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 520 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٓخر جامدى  22 الثال ر 25(هـ 1443 ةا   )م2022 ينا
شار  :لرئاسةا ريالسيد املس سل الثالثاخلليفة ، فؤاد قد جملس  رئ

شارن   .املس
ت قة، ٔربعساعتان و  :التوق ة  وثالثون دق قة  الثالثةابتداء من السا ق وا

  .السادسة بعد الزوال
ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا  .م

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

شار  ريالسيد املس س فؤاد قد   :اجللسة، رئ
﷽  

ٔمني ىل سيد دمحم النيب ا   .امحلد  والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ن، ر ن الوز   السيد
ر،ا   لسيد الوز

لس، ٔعضاء ا   السيدات والسادة 
ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، وطبقا ملق من ا

ٔسئ السيدات  لس هذه اجللسة  لسنا املوقر، خيصص ا يل  ا ا
لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .والسادة املس

ٔعطي اللكم ٔسئ موضوع اجللسة،  ل الرشوع يف معاجلة ا لسيد وق ة 
ت ال د من مراسالت ومن ٕا ىل ما  لس  ٔمني احملرتم ٕالطالع ا   .ا

ٔمني احملرتم ، السيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا شار السيد جواد الهاليل،    :املس
﷽.  

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس
اللها  د من  س احلكومة، يف توصلت الرئاسة مبراس من السيد رئ

لس وهام ىل ا   :حسب مرشوعي قانونني حمالني 
 65.00من القانون رمق  44بتغيري املادة  143.12مرشوع قانون رمق  - 1

ٔساسية؛   مبثابة مدونة التغطية الصحية ا
متمي القانون 63.16مرشوع قانون رمق  - 2 مبثابة  65.00رمق  بتغيري و

ٔساسية   .مدونة التغطية الصحية ا

ٔحرار مقرت القانونني التاليني ٔودع فريق التجمع الوطين ل   :و
متمي القانون رمق  - 1 املتعلق بزنع  7.18مقرتح قانون يقيض بتغيري و

الل املؤقت؛ ح لعامة و ل املنفعة  ٔ ة    امللك
متمي املادة  - 2 املتعلق  25.90من القانون رمق  11مقرتح قانون بتغيري و

ية وتقسمي العقارات ات السك مو   .لتجزئات العقارية وا

عية مقرتح قانون  ج ة العدا  ٔعضاء مجمو ب  ى املك ٔيضا  ٔودع  و
داث الهيئة الوطنية محلاية املعطيات ذات الطابع الشخيص،  ٕ يقيض 

ملغرب مقرتح ق لشغل  حتاد الوطين  ٔعامل وعضوا  انون يتعلق مبؤسسة ا
عية ملوظفي وموظفات الوزارات وإالدارات ذات الطابع املركزي   .ج

لس مشاريع القوانني التالية ىل ا ال جملس النواب  ٔ   :كام 
روتوول تعديل  53.21مرشوع قانون رمق  - 1 ىل  ه  يوافق مبوج

ٔورو رمق  ة جملس  اص جتاه امل 108اتفاق ٔش لية محلاية ا عاجلة ا
سرتاسبورغ يف  ٔكتور  10لمعطيات ذات الطابع الشخيص املوقع 

  ؛2018
ٔن  56.21مرشوع قانون رمق  - 2 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 
ط وبوغو يف  لر يا، املوقع  ريل  6ولوم   ؛2021ٔ

ٔن  57.21 مرشوع قانون رمق - 3 ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
دة القضائية املتباد يف املادة اجلنائية بني اململكة املغربية  املسا

ط يف  لر ر، املوقعة   ؛2021يونيو  9وا
شئ  73.21مرشوع قانون رمق  - 4 ىل االتفاق امل ه  يوافق مبوج

ا  ٔبو ة املعمتد ب متويل إالفريق ري(ملؤسسة ا  ؛2007ماي  28يف ) ني
ة  77.21مرشوع قانون رمق  - 5 هنضة الثقاف ثاق ا ىل م ه  يوافق مبوج

ورة العادية السادسة ملؤمتر رؤساء دول  ل ا ة املعمتد من ق إالفريق
خلرطوم مجهورية السودان يف  حتاد إالفريقي املنعقدة  وحكومات 

ر  24  .2006ينا

ضيات املادة  شارن، من النظا 168وطبقا ملق لس املس يل  ا م ا
لسة اليوم  ريم ٕاىل تناول اللكمة يف هناية  لس بطلبات  توصلت رئاسة ا

ل   :من ق

س الفريق احلريك حول  - الق احلدود ووضعية املغاربة "السيد رئ ٕا
ٔمسدة الف وا ٔ ٔسعار ا الء  ارج الوطن و   ؛"العالقني 

ع  ج ة العدا  ٔعضاء مجمو زتام رشاكت "ية حول ومن السادة  ا
الهتا يف اجتاه املطارات  خفض التلكفة ٕالغاء ر املية يف النقل اجلوي م

  ".املغربية
ٔصا واملعارصة حول  س فريق ا اخلصاص يف احملامك "ومن السيد رئ

  ؛"ملناطق احلدودية
ملغرب حول  - لشغل  حتاد الوطين  اسمترار "ومن ممثيل 

ات اليت يعرفه ا ع اتفاق ح ىل الرمغ من توق ا قطاع الرتبية الوطنية 
س احلكومة ت تعلميية، حتت ٕارشاف السيد رئ   ".بني الوزارة ونقا
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دة والتعادلية حول  - لو ستقاليل  س الفريق  ومن السيد رئ
ملناطق احلدودية" ي تعرفه احملامك    ".اخلصاص ا

ل ٔ ل ا ىل احلكومة دا لت هذه الطلبات  ٔح احملدد، واليت  وقد 
ٔول حول  ل مع ثالث طلبات مهنا، ا لتفا زتام "ربت عن استعدادها  ا

الهتا اجتاه املطارات  خفض التلكفة ٕالغاء ر املية يف النقل اجلوي م رشاكت 
ملناطق احلدودية"، والثاين حول "املغربية ، والثالث "اخلصاص يف احملامك 
ملن"حول  ي تعرفه احملامك   ".اطق احلدوديةاخلصاص ا

الء "وف خيص الطلب املقدم من طرف الفريق احلريك واملتعلق بـ
ٔمسدة ٔسعار وا ة والصيد البحري والتمنية "ا ر الفال ، فٕان السيد وز

لسة الحقة، ب مل يتوصل  ٔج ٕاىل  ت يقرتح ت القروية واملياه والغا
ٔي جواب حول موضوع  لس ب الق احلدود ووضعية"ا املغاربة العالقني  ٕا

ات اليت يعرفها قطاع الرتبية "، وموضوع "ارج الوطن ا ح اسمترار 
ت تعلميية، حتت  ع اتفاق بني الوزارة ونقا ىل الرمغ من توق الوطنية، 

س احلكومة   ".ٕارشاف السيد رئ

ضيات  شارن،  296 املادةوطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
الل الفرتة املمتدة من توصلت رئاسة ا ر  18لس  رخيه  2022ينا ٕاىل 

  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية  - ؛ 24: دد ا  سؤ
ابية  - ٔسئ الك ؛ 23: دد ا  سؤ
ابية  - ٔجوبة الك  .ٔجوبة 8: دد ا

س  .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني احملرتم   .شكرا السيد ا

ٔسئ احملور ا ٓن يف معاجلة  صاد رشع ا ق ة لقطاع  ٔول املو
لق "واملالية حول  متويل ودمع تنافسية املقاوالت و سري ولوج مقاوالت ا ت
دة املوضوع" فرص الشغل   .واليت جتمعها و

ه  ٔحرار، وموضو حتسني "والبداية مع سؤال الفريق التجمع الوطين ل
لمتويل ولوج املقاوالت الصغرى   ".واملتوسطة 
د الساد ٔ سطي السؤالاللكمة  شارن    .ة املس

شارة    :هند الغزايل السيدةاملس
رة احملرتمة،   السيدة الوز

لو دمع املقاوالت  ت د ٔولو مج احلكويم سطر من بني ا الرب
لها احملوري يف  ور د الصغرى واملتوسطة وحتسني التنافسية، نظرا 

لكم السيد لق فرص الشغل، وكذ  صاد و ق س  حتريك جع  رئ
ر  س يل ميكن لها تعيق  سيط مجيع إالجراءات ا ىل ت احلكومة 

ة ٔسواق املالية والبنك ل املقاوالت ل   .وتصعب الولوج د

ها هاذ املقاوالت،  يل كتوا ات ا ٔمه العق متويل هو من  ٔن ا ومبا 
و هذه  ش توا لمك  رة، عن إالسرتاتيجية د سؤالنا، السيدة الوز

ل هاذ  إالشاكلية ىل القدرة التنافسية د شلك سليب  يل كتنعكس  ا
  .املقاوالت

  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ه  لمتويل ودمع "منر ٕاىل السؤال الثاين موضو سري ولوج املقاوالت  ت
لق فرص الشغل   ".تنافسية املقاوالت و

ٔصا شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   . واملعارصةاللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
رة احملرتمة،   السيدة الوز

سري  ل ت ٔ ذة من  ة املت رز إالجراءات احلكوم ٔ سائلمك حول ما يه 
لمتويل ودمع تنافسية املقاوال لق فرص الشغل؟ولوج املقاوالت    ت و

  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لمتويل ودمع تنافسية "السؤال الثالث موضو سري ولوج املقاوالت  ت
لق فرص   ".الشغل املقاوالت و

ستقاليل شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
  .تفضل اليس صبحي

شار السيد دمحم صبحي   :املس
رة احملرتمة، السيدة   الوز

صادية  ق ٔمه معليات التمنية  ر املقاوالت وشجيعها من  يعترب تطو
صاد الوطين،  ق ٔمهية هذه املؤسسات يف  لنظر ٕاىل  عية، وذ  ج و

اربة الفقر والبطا ة الكف مب لطاقة إالنتاج ٔساسيا  طلقا    .عتبارها م
سائلمك، السيدة ال رة احملرتمة، عن التدابري اليت ويف هذا الصدد  وز

لق  هتا و لمتويل ودمع تنافس سهيل ولوج املقاوالت  تعزتمون اختاذها ل
  .فرص الشغل

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ه، السؤال الرابع موضو سري ولوج املقاوالت "يف نفس التو ت
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لق فرص الشغل   ".لمتويل و
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال اللكمة حلد السادة   .املس

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد هللا ماكوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

شغيل دة لتوسيع ال صاد الوطين وقا ق   .شلك املقاو الوطنية عامد 
ٔس ذة ىل هذا ا رة، حول التدابري املت سائلمك، السيدة الوز اس 

ئية؟ ٔزمة الو   ٕالنعاش املقاو الوطنية وٕانقاذها يف ظل تداعيات ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا اليس ماكوي

ه  لمتويل ودمع تنافسية "السؤال اخلامس موضو سري ولوج املقاوالت  ت
لق فرص الشغل   ".املقاوالت و

ٔ شارن من الفريق احلريك اللكمة  املقصود الفريق (د السادة املس
  ).إالشرتايك

شار   .تفضل السيد املس

رض شار السيد عبد إال ح   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ال  ديدة مستق ت  د مقار رة، هل تنوون اع سائلمك، السيدة الوز
اوز ٕاشاك ملقاوالت؟لت متويل اخلاص    لية ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لمتويل "منر ٕاىل السؤال السادس وموضو سري ولوج املقاوالت  ت
لق فرص الشغل   ".ودمع تنافسية املقاوالت و

لشغالني حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   :املس
س   .شكرا الرئ

رة،   السيدة الوز
ٔمام  سائلمك عن إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها لتذليل العوائق 

متويل؟ ه املقاوالت الصغرى والكربى ف خيص معلية ا راهات اليت توا   إال
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  منر ٕاىل السؤال لمتويل ودمع "السابع وموضو سري ولوج املقاوالت  ت
لق فرص الشغل   ".تنافسية املقاوالت و

حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .املغرب

س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد دمحم يوسف العلوي   :املس
رة،   السيدة الوز

ة امل  سري ولوج املقاوالت سائلمك حول إالجراءات احلكوم ذة لت ت
لق فرص الشغل؟ هتا و   لمتويل ودمع تنافس

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  لق فرص "السؤال الثامن موضو ىل  رها  ٓ رامج دمع املقاوالت و
  ".الشغل

لشغل  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

شارةتفضيل    .السيدة املس

نة محداين شارة السيدة م   :املس
ىل  رها  ٓ رامج دمع املقاوالت و رة، عن خمتلف  سائلمك، السيدة الوز

  لق فرص الشغل؟

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  لسؤال التاسع موضو   ".دمع تنافسية املقاوالت"منر 
ستوري ا ة ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ ميقراطي اللكمة 

عي لتقدمي السؤال   .ج
شار   ..السيد املس

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رة احملرتمة،   السيدة الوز
رزا يف م  اء  رية اليت عرفت است ٔ سار املقاو الل السنوات ا
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ٔعباء الثق اليت اكنت تتحملها املقاو املغربية  ٕالضافة ٕاىل ا املغربية، 
ٔسعار عوامل إالنتاج، مبا فهيا  متويل وارتفاع  ٔسعار فوائد ا ب ارتفاع  س
ٔزمة  ي هو  اء ا ست ٔضاف هذا  سويق،  ٔزمات ال الطاقة، مث مشالك و

ىل بريا  ديدة وثقال  ٔعباء   املقاوالت الوطنية بفعل الرود ورو 
صادي   .ق

رة،   السيدة الوز
خنراط يف خمطط إالقالع  ٕالسهام و املقاو اليوم مطالبة اليوم 

ورو ر وتداعيات  ٓ ة  صادي وموا   .ق
سيط  لمقاو الوطنية لت مع اليت توفرها احلكومة  ٔشاكل ا ما يه 

لمتويل ودمع تنافس ولية؟مساطر الولوج    هتا يف السوق الوطنية وا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  لمتويل ودمع "منر ٕاىل السؤال العارش وموضو سري ولوج املقاوالت  ت
لق فرص الشغل   ".تنافسية املقاوالت و

لشغل ة الكونفدرالية  شارن من مجمو د السادة املس ٔ   .اللكمة 
ش   .ارةتفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
لمقاوالت  و  ي تقدمه ا مع ا رة، حول ا سائلكن، السيدة الوز
لق فرص الشغل  لرشاكت ومدى مسامههتا يف  ة  ضات الرضي والتخف

  الالئق وتطور تنافسية املنتوج الوطين؟

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ه  سري ولوج "السؤال احلادي عرش موضو لمتويل ودمع ت املقاوالت 
لق فرص الشغل   ".تنافسية املقاوالت و

عية لتقدمي  ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ اللكمة 
  .السؤال

شار   ..السيد املس

ر شار السيد سعيد شا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
س  ل القرض ال منوذج د ٔشنو هو ٔمام حمدودية وفعالية ا ييك، 

لمتويل  ل وزارمك ف خيص ولوج املقاوالت  اجلديد يف إالجراءات د
ش تنخرط يف هاذ إالجراءات؟ ٔمني  شاريك وٕالزام مؤسسات الت   ال

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  دمع التنافسية املقاوالت الصغرى "السؤال الثاين عرش موضو
ٔ لق فرص الشغلواملتوسطة من    ".ل 

ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  شارن من  د السادة املس ٔ اللكمة 
  .لتقدمي السؤال

ا ٔ اليس    .تفضل 

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

مع املقاوالت  رة، عن التدابري املزمع اختاذها  سائلمك، السيدة الوز
لق فر  ل  ٔ   .ص الشغلالصغرى واملتوسطة من 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ٔول ٔسئ احملور ا ىل  لرد  صاد واملالية  ق رة  لسيدة وز   .اللكمة 
رة   .تفضيل السيدة الوز

صاد واملالية ق رة  اح، وز دية ف   :السيدة 
﷽.  

