�بة 
ٕا�اقة �اصة .. د�ل إال�اقة ا��ن اس�تفادوا مهنا، لكن إال�اقة ا�هنیة 

 تقریبا من املس�تف�د�ن؛ %13اس�تفادت من 
جمال ٕا�داث ٔ�و هتیئة ٔ�و جتهزي مراكز مسا�دة وتوج�ه أ�ش�اص يف 

مت ٕاطالق ورش ٕا�ادة وجتهزي مراكز  2016وضعیة ٕا�اقة، م�ذ س�نة 
ما اكنوش هاذ  2016عیة، من ق�ل �لتوج�ه ومسا�دة أ�ش�اص يف وض 

 2016مركز �لتوج�ه واملسا�دة ٔ��شئ م�ذ  77املراكز موز�ني، عند� ا�ٓن 
ٕاىل الیوم يف �دد من أ�قالمي، وميكن ٕا�شاء مراكز ٔ�خرى، الهدف من هاذ 
املراكز هو ٔ�ن جيد أ�طفال ٔ�و أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة خماطب حميل 

�ريس م�حرك مايش رضوري جيي حىت قریب مهنم، حبال د� وا�د بغا 
�لر�ط، من ق�ل اكن �اصو جيي حىت �لر�ط، د� ميكن ٔ�ن یطلب هذه 
اخلدمة ٔ�و هذا ا�مع سواء التقين، سواء ف� خيص التكو�ن، سواء ف� 
خيص يف ا�راسة، سواء ف� خيص، ميكن ٔ�ن یطلبه م�ارشة من هذه املراكز 

مركز هذا مايش  27قالمي اململكة، اليت يه مراكز موجودة يف �دد من �ٔ 
 سهل يف ظرف ثالث س�نوات تقریبا؛

جتوید �دمات التكفل �ج�عي، ؤ�یضا یمت العمل �ىل جتوید �دمات 
مؤسسات الر�ایة �ج�عیة وتق�یهنا، كام مت ٕاطالق �ر�مج لتكو�ن مدراء 

 مراكز اس�تق�ال أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف ٕاطار مرشوع املؤسسة؛
و�ربیة وتعلمي أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، هذا وا�د الرب�مج  دمع

�اص، �يل ذاك الرب�مج ا�يل قلناه ذاك الطبقات الهشة �یقوم التعاون 
الوطين بدمعهم م�ارشة وبت�س�یق مع املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ٔ�و بعض 

�مج د�ل املتد�لني ا�ٓخر�ن، د� هذا يف املدرسة العموم�ة، معوما بدٔ�� �ر
ا�مج "دمع �ربیة وتعلمي أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وهو ما �سمى 

  ".املدريس
و�� قامت وزارة الرتبیة الوطنیة ٕ��داد إالطار املرجعي �لرتبیة 

، هاذ إالطار 2019ا�اجمة لفائدة أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة صدرت س�نة 
 700يل ا�ٓن عند� املرجعي هو �م �دا ٔ�نه �شلك وا�د إالطار ا�يل �ی�

قسم ا�ٓن داجمة فهيم ٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة، وهذا �ادي نطوره، ٕاضافة 
ت�سري �ك�یف �م��ا�ت إالشهادیة  2013ٕاىل ٔ�نه ٔ�د�ل ٔ�ول مرة س�نة 
 .لفائدة التالم�ذ يف وضعیة ٕا�اقة

ا�يل يه تن�اولو حنرصو �لهيا ودا�  %7ف� خيص ال�شغیل ٕاضافة ٕاىل 
تد�ل هاذ أ�مر د�ل دعوة الش�باب ا�يل ت��قدمو ا�يل  مجیع إالدارات
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عندمه إال�اقة ٕاىل إالدالء �شواهدمه ٔ��دثنا هاذ املباراة املو�دة اخلاصة 
 50بتوظیف أ�ش�اص يف وضع ٕا�اقة، الس�نة املاضیة اكنت ٔ�ول مرة 

