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ٓخرةجامدى  15 ر 18( 1443 ا  )2022 ينا

 420اجللسة رمق حمرض 

ء :التارخي ٓخرةجامدى  15 الثال ر 18(هـ 1443 ا   .)م2022 ينا
شار  :لرئاسةا شنيالسيد املس سلاخلليفة الثاين ، ٔمحد اخش   .رئ

ت قة ست وثالثون :التوق ة ، ابتداء دق قة  اخلامسةمن السا ق دة وا الوا
  .والثالثني مساء

ٔعامل راسة والتصويت :دول ا   :ىل ا
ة املتعلقة  62.20مرشوع قانون رمق   .1 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ة البحرية واملناطق  منية الب لتعاون يف جمال حامية وتدبري و
ا الغربية والوسطى  ٔطليس مبنطقة ٕافريق ل ا لسا لية  السا

ان(واجلنوبية  ٔبيد ة  ان يف )اتفاق ٔبيد   1981مارس  23، املعمتدة ب
ىل الربوتو دان الوقاية من و لتعاون يف م ول امللحق هبا املتعلق 

ان يف  ٔبيد ، 1981مارس  23التلوث يف احلاالت الصعبة، املعمتد ب
لتلوث  2011كام مت تعدي يف  ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  و

سام  شطة الربية، املعمتد بغران  ٔ الكوت (النامج عن املصادر وا
ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  2012يونيو  12يف ) ديفوار و

ب واستغالل النفط  ة املطبقة يف جمال التنق د واملعايري البي لقوا
ان يف  ٔبيد ىل  2019يوليو  2والغاز يف البحر، املعمتد ب و

لية،  لمناطق السا لتدبري املندمج  الربوتوول إالضايف املتعلق 
ان يف  املعمتد ٔبيد  ؛2019يوليو  2ب

ىل االتفاق 12.21رشوع قانون رمق م   .2 ه  إالطار –يوافق مبوج
داين الطاقة واملعادن بني حكومة اململكة املغربية  لتعاون يف م

ط  يف  لر شاد، املوقع   ؛2020ٔكتور  26وحكومة مجهورية ال
ام  21.21مرشوع قانون رمق   .3 روتوول  ىل  ه   1988يوافق مبوج

ولية ة ا التفاق ، املعمتد 1966خلطوط التحميل، لعام  املتعلق 
 ؛1988نومفرب  11بلندن يف 

ٔسايس  25.21مرشوع قانون رمق   .4 ىل النظام ا ه  يوافق مبوج
ة  ارج ي اعمتده جملس وزراء  ٔمن الغذايئ ا ة ل لمنظمة إالسالم
ري  كو ٔربعني املنعقدة  ظمة التعاون إالساليم يف دورته ا م

ا( سمرب  12ٕاىل  9من ) غي  ؛2013د
ارة  42.21مرشوع قانون رمق  .5 ة حترر الت ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

ول العربية؛  يف اخلدمات بني ا
ىل اتفاق التعاون  45.21مرشوع قانون رمق  .6 ه  يوافق مبوج

العسكري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رصبيا، 
ط يف  لر  ؛2021ماي  5املوقع 

دة  47.21رمق مرشوع قانون  .7 ٔمم املت ة ا ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
قة من الوساطة، املعمتدة  ولية املن سوية ا ٔن اتفاقات ال ش

ويورك يف  سمرب  20ب  ؛2018د
ثاق الشباب  49.21مرشوع قانون رمق   .8 ىل م ه  يوافق مبوج

ٔفريقي، املعمتد بباجنول  يا(ا  ؛2006يوليو  2يف ) ام
حتاد  52.21 مرشوع قانون رمق  .9 ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

ت ذات الطابع  ٔمن الفضاء إاللكرتوين وحامية البيا ٔن  ش ٔفريقي  ا
ستوائية( الشخيص، املعمتدة مباالبو ا   ؛2014يونيو  27يف )  غي

ة رمق   .10 ذ قانون املالية  23.21مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
 .2019لسنة املالية 

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

س اجللسة شني، رئ ٔمحد اخش شار السيد    :املس
لسادة يف مسهتل ه  ٔرحب  ٔن  ٔود  رشيع،  ل صصة  ته اجللسة ا

شارون معنا فعالية هته اجللسة ن س   .الوزراء ا
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ   .و

شار  شارات،السادة املس   ن، السيدات املس
  .شكرا

  السادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ىل راسة والتصويت  رشيعية  لس هته اجللسة ال   :خيصص ا
ة املتعلقة  62.20مرشوع قانون رمق   .1 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ة البح منية الب رية واملناطق لتعاون يف جمال حامية وتدبري و
ا الغربية والوسطى  ٔطليس مبنطقة ٕافريق ل ا لسا لية  السا

ان(واجلنوبية  ٔبيد ة  ان يف )اتفاق ٔبيد   1981مارس  23، املعمتدة ب
دان الوقاية من  لتعاون يف م ىل الربوتوول امللحق هبا املتعلق  و

ان يف  ٔبيد ، 1981مارس  23التلوث يف احلاالت الصعبة، املعمتد ب
لتلوث  2011كام مت تعدي يف  ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  و

سام  شطة الربية، املعمتد بغران  ٔ الكوت (النامج عن املصادر وا
ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  2012يونيو  12يف ) ديفوار و

ب واستغالل النفط  ة املطبقة يف جمال التنق د واملعايري البي لقوا
ان يف  والغاز يف ٔبيد ىل  2019يوليو  2البحر، املعمتد ب و

لية،  لمناطق السا لتدبري املندمج  الربوتوول إالضايف املتعلق 
ان يف  كذ املعمتد ٔبيد  ؛2019يوليو  2ب

ىل االتفاق 12.21مرشوع قانون رمق   .2 ه  إالطار –يوافق مبوج
داين الطاقة واملعادن بني حكومة اململكة امل غربية لتعاون يف م

ط  يف  لر شاد، املوقع   ؛2020ٔكتور  26وحكومة مجهورية ال
ام  21.21مرشوع قانون رمق   .3 روتوول  ىل  ه   1988يوافق مبوج

ولية خلطوط التحميل، لعام  ة ا التفاق ، املعمتد 1966املتعلق 
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 ؛1988نومفرب  11بلندن يف 
ىل النظام  25.21مرشوع قانون رمق   .4 ه  ٔسايس يوافق مبوج ا

ة  ارج ي اعمتده جملس وزراء  ٔمن الغذايئ ا ة ل لمنظمة إالسالم
ري  كو ٔربعني املنعقدة  ظمة التعاون إالساليم يف دورته ا م

ا( سمرب  12ٕاىل  9من ) غي  ؛2013د
ارة  42.21مرشوع قانون رمق   .5 ة حترر الت ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

ول العربية؛  يف اخلدمات بني ا
ىل اتفاق التعاون  45.21رشوع قانون رمق م   .6 ه  يوافق مبوج

العسكري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رصبيا، 
ط يف  لر  ؛2021ماي  5املوقع 

دة  47.21مرشوع قانون رمق   .7 ٔمم املت ة ا ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
قة من الوساطة، املعمت ولية املن سوية ا ٔن اتفاقات ال دة ش

ويورك يف  سمرب  20ب  ؛2018د
ثاق الشباب  49.21مرشوع قانون رمق   .8 ىل م ه  يوافق مبوج

ٔفريقي، املعمتد بباجنول  يا(ا  ؛2006يوليو  2يف ) ام
حتاد  52.21مرشوع قانون رمق   .9 ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

ت ذات الطابع  ٔمن الفضاء إاللكرتوين وحامية البيا ٔن  ش ٔفريقي  ا
ستوائية(الشخيص، املعمتدة مباالبو ا   ؛2014يونيو  27يف )  غي

ة رمق   .10 ذ قانون املالية  23.21مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
 .2019لسنة املالية 

ٔنظارمك  ىل  ر واملعروضة  لٕالشارة فٕان مجيع مشاريع القوانني سالفة ا
لس من جملس النواب ىل ا   .حما 

ل الرشوع يف  ٔن ندوة الرؤساء اتفقت ق ر  ٔذ ٔعامل،  دول ا ارشة  م
الت ف خيص  سمل املدا ٔن  ىل  عها املنعقد صباح هذا اليوم،  الل اج
وبة، وميكن  ولية مك ات ا ىل االتفاق ة ٕاىل املصادقة  مشاريع القوانني الرام

الهتم ف سبني قراءة مدا ري املن لس  ٔعضاء ا ات و مو  لفرق وا
ية اليت مت االتفاق  دود نصف املدة الزم ة، يف  يتعلق مبرشوع قانون التصف
اة كام  ايئ، مرا رشيعية، وذ شلك است لهيا سالفا يف اجللسة ال

ورو احمليطة بنا ء    .تعلمون لظروف تفيش و
ىل مشاريع القوانني  راسة والتصويت  سهتل هذه اجللسة  ليه، س و

ة ٕاىل امل سعة الرام ددها  ات دولية و ىل اتفاق   ).9(صادقة 
دة لحكومة لتقدمي مشاريع القوانني دفعة وا ٔعطي اللكمة    .و

ر، تفضلوا   .السيد الوز

ة والتعاون إالفريقي واملغاربة  ر الشؤون اخلارج رص بوريطة، وز السيد 
خلارج   :املقميني 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون ا   ٔفاضل،السيدات والسادة املس

ولية،  ات ا ٔمام جملسمك املوقر حزمة من االتفاق ٔستعرض  ٔن  رشف ب ٔ
ستورية  لهيا، يف ٕاطار املسطرة ا لموافقة  يه موضوع مشاريع القوانني 

  .لمصادقة
ة  ة السام ات يف سياق تفعيل التوجهيات امللك تندرج هاذ االتفاق

ٔن توسيع شباكت رشااكت اململكة املغربية وتنوي ع جماالت تعاوهنا مع ش
ظامت ٕاقلميية ودولية قة والصديقة وم ول الشق   .ا

ان مع لك  تان ثنائ ىل جملسمك املوقر، اتفاق شمل النصوص املعروضة 
ات ٕاقلميية، ثالثة مهنا يف ٕاطار ٕافريقي و شاد ورصبيا، مخس اتفاق  2من 

ظمة التعاون إالساليم ول العربية وم امعة ا   .يف ٕاطار 
ري  ٔ ٔطرافو تان هتامن العمل املتعدد ا   .ا، اتفاق

ط يف  لر ٔول وقع  مع مجهورية  2020ىل املستوى الثنايئ، االتفاق ا
لتعاون يف جمايل الطاقة واملعادن وهيدف ٕاىل وضع ٕاطار  شاد ويتعلق  ال
ة وقطاع  ة الطاق ا ددة والن ء والطاقات املت لتعاون يف جماالت الكهر

  .املعادن
ملوافقة وهي الل جلنة مشرتكة يعهد لها  شاور من  يف ال ك م االتفاق 

ة سريها شطة اليت يمت ٕاجنازها يف ٕاطار ومراق ٔ   .ىل ا
، وخيص 2021ماي  5االتفاق الثنايئ الثاين مع رصبيا، املوقع يف 

لتعاون يف جمال التكون  التعاون العسكري، وهيدف ٕاىل وضع ٕاطار قانوين 
ارب والتدريب وصنا ٔمن وتبادل الت يك وا لوجس مع ا فاع وا ة ا

ة العسكرية   .واخلربات والص
ات، ثالثة ) 5(ىل الصعيد إالقلميي، اكينة مخسة  ل إالتفاق ) 3(د

ال إالفريقي، وجوج  ال ): 2(كهتم ا ٔخرى ا ال العريب وا دة كهتم ا وا
  .إالساليم

ٔوىل  ال إالفريقي، ا ثاق الشباب إالفريقي املعمتد ف يتعلق  يه م
يا، وينص 2006يف يونيو  ام حتاد إالفريقي بباجنول يف  ، من طرف مقة 

شجيع سياسة وطنية  ت الشباب،  كرس حقوق وحر ىل  هذا امليثاق 
ادات الشابة يف  لق رامج بناء القدرات  لشباب وتعزز  مج وطين  ور

ا   .ٕافريق
ٔم: االتفاق الثاين ت ذات الطابع هيم  ن الفضاء إاللكرتوين وحامية البيا

ادئ يف ٕاطار قانوين 2014الشخيص املعمتد مباالبو يف  ، وهيدف ٕاىل وضع م
لتدابري  ت ذات الطابع الشخيص وتعزز املواءمة إالقلميية  محلاية البيا

رشيعية والتنظميية ملاكحفة اجلرمية إاللكرتونية؛   ال
ة البحرية واملناطق هو يف جم: االتفاق الثالث منية الب ال حامية وتدبري و

ا الغربية والوسطى واجلنوبية،  ٔطليس مبنطقة ٕافريق ل ا لسا لية  السا
ٔربعة د الربوتووالت شمل كذ    :وك

ٔول دان الوقاية من التلوث يف احلاالت الصعبة؛: ـ ا  الربتوول يف م
شطة : ـ الثان ٔ  الربية؛التلوث النامج عن املصادر وا

ب : ـ والثالث شطة التنق ٔ ىل  ة املطبقة  د واملعايري البي لقوا علق  م
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 واستغالل النفط؛
ري ٔ لية: ـ وا لمناطق السا لتدبري املندمج    .مرتبط 

ارة يف  ة حترر الت ىل الصعيد العريب هو نص اتفاق ن  يل اك االتفاق ا
لس  ول العربية، اعمتده ا عي جلامعة اخلدمات بني ا ج صادي و ق

ول العربية يف  دل يف  2003ا   .2017و
ول العربية من  طقة جتارة حرة فاخلدمات بني ا شاء م وهيدف ٕاىل ٕا

ول العربية ارة اخلدمات بني ا لتحرر التدرجيي لت ام    .الل وضع ٕاطار 
ىل  25وقعت اململكة املغربية يف : ىل املستوى إالساليم ر  فربا

ل جملس ال  ٔمن الغذايئ، املعمتد من ق ة ل لمنظمة إالسالم ٔسايس  نظام ا
ري يف  كو ظمة التعاون إالساليم  ة م ارج ح االتفاق 2013وزراء  ، ي

نضامم لهاذ املؤسسة املتخصصة التابعة ملنظمة التعاون إالساليم، مقرها 
دماهتا، سواء يف ٕاطا ستفادة من  ر متويل يف اكزاخستان، وهتدف 

ٔساليب  ا و ولوج ال التك ٔو جمال ٕاد ال الفال  مشاريع وحبوث يف ا
ديدة يف هذا القطاع احليوي لبالد   .ومناذج 

س، السيدات  ٔطراف، السيد الرئ ىل املستوى املتعدد ا ريا،  ٔ و
تان ىل موافقة جملسمك اتفاق شارن، معروض    :والسادة املس

ٔوىل - ٔمم امل : ا ة ا قة من اتفاق ولية املن سوية ا ٔن اتفاقات ال ش دة  ت
ة سنغافورة، 2018الوساطة املعمتدة يف نيويورك يف  تفاق ، واملعروفة 

مكيال  ولية،  ارية ا ت الت سو ة ملنظومة ٕانفاذ ال وتنضاف هاذ االتفاق
ة نيويورك لسنة  ة الهاي لـ 58التفاق ٔن اتفاقات 2005، واتفاق ش  ،

ة يف حممكة التحك ولية، ويندرج انضامم املغرب ٕاىل هذه االتفاق مي ا
بية، مبا يف ذ  ٔج رات ا س ٕاطار مساعيه الستقطاب وشجيع 
ولية،  ارية وا ات الت سوية الزنا خيار ل كرس الوساطة  عن طريق 
ىل احملامك  ف الضغط  لوقت والتلكفة وختف هيا رحبا  لجوء ٕا يمت ا

ارية   .الت
ري  - ام : أ ولية خلطوط التحميل 88روتوول  ة ا التفاق لعام  ،املتعلق 

  .2000، واملعمتدة بلندن يف سنة 1966
رشيعات  يندرج انضامم املغرب لهاد الربوتوول يف سياق مالءمة ال
ة من  ىل مجمو ولية، وينص  الوطنية مع ضوابط املنظمة البحرية ا

د امل  امئة التعديالت وإالضافات ٕاىل القوا نظمة، مبا يف ذ اخلرائط ا
سهم يف تعزز السالمة البحرية وجمال تطور  ة وامللحقة هبا، مبا  واملؤق

د مسطرة املعاينات   .وتوح
ذو مهنا ثالثة  ات ميكن  صار، هاذ االتفاق ل العنارص) 3(خ   :د

ٔول - لهي: العنرص ا يوقع  يل  ات ا ٔن املغرب يعين حبجم االتفاق ا، هو 
سعى ٕاىل  يل ك ول واملنظامت، ا ة من ا ى مجمو ٔصبح رشاك موثوقا 
لنظر ٕاىل  تعزز إالطار القانوين فعالقهتا مع اململكة املغربية، 

لنظر ٕاىل حىت ذاك  يعطي املغرب ) la visibilité(ستقرار،  يل  ا

  لرشاكئه؛
ات كهتم جماالت جغراف : النقطة الثانية - ٔولوية ٔن هاذ االتفاق ة عندها ا

ا  ، سواء ٕافريق ال امل لمملكة وفق توجهيات  ة  فالسياسة اخلارج
ٔو العامل إالساليم ٔورو    .ٔو العامل العريب و

شيط، مكنظمة إالحتاد  ظامت، املغرب فهيا عضو  كهتم كذ م
ظمة التعاون إالساليم، وكهتم جماالت  ول العربية، وم امعة ا إالفريقي، 

يل  اري، ا ال الت لمغرب، سواء يف ا سبة  ل اصة  ٔمهية  د ا عندها وا
ة ٔو الب ٔمن الغذايئ  ال العسكري، ا   .سواء يف ا

يفاش : املالحظة الثالثة -  ، ات كهتم كذ ل هاد االتفاق ة م ٔن مجمو يه 
ولية العليا، سواء يف جمال  د واملعايري ا املغرب يوصل ٕاىل بعض القوا

ٔو يف جمال حامية ا ت الشخصية، يف جمال النقل البحري،  لبيا
ذ  رشيعات الوطنية كتا يل ال ي ارية، مما  الوساطة يف القضا الت

ويل ىل املستوى إالقلميي وا ٔحسن    .املامرسات ا
س احملرتم ات السيد الرئ   .هذه يه االتفاق

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل التقدمي ا ر  ات شكرا السيد الوز ض ملضامني االتفاق ملستف

لس ٔنظار ا ىل    .املعروضة 
وب  لتقرر املك في  ىل اتفاق ندوة الرؤساء، سنك سا  ٔس ٔنه ت ر  ٔذ
فاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج، حول  ة وا ملقرر جلنة اخلارج

ا وٕالكرتونيا ي وزع ورق ولية، ا ات ا   .مشاريع االتفاق
لمناقش سبة  ٔطلب ل ات ندوة الرؤساء،  ىل خمر ، وبناء  ة كذ