س احملرتم،   السيد الرئ
ش   ارن احملرتمني،السيدات والسادة املس

يل  ىل طرح هذا املوضوع املهم خبصوص ا ٔشكرمك  ٔن  ٔود يف البداية 
لق فرص الشغل، خصوصا يف هاذ  متويل وتنافسية املقاوالت و علق  ت
احئة  ب تداعيات  س صاد بالد  شها بالد واق يل تتع ة الصعبة ا الظرف

د"   ".19-وف
، استطعت بالد بفضل التوج يل امحلد  ة وا ة السام هيات امللك

ا بفضل احلمكة  يل متك صادية وا ق ة  ينام ىل ا ش حنافظو  تنا  مك
ىل هاذ املقاوالت  ٔننا حنافظو  ، نرصه هللا،  ل صاحب اجلال والتبرص د

ل سنة  ٔرقام د ة، ولعل ا ا، خصوصا يف هاذ الظرف هنائية  2021س ا
ٔن اك ٔن نالحظو ب ا ب صادادي متك ق   .ن هاذ العودة الفعلية ٕالنعاش 

ٔن  لمك  ٔسئ د رتو كذ يف ا يف هاذ إالطار، وجب التذكري وتذ
اصة الصغرى  متكن املقاوالت،  يل  ليات ا ٔمه ا عترب من  متويل ت ا
يل تتقوم هبا،  رات ا س واملتوسطة، من ضامن اسمترارهتا وتطورها و

ا ىل م لتايل احلفاظ  ليمك كذ و يل تتوفرها، كام ال خيفى  صب الشغل ا
ٔكرث من  سيج املقاواليت يف بالد تتكون  ٔن ال  %98تقريبا  %95ب

وسطة  رية الرضائب من مقاوالت صغرية وم ل مد ٔرقام د حسب ا
ور اسرتاتيجي وحموري يف معلية التمنية  د ا يل تتقوم بوا دا، ا وصغرية 
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سهت دد ال  يل تتوفر    .ان به من فرص الشغلوا
، عندها بعض  رتو كذ هاذ املقاوالت الصغرى واملتوسطة، كام ذ
ال البنيك مقارنة مع  ت يف الولوج ٕاىل متويالت يف ا ت والصعو د الت
لخصوصيات وطبيعة الهيلكة وظروف اشتغال  لنظر  ٔكرب جحم،  رشاكت 

لصدمات والتقلبا ٔكرث  كون معرضة  صادية هاذ الرشاكت، كام  ق ت 
ٔزمة الل هاذ ا   .مقارنة مع الرشاكت الكربى، كام الحظناه 

سهيل ولوج  ليات ل دة  ت، اعمتدت احلكومة  ة هذه الصعو وملوا
متويل املشرتك  ، تعزز ا رنجعو  ٔساسا بعرض الضامن  املقاوالت، ترتتبط 

دمع ودمع قطاع السلفات الصغرى وتعزز مسامهته يف إالدماج املايل و 
ل شطة املدرة  ٔ   .ا

رشيد عرض الضامن  ظومة الضامن، فقد مت  ٔوال، ٕاصالح م ف خيص، 
ات  ات الضامن وجتميعها لصاحل الف تو دد م الل هيلكة وتقليص  من 
سبة  ل ه  اذب ل تعزز  ٔ متويل، وذ من  املسهتدفة ومراجعة عرض ا

ا ٔموال شبه ا ٔن املقاوالت لبنوك واملسامهة يف تقوية ا يل تنعرفو  تية، ا
  .الصغرى واملتوسطة تعاين من نقص يف الرٔسامل

احئة  ٔزمة  يل ترضرت من  لمقاوالت ا سبة  د"ل فقد اعمتد " وف
ٔمهها ر  اصة، ونذ   :ليات ضامن 

ني"ٔوال،  - سي ٔ يغطي تقريبا " ضامن  يل  لغ القروض  %95ا من م
يل عرفت اخلزي  ب اخنفاض لفائدة املقاوالت ا س لها تدهور  نة د

ت لالستفادة من هذا  ٔي ضام شرتط تقدمي  لها، وال  شاط د ال
 الضامن؛

اتيني " - د"ضامن املقاولني ا ي يغطي ""19-وف لغ  %85، ا من م
اتيني؛ لمقاولني ا ة  ة املمنو  القروض البنك

دا" - شاط ٕاقالع املقاوالت الصغرية  اف  ي يضمن " ضامن است ا
يل رمق  %95كذ  لمقاوالت الصغرية، ا ة  من القروض املمنو

اوزش  يت رمه؛ 10املعامالت ما  ل ا  املليون د
من القروض لفائدة  %90و %80يقوم بضامن بني " ضامن ٕاقالع" -

لها  رية اليت يفوق رمق املعامالت د املقاوالت الصغرية واملتوسطة والك
 مليون درمه؛ 10

ريا،  - ٔ دقةضامن ٕاقال"و سهتدف مؤسسات إاليواء " ع الف ي  وا
  ".ضامن ٕاقالع إالنعاش العقاري"السيا املصنفة و

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

صادي الوطين، فٕان  ق سيج  ىل ال احئة  ل ر السلبية  ٓ رمغ ا
ٔوىل من سنة سع ا ٔشهر ال الل ا شطة الضامن عرفت  تطورا  2021 ٔ

ملقارنة مع سنة  و لفائدة 2020ملحوظا، خصوصا  ل ا ، فقد مشل تد

متويالت تناهز تقريبا  271.000املقاوالت    .مليار درمه 46قرض 
عتيادي خصت  شاط  ت اليت ختص ال قرض  58.000الضام

اصة بـ 34بغالف  يل  ليات ا ٔما ا د "مليار درمه،  فهمت " 19–وف
ٔكرب  ل القروض دد  ل  213.000د مليار  12قرض بغالف مايل د
رمه ل ا   .د

سع  الل ال لمتويل املشرتك  صص  متويل ا شطة صندوق ا ٔ وجسلت 
ٔوىل من سنة  ٔشهر ا مليون درمه،  60جحم متويالت يناهز تقريبا  2021ا

ل هذا النوع من  قى رمق ضعيف، ولكن هو بداية يف هذا املسار د ت
متوي ة من الرشاكت الصغرىا ادي هيم مجمو يل    .الت ا

مج  ر ليات الولوج "انطالقة"ف خيص  ، ففي ٕاطار دمع وتنويع 
متويل  مع وا مج املندمج  لمتويل من طرف املقاوالت مت ٕاطالق الرب

مج من تعزز العروض احلالية لصندوق الضامن "مقاوليت" ، ومكن هذا الرب
تو ديثا، ويه املركزي بثالث م ٔة  ش ديدة لصاحل املقاوالت امل ات 

مثر القروي"و" ضامن انطالق" -Start-up(و " ضامن انطالق املس
TPE1 ( ديدة تدمع املبادرة ة  وهتدف هذه املبادرة ٕالطالق دينام

ة  صادي، خصوصا لف املقاوالتية، وذ لتعزز إالدماج السوسيو اق
ال القروي، مف  ر الشباب، خصوصا يف ا مج يف فربا نذ انطالق هذا الرب

ٔكرث من  2020 رب من هذه السنة، مت متويل  اية هناية شت  24.000ٕاىل 
لق  5.8مقاو حبجم متويالت تفوق  يل غيمتكن تقريبا من  مليار درمه ا

صب شغل) ٔلف 67املقصود ( 67ٔكرث من    .م
ال مج من  ديدة لهذا الرب ة  ل ٕاطالق وتعزتم احلكومة ٕاعطاء دينام

مج  ادي متكن الشباب تقريبا " الفرصة"ر يل  مع املبادرات الفردية ا
ىل قروض  50.000 عية من احلصول  ج ات  ملف من خمتلف الف

متويالت  لش يف نطاق ا يل ما كتد ٔمناط من املشاريع ا سهتدف  رشف 
ٔو املقاوالت الناشئة لمقاوالت الصغرية  ة    .احلالية املمنو

، البد من التذكري بتحوي ٕاىل "صندوق الضامن املركزي"خيص  ف
الل سنة  د  ه حتويل  2020رشكة مسامهة، فمت اع قانون يمت مبوج

الصندوق ٕاىل رشكة مسامهة، بغية مالءمة هذه املؤسسة مع واقعها اجلديد، 
ىل  لضامن  ة  ٔنظمة العموم اة املامرسات الفضىل اليت حتمك ا وذ مع مرا

شودة من ا سية امل ٔهداف إالسرتاتيجية الرئ ىل ا ملستوى العاملي، وتت
ٔداة  ري  ٔ رسيخ هذا ا د القانون املنظم لصندوق الضامن املركزي يف  اع
ة وحتسني ٕاطار احلاكمة وحتديث التدبري  ت العموم و ف خيض الضام

  .املايل اللزتاماته
لضامن املركزي من وسميكن هذا إالطار اجلديد الصندوق  الوطين 

لمتويل  سهيل الولوج  ة يف جمال  بة إالسرتاتيجيات والسياسات العموم موا
دا والصغرية  لمقاوالت الصغرية  سبة  ل اصة  ٔساس دامئ وحمصن،  ىل 

                                                 
1 Très Petite Entreprise 
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ات املسهتدفة  يق الف ة و واملتوسطة واملقاوالت كذ واملؤسسات العموم
و   .من طرف ا

لشمول املايل" ف خيص تزنيل ، فهاذ "إالسرتاتيجية الوطنية 
ل  ٔ لني، من  تلف املتد إالسرتاتيجية هتدف ٕاىل حتديد رؤية مشرتكة 
مكن الغاية  ث  دمات املالية، ح ل احلد من الفوارق املستعصية يف الولوج 
لتمنية  ا  ق امال حق من هذه إالسرتاتيجية يف جعل الشمول املايل 

ج صادية و لمقاوالت اليت حتظى يف ٕاطار ق سبة  ل عية، الس 
سهيل متويل  لشمول املايل خبريطة طريق هتدف ٕاىل  إالسرتاتيجية الوطنية 
رسيع تطور  الل  دا والرشاكت الناشئة، وذ من  املقاوالت الصغرية 
د من  ل ٔدوات الالزمة  ديدة وكذا تطور ا ليات  لق  متويل و ليات ا

  .القروضخماطر 
ي حققه قطاع السلفات الصغرية  بة التطور ا لية موا وشمل هذه ا

ل شطة املدرة  ٔ   .وتعزز مسامهته يف إالدماج املايل ودمع ا
متثل يف الرفع من  ال،  ٔوىل يف هذا ا ولقد قامت احلكومة خبطوة 

لسلفات الصغرى من  ٔقىص   150.000درمه ٕاىل  50.000سقف احلد ا
مت يف هذا درمه مل متويل، وس ىل ا دا يف احلصول  بة املقاوالت الصغرية  وا

ٔصغر،  متويل ا إالطار استكامل مراجعة إالطار القانوين والتنظميي املتعلق 
ٔصغر ٔمني ا ار والت د شمل    .وذ لتنويع عروضه ل

متويل التعاميل يف ٕاطار املبادرات  شطة ا ٔ ويندرج وضع قانون مؤطر 
ة هبدف تعزز الشمول املايل وا  هودات اليت تبذلها السلطات العموم

صادية  ق اميل املشاريع الصغرية ودمع التمنية  ة  ى ف اصة  ، و ببالد
لمتويل ديدة  ار حنو فرص  د ه  عية وكذا توج ج   .و

لتقليل  ات الهشة  متويل الف ليات الضامن  لق  ويف نفس إالطار، مت 
ا ر هبذا اخلصوص من ا ال، ونذ لون يف هذا ا طر اليت يعرتض لها الفا

الل  ٔصغر، من  متويل ا شاء عرض الضامن ومتويل مشرتك مجلعيات ا ٕا
ل،  صادية املدرة  ق شطة  ٔ ٔصغر لفائدة ا اص ا لية ضامن  وضع 
ح املزيد من القروض  سمح مجلعيات القروض الصغرى من م ي س وا

دا، مع حتسني الرشوط املالية هبدف تعزز  متويل املقاوالت الصغرية 
متويل املتاح لغ ا   .املطبقة من طرف امجلعيات والرفع من م

دا  ل توفري الرشوط الالزمة لتعزز ولوج املقاوالت الصغرية  ٔ ومن 
ات املالية، فقد متت بلورت  لمنت اميل املشاريع  والرشاكت الناشئة و

لث ب ٕاسرتاتيجية وطنية  قافة املالية وتطور إالطار القانوين املتعلق مبك
ن  ملعلومات  (le Crédit de Bureau)إالئ زويد مؤسساهتا  ل  ٔ من 

سامه بال شك هذه إالجراءات يف دمع  املالية الرضورية عن العمالء، وس
ليه، مبا يضمن تنويع  شغيل واحلفاظ  لق فرص ال تنافسية املقاوالت و

هالقدرات إالنت ه واستدام صاد الوطين والرفع من تنافس ة لالق   .اج

س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ن املاضيني،  الل العقد صاد الوطين تقدما ٕاجيابيا  ق لقد جسل 
عية  ج ات سامه يف حتسني الظروف  بفضل مسلسل من إالصال

صادية، وتواصل احلكومة جمهوداهت ق ل تطور هذه املاكسب و ٔ ا من 
ر  ة، فعىل مستوى القطاع الفال نذ نو ة قوية وم دة ٕانتاج وبناء قا

ل ا ة د ٔخرض "السرتاتيجية الفالح ادي " 2030-2020جليل ا يل  ا
ىل املستوى الصناعي  متكن اجليل اجلديد من املقاولني الشباب، كذ 

شجيع ومس  ر ب نتاج حميل يفوق  "صنع يف املغرب"خصوصا نذ ٕ  34و
ة التقليدية كذ  ة والصنا ىل مستوى السيا مليار درمه من الواردات، 

ٔزمة يل ترضرو، خصوصا يف هذه ا لني ا مع الفا ذ خطة ٕانعاش    .تنف
يل كتقوم هبا  ة من إالجراءات ا لسياسات القطاعية، مجمو ٕالضافة 

بة املقاوالت ومتوي  ل موا ٔ ر كذ مواص احلكومة كذ من  لهم، نذ
ر"تفعيل  شجيع املبادرة املقاوالتية من "صندوق دمحم السادس لالس  ،

مج  ر داث  مج "فرصة"الل ٕا ر ، وكذ " انطالقة"،  ا  يل تطرق ا
لية  ل  ٔم ر والتفعيل ا ل التصد ٔ شجيع ودمع املقاوالت الصغرى من 

س ثاق  د م ٔفضلية الوطنية واع   .را
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة احملرتمة   .شكرا السيدة الوز

ٔعطي اللكمة لفريق  رة،  ىل جواب السيدة الوز ب  يف ٕاطار التعق
ٔحرار   .التجمع الوطين ل
ابد   .تفضل اليس 

دل ابد  شار السيد    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،السيدات وا   لسادة املس

راز  ىل ٕا مك  رة احملرتمة، يف مضمون جوا حرصمت، السيدة الوز
سري ولوج املقاوالت،  ل ت رية اليت تبذلها احلكومة يف س هودات الك ا
متويل ما مكهنا من تعزز قدراهتا  اصة الصغرية واملتوسطة، ملصادر ا و

ل هذه  املقاوالت يف ظل الظروف التنافسية، وهو ما حتتاج ٕاليه 
ه من  لف ئية العاملية وما  ٔزمة الو صادية احلالية النامجة عن ا ق

ىل املستوى العاملي ت    .اضطرا
ايئ  ست هود  مثن هذا ا ٔحرار  وٕاذ كنا يف فريق التجمع الوطين ل
ت  ىل اكفة املستو ة العصيبة  ي تقومون به، خصوصا يف هذه الظرف ا

ر  ىل رضورة وتد ٔن نؤكد بداية  ٔنه البد  بري، ٕاال  دار  ق ون املر 
لمقاوالت الصغرى املتوسطة والصغرية  إالرساع يف ٕاخراج القانون املؤطر 
ليات  ٔولية رضورية لترصيف خمتلف  ديد املفاهمي، ويه مر  دا، لت
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بة لفائدهتا مع واملوا   .ا
ٔيضا يف ٕاخ ىل رضورة إالرساع  ٔنه مل كام نؤكد  ر،  س ثاق  راج م

ٔحرار ننوه،  ري،  فٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل ٔ لت يبق هناك جمال 
رة، مبجهودات احلكومة  اللمك السيدة الوز اليت وضعت مضن ومن 

صادي،  ق نتعاش  هتا دمع املقاوالت متاشيا مع خطة إالقالع و ٔولو
لن ٔ ٕالجراءات اليت  وهني كذ  وات  م س احلكومة يف ق عهنا السيد رئ

، هذا املنحى إالجيايب  ٔسبوع املايض القاضية بدمع املقاو القطب العمويم ا
لغ  مع  21تعزز كذ بضخ م ىل مدى مخس سنوات  مليار درمه 

رات املهيلكة وحتفزي الصادرات  س لق  املقاوالت الصغرى واملتوسطة و
اصة  اطق صناعية  داث م ل وٕا ملقاوالت الصغرى واملتوسطة دا

بتاكر الصناعي سري دمع    .املدن املتوسطة، لت

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

مج  ديد لرب ىل ٕاعطاء نفس  " انطالقة"لقد حرصت احلكومة 
ه بفعل تداعيات اجلاحئة، مما سميكن  ه بعدما تعرثت انطالق وضامن استدام

ة املقاوالت لمتويالت البنك اصة ت اليت ميلكها الشباب، من الولوج   ،
خفضة سب فائدة م   .ب

ل املقاوالت جتد  ٔن  ث  برية، ح مج عرف تعرثات  ٔسف، الرب ل
اع مج الطموح والش ستفادة من هذا الرب ل  ٔ برية من  ت    .صعو
لجنة  ٔحرار بطلب  املالية يف هذا إالطار، تقدم فريق التجمع الوطين ل

صادية قصد دعوة السيد وايل بنك املغرب  ق والتخطيط والتمنية 
ة من إالشاكالت املتعلقة  ل تدارس مجمو ٔ لجنة من  ٔمام ا لحضور 

بة الربامج متويل  ٔبناك يف موا لمقاوالت ومدى مسامهة ا البنيك 
اصة الصغرية واملتوس ة ٕاىل حتفزي ودمع املقاوالت،  ة الرام طة مهنا، احلكوم

سب التضخم  املية ووطنية فرضهتا اجلاحئة مهنا ارتفاع  غريات  يف ظل م
  .امليا

ٔزمة  بة املقاوالت املترضرة جراء ا وهني مبساعيمك املتواص يف موا م
يل  ليات الضامن اليت مت ٕاقرارها مسبقا من ق ىل  د  الع ئية  ضامن "الو

ني س اتيني"و" ٔ ضامن "، ٕاضافة ٕاىل "ضامن ٕاقالع"و "ضامن املقاولني ا
دقة رامج احلكومة "ٕاقالع الف لتايل تبقى  ٔبناك مل تنخرط، و ٔسف ا ؛ ل

ل إالجيايب   .ىل احملك يف غياب هذا التفا
ي اختذه  اع ا لقرار اجلريء والش شيد كذ  يف نفس السياق، 