م�صب، الیوم ٔ�طلق�ا طلبات الرتش�ی�ات لهذه  200م�صب، هاذ الس�نة 
ت الرتش�ی�ات لهذه الف�ة ٕان شاء هللا �ادي �س�مترو يف الف�ة، وهاذ طلبا

 .م�صب س�نو� م�اراة �اصة لهذه الرشحية املهمة 200هاذ 
ٕاذن هناك �دد من إالجراءات �ري املس�بوقة، ٔ�ول مرة كنبداوها �لف�ة 

  .أ�وىل و�لف�ة الثانیة
  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  . ید رئ�س احلكومة احملرتمشكرا الس� 

ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الرئ�س، ؤ�عطي اللكمة 
ٔ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید 

  .الرئ�س

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

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٕ�معان �لتد�ل د�لمك القمي خبصوص العنایة �ملس�نني  يف احلق�قة اس�متعنا

وأ�ش�اص ذوي إال�اقة ٔ�و �ح�یا�ات اخلاصة، سؤايل ا�ٓن س��كرر مرة 
ٔ�خرى، هل ما رسدمتوه الیوم الس�ید رئ�س احلكومة ق�ل قلیل ؤ�تعبمت 
ٔ�نفسمك برتدیده وقراءته رمغ خضامة اللكامت واملصطل�ات، واش اح�ا الیوم 

هاذ الناس املس�نني وذوي �ح�یا�ات اخلاصة �ادي �س�تافدو  مق�نعني ٔ�ن
  .يش �ا�ة، اك�ن يش �ا�ة ملموسة

اح�ا هنا الیوم امسحوا يل، ت�ٔكدو ٔ�ن �يم ما فهيش مزایدة س�یاس�یة، 
ت�ٔكدو الیوم ٔ�ننا ت��لكمو بوا�د الرصا�ة ا�يل �هتم بالد�، ت�ٔكدو الیوم 

عامل ا�يل تتقومو هبا ٔ�و قامت الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ننا ما غنحبطوش ا�ٔ 
  .هبا ٕادارة التعاون الوطين ٔ�و وزارة من الوزارات

الواقع الیوم، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، هاذ املسن ال ماكن � يف 
ا�متع، لك مزنل، لك ب�ت يف املغاربة الیوم عندو مسن، الوضعیة 

يل اعتىن به، فعال �ج�عیة هشة، القدرة الرشائیة مزریة، ٔ�رى لنا �ري ا�
ها ٔ�ن� درتو لنا هاذ دور الر�ایة وإالیواء واخلريات، ؤ�ج�و نطلو �لهيا �یف 
دا�رة، واش هذوك الناس ا�يل ت�سريوها ٔ�كفاء واش عند� ٔ�طباء اكف�ني 

  اخلاصني �ملس�نني؟ واش اك�ن يش عنایة؟
 les)ٔ�رى لنا لك وا�د عندو مسن يف ا�ار یقابلو �ري حشامك ب 

couches) ملالكة، �لطریقة راه حلد السا�ة مازال ما لق�ناش ملا ، ��وا�
نصبو ٕالیه، هاذ السؤال د�ل املس�نني ما كناش نطرحوه الس�ید رئ�س 
احلكومة، ما كناش نطرحوه �ون اكن وا�د النوع د�ل التاكفل �ج�عي 

�يل ما بني أ�رس، الیوم أ�رس ٔ�صبحت يه ا�يل كت��قم من هذاك املسن ا

اليش ك�سمعوه وك�شوفوه يف اجلرائد وكنلمسوه يف  ذقریب د�لها، وها
  .ا�متع

الیوم الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن هاذوك إالخوان ا��ور مهنم تیخرجو 
�لزنقة، ورامه �السني �یلعبو الضامة، الوقت الثالث ما د�ر�ش �لیه، 