ا يف احملرض وبة قصد ٕادرا الهتا املك سلمي مدا لس  ت ا   .من مكو
 ٔ ٔبد دة، و ىل  ىل مشاريع القوانني لك  لتصويت  ٓن  قل ا ن

ٔول   :ملرشوع ا
لتصويت مرشوع القانون رمق  ىل  62.20ٔعرض  ه  يوافق مبوج

ة املتعلقة  ة البحرية االتفاق منية الب لتعاون يف جمال حامية وتدبري و
ا الغربية والوسطى  ٔطليس مبنطقة ٕافريق ل ا لسا لية  واملناطق السا

ان يف (واجلنوبية  ٔبيد ان، املعمتدة ب ٔبيد ة  وكذا ) 1981مارس  23اتفاق
دان الوقاية من التلوث يف (الربوتووالت امللحق هبا  لتعاون يف م املتعلق 

ان  يف ا ٔبيد ، كام مت تعدي يف 1981مارس  23حلاالت الصعبة، املعمتد ب
لتلوث النامج عن املصادر  2011 ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  و

سام  شطة الربية، املعمتد بغران  ٔ  2012يونيو  12يف ) الكوت ديفوار(وا
د واملعايري البي لقوا ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  ة املطبقة يف جمال و

ان يف  ٔبيد ب واستغالل النفط والغاز يف البحر، املعمتد ب يوليو  2التنق
لمناطق  2019 لتدبري املندمج  ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  و

ان يف  ٔبيد لية، املعمتد ب  ):2019يوليو  2السا
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 إالجامع؛: املوافقـون
د؛: املعارضون ٔ  ال 
عون د: املمت ٔ   .ال 

ىل، ٕاذن شارن   62.20مرشوع قانون رمق  وافق جملس املس
منية ( لتعاون يف جمال حامية وتدبري و ة املتعلقة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ا الغربية  ٔطليس مبنطقة ٕافريق ل ا لسا لية  ة البحرية واملناطق السا الب
ان(والوسطى واجلنوبية  ٔبيد ة  ان يف )اتفاق ٔبيد ارس م 23، املعمتدة ب

دان الوقاية من  1981 لتعاون يف م ىل الربوتوول امللحق هبا املتعلق  و
ان يف  ٔبيد ، كام مت 1981مارس  23التلوث يف احلاالت الصعبة، املعمتد ب

لتلوث النامج عن  2011تعدي يف  ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  و
سام  شطة الربية، املعمتد بغران  ٔ يونيو  12يف ) ديفوار الكوت(املصادر وا

ة املطبقة يف  2012 د واملعايري البي لقوا ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  و
ان يف  ٔبيد ب واستغالل النفط والغاز يف البحر، املعمتد ب  2جمال التنق

لمناطق  2019يوليو  لتدبري املندمج  ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  و
ا ٔبيد لية، املعمتد ب   ).2019يوليو  2ن يف السا

لتصويت مرشوع القانون رمق  ٓن  ىل  12.21ٔمر ا ه  يوافق مبوج
داين الطاقة واملعادن بني حكومة اململكة –االتفاق لتعاون يف م إالطار 

ط  يف  لر شاد، املوقع   :2020ٔكتور  26املغربية وحكومة مجهورية ال
 إالجامع؛: املوافقـون
د؛: املعارضون ٔ  ال 

عونامل  د: مت ٔ   .ال 
ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن،  شارن  يوافق ( 12.21وافق جملس املس

ىل االتفاق ه  داين الطاقة واملعادن بني حكومة –مبوج لتعاون يف م إالطار 
ط يف  لر شاد، املوقع  ٔكتور  26اململكة املغربية وحكومة مجهورية ال

2020.(  

لتصويت مرشوع القانون رمق  روتوول  21.21ٔعرض  ىل  ه  يوافق مبوج
ولية خلطوط التحميل، لعام  1988ام  ة ا التفاق ، املعمتد 1966املتعلق 

 :1988نومفرب  11بلندن يف 
 إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن،  شارن  يوافق ( 21.21وافق جملس املس
روتو ىل  ه  ام مبوج ولية خلطوط التحميل،  1988ول  ة ا التفاق املتعلق 

  ).1988نومفرب  11، املعمتد بلندن يف 1966لعام 

لتصويت مرشوع القانون رمق  - 4 ىل النظام  25.21ٔعرض  ه  يوافق مبوج

ي اعمتده جملس وزراء  ٔمن الغذايئ ا ة ل لمنظمة إالسالم ٔسايس  ا
ظمة التعاون إالساليم ة م ري  ارج كو ٔربعني املنعقدة  يف دورته ا

ا( سمرب  12ٕاىل  9من ) غي  :2013د
 إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن،  شارن  يوافق ( 25.21وافق جملس املس
ي اعمتده ٔمن الغذايئ ا ة ل لمنظمة إالسالم ٔسايس  ىل النظام ا ه   مبوج

ٔربعني املنعقدة  ظمة التعاون إالساليم يف دورته ا ة م ارج جملس وزراء 
ري  ا(كو سمرب  12ٕاىل  9من ) غي   ).2013د

لتصويت مرشوع القانون رمق  ٓن  ىل  42.21ٔعرض ا ه  يوافق مبوج
ول العربية ارة يف اخلدمات بني ا ة حترر الت  :اتفاق

 إالجامع؛: املوافقون
د؛ ال: املعارضون ٔ 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن،  شارن  وافق ي 42.21وافق جملس املس
ول العربية ارة يف اخلدمات بني ا ة حترر الت ىل اتفاق ه    .مبوج

لتصويت مرشوع القانون رمق  ٓن  ىل اتفاق  45.21ٔعرض ا ه  يوافق مبوج
كومة مجهورية رصبيا، التعاون العسكري بني حكومة اململكة املغربية وح

ط يف  لر  :2021ماي  5املوقع 
 إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن،  شارن  يوافق  45.21وافق جملس املس
ىل اتفاق التعاون العسكري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  ه  مبوج

ط يف مجهورية رصبيا، املوقع    .2021ماي  5لر

لتصويت مرشوع القانون رمق  ٔمم  47.21ٔعرض  ة ا ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
قة من الوساطة، املعمتدة  ولية املن سوية ا ٔن اتفاقات ال ش دة  املت

ويورك يف  سمرب  20ب  :2018د
 إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
عون د: املمت ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جم شارن  يوافق  47.21لس املس
قة من  ولية املن سوية ا ٔن اتفاقات ال ش دة  ٔمم املت ة ا ىل اتفاق ه  مبوج

ويورك يف  سمرب  20الوساطة، املعمتدة ب   .2018د

لتصويت مرشوع القانون رمق  ٓن  ثاق  49.21ٔعرض ا ىل م ه  يوافق مبوج
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ٔفريقي، املعمتد  يا(بباجنول الشباب ا  :2006يوليو  2يف ) ام
 إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 
ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن،  شارن   49.21وافق جملس املس

ٔفريقي، املعمتد بباجنول  ثاق الشباب ا ىل م ه  يا(يوافق مبوج  2يف ) ام
  .2006يوليو 

لتصويت مرش  ٔعرض  ريا،  ٔ ه  52.21وع القانون رمق سعا و يوافق مبوج
ت  ٔمن الفضاء إاللكرتوين وحامية البيا ٔن  ش ٔفريقي  حتاد ا ة  ىل اتفاق

ستوائية( ذات الطابع الشخيص، املعمتدة مباالبو ا  يونيو  27يف ) غي
2014: 

 إالجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس ٕاذن،  يوافق  52.21شارن 
ٔمن الفضاء إاللكرتوين وحامية  ٔن  ش ٔفريقي  حتاد ا ة  ىل اتفاق ه  مبوج

ت ذات الطابع الشخيص  ستوائية(املعمتدة مباالبو (البيا ا   27يف ) غي
  ).2014يونيو 

ىل حسن املسامهة يف وقائع هذه اجللسة  ر  لسيد الوز شكرا 
رشيعية   .ال

قل ىل مرشوع قانون .. ون راسة والتصويت  ر،  لسيد الوز ا  مرح
ة رمق  لسنة املالية  23.21التصف ذ قانون املالية  ف  .2019املتعلق ب

ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز ل اللكمة  ٔح   .و
ر   .تفضل السيد الوز

صاد واملالية، ملكف  ق رة  ى وز تدب  ر م السيد فوزي لقجع، وز
  :ملزيانية

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔمام جملسمك املوقر  ٔقدم  ديد،  مك اليوم من  ٔلتقي  ٔن  سعدين 
ذ قانون املالية لسنة  ف ة املتعلق ب ي مت 2019مرشوع قانون التصف ، ا

ل ال املنصوص  ٓ ل الربملان، وفقا ل ه بطبيعة احلال دا هيا يف الفصل ٕايدا
ستور، واملادة  76   .من القانون التنظميي لقانون املالية 65من ا

ىل العناية  شارن  ٔشكر السيدات والسادة املس ٔن  امسحوا يل بداية، 
جلدية  ٔثناء دراسة خمتلف مواده، والتنويه  اليت مت ٕايالؤها لهذا املرشوع 

اقشة املرشوع من طرف جلنة املالية و  التخطيط والتمنية اليت طبعت م
ٔمهية اليت  ىل ا لسمك املوقر، وهو ما يدل دال قاطعة  صادية مب ق

ادئ احلاكمة اجليدة  مة لتقوية م لية  عتباره  حيظى هبا هذا املرشوع، 
حملاسبة   .ورسيخ ثقافة ربط ممارسة املسؤولية 

لك من التقرر حول  ة هذا،  ة "لقد مت ٕارفاق مرشوع قانون التصف جنا
ٔداء ٔداء"وتقرر " ا ة ا اص جنا ضيات املادة "اف ٔيضا ملق ، وذ تطبيقا 

  .من القانون التنظميي لقانون املالية 66
الل سنوات، يف ٕاطار  ذو  هودات م وجيسد هذان التقرران مثرة 
طق  نتقال من م كرس  ي  ىل النتاجئ ا لية التدبري املركز  تفعيل 

ي سامه ال حما يف حتسني الوسائل ٕاىل  ٔمر ا ع النتاجئ، وهو ا طق ت م
ذ قوانني  رتقاء مبستوى النقاش حول تنف و و ة ومقروئية مزيانية ا شفاف

ة املعمتدة ة الربامج والسياسات العموم   .املالية حنو مساء مدى جنا
شلك التقرر السنوي حول  ة "ويف هذا الصدد، وكام تعلمون،  جنا

 ٔ صاد واملالية، ملخصا لتقارر "داءا ق ي تعده مصاحل وزارة  ة "، ا جنا
ٔداء ٔو املؤسسات" ا ات الوزارية    .املعدة من طرف القطا

ٔداء"وخبصوص تقرر  ة ا ا  36، فقد مشل 2019لسنة " جنا قطا
ذ  ات اليت اخنرطت يف هذه املنظومة م ٔي لك القطا وزار ومؤسسة، 

ر  دد لها ما يناهز  121امج مزيانياتية بلغت سنوات، مبجموع  جما،  ر
عي 97هدفا، مهنا  422 ج   .هدفا مستجيبا ملقاربة النوع 

ٔهداف، مت حتديد  اس مدى بلوغ هذه ا مؤرشا، مبا يف ذ  889ولق
  .مؤرشا مستجيبا، ملقاربة النوع 178

ٔهداف حسب الربامج  وسط ا ٔن3.48وٕاجامال، فقد بلغ م لام   ، 
هو ثالثة د ) le nombre de référence(العدد املرجعي يعين 

ٔهداف  وسط املؤرشات حسب ا ٔهداف، ب بلغ م ٔن 2.1ا لام   ،
  .العدد املرجعي هو ثالث مؤرشات

ريبة  بة والتقومي املسمترن، متزي تطور  ود املوا ٔنه وبفضل  ، و ذ
يت  ٔداء الرتفاع حصة مؤرش 2019ـ2018املؤرشات بني س ة ا ات جنا

سبة ٕاىل 57ٕاىل  52من  ل سبة بطبيعة احلال حمدودة  ، وتبقى هذه ال
راود مجيعا لبلوغ  ة  %100طموح  ىل جنا ا  من هذه املؤرشات ا

ة   .السياسة العموم
ر  ٓ صادية اليت تعكس ا كام انتقلت مؤرشات الفعالية السوسيو اق

ش ىل مع ة  لسياسات العموم ث الواقع  املنتظرة  املواطنني، من ح
عي من  ج صادي و ، 2019سنة % 67ٕاىل  2018سنة % 66ق

ىلو  ٔ ت  ٔيضا يعد معال لزم الرفع من وثريته لبلوغ مستو   .هذا 

  حرضات السيدات والسادة،
مي  ٔكرث من قطاع ومؤسسة معنية بتق سبة  ل ٔنه  جتدر إالشارة، ٕاىل 

سب  راوحت  ٔداهئا، فقد  ة  ة مبعدالت ختتلف من جنا ا بلوغ هذه الن
ق التوقعات ما بني  سبة حتق راوحت  ث  ٓخر، ح % 21قطاع ٕاىل 

، بطبيعة احلال هاد املعدل %51، وذ مبعدل بلغ 2019سنة % 100و
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ٔهداف نتاع  الفات الواحضة والتباينات بني % 51نتاع بلوغ ا خ خيفي 
ٓخر   .بلوغها من قطاع ٕاىل 

ٔي ٔكرث من قطاع ومؤسسة معنية، وجتدر إالشارة  سبة  ل ٔنه  ضا، ٕاىل 
لية،  ٔساسا بعوامل دا ق بعض النتاجئ مرتبطة  سيب يف حتق هاذ الضعف ال
الل بعض  رية وٕا س لمشاريع  صص  اء العقاري ا خصوصا بتعبئة الو
ق بعض  لزتامات تعاقدية وصعوبة التحمك يف حتق ة  ئيل الصفقات العموم

ٔهداف لني ا   .اليت تعرف تعدد املتد
ة "ٕاذن لكها قراءات جتدون تفاصيلها بطبيعة احلال يف تقرر  جنا

ٔداء ٔمه النتاجئ "ا ٔسباب،  ٔمه ا ي يوحض حسب لك قطاع ومؤسسة  ، ا
هنائية  الت دون بلوغ النتاجئ ا ٔسباب اليت  ٔمه ا ٔوال اليت مت بلوغها، و

  .والتامة

شارن،   السيدات والسادة املس
رمس سنة  ٔخرى، عرفها هاذ املرشوع  ، هو ٕارفاق هاد 2019ٕاضافة 

ات الرتابية"املرشوع بتقرر حول  لجام ، هبدف تقدمي "املوارد املرصودة 
و لفائدة مزيانيات اجلهات  ٔة اكم من طرف ا وحتليل املوارد املعب

رمس سنة  ات  ٔقالمي وامجلا مك مجي2019والعامالت وا عا من ، وهو ما سميك
ات احمللية  و ومالية امجلا لعالقة املالية القامئة بني ا ام بقراءة واحضة  الق

اكمل واكمل شلك م   .والرتابية 

شارن،   السيدات والسادة املس
ة لسنة  هنايئ 2019يقوم مرشوع قانون التصف ، حبرص وٕاثبات املبلغ ا

وضة والنفقات املنجزة بطبيعة احلال امل  ل املق رمس السنة لمداخ تعلقة 
الل التصويت ودراسة مرشوع قانون املالية 2019املالية لـ  ، نعمل من 

ىل  ة  ، ويعمل قانون التصف و ل ا ىل توقع نفقات ومداخ ىل حرص و
شلك هنايئ   .حرصها وٕاثباهتا 

ذ املزيانية سواء ف خيص 2019وف خيص سنة  ، فقد عرف تنف
و املسرية بصورة املزيانية العامة وال احلس ٔو مرافق ا ت اخلصوصية،  ا

ٓيت ىل الشلك ا  ،   :مستق
 رمس سنة  :النفقات  مليار درمه؛ 365.65: 2019بلغت 
 داد  :ف خيص املوارد رمس ٕا لهيا  رات اليت صوتنا  بلغت التقد

 365.96: ومت حتصيل 329.62: ،2019مرشوع قانون املالية 
سبة ٕاجنا ٔي ب  ؛%111.02ز بلغت مليار درمه، 

 لخزينة ت اخلصوصية  حلسا بلغت النفقات املنجزة ما  :ف يتعلق 
ه  ددها قانون املالية يف  90.90مجمو  85.08مليار درمه، واملوارد 

 مليار درمه؛ 101.36مليار درمه، ومت حتصيل 
  ٔو ما يعرف بـ و املسرية بصورة مستق   les)وف خيص مرافق ا

SIGMA): ه جس ستغالل ما مجمو مليار  2.06لت نفقات 
ستغالل لهذه املرافق مت توقع  ومت حتصيل  4.48درمه، وموارد 

ر لهذه املرافق 4.68 س ني بلغت نفقات  : مليار درمه، يف 
رات  1.23 ه  3.63مليار درمه، جسلت التقد ومت حتصيل ما مجمو
  .مليار درمه 3.69

شار    ن،السيدات والسادة املس
الل سنة  ر  ٔ صادي الوطين قد ت ق شاط  ٔن ال البد من التذكري 

ار 2019 ٔخرى مبحيط  ة  ة، ومن  سوء الظروف املناخ ة  ، من 
ث انتقل  يل اخلام، ح ا راجع الناجت ا ٔدى ٕاىل  ام، مما  شلك  ري مالمئ 

ساوي  ، 2019رمس سنة % 2.5ٕاىل  2018رمس سنة  %3.2من منو 
لتا لسنة املالية و سب  2019يل فالتوقعات اخلاصة لقانون املالية  حتققت ب

ددت املوارد  لنا % 113ٕاجاملية  يل % 13يعين د ٔكرث من التوقعات ا
ٔجنزت يف  توقعناها ٔي املصاريف  يف ٕاطار مرشوع قانون املالية، والتاكليف 
يل متت يف قانون امل %2ٔي بناقص % 98دود  لتوقعات ا سبة    .اليةل

دود  ، فقد مت حرص جعز املزيانية يف  ة  من الناجت % 3.6كن
دا يف ظروف طبعهتا التحوالت املهمة  وال  ي يعترب مق يل العام، ا ا ا

ة الصعبة ر والظروف املناخ   .كام سلف ا
ٔمه املعطيات  شارن،  ٔهيا السيدات والسادة املس صار  خ تلمك، 

ٔرقام التفصيلية ملرش  ة لسنة وا ٔن 2019وع قانون التصف لام  طمك  ٔح ، و
ىل  لمسات  ٓخر ا ٓن بصدد وضع  صاد واملالية يه ا ق مصاحل وزارة 

ة لسنة  ل 2020مرشوع قانون التصف مت تقدميه ٕاىل الربملان ق ي س ، وا
ٔول من سنة  ل هناية مارس ، 2022هناية الربع ا ٕان شاء  2022ٔي ق