س احلكومة بضخ  سيو يف خزينة املق 13السيد رئ اوالت مليار درمه 
ٔزمة،  راهات ا لرمغ من ٕا ىل القمية املضافة  الغ الرضيبة  لتغطية اسرتداد م
ل حتريك  ٔ ائيا يف هذه املر الصعبة من  هود يبقى است لك هذا ا

صادية الوطنية ق ورة    .ا

س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ىل مج احلكويم ركز  ٔن الرب دا  امات  نعرف ج ة من ا مجمو

ات  شغيل وضامن السيادة الوطنية يف املنتو ٔال ويه ال ٔساسية،  ا
ملنتوج املغريب وطنيا ودوليا   .واخلدمات إالسرتاتيجية والتعريف 

هنا من  ه فٕان دمع املقاوالت الصغرية واملتوسطة ومتك ومما ال شك ف
ن ش ة، س اصة القروض البنك متويل، و ٔساسية  الولوج لفرص ا دة  قا

شغيل يف القطاع اخلاص،  مع ال د  ٔنه احلل الوح لتزنيل هذا الثالوث 
ى معوم املغاربة  برية  ٔولوية  ي يعد  سب البطا املرتفعة، وا نظرا ل

اصة يف صفوف الشباب   .و
ريم ٕاىل حتسني ولوج  ٔن التدابري اليت اختذمت  ، مفن املؤكد 

ث س  لمتويل، ح لق املقاوالت  رب  سبة البطا  شلك فرصة لتقليص 
ني عن العمل من  لشغل، وسمتكن من تعزز حظوظ الباح فرص قارة 
ستفادة من الربامج اليت خصصهتا احلكومة خللق  ساء يف  الشباب وال

مج  ر يل  اصب شغل من ق مج " انطالقة"م مج " فرصة"ور ور
شغيل حي"ٔوراش" ٔن قطاع ال ىل اعتبار  قة ،  ة ودق ظى مبتابعة يوم

لهيا وفرسها  لن  ٔ رز إالجراءات اليت  ٔ د  ٔ ٔهنا  س احلكومة  لسيد رئ
ٔن  ٔمل  ىل  شلك سلس وواحض يف العديد من املناسبات،  لمغاربة 
د من موقعه يف  شلك ٕاجيايب وسامه لك وا لني  ل معها مجيع املتد يتفا

ه   .ٕاجنا

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،السيدة الو    ز

راهات املرتبطة  ٔحرار واعون حبجم إال ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
لني  ئية احلالية، مس ة الو اصة يف ظل الظرف شطة املقاوالتية، و ٔ
اصة الصغرية مهنا واملتوسطة  ري يف دمع املقاوالت و ا الك لحكومة اه

متو  ا ملصادر ا ث لضامن ولو رب وسعهيا احلث يل ودمع قدراهتا التنافسية 
يل مواص تفعيل  ة من إالجراءات، من ق د مجمو صندوق دمحم "اع

ر مج " السادس لالس ر داث  متويل املشاريع الصغرى " فرصة"وٕا
مج  ر هيك عن دمع وحتفزي املقاوالت "انطالقة"ومواص تفعيل   ،

دا والصغرى واملتوسطة العام يف  ر، خصوصا حنو الصغرية  جمال التصد
ٔفضلية الوطنية ليات ا ل  ٔم ر والتفعيل ا س ثاق  د م ا واع   .ٕافريق

ل  ٔ رة احملرتمة، خلربمك ومسارمك الناحج من  مك، السيدة الوز لكنا ثقة ف
هتا وطنيا  متويل املقاوالت ودمع تنافس ديثة  ديدة و تكرة  لق مصادر م

ٔمل كذ ل ودوليا، ولكنا  ٔ و من   يف ٕاجياد مصادر متويل خلزينة ا
ة، وسندمعمك يف  ٔوراش والسياسات العموم تلف ا ل  ٔم التزنيل ا

ىل تزنيلها ني بقدرمك    .خمتلف املبادرات الهادفة مؤم
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب دامئا اللكمة لف ٔصا واملعارصةيف ٕاطار التعق   .ريق ا
شار   .تفضل السيد املس

ٓيت احصا شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ة املستع  مثن إالجراءات احلكوم ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا
لق  لمتويل ودمع تنافسية املقاوالت و سري ولوج املقاوالت  واملهيلكة لت

ة لصاحب اجلال امل فرص ا ة السام لتوجهيات امللك رمك  لشغل، كام نذ
اللها احلكومة وبنك املغرب  ا من  دمحم السادس، حفظه هللا، اليت د
مج  ىل وضع الرب ة املهنية لبنوك املغرب، قصد العمل  مو سيق مع ا لت

شغيل ا ل   .ايتاخلاص بدمع اخلرجيني الشباب ومتويل املشاريع الصغرى 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔمهية  م ب ىل يقني  شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا
رب  ٔطلقها صاحب اجلال دمحم السادس،  ة اليت  ينام ه ا لق ي  ٔمل ا ا
لمتويل، بغالف مايل  رافعة  ر  داث صندوق دمحم السادس لالس ٕا

لمقاو بـ  لزتام حكويم واحض مليار  45مرصود  ٔيضا  بع  ٔمل  درمه، وا
صاد الوطين ق ٔسس ٕانعاش    .يف توطيد 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ٔدوار  ٔصا واملعارصة، وتفعيال  ال يفوتنا هبذه املناسبة يف فريق ا
ىل رضورة ٕاعطاء  ٔن نؤكد  ا السيايس،  اما مع الزتام س ستورية، وا ا

ٔمهية عند تزنيل ور ٔسس ٕانعاش ا ىل مستوى توطيد  ش احلكومة 
ىل  رب الرتكزي  عية، وذ  ج و  ٔسس ا صاد الوطين لتعزز  ق

ٔساسية راها    :ٔربع رافعات 
هتا يف : ٔوال - الل مصاح لمقاو يف وضعية صعبة من  إالنقاذ الرسيع 

المة  فاع عن  متويل وحتفزي املبادرة اخلاصة وا ، "صنع يف املغرب"ا
ر العمويم يف حتفزي  س ل دمع إالنتاج الوطين وتعزز دور  ٔ من 

ة؛  الطلبيات العموم
بة املقصيني من سوق : نيا - الية ملوا ذ سياسة استع وضع وتنف

ساء؛ اصة الشباب وال   الشغل، و
متع املدين : لثا - ت وا ٕاطالق مشاورات موسعة مع املهنيني والنقا

ٔفق االٕ  لمؤسسات واملقاوالت واجلامعة حول  صالح الشامل 
د سياسة وطنية  بة مسار إالصالح الرضييب واع ة وموا العموم
صاد الوطين لفائدة  ق ىل حتفزي  صادي، تقوم  ق لتحول 
ٔساسيا للك  ري حمورا  ٔ الل جعل هذا ا شغيل، من  ال

صادي؛ ق ة يف امليدان   السياسات العموم
خرا: رابعا - ٕ رسيع  رال س ىل  ديد وحمفز  ثاق    .ج م

رة احملرتمة،   السيدة الوز
دا يف  ٔن احلكومة لن تدخر  ٔصا واملعارصة  دا يف فريق ا نعي ج
ر العمويم  س ل ٕانعاش وشجيع  ٔ اختاذ اكفة التدابري الالزمة من 
ة  ري لك إالماكنيات والتحفزيات الرضي يب وس ٔج واخلاص الوطين وا

ري  ل بناء و ٔ ح فرصة للك املغاربة من  ، مبا ميكن من م ة  الرضي
عية  ج ٔفضل يف ظل دو احلق والقانون واحلرية والعدا  ل  مستق

الية   .وا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ٓن    .اللكمة ا

شار السيد دمحم صبح   :ياملس
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ة اليت  جيابية إالجراءات احلكوم ٕ ل  س ستقاليل  حنن يف الفريق 

د "اختذهتا لتفادي تداعيات    ".19وف

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شلك عند  دد املقاوالت املتوسطة والصغرى ك من  %95كنعرفو 

سي صادي الوطينال ق   .ج 
دمة  لها هو  ة الهدف د ا ٔول  رة،  هاذ املقاوالت، السيدة الوز

لنا ل العامل د برية د ة  د ف شغل لينا وا ل الرحب، وك   .الوطن ق
رة،   السيدة الوز

ل  نطالقة د ٔنه درتو  لمك قلتو ب ل د ني"فالتد س ، "ٕاقالع"، "ٔ
ر  لب هاذ الرشاكت، السيدة الوز ش من هاذ إالجراءات، ٔ ة، ما استفدا

رة، اكنو الناس فديورمه ما  ٔثناء احلجر التام، السيدة الوز ٔنه  الش؟ 
ل بنك  لو فالالحئة السوداء د س ٔمني،  ل الت ٔقساط د لصوش ا
ٔنتوما ما بقاش  يقول هلم  ٔبناك ولت تتصيفط لصندوق الضامن  املغرب وا

ٔن هلم  عندمك احلق، وبطبيعة احلال  ات د لصوش الواج الناس ما تي
)automatiquement ( ٔبناك ش ا ل فالالحئة السوداء، ما ميك س غي

ة  ح ة وحىت من  ذها مكعيار، من هاذ الناح يا وال صندوق الضامن 
لنا  هودات هاذي، وهذا مايش الرٔي د سامهش فهاذ ا ٔبناك ما ك رٔي ا

ٔثناء تقدمي الرب مع ومتويل املقاوالت حىت صاحب اجلال  مج املندمج 
رة 20/01/2020ليوم  لطبيعي  %93، والسيدة الوز من هذه املقاوالت 
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لها، ولكن  شاط د ل ال مع د لمتويل اخلار يف ا هترب  %40تلتجئ 
ل  د الثقة بني  les intérêts( ،20%(نظرا الرتفاع د يناش وا ما 

د تقريبا من البنكة وبني املقاوالت، يعين تق ستف يل  اكينة  93ريبا يه ا
د 33% ستف يل    .ا

لحجز  هيم ال اد زيد املقاوالت تعرضو  من طرف الرضائب حتجزو 
عي وال من  (les comptes)ىل  ج هلم، ال من طرف الضامن  د

يل  لها ا نت الوجود د يل  ن مقاوالت ا ة، واك طرف املؤسسات البنك
د الرضر ترضرت اكع هو الق يل عرف وا طاع السيا وقطاع النقل ا

، النقل  ل النقل السيا م د ن شلل  ٔوال اكن عنده شلل، اك بري، 
دامش  دام راه ما  ا  يل هو و يق ا ٓن، نقل املسافرن  يق ل ويل  ا

دام ب ٔنه  لحجز حىت هو من  %50 ـوخصوصا  ٓن  عرض ا من هذاك وت
ٔبناك ومن الرضا يل يف هاذ طرف ا رة، تتد ا بغينا، السيدة الوز ئب؛ اح

  .املسائل هاذي
د املدة  ٔمني، هاذ القطاع هذا وقف وا ل الت رة، د نا، السيدة الوز ج

)automatiquement ( سرتجعو هلم، بغاو  ٔمني د راه خملصني الت
ل  لت رجعت هلم املدة د سيات الوزارة الوصية تد هلم، الطا ٔمني د الت

ل الوقو  ٔ عضو يف التعاضدية د هلم، النقل ما اسرتجعوش هلم،  ف د
ا  لينا اح وزارة وصية  ٔنمت  لناس فلوسهم  رجعو  ن  ا مستعد ٔمني، اح الت
ن هاذ الناس نعاونومه ورجعو هلم  ا مستعد ري إالذن، اح ٔعطيو 

لص   ٔنه تي ري مدة الوقوف حىت  هلم، ما يش   %100الفلوس د
هيز    .%50و

رة،   السيدة الوز
ٔمني هاذ القطاع قطاع ٕاسرتاتيجي  %15اكينة  ل الت ل الرسوم د د

يل هو  يس ا الش ما يتعفاش حىت هو؟ والطا ة،  ل الفال حبالو حبال د
دم  لص  2مقاو صغرى وتت درمه، سيارة  8.000، 7.000ائالت، تي

لص  الش ما نعاونوش هاذ ا 3.000ادية تت الش؟  سيات درمه،  لطا
ىل قد احلال هلم    .حىت هوما؟ وعرفت هاذ املدخول د

رة،   السيدة الوز
زادت  يل  ن عند احملروقات ا سعرية %100اك ف ال سق ن  ، اك

و من  سقفو ا ل قطاع النقل، يعين النقل ك سنة، هاذ  26، 96د
زادت  رة، %100احملروقات  مك، السيدة الوز سناو م ي ، هاذ الناس 

ل احملروقاتت مع د رو ا ش تد لو    .د
رة شكرمك السيدة الوز   .وت

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك، موالي عبد الرحامن ٓن    .اللكمة ا

شار ال  ريس عبديد س املس   :الرحامن ا
رات،   السيدات الوز

ر،   السيد الوز
شارات،   ٔخوايت املس
شارون،   ٕاخواين املس

رة،ال    سيدة الوز
ٔن املقاو يه احملرك  فقني ب ٔن املقاو لكيش م ا تنعرفو ب قة اح يف احلق
هنرضو  رة، ٕاىل كنا  ين اليوم، السيدة الوز ل البالد،  صاد د ق ل  د
ٔن  بناك مواطنة،  ٔ ا خصنا  شتغلو، اح ٔنتوما  دمك  قة ما ميكن لناش بو حق

يل مه ا 132.000 ل املقاوالت ا ٔ د يل تتعرض لٕالفالس مايش مس
دامني  يل معهم  د العامل كثار ا ٔعطاو وعندمه وا يل  س ا ادية، هاذو 

ىل  هترضو  ٔنمت  لتايل  لشارع، و ادي   250.000معهم، اليوم لكيش 
ادي  يل يف إالفالس، فني  ل املقاوالت ا ة د ٔن مجمو ني  فرصة يف 

  خيدمو هاذ الناس؟
د  ىل وا ن  2هنرضو  ة، وانتوما ساد ل السيا رمه د ل ا املليار د

ادي  2احلدود، هاذ اليش تنعرفوه، هللا حيسن العون، ولكن تنقولو  املليار 
ل  رمه،  134تعطيومه والقطاع تيد ل ا رمه  2مليار د ل ا املليار د

رة، وال  مة، السيدة الوز يل يه  ل الربامج ا زاف د ه،  يل تعطى ف ا
دمك راه ما ٔش ش تتعملو، ولكن بو لمك والطريقة  ٔعرف العمل د ك 

شتغلو ش    .ميك
يل خصنا لكنا  د الوقفة ا د الوقفة، اليوم خص وا ٔ تنقول خص وا

دمك ة، مايش بو يل راه مطرو ٔسئ ا ىل هذه ا   .جناوبو 
د ) le fait(ٔنه  ارفني الناس عندمه وا يل  ٔبناك اليوم ا ش 

مو ل ا يجيو  )les marchés(ة د يل واقفني ما ختلصوش فهيم  ا
هبم ٔشنو ذ ن  س، هاذ الناس مسا ل ميشيو  هلم  ما  ؟الشياكت د

لصاهتمش، وهوما  و ما  ىل ا ، كهنرض  و و ا لصاهتمش ا
ت  ا نت ادي منشيو  11، 10، 09مستحقني، اكنو  ين  اود  اوو 

هلم  رو هاذ الناس السيدة 3حىت لشهر نوقفو اخلالص د ادي يد يف   ،
رة؟   الوز

س، وكنقولو  ل هنوم لكهم  ادي دا ا كزنجو هباذ الناس  اليوم، راه اح
سبة  ل رامج، ولكن هذه الربامج راه  ن  فقني اك رامج، م ن  لو واك ٔن كن ب

ة ه ا ين  لها ٕاذا ما تعاوش امجليع، و ٔلك د ش تعطي ا اد و لنا ما 
رة،  رو فـ ) dossier(إالدارة السيدة الوز  les(يبقى، عيتو ما تد

applications ( ل ل قضية اخلالصات د عو هاذ اليش د ش ت
د ) dossier(الناس، اليوم لكيش   le(يش كريدو ليش، حبال وا

ballon ( رة، خصو الوقوف د ما بغاه، هاذ اليش، السيدة الوز حىت وا
ٔ ما بغ  ل معك يف هاذ اليش راه ليه،  ٔرقام وند ل معك يف ا ش ند ي

يل خص، خصنا ) diagnostic(ارفاه وعندك  ٓش ا ن عندك،  لكه اك
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كونو مسؤولني يل  ،اليوم لكنا  دئ من الربامج ا وهاذ املسؤولية ت
رشاكء مجيعا خصنا  ل احلكومة، وكذ  رة، د حطيتوها، السيدة الوز

ش حنلو هذه امل س، شتغلو  ٔن هذه املعض اكرثية جبميع املقاي عض 
ٔبناك  ٔهنا ا لسجن، كنمتىن  ادي ميشيو  يل  خلصوص هاذوك الناس ا و

ٔن حرام هاذ اليش ٔبناك مواطنة    .كون 
ٔبناك اكنو واقفني، اكنو  يل ا تة ا د الوق يعطيو فوا هاذوك الناس اكنو 

ء ولكيش   ات الو لصو، اليوم فني  ي   ..يعرفهوما 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت موالي عبد الرحامن، شكرا هت شار، ا   .شكرا السيد املس
شرتايك لفريق    .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار  رض السيداملس   :عبد إال ح
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ش اليوم العديد من املقاوالت الصغرى و  ت تع دة صعو املتوسطة 