حنبطوش الوقت الثالث ما اهمتیناش به، اح�ا ما كنلومومكش �ش ما 
العمل د�لمك ونقولو ٔ�س�یدي ٔ�ش�نو، ولكن ما جيب ٔ�ن یقال، الیوم املس�نني 

  .نبقاوشاي نفكرو فهيمرمحة هللا �لهيم ماتوا وما 
 ن ٔ�دمي أ�رض ٕاالظخفف الوطء ما �ٔ "�یف �یقول ٔ�بو العالء الشاعر، 

امللیون د�ل  3، معىن راه اح�ا� العدد �یتاك�ر، "من هذه أ�جساد
لواه راه اك�ن ٔ�رقام، ٔ�رقام الس�ید  ح�ا� تنقلبو الر�ایة �ج�عیةاملس�نني وا

رئ�س احلكومة احملرتم ورامك طب�ب، ٔ�رقام ال تغين من جوع، ٔ�رقام راه 
الوضعیة مزریة وال طلینا �ىل اخلري�ت، هرضيت لنا �ىل �ني الشق، �اد 

ا�يل ٔ�حصاب البارح الفضاحئ، حىت هاذوك ا�متع املدين ا�يل �لكفو راه هام 
الو�ء، ٔ�ن حىت املزيانیة ا�يل تتجهيم راه �متيش، اك�ن دمع من اخلارج �یجي 

  .لهذه اخلري�ت ال یرصف بوا�د الطریقة ا�يل يه معقو�
ٕاذن املسن ٔ�و أ�رقام الس�ید رئ�س احلكومة راه حلد السا�ة مل ولن 

من  ختدم هذه املصل�ة، �اصنا ٕا�ادة النظر من �دید وٕا�ادة التفكري
  .�دید

�ادي �رجع �وي إال�اقة، فني يه ذیك بطاقة املعاق؟ فمي يه الوعود 
د�ل الوظیفة ا�يل �ادي ند�لو املعاق، املعاق الیوم،  %7د�لنا بذیك 

هذاك املكفوف ا�يل كنلقاوه ها ا�يل بغا ی��حر، ها ا�يل بغا حيرق راسو، 
الواقع الس�ید رئ�س الیوم اكنوا دا�ر�ن �ادي یوقفو وقفة اح��اج�ة، هذا 

احلكومة احملرتم، ٔ�� ما كنفرت�ش وكنقول، ما �شم�ٔزش، �لعكس الس�ید 
  .رئ�س احلكومة ٔ�� كنصار�ك

واح�ا� �حزب �س�تقالل مس�تعد�ن نعاونو ما كنحبطوش، فقط 
كنقولو لمك ٔ�ن هذیك قانون إالطار حلد السا�ة ما �ن ف�ه ٔ��ر، جمرد �م، 

�ري الهدرة، ٕاوا فني هو هاذ ال�م، ٔ�ش�نو " نیغاس اوال، نیغاس ٔ�مقوم"
در�؟ ٔ�عطینا يش �ا�ة ملموسة �لكف�ف، واش د�ر� �لیه؟ اعتن��ا به؟ 
راه أ��لبیة �السني، هاذیك در� ٕا�انة لف�ات، �الش ما ند�روش ٕا�انة 

  �لمعاق؟
ٕاذن كنظن �الش ما ند�روش ٕا�انة �لمعاق، ٔ�� ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى قول 

". ربنا �ٓتنا من �نك رمحة ويهء لنا من ٔ�مر� رشدا:" ىلهللا س�ب�انه وتعا
  .صدق هللا العظمي

  .والسالم �لیمك

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة
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  :م�ارك مجیيل الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
امل والربامج اليت سطرهتا حكوم�مك ومن ورا�مك يف البدایة ننوه �ٔ�ع

  .وزارة أ�رسة والتضامن
وتفا�ال مع املعطیات الرمقیة اليت ذ�رمتومه لنا، �س�بة املعاقني يف املغرب، 