ضيات   .القانون التنظميي لقانون املالية هللا، تفعيال ملق
م ه   .ٔشكر لمك حسن 
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ات املرتبطة هبذا القانون ىل خمتلف التوضي ر    .شكرا السيد الوز

صادية لتقدمي  ق ٓن ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  اللكمة ا
لجنة توما حمتجينوش.. تقرر ا ٔسيدي، عف   ..، طيب 

ٔو من السادة  ل من الفرق  ٔراد التد ب املناقشة ملن  ح  بقا نف
شارن وفقا ملا مت االتفاق حو اليوم يف ندوة الرؤساء، هاذ الصباح   .املس

للكمة؟   هل هناك من طلب 
ٔن ما مت تداو من معطيات اكف وواحض   .طيب، نعترب ب

ىل مواد مرشوع لتصويت  قل  ل  ٕاذن ن القانون وفق املسطرة د
  .التصويت مادة مبادة

ىل التصويت ٔوىل من مرشوع القانون    :ٔعرض املادة ا
  إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
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د: املمتنعون ٔ   .ال 
ٔوىلٕاذن  ىل املادة ا   .متت املصادقة 

  :2املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل املادة الثانيةٕاذن    .متت املوافقة 

  :3املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل املادة الثالثةٕاذن    .متت املصادقة 

  :4املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل املادة الرابعةٕاذن    .متت املصادقة 

  :5املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل املادة اخلامسة من مرشوع القانونٕاذن    .متت املصادقة 

  :6املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل املادة السادسة من مرشوع القانونٕاذن    .متت املصادقة 

  :7املادة 
  إالجامع؛ :املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
  تفضل، نقطة نظام؟

شار   .تفضل السيد املس

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

د، جوج،  ىل بعض املواد، ولكن فاش كتقرا وا عند مالحظة 

ش حناولو ٔشنو يه املواد  ن تقول لينا  مايش لكيش .. ثالثة، مز
ا....ٕالجامع   .و

س   :اجللسة السيد رئ
لك مادة مادة لرمق  ر    .كنذ

  :7املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل املادة السابعةٕاذن    .متت املصادقة 

  :8املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ةٕاذن  ىل املادة الثام   .متت املصادقة 

  :9املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

د؛: املعارضون ٔ  ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل املادة التاسعةٕاذن    .متت املوافقة 

رية 10املادة  ٔ   :وا
  ؛45= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ  )ال 
  .03= املمتنعون

لتصويت ه  رم ٓن مرشوع القانون    :ٔعرض ا
  ؛45= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ  )ال 
  .03 =املمتنعون

ىل مرشوع قانون ٕاذن متت املصادقة،  شارن  وافق جملس املس
ة رمق  رمس السنة املالية  23.21التصف ذ قانون املالية  ف   .2019املتعلق ب

ىل وقائع هته اجللسة ا  ٔت كون قد    .هبذا 
ىل املسامهة لجميع    .شكرا 

 .رفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   :املدا
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I - ٔحرار   :فريق التجمع الوطين ل
ة من مشاريع القوانني ) 1 يد دمحم البكوري حول مجمو شار الس مدا املس

ولية ات ا التفاق   :املتعلقة 

﷽  
س احملرتم،   السيد  الرئ

  وزراء احملرتمني،السادة ال
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ل اجللسة  ٔحرار دا مس فريق التجمع الوطين ل ل  لتد سعيد 
ة و  اللها وزارة اخلارج ٔه احلكومة املغربية ومن  التعاون إالفريقي العامة 

ىل هذه احلزمة من مشاريع القوانني اليت سنو  خلارج  افق واملغاربة املقميني 
ىل مج من قة  مبوجهبا  ول الشق ة من ا لتعاون بني مجمو االتفاقات 

ة من اخلدمات املتباد و  ة من والصديقة واملتعلقة مبجمو اليت هتم مجمو
ات رزها الطاقة و  ،القطا ولية خلطوط التحميل، ٔ ة ا املعادن، االتفاق

ول  ارة يف اخلدمات بني ا ٔمن الغذايئ، حترر الت العربية، التعاون ا
ة البحرية  منية الب ٔمن الفضاء إاللكرتوين، وحامية وتدبري و العسكري، 

ا الغربية و  ٔطليس مبنطقة ٕافريق ل ا لسا لية  الوسطى واملناطق السا
لهيا و  ث متت املصادقة  ان، ح ٔبيد ة  تفاق لهيا  ٔو ما يطلق  اجلنوبية 

تصة لجنة ا ل ا را ٕالجامع دا لجنة لسيدات و ، شا ٔعضاء ا السادة 
تصة ي تعاملوا ا لجنة روح إالجامع ا ٔعضاء ا لسيدات والسادة  را  ، شا

ات   .مع هذه االتفاق

س احملرتم،   السيد الرئ
بلوماسية السياسية اليت  ٔيت يف ٕاطار ا ات ت ٕان فلسفة هذه االتفاق

اليت اركزت ده و ٔيهنجها صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و 
لمغرب ادرة لتعزز العمق إالفريقي   ،ىل جعلها دبلوماسية مغربية م

ذ  ة م دة إالفريق ا ورمغ مغادرتنا ملنظمة الو ٔننا جزء من ٕافريق خصوصا و
القة املغرب  دتنا الوطنية، فٕان  ٔسباب سياسية مست و ات  ن ال

ة مل تتوقف و  ع املغول إالفريق ليل توق ذ سنة ا ٕاىل سنة  2000رب م
ة وروتوول، ليعود املغرب يف  1000ٔزيد من  2016 ر  30اتفاق ينا
حتاد إالفريقي يف مقة  2017 س "رمسيا ٕاىل  بعد مصادقة الربملان " ٔ ٔد

ثاق إالحتاد إالفريقي ىل م ه صاحب اجلال  ،املغريب  ويعطي هذا انطالق
ه مقو ملك  رخيي ملعت ف يت" ا الهام خبطاب  ٔيضا ب ا قاريت ويه  " ٕافريق

ٔيضا  وب "وقولته  لتعاون ج ظور  ي  - ٕان م بت ف وب واحض و ج
ٔو تفاخر اهاة  يه، دون م   ".يتقامس ما 

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل رضورة استقالل  ال امل تؤكد  ادة  ٕان اململكة املغربية بق

ىل مجيع املستو ال والعبا اسرتاتيجيا القرار إالفريقي  كون فا ت حىت 
منو  ات وا ا ىل مستوى القارة مزيدا من الن ويل وحمققا  ىل املستوى ا

ل بناء القدرات والكفاءات  ٔ ار الفرص من  عي واس ج صادي و ق
زخر به القارة ي  لرشااكت  ،اصة الشباب ا ديدة  ة  مع ٕاعطاء دينام

ي يف  الثنائية واملتعددة بناء ة والتضامن والتعاون ا ٔخوة إالفريق ىل ا
ة ٕاىل  ىلإ ا ة  ة منوذج تقويته لصاحل مستوى القارة و  عطائه دينام

سط معامل  سامه يف  دة مشالك لك هذا  ٔفراد اليت تعاين من  الشعوب وا
منية مستدامة ٔساسية للك  دة ا شلك القا ستقرار اليت  ٔمن و   .ا

س    ،رتمحملاالسيد الرئ
منوذج التمنوي اجلديد و ال شري ٕاىل ما تضمنه تقرر ا ٔن  ي يدعو بد  ا

شج  ٔساس  يعٕاىل  ىل  ا،  ددة مع ٕافريق ىل  "راحب-راحب"القة م حتفز 
ة  سيج و صنا ة وال ة والفال ل الصنا صادية املتخصصة م ق ات  التو

منوذج ال  ت ا ٔن رها ىل  ن  ة، مؤكد تمنوي اجلديد السيارات والسيا
ربط املغرب  ٔيضا رافعة لتعميق وتنويع الرشاكة املمزية اليت  شلك  ٔن  ميكهنا 

ا الرمقية ولوج ل الطاقة اخلرضاء والتك ٔورويب، م واملركز املايل ... الحتاد ا
ح الفرص  صة قارية ت ٔن تصبح م لبالد من  ي ميكن  اجلهوي ا

ني عن اس  ٔوروبيني الباح مثرن ا   .رات ممثرةلمس
ٔيضا ٕاىل مواص تطور العالقات الودية القامئة  ات هتدف  هذه االتفاق
ىل املستوى  ان  ٔساس املنفعة املتباد بني املغرب وهذه الب ىل 

صادي و يئق عي والب ات تتعاون  ،ج ث مبوجب هذه االتفاق ح
ٔطراف يف جمال تبادل املعلومات و  سبا ارب ة واخلربة و املعارف املك الت

االت لني يف لك ا وكذا تبادل  ،واملهارات وتطور العالقات بني الفا
ة كوي رات امليدانية وتنظمي تداريب ودورات  ٔي  ،الز سوية  ٕاضافة ٕاىل 

بلوماسية وات ا رب الق ٔطراف  ول ا   .زاع بني هذه ا

س،   السيد الرئ
التفاق إالطار التعاون  البد داين الطاقة واملعادن بني ٔن ننوه  يف م

د يف ٕاطار حكومة اململكة املغربية و  شاد وما بذل من  حكومة مجهورية ال
ٔمن الغذايئ ة ل لمنظمة إالسالم ٔسايس  ويه  ،مرشوع قانون النظام ا

ٕالضافة ٕاىل مرشوع  بعة ملنظمة التعاون إالساليم،  خصصة  ظمة م م
التفاق العسكر  ي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة القانون املتعلق 

القاهتا اجليدة  مجهورية رصبيا يف ٕاطار رغبة الطرفني يف تقوية ومتتني 
م  ه االت ذات  ال وتقوية تعاوهنا يف ا والودية ورغبة مهنا يف استک
ٔمن  ام ل ي يعد عنرصا  اصة التعاون يف امليدان العسكري ا املشرتك و 

ستقرار العا   .ملينيو

س احملرتم،   السيد الرئ
ثاق الشباب إالفريقي فٕانه يندرج يف ٕاطار  ما يتعلق مبرشوع قانون م

ا القاري و  ،انضامم بالد ٕاىل امليثاق اما مع الزتام س يدة ا ٔ ا ا رغب
ي  ني ا ة واعتبارا لوضع الشباب إالفريق لمسامهة يف املبادرات إالفريق

ش   هتم ل والرثوة والسلطة يعاين معظمهم من ا ب التفاوت يف ا س
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اة  ٔنظمة التعلميية وكذا مرا ٔوضاع الفقر وضعف ا ش يف  والبطا والع
لشباب  ة  ات املتنو يا الالح اكمال  وهذا ،يف ٕافريق شلك  د ذاته  يف 

رشية  ٔرسة ال ٔعضاء ا ٔص واحلقوق الثابتة املكفو مجليع  لكرامة املت ا  ٕافريق
ويل كام ينص  سان والعهد ا دة العاملي حلقوق إال ٔمم املت الن ا ليه ٕا

ا لحقوق املدنية و  ٔفريق ي احلق  ٔشاكل الظمل ا كرن  السياسية مس
ستعامر وهنب املوارد الطبيعية ل العبودية و   .رخييا م

ريا ٔ هودات اجلبارة اليت  ،و ٔحرار ينوه  فٕان فريق التجمع الوطين ل
ة والتعاون يف تعزز قدرات  يقوم هبا ر الشؤون اخلارج السيد وز

ا الوطنية حتت إالرشاف املبارش جلال امل ن  ،دبلوماسي مشيد
ون هبا اخلصومبلوماسية املبادرة اخلالقة و  ة اليت توا   .املبد

ٔننا  ،ويف هذا إالطار ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل نؤكد لمك دا
ساند ريم ٕاىل تعزز  وسندمعمك مكس مك اليت  ادرا من لك املواقع يف لك م

ويل و  ىل مضامني حضور ا ت وسنصوت  ىل اكفة املستو القاري 
ٔقرب وقت ممكن ٔمل تزنيلها يف  ىل  ابة  ٕال ات    .هذه االتفاق

راكته ليمك و رمحة هللا و    .والسالم 

دل حول مرشوع قانون ا )2 ابد  شار السيد  ة رمق مدا املس لتصف
لسنة املالية  23.21 ذ قانون املالية  ف   :2019املتعلق ب

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔه امجليع حبلول  ٔستغل الفرصة  ل اخلوض يف املناقشة العامة، س ق

ٔمازيغية ني امليالدية وا ا من هللا ا ،السن ىل راج لهام  ٔن يد ر  لعيل القد
مين والرباكت  خلري وا ال امل دمحم السادس حفظه هللا  ني  ٔمري املؤم
ٔلق  نة واملزيد من الت ة والسك ٔن ىل الشعب املغريب مبزيد من الطم و

زدهار   .و
ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ٔخرى  ل مرة  ٔتد ٔن  يطيب يل 

ة رمق ملناقشة مرشوع قانون الت  ذ قانون املالية  23.21صف ف املتعلق ب
ليه جملس النواب 2019لسنة املالية    .كام وافق 
ل ذ اقشته  Kوق لروح إالجيابية اليت طبعت م ٔشيد  ٔن  البد 

ة والوضوح طبعه  ث ساد النقاش يف جو من الرصا لجنة ح ل ا دا
ا ام واست ي يبقى  ىل مضمون هذا املرشوع ا لنظر ٕاىل إالجامع  ئيا 

سجيل العديد من املالحظات  لرمغ من  صادية  ق عية و ج محولته 
ذ املزيانية ف ٔن مرشوع  ،املرتبطة ب ث نعترب  ر، ح س خصوصا مزيانية 

ىل  ة والوقوف  ا العموم مي جامعي ملدى تطور مالي ة حمطة تق قانون التصف
ادئ احلاكمة ر م ا يف اس لحمو السياسية  مدى جناح ٔيضا  ة و والشفاف

ة املالية واملتابعة  سطر الن ي  اقشة هذا املرشوع ا رافق م رية اليت  الك
ذية  رتام السلطة التنف ٔكد من مدى ا ذ املزيانية هبدف الت قة لتنف ق ا

ة لها مبوجب القانون املايل  صات املمنو ات والرتخ   .2019لصالح
داد ومن هذا املنطلق، ال ي تبذ احلكومة يف ٕا هود ا ٔن ننوه  بد 

ٔساسية لتقوية الرقابة البعدية  لية  ة حبيث نعتربها  مشاريع قوانني التصف
ر النفقات  ٔ ة وفرصة ملساء احلكومة حول  ىل املالية العموم لربملان 
ة وفعالية  ام وكذا جنا شلك  صادية  ىل الوضعية السوسيو اق ة  العموم

اة خمتل ىل ح رها املبارش  ٔ لرفع من  ة  ف الربامج والسياسات العموم
  .املواطنني

س احملرتم،  السيد الرئ
لسنة املالية  ة  بتقرر حول  2019ٕان ٕارفاق مرشوع قانون التصف

لترصحي العام  لتقرر اخلاص  ات الرتابية املصحوب  لجام املوارد املرصدة 
ىل  ٔ لس ا ت الصادر عن هذه املؤسسة ملطابقة وتقرر ا لحسا

ستورية رشيعية من  ،ا متكني املؤسسة ال معال مقدرا من طرف احلكومة 
د  رب اع ة وفق مقاربة سياسية  لاملية العموم ممارسة دورها الرقايب 

ليات التالية   :ا
  ىل معوم املواطنات واملواطنني؛ رها  ٔ ٔهداف و جنازات   ربط 
  لمؤرشات ملوارد املالية املعبئة من طرف  حتليل  الرمقية املتعلقة 

مي  ات والتق ٔقالمي وامجلا و لفائدة مزيانيات اجلهات والعامالت وا ا
تلف العمليات املرتبطة هبا ذ    .بعد التنف

وٕاذ ننوه يف هذا الباب بتزنيل إالجراءات املتضمنة يف القانون التنظميي 
ٔساسية  ،2019رمس سنة لقانون املالية  130.13رمق  ٔن احملاور ا نؤكد 

رتمت من طرف احلكومة ويه نه قد ا لهيا املرشوع يف ٕا ين    :اليت ين
   داد مرشوع قانون املالية لسنة رجمة مزيانياتية  2019ٕا وفق 

ل  ٔم هنا لك سنة، مما سميكن من ختصيص  لثالث سنوات يمت حتي
ت  ٔولو ات وا لنظر ٕاىل احلاج راهات لموارد  ىل ضوء ٕا
صادي؛ رو اق ٕالطار املا  ستدامة املرتبطة 

   عددة ىض املتعلق بتقدمي الربجمة م زي التطبيق املق دخول 
ة  ة واملقاوالت العموم ملؤسسات العموم السنوات املتعلقة 
ان الربملانية  ل  ، و ت من ا ا ٔو ٕا دة من موارد مرصدة  املستف

ة  املعنية، رفقة مزيانيات ات الوزارية واملؤسسات العموم القطا
شات العامة  .وامل

س احملرتم،   السيد الرئ
بري اخنراط بالد يف تفعيل  رتياح  ل  س اقشة املرشوع جتعلنا  ٕان م
ة ٕاىل حتسني فعالية التدبري  سرتاتيجيات الرام ات و دد من التو

ل املثال ال احلرص ىل س   :العمويم 
  ىل املستويني الوطين تعزز املزياني عي  ج لنوع  ة املستجيبة 

ويل؛  وا
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   لمتويل العمويم يف ة  د لتدبري املشاريع املقرت وضع ٕاطار مو
صادي  ق عي و ج ىل املستويني  ٔكرث  ٕاطار تو مردودية 

 لمشاريع املزمع اجنازها؛
  ة؛  حتسني حاكمة املؤسسات واملقاوالت العموم
  ني العام واخلاصتعزز الرشاك  .ة بني القطا

ذ قانون املالية لسنة  هنائية لتنف لنتاجئ ا ٔنية  قراءة م واليت  2019ف
هتا احلكومة  ٕالجراءات اليت تب لينا التذكري  اكنت يف مجملها ٕاجيابية تفرض 

  :يف هذا إالطار ويه
  ذ نفقات املزيانية العامة لسنة ث بلغت  2019 تنف  96,365ح

سجيل حتصيل نفس املبلغ تقريبا ف خيص الشق مليار درمه  مع 
ملوارد؛   املتعلق 

  لخزينة لسنة ت اخلصوصية  ذ نفقات احلسا ث  2019تنف ح
لغ  90,90بلغت  سجيل حتصيل م مليار  36,10مليار درمه مع 

فاوتة  سب م سجيل  ملوارد، مع  درمه ف خيص الشق املتعلق 
ٔن خمت ت تعرف تباينات يف من إالجناز ما يعين  لف هذه احلسا

ث يطرح البعض فهيا ٕاشاكلية  رية ح س جمال رصف نفقاهتا 
عية مما  ج ات  ىل رٔسها القطا احلاكمة مما يعين صعوبة إالجناز و