خلصوص صعوبة الولوج ٕاىل  ٔمهها  ٔمام منوها وازدهارها،  يعا  تقف سدا م
منية املقاوالت  ٔحضت قضية تطور و ٔنه اليوم  لام  ة،  متويالت البنك ا
صادية  ق ت الكربى يف معلية التمنية  دى الرها الصغرى واملتوسطة ٕا

ال ، من  عية املستدامة ببالد ج لق فرص و روات،  لب  ل 
ٔزما عند  عي، ومما زاد الوضع ت ج سك والسمل  ىل ال الشغل، احلفاظ 

تلفة جلاحئة  د"هذه املقاوالت هو التداعيات ا ت يف "19-وف سب ، اليت 
شطة هذه املقاوالت ٔ ة من  ٔو توقف مجمو   .راجع 

شاء ال ال امل نرصه هللا، مت ٕا ت  ذا لتعل مج املندمج وتنف رب
صاد واملالية وبنك املغرب  ق شاريك بني وزارة  مع املقاواليت يف ٕاطار 
دمج ٕالشاكلية  ل شامل وم ة املهنية لبنوك املغرب، هبدف توفري  مو وا
اتيني،  اميل املشاريع املقاولني ا يس الشباب  شلك رئ سهتدف  متويل  ا

ري املهيلك واملقاوالت الصغ دا واملتوسطة، فمت القطاع  رى والصغرية 
رامج  الن عن  ، الهدف هو تقدمي متويالت "انطالقة"مث " فرصة"إال

خفضة، يه جمهودات ال ميكن جتاهلها ويه ٕارث عن  ة م سب فوائد بنك ب
  .احلكومة السالفة

ىل مراجعة بعض  ٔصبح من الرضوري العمل  ا اليوم، ومع احلكومة، 
متكن املقاولون القوانني ذات الص خصوص ا قانون الصفقات، حىت 

ة بتخصيص  اتيون واملقاوالت الصغرية من الولوج ٕاىل الصفقات العموم ا
ٔو العمل  ٔو يف ٕاطار التفويت من طرف مقاوالت كربى  سبة معينة هلم 
لق  ات الرتابية لفائدة هذه املقاوالت، هبدف  حلصيص من صفقات امجلا

لشباب،  ٔيضا يف احلد من فرص شغل مستدامة  ٔهنا املسامهة  من ش

الني احلرضي والقروي ت بني ا   .التفاو
ىل  قها مجيعا  عية اليت نطمح ٕاىل حتق ج و  ل ٕارساء ا ٔ مفن 
لق نوع من التوازن بني  ديدة هبدف  ٔن تبحث عن مواصفات  احلكومة 

الل رمقنة  و ومشاريع الشباب، من  مساطر القطاع البنيك ومصاحل ا
ات املقاو الصغرى، وضعف متويلها  اج عتبار  ذ بعني  ٔ العمل، ا
 ٔ د هيا، من رفض م ت  اة انعدام الضام مقارنة مع املقاوالت املتوسطة ومرا

لهم، مما يؤدي مبعظم هذه املقاوالت ٕاىل إالفالس اطرة عند    .ا
ي  ٔن نعرف كذ مدى قدرة صندوق الضامن املركزي ا مت ريد 

ة ٕاىل رشكة مسامهة حتمل امس  الرشكة الوطنية "حتوي من مؤسسة معوم
ىل " لضامن ومتويل املقاو الته يف جمال متويل املقاوالت  يف تعزز تد

ة واحملاسبة ليات احلاكمة والشفاف ٔصنافها ولتجويد  الف    ..اخ

س اجللسة   :السيد رئ
شار  .شكرا السيد املس

شار السيد عبد ا رضاملس   :ٕال ح
منية .. ر ٕالنعاش و كذ رضورة تفعيل املهام املوو ملركز إالس

اطق املغرب حىت تلتمئ ر جبميع م   ..س
  شكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
ى الوقت هت شار، ا   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد ع  لطيف مستقمياملس   :بد ا
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ٔن إالشاكليات  ملغرب نعترب  لشغالني  حتاد العام  ٕاننا يف فريق 
متويل  ه ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة ٕاىل ا وية اليت مازالت توا الب
ي يعيق  ٔمر ا د العنارص اليت حتد من قدرهتا التنافسية، وهو ا ٔ شلك 

ا إ  لس ٔول من  لق فرص الشغل،  فٕان عنوان احملور ا ىل  هتا  ماكن
د املعضالت الكربى اليت مازالت جتمث  ٔ ده  ستورية هته يلخص لو ا
لفهتا  صاد الوطين، س مع التداعيات القاسية اليت  ق ىل اكهل 

اته احليوية ىل العديد من قطا   .اجلاحئة 
ال ٕاشاكلية ولو  ٔمام استف ل املليك و اء التد لمتويل،  ج املقاوالت 

ا سلبيا  ٔن القطاع البنيك مازال يعطي انطبا اللته  ث اعترب  واحضا، ح
ٔنه يبحث فقط عن الرحب الرسيع واملضمون، ويه  ات، و لعدد من الف
مج  اللته حلفل ٕاطالق الرب رٔس  الل  رمجهتا من  التوجهيات اليت متت 

مع ومتويل امل   .قاوالتاملندمج 
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رة،   السيدة الوز
ذ  ىل تنف ر  ٔ ٔن اجلاحئة اليت عرفهتا بالد بعد ذ اكن لها  من املؤكد 
ليات املالية  ٔن احلكومة مدعوة اليوم ٕاىل توفري اكفة ا مج، ٕاال  هذا الرب

  .والتنظميية لضامن متويل املقاوالت، خصوصا الصغرى واملتوسطة
ٓخر، فٕان تقارر املؤسسا انب  ولية ومن  صادية ا ق ت املالية و

ىل  هنض  ٔعامل مالمئة  ة  ٔوال، ٕاىل ب ة،  ٔن تنافسية املقاوالت حبا تؤكد 
ام به  بريا يتعني الق ٔن جمهودا  ٔمران يظهر  ة، وهام  املنافسة والشفاف
ة ٕاىل مراجعة قانون جملس املنافسة وقانون  عوة امللك ٔن ا لبلوغهام، س و

ٔسعار وامل    .نافسة مازالت مل جتد طريقها ٕاىل التفعيلحرية ا
ل اجلوهرية لتقوية تنافسية املقاوالت  د املدا ٔ ، فٕان  ىل ذ الوة  و
ٔوضاعهم،  ٔوليات املقاو والعناية هبم وب ٔجراء يف قلب  هو جعل ا
رتام حقوقهم اليت  ني يف بلوغ اجلودة والتنافسية وا ق عتبارمه رشاكء حق

وليةكفلهتا القوانني ا   .لوطنية واملواثيق ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب   .اللكمة لفريق 
  .تفضل اليس يوسف

شار السيد دمحم يوسف العلوي  :املس
﷽.  

س   .شكرا السيد الرئ
  السادة الوزراء،

ىل ما قدممت  رة  ات تعِكس شكرا السيدة الوز ات ورشو من ٕايضا
سيج املقاواليت ِببالد ل ي تُْعِطيه احلكومة  م املسؤول ا  . ه

حتاد العام ملقاوالت املغرب  ا وهبذه املناسبة، فٕاننا يف  مثي نعرب عن 
مج  داث " ٔوراش"لرب ه احلكومة، والرايم ٕاىل ٕا ٔطلق ي   250.000ا

ٔجر متديد إالعفاء فرصة شغل، وكذا  سبة ل ل ل  ىل ا من الرضيبة 
ري   .املدفوع ل

رة،  السيدة الوز
ٔزمة  ذ بداية  د"م و العديد من التدابري إالجيابية، " 19- وف اختذت ا

ىل غرار ة؛  ة السام لتوجهيات امللك ذا    :وذ تنف
ىل القمية املضافة؛ 13خض   - ٔداء مستحقات الرضيبة   مليار درمه 
د مجم  - مع املقاوالت اع و  ة من القروض املَضمونة من طرف ا و

ضامن "، )Damane de Relance" (ضامن ٕاقالع"ىل غرار 
ني س مج  "ٔ ي هيدف ٕاىل متويل " فرصة"وكذا " انطالقة"ور ا

 مشاريع الشباب بدون رشوط مسبقة؛
ايل  - ستع طط  بقمية ملياري درمه املعمتد مؤخرا لفائدة دمع : ا

ٔزمة ق ذ  بري م شلك  ي ترضر  ة ا د"طاع السيا ، "19- وف
ٔسفار والنقل السيا  ملناسبة ٕادراج واكالت ا ٔن يمت  مل  ون
راء السيارات ورشاكت تنظمي املؤمترات والندوات  وواكالت 

ة ية والثقاف  .وخمتلف التظاهرات الف

حتاد العام ملقاوالت امل ُمثهنا، ٕاهنا اجراءات ال ميكن لنا يف  ٔن  غرب ٕاال 
لتبعات املالية  و  ، ومتىن من )les risques financiers(ومثن حتل ا

الل دمع املقاوالت دون  ٔن تتحمل جزءا من هذه التبعات من  ٔبناك  ا
ٔبناك استفادت من  ٔن ا ، مع العمل  و ت ا ىل ضام د اللكي  ع

ىل  3.5% ة  ات الرضي ا سرت الل السنوات من قمية  القمية املضافة 
ٔخرى عبء الفوائد  و مرة  حمل ا ني س رية، يف  ٔ  Intérêts)ا

intercalaires) ة دق   .ىل املؤسسات الف
لقطاع اخلاص، وحنن يف  ٔن القطاع البنيك يعترب رشاك  ٔؤكد  ٔن  ٔود  و

لمتويل تكرة  ليات م ه وضع  ٔمل م  .حتاد العام ن

رة ا  حملرتمة،السيدة الوز
حتاد العام ملقاوالت املغرب  ، فٕاننا يف  ل دمع تنافسية املقاو ٔ من 

  :ندعو ٕاىل
ر؛  -  تفعيل صندوق دمحم السادس لالس
صادية   - ق ادة تفعيل جلنة اليقظة   ؛)CVE2(ٕا
ٔداء  - ال ا ٓ رشوط    .إالرساع يف ٕاخراج مرشوع القانون املتعلق 

حتاد ا ري، فٕاننا يف  ٔ ا لعام ملقاوالت املغرب، ويف ا نعرب عن الزتام
صادي مستدام ة ٕاقالع اق لق دينام ل  ٔ امئ واملسؤول من   ..ا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ى الوقت هت   .ا
لشغل حتاد املغريب  ٓن لفريق    .اللكمة ا

ٔستاذة   .تفضيل 

شارة  نة محداين السيدةاملس   :م
س   .شكرا السيد الرئ

ن،السي ر ن الوز   د
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
سري  روم ت ادرات  ٔن احلكومة وضعت م رة،  حصيح، السيدة الوز
ذ الزتاماهتا  لمتويل، وذ يف ٕاطار تنف ولوج املقاوالت احلالية والناشئة 

صاد الوطين لفائدة ا ق مج احلكويم بتحفزي  شغيل املتضمنة يف الرب ل
دة  ٔن هناك  اصب شغل الئقة، حبيث  لق م ىل  والرفع من قدرته 

                                                 
2 Comité de Veille Economique 
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ه ما اكن موجودا بفعل ٕاجراءات  ه احلكومة وم ٔطلق رامج، مهنا ما 
مج  مج "انطالقة"احلكومات السابقة كرب ر مج "انطالق"،  ر  ،

رها يف عرضمك، ولكن ما فائدة هذه " فرصة" ىل ذ مت  ٔخرى ج ورامج 
رتام حقوق القروض  ٔساس ا ىل  اصب شغل  لق م سهم يف  ٕاذا مل 

رسحي  ددا من املقاوالت من  متويل مل مينع  ٔن هذا ا لام  ٔجراء،  ا
ٓن؟ ا فعال حلد ا دا اصب الشغل الالئق اليت مت ٕا دد م ٔجراء؟ ومك    ا

مع  دة من ا دد املقاوالت املستف ٔما املبالغ إالجاملية اليت مت رصفها و
رةوجماال رها يف عرضمك، السيدة الوز ىل ذ مت  شطهتا، فقد ج ٔ   .ت 

لشغل  - لهذا البد ٕاذن  حتاد املغريب  شاء  - وهذا رٔينا يف  من ٕا
شغيل ىل ال رها  ٔ متويالت و ع هذه ا   .مرصد لت

رة،   السيدة الوز
تج ومستدام يف ظل ظروف من  ل ضامن الوصول لعمل م ٔ من 

ة إالنصاف والكرامة، نطالب  متويل املتا احلكومة جبعل الولوج ٕاىل فرص ا
رتام مقومات  لهيا وا اصب شغل واحلفاظ  لمقاوالت مرشوطا خبلق م
عي  ج لضامن  ى الصندوق الوطين  ٔجراء  العمل الالئق، اكلترصحي 
ٔن  شغيل الالئق  ل متويل  ٔن ربط ا ٔجر، كام من ش ٔدىن ل رتام احلد ا وا

صادي  سامه يف ٕادماج ق سيج  ري املهيلك يف ال مقاوالت القطاع 
  .املهيلك

ٔن نقوم بتقومي  لينا  ه، جيب  سابق مج  كون هذا الرب ريا، حىت ال  ٔ و
  .الربامج السابقة

شارية يف  سامه البنوك ال ٔن  رة، البد من  ري، السيدة الوز ٔ ومكقرتح 
صاد الوطين ق   .متويل 

 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

رتام الوقت ىل ا   .وشكرا 
عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 

شار    :عبد الكرمي شهيد السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارن، لكن  ٔسئ السادة املس لمك مع  ىل تفا ىل اجلواب و شكرمك 

ىل ما ييل يد  ٔ   :ريد الت
راسات مبختلف مصادرهام  ٔوال، ىل مستوى ا تؤكد املعطيات سواء 

ٔكرث  ٔن املقاوالت املتوسطة الناشئة الصغرية يه ا ىل مستوى الواقع،  ٔو 
سب مقلقة، والس الهشاشة املالية، ويه معرضة  لهشاشة ب عرضة 
ىل ذ  ليل  ىل تغطية التاكليف، وا اطر ضعف السيو والقدرة 

ٔكرث من ٔك ٔن  راسات  ه خطر  %53دت بعض ا من املقاوالت توا
  املوت وإالفالس؛

امليا  نيا، ورو  ٔزمة  ر وتداعيات  ٓ ايئ  ست ا الوضع  ٔضف ٕاذا ما 
ٕالفالس  ددة  ٔصنافها  ٔنواعها و ووطنيا، فٕان املقاو املغربية مبختلف 

ىل فرص الشغل، مما هيدد ٕاماكن  ، والعجز عن احلفاظ  ية اسمترارها مكقاو
؛ صاص البطا هتا خللق فرص الشغل وام دم ٕاماكن  و

ويف يف نفس السياق تعاين املقاوالت من صعوبة الولوج ٕاىل  لثا،
ت،  ٔو ضعف الضام لمساطر املعقدة وغياب  ة، نظرا  متويالت البنك ا
ٔطري من طرف املؤسسات املعنية، مما  ة والت هيك عن ضعف املصاح

ٔو تطورها وضامن اسمترارهتايؤ لق املقاوالت  ىل   .ر سلبا 

رة،   السيدة الوز
ل  اه ٕاىل هذه الوضعية حىت ق ن رة  اكن جلال امل السبق يف ٕا
مع ومتويل املقاوالت  مج املندمج  لرب نطالقة  ر اجلاحئة، عند ٕاعطاء  ٓ

جهتاد يف ال 2020يف مسهتل سنة  تزنيل السلمي ،  ندعو ٕاىل 
ٔو  ة  ات احلكوم ة، سواء من طرق القطا ة السام ت امللك لتعل

لني يف جمال املقاو ة، بل مجيع املتد   .املؤسسات البنك
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ب لشغل يف ٕاطار التعق ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٓن    .منر ا
  .شارةتفضيل السيدة املس 

شارة    :فاطمة زاكغ السيدةاملس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
صاد  ق مع املقدم لفائدة املقاوالت هبدف ٕانعاش  ٔننت تتلكمن عن ا و
ة يف قانون املالية، فٕاننا جند  ضات رضي ٕالضافة ٕاىل استفادهتا من ختف

الرمغ ة، ف اكف ري م وازنة و ري م ٔمام معاد  مع ٔنفسنا  ضات وا  من التخف
ىل عن مسؤوليهتا  لها تت لرشاكت واملقاوالت، فٕان  امئ واملسمتر  ا
اصب الشغل،  ىل م عية يف توفري فرص العمل الالئق واحلفاظ  ج
هيك عن اسمترار اكفة  شلك دوري،  رسحي العامل  سجيل  ث يمت  ح

ات اخل اصة، وجتاوزت ٔشاكل الهشاشة الشغلية اليت طبعت مجيع القطا
ل  ة والتد و يف املراق م يف دور ا ذ ٕاىل القطاع العام يف غياب 

رتام القانون   .لفرض ا

رة،   السيدة الوز
ىل حساب ما هو  ة الرٔسامل  ٔساس مصل ٕان الربامج املقدمة ختدم 
ملوازاة  ة  عية املوضو ج لرشوط  عي، مفا مدى الزتام املقاوالت  اج
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مع؟ وما مدى تطبيق مدونة الشغل من طرف هذه مع  رامج ا
  املقاوالت؟

ٔسايس ة الربامج : يبقى السؤال ا قي حول جنا مي حق هل هناك تق
لقطاع البنيك يف  ٔي دور  صادي؟ و ق عي و ج رها  ٔ املقدمة وحول 
ض سعر الفائدة  د من ختف ستف ي  صاد الوطين، وهو ا ق ٕانعاش 