امللیون  3نبدا �ملس�نني عفوا، �س�بة املس�نني يف املغرب تصل ٕاىل �دود 
 10ٕاىل  امللیون �ادي ميكن توصل 3، هاذ 2014يف ٕاحصائیات د�ل 

، ٕاذن عند� وا�د الرتامك �بري د�ل %23، ما معد� 2050امللیون يف ٔ�فق 
  .املس�نني، اح�ا ٔ�مام مفرتق طرق لوضع ٕاسرتاتیجیة �لعنایة هبذه الف�ة

رمغ ا�هودات اليت سطرهتا وزارة أ�رسة والتضامن ويه یعين 
 جمهودات ج�ارة ومحمودة، ولكن هذه ا�هودات تبقى دون املس�توى

املطلوب، ٔ�ن العدد هنا �رامك، وهاذ الرتامك ما �اش ولید الیوم، هذا �رامك 
د�ل حكومات سابقة، لكيش �اصو یعرتف هبا مايش الیوم وصل هاذ 

  .العدد، ومايش الیوم تنوصلو لهاذ الوضعیة ا�يل �ري مرضیة
هذا �رامك نطلب م�مك الس�ید رئ�س احلكومة، واح�ا ت��لكمو �ىل ا�ور 

مؤسسة،  62لر�ایة، هاذ ا�ور د�ل الر�ایة ما تت�اوزش تقریبا د�ل ا
مبعىن ٔ�ن وا�د ال�س�بة �برية  5029و�دد املس�تف�د�ن مهنا ما ت���اوزش 

من املس�نني ت��قى هاذ القمي د�ل التضامن والتاكفل، هاذي وا�د اخلصال 
ما  محیدة یعزت هبا الشعب املغريب، وتعزت هبا أ�رس املغربیة، وٕاال یعين

�اد�ش نلقاو �وارث �برية، هاذي قمي نعزت هبا و�كرسها و�رخسها بني أ�رس 
  .املغربیة

ومن هاذ الباب، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�� ٔ�دعو ؤ�� عضو يف ا�لجنة 
د�ل التعلمي، ٔ�دعو إالخوان زماليئ يف ا�لجنة د�ل التعلمي �ش �رسعو يف 

 2015الصحیة �لوا��ن، من املصادقة �ىل مرشوع القانون د�ل التغطیة 
وهو ح��س عند� يف جملس املس�شار�ن و�يق حلد السا�ة ما خرجش، 
والوا��ن تید�لو مضن املس�نني، بغینا حىت اح�ا هاذ الوا��ن �ر�او بوا�د 

  .التغطیة حصیة وتد�ل مضن یعين الر�ایة �ملس�نني
  الس�ید رئ�س احلكومة،

وز�دة �ىل الربامج ا�يل سطرمت، �ل�س�بة لهاذ الف�ة هاذي ٔ�� ٔ�دعومك 
ٕاىل إالرساع يف س�یاسة وطنیة لٔ�ش�اص املس�نني واع�د ٕاطار تنظميي 
لتد�ل ا�و� وا�متع املدين ا�ي یقوم ٔ�یضا مبهام �برية، ٕاذ وضع ٕاطار 

  .قانوين �اص بضامن حامیة حقوق أ�ش�اص املس�نني
  الس�ید رئ�س احلكومة،

 اخ�صاص يف الش�یخو�ة، �لام ٔ�ن يف تتلكمو �ىل أ�طباء ا�يل عندمه
ٔ�طباء ا�يل م�خصصني يف طب الش�یخو�ة،  9املغرب ا�ٓن راه عند� �اله 

ندعومك يف هذا الباب ٕاىل تدارك هذا اخلصاص وتوفري وا�د ب��ة �رشیة 
  .وكذ� مادیة �ملس�شف�ات �لعنایة �لش�یخو�ة