؛ لوال مستع يض    يق
   و املسرية بصورة مستق يف ستغالل ملرافق ا ذ نفقات  تنف

لغ  لغ  مليار 06,2دود م ستغالل يف م درمه مع حتصيل موارد 
ر ملرافق  68,4 س ذ نفقات  ٔن تنف ث جند  مليار درمه ح

لغ  و املسرية بصورة مستق يف م مليار درمه مع  23,1ا
لغ  ر يف م س مليار درمه تطرح نفس  69,3حتصيل موارد 

ر اخلاص هباته املرافق  س ون نفقات  يف هذا إالشاكل يف 
سبة  جزة مما يطرح  %50الشق عرف  ري م تقريبا من املزيانية 

ٔن احلكومة اكن لها  سؤ عريضا حول اجلدوى مهنا خصوصا و
ه حلذفها تدرجييا؛  تو

   ر س ذ مزيانية  ىل مستوى تنف مة  سبة ٕاجناز  سجيل 
ٔهنا  %88,77 ـتقدر ب ه ٕاىل وٕان اكنت سنة ٕاجيابية ٕاال  جتعلنا ن

ذها وإالنصاف  رتبط حباكمهتا ورسيع تنف رتام لك ما  رضورة ا
ىل  ر  ٔ ليهتا وكذا حتديد ا هتا وفا والتوازن يف توزيعها ومردود

ىل املواطن؛ منو و  ا
   ن العمويم يف ظل لتحمك يف ا هودات مقدرة  بذل احلكومة 

ت املالية اليت تعرفها بالد يف الس  رية؛الصعو ٔ  نوات ا
   و املسرية بصورة مستق ٕاىل ستغالل ملرافق ا ارتفاع موارد 

لغ   ماليري درمه؛ 4 ,68م
   سبة ا ب ة ارتفا ري الفالح ق القمية املضافة   ؛%9,3مواص حتق

   ىل املستوى العاملي من مواص حتسني تصنيف مرتبة بالد 
الل تزنيل ت ٔعامل من  اخ ا ث جودة م دابري لفائدة املقاو ح

سهيل إالجراءات ورمقنهتا  والقطاع اخلاص، ووضع ٕاطار تنظميي ل
ولية اجليدة؛ ىش مع املامرسات ا  مبا ي

   ىل مستوى التوقعات اخلاصة بقانون سب ٕاجناز ٕاجاملية  ذ  تنف
لسنة املالية  اليت حتققت ف خيص املوارد ب  2019املالية 

 .%98وكذا التاكليف ب % 113

بة  ل اختاذ ٕاجراءات موا ٔ ىل رضورة العمل من  ويف املقابل، نؤكد 
  :يف احملاور التالية

   ي صاد الوطين ا ق خنفاض يف معدالت منو  احلد من 
يل اخلام؛ من %5,2احنرص يف  ا  الناجت ا

   ات الرتابية مجلا ٔداء اخلاصة  ة ا غياب ٕاجناز ورش تقارر جنا
م مع ضيات القانون التنظميي لقانون املالية  يف تعارض  مق

ي ينص  2011ويف تنايف كذ مع مضامني دستور  130.13 ا
حملاسبة  ٔ احلاكمة وربط املسؤولية  ه ملبد ىل تب ٔول  يف فص ا
دة التالزم بني ممارسة املسؤوليات والوظائف  كرسه لقا و

حملاسبة ة   .العموم

س احملرتم،  السيد الرئ
ت اليت جيب هذه  رة بعض الصعو لينا كذ ٕا املناقشة تفرض 

عتبار ذها بعني  ٔ: 
   دم ت مبهامه الرقابية يف ظل  لحسا ىل  ٔ لس ا ام ا صعوبة ق

ذ معليات  ملعطيات التفصيلية لتنف ملالية،  ٕادالء الوزارة امللكفة 
لخزينة ت اخلصوصية  ل والنفقات اخلاصة هبذه احلسا  املداخ

معة ىل املبالغ إالجاملية وا صار  ق ث مت   ؛ح
   د س ي  ايل والطارئ ا ستع رتام الطابع  اة وا رضورة مرا

ات من النفقات الطارئة  طا الق ليه املراسمي املتعلقة 
رتام  تلف الوزارات يف ٕاطار ا ياطية  ح صصات  وا

ضيات القانون التنظميي لقانون املالية   .130.13مق

ٔداء، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين  ة ا سبة لتزنيل ورش جنا ل ٔما 
ٔداء الرمقية  ة ا لرمغ من حتسن مؤرشات جنا ٔسف  ل لك  س ٔحرار  ل
ٔداء  ت املس يف ا ٔن التفاو ٔهداف، ٕاال  ىل مستوى ا هتا  ري وتطور 

طلبات احلاك رسيخ م ات الوزارية تدعو ٕاىل  لقطا مة اجليدة، من املايل 
كر مع تدهور  شلك م ل  متكني التفا ليقظة املعلوماتية  الل تفعيل نظام 
صادية، واختاذ إالجراءات التصحيحية املالمئة، وكذا تدبري  ق املؤرشات 

اطر املرتبطة هبا   .ا
اة من  ق النتاجئ املتو سيب يف حتق ٔسباب الضعف ال ويف ٕاطار معاجلة 
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ات  ىل طرف بعض القطا ال ٕاىل العمل  الوزارية، ندعو احلكومة مستق
جناز حىت ال يصبح  لرفع من قدرات  لول قانونية  توفري بدائل معلية و
رىق ٕاىل  لتايل النتاجئ احملققة ال  دا يف مر الحقة و ٔكرث تعق ٔمر  ا
الل  قدمة من  ل م ٔن بالد قطعت مرا انتظارات املواطن خصوصا و

ث  ٕاعامل املقاربة خرط فهيا ح ات اليت س شارية ف خيص التو ال
ين اخلطوات  ت من وضوح الرؤ واغتناء النقاش العمويم ف خيص ت مك

ٓتية   :ا
   ت املنعقدة لجبا قة عن املناظرة الوطنية الثالثة  التوصيات املن

ريات يوم   ؛2019مايو  04و 03لص
  ٕالصالح اجلبايئ؛ مواص تزنيل القانون إالطار املتعلق 
  منوذج التمنوي؛ لجنة اخلاصة   تقرر ا
  عية؛ ج  تزنيل ورش امحلاية 
  ة؛ صالح املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ  القانون ٕاطار املتعلق 
   الل مواص توسيع هامش حرية املبادرة واملقاو ببالد من 

ني العام واخلاص   .تطور الرشاكة بني القطا

س احملرتم،السيد ال   رئ
اقشة قوانني املالية  اسبة م الل م ر  ٔ ٔحرار  فريق التجمع الوطين ل
ٔ مراجعة  ن شعبون مس صاد واملالية السابق دمحم  ق ر  مع السيد وز
سجيل والتنرب، ومدونة حتصيل  ظومة ال ضيات القانونية اليت ختص  م املق

ة، و  يون العموم والتعريفات امجلرية  ري املبارشةمدونة امجلارك والرضائب ا
ة  يون العموم سهتالك، ومدونة حتصيل ا ىل  لية  ا والرضائب ا

ٔيضا مرسوم رمق  ٔوىل  8صادر يف  2.12.349و  20( 1434جامدى ا
ات ) 2013مارس  ٔهنا تو ىل اعتبار  ة  لصفقات العموم يتعلق 

ٓنذاك ه. ٕاسرتاتيجية ر  ث اكن جواب السيد الوز ٔننا بصدد جتميع ح و 
لجنة  الصات تقرر ا ت وٕاصدار  لجبا ات املناظرة الوطنية الثالثة  خمر
ىل القانون إالطار املتعلق  ملصادقة  منوذج التمنوي توج  اخلاصة 
يده  ٔ ارطة إالصالح الشامل والتدرجيي مع ت ي رمس  ٕالصالح اجلبايئ ا

ىل رضورة ٕاصالح مدونة امجل دة مرات  ري املبارشة يف  ارك والرضائب 
ث تبني لنا  لرضائب يف مشوليهتا بعيدا عن قوانني املالية ح واملدونة العامة 
ت  ت وحتد ديد رضوري ليك تتالءم مع رها ادة صياغهتا من  ٔن ٕا

ل   .املستق

س احملرتم،   السيد الرئ
اقشة  ٔحرار يف ٕاطار م ات فريق التجمع الوطين ل اكنت هذه مقرت

ة رمق مرشوع  لسنة املالية  23.21قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
ر 2019 رة املالية والسيد الوز شكر فهيا السيدة وز اسبة  ، ويه م

ىل معلهم اجلاد واملسؤول والوطين ٔطر الوزارة  ملزيانية واكفة   ،امللكف 
ضيات رسيع وثرية مراجعة هذه املق ٔن تبارش احلكومة  القانونية يف  طاحمني 

ة مع  ة يف جمال تدبري املالية العموم هذه املر ملعاجلة إالشاكليات املطرو
لمنوذج التمنوي ات إالسرتاتيجية  عتبار التو ذ بعني  ٔ   .ا

ح  ر مواتية والفرصة ساحنة لف ٕان مجيع الرشوط الرضورية السالفة ا
شلك انطالق اله، واليت س ٔ ٔوراش الواردة  ذ هذه ا ددة لتجويد تنف ة م

ىل  دي مشويل ومستدام سواء  حى تصا ٔيت يف م قوانني املالية اليت ت
ٔو الرفع من  ملرفق العام  ة واحلاكمة اجليدة  رسيخ قمي الشفاف مستوى 

ر املزيانية ٕاىل املواطنقدرات االٕ  ٔ متكن من ٕايصال    .جناز حىت 
ٔن احلكومة واعية ا ب رة والسيد  وتبعا ملا سبق، وٕاميا م والسيدة الوز

ىل  ر  ٔوراشالوز ت وهذه ا د اما  ،ضطالع كذ هبذه الت س وا
ىل مرشوع قانون مالية  ا السابق  ٕالجياب ويف ٕاطار  2019مع تصوي

ٔحرار اها فريق التجمع الوطين ل ال  ،سريورة املواقف الواحضة اليت يت
ىل مرشوع قا ٕالجياب  ٔن نصوت كذ  ة رمق سعنا ٕاال  نون التصف

لسنة املالية  23.21 ذ قانون املالية  ف اما مع  ،2019املتعلق ب س ا
ا ومواقعنا كذ ة املتواص كام سنكون  ،مواقف مك إالصالح ادرا مع م

ادئ  ٔداء املرفق العمويم وفق م ٔنه جتويد  لقطاع املالية ويف لك ما من ش
ة واحلاكمة اجليدة   .الشفاف

ل    .يمك ورمحة هللا تعاىل وراكتهوالسالم 

II - ٔصا واملعارصة فريق   :ا
   ة رمق اقشة مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  23.21م ف املتعلق ب

  :2019لسنة املالية 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

لجنة احملرتمني، ٔعضاء ا   السادة 
ٔصا وا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  ملعارصة حول مرشوع قانون رشفين 

ة مزيانية السنة املالية  23.21رمق  ىل 2019يتعلق بتصف ، وهو مرشوع 
ٔمهية،  برية من ا ة  سية در ٔداة سياسية رئ شلك  ة  ٔن قانون التصف

لقانون املايل،  ذها  ٔثناء تنف ص الربملاين  لرتخ ة مدى الزتام احلكومة  ملراق
ذ املزيانية، ومدى التحقق من النتاجئ املا ة حصي تنف لية للك سنة، ومراق

لربملان من  سمح  رات املرخص هبا يف القانون املايل مبا  ومقارهتا مع التقد
ذ القانون املايل، ومبا  موع معليات تنف ىل احلصي العامة  ضطالع 
شاط ىل ال ستورية يف الرقابة الالحقة  ه ا  ميكن الربملان من ممارسة وظيف

اللزتامات اليت تعهدت هبا يف  ىل الوفاء  لحكومة ومدى قدرهتا  املايل 
ر س سيري و   .امليدان اجلبايئ وجماالت ال

لربملان سلطات  لاملية خيوالن  ستور والقانون التنظميي  وٕاذا اكن ا
لحكومة،مة  شاط املايل  ىل ال دى احلدود  يف الرقابة الالحقة  فٕان ٕا

مي والعوائق الع  ة وتق وره اكمال يف مراق ٔداء الربملان  ملية اليت حتول دون 
ذ قانون املالية ي  ،تنف يه ضعف التحمك التقين يف معليات املزيانية ا
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ناول الربملان ست يف م دة ٕاحصائيات ل ىل قا   .يتطلب دراسات معقدة 

ر احملرتم،   السيد الوز
ة لسنة  ٔيت لتث 2019ٕان مرشوع قانون التصف هنائية ، ي ت النتاجئ ا

ذ قانون املالية لسنة  ىل مستوى لك من املزيانية 2019لتنف ، وذ 
و املسرية بصورة  لخزينة ومرافق ا ت اخلصوصية  العامة واحلسا

ث يتضمن هذا املرشوع مواد ، ح ٔساس ٕاىل  امستق ا  ٔحاك ريم 
هنائية ملوارد ونفقات املزيانية العا ت اخلصوصية ٕاثبات النتاجئ ا مة واحلسا

ة  دات ٕاضاف ح اع ؛ وف و املسرية بصورة مستق لخزينة ومرافق ا
ن العمويم؛  سيري ونفقات ا اوزات املس يف نفقات ال سوية الت ل

هتاء السنة املالية  ري املسهتلكة عند ا سيري  دات ال ؛ 2019وٕالغاء اع
ك ر اليت مل  س دات  حمل  2018ن ٕاىل هناية السنة املالية وٕالغاء اع

لمملكة ل مصاحل اخلزينة العامة  لهيا من ق لنفقات مؤرش   .الزتامات 
ٔنه وسي لتحسني  ىل اعتبار  لغة  ٔمهية  يس  ك ة  ٕان قانون التصف
داد القوانني املالية الالحقة  ٔ يف ٕا ؤ وتقليص هامش اخلط ر والت طرق التقد

ذ الق ٔكد من تنف ىل املستوى العميل يمت ٔ انون املايل السنوي، ٕاال والت نه 
ة من مضمونه و  م  ،ٔهدافه الرقابيةٕافراغ قانون التصف ه لكونه ال يلقى 

ل الربملان والربملانيني ري من ق ي يلقاه القانون املايل،  ،الك م ا الفا لاله
لق يف اجلهود و ك عوة الفرقاء السياسيني ٕاىل  اسبة  سبل  ويه م

لمناقشة، فٕاذا  ٔكرث  يا  زيا زم ح هذا القانون  ل م ٔ شارك  التعاون وال
ة سياسية سابقة  لسنة تعترب مراق ىل قانون املالية  اكنت معلية املصادقة 

ذ املال العام ىل تنف لية  ىل هذا  ،ٔو ق د واملصادقة  حبيث يفرس اع
لحكومة مببارشة إالنفاق وتنف  سمح  ٔيضا القانون ٕاكذن  ذ الزتاماهتا كام يعترب 

و رادات ا ا  ،ٕاذ لها جلباية ٕا ة تعترب نو ىل قانون التصف فٕان املصادقة 
 ٔ ىل املال العام ذات الطابع السيايس واليت تبد ٔنواع الرقابة الالحقة  من 

هتاء السنة املالية   .عند ا

ر احملرتم،   السيد الوز
مثن  ٔصا واملعارصة  ال ٕاننا بفريق ا ٓ رتام ا ىل ا اليا حرصمك 

ئقي املصاحب لهذا املرشوع ،القانونية مثن الرصيد الو ٔمر  ،كام  وهو ا
لربملان وحتسني جودهتا  مة ٕالغناء املعطيات املقدمة  ي يعترب خطوة  ا
ذ قوانني املالية ومعليات  رتقاء مبستوى النقاش حول تنف ومسامهة يف 

و حنول  ة مزيانية ا ة خمتلف الربامج والسياسات تصف مساء مدى جنا
ليه فٕاننا نصوت  ة، و راهات املرتبطة بتدبري املالية العموم ة وإال العموم

ىل مضامني هذا املرشوع  .ٕالجياب 

III - احلريك فريقال:  
ولية )1 ات ا التفاق   :مشاريع القوانني املتعلقة 

 .مس هللا الرمحن الرحمي

س احملرت   م،السيد الرئ
شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس

ر احملرتم،  السيد الوز
مس الفريق احلريك ملناقشة مشاريع القوانني التالية ل  ٔتد ٔن   :رشفين 

ة املتعلقة  62.20مرشوع قانون رمق   .1 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ة البحرية واملناطق  منية الب لتعاون يف جمال حامية وتدبري و

ا الغربية والوسطى السا ٔطليس مبنطقة ٕافريق ل ا لسا لية 
ان(واجلنوبية  ٔبيد ة  ان يف )اتفاق ٔبيد   1981مارس  23، املعمتدة ب

دان الوقاية من  لتعاون يف م ىل الربوتوول امللحق هبا املتعلق  و
ان يف  ٔبيد ، 1981مارس  23التلوث يف احلاالت الصعبة، املعمتد ب

لتلوث  2011كام مت تعدي يف  ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  و
سام  شطة الربية، املعمتد بغران  ٔ الكوت (النامج عن املصادر وا

ىل الربوتوول إالضايف املتعلق  2012يونيو  12يف ) ديفوار و
ب واستغالل النفط  ة املطبقة يف جمال التنق د واملعايري البي لقوا

ان يف والغاز يف البحر، املعمتد ب ىل  2019يوليو  2ٔبيد و
لية،  لمناطق السا لتدبري املندمج  الربوتوول إالضايف املتعلق 

ان يف  املعمتد ٔبيد  ؛2019يوليو  2ب
ىل 12.21مرشوع قانون رمق   .2 ه  إالطار –االتفاق يوافق مبوج

داين الطاقة واملعادن بني حكومة اململكة املغربية  لتعاون يف م
ط  يف  لر شاد، املوقع   ؛2020ٔكتور  26وحكومة مجهورية ال

ام  21.21مرشوع قانون رمق   .3 روتوول  ىل  ه   1988يوافق مبوج
ولية خلطوط التحميل، لعام  ة ا التفاق ، املعمتد 1966املتعلق 

 ؛1988نومفرب  11ندن يف بل 
ٔسايس  25.21مرشوع قانون رمق   .4 ىل النظام ا ه  يوافق مبوج

ة  ارج ي اعمتده جملس وزراء  ٔمن الغذايئ ا ة ل لمنظمة إالسالم
ري  كو ٔربعني املنعقدة  ظمة التعاون إالساليم يف دورته ا م

ا( سمرب  12ٕاىل  9من ) غي  ؛2013د
ارة يف يو  42.21مرشوع قانون رمق  .5 ة حترر الت ىل اتفاق ه  افق مبوج

ول العربية؛  اخلدمات بني ا
ىل اتفاق التعاون  45.21مرشوع قانون رمق  .6 ه  يوافق مبوج