ىل القروض؟ املركزي دون ٔسعار الفائدة  ىل  ر  ٔ  
ة يف ظل اسمترار تداعيات اجلاحئة، لكن  ٔسئ املطرو العديد من ا
يض  ٔزمة احلالية مست العرض والطلب معا، وهو ما يق ٔن ا يد  ٔ ا
حلفاظ  ٔساسا  عية تتعلق  لزتامات اج ٕالضافة ٕاىل دمع املقاو املرشوط 

  ..ىل
  .شكرا

س اجل    :لسةالسيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

شارة ى الوقت السيدة املس هت   .ا
عية ج ة العدا  مو   .اللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

شار  ر السيداملس   :سعيد شا
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ليلية  راسة الت الل ا متع ومن  صاد وا ٔمالتنا لالق الل ت من 

دا اليت متثل حوايل  امليدانية، من  %95فاملقاو الصغرية والصغرية 
عية  ج صادية و ق ٔمه روافد التمنية  سيج املقاواليت، تعترب من  ال
ة، معاجلة مشلكة الفقر  دة الطاقة إالنتاج سامه يف ز املستدامة، لكوهنا 

عي ج سك  لق فرص الشغل وال   .والبطا و
ٔن هذه املقاوالت اليت مل تفلس لكن يف املقابل ال  ىل  خيتلف اثنان 

خلصوص صعوبة الولوج  ات، ومهنا  ت والعق ش العديد من الصعو بعد تع
زيد  ة  سيك ٔبناك ال ٔن ا ت، و دم كفاية الضام ة و متويالت البنك ٕاىل ا

راء   .غىن وٕا
رة، عن  ، السيدة الوز سائ صاد املديونية،  ليه، يف ظل اق و

ٔس  ة ا ق شاريك لفائدة هذه املقاوالت باب احلق متويل ال ة ا لعدم جنا
عي؟ ج سك    وتفويت فرص الشغل وال

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد الوطين  ب يف هذا احملور، واللكمة ملمثل  ٓخر تعق  .منر 
  

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
د  لها، جلنة " جلنة اليقظة"ٔوال، وا ٔعامل د ا فني وصلت ا ما عرف

ار لهيا خ ن ما مسعنا  ب املقاوالت واملترضر   .اليقظة اكنت كتوا
ب  الق وس ب إال س ة  ة، السيا حتدثمت عن خطة ٕانعاش السيا

ٔمور ري احلدود وا حو  صب شغل، ف ٔزمة فقدت حوايل مليون م تقاد  ا
ٔصبح  ٔمر بطبيعة احلال  الق احلدود هذا  ٔو تعاومك، فاسمترار ٕا يش شوية 

رو فهاذ املوضوع هذا لجنة العلمية راه تذا ول، ا   .ري مق
ة  ة، هاذ الطلبيات العموم ح ملف الطلبيات العموم ٔيضا، البد من ف
ٔن ميل  دد ممكن من املقاوالت،  ٔكرب  ٔو  لب  ٔ ه  ح يف و ٔن تف جيب 

ٔو ت  ىل املقاوالت الصغرى  رو  ٔ اكر ونفس املقاوالت تيديو تي ح يكون 
ذ الطريق  ل الطلبيات خصو  التايل البد هاذ النظام د املتوسطة، ف

لها ة والزناهة فالتدبري د كون فهيا الشفاف قي، مبعىن  لو احلق   .د
ل الشغل  اصب د مع خبلق م رة، ربط ا ٔيضا البد، السيدة الوز
ه احلد  ل الشغل مبا ف رشيع د رتام ال كون شغل الئق، ا وهاذ الشغل 

ٔجور و ٔدىن ل   .ٕاخل)... 3CNSS(ا
مج  ر ٔعتقد  " فرصة"السابق و" انطالقة"مث ٕاصالح القطاع البنيك، 

ش ينجح ٕاىل ما اكش القطاع البنيك " فرصة"و" انطالقة"احلايل و ما غميك
قة لو حق ور د   .يقوم 

ه، بطبيع ل ف ك صاحيب دا ة احلال حىت هاذ القطاع البنيك، 
متويالت ادي يعطيوه ا يل عندو حصابو  رة، ا   ..السيدة الوز

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار شار.. شكرا السيد املس   .شكرا السيد املس

بات ىل التعق لرد  رة  لسيدة الوز   .اللكمة 
رة   .تفضيل السيدة الوز

صاد واملاليةالسي ق رة    :دة وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل متويل  لمك مع هاذ املوضوع املهم د الت د ىل التفا شكرمك  ت

  .املقاوالت
يل  مج احلكويم ا ٔن الرب ٔوال، نقدر نقول ليمك  يل بقى ليا،  فالوقت ا

ة الس ىل التوجهيات امللك ة يعمتد  منوذج عندو مجمو ات ا ة وكذ خمر ام
هيا يل كهتمت هباذ املوضوع، وفايت ليا تطرقت  ل الربامج ا   .د

                                                 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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ٔعامل وٕاعطاء الفرصة  اخ ا ٔن حتسني م بغيت كذ نقول ليمك ب
ة  ا ا يف  ٔن اح ت، وما ميكن يل ٕاال نتفق معامك ب ٔولو لمقاوالت من ا

ش  ٔو تغيري بعض القوانني وك ل القوانني لتحيني  ة د لهيم، مجمو تغلو 
ريجعو  لهيا و شتغلو  يل ك مة وا يل  هيا وا ٔرشتو  يل  ٔمه مهنا ا ر  وكنذ

رات وكذ وزارة املالية هباذ القوانني   .زماليئ الوزراء والوز
ىل التزنيل التدرجيي لقانون  ر،  س ثاق  ىل م لطبع  لكمتو 

ىل حتيني ل الرضائب،  ة وكذ مدونة إالطار د  قانون الصفقات العموم
د التقدم  ٔداء، خصوصا يف القطاع اخلاص اكن وا ال ا ٓ ل  ٔ ارة من  الت
ان  لكمنا فهيا مع الرشاكء،  يل  ملحوظ فهاذ النصوص وفهاذ املشاريع ا
د  ش نعملو وا ٔمام جملسمك املوقر و ش ٕان شاء هللا تقدم  الوقت 

يل اللك يف  مة ا ري اخلطوة  شتغلو مع املقاوالت، وهذا  ش  هيا  ة  ا
  .تذكري ببعض القوانني

ل  لغة د د ا كوش عند وا ٔوال، ما  رجع ليه هو،  يل بغيت  ا
ٔرقام مايش اكع املقاوالت رجعو  ٔن ا فائلني  كونو م شاؤم، خصنا  ال
هيا  ٔرشتو  رضرة، و ني م ق يل  ات ا د القطا ن وا هلم، اك شاط د ل
ات ومع القطاع البنيك،  ا واعيني هبا واحلكومة مدعاممه حبوار مع القطا واح
ٔن حىت  دمو وما نبقاوش خنلعومه،  ي يل  شجعو هاذوك ا ولكن خصنا 
مثر  س ش تبقى  شتغل، و ش الناس تبقى  دا  مة  لية  د ا الثقة وا

يل صعي  ة ا د الظرف شاط فوا د ال ٔرقام اكينة، رجعنا لوا زاف، وا بة 
ٔزمة، خصنا نبقاو بطريقة مسؤو  واملغرب امحلد  متكن من هاذ ا

ت يل عندمه الصعو شتغلو وسمعو لهذوك ا يل ت   .شجعو هذوك ا
مج  ر ل  ري املثال د مج انطالقة ما "انطالقة"ذ  ر ٔن  ، نقولو ب

لو شخيص د لطبع حت. جنحش خصنا ال ٔن  يل نقدر نقول لمك هو  ت ا
و ومن صندوق  بري من ا هود  د ا ن وا ة اك ة السام التوجهيات امللك

ش متول  يل نقدرو " انطالقة"الضامن  ل الرفض ا سبة د د ال عند وا
ل  ٔن مايش مسموح %30نقولو د ليه  شتغلو  د الرمق خصنا  ، هذا وا

رفضت هلم %30، ولكن هاذ 30% يل  ٔشنو هوما هاذ الناس ا
  ؟"قةانطال"

يل  يل ما فهياش النضج ا ل املقاوالت ا ٔفاكر د ن بعض ا ٔوال، اك
ادي  امني  ٔن ٕاىل مولنامه من دا  شؤو هاذ املقاوالت،  ش  اص 
داش  ن بعض املقاوالت ما و ن إالفالس، ٕاذن اك ادي نقولو اك يفلسو و

ش د املقاوالت خفاف عندمه فكرة،.. وما عندهاش الوقت  ن وا  واك
ش يقدمو هذاك  عندمه واق القدرات ولكن ما عندمهش الكفاءات 
ٔبناك ومعها  يل قامي اليوم مع بنك املغرب ومع ا مي ا امللف ونقد نقول لمك التق

(la CCG4)  يل خصنا هو ة ا ا ٔمه  ٔن  ىل املستوى اجلهوي تبني لنا ب
يل ما تيعرف ل هاذ املقاوالت وهاذ املقاولني ا ٔوال، يقدمو التكون د وش، 

                                                 
4 Caisse Centrale de Garantie 

هلم  ا ما تيعرفو املهنة د رو ش هلم وميكن ما تيعرفوش كذ يد امللف د
يل وصلنا لها  ٔمه اخلالصة ا ٔو رشكة ما تيعرفوش لها، و ولكن يدرو مقاو 

ات كـ " انطالقة"يف  ة ملبادرات وملنتو ٔننا مازال احلا ش " انطالقة"هو 
ل،  شتغلو هبم يف املستق ىل التكون مازال  ركزو كذ  ولكن خصنا 

هلم ل د ل هاذ املقاولني الصغار يف مجيع املرا   .د
ٔو بغا مير من  ٔ مقاو ميكن خصنا نوفرو لو التكون  ش ٔول مرة غي اكن 
لو فني  ر د س يفاش يعمل  د املر ملر ما تيعرفش حىت  وا

ٔي سعر،  (les machines)شرتي  لو ب يل  )donc(د هذا هو العمل ا
كون ٕان شاء هللا يف  ادي  لجنة اليقظة  لتايل ورجع  خصنا نقومو به و

ش نقولو هلم  ٔبناك  ات مع ا رجعو ملقرت  ، ٔسابيع املق ما " انطالقة"ا
ي يف  هت ٔشنو 2020خصهاش ت لصو  ست ، خصنا جنيو بعروض خمتلفة 

ني مع  لوجنيو مببا" انطالقة"وقع يف هاذ السن لمستق مة    .درات خمتلفة و
ٔبناك،  ىل ا ش ندافع  ٔ ما بغي ال البنيك،  ىل ا لكمتو كذ 
ٔو نظام  د النظام بنيك،  ٔن دو اكملغرب حمظوظة بوا ٔوال، بغيت نقول ب
ة  و كذ هاذ الظرف ٔزمة ونوا و هاذ ا ش نوا ا  يل مك مايل قوي ا

صاد ق اش فهيا  يل عشنا،    .ا
ش جييو  ٔبناك  ٔن احلوار خصو يبقى مسمتر مع ا لطبع نقدرو نقولو ب
ش يتلكفو هباذ املقاوالت الناشئة، املقاوالت الصغرى  ٔو بوسائل  حبلول 

دا   .واملقاو الصغرية 
ات املترضرة  ن مشاورات معهم خصوصا يف هاذ القطا نفس اليشء اك

ىل النقل، اجمتعنا يف وزارة  لكمتو  صاد واملالية مرتني مع اليوم،  ق
يل  لول ا ش حناولو نفكرو يف  ل النقل  ٔبناك خبصوص هاذ القطاع د ا
ل النقل السيا ما  لطبع كام قلتو السيارة د ٔن  ة،  اسب هاذ الظرف ت
عندو ما يعمل هبا موالها راها اكينة يف بالصهتا ما يقدرش خيدم هبا وخصنا 

لول، فالنظام البن يل تيقوم هبا بنك نلقاو  يك والنظام املايل والسياسات ا
ت  ٔهنا مك ش تقالت ب ويل  املغرب شادت هبا رشاكء العامليني، البنك ا

ٔزمة ش يبقى صامد يف هاذ ا   .املغرب 
ل القطاع البنيك  ليناش ما نطلبوش من الرشاكء د ولكن هذا ما غي

هلم مع املقاوال ت الصغرية، وهذا كذ ٔهنم كذ حيسنو املعامالت د
يل خرجو  ٓخر نقدر نقول لمك الوقت ا ل ) les produits(نداء  ضامن "د

ني سي ٔنه مقصيني " ٔ وهذا، اكنو الصناع التقليديني والتعاونيات تيظنو ب
يعرفوش ) alors(من هاذ الربامج، و ٔهنم ما  هوما معنيني هباذ الربامج، ٕاال 

ا ٔبناك، خفرج لو مع ا ٔهنا ) la CCG( لبنا منط  ..يتفا ت ب ٔهنا خترج دور
ٔزمة، ولكن  نا هبم من ا يل ج ليات ا ٔهنم عندمه احلق يف هذه ا ٔكد ب ت
ٔبناك ما عندمهش  ٔبناك، ونفس اليشء ا يعرفوش يتعاملو ا ٔسف ما  ل
ل يش  املعطيات، ما عندمهش إالحصائيات، ميل تيجي عندمه ملف د

ة التق  شتغل يف الصنا د ك ش يقول وا ليدية ما عندو حىت مؤرشات 
لو، واش هاذ رمق املعامالت عندو   une base(هاذي املردودية د
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solide (ل.. وذاك اليش شتغلو مع الغرف د .. لتايل خصنا كذ 
ش نقول  يل عشتو  ال ا ة التقليدية ولكن هو م ل الصنا ال د اعطيت م

ليات  و تتعمل ا يل ا ٔن الوقت ا ٔكد وكتقول راه عندمك احلق، ب وت
ستافدوش ارب ما ك ٔهنم ما عندمهش هذه الت ٔسف    .ل

التايل  ة، ف رجع لو، السيا ىل القطاع وال  نفس اليش نعاود نتلكم 
ٔنه مايش ما  لهيم  شتغلو  يل نقدو نقولو يف القطاع البنيك خصنا  ا

سهيالت، ولك ن خص يبغيوش خيدمو مع الرشاكت الصغرى ميكن خص 
ات  ش يتعلمو هذه القطا لو  ٓخرن يد كذ معطيات، وخص رشاكء 

ٔفضل  ستعملو  يل خصها، وخصنا كذ   les(وكون عندمه التجربة ا
CRI5 ( دا، حىت هوما خص م  وي  ور  د ا ٔنه والت عندمه وا

شتغل  ملقاوالت الصغرية، وهذا يشء كذ  اصة  كون عندمه فروع 
يعرفو الواقع احمليل معهم، مع امل يل  ش حىت هوما ا ر  راكز اجلهوية لالس

حللول مايش  ش جنيو  ، مايش )les produits(شتغلو كذ معنا 
بة هذه املقاوالت والتعريف هبا يف القطاع  قصني، خص موا يل  هوما ا

  .البنيك
ش، نا بقوانني مازال ما طبقا ليه، ج لكمنا  ل  ، سوق الرسام  كذ

ادي  مة  لية  ٔن هذيك  د النضج، ولكن كنظن ب ش وا مازال ما اكي
د الرشاكت الصغرى خصوصا  ) numérique( يف) les start-up(سا

زاف) digital(يف  ل الناس عندمه رغبة يعاونو هذاك  تنعرفو   les(د
start-up(  ،مثر س ه وبني ) donc(ما تيعرفش  د الوسيط ب خصو وا
دا لهذا النوع املقاوالت ال م  ل  ل هو  ٔن سوق الرسام صغرى وكنظنو ب

متويالت  .من ا
د  سا د التعاونيات، بغات  سا يل بغات  ، الناس ا  les(كذ

associations( ٔحسن وسي ، ك ٔن كذ هذاك السوق هو  نظنو ب
يل صاد ا ق دو  سا يل بغاو  ش .. ش املغاربة ا ما عندمهش الرغبة 

ش يوصلو  كون عندمه دومه هذاك هو الوسي  سا مقاو ولكن بغاو 
دة لهذه املقاوالت   .املسا

رتو  ىل تنافسية الرشاكت، وذ ىل فرص الشغل و بغيت نتلكم كذ 
ٔسباب هذا النقص يف  ن كذ من  ٔن اك شارن ب السيدات والسادة املس

ٔن  رو ب رتوه اليوم خصنا نذ رشي وذ  %80تقريبا التنافسية هو العنرص ال
ٔكرث من  ٔن تقريبا  ساء يف املغرب مقصيني من سوق الشغل،  ل ال د

شتغل يف هذه املقاوالت ما عندمه حىت دبلوم  50% يل ك ل الناس ا د
يكون نوع من الهشاشة يف هذه املقاوالت لتايل  كون و   .ٔو 

ادرات خمتلف ن م ٔن اك ر ب دومه يف التكون املهين ونذ سا ة ٕاذن خصنا 
س كذ  ل دمع هذا التكون املهين ولكن خص نوع من التحس ٔ من 
هود، نعطيو املثال  ٔنه يعملو كذ ا رشي،  لعنرص ال ٔنه هيمتو  لمقاوالت 

                                                 
5 Centre Régional d'Investissement 

و ما  شار، ا رتوه السيد املس يل ذ ة ا ل السيا ل القطاع د د
كونو  ش  ت  ا انة وربطت إال يل قامت هبذه إال ش الناس ا الناس قصا