يف وضعیة �رجع ٕاىل احملور الثاين اخلاص �لوضعیة د�ل أ�ش�اص 
  .ٕا�اقة

هاذ أ�ش�اص، الس�ید رئ�س احلكومة، وضعیة إال�اقة مل �كن �اجزا 
ٔ�و مانعا من ابتاكرات، من ٔ�داء، من تفا�ل، هاذ املعاقني تنلقاو عندمه 
بعض الكفاءات یقل نظريها عند أ�سو�ء، ٔ�و أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة 

كون یقل ٔ�ح�ا� �ش �كون م�ضبط مع املصطلح، تنلقاو عندمه كفاءات تت
  .نظريها عند أ�سو�ء، و�� جيب العنایة هبذه الف�ة، وا�د العنایة �اصة

أ�رقام ا�يل ت��لكم �لهيا البحث الوطين ا�يل قامت به الوزارة املعنیة 
ٔ�عطت مجمو�ة دأ�رقام، ٔ�� فقط تنذ�رمك ب�ٔن هناك بعض أ�رقام يش شویة 

ناس ا�يل عندمه ٕا�اقة، مبعدل ٔ�ن من ال  %6.8مس�تفزة، ٕاىل �لكمنا �ىل ٔ�ن 
أ�رس اكینة ٔ�رسة معنیة �ٕال�اقة، ولهاذ إال�اقة ٔ�ح�ا� تتلقاها من  4لك 

ضعیفة ٕاىل م�وسطة ٕاىل معیقة، اح�ا ت��غیو العنایة �لك أ�ش�اص يف 
  .وضعیة ٕا�اقة، ولكن ا�يل عندمه ٕا�اقة معیقة �اص العنایة هبم ٔ�كرب

وه يف هاذ الباب ٕاىل تفعیل الرب�مج ولهذا، الس�ید رئ�س احلكومة، نن
الوطين �لرتبیة ا�اجمة ا�يل ٔ�طلق�ه وزارة الرتبیة الوطنیة ا�ٓن يف ٕاطار تلقي 
طلبات التك�یف �ل�س�بة �لتالم�ذ املرتحشني واملرتحشات الج�یاز 

  .�م��ا�ت إالشهادیة، سواء أ�حرار مهنم وال املمتدرسني
ءات الالزمة ٕالجناح املبادرة الوطنیة وكذ� تنوهو ٔ�یضا �ختاذ إالجرا

م�صب، فقط �متىن ٔ�ن �رتفع هذا العدد يف املزيانیة  200املو�دة لتوظیف 
، �لام ٔ�ن معدل البطا� عند 2019هاذي اكنت يف  200، 2020د�ل 

  .داملرات 4وهو ٔ��ىل  %47.65 أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة تصل ٕاىل
ومة بغینا هاذ احلد أ�قىص د�ل اح�ا بغینا �ملناس�بة الس�ید رئ�س احلك

التوظیف د�ل هاذ الناس �اصو یرتفع، ما یبقاش �د ٔ�قىص د�ل السن، 
�ش ميكن �سمح لهذاك الرتامك ا�يل تیوقع عند هاذ أ�ش�اص يف وضعیة 
ٕا�اقة ميكن �سامهوا يف املباراة أ�وىل والثانیة والثالثة، كام واقعة ا�ٓن 

س�نة، �ل�س�بة  50رفع د�ل السن د�ل �ل�س�بة �لمتعاقد�ن فذاك ال
  .لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ما �كو�ش عندمه �د ٔ�قىص

  الس�ید رئ�س احلكومة،
حنن يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، �رى ٔ�ن ٕادماج 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف خمتلف م�ا� احلیاة ینطلق من توفري تعلمي 

ا�ل كام ذ�رمت يف العرض د�لمك للك مر�� من مر و�كو�ن م�اسب 
  .السالف

ولهذا الس�ید رئ�س احلكومة، فضال عام ذ�رمت من �رامج ندعومك ٕاىل 
من  12وكذ� مق�ضیات الفصل  97.13تفعیل مق�ضیات القانون إالطار 