العسكري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رصبيا، 
ط يف  لر  ؛2021ماي  5املوقع 

ٔ  47.21مرشوع قانون رمق  .7 ة ا ىل اتفاق ه  دة يوافق مبوج مم املت
قة من الوساطة، املعمتدة  ولية املن سوية ا ٔن اتفاقات ال ش

ويورك يف  سمرب  20ب  ؛2018د
ثاق الشباب  49.21مرشوع قانون رمق   .8 ىل م ه  يوافق مبوج

ٔفريقي، املعمتد بباجنول  يا(ا  ؛2006يوليو  2يف ) ام
حت 52.21مرشوع قانون رمق   .9 ة  ىل اتفاق ه  اد يوافق مبوج
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ت ذات الطابع  ٔمن الفضاء إاللكرتوين وحامية البيا ٔن  ش ٔفريقي  ا
ستوائية( الشخيص، املعمتدة مباالبو ا   .2014يونيو  27يف ) غي

س،  السيد الرئ
ىل املعطيات القمية  ،يف البداية ر  لسيد الوز لشكر اجلزيل  ٔتقدم 

ات املعروض لجنة، وهبذه اليت تقدم هبا عند تقدمي مشاريع االتفاق ىل ا ة 
ة  دم مصل ات واليت ست ٔمهية هذه إالتفاق جياب  ٕ ل  س املناسبة، فٕاننا 
ويل، معربن عن  ىل املستوى إالقلميي وا هتا  اململكة الرشيفة وتعزز ماك
اخنراطنا التام يف الرؤية احلكمية جلال امل دمحم السادس نرصه هللا يف 

بلوماسية الرمسية، كام  ننوه يف نفس الوقت مبجهودات الوزارة ٕاطار ا
ٔن  .املعنية يف هذا الش

س،  السيد الرئ
ات اليت وقعهتا  جياب مضامني مشاريع القوانني مبثابة اتفاق ٕ ل  س ٕاننا 
ٔو املتعددة  ٔو إالقلميية  ات الثنائية  احلكومة املغربية، سواء مهنا إالتفاق

بلوماسية  ه ا مثن لك ما حقق ٔطراف، كام  املغربية لتجويد العالقات بني ا
صادية ال اململكة املغربية ومجهورية  عية وإالق ج لمسامهة يف التمنية  شاد 

ه اخلصوص،  ىل و ام، ويف قطاعي الطاقة واملعادن  شلك  ن  ل الب
ع  ٔيضا بتعميق العالقة بني بالد وحكومة مجهورية رصبيا بتوق شيد  كام 

ن  لتعاون العسكري بني اجلانبني، إالتفاق بني الب بوضع ٕاطار قانوين 
ل  ٔ لهيا اململكة املغربية من  رشف  ٔيضا إالخنراط يف لك املبادرات اليت  و
دي يف هذا  هتا ودورها الر ة وتعزز ماك لقارة إالفريق دها  رسيخ توا

 .إالجتاه

س،  السيد الرئ
نضامم بالد ٕاىل م  ثاق الشباب إالفريقي، يف هذا إالطار، فٕاننا ننوه 

ة، والرايم ٕاىل  ىل الزتاماته القارية واخنراطه يف املبادرات إالفريق اما  س ا
ٔنظمة  رشيعات وا ٕالضافة ٕاىل تعزز ال ٔوضاع الشباب إالفريقي،  هنوض ب ا
ات  مو ٔعضاء وا ول ا ا املعلومات واالتصاالت  ولوج اخلاصة بتك

صادية إالقلميية واليت ىش مع الرتسانة القانونية الوطنية املتعلقة  ق ت
هتا لمعطيات الشخصية وحام لية  ملعاجلة ا  .ٔساسا 

س،  السيد الرئ
ورة،  ٕاننا يف الفريق احلريك ات املذ مثن لك املشاريع القوانني مبثابة اتفاق

ى خمتلف املنظامت والهيئ ملاكنة املمتزية اليت حتظى هبا بالد  ٔيضا  ات و
بلوماسية الرمسية  دي اليت تضطلع به ا ور الر ولية وا القارية واجلهوية وا

ولية  .واملوازية يف خمتلف احملافل ا

س،  السيد الرئ
ورة، البد  ات املذ ل مع لك املشاريع القوانني مبثابة اتفاق يف ٕاطار التفا

ل جتويدها، وندعو احل ٔ هودات املبذو من  اليا ا مثن  كومة ٕاىل ٔن 

ا  عها، وخبصوص موقف مي نتاجئها وت هنا لكام دعت الرضورة  وكذا تق حتي
ة اليت  لمصل دمة  ٕالجياب  لهيا  يف الفريق احلريك فٕاننا سنصوت 

ضهيا املر  .تق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ة رمق ) 2 ذ قانون ا 23.21مرشوع قانون التصف ف  ملالية لسنةاملتعلق ب
2019:  

س احملرتم  ،السيد الرئ
  ،نوالسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شار    ،نون احملرتموالسيدات والسادة املس
ة  مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قـانون التصـف ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ذ قانون املالية لسنة  23.21رمق  ف توري  ،2019املتعلق ب وهو ٕاجراء دسـ
ٔحاكم ٔيضـا 76الفصل  تطبيقا  ستور وقانوين  لـامدة  ،من ا مـن  65طبقـا 

نة  ـمي نتـاجئ سـ لربملـان لتق ٔيضا  اسبة  القانون التنظميي لقانون املالية، ويه م
ٔداء، ومـدى  ة ا ىل مؤرشات جنا مالية بني املتوقع واملنجز فعال والوقوف 

ـذ مشـاريع قـوا نني املاليـة، كـام الزتام احلكومة برباجمها وتعهداهتا ف خيص تنف
ــة املاليــة اــمثن دور  تورية يف مراق ــ ٔة دس هيــ ت  ــا لحس ــىل  ٔ لــس ا

ة ـذ املزيانيـة مرفقـة مبالحظـات وتوصـيات  ،العموم ٕاذ ميد بتقارر حول تنف
عتبار ذها بعني  ٔ   .جيب 

بة  اســ لم لحظــة يه حلظــة  ٔن هــذه ا ل  ســ ٕاننــا يف الفريــق احلــريك 
ٔن قانون  عتبار  ياز  ة مـن م لاملية العموم ة البعدية  لمراق ة وسي  التصف

  .طرف الربملان
ة  ىل  تقـدمي قـوانني التصـف ٔن احلكومة حترص  الرمغ من  الربملـان  ٕاىلف

بــة  ٔن جحــم املوا ٔننــا نالحــظ  تورية والقانونيــة، ٕاال  ســ ــال ا ٓ ــل ا دا
م ا هـ ة ال حيظى بقـدر  م لقوانني التصف ه راسة و ي حيظـى بـه وا

ـدة، وٕاذا اكنـت احلكومـة  ٔهناملرمغ  ،مرشوع قانون املالية ان لعم وا و
اصـه ٔداء واف ة ا ٔرفقت هذا املرشوع بتقارر حول جنا وهـو مـا اكن ، قد 

ــهنم مــا  ــل متك ٔ بة مــن  اســ ٔعضــاء الفريــق احلــريك يف لك م ــا  مطلبــا مل
هتم يف الرقابة ال ٔمور سهيل م ئق الالزمة ل ٔداء احلكويمالو ىل ا   .ربملانية 

س احملرتم   ،السيد الرئ
نة  ــذ املزيانيــة العامــة لســ ســوء  2019ٕان تنف ســمت  ــة ا ــاء يف ظرف

ساقطات  ة وق  ٔمطارالظروف املناخ رات  ا وحميط دويل عرف تفامق التو
صاد العاملي ق راجع منو  ارية و بة منـو النـاجت  ،الت سـ ىل  مما انعكس سلبا 

ــيل ا راجــع مــن  ، اخلــاما ــث  نة  %3.2ح نة  %2.5ىل إ  2018لســ ســ
ٔن مزيانية  ،2019 عيـة  2019مع العمل  ج ـات  ـىل القطا ركـز  اكنت 

ٔساسية ة والتعلمي والشغل :ا   .الص
ٔرقـــام ـــيل ا ٔن نبـــدي بعـــض فٕاننـــا ال ،ودون اخلـــوض يف تفاص بـــد 
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ىل الشلك التايل ،املالحظات   :ويه 
   ة ة معا دة املالية العموم راهـاتمن  ويـة  ٕا  –ضـغط املديونيـة (ب

اء الرضييب نوي لبنـك ) وضيق الو ٔشـار اليـه التقرـر السـ وهـو مـا 
عيــة  املغــرب، ج صــادية و ق يخ املتانــة  رســ ٔن  حبيــث اعتــرب 

صاد ورسيع منوه ق  ؛يتطلب رفع تنافسية 
   اري ارتفاع تمل العجز الت لرمغ من اخنفـاض  ،ري مسبوقة ستو

ة  ؛الفاتورة الطاق
  ٔساسية  ؛راجع يف الصادرات ا
   ام ســ لتقائيــةحمدوديــة  ــة مــن الــربامج القطاعيــة مــع  و مو

 ؛الكربى إالسرتاتيجيةاخليارات 
   ـىل ة الوسـائل عـوض النتـاجئ ووقعهـا  ىل مراق اراكز املؤرشات 

 ؛املواطنني واملواطنات
   دات املرصودة  ٔنكام رع ـىل  ،لالس ٔ لـس ا فقد الحـظ ا

تق التابعـة لـ و املسـرية بصـورة مسـ ٔن مرافـق ا ت   11 ـلحسا
ر  ســ ــذ  بة تنف ســ ــد  ــا وزار مل تتع ي  ،%50قطا ــر ا ٔم ا

بة إالجنـاز املتعلقـة  ٕاىلالعمـل  ٕاىليدعو احلكومة احلالية  سـ حتسـني 
ر يف املزيانيات املق س  ؛بنفقات 

   ل تفـــوق اســـ ت اخلصوصـــية مـــن مـــداخ تفادت بعـــض احلســـا
اهتا  .اج

س احملرتم   ،السيد الرئ
ٔن تعطـى  ة جيـب  اقشة قـوانني التصـف ٔن م ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب 
ــىل  جتويــد  ــالل العمــل  تحقها، وذ مــن  ســ ــة الــيت  ق لهــا القميــة احلق

عتبـار توصـيات ومالح ـذ بعـني  ٔ شوهبا، و لـس النقائص اليت  ظـات ا
ت، وبنك املغرب لحسا ىل  ٔ ، ومالحظـات ومطلـب السـادة الربملـانيني ا

ةٔ لوصول اىل معل مشرتك وبلوغ تدبري  لاملية العموم ل    .م
ليمك   .والسالم 

VI - شرتايك فريقال:  
ولية )1 ات ا التفاق   :مشاريع القوانني املتعلقة 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احمل   رتم،السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن يف  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ا  ولية املهمة واليت قد ات ا اقشة مشاريع قوانني هتم مجموع من االتفاق م
ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني يف  ر اخلارج ٔنظار السيد وز ٔمام 

  .اخلارج

ٔن وفاء ه ش ة  ة السام ات امللك ات هتدف ٕاىل تفعيل التو ذه االتفاق
ولية وتوسيع رشااكت اململكة وتنويع جماالت تعاوهنا مع  لزتاماهتا ا بالد 

ولية قة والصديقة واملنظامت إالقلميية وا ول الشق   .ا
شاد ومجهورية ني مع لك من مجهورية ال تني ثنائي تفاق ٔمر   ويتعلق ا

ات ٕاقلميية، ثالث مهنا معمتدة يف إالطار إالفريقي،  رصبيا، ومخس اتفاق
ظمة التعاون  ول العربية وم امعة ا ن يف ٕاطار  تان معمتد إالساليم واتفاق

ٔطراف عدد ا تني هتامن العمل م ٕالضافة ٕاىل اتفاق   .ىل التوايل، 
ات هذ ،هذا ىل حمددات وموج ٔعربنا ونعرب دامئا،  ه وقد 

سمح بتعزز ماكنة اململكة  ىل مستوى  ٔبعادها وجتلياهتا  رب  ات،  االتفاق
خنراط مضن ثالثية اجلهوي وإالفريقي  اح و نف ها يف  ورسيخ تو
ة الصاحب اجلال  ات السام يثة تطبعها التو ة ح ويل، وفق دينام وا

ٔيده   .امل دمحم السادس نرصه هللا و
ليه ىل ،و رب استكامل فٕاننا نؤكد  نا،   دمعنا الاكمل لطموح مملك

ورة، مع رضورة  ات املذ ىل االتفاق رشيعية واملصادقة  املسطرة ال
ث  ات من ح داد االتفاق الل حمطات ٕا شارية  استحضار املقاربة ال
مي اكفة  روم تق ام بعملية  ٔوىل، فضال عن الق ة ا ر ل إالجرائية  املرا

ات، بغية ا يب، وحتسني االتفاق ٔج لرٔسامل ا ستقطاب  لرفع من وثرية 
ة   .مستوى الرشاكة اخلارج

ٕالجامع لجنة  ا يف ا ، نصادق اليوم يف هذه اجللسة وكام صادق
ىل ات املعروضة  ىل مشاريع االتفاق ٕالجامع كذ  رشيعية    .ٔنظار ال

ة رمق ) 2 ذ قانون امل 23.21مرشوع قانون التصف ف  الية لسنةاملتعلق ب
2019:  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
س ،رشفين لس  ،السيد الرئ شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن 

اقش شارن يف م ة رمق  ةاملس ذ  23.21مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
لسنة املالية  اقشة و ،2019قانون املالية  ٔمهية م ىل  لوقوف  اسبة  يه م

عتباره  ة،  ة، من  سامه يف املقارنة بني املوارد  قانون التصف ٔساسية  لية 
فاهئا من طرف الربملان والنفقات الفعلية، وكذا تعزز الرقابة  س املرخص 
ىل  ٔخرى، الوقوف كذ  ة  ىل معل احلكومة، ومن  لربملان  البعدية 

داد وتقدمي مرشوع قانون جمهودات اطر  صاد واملالية يف ٕا ق وزارة 
لهيا يف القانون التنظميي لقانون املالية  ال القانونية املنصوص  ٓ ة يف ا التصف

ٔمهية التقارر املرافقة لهذا املرشوع، يف هذا السياق، 130.13رمق  ، مع 
متكن من املسامهة الفعلية يف جتويد دراسة مرشوع القان ل ا ٔ ون و

ا مرشوع  ل ٕا مداد هبذه التقارر ق ٕ ه، طالبنا  وحتسني مستوى مقروئ
لغة يف حتسني طرق  ٔمهية  يس  ك ة  ٔن قانون التصف ىل اعتبار  القانون، 
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داد قوانني املالية املق ٔ يف ٕا ؤ، وكذا تقليص هامش اخلط ر والت  ،التقد
س مة س لربملان مؤرشات ومعطيات  ٔنه يقدم  رتقاء مبستوى كام  امه يف 

ىل معل احلكومة،  ذ قوانني املالية، وكذا الرقابة الربملانية  النقاش حول تنف
ة داد مرشوع قانون التصف ال ٕا ٔ   .كام طالبنا برضورة تقليص 

س،   السيد الرئ
ا احلكومة عن التدابري وإالجراءات اليت  ٔن جتي بري يف  ٔملنا  اكن 

او  ذها يف ٕاطار الت ر رتقب مع املالحظات املضمنة مضن سوف تت
رشيد  خلصوص ت املتعلقة بوجوب  ت،  لحسا ىل  ٔ لس ا ا
لنفقات اجلبائية، ٕاننا يف الفريق  ة ٕاىل مراجعة معيقة  النفقات، وكذا احلا
وية الالزمة  ات العميقة والب شرتايك ندعو ٕاىل التعجيل مببارشة إالصال

صاد  ق ٔعامل، مع لتقوية تنافسية  اخ ا ج ادمإ الوطين وتطوره وحتسني م
اء  صادية الوطنية واخنراطه يف الو ق ورة  ري املنظم يف ا القطاع 

  .الرضييب
طلبات  ٔداء، نطالب برتسيخ م ة ا وف يتعلق بتزنيل ورش جنا
ل  الل تفعيل نظام اليقظة املعلوماتية حىت يمت التفا احلاكمة اجليدة، من 

كر صادية، واختاذ إالجراءات  شلك م ق مع تدهور املؤرشات 
ا  ٔهداف املسطرة يف الربامج توخ التصحيحية املالمئة، وكذا ضبط ا
شل اكهل  ٔن كرثهتا  عتبار  دد املؤرشات  ادة النظر يف  لاللتقائية وٕا

ذ إالدارة مي بعد التنف ٔمهية  ،وتصعب معلية احملاسبة والتق ىل  يد  ٔ مع الت
ق  مج احلكويم حتق ة، والرب لتقائية بني الربامج القطاعية من 

ٔخرى ة  ال امل من  و املتضمنة يف خطب  ات العامة    .والتو
ة املعطيات ه ٕاىل ٕاشاكلية صدق لتن اسبة  لتقائية  ويه م وغياب 

ىل  ؛ف بني الربامج د إالدارات  جتاه نطالب برضورة اع ويف هذا 
ة ال  نتقائية وجنا ق  ل لتحق سرتاتيجيات مكد ة يف تدبري  ٔفق ادة ا ق

ٔداء   .ا

س،   السيد الرئ
رابية يف وضع  د مقاربة  ىل رضورة اع وف خيص اجلهات، فٕاننا نؤكد 

 ٔ ة،  الية اليت تعاين مهنا اجلهات اليوم السياسات العموم ت ا ن التفاو
ىل مساهامهت ٔثري  ٔهنا الت صاصاهتامن ش   .ا واخ

سبة جعز املزيانية من  ٔن ارتفاع  ه احلكومة ٕاىل  ٔخرى ن ة  ومن 
سبة % 3.7سبة  ٔن  ،ال يعكس الواقع ،املرصح به% 4.1ٕاىل  ث  ح

سبة  رتفاع وصل  ل % 4.7ٔو  %4.5هذا  ٕاذا ما مت خصم بعض مداخ
ي يعد مصادره من صندوق إاليداع والتدبري،  متويل املبتكر، وا ا

ل مدخرات هذه الصناديق يه و  ٔن  د،  لتقا الصندوق املغريب 
عتبار لها   .مدخرات الطبقة العام اليت جيب رد 

ث انتقل من  شري ٕاىل ارتفاع جحمه، ح ن العمويم،   62وخبصوص ا
ي يقدمه  79مليار درمه ٕاىل  ص ا ٔن اخللل راجع ٕاىل الرتخ مليار درمه، و

لحكومة، ويف هذا مج واحض ليك يمت  الربملان  ر إالطار، نطالب بوضع 
ن العمويم   .التحمك يف ا