عي ج ل الضامن    .مرصح هبم يف الصندوق د
ٔقل من  ٔرقام  ا ا ٔسف شف ٔزمة  100.000ل ٔت ا ل الناس ميل بد د

وش معر ما  و وما سقف ات به ا يل  مع ا يل استفادت من هذاك ا ا
شغل  ة ت ٔن قطاع السيا ل الناس  550.000اكن سقف، يف احلني ب د

ارشة ٔقل م   .ىل ا
ل الضامن  دم الترصحي هبم يف الصندوق د ب  س ٔسف  فل
ٔهنم  شجعو املقاوالت ب ة تقولو لنا خصنا  وش، مفن  عي ما متك ج
يل  عتبار يف الوقت ا ذيناه بعني  لقطاع املهيلك، وهاذ اليش ا لو  يد
رضرة، ويف نفس الوقت  يل م ات ا ل دمع هاذ القطا لنا د معلنا الربامج د

ٔن ت  ري املهيلك ما استفادش، وهذا كذ نداء  ٔسف، القطاع  نقولو ل
ش رٔس املال، ولكن  متويل، ما اكي ش ا ٔن ما اكي التنافسية ميكن ترضر ب
لها  ش هتيلك الرشكة د هود  د ا يل معلت وا هاذيك املقاو الصغرية ا

ري املهيلك، وهذا نفس ال ٔوىل من هذاك القطاع  يشء قلته تتعاين يه ا
ري  ش هنمتو كذ هباذ القطاع  ان الوقت  خصنا خندمو اليد يف اليد، 

  .املهيلك
اكنو الناس عندمه بعض التخوفات، خصوصا ف خيص امحلاية 
ٔكرب جمهود طبقا  لها ومعلت  ذت املسؤوليات د ٔ و  عية، ا ج

د من امحلاية  ستف ش اللك  ة  ة السام ت امللك عية، فذاك لتعل ج
عية ما خصناش نبقاو نتخوفو مهنا وما غتبقاش يه املربر  ج امحلاية 

لقطاع املهيلك لوش    .ش ما ند
د  ،املربر الثاين رجع بوا ليه هو الرضائب، امسحو يل  لكمتو  يل  ا

متثل، كام قلنا يف إالحصائيات  يل  الرمق، املقاوالت املتوسطة والصغرية ا
ل املد لرضائب، د ل الرشاكت،  %98رية  هلم ما  %70ٔو  %65د د

يل  ح، وهاذوك ا ٔر ىل ا لصوش الرضيبة  لرحب، ما تي تيرصحوش 
ٔقل من  قاو  هلم ت ٔكرثية د لصو ا كون عند . %10تي ا مادا بنا  اح

ٔسف  ح ل ٔر كون، اكينني  ادي  ح  ٔر ىل ا ل الرضيبة  هاذ املشلك د
ميثلو  %98و ميثل دد املقاوالت  ل  ل مجموع  %24د ل املعامالت د د

ٔقل من  ل الرضيبة %14املقاوالت ولكن    .د
و  ي تيعاين م ل الرضائب ما يش هو املشلك ا ولكن هاذ املشلك د

ٔن املشلك ما يش هنا ٔن نقول ب ٔرقام ب ر هباذ ا   .املقاوالت، وبغيت نذ
لكمتو كذ ٔداء،  ال ا ٓ ب ف خيص  اء يف التعق ، كام  و  فا

اع  ايئ ف خيص اسرت شارن، قامت مبجهود است ل بعض املس د
ل  دو السيو د سا ش  رب،  الل شهر دج ىل القمية املضافة  الرضيبة 

ة، هاذ املبلغ وصل  رمه يف  5املقاوالت خصوصا يف هذه الظرف املليار ا
ه  رب، واستفادت م ،  3048دج من هذه املقاوالت مقاوالت  %71مقاو

يق  رب،  الل دج دا  ر ٕاجيايب  ٔ د ا ٔي اكن وا دا،  ٔو صغرية  صغرية 
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ادي يمت خضها يف الشهور الثالثة من هنا لشهر  8 املليار، ٕان شاء هللا، 
ريل ٔ.  

يل  دا ا م  هود  د ا ن وا ة، اك ، ف خيص املؤسسات العموم كذ
ذ  ل املتوسط مرصح به من طرف ليوم،  2018تدار م ٔ فاكن ا
ىل  55املؤسسات  سيط  40يوم، اليوم ينقص  يوم، مازال خص ت

هود  د، ولكن ا سا ادي  ل إالدارة  فقني معمك، الرمقنة د املساطر م
شتغلو تعمل ف خيص املؤسسات  رتو هو  يل خص كام ذ ة ا العموم

ٔداء يف القطاع اخلاص ال ا ٓ ىل    .كذ 
زاد هاذ ا ٔداش بني الرشاكت و يق ما تت يل  و ا ٔرقام  ليوم، ا

ل مدونة  ٔزمة ولعل هاذ القانون حتيني يف القانون د الل ا املشلك 
د مع مجيع الرشاكء بعد نقاش طويل مع مجيع الرشاكء  سا ادي  ارة  الت

ٔمه احمل ىل هاذ املشلك، فاكنت هذا واق  ٔننا نتفوقو  د  سا اور ش 
لهيا لكمنا  يل    .ا

شارن احملرتمني س، السيدات والسادة املس   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك القمية معنا يف  ىل الرد، وشكرمك  رة  شكرا السيدة الوز

  .هذه اجللسة
، ورشع يف معاجلة "نتقال الطايق والتمنية املستدامة"ومنر ٕاىل قطاع 

ذ اسرتاتيجيات  ٔسئ هذا ٔساسية لتنف ل ا ملرا ي يعىن  احملور الثاين، ا
دة املوضوع منية مستدامة، واليت جتمعها و   .نتقال الطايق حنو 

ه  ٔحرار، وموضو ل "والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطين ل املرا
منية مستدامة نتقال الطايق حنو  ذ اسرتاتيجية  ٔساسية لتنف   ".ا

شارن من الفريق احملرتم اللكمة د السادة املس ٔ.  
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد املداين املوك   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

رة،   السيدة الوز
ت امللك نتقال الطايق بفضل التعل ة هنجت بالد اسرتاتيجية 

ىل الصعيد القاري والعاملي،  مة  د  د املاكنة  ة، مما مكهنا من وا السام
شلك  ة  ة الطاق ا ىل مصادر الطاقة البدي وتعزز الن د  الع ف يتعلق 
ق نوع من التاكمل اجلهوي، ويوفر فرصا قارة  ىل حتق ٔساسا  ركز 

ينة ورزازات ، مبد"3نور "، "2نور "، "1نور "لشغل، ولعل مرشوع 
ة ىل ذ- جبهة در ال  ري م اللت    .ف

رة،   السيدة الوز
نتقال الطايق؟ وما مدى : سؤالنا هو ذ اسرتاتيجيات  ٓفاق تنف ما يه 

ق التمنية املستدامة؟   مسامههتا يف حتق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

ه  ٔساسية لتن "السؤال الثاين موضو ل ا نتقال املرا ذ اسرتاتيجية  ف
منية مستدامة   ".الطايق حنو 

ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

دي وحيىي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ادة صاحب اجلال امل دمحم السادس حفظ ه لقد طورت بالد بق

ٔخرض  صاد  ه حنو اق رين مقاربة ٕارادية تت ٔ ن ا الل العقد هللا 
منية مستدامة ق  عتبار حتق ذ بعني  ٔ دمج، ي   .وم

رة احملرتمة، حول  سائلمك، السيدة الوز ونظرا لهذا الورش الوطين الهام 
ق التمنية  نتقال الطايق وحتق رسيع وثرية  سرتاتيجيات املعمتدة ل

  ؟املستدامة
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  د السادة " نتقال الطايق ببالد"السؤال الثالث موضو ٔ
دة والتعادلية لو ستقاليل  شارن من الفريق    .املس

  .تفضل دكتور زيدوح

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

شا   رن احملرتمني،السيدات والسادة املس
لمك  ذات الوزارة د يل ا رة، إالجراءات ا بغينا نعرفو، السيدة الوز

ٔفق  ة يف  ة الطاق ا لن سرتاتيجية الوطنية  ل تطبيق  ٔ   .2030من 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ه  نتقال "السؤال الرابع موضو ذ اسرتاتيجية  ٔساسية لتنف ل ا املرا

منية مستدامة   ".الطايق حنو 
شارن من الفريق احلريك د السادة املس ٔ   .اللكمة 

س   .تفضل السيد الرئ
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ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ن، ر ن الوز   السيد
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ل ليه 2030-2009طاقة اعمتدت بالد اسرتاتيجية وطنية  ، و

رة احملرتمة، حول حصي املنجزات وإالجراءات  سائلمك، السيدة الوز
منية مستدامة ببالد نتقال الطايق حنو  ذة لتعزز    .املت

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  ذ اسرتاتيجية "السؤال اخلامس موضو ٔساسية لتنف ل ا املرا
منية مستدامةنتقال ا   ".لطايق حنو 

شرتايك لتقدمي السؤال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .اللكمة 
  ..اليس عبد إال

رض شار السيد عبد إال ح   :املس
س،   السيد الرئ

شارون،   السادة والسيدات املس
رة،   السيدة الوز

ذ اسرتاتي  ٔساسية لتنف ل ا رة، عن املرا جية سائلمك، السيدة الوز
منية مستدامة   .نتقال الطايق حنو 

 .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ه  ري يف هذا احملور موضو ٔ ٔساسية "السؤال السادس وا ل ا املرا
منية مستدامة نتقال الطايق حنو  ذ اسرتاتيجية    ".لتنف

لش حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ  غالنياللكمة 
  .ملغرب

ٔستاذة سلمية، تفضلو   .ا

شارة    :سلمية زيداين السيدةاملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السيدة، السادة الوزراء،
نتقال الطايق،  ذ اسرتاتيجية  ٔساسية لتنف ل ا لمرا حول رؤيتمك 

رة   .سائلمك السيدة الوز
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ىل اللكمة ا لرد  نتقال الطايق والتمنية املستدامة  رة  لسيدة وز ٓن 
  .ٔسئ احملور الثالث

رة تفضيل   .السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامةبنعيلالسيدة ليىل  رة    :، وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل ابة  ل الرشوع يف إال ىل  وق ٔشكرمك  ٔسئلتمك اليت تفضلمت هبا، 

ٔدوار  را ل ٓين، وتقد ٔمهية يف هذا الوقت ا اية ا يارمك لهذا املوضوع يف  اخ
ىل هذه الفرصة  دد لمك شكري  ٔ رشيعية والرقابية ملؤسسة الربملان،  ال
اللمك مع اكفة املواطنات  ٔمة ومن  اللها معمك مكمثيل ا اليت نتواصل من 

ٔساسية واملواطنني ل ا ود بالد حول املرا ، وكنتصلو معمك خبصوص 
منية مستدامة، حتت  سرتاتيجية اجلديدة لالنتقال الطايق حنو  ذ  لتنف

ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا   .الق
رسيع بلوغ  سعى بالد ٕاىل  ة جلاللته،  لتوجهيات السام ذا  وتنف

س يل يهٔهداف هذه  ز ا ىل ثالث راك ركز    :رتاتيجية اليت 
د مقاربة مستدامة يف اكفة : ٔوال - ديدة واع بلورة سياسة 

ولية وبغية الوصول ملؤرشات  لزتامات ا ات، وذ يف ٕاطار  القطا
منوذج التمنوي اجلديد؛   التمنية املعمتدة يف ا

ىل تعزز التعاون ا: والركزية الثانية هو - مة العمل  ركزية  جلهوي 
ٔمن الطايق؛ ق ا   لتحق

بة : والركزية الثالثة يه - رشيعية والتنظميية  -كام تعلمون  –املوا ال
بية ٔج رات الوطنية وا س   .واملؤسساتية لتحفزي 

دات  لعديد من املست سمت هذه املر السابقة  وكام تعلمون فقد ا
ٔمهها جتديد بالد ال ت، ومن  د ٔطراف والت الل مقة ا ولية  لزتاماهتا ا

اصة ف يتعلق مبالءمة نظام الكهربة الوطين يف اخلروج  26 بغالسكو، و
دي الثاين هو توقف  ء، والت التدرجيي من الفحم املستعمل يف ٕانتاج الكهر
د  اسبة الع ي اكن كام تعلمون فرصة م ٔوريب وا ٔنبوب الغاز املغاريب ا

مي هذه السياسة اجل ل تق ة م ٔفق ٔوراش  مة هو ٕاطالق  ديدة، ونقطة 
ٕالضافة ٕاىل ورش ٕاصالح  لتمنية املستدامة،  سرتاتيجية الوطنية 
لقطاع ومواص مسلسل تفعيل اجلهوية  ة التابعة  املؤسسات العموم
ل  ات الرتابية، وخصوصا يف جماالت د بة امجلا الل موا املتقدمة، من 

ل النفا ء وتوزيع املاءالتمثني د   .ت وتوزيع الكهر
نتقال الطايق وتفعيل  رسيع وثرية  ىل  ازمون  ويف هذا إالطار، فٕاننا 
ل يف  نتقال الطايق يد ٔهداف التمنية املستدامة، فكام تعلمون فٕان 
صاد  ق ٔن حمور تطور  ث  منوذج التمنوي اجلديد، ح مات ا صلب اه
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النتقال الطايق، ٕاذ منوذج ٕاىل جعل العرض الطايق يف  رهني  سعى هذا ا
الل ٕارساء رؤية  صادية، وذ من  ق ه  اذب ٔمه حمددات  د  ٔ املغرب 
ت الكربونية وتوفري  نبعا خفضة يف  يل تتكون م لتمنية ا اسرتاتيجية 
ددة ومصادر  ٔساسا من املصادر املت ا  لتنافسية، اليت يمت ٕانتا متزي  طاقة 

خفضة يف الكربونٔخرى ا   .يل م
دئيا يف جمال  ات املسطرة م ددة مت رفع الطمو فف خيص الطاقات املت

ل  ل جتاوز الهدف احلايل د ٔ ددة من  يف املزجي  %52الطاقات املت
ل سنة  ٔة ق ش ئية امل ث القدرة الكهر يئ الوطين من ح ، 2030الكهر

د ا 61فعند اليوم  ٔو ق د التطور  ٕالجناز بقدرة ٕاجاملية تقدر بـ مرشوع ق
ر يناهز  4.6 س غا واط و رمه، ولكن هاذ  53ج ل ا  61مليار د

ة من  53مرشوع و ة، فمتت بلورة مجمو ري اكف رمه  ل ا مليار د
ددة، وخنص  رات يف الطاقات املت س مع  املبادرات والربامج اجلديدة 

مج هيم قدرة ٕاجام د الرب غا واط ٕالجناز مشاريع  400لية تبلغ ر وا م
من الطاقة الشمسية الفوطو ضوئية هبدف دمع املقاوالت املتوسطة 
زويد حمطات  مج  ر ديدة، وعند طبعا  لق فرص شغل  والصغرى و
ٔول مرشوع هو  ددة، و لجوء ٕاىل الطاقات املت اه البحر  ل م لية د الت

ا طقة ا د التطور يف م د ق   .يو
ئية  هر زويد املناطق الصناعية بطاقة  ل  مج تطور د ر وعند 
يطرة يف املر  ل الق زويد املنطقة الصناعية د مت  ث س نظيفة، وح

ٔوىل بطاقة تناهز  يق املناطق الصناعية  160ا ة و غا واط يف السا ج
ٔولوية بطاقة تقدر حبوايل  ة 800ذات ا غا واط يف السا   .ج

ء وجيب ال  ملاكنة اليت حيظى هبا قطاع ٕانتاج ونقل الكهر تذكري هنا 
ٔو التفويت، كام جيب  ري  ٔ الل الت اء العقاري من  معوما يف استعامل الو
و عن طريق الفصل عن  ٔرايض ا ل معلية تعبئة  ٔن مرا إالشارة ٕاىل 

ال ا ٓ ىل توفرها يف ا ٔثري  و لها ت ال الغابوي وامل اخلاص  حملددة ا
ٔن ثليث من املدة الالزمة لتعبئة العقار هتم إالجراءات  لام   ، وبتلكفة معقو

ت نقرتح   :إالدارية والقانونية اخلاصة هبا، ولتذليل هذه الصعو
ملنفعة العامة؛ - ٔسباب تتعلق  ة  اصة لزنع امللك   ٔوال، وضع مسطرة 
سيط ا - ليات املالمئة لت سبة نيا، وضع إالجراءات وا ل ملساطر 

ال الغابوي لم ٔرايض التابعة  الل املؤقت ل ح ٔو    .ٕالجراء الفصل 

رشيعية والتنظميية واملؤسساتية يف جمال  ات ال فف خيص إالصال
حن نواصل جمهوداتنا يف تطور  نتقال الطايق حنو التمنية املستدامة، ف

ديدة، فهاذ الرتسانة القانونية والتنظميية واملؤسساتية بقوان ت  ني وتنظ
ي النتاجئ  ل التباطؤ يف إالصالح وا ر د ٓ ىل حتليل ا الوزارة معلت 

ام  ة يف  ٔنه الفاتورة إالضاف ٔدي  ل هاذ التحويل تت ٔولية د ل  2022ا د
اوز  ٔو تت رمه، تقريبا  5دم إالصالح تناهز  ل ا ل  %10مليار د د

ة فسنة    .2021الفاتورة الطاق

لقانون و ة من القوانني، غنبدا  اقشة مجمو اليا م يف هذا إالطار، يمت 
يل هو  40.19رمق  لقانون الهام ا لطاقات  13.09املغري واملمتم  املتعلق 