ا�س�تور، اع�د التوظیف اجلهوي، ٔ�یضا تفعیل البطاقة د�ل املعاق، فعال 
هيا �دمات ال �س�تف�د مهنا ٔ��د، ٕاىل �دود اكینة بطاقة فهيا مق�ضیات، ف

�لمنا ال �س�تف�د مهنا ٔ��د، هاذ البطاقة �اصها تفعل و�اص تفعل 
  .اخلدمات د�لها
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كام ال یفوتنا إالشارة هنا ٕاىل دمع و�شجیع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة 
�اميل املشاریع، اك�ن �س يف وضعیة ٕا�اقة عندمه مشاریع، ولكن اك�ن 

يل هو توفري معایري د�ل مقرات لهذه املشاریع، �متناو م�مك وا�د احلاجز ا�
  .ٔ��مك �رفعو هاذ املعیار د�ل املشاریع من ٔ��ل دمعهم ومسا�دهتم

  .شكرا لمك

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

تفضيل الس�یدة . اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل
  .الرئ�سة

  :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  ..يف احلق�قة �ل�س�بة لهذا املوضوع
  .الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�لكممك

ٕاذن �ل�س�بة ملوضوع املس�نني والعنایة �ٔ�ش�اص املس�نني، ف�ٔ� ال 
ٔ�تفا��ٔ ٔ�ن س�یاس�تمك م�سجمة يه س�یاسة لیربالیة م�وحشة، الهدف د�لها 

ا�ات �ج�عیة حبال التعلمي، حبال هو إالنفاق ٔ�قل نفقة يف لك القط
  .الص�ة، حبال النقل، لك ما هو اج�عي ف�ٔنمت ال تعطونه ٔ�یة ٔ�مهیة

�ل�س�بة لٔ�ش�اص املس�نني س�یدي راه فهيم الناس ٔ�نت هرضت �ىل 
ف�ة ا�يل يه عندها وا�د احلاج�ات �اصة، وا�يل فعال هناك مشلك د�ل 

مؤسسة ا�يل اكینة ويه يف  60ا�دة والب��ات التحتیة ا�يل تتقولو ب�ٔهنا م�و 
  .وضعیة �رتئة

�ل�س�بة كذ� �لت�ٔطري فأ�ش�اص ا��ن مه �رافقون و�ش�تغلون يف 
�ىل التكو�ن اخلاص �ل�س�بة �لعنایة هذه املؤسسات ال یتوفرون 

�ٔ�ش�اص املس�نني، �ل�س�بة كذ� لمك نعم الوزارة عندها �زاف الرتامك 
ندوة  283ف� هو كتايب، الرتامك يف الندوات، �رامك ف� هو شفوي، �رامك 

  .(les spots publicitaires)هناك املرصد، هناك ا�لقاءات، هناك 
ولكن �ىل مس�توى الواقع، �ىل مس�توى العنایة احلق�ق�ة ما اكینة حىت 
�ا�ة، وخصوصا ٔ��مك تعتربون ٔ�ن الشخص املسن هو وا�د الشخص ا�يل 

  .عندو �اج�ني يه أ�لك والرشب
س�یاس�تمك، الس�ید رئ�س احلكومة، رضبت القدرة الرشائیة د�ل الناس 
املس�نني ٕ�صالحمك �لتقا�د ا�ي ٔ�طال القدرة الرشائیة �لمتقا�د�ن، 
س�یاس�تمك �ج�عیة س�یدي، يه اليت ا�ٓن �رید ٔ�ن تترصف و�س�ت��ح 
مدخرات املتقا�د�ن، وا�يل هام مازالني كتق�طعو هلم من أ�جور د�هلم مع 