ري ٔ عي،  ،ويف ا ج نطالب احلكومة برضورة تفعيل احلوار 
لية لفك العديد من املشالك  ٔهنا  ىل اعتبار  ديدة،  ات  داث در ٕ و
ل بنود هذا  دم تفعيل  ٔيضا ٕاىل ٕاشاكلية  ملوظفني، مع إالشارة  املتعلقة 

ة ،حلوارا ات احلكوم سبة لبعض القطا ل ٔجور  دة يف ا   .الس الز

V - ملغرب فريق لشغالني    :حتاد العام 

لول دمحم احلرمة يف املناقشة العامة ملشاريع   )1 شار السيد ا مدا املس
ات دولية سع ٕاتفاق ىل    :القوانني اليت يوافق مبوجهبا 

س،   السيد الرئ
ر املن  ملزيانية،السيد الوز   تدب امللكف 

شارون، شارات والسادة املس   السيدات املس
سع  نا اليوم وحنن نناقش  ىل ) 9(ال ميك مشاريع قوانني نوافق مبوجهبا 

بلوماسية املغربية ) 9(سعة  زتاز بعمل ا ٔن جندد  ات دولية، ٕاال  اتفاق
ن ٔ ال امل دمحم السادس حفظه هللا، وذ  اها ويقودها  ر ه اليت 

ق  ت بالد من مواص حتق وبفضل الرؤية السديدة جلاللته، متك
زتاز هبا،  ،انتصارات ار و ف نا ٕاال  ات دبلوماسية ال ميك و بل ف

ٔن  ويل، كام تؤكد  ىل الصعيد إالقلميي وا واليت تؤكد املاكنة الرائدة لبالد 
ميقراطية يف املنط قة سوف تظل جتربة التجربة املغربية يف إالصالح ويف ا

  .ملهمة لشعوب املنطقة

س،   السيد الرئ
ة  ات السياسة اخلارج اصة وترتمج تو ٔمهية  ات  يس هذه االتفاق ك
مة، خصوصا بعد  ٔصبح حيتل فهيا العمق إالفريقي ماكنة  لبالد واليت 

ىل  عودة الوة  حتاد إالفريقي، ويف هذا إالطار و بالد ٕاىل عضوية 
ات  يت اتفاق لهيا، فٕان اتفاق إالحتاد إالفريقي اليت سبق لبالد املصادقة 

لينا اليوم سوف تعزز هذااالٕ  خنراط وهذا  حتاد إالفريقي املعروضة 
ٔمر لك من   :املسار ويتعلق ا

ثاق الشباب إالفريقي؛ - 1   م
ة االٕ  - 2 ٔمن الفضاء إاللكرتوين وحامية اتفاق ٔن  ش حتاد إالفريقي 

ت ذات   .الطابع الشخيص البيا

ظمة  هودات املبذو يك حتتضن بالد مقر م رتياح ا نا  لقد تلق
ة يه اليوم  ٔن القارة إالفريق ة تعكس  ٔن هذه االتفاق الشباب إالفريقي، كام 

ٔكرث شبا ٔن  ،ىل الصعيد العاملي ا مثن، كام  رشية ال تقدر  روة  ويه 
هو  سجم مع ا ة ت هتا بالد مضامني هذه االتفاق رية اليت بذ دات الك

ذ دستور  لشباب املغريب، س م ضيات  2011لهنوض  ي تضمن مق ا
ة  ىل ذ فٕان اتفاق الوة  مة ذات الص حبقوق الشباب املغريب، و
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ت ذات الطابع  لكرتوين وحامية البيا ٔمن الفضاء  ٔن  ش إالحتاد إالفريقي 
اما مع انضام س ٔيت ا ولية الشخيص، ت ات ا لعديد من االتفاق م بالد 

ٔصبحت تلعهبا الرمقنة يف  ٔدوار املزتايدة اليت  لنظر ٕاىل ا ، و ذات الص
ٔخرى ول ا ريها من ا ارة ما بني دول القارة ومع    .الت

لشغالني  حتاد العام  سعنا يف فريق  ، فٕانه ال  ىل ذ الوة  و
التفاق إالط ة ملغرب ٕاال التنويه  داين الفال لتعاون الثنايئ يف م ار 

شاد، وهو ما يؤكد العالقات املمتزية مع هذه  واملعادن ما بني بالد ودو ال
و هودات  ا يس حبمك موقعها ماكنة ممتزية يف القارة، ويف ا ك اليت 

ل  ولية وإالقلميية ملاكحفة شباكت إالرهاب والهجرة واجلرمية يف السا ا
ىل ذ فٕان  ،إالفريقي الوة  ٔمر او تفاق التعاون العسكري مع رصبيا 

 ، لنظر ٕاىل العالقات التقليدية املهمة مع هذا الب لغة  ٔمهية  يس  ك
شلك ال حما ٕاضافة نوعية ي س ٔمن يف العديد من  وا خلدمة السالم وا

  .بقاع العامل

س،   السيد الرئ
ىل مرشوع القانون ا نا اليوم  ىل النظام ٕان موافق ه  ي يوافق مبوج

من الغذايئ، وكذا مرشوع القانون املوافق  ٔ ة ل لمنظمة إالسالم ٔسايس  ا
ول، يعكس يف  ارة يف اخلدمات ما بني ا ة تعزز الت ىل اتفاق ه  مبوج

ٔن ت دوار اليت جيب  ٔ ت إالقلميية ضالعمق نظرة بالد ل ا طلع هبا هذه الك
ٔصبحت مدعوة اليوم ٔ  اوز إالطار واليت  ٔي وقت مىض، لت كرث من 

ٔدوا ٔكرث ر السيايس الضيق، وذ قصد لعب  صادية وجتارية تبدو  اق
ول ٔمهية   .وفائدة لشعوب ت ا

ث ٕاىل  ،ٕالضافة ٕاىل ذ سعي بالد احلث سعنا ٕاىل التنويه  فٕانه ال 
شلك واحض  ويل، وهو اخنراط جتسده اليوم  خنراط يف القانون ا

ىلموافق    :نا 
دة  47.21مرشوع قانون رمق  - 1 ٔمم املت ة ا ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

قة من الوساطة، املعمتدة  ولية املن سوية ا ٔن اتفاقات ال ش
ويورك يف  سمرب  20ب   ؛2018د

ام  21.21مرشوع قانون رمق  - 2 روتوول  ىل  ه   1988يوافق مبوج
ولية خلطوط الت  ة ا التفاق ، املعمتد بلندن 1966لعام  ،حميلاملتعلق 

  .1988نومفرب  11يف 

رشيعاتنا الوطنية مع  ه مبالءمة  ٔن تصاح ىل بالد  وهو اخنراط يتعني 
ة  ستور وثوابت املامرسة االتفاق ضيات ا ولية يف ٕاطار مق املعايري ا

  .لمملكة املغربية

شار السيدمدا ) 2 لطيف مستقمي يف املناقشة املس العامة  عبد ا
ذ قانون املالية لسنة  23.21ملرشوع القانون رمق  ف   :2019املتعلق ب

س،   السيد الرئ

ملزيانية، ر املنتدب امللكف    السيد الوز
شارون، شارات والسادة املس   السيدات املس

ستورية  ال ا ٓ رتام احلكومة ل سمترار ا نا ٕاال التنويه  بداية، ال ميك
ا قوانني التص  ىل الربملان، وهو حتول يعد من مثار دستور يف ٕا ة  ف

لاملية  76، خصوصا الفصل 2011 ي مكلته مواد القانون التنظميي  ه، وا م
به الرابع   .يف 

وجيدر بنا وحنن نناقش اليوم يف اجللسة العامة هذا املرشوع، التنويه 
ا وما بني احلكومة ممث ي دار ما بي يف السيد  لنقاش املسؤول والغين ا

ه وتطوره  سمترار ف ملزيانية، وهو نقاش يتعني  ر املنتدب امللكف  الوز
بة التدبري  متكن الربملان من موا رشيعية، وذ حىت  ات ال ج ارج 

و والوقوف عن ك  هثاملايل  رهات اليت مازلت توا ىل إال   .ب 

س،   السيد الرئ
لام ضيات القانون التنظميي  ٔحسن ٕان مق لية شلكت يف الواقع، ٕاذا ما 

و يف بعدها التدبريي ،ٕاعاملها ٔن الرشوع يف ٕاصالح معيق  ، خصوصا و
ىل النتاجئ رب  تطبيق املقاربة القامئة  ة  زامن مع تعزز مقروئية قانون التصف

ة  ئق املصاح   .الو
، واليت تتطلب جمهود و ه التدبري املايل  ٔو د  ٔ  اائياست إان 

ذ  ،لتطورها ف ر"هو ما يتعلق ب س ىل الرمغ من "نفقات  ، واليت و
ذ ت  دم تنف ٔن  هيا يف جواب احلكومة، ٕاال  املربرات اليت اسمتعنا ٕا

عية ج ات  رات، خصوصا يف القطا دية حول  ،س ٔسئ  يطرح 
ال ٕازااحلاكمة يف التدبري العمويم ستع ه  ىل و يض   العوائق ، ويق

رشيعية  عسار املقاوالت وٕاقرار التدابري ال ٕ ٔو  لعقار  سواء املرتبطة 
  .والتنظميية الالزمة 

س،   السيد الرئ
اقشة  ذ قانون املالية لسنة مرشوع ٕان م ف ة املتعلق ب قانون التصف

ٔن تمت مبعزل عن قراءة2019   :، ال ميكن 
ذ قان" ت حول تنف لحسا ىل  ٔ لس ا  2019ون املالية لسنة تقرر ا

ملطابقة    .2019السنة املالية  -وكذا التقرر العام 
لس  ٔعامل اجللي اليت ماف يضطلع هبا ا لتنويه  اسبة  ويه م
امه  لربملان يف ممارسة  شلك سندا قو  ت، واليت  لحسا ىل  ٔ ا

ستورية ومع ٕامياننا العميق صاد واملالية ا ق ٔن وزارة  جبميع هيالكها تويل  ب
اصة ت عناية  لحسا ىل  ٔ لس ا يف  املالحظات املقدمة من طرف ا

د التذكري  ٔنه من املف رى  ، فٕاننا  اوب معها يف السنوات املق ٔفق الت
ه  ي م ور املركزي ا ٔن ا لنظر ٕاىل  ببعض ت املالحظات، وذ 

ال، ح نص رص  لس، يف هذا ا لم ستور  ة يف الفصل ا ىل  147ا
ذ قوانني "ٔنه  ىل تنف ة العليا  ت ممارسة املراق لحسا ىل  ٔ لس ا يتوىل ا

رتياح الوثيقة املعنونة ب ،"مالية نا  ٔننا تلق ر إالشارة ٕاىل  ر  د  ـو



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

17 

ٓخرةجامدى  15 ر 18( 1443 ا  )2022 ينا

ىل " ٔ لس ا ات حول املالحظات والتوصيات اليت تضمهنا تقرر ا ٕايضا
ذ قانون  ت حول تنف لسنة املالية لحسا دهتا "2019املالية  ٔ ، اليت 

صاد . وزارمك ق م ومعيق ما بني وزارة  واليت تعكس يف الواقع حوار 
سوق ما  ت، ومن مناذج ت املالحظات  لحسا ىل  ٔ لس ا واملالية وا

  :ييل
ست مجمعة - 1 ئق العامة مازالت تقدم ٕاليه جمزٔة ول ٔن الو لس   ٕاعترب ا

ليل حسب لك  لت ام  لق لس  مة ا قطاع وزاري، مما يصعب 
دة؛ ىل  ٔن لك قطاع وزاري  ش روس  الص ا   واست

سبة  - 2 ني  ن احملاسبني العموم ت املقدمة من  دم جتاوز احلسا
ت الواجب تقدميها؛% 81   من مجموع احلسا

ت - 3 لحسا ىل  ٔ لس ا ٔن معلية التحقق من مطابقة  ٕاعترب ا
لمملكة، مل احلس لحساب العام  ني  اسبني العموم لم ت الفردية  ا

لس ي يعود حسب ا ني وا دم  شمل مجيع احملاسبني العموم ٕاىل 
ني اسبني العموم لم ت الفردية  رمس سنة  توص جبميع احلسا

ره 2019   .كام سلف ذ

او  لمملكة سوف تت ٔن اخلزينة العامة  ىل العموم، فٕاننا ندرك  ب مع و
ي هيم السنة املالية  لمطابقة، ا مجموع التوصيات املتضمنة يف الترصحي العام 

ت2019 لحسا ىل  ٔ لس ا   .، واملعد من طرف ا

س،   السيد الرئ
ىل املعطيات املهمة والتوصيات اليت تضمهنا التقرر العام  الوة 

ٕالشارة لبعض املالحظات اليت تضمهنا،  ،لمطابقة ي مقنا  فٕان تقرر ا
ذ قانون املالية لسنة  ت حول تنف لحسا ىل  ٔ لس ا ي 2019ا ، وا

ضيات املادة  ىل الربملان ٕاعامال ملق ل  لاملية،  66ٔح من القانون التنظميي 
راسة  ي خصص ا ٔول ا مة سواء يف حموره ا يتضمن بدوره معطيات 

لام ضيات القانون التنظميي  ة موضوع استكامل تزنيل مق ا لية ف يتعلق بن
ذ مزيانية  ي خصص لتقدمي نتاجئ تنف ٔو احملور الثاين ا ٔداء،   2019ا

هتا   .حسب مكو
ا  ات الهامة اليت قد ا ست ستحرض هنا لك ت  ٔن  ريد  ال 

الل دراسة مناذج ست  ة واليت زاكها من  ا لس حول مقاربة الن ) 6(ا
نا هنا رامج قطاعية حتتل ماكنة وازنة يف  صاد الوطين، وكف ق جحم 

ىل مراجعة  ة  ات احلكوم ٔن تعمل القطا ة املاسة ٕاىل  ىل احلا يد  ٔ الت
لس  ٔن مالحظات ا ٔداء، وذ  ة ا داد وٕاعامل تقارر جنا مهنجية ٕا
طق الوسائل  قل من م ٔننا مازلنا مل ن عتقاد ب ت تدفع ٕاىل  لحسا ىل  ٔ ا

طق النتاجئ،  ضيات القانون التنظميي والنصوص التنظميية ٕاىل م الفا ملق
  .الصادرة ٕاعامال 

س،   السيد الرئ

ٔهداف الكربى اليت تو د ا ٔ لاملية بلوغها هو  ٕان  القانون التنظميي 
رتام  لربملان، ويف هذا إالطار جيدر التنويه  تطور املعلومة املالية املقدمة 

ضيات املادة  ة من  66احلكومة ملق ة لقانون التصف ئق املصاح ث الو ح
ئق2019لسنة املالية  لو ث مت ٕارفاقه  لهيا يف املادة  ، ح املنصوص 

ئق  ىل تطور مضامني ت الو حلكومة العمل  ٔننا هنيب  ورة، ٕاال  املذ
رقام  ٔ ة ل ري ات وقراءات  ا ٔكرث وخبالصات واست وتعززها مبعطيات 

هتاالواردة فهيا وذ ب  سري مقروئ   .غية ت

VI - حتاد العام ملقاوالت املغرب فريق:  
  ة رمق لسنة  23.21مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب

  :2019املالية 

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
صاد واملالية احملرتم، ق ر    السيد وز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
ة رمق  ىل مرشوع قانون التصف راسة والتصويت  صصة  اجللسة ا

لسنة املالية  23.21 ذ قانون املالية  ف   .2019املتعلق ب
ىل ،بداية ر  ٔمك السيد الوز ٔهن ٔن  ة  البد  داد مرشوع قانون التصف ٕا

ة  ال القانونية، وٕارفاقه لك من التقرر حول جنا ٓ لربملان وفقا ل ه  وٕايدا
ضيات القانون  ٔداء، وذ تطبيقا ملق ة ا اص جنا ٔداء وتقرر اف ا
ىل النتاجئ  ليات التدبري املركز  التنظميي لقانون املالية، املتعلقة بتفعيل 

نتق كرس  ي  طق النتاجئا طق الوسائل ٕاىل م  .ال من م
ملرشوع  ئق املرفقة  ٔن وفرة هذه املعلومات اليت تضمنهتا الو كام 
لتعترب حبق نق نوعية يف العمل الرقايب الربملاين ولبنة من لبنات بناء رصح 
ذ قوانني  رتقاء مبستوى النقاش حول تنف سامه يف  ة، وهو ما س الشفاف

لتا تلف املالية، و ديد  ٔداء بنفس  ة ا مي جنا ىل تق د  سا يل س
ة ات الوزارية واملؤسسات العموم   .القطا

س،   السيد الرئ
ة رمق  لسنة  23.21يعترب قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب

ىل نضج الرقابة الربملانية،  2019املالية  ا  د املؤرشات ا ٔ راسة  د ا ق
ٔن قوة وصالب ة مؤسسات الرقابة القضائية والربملانية يه الضامنة ذ 

ادئ ربط املسؤولية  ىل م سا  ٔس د من الفساد وماكحفته، ت ل ة  ق احلق
ٔدوار املنوطة  ام  لق ٔمة  حملاسبة واحلاكمة اجليدة، وهو ما ميكن ممثيل ا

ٔن العمويم يف نطاق القان لش ىل تدبريها  ٔمهها حماسبة احلكومة  ون هبم، و
ستور ٔحاكم ا وهو ما ميكن الربملان من حتليل ودراسة مؤرش  ،ووفقا 
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ام شلك  ذ املزيانية  داد وتنف  .دقة ختطيط املوارد والنفقات ومؤرش دقة ٕا

س،   السيد الرئ
خنراط  ٔن ننوه  ة  36البد  ا وزار ومؤسسة يف مهنجية جنا قطا

ٔو راجمها عن اسرتاتيجيات  لب  ٔ اق  ٔداء وان ٔهداف  ا خطط معل ذات 
ٔهداف املسطرة، كام ندعو  قها ل اس مدى حتق حمددة ومؤرشات لق
ضيات  رتاما وجتاو مع مق ٔخرى ٕاىل بذل املزيد من اجلهود ا ات ا القطا

  .القانون التنظميي لقانون املالية
ٔهداف املسطرة يف  ىل ضبط ا ٔخرى، البد من العمل  ة  من 

ا لاللتقائية ىل اعتبار الربامج توخ دد املؤرشات  ادة النظر يف  ، وكذا ٕا
ذ مي بعد التنف   .ٔن كرثهتا تصعب معلية احملاسبة والتق

س   ،السيد الرئ
ذ مزيانية سنة  ٔداء املمتزي لتنف ل ا سبة  2019س ٔسفر عن  ث  ح

هزت % 112ٕاجناز وصلت ٕاىل  سبة تطور  شلك  %  7,10وهو ما 
رمس ل املس  ملداخ ورجع هذا التطور ٕاىل ارتفاع 2018 سنة مقارنة 

و املسرية بصورة  ل مرافق ا ، ومداخ و ل املزيانية العامة  مداخ
ني جسلت النفقات  لخزينة،يف  ت اخلصوصية  ل احلسا ، ومداخ مستق