داد  ة، كام مت ٕا ٔساسية والطاقة واملعادن والب ات ا ددة مع جلنة الب املت
ٓت ٕانتاج الطاق ش ئية من مرشوع قرار حمدد ملناطق تطور م ة الكهر
لني املعنيني ي مت ٕارسا ٕاىل لك الفا   .مصادر مشسية، ا

ة  ا لن رسيع استكامل إالطار التنظميي  ىل  وكام تعمل الوزارة 
اص الطايق إاللزايم  الف ث مت ٕاصدار املرسوم املتعلق  ة، ح الطاق

ٔدىن  ٔداء الطايق ا اص الطايق واملرسوم املتعلق  ف يف وهيئات 
لبيع فوق الرتاب الوطين،  لطاقة واملعروضة  زة املستعم  ٔ التجهزيات وا
د مسطرة املصادقة وهتم  مة ق ٔخرى  د هناك نصوص تنظميية  ولكن تو
ة  شطة مقاوالت اخلدمات الطاق ٔ مشاريع املراسمي املتعلقة خبلق وتنظمي 

سهتالك الطايق يف ىل الطاقة ورشيد  ٔثري  إالدارات  ودراسة الت
ات الرتابية ة وامجلا   .واملؤسسات العموم

لطاقة  ايت  ٕالنتاج ا وقد مت استكامل وتفعيل الرتسانة القانونية املتعلقة 
شجيع املقاوالت  ل  ٔ شاط من  ئية واليت هتدف ٕاىل تنظمي هذا ال الكهر
شئات  الصغرى واملتوسطة، اليت تعمل يف جمال ٕاجناز واستغالل وصيانة م

ء وكذا متكني املقاوالت من التحمك يف فاتوراهتم االٕ  لكهر ايت  نتاج ا
اهتم خرضاء ومستدامة تو ة وجعل م   .الطاق

لقانون  ة  ىل النصوص التطبيق املتعلق  48.15لقد متت املصادقة 
رش مرشوع قرار مشرتك مع وزارة  ء، وقد مت  بضبط قطاع الكهر

لية بتارخي  ا ر  6ا رش هذا املرشوع هنن  -  2022ينا حيدد مسار  -يمك ب
ة انطالقا من مصادر الطاقة  ئية املنت ٔظرفة السنوية حلقل الطاقة الكهر ا

الل  ئية ذات اجلهد املتوسط  ددة يف الشبكة الكهر سنوات  10املت
سط 2031حىت  2022املق من  ديد ي ، ومتت بلورة مرشوع 

ء وسرنجع لمك ر يف ٕانتاج الكهر ٔشهر س  خبصوص هذا املرشوع يف ا
  .املق

ٔورويب  ٔنبوب الغاز املغاريب ا ف خيص الغاز الطبيعي، فقد اكن توقف 
ببالد فرصة ملراجعة شام خلارطة طريق الغاز الطبيعي، وهو مادة 
ك يف  لوجس ددة والتمنية الصناعية وقطاع ا ٔساسية لتطور الطاقات املت

ٔخرض من هذا البالد، وقد مت  الل مرشوع التصنيف ا تعزز ذ من 
ٔوروبية  ي (la commission européenne)طرف املفوضية ا ، وا

ىل املسامهة يف ٕازا  ب قدرته  س ٔنه طاقة انتقالية  وصف الغاز الطبيعي ب
صاد ق   .الكربون يف 

ٔكرث من  ذ فاحت  %80اليوم عند  ئية م ىل الطاقة الكهر من الطلب 
ء من نو  زل واستريادات الكهر ول وا لفحم والف مفرب املايض مت تغطيته 

اورة وبعض املشاريع الضوئية، وسيؤدي الولوج ٕاىل سوق الغاز  ول ا ا
د  ستجيب لوا ٔنه  ددة  رسيع تطور الطاقات املت ويل ٕاىل  الطبيعي ا

ا التدرجيي من الفح ء ولبدء خروج يف ما  -م املرونة يف توليد الكهر
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ة،  -ٔرشت  يف املقدمة  ك لوجس ة واخلدمات ا وٕازا الكربون من الصنا
ل الغاز الطبيعي ٕاىل نقص هذيك  فسيؤدي الولوج ٕاىل السوق العاملي د

ل  ل فاتورة  5الفاتورة د ٔول د لهيا يف ا يل هرضت  رمه ا ل ا مليار د
ٔحب من لها، ف ره فالوصول  دم إالصالح بتقريبا الثلث د ٔحب وره من 

ويل سيجعل من املمكن د .. ٕاىل سوق الغاز الطبيعي ا ادي يعطينا وا
ل  ٔوال، وسيجعل من املمكن حتديث هاذ القطاع د القفزة النوعية، 
اكليف الطاقة من  نتقال الطايق والتمنية املستدامة، وسوف خيفض من 

ة الهيلكية يف البالد   .الناح
شتغل  فلضامن ٕامداد املغرب مبا يلزمه من الغاز الطبيعي، فهاذ الوزارة ت

وازية   :ىل مستوى ثالث ورشات م
ة التحتية؛  - ٔوىل، كام تعلمون، يه الب  الورشة ا
 الورشة الثانية يه عقود رشاء الغاز الطبيعي املسال؛  -
رشيعي  -  .والورش الثالث هو إالطار ال

مة ف خيص الب د النقطة  ريا، وا ٔ ب يف املغرب، و حث والتنق
نتقال الطايق يف البالد  ل  ة ود ٔن إالسرتاتيجية الطاق جتدر إالشارة ٕاىل 
ىل  ب  كون مستق متاما من نتاجئ معلية البحث والتنق ٔن  جيب 
ياطات املؤكدة مل تصل بعد ٕاىل  ح ٔن  ام و شلك  ت  الهيدرواكربو

نتقال املستوى املطلوب، واملستوى املطلوب من ط ل  رف الوزارة د
ٔقل  ىل ا ل الغاز  30الطايق والتمنية املستدامة هو  ل الطلب د سنة د

ل البرتول   .وال د
د  ة احلالية وا ه الظرف ء، فكام تعلمون هو يوا ف خيص قطاع الكهر
ٔساسا يف  متثل  يل  ت والفرص، ا د راهات والت ل إال العدد د

لطلب املزت  ابة  لكفة، ست ٔقل  ٔحسن الظروف وب ء يف  ىل الكهر ايد 
ئية  ٔزمة الو صادي ما بعد ا ق ٕالقالع  اصة يف هذه الظروف املمتزية  و

  .اليت يعرفها العامل
ٕالضافة ٕاىل التوقف الستعامل الغاز الطبيعي، هناك فرص مرتبطة  و

ولية املتعلقة خبفض الكربون يف  ابة لاللزتامات ا صادات الست ق
ا وضع اسرتاتيجية  ستوجب م رس، وهذا  الوطنية، متاشيا مع اتفاق 
ٔساسيني ف  ن  متحور حول حمور منية مستدامة  لالنتقال الطايق حنو 

ء ل الكهر   :خيص القطاع د
ه القطاع  يئ وضبط القطاع مبا ف ٔوال، تعزز احلاكمة يف القطاع الكهر

ء والنقل والتوز ل الكهر   .يعد
ة يف جمال إالنتاج والنقل والتوزيع،  ويف هذا إالطار ولمزيد من الشفاف
د  لرشب ٕاىل اع ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  لمك فٕاننا جندد دعوتنا 

شطة مع هناية شهر مارس  ٔ   .2022الفصل احملاسبايت املتعلق هبذه ا
ء لكهر   .واحملور الثاين هو طبعا تعممي الولوج 

خفض الكربون ما بعد  ف صادي م ق د"خيص إالقالع  ": 19-وف

ىل  ته وبلغ الطلب  اف ء يف استعادة  ل الكهر ٔ هذا القطاع د د ف
ء حوايل  ة يف  41الكهر غا واط يف السا د 2021ج ال بذ وا ، مس
ل  سنة  %6رتفاع د ام لٕالقالع 2020مقارنة  ، ويعترب هذا مؤرشا 

صادي  ٔزمة الصحية، ولكن ق ي تعرفه بالد ما بعد ا ما بني  %6ا
ة 2020من بعد    .حىت يه مايش اكف

ء وموازاة مع الطلب  ٔحفورية يف ٕانتاج الكهر رمغ همينة املواد ا
صادي  ق رسيع هذا إالقالع  سعى هذه الوزارة ٕاىل  ا،  س د  املتصا

ة م ىل اختاذ مجمو نحرصو  ن إالجراءات والتدابري املنخفض الكربون، ف
ىل املدى القريب  رؤية اسرتاتيجية وواحضة  مثرن  هبدف ٕامداد املس
ل  ر يف هذا القطاع د س شجيع  ل  ٔ واملتوسط والبعيد، من 
نتقال الطايق والتمنية املستدامة، وحترص الوزارة بتعاون مع وزارة 

ل ضامن ولوج الصناعيني إ  ٔ ارة من  ة والت ددة الصنا ىل الطاقات املت
لمعايري املتعلقة برضيبة  ابة  ست ة وكذا  هبدف التحمك يف فاتوراهتم الطاق
ري اخلرضاء، من  ات  ىل املنتو ٔن يمت فرضها  ، اليت ممكن  الكربون املق
ل  لشبكة د ىل توفري شهادات املصدر وضامن حق الولوج  الل العمل 

زويدمه  ل  ٔ ددة، وذ يف ٕاطار اجلهد املتوسط من  لطاقات املت
ٕالنتاج  علق  يل هو م ددة ومرشوع القانون ا لطاقات املت القانون املتعلق 

ايت   .ا
ل الكهربة القروية  مج د ف خيص الكهربة القروية، فقد حقق الرب

ه يف سنة  ذ انطالق يل هو توصلنا لـ  1996الشمويل م د املؤرش ا وا
رب 99.82% ٓخر شت ل  25، التلكفة إالجاملية اكنت 2021 يف  مليار د

ٔكرث من  هربة  رمه، متت  لشبكة  41.000ا دوار بواسطة الربط 
ريب  ئية الوطنية و دوار يف ٕاطار  900از مشيس بـ  20.000الكهر

رشية لتمنية ال   .املبادرة الوطنية 
ء الشم ل الكهر مج د ل هذا الرب ستكامل د مت ويف ٕاطار  ويل س

ٔكرث من  927هربة  ات اململكة،  21.000دوار تضم  مسكن يف خمتلف 
ل  2024و 2021ما بني  د الغالف مايل د رمه،  723بوا ل ا مليون د

هبذه  %100لن ميكن الوصول ٕاىل  %100ولكن ما نقدروش نوصلو لـ 
مج   ر ٔهيل الطرق التقليدية، فقد مت الرشوع يف هاذ الوزارة يف بلورة  لت

اصة يف القرى، املدارس  عية، و ج لمرافق الرتبوية واملرافق  الطايق 
ات املعنية، وذ  سيق مع لك القطا لت واملستوصفات ودور الطلبة، و
ل الطاقة الشمسية،  ا د ولوج لتحسن املهم للكفة ونضج التك اعتبارا 

زويد قر  يل مكن من  يل تتعرفوه ا منوذ ا ية ٕاد جماهدي واملرشوع ا
ل  يلو واط،  15مبنطقة الصورة مبحطة مشسية مشرتكة يه صغرية د

سمهيم  يل ت ئية صغرية ا هر رب شبكة  ت   (les mini-grids)ولكن مك
زويد الساكنة  لق  15من ضامن استقاللية  قارب شوية و يل م مزنل ا

مث صادية هتم الرتبية والتعلمي وخض املاء و شطة سوسيو اق ات جشرة ٔ ت ني م
ٔخرى ىل رش هذه التجربة مبناطق  ٔراكن، وريد العمل    .ا
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الل  ديد  ٔكدت بالد من  ولية، فقد  لزتامات ا ف خيص 
دة بالد يف قضا املناخ،  تفاق ببارس ور ٔطراف  مشاركهتا يف مؤمتر ا

و  ٔوائل ا ٔكرث ما يه الزتام، فقد اكنت بالد من  ل اليت وهذه فرصة 
ت يف يونيو  يل اكنت حتي وكام مت  2021قدمت املسامهة احملددة وطنيا، ا

ورة يف  الل هذه ا ىل " 26وب "التعبري  السكو عن الزتام بالد  يف 
ستعامل الفحم ء  رجمة مشاريع ٕالنتاج الكهر   .التوقف من 

ٔطراف يف دورته  ٔن مؤمتر ا ة اكن فرصة ساحن 26وجتدر إالشارة ٕاىل 
لطاقة والتعاون إالقلميي املسمتر  رشوط دبلوماسية  لزتامات  لربط هذه 
ئية، بل حىت  لروابط الكهر سك، الس ف يتعلق  واملستقر وامل

  .لروابط الغازية والتمنية املستدامة املشرتكة
ٔساسية يف  ٔهنا عنارص  ا،  ىل املعادن واجليولوج رية  ٔ د النبذة  وا

ىل  املنظومة نتقال الطايق والتمنية املستدامة، فهذه الوزارة تعمل  ل  د
لجنة وطنية حتت امس  د ا ، يناط "جلنة املعادن إالسرتاتيجية"كون وا

ستغل حمليا وت  ىل جرد وتصنيف املواد املعدنية اليت  هبا السهر 
لبحث واستغالل  اصة  ىل شلك مؤرشات، وبلورة خطة  املوجودة 

شهده العامل حنو الطاقات هذه امل ي  مثيهنا، وذ متاشيا مع التحول ا واد و
دمة يف جماالت  ىل معادن مست زايد الطلب  ددة، مع  النظيفة واملت
لتخزن  اصة اليت تتعلق  ني، و يل يه مرتبطة هباذ القطا ا ا ولوج التك

ربة النادرة والسيلياك واملنغانزي وا  ٔ عنارص ا ل الطاقة  لت د وم والكو لي
ت   .والنيلك والغراف

الل استغاللها  يس هذه املواد طبعا صبغة ٕاسرتاتيجية من  ك و
ددة وختزن  ات املرتبطة هباذ الطاقات املت اصة يف الصنا مثيهنا وطنيا، و و
ل  يئ والتمنية املستدامة يف مجيع مرا مت ٕادراج البعد الب الطاقة، كام س

ة امل لصنا لها ومرورا مبختلف دراسة سلس القمي  عدنية والتصنيع د
ٔساسية املتعلقة  اجلدوى ٕالقامة املشاريع لمبادئ ا م  رتام  املعدنية، يف ا

رشي وإالقلميي يف  ة والتمنية املستدامة، مبا فهيا البعد ال ىل الب حملافظة 
  .حتدي التمنية

شلك قط  ٔن قطاع املعادن بطبيعته  ىل  ر  ر  و واجلد منو  با 
ىل  شتغلو  ا ك ياز، وسامه يف حماربة الفقر والهشاشة، واح م وحمليا 
ٔحصاب املشاريع املعدنية  ىل  ث يتعني  ال، وح ات الرتابية يف هذا ا امجلا
ل ذاك املرشوع  ة والبىن التحتية د ك لوجس ٔن تنجز مجيع اخلدمات ا

عية الصحية والت  ج ٓخرهوتنجز املرافق  ضية ٕاىل    .علميية والر
ٔكرث  لهيا  ادي تلزم  متعية فٕان املقاو املنجمية  ويف ٕاطار املسؤولية ا
اورة  عية رهن ٕاشارة الساكنة ا ج ٓت  ش ٔن تضع لك هذه امل ٔكرث  ف
ٔبناء  شغيل  ٔكرب يف  شلك  ٕالضافة طبعا ٕاىل املسامهة  لمناطق املنجمية، 

اورة لها، الل  املناطق ا ٔو من  سواء عن طريق التوظيف املبارش 
  .رشاكت املناو

س اجللسة   :السيد رئ
ب لتعق قائق  رة، ٕاىل بغييت تدخرو بعض ا   .السيدة الوز

رة    :الطايق والتمنية املستدامة نتقالالسيدة وز
الصة ل   .وصلت 

ور  د ا لمية فعا تتلعب وا ة التحتية اجليو  ل الب يل فالتمنية د ق
ىل  ب  ر يف جمال البحث والتنق س اذبية  هام هيدف ٕاىل الرفع من 
نتقال الطايق  ة يف جمال  لسياسات العموم امعة  هاذ املواد الطبيعية ا

  .والتمنية املستدامة
اة  ٔهداف املتو ة من الوصول ل متكني املنظومة الطاق خفالصة القول، 

ىل مت العمل    :س
ئية والغازية لتعبئة ٔوال، تعزز  - ويل لتقوية الروابط الكهر التعاون ا

ل الطاقات النظيفة، ٕاضافة ٕاىل الغاز  ستعامل د املوارد املالية وشجيع 
لكربون؛  الطبيعي املسال املنخفض 

ل الرفع من  - ٔ رشيعي والتنظميي واملؤسسايت من  ٕاصالح إالطار ال
ر وتقل  س ة، مبا فهيا الفاتورة اذبية القطاع وشجيع  يص الفاتورة الطاق

سطة يف قطاع  ة واحلاكمة اجليدة امل د الشفاف ري إالصالح واع ل  د
د اجلرٔة السياسية يف اختاذ القرارات إالسرتاتيجية ملا  الطاقة ورضورة اع

ري لهذا الوطن ه    .ف
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

  .شكرا

س اجل    :لسةالسيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔحرار ٔعطي اللكمة لفريق التجمع الوطين ل ب    .يف ٕاطار التعق
  ..اليس مشارك