مل ٔ�هنم اكنوا �یعطیو الرضیبة �ىل ا��ل، وا�ٓن ٔ�نمت �س�ت��حون معاشاهتم الع
بدون حاكمة، ٔ�نه یتطلب ٔ�ن �كون هناك حاكمة و�كون، ٕاذا كنمت �غیني 
تق�سو هذه املدخرات د�ل املتقا�د�ن ٔ��مك ت�شاورو مع الهیئات املنتخبة 

  .اليت متثل هذه الف�ة

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
ٔ�ن� قلتو ب�ٔن هناك وا�د ا�ميوغراف�ة راه فعال، ها ٔ�ن�  أ�دویة ا�ٓن

حىت ا�ٓن �ل�س�بة لس�یاسة التوظیف، شفت املتعاقدون احلالیون ا�يل 
كتوظفو يف الرتبیة الوطنیة وا�يل �غیني توظفومه يف قطا�ات ٔ�خرى فهام 

شة، ٔ�ن التقا�د ا�يل �ادي مرشوع هشاشة، مس�نون یع�شون هشا
لیه هو تقا�د لن ميكهنم من القدرة الرشائیة، املس�نون �یحصلو �  �كونو

املغاربة ٔ��لهبم يف القطاع �ري املهیلك، املس�نون املغاربة مك اكن بودي س�یدي 
ٔ�ن ٔ�قول � ش��ا یفرح�ا مجیعا، مك كنت ٔ��مل ٔ�ن ٔ�قول � �ىل ٔ�ن الناس 
املس�نني املغاربة یع�شون ظروف ٕا�سانیة، ٔ�� نوریومه � يف أ�سواق، 

  .ع�شون يف القطاع �ري املهیلك بت�ارات ا�يل م�ين �لهيا هو هذای 
�ل�س�بة �لتاكفل العائيل، راه البطا� ما بقا�ش خملیة التاكفل العائيل، 

مو وخوالو حىت وا�د ما �ره هيز وا�یه وعام راه الناس ما �ره�ش،
ه و�دودو فوق كتافو، ولكن القدرة الرشائیة ما اكیناش، اكینة البطا� را

هذاك املسن املتقا�د هو ا�يل �یكون مع�ش �ائالت، هذه يه الس�یاسة 
  .�ج�عیة لمك الس�ید رئ�س احلكومة

د�ل م�ظمة  156ولهذا، حنن نطالب م�مك ٔ�ن تصادقوا �ىل اتفاق�ة 
العمل ا�ولیة اليت تتلكم عن أ�ش�اص ذوي املسؤولیات العائلیة، وعندما 

فه�ي املسؤولیات العائلیة د�ل أ�ش�اص نتلكم عن املسؤولیات العائلیة 
  ..ذوي إال�اقات وأ�ش�اص املس�نني، وكنت ��ة نقول هلم �الش �ل�س�بة

دقائق يه حرمان  4دقائق �ري ممك�ة،  4امسح يل الس�ید الرئ�س، 
ا�قائق  4مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل من التعبري عن �ٓراهئا، 

  ٔ�ش�نو يه؟ 
يف التعاقدات أ��رية حرم�و املعاقني من ٔ�هنم يف ٕاطار ٕاذن �ل�س�بة لمك 

  ..الصفقات ا�يل عقدتو زولتو هلم بطائق النقل ا�اين ا�يل اكنت عندمه

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا، شكرا الس�یدة الرئ�سة

ا�قائق هذا هو نص�ب ا�مو�ة �الس��اد �ىل ذاك اليش ا�يل عند�  4
  .يف النظام ا�ا�يل

ئ�س احلكومة احملرتم �لرد �ىل التعق�بات ا�يل اس�متعنا تفضل الس�ید ر 
  .ٕا�هيا يف �دود ما تبقى من الوقت

  :احلكومة رئ�سالس�ید 
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ�� ٔ�س�تغرب مما یقو� أ�خ الكرمي
، كنمت 7/92، القانون الثاين 5/81القانون أ�ول د�ل إال�اقة صدر يف 