هزت % 79سبة ٕاجناز بلغت  سبة تطور  شلك  مقارنة % 4وهو ما 
رمس    .2018لنفقات املس 

س،الس    يد الرئ
وية،  راهات ب دة ٕا ة تعاين من  ٔن  املالية العموم د  ٔ ىل  ال خيفى 
صادي  ق شاط  ىل ٕانعاش ال صادية  رو اق حتد من وقع السياسات املا
اء  ـق الوع ة وض زي املايل، بفعل ضغـط املديون ل ب احلجم املتناقص  س

ل املتاح ش التدخ ـي، وهو ما يقلص من هوام ة املالية، الرضي لسياس ة 
شف  صادي، وهذا ما  ق اط  ش اش ال ال ٕانع ا فـي جم ره ٓ وحيد مـن 

ي قدمه وايل بنك املغرب، حول  الوضعية "عنه التقرر السنوي ا
رمس سنة  صادية والنقدية واملالية  رسيخ " 2019ق ٔن  ي اعترب  ا

عية يتطلب رفع تنافسي ج صادية و ق صاد ورسيع منوه، املتانة  ق ة 
حتاد العام ملقاوالت املغرب، التعجيل  وهو ما يتطلب يف نظر يف 
صاد  ق وية الالزمة لتقوية تنافسية  ات العميقة والب مببارشة إالصال
ظم يف  ٔعامل، مع دمج القطاع الغري م اخ ا الوطين وتطوره وحتسني م

صادية الوطنية واخنراطه يف ق ورة  اء الرضييبا   . الو
سجيل بعض النقط  ٔداء البد من  ة ا مي مؤرشات جنا وخبصوص تق

رزها ٔ   :إالجيابية 
دل  - خنفاض مع لق فرص الشغل،  ىل مستوى  ف  تقدم طف

ة مـن  نة  2.9ٕالـى  %5.9البطال   ؛2019س
 80ة ٕاىل الرتب 2016سنة  90ٕادراك الفساد من الرتبة تقدم مؤرش -

  ؛2019سنة 

ٔعامل من الرتبة  -  60ٕاىل الرتبة  2016سنة  75تقدم مؤرش ممارسة ا
  ؛2019سنة 

ي بلغ  - شغيل العمويم ا دد  182.167حتفزي ال صبا، وبلغ  م
اتيني    .130.000املقاولني ا

صادي  ق د  لـى الصع دم  ا حتقـق مـن تق م مم لـى الرغ ٔنه  ري 
ٔعامل ودمع املبادرة املقاوالتية، الس يف قطاع الب  اخ ا ات التحتية وم

هزت  سبة حتصيل  رات املزيانية  %111وارتفاع املوارد ب مقارنة بتقد
رتفاع  ملوارد احملص سنة  2.11العامة، و ، فٕان النتائـج 2018مقارنة 

لـق فـرص  اص و ر اخل س منو و توى ا لـى مس ر احملققة  ٓ وا
نة  الشغل، مت س س ث ا شودة، ح زال دون إالنتظارات امل ما
اوز 2019 م يت ث ل صادي ح ق منو  اطؤ ا ٔقل من % 2.5،ب ٔي 

غ  ذي يبل رية ال ٔ نـي ا نوات ال دى الس لـى م ل  املعدل املتوسط املس
3.2 %  

صادية لبالد  ق ٔن املنظومة  صادي، ورمغ  ق ىل املستوى  و
ا ة واحلد من العجز يف الزالت يف  ٔكرث جنا ة ٕاىل التطور لتكون 

ة  كامش القمية املضافة يف الفال سجيل ا ث مت  املزيانيات العامة، ح
ة  ٔداء قطاع البناء والصنا ة وضعف  ري الفالح ات  واسمترار ضعف القطا

سجيل منو سليب يف صايف الصادرات ٕاذ بلغ ة، كام مت   4,7-ستخراج
.%  

  س،السيد الرئ 
اء يف  ىل العموم ما  مثن  حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ٕاننا يف فريق 

ضيات مرشوع القانون احلايل، ٕالجياب مق ليه  ٔن ونصوت  ، ذ 
ة من إالجراءات  لعديد من التدابري وسطرت مجمو احلكومة قامت 

ر اخلاص وحتفزي املقاو املواطنة س ة ٕاىل دمع  ، الس الرضورية والرام
سرتاتيجيات القطاعية لتوفري ظروف إالقالع  ٔوراش الكربى و مواص ا
شيد بتلمك التدابري،  ، وهو ما جيعلنا  ر واملقاو س صادي، ودمع  ق
اح يف رفع  ٔفق الن رشي يف  ر يف الرٔسامل ال س مع املطالبة برتكزي 

ٔعامل دة ا   .حتدي التصنيع ور
لي  .مك ورمحة هللاوالسالم 

IIV - لشغل فريق   :حتاد املغريب 

  ة رمق لسنة  23.21مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
  :2019املالية 

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

اقشة مرشوع  سامه يف م ٔن  لشغل  حتاد املغريب  ا يف فريق  رشف
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ة ق ذ قانون املالية  23.21انون التصف ف ىل  2019املتعلق ب املعروض 
ث جسلت سنة  ، حسب تقرر جلنة املالية 2019ٔنظار اليوم، ح

دة  ة هذا، ز صادية حول مرشوع قانون التصف ق والتخطيط والتمنية 
ىل النفقات قدرها  كام  ،درمه 302.425.172.24موارد املزيانية العامة 

ددت عرفت  ىل النفقات  لموارد  دة  لخزينة وز ت اخلصوصية  احلسا
و املسرية بصورة  10.467.583.839.98يف  درمه ف جسلت مرافق ا

ىل النفقات قدرها  لموارد  دة  درمه  5.088.001.480.35مستق ز
ذ قانون املايل لسنة  ىل النفقات  2019وٕاجامال نتج عن تنف لموارد  دة  ز

  .درهام 15.858.010.492.57يف  ددت
ذ قانون املالية  ت تنف صادية العاملية اليت صاح ق ة  الرمغ من الظرف ف

صاد 2019لسنة املالية  ق ستقرار، فقد متكن  سمت بعدم  ، واليت ا
دا من النتاجئ املهمة  ام، مستف شلك  ٔداء اجيايب  ق  الوطين من حتق

ات ذات ا دة قطا رية إالجاملية يف القمية املضافة املس يف  ملسامهة الك
ولية  ياطات ا ح ة، كام حقق صايف  ري الفالح وسارع القمية املضافة 

ا ملحوظا ق معدل منو . ارتفا صاد الوطين من حتق ق ليه، فقد متكن  و
دود % 2.5يقدر بـ  يل اخلام% 3.6وجعز يف املزيانية يف  ا . من الناجت ا

ولية  كام سامهت اح اليت اعمتدها املغرب يف تعزز ماكنته ا نف سياسة 
صاده يف السوق العاملية ندماج التدرجيي الق   .ويف 

ل ٔداء س ة ا   :وتق ملؤرشات جنا

خنفاض معدل  - لق فرص الشغل،  ىل مستوى  ف  تقدم طف
  ؛2019سنة  %9.2ٕاىل  2018سنة % 9.5البطا من 

 80ٕاىل الرتبة  2016سنة  90الفساد من الرتبة تقدم مؤرش ٕادراك  -
  ؛2019سنة 

ٔعامل من الرتبة  -  60ٕاىل الرتبة  2016سنة  75تقدم مؤرش ممارسة ا
  ؛2019سنة 

ي بلغ  - شغيل العمويم ا دد  182167حتفزي ال صبا، وبلغ  م
اتيني  مقاوال سنة  581. 102مقاوال مقابل  130.000املقاولني ا

  ؛2018

  :لعديد من املؤرشات التعلمييةحتسن ا -
  سري؛ مج ت ر ن من  د دد املستف   ارتفاع 
   ٔويل ٕاىل متدرس يف التعلمي ا سبة ا الل % 5،72تطور 

  .نفس املومس

عي - ج   :تقدم الورش 

  دة الطبية؛   مواص دمع نظام املسا
   نيني شمل  عية ل ج التقدم يف ورش توسيع التغطية 

ٔجراء؛وعامل مستقلني ري  اصا  ٔش    و

   سبة نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة بلغت هذه ال

  .2019سنة  69%

 36هدف ختص  422ما يقارب  2019عرف القانون املايل لسنة 
رتام  12قطاع مبعدل يقارب  لنظر ال هدف للك قطاع، ومعوما، و

لام لمساطر احملددة يف القانون التنظميي  ة    .ليةمرشوع قانون التصف

ىل  لشغل نصوت  حتاد املغريب  ل لك هذا فٕاننا يف فريق  ٔ ومن 
ٕالجياب ٔنظار اليوم  ىل    .مرشوع القانون املعروض 

IIIV -  ة عيةمجمو ج   :العدا 
ولية) 1 ات ا التفاق   :مشاريع القوانني املتعلقة 

﷽  
ٔرشف املرسلني والصالة والسالم   .ىل 

س احملرت    م،السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
عية يف املناقشة  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ىل  ات دولية، ويه  9العامة املشاريع القوانني اليت يوافق مبوجهبا  اتفاق
حليوية اليت تعرفها ا اللها  اسبة ننوه  ادة م بلوماسية املغربية حتت الق

الرشيدة جلال امل دمحم السادس نرصه هللا، واليت جنحت يف تعزز 
القاهتا مع العديد  الل تنويع  ويل من  ىل املستوى ا حضور اململكة 
االت، وهو ما يعكسه تنوع  دهتا يف العديد من ا ول وتعزز ر من ا

ات اليت حنن بصدد ث  مواضيع االتفاق مدارسهتا يف هذه اجللسة، ح
ني ومخس تني ثنائي ٔطراف واتفاق عدديت ا تني م ات  )5( شمل اتفاق اتفاق

لعامل  )3( ٕاقلميية، ثالث ٔخرى تتعلق  ة  دة عربية واتفاق ة ووا ٕافريق
سم  ٔصبحت ت ي  اح ا ىل مقدار احليوية والن إالساليم، وهو ما يبصم 

بلوماسية الرمسية قها ف هيك عن االٕ  ،به ا جنازات اليت استطاعت حتق
ة  ٔمرك دة ا ت املت رتاف الوال اصة  دة لرتابية،  خيص قضية الو
متثيليات  ة  ول إالفريق دد من ا ح  ىل حصرائه وف سيادة املغرب 

ي تعرفه هذه  ،دبلوماسية جبنوب اململكة ٕالضافة ٕاىل املسار إالجيايب ا
ٔمم املت ىل مستوى ا ٔمن  ،دةالقضية  يد يف قرارات جملس ا ٔ ث مت الت ح

ٔساس حلل هذه  ايت اليت تقدم به املغرب  ٔمهية مقرتح احلمك ا ة و ىل جنا
  .القضية

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن هذه ا عية  ج ة العدا  ات تعكس التطور نعترب يف مجمو التفاق

االت ويل يف العديد من ا متع ا ي يعرفه ا م  ،والتقدم ا ل  ويه مد
ب التقدم  ضياهتا وتوا رشيعية وطنية تتالءم مع مق ٕالنتاج نصوص 
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دة القانونية، مما  ليه بعوملة القا احلاصل، وهو ما يندرج مضن ما يصطلح 
ادرا و  كون املغرب سباقا وم ٔن  يض  د القانونية يق ال يف ٕانتاج القوا فا

ات داد نصوص االتفاق الل املشاركة يف ٕا ولية من  ٔو مؤرا يف  ،ا
ربطه هبا مصاحل مشرتكة قة واليت  ول الصديقة والشق   .تعديلها بتعاون مع ا

ة  منية الب لتعاون يف جمال حامية وتدبري و ة املتعلقة  التفاق ف يتعلق 
ا الغربية البحرية واملناط ٔطليس مبنطقة ٕافريق ل ا لسا لية  ق السا

ان(والوسطى واجلنوبية  ٔبيد ة  ان يف )اتفاق ٔبيد مارس  23، املعمتدة ب
ىل الربوتووالت املرتبطة هبا 1981 ٔطراف و عددة ا ة م ، ويه اتفاق

ة ٕاىل ماكحفة التلوت مبختلف  ولية الرام هودات ا تندرج يف ٕاطار ا
اص  ، لية  يف هذا اجلانب ة املتعلقٔشاك ملناطق البحرية واملناطق السا

شطة ٔ لعديد من ا ان  ٔح الب ا ر يف  ٔ ٔو البحرية  ،واليت تت سواء الربية 
ريها ب عن النفط و خنراط  ،اكلتنق وهو ما يؤكد حرص املغرب ٕاىل 

ال هودات املبذو يف هذا ا   .إالجيايب يف ا
قة ٔما ف خيص اتفاق  ولية املن سوية ا ٔن اتفاقات ال ش دة  ٔمم املت ة ا

ويورك يف  سمرب  20من الوساطة، املعمتدة ب ٔن املصادقة 2018د عترب  ، ف
ليه املؤسسة  ي تعكف  ىش مع العمل ا ات، ي لهيا يف هذا الوقت 
ذ يف بعض  ي قد يت رشيعية بوضع قوانني تؤطر الوساطة والتحكمي ا ال

 ٔ ع جلنة العدل ا الل اج ٔمر  رة هذا ا ٕ ان بعدا دوليا، وقد مقنا  ح
لوساطة  اقشة مرشوع القانون املتعلق  سان عند م رشيع وحقوق إال وال
رات  س لب  سامه يف  ٔن  ٔمر  ٔن هذا ا ٔن من ش والتحكمي، ونعتقد 

بية ٔج   .ا
ارة يف  ة املرتبطة بتحرر الت ول ٔما ف خيص االتفاق اخلدمات بني ا

ل  ٔ عية، خطوة هامة من  ج ة العدا  عتربها يف مجمو العربية، ف
ٔن بالد تعرف  اصة و ال،  ة يف هذا ا ت املتا ستفادة من إالماك

ديدةتطورا م ٔسواق  ىل  اح  نف   .طردا لقطاع اخلدمات مما سميكن من 
ٔسايس لنظام ا ة املرتبطة  ٔمن  وخبصوص االتفاق ة ل لمنظمة إالسالم

ل  ٔ اهدة من  ول  ٔصبح رضورة تعمل العديد من ا ي  الغذايئ ا
ٔزمة الصحية احلالية  ٔن يف ا ٔزمات كام هو الش اصة يف وقت ا قها،  حتق
ال امل يف  ليه  ٔكد  اليت يعرفها العامل، وستحرض يف هذا إالطار ما 

ٔوىل من ورة ا تاح ا ٔوىل من  خطابه مبناسبة اف رشيعية ا السنة ال
نت عن عودة قضا  ٔ ئية  ٔزمة الو ٔن ا ىل  الوالية احلادية عرشة، 
ٔبعادها، الصحية  ل حتصيهنا، يف خمتلف  ٔ سابق من  ة وال لوا السيادة 

ة ب ذ من تعصب من  والصناعية والغذائية والطاق ريها، مع ما يوا و
  .طرف البعض

اتهوٕاذا اكن املغرب قد مت اج ملواد  كن من تدبري  ٔسواق  زويد ا و
ٔساسية ةا مكيات اكف ادية،  ول جسلت ، وبطريقة  ، فٕان العديد من ا

برية، يف توفري هذه املواد وتوزيعها الالت    .اخ
ال امل ،  ا، شدد  اكم ظومة وطنية م داث م ىل رضورة ٕا

ٔسا لمواد ا سرتاتيجي  زون  سية، الس الغذائية والصحية تتعلق 
ٔمن  ات الوطنية، مبا يعزز ا اج ل ىل التحيني املسمتر  ة، والعمل  والطاق
ىل  د  سا ال س ويل يف هذا ا ٔن التعاون ا لبالد، ونعتقد  سرتاتيجي 

ق هذا الهدف   .حتق
ٔمن الفضاء إاللكرتوين  ٔن  ش حتاد إالفريقي  ة  تفاق ٔما ف يتعلق 

ت ذات الطابع الشخيص، املعمتدة مباالبو وح ستوائية(امية البيا ا  ) غي
ٔمهية تعزز 2014يونيو  27يف  ىل  عية  ج ة العدا  ؤكد يف مجمو ، ف

ال  سهتدف احلياة التعاون يف هذا ا ة خمتلف الظواهر السلبية اليت  ملوا
ديم الفضاء إاللكرتوين يف ظل تنايم    .اجلرمية إاللكرتونيةاخلاصة ملست

س احملرتم،   السيد الرئ
ات تندرج يف ٕاطار تنويع  يف اخلتام، واعتبارا لكون هذه االتفاق
ويل يف  قة وتعزز التعاون ا ول الصديقة والشق القات اململكة مع ا
متع  لمملكة يف ا االت، مبا يقوي من احلضور البارز والفعال  العديد من ا

ويل، فٕاننا، عية، سنصوت ا ج ة العدا  ىل  يف مجمو ٕالجياب 
لهيا ملوافقة    .مشاريع القوانني القاضية 

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

ة رمق ) 2 لسنة  23.21مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
  :2019املالية 

﷽  
ٔرشف املرسلني والصالة والسالم  .ىل 

س احملرتم   ،السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

عية يف املناقشة  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة رمق  ذ قانون املالية لسنة  23.21العامة املرشوع قانون التصف ف املتعلق ب

سعنا، يف2019 لزتام  ، وال  عية، ٕاال التنويه  ج ة العدا  مجمو
ستورية ا ا ٔ ة يف    .احلكومة بعرض مرشوع قانون التصف

س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

عية نثري يف ج ة العدا  ة من املالحظات اليت مجمو وقف  مجمو
ة  ت يف تقرره، سواء املتعلقة بتزنيل ورش جنا لحسا ىل  ٔ لس ا لهيا ا
ملوارد والنفقات اجلبائية وظروف  ٔو  ن العمويم  ٔو جعز املزيانية وا ٔداء  ا

اوزها ٔصدرت توصيات لت ريها، وقد  ذ املزيانية العامة و   .تنف
ستحق الوقوف عندها و  ٔمه املالحظات اليت  لول ومن بني  اقرتاح 

ٔهنا ما ييل   :ش
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سبة  - ل لتقائية بني الربامج اليت مت حتديدها  ام و س حمدودية 
داث قطاع  سهم ٕا ٔن  ٔمل  ات الوزارية واسرتاتيجياهتا، ون لبعض القطا
ىل هذه إالشاكلية  ة يف الوقوف  مي السياسات العموم وزاري يعين بتق

ٔن يمت  ىل  اوزها  لول الت ع واقرتاح  ىل مؤرشات متكن من ت ذ بناء 
ل مالمسة النتاجئ؛ ٔ ٔداء من  ة ا   جنا

ةركزي االٕ  - دد حمدود من دافعي الرضائب ومن  رادات الرضي ىل 
ة العدا  ، يف مجمو ستدعي، يف نظر لرضيبة، وهو ما  ات اخلاضعة  الف

ات  عية، إالرساع بتزنيل خمر ت"ج لجبا بتوسيع  "املناظرة الوطنية 
مي التحفزيات  ادة تق ف ومن الضغط اجلبايئ، وٕا اء الرضييب والتخف الو

ة  ة املمنو صادية من الرضي ق شطة  ٔ لعدد من اخلاضعني ولبعض ا
ٕالضافة ٕاىل بذل مزيد من اجلهد  لنفقات اجلبائية،  ورية  الل املراجعة ا

صاد ا ق ري املهيلك يف  صاد  ق ل ٕادماج  ٔ ٔن  ،لوطينمن  ٔمل  ون
ق هذا  دة يف حتق داث املسامهة املهنية املو سامه إالجراء املعمتد يف ٕا
ىل الترصحي  صادية  ق شطة  ٔ الهدف ويف حتفزي املزاولني لعدد من ا

  ؛ةٕالقرارات الرضي 
دد حمدود من اجلهات - ىل  ة  رادات الرضي يت  ،ركزي إال اصة 

ار البيضاء ط-ا ث متثالن -سال-سطات والر يطرة ح من % 81.7الق
ث  ، ح ت التمنوية احلاص ىل التفوا حصي الرضائب، وهو ما يؤرش 
ة  ة طن ٕالضافة ٕاىل  صادية هباتني اجلهتني  ق شطة  ٔ لب ا ٔ ترتكز 
م املطلوب  ه يق اجلهات  ستوجب ٕايالء  تطوان احلسمية، وهو ما 

قرار حتفزيات لفائدة الرشاك ر هبا؛ٕ س ل  ٔ   ت من 
يون  - ٔساس  ىل اخلزينة، مهنا ما يتعلق  ن املستحق  ارتفاع ا

ة ىل هذا النوع من املوارد يف  ،اخلارج وقد واصلت احلكومة احلالية تعويلها 
ليه يف قانون املالية لسنة  اهتا املالية ونصت  يا هيك عن 2022اح  ،

ٔخرى املضمونة من طرف يون ا و لفائدة مؤسسات ورشاكت  ا ا
ستدعي احلرص  ن، وهو ما  دمة ا رتبط هبا من نفقات  ة، وما  معوم
ل اخلام  ا سبة حمدودة من الناجت ا ن وٕابقائه يف  ىل التحمك يف خماطر ا
اوز العجز  لق الرثوة لت ل  ٔ صاد الوطين من  ق منية  ىل  والعمل 

  .املتكرر يف املزيانية

ٔحاكم  ،تامويف اخل  ة،  ة قد الزتم، من  واعتبارا لكون قانون التصف
رتم،  ال احملددة، وا ٓ الل وضعه يف ا ستور من  لهيا يف ا املنصوص 
لهيا يف القانون التنظميي لقانون املالية،  ٔخرى، املبادئ املنصوص  ة  من 

ة، فٕاننا سنصوت ٔ الصدق د ج ،ليه اصة م ة العدا  عية، يف مجمو
  .ٕالجياب

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 
  
  

IX - ملغرب لشغل  حتاد الوطين  شاري    :مس

لوي مدا ) 1 شارة السيدة لبىن  مشاريع القوانني املتعلقة حول املس
ولية ات ا   :التفاق

ده ىل  وحصبه، امحلد  و ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  لسيدات والسادة الوزراء احملرتمون،ا
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
راسة  صصة  رشيعية ا شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ال املس

ىل   :والتصويت 
ىل اال 12.21مرشوع قانون رمق  - ه  إالطار  –تفاق يوافق مبوج

داين الطاقة واملعادن بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  لتعاون يف م
ط يف  لر شاد، املوقع   ؛2020ٔكتور  26مجهورية ال

ام  21.21مرشوع قانون رمق  - روتوول  ىل  ه   1988يوافق مبوج
ولية خلطوط التحميل ة ا التفاق دن يف ، املعمتد بلن1966لعام  ،املتعلق 

 ؛1988نومفرب  11
ٔسايس  25.21مرشوع قانون رمق  - ىل النظام ا ه  يوافق مبوج

ظمة  ة م ارج ي اعمتده جملس وزراء  ٔمن الغذايئ ا ة ل لمنظمة إالسالم
ري  كو ٔربعني املنعقدة  ا(التعاون إالساليم يف دورته ا ٕاىل  9من ) غي

سمرب  12  ؛2013د
ارة يف  42.21مرشوع قانون رمق  - ة حترر الت ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

ول العربية؛  اخلدمات بني ا
ىل اتفاق التعاون  45.21مرشوع قانون رمق  - ه  يوافق مبوج

العسكري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رصبيا، املوقع 
ط يف   ؛2021ماي  5لر

ىل اتفا 47.21مرشوع قانون رمق  - ه  دة يوافق مبوج ٔمم املت ة ا ق
ويورك يف  قة من الوساطة، املعمتدة ب ولية املن سوية ا ٔن اتفاقات ال ش

سمرب  20  ؛2018د
ثاق الشباب  49.21مرشوع قانون رمق  - ىل م ه  يوافق مبوج

ٔفريقي، املعمتد بباجنول  يا(ا  ؛2006يوليو  2يف ) ام
ىل اتفا 52.21مرشوع قانون رمق  - ه  ٔفريقي يوافق مبوج حتاد ا ة  ق

ت ذات الطابع الشخيص،  ٔمن الفضاء إاللكرتوين وحامية البيا ٔن  ش
ستوائية(املعمتدة مباالبو  ا   ؛2014يونيو  27يف ) غي

ة املتعلقة  62.20مرشوع قانون رمق  - ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ة البحرية واملناط منية الب لية لتعاون يف جمال حامية وتدبري و ق السا

ا الغربية والوسطى واجلنوبية  ٔطليس مبنطقة ٕافريق ل ا ة (لسا اتفاق
ان ان يف )ٔبيد ٔبيد ىل الربوتوول امللحق  1981مارس  23، املعمتدة ب و



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

22 

ٓخرةجامدى  15 ر 18( 1443 ا  )2022 ينا

دان الوقاية من التلوث يف احلاالت الصعبة،  لتعاون يف م هبا املتعلق 
ان يف  ٔبيد ىل  2011 يف ، كام مت تعدي1981مارس  23املعمتد ب و

شطة الربية،  ٔ لتلوث النامج عن املصادر وا الربوتوول إالضايف املتعلق 
سام  ىل الربوتوول  2012يونيو  12يف ) الكوت ديفوار(املعمتد بغران  و

ب  ة املطبقة يف جمال التنق د واملعايري البي لقوا إالضايف املتعلق 
ان يف واستغالل النفط والغاز يف البحر، املع  ٔبيد  2019يوليو  2متد ب

ىل الربوتوول إالضايف لية،  .و لمناطق السا لتدبري املندمج  املتعلق 
ان يف  ٔبيد   .2019يوليو  2املعمتد ب

زتاز  ىل  يد  ٔ اللها الت اسبة، جندد من  دي ويه م ور الر
ال ا ادة  ٔصبح يلعبه املغرب يف حميطه اجلهوي والقاري بق ي  ،ا  مل

وب الل تقوية التعاون ج خنراط الفعال يف -حفظه هللا، من  وب، و ج
منية مستدامة وشام ل بلوغ  ٔ ٔممية من    .لك املبادرات ا

بلوماسية املتوالية اليت عرفهتا قضية  النتصارات ا ٔيضا  كام ننوه 
ىل اخنراطنا التلقايئ يف لك املبادرات، سواء ن  دتنا الرتابية، مؤكد  و

مع  بلوماسية املوازية، وتوفري ا ٔمة، يف ٕاطار ا ٔو مكمثيل ا نية  مكنظمة 
نتصارات  ريم ٕاىل تعزز هذه  لحكومة يف لك املبادرات اليت  الاكمل 
ول  اصة ا قة والصديقة، و ان الشق ٔفاق التعاون والرشاكة مع الب وتعزز 

دم تعارضها مع مرجعيات الشعب ا رشط  ة،    .ملغريبإالفريق
رة اليت قام هبا املبعوث  ويف هذا إالطار، ال يفوتنا التوقف عند الز

لصحراء  دة  ٔمم املت ٔمني العام ل فان دي مستورا"اخلاص ل ، واليت "س
الل التعبري عن استعداده  ٔخرى قوة املوقف املغريب من  ٔكدت مرة 

ٔطراف يق ا اف العملية السياسية، مقابل متلص    .الست
ساريو كام شيات البول ل ٔطفال من طرف م  ال يفوتنا التنديد بتجنيد ا

ر اية من اجلزا ة  ر ىل اتفاق ول املوقعة  ٔوائل ا كوهنا من  خر  اليت تف
ادة ٕاىل عرض عسكري  سهتتار بلغ هبذه الق حقوق الطفل، بل ٕان 

ٔممي ٔطفال حبضور املبعوث ا ه    .شارك ف

ر احملرتم،   السيد الوز
صادية  ٕان ديدة اق ربات وجتارب يف جماالت  ، مبا رامكته من  بالد

ية، و و  ٔم عتبارها جرسا سياسية و سرتاتيجي  استحضارا ملوقعها 
مة يف  ٔدوار  جلنوب، مؤه لالضطالع ب ربط الشامل  حضار 
ويل  متع ا ى ا ة  متتع به من مصداق تت  ل، خصوصا ما  املستق

ولعتبارها ق  ات بني ا سوية الزنا   . ل
ٔملانيا  لعالقات بني ب ومجهورية  فء  ويف هذا إالطار، ننوه بعودة ا

ال امل ٔملاين ٕاىل  س ا درالية، ورسا الرئ ا  الف حفظه هللا، واليت د
ن،  ديدة بني الب ل ٕارساء رشاكة  ٔ ٔملانيا من  رة  اللته لز معتربا فهيا 

ي قدم يف سنة خمطط "ٔن  ايت ا ادة وذات  2007احلمك ا ود  مبثابة 

لتوصل  د  ٔساس ج ل املغرب، و ة من ق لهذا الزناع " اتفاق ٕاىلمصداق
  .إالقلميي

ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  ا يف  ىل تصوي ويف اخلتام، نؤكد 
لينا ات املعروضة  ىل مشاريع قوانني االتفاق   .ٕالجياب 

ليمك   . ورمحة هللا تعاىل وراكتهوالسالم 

ا مدا ) 2 شار السيد  ة رمق حول السطي املس مرشوع قانون التصف
لسنة املالية  23.21 ذ قانون املالية  ف  :2019املتعلق ب

ده ىل  وحصبه، امحلد  و ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  احملرتمون،السيدات والسادة الوزراء 
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
راسة  صصة  رشيعية ا شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ال املس

ة رمق  ىل مرشوع قانون التصف ذ قانون  23.21والتصويت  ف املتعلق ب
لسنة امل   .2019الية املالية 

ٔمهية هذه  ىل  اللها  اسبة نؤكد من  ستورية ويه م احملطة ا
حملاسبة ٔ ربط املسؤولية  ٔحاكم الفصل  ،املكرسة ملبد من  76طبقا 

ضيات القانون التنظميي رمق  ستور، وملق لقانون املالية، واملرتبطة  13.130ا
ة امل ٔداء التدبري العمويم وتقومي شفاف ة  ة ودمع الربملان بتعزز جنا الية العموم

هتا   .يف مراق
ئق املهمة مبا  ة من الو لتنويه بتوفري مجمو ستغل هذه املناسبة  كام 

ة املالية العامة ضطالع بوظيفة مراق ٔمة يف  سهل دور ممثيل ا  ،س
ة د قانون املالية وتقدمي قانون التصف  ،وبتقليص املدة الفاص بني اع

ن القانونني املهمنيوحتسني مقروئية    .هذ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

داد مرشوع قانون  ٔن نتوقف عند السياقات اليت رافقت ٕا ٔيضا  البد 
ا جتلت 2019املالية  ارج ليا و اء يف ظروف صعبة دا ث  ، ح

 :ٔساس يف
ساقطات املطرية؛  -   ق ال
صاد العاملي ٕاىل   - ق ب الرصاع اجليوسيايس  2,9%راجع منو  س

دة والصني ت املت  .بني الوال

يل اخلام ٕاىل  ا راجع الناجت ا ٔدت ٕاىل  ٔسباب اليت  لرمغ من هذه ا و
ة من 2018سنة  3,2%مقابل  2019سنة  %2,5 ت مجمو ، حتس

ث انتقل املغرب  ل مؤرش ٕادراك الفساد، ح ٕاىل املرتبة املؤرشات املهمة، م
اخ 2016سنة  90د ما اكن حيتل املرتبة امليا بع 80 ؛ وحتسن مؤرش م
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ث انتقلت بالد ٕاىل املرتبة  ٔعامل، ح  75امليا بعدما اكنت يف املرتبة  60ا
سبة البطا من 2016سنة  سجيل اخنفاض يف  ٕالضافة ٕاىل  سنة  9,5؛ 
لتضخم يف 2019سنة  9,2ٕاىل  2018 دين  ىل معدل م ٔقل ؛ واحلفاظ 

 .2%من 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف هذا إالطار، فٕاننا يف 
ة من املالحظات اليت جنملها كام ييل ل مجمو س شارن،    :املس

داد التقارر السنوية حول   - هتاء جندم ٕا ارشة بعد ا ٔداء م ة ا ا
ىل حتسني الربجمة املزيانياتية  مما ال ،السنة املالية املعنية د  سا

 ؛لسنوات املوالية
ة   - ىل رس ات مما يؤر سلبا  ى بعض القطا غياب نظام معلومايت 

ميو  جنازاالٕ   .التق

اء فهيا مرشوع قانون املالية  ة الصعبة اليت  لرمغ من الظرف ، 2019و
مة  ت  ٔولو ٓنذاك  ددت  ٔن احلكومة  ر مهنإاال    :نذ

ح   - عيةم ج ات  لقطا ٔولوية  شغيلو التعلمي ( ا ة وال ) الص
عي ودمع القدرة الرشائية ج  ؛وتفعيل احلوار 

-   ٔ سرتاتيجيات المواص ا  ؛طاعيةقوراش الكربى و
ات الكربى  -  ؛مواص إالصال
ع اتفا  - عينيبني احلكومة والرشاكء  2019 ريلٔ  25 قتوق  ج

صاديني ومهنم  ق ملغربو لشغل   ؛حتاد الوطين 
عية  - ج دة الطبية؛ ( تعزز ورش امحلاية  مواص دمع نظام املسا

اصا  ٔش نيني وعامل مستقلني و شمل  عية ل ج وتوسيع التغطية 
د نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة  ٔجراء؛ واع انتقلت هذه (ري 

سبة ٕاىل   ).)2019سنة  69%ال

حت ىل ٕاننا يف  طلق حرصنا  ملغرب، ومن م لشغل  اد الوطين 
، فٕاننا ندعو احلكومة  لطبقة الشغي ة  ىل املطالب العاد واملرشو فاع  ا

ىلٕاىل الع   :مل 
ىل جودة اخلدمات   - ة، مبا ينعكس  ضامن التقائية السياسات العموم

 وحاكمة تدبري املال العام؛
ٔث  - ة لتفادي ت ن العموم ىل التحمك يف ا   املزيانية؛رياته السلبية يؤر 
لمواطنني؛  -  ربط إالنفاق العمويم بتحسني اخلدمات املقدمة 
ادل   - شلك  دات املالية بني الوزارات  ع وزارات (توزيع 

ٔخرى ال  ؛)حمظوظة و

الية يف توزيع   - ٔقالمي؛العدا ا ر بني اجلهات وبني ا  س
ذ ما تبقى من اتفاق   -  ريل  26تنف ريل  25و 2011ٔ ٔ2019 ،

اصة ديدة والتعويض عن و ات  داث در  ملناطقالعمل  ٕا
لشهادات اجلامعية؛ و النائيةالصعبة و  تعممي و  ؛ٕاقرار حق الرتيق 

اري  ة ذات الطابع الت ىل املؤسسات العموم ٔجور  دة يف ا الز
ريد املغرب ل املثال مؤسسة  ىل س ا حيمت مم، والصناعي واخلدمايت و

دمونإ  ويف هذا إالطار ننوه ببدء احلكومة يف ( نصاف هؤالء املست
ضيات اتفاق  ريل  25تزنيل مق ة 2019ٔ ر ، الس ما يتعلق 

يني من  ن التق د ن إالداريني واملسا د متكني املسا اجلديدة، وذ 
ات يق الف ىل  ٕالرساع بتعمميها  ملناسبة  ة اجلديدة وندعو  ر  ؛)ا

ٕاخراج القانون التنظميي ملامرسة احلق يف إالرضاب، مبا يضمن حرية   -
 العمل وحق إالرضاب؛

لمشغلني مبا يظفي مزيدا   - ت واملنظامت املهنية  ٕاخراج قانون النقا
ميقراطية  د ا ة يف تدبري هذه املنظامت ويعزز قوا من العقلنة والشفاف

لية؛ ا  ا
ولية  نايئمن القانون اجل  288ٕالغاء الفصل   - ة ا ىل االتفاق واملصادقة 

حلري 87رمق   وحامية حق التنظمي؛ النقابية ةاخلاصة 
ني العام واخلاص ورفع احلد حت   - لقطا ل الشغي سواء  سني د

ٔجور يف القطاع  ٔدىن ل ٔجور، ورضورة مماث احلد ا ٔدىن ل ا
ات يق القطا  ؛الفال مع 

ىل   - جالعمل  ٔسسة احلوار  و وٕاقلمييا  عي مركز وقطاعيام و
ات  ع اتفاق ىل توق شجيع  ة واملقاوالت وال ملؤسسات العموم و

 .الشغل امجلاعية
ملغرب، سنصوت  لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، فٕاننا يف 

ور ة املذ ىل مرشوع قانون التصف لسياقات اليت  ،ٕالجياب  استحضارا 
لسنة املالية اء فهيا مرشوع قانون امل ل إالجيايب 2019الية  ، والتفا

دد من التعديالت املهمة اليت تقدمت هبا الفرق  لحكومة السابقة مع 
ملغرب،  لشغل  حتاد الوطين  شارن، ومضهنا  لس املس ات مب مو وا
ذ قانون املالية  ت حول تنف لحسا ىل  ٔ لس ا ىل تقرر ا وبعد إالطالع 

ني مع وت 2019لسنة  اسبني العموم لم ت الفردية  لحسا ملطابقة  رصحيه 
لمملكة   .احلساب العام 

د  ة، فٕاننا ندعو الربملان واحلكومة الع ٔمهية قانون التصف لنظر  و
اقشته  ٔساليب م ر  لتعريف هبذا القانون املهم وتطو محالت تواصلية 

مة لتطور التدبري املا لية  عتباره    .يل العمويملربملان 
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 