لبطاقة �الش ما خرج�وهاش ا�هنار س�نة، طیب هذه ا 22يف احلكومة 
أ�ول؟ �الش ما درتوش هذه املراكز د�ل ر�ایة املس�نني؟ و�ون بداو 

  .40نولیو  30ذیك السا�ة و�ون اح�ا دز� من 
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ا�ٓن ٔ�قول، ما قلته ل�س �ما، هو معل ؤ�� قلت لمك فني اك�ن 
  .املركز، ومش�یو شوفوه وج�و، وجني �ين ونذا�رو، هذه النقطة أ�وىل

النقطة الثانیة ٔ�� ٔ�عتذر ا�ٓ�ء املغاربة ال �زالون یعتنون ب�ٓ�هئم ؤ��اهتم 
بل و�داهتم، ولكن اح�ا �اصنا العنایة جتي حىت من الربملان، ٔ�� ٔ�طلب 
املصادقة �ىل مرشوع القانون د�ل التغطیة �لوا��ن ا�يل �ادي یعين �ىل 

 .خشص لكهم مس�نني 150000حىت ل  100أ�قل من 
 ٔ�قول ٔ�یضا، جيب �دم تب��س �ود ا��ن �ش�تغلون ال يف امجلعیات ٔ��

وال يف مراكز الر�ایة �ج�عیة �لكرثة ومه ��ٓالف و�ش�تغلون يف كثري 
مهنم بتطوع، جيب ٔ�ن �مثن جمهوداهتم مايش نبخسومه نقول هلم ما 
 �ید�روش، اك�ن مراكز الر�ایة �ج�عیة ا�يل كتحتاج لتطو�ر، ذاك اليش

�الش در� ج�ل �دید من املراكز اخلاصة �ملس�نني، مبعایري�الیة �دا، ا�يل 
مىش ما شفهاش ماخصوش اكع هيرض �لهيا، حصیح اك�ن مراكز ٔ�خرى 

  .حتتاج ٕاىل تطو�ر

�ل�س�بة �وي إال�اقة، ٔ�� ك�س�تغرب ذاك اليش ا�يل قلت لكو 
�شلك  ٔ�ولیات، ٔ�ول مرة �یكون عند� �ك�یف �م��ا�ت إالشهادیة

واسع، ٔ�ول مرة يف �رخي املغرب، ٔ�ول مرة عند� الرب�مج الوطين د�ل 
الرتبیة ا�اجمة، ٔ�ول مرة عند� املباراة املو�دة �وي إال�اقة، هاذي راه 
ٔ�مور مايش �م، شكون ا�يل قال كنتلكمو، مايش �م هذا معل وٕانتاج، 

، ٕاذن %7هاذیك  �ادي یتوظفو، ا�ٓن هذه �اص هبذا من �ري 200د� 
  .هاذ النقطة أ�وىل

النقطة الثانیة هللا جياز�مك خبري، ٔ�طر ا�ٔاكدميیات ٔ�ن� كتعرفو، ٔ�ن� 
�ارفني ب�ٔن اح�ا مق�لني �ىل ذاك اليش د�ل التقا�د، �ىل الصندوق املو�د 
د�ل التقا�د، ؤ�ن �ادیني �ش �كون مو�د، و�لتايل فل�س هناك هشاشة 

دميیات، وعرف ب�ٔن إالصالح رضوري �اال ومس�تق�ال، �ل�س�بة ٔ�طر ا�ٔاك
  .هاذو ما جيیو �لتقا�د حىت �كونو صايف امحلد � تعاجل أ�مور وتصاوب

  .شكرا جزیال

  :الس�ید الرئ�س
  .ا�هت�ى الوقت، الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة

  .شكرا لمك مجیعا �ىل املسامهة د�لمك
  .رفعت اجللسة