شار السيد مصطفى مشارك   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ا يف فريق التجم نتقال ٕاميا م كون اسرتاتيجية  ٔحرار  ع الوطين ل

ة  ة واملناخ ت البي د رفع الت ل  ه ٕاسرتاتيجي وطين كف الطايق هو تو
ٔن هذا الورش يبقى  رها الوخمية، حبيث  ٓ ٔحضى العامل معها قلقا ب اليت 
د يف صلب  نتقال الطايق يو ٔن هذا  ل، كام  لمستق ل  حموري ومستع

منوذج  مات ا رةاه   .التمنوي اجلديد كام قلمت السيدة الوز

رة،   السيدة الوز
اه  لتذكري مبا حقق ال، وقد تفضلمت  راكام ٕاجيابيا يف هذا ا بالد تعرف 
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ضيات القانون إالطار رمق  مبثابة  99.12يف هذا إالطار، بدءا بتزنيل مق
ملشاريع  هتاًء  ة والتمنية املستدامة، وا لب ثاق وطين  رية اليت مت م س

ىل رٔسها مشاريع نور  نتقال الطايق، و توطيهنا يف جمال تزنيل ٕاسرتاتيجية 
، حفظه هللا ال امل لهيا    .بورزازات واليت سهر 

سرتاتيجي  ظومة هذا الورش  ام به لتزنيل م ٕانه جمهود مقدر يمت الق
ته العديد من إالجراءات التحفزيية، تضمنهتا قو  ي صاح ىل ا انني املالية 

لتايل  ٔخرى لضامن اسمترارية هذا الورش، و يق القوانني ا اخلصوص و
  .ضامن النتاجئ املرجوة

رة، بذل جمهودات  مك، السيدة الوز ظر م ، ن لرمغ من لك ذ و
ني الفال  مثر الوطين، خصوصا يف القطا شجيع املس مضاعفة ل

ىل ال د  ع ىل  ر فهيا حىت والصناعي وحتفزيه  س طاقات البدي و
ٔن تطرقمت لها يف معرض  اة، واليت سبق  ٔهداف املتو ق ا متكن من حتق

مك   .جوا
ىل  ٔحرار لك هذه إالجنازات نؤكد  مثن يف فريق التجمع الوطين ل وٕاذ 
ة  ا ددة والن بتاكر يف جمال الطاقات املت رضورة مواص إالبداع و

ة، مع إالرساع ددة هبدف  الطاق لطاقات املت يف مراجعة إالطار القانوين 
ة  سيط املساطر وتعزز الشفاف رب ت ه  ر ف س ٔعامل و اخ ا حتسني م
ثاق وطين  ة يف هذا إالطار، كام نؤيد وضع م ال، مبا يتالءم مع الظرف يف ا

  .لالنتقال الطايق
قها ف خي جيابية املؤرشات اليت مت حتق ٕ ل  س ص إالسرتاتيجية وٕاذ 

ىل رضورة  شدد  ي مت ٕاحرازه يف هذا الصدد،  ة الوطنية والتقدم ا الطاق
رب ر يف القطاع  س شجيع    :مواص 

د  - 1 ددة واع ٔمهية استعامل الطاقات املت ىل  حتفزي القطاع الفال 
ل  ىل م دمج لتدعمي وبناء حمطات حتلية املياه املعمتدة  مج م ر

 طاقات؛هذه ال
لطاقة النظيفة واحلد من  - 2 ة  ال الستعامل املصابيح املنت ح ا ف

ة؛  استعامل املصابيح املتوه
ئية وسويقها؛ - 3 ة السيارات الكهر  شجيع صنا
ق  - 4 ل معاجلة ٕاشاكلية حتق ٔ ة من  ة ٕاضاف ٕاجناز قدرات ٕانتاج

ئية؛   التوازن بني العرض والطلب يف الطاقة الكهر
ت إالرس  - 5 ة يف إالدارات والبنا ة الطاق ا مج الن ر اع يف تزنيل 

ة؛  واملؤسسات العموم
ات  - 6 بة اجلهات وامجلا ات الرشاكة ملوا رام اتفاق ريا الرشوع يف ٕا ٔ و

ددة ة واستعامل الطاقات املت ة الطاق ا   .الرتابية لتطور الن

رة،  السيدة الوز
ٔحرار ن الية يف ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل دعو ٕاىل ٕاعامل العدا ا

دم الرتكزي فقط  ة و ة الطاق ا ددة وتطور الن ٕاجناز مشاريع الطاقات املت

لقرى واملناطق النائية حلاجهتا املاسة  ٔكرب  اطق بعيهنا، وٕايالء عناية  ىل م
الية  امات التمنية ا دى د عتبارها ٕا ة لهذه اخلدمة احليوية،  واملل

ش ساكنة هذه املناطق  املستدامة، سامه يف حتسني مستوى  ث س ح
رب تعزز عقد رشااكت بني القطاع العام  ش،  لكفة الع ويف خفض 
ٔو  ددة  ال الطاقات املت ٔمر مب واخلاص واجلامعات الوطنية، سواء تعلق ا

 .لتمنية املستدامة
عيا، ٕاذ تعترب التوعي ٔيضا سلواك اج شلك  نتقال الطايق  ة ٕان 

سية لغرس روح املسؤولية امجلاعية برضورة  والتحفزي من بني العوامل الرئ
ٔمه لتنجح  ٔن الرهان ا ىل  ن  لطاقة، مؤكد سهتالك الرشيد والنظيف 

  .بالد
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار السيد شكرا   .املس

ٔصا واملعارصة لفريقاللكمة    .ا
  .تفضل اليس حسن

س السيدشار املس    :حسن مش
س   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
و يف ظل  ىل املزيانية العامة  بريا  لطاملا شلكت الطاقة عبئا 
صاد الوطين،  ق ٔرهق  التبعية املطلقة لبالد يف هذا امليدان، وهو ما 

ٔك لطاقة يف  ىل اخلارج يف الزتود  ٔن املغرب ظل يعمتد  رث من اصة و
، لكن بفضل حمكة وتبرص صاحب اجلال امل دمحم السادس، 95%

ذرية لتفادي هذا  لول  لتفكري اجلدي يف ٕاجياد  عوة  نرصه هللا، متت ا
ىل مصادر  د  يلك لالع مج طموح و ر خنراط يف  الوضع املقلق و

ف من التبعية الط ة والتخف لطاقة، تضمن تنويع الباقة الطاق ة ٔخرى  اق
ددة ىل طاقات نظيفة وم د  ع   .و

ال الطايق،  ديدة يف ا لن املغرب دخو مر  ٔ ويف هذا إالطار، 
يل املرشوع  رجمة مشاريع خضمة، من ق رب  ا سلسا  تضمن  انتقاال طاق
لطاقة الرحيية، ويه  مج املغريب املندمج  لطاقة الشمسية والرب املغريب 

شلك ات املزتايدة من الطاقة النامجة  مشاريع سامهت  واحض يف تلبية احلاج
قة  شهده املغرب، وبناء  ي  عي الرسيع ا ج صادي و ق منو  عن ا
شلك  ٔساسية، وذ  ددة ماكنة  ة حتتل فهيا الطاقات املت نو ة م طاق
ددة مضن جمال ٕانتاج الطاقة  ث سرتتفع حصة الطاقات املت تدرجيي، ح

نتقال 2030حبلول سنة  %52 ملغرب ٕاىل ٔن موضوع  ، هذا مع العمل 
ت املتعلقة  منوذج التمنوي اجلديد والرها مات ا د يف صلب اه الطايق يو

صاد ق ٔول املتعلق بتطور    .به تندرج مضن حموره إالسرتاتيجي ا
ٔن بالد ل  س ٔن  غي  مة يف  يف هذا الصدد، ي ٔشواطا  قطعت 
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ة، ٕاضافة ٕاىل التخطيط جمال الطاقات ا ددة وتنويع املوارد الطاق ملت
ني ومزارع الطاقة  ل الهيدرو ددة م لطاقة املت ٔخرى  الستكشاف مصادر 
ه جعل املغرب ينال إالشادة من العديد  الشمسية والكهرومائية، وهو تو
ؤوب حنو رفع هدفه الطموح املمتثل  لنظر لعم ا وليني،  ني ا من املراق

ددة يف تو  ء من مصادر الطاقة املت اته من الكهر يا ٔكرث من نصف اح فري 
ام    .2030حبلول 

لطاقة ولية  ددة  كام نوهت الواك ا حققه املغرب  مبا) IRENA6(املت
ٔخرض ني ا   .يف ٕانتاج الهيدرو

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ا مرجع  ٔن جيعل اململكة ب ٔنه  نتقال الطايق من ش رسيع  يا ف ٕان 

سم  ت من الاكربون وامل نبعا ٔو قليل  ايل  خيص طرق إالنتاج 
ري  ملسؤولية والتمنية املستدامة، مبا ميكن من ولوج العرض التصد
ويل  ىل الصعيد ا ٔفق حتسني متوقع املغرب  دة، يف  ٔسواق الوا لمغرب ل

ٔورو  الل تعزز املبادالت مع  ال الطايق، وذ من  وبناء رشااكت يف ا
ٔورو  ديدة ورشااكت اسرتاتيجية مع  ة  ات طاق ة وٕاطالق قطا ٕافريق

يا ٓس   .و
لك ٕاجيابية، احلرص احلكويم  ٔصا واملعارصة،  ل يف فريق ا س كام 

ىل ويل يف ظل  الواحض  ىل املستوى ا ة  ت املطرو د ة الت موا
ات امل ب احلاج س ىل الطاقة  لطلب  صاد الزتايد املضطرد  زتايدة لالق

ىل  الل تعزز املاكسب والعمل  الوطين، بفعل املشاريع املهيلكة من 
ذا بعني  ٓ ال،  ر يف هذا ا س يف  ك تطور القدرات الوطنية و

ال  عتبار ٔهداف املسطرة يف هذا ا لوصول ٕاىل ا احلرص املليك القوي 
ىل استكامل هذا الرب2030حبلول  ال احملددة ، مع العمل  ٓ مج يف ا

ٔفضل الظروف   .ووفق 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
يئ يف تقرر صادر يف  عي والب ج صادي و ق لس  ا ا لقد د

ل وضع املغرب "، حتت عنوان 2020يوليوز  ٔ نتقال الطايق من  رسيع 
ٔخرض منو ا نتقال " ىل مسار ا رسيع  ديدة ل ٕاىل بلورة اسرتاتيجية 

ٔخرض منو ا ىل مسار ا   .الطايق ووضع املغرب 
دية وتفان  مك من  دا، مبا عهد ف مك لن تدخروا  ٔ م  ىل يقني  وحنن 
ق  ات حتق اج سجمة مع  ة م يف العمل يف جعل هذه إالسرتاتيجية الطاق

دجمة عية وإالنصاف وجعلها ٕاسرتاتيجية م ج ا  العدا  ومسؤو بي
ة املالية، ٕاسرتاتيجية متكن يف هناية املطاف من تدبري ومستدامة من الناح 

ٔكرثها فائدة  مثني  ٔكرث خطورة و ٔرضار ا ر والتحمك والتقليل من ا ٓ ا
ٔمك   .لمجمتع ب

ء  دة حصة الكهر ىل ز ٔن احلكومة قادرة  م  ىل يقني  ٔننا  كام 
                                                 

6 International Renewable Energy Agency 

ٔمكل و  ىل  ة  ة الطاق ا ه وتوسيع اخلرضاء يف مزجي الطاقة، وتفعيل الن
دى احللول  ددة ٕاك لطاقات املت اه البحر املرتبطة  دام حتلية م است
ل  ٔم ات، مع ضامن التدبري ا لرشب وبعض الزرا لولوج ٕاىل املاء الصاحل 

  .لطلب
لمغرب يف  ٔمهية املشاركة إالجيابية  ىل  ويل، نؤكد  ويف جمال التعاون ا

ٔخرض اليت ع ٔوسط ا ادرة الرشق ا ٔكد مقة م ض، مشاركة  لر قدت 
ىل خطط لتحول اللها املغرب  ىش  اململكة  ٔخرض، مبا ي صاد ا ق ٕاىل 

ٔنه  اصة و باس احلراري،  ح ازات  ولية املبذو خلنق  مع اجلهود ا
س احلكومة، عن خطة املغرب  لن السيد رئ ٔ الل هذه املشاركة 

لمناخ  سامه يف2030- 2020الوطنية  ة اخلرضاء  ، اليت س تطور الصنا
دام  الل است ت من  نبعا ات الصناعية لتقليل  وخطط متكني القطا

ددة   .الطاقة املت
ة التقليدية الوطنية يف  ٔن ٕاىل تعزز اخنراط الصنا وندعومك يف هذا الش

الل جتويد اه بالد من  ي تت ه ا   ..هذا التو
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارشك   .را السيد املس

ى الوقت، شكرا اليس حسن هت   .ا
دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .ٔعطي اللكمة 

كتور زيدوح   .تفضل ا

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
س،   السيد الرئ

ٔمهية  رة، هو من ا يل كناقشوه اليوم، السيدة الوز قة املوضوع ا حق
ل املبارش و  دد املستق ي ٔن  ٔطفالنا مباكن،  ل  ل قارتنا ومستق مستق

م ف خيص  د  د التطور  ٔن املغرب عرف وا دة،  ال الصا ٔج وا
ة لصاحب اجلال دمحم السادس  اية السام لر ددة، وذ  الطاقة املت

  .نرصه هللا
ٔساسا يف  متثل  ي طاقات نظيفة، و ددة فه ٔن الطاقة املت كنعرفو ب

ية، ولكن هاذ الطاقة اليوم ما كنتجوها ٕاال الطاقة الشمسية واملائية والرحي 
ني اكن من املفروض نوصلو اليوم ٕاىل 38% ش نوصلو فـ  %42، يف 

يل مضيهنا يف %52ٕاىل  2030 ة ا ت  2015، طبقا لالتفاق يف الوال
ة ٔمرك دة ا ل اليوم . املت ل املستق ددة اليوم، هو املصدر د الطاقة املت

امة ، وبصفة  امة يف بالد ة بصفة    .لقارة إالفريق
د هو  ٓن وا م، ولكن يف  د  ددة، يه ٕانتاج طايق  ري املت الطاقات 
يئ راه اكن ميل  ٔن اليوم التلوث الب يئ، وكنعرفو ب ل التلوث الب مصدر د

لها ٕاىل  خنفاض د ٔن نوصلو  ٔن %42الزتمت احلكومة السابقة ب  ،
ل تدهور يئ هو مصدر د لو التلوث الب صاد البالد، وهذا الهدف د  اق



شارن    2021 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

23 

ٓخر  ىجامد 22 ر 25( 1443 ةا  )2022 ينا

ٔدي ٕاىل  يل ) 7PIB(من  %4ي ىل املسائل الصحية ا هيك  املغريب، 
مة د  قة    .حق

د ل وا راسة د د ا ن وا يل يه  اك ة، ا ري حكوم املنظومة 
(Greenpeace)  ٔن كتصنف املغرب يف مرتبة يل كتقول ب ول  25ا من ا

دد الوف  ىل  هيك  ، واملصاريف 5100ات الناجتة عن ذ يه امللوثة، 
ر ٔورو واخلسا يل كمتثل تقريبا مليار    .املادية ا

ة  ٔنه ٕالزا د السياسة مضبوطة،  كون عند وا ٕاذن اليوم البد 
ٔوال، حفاظا  ٔدي ٕاىل مضار،  ي قة هو  ٔن حق ٔن كنعرفو ب الاكربون الهوايئ، 

ىل لحفاظ  نيا كذ  ةىل سالمة املواطنني، و   . سالمة الب
ٔساليب لٕالنتاج  هنج بعض ا و  ىل ا رة، البد  ٔن السيدة الوز كام 
يل هو مصدر إالنتاج الطايق،  ت ا الج النفا ن هناك  ال اك الطايق، م
ٔصبح اليوم مصدر إالنتاج  يل هو  ، ا ل املياه املستعم الج د ن هناك  اك

د العدد د ٔن وا ستعمل الطايق، وكنعرفو اليوم ب ٔوروبية ك ول ا ل ا
ال سورسا  ايت، م ٔسايس لالكتفاء ا ل املياه املستعم مكصدر  العالج د

ستعامل املياه املستعم ٕاكنتاج طايق حميل ايت ٕاال  كتفاء ا   .اليوم عندها 
يل يه مصدر كذ  ت ا ل متحض ة د ن كذ الصخور الزي واك

ل إالنتاج الطايق، و  م د م؟ كنقولو هاذ ال الش كنقولو هاذ ال
لنا،  د إالكتفاء ذايت فالطاقة د ا نوصلو لوا ٔن بالد ميك ش نقولو اليوم 
ادي ميكن  ؟ وهذا ما  ٔورو ا مصدرن الطاقة ٕاىل  كوش اح وملاذا ال ما 

و ل ا رفع فاملزيانية د ادي    .ليه ٕاال 
ٔن قة السيد ال -كام  س امسح يل دق زلو عفاك القانون  -رئ ٔن البد  كام 

ل  يعطي  13.09د يل  لطاقة، وا ادي  ٔ يعطي كذ إالنتاج ا يل هو  ا
سامهو  ادي ميكن  ٔنه  مثرو فهاذ إالطار،  س مثرن  لمس كذ الهدف 
رة، خصنا  قة السيدة الوز ايت الطايق، وهذا موضوع حق فإالكتفاء ا

ٔن هذا لجنة،  دا جنيبوك يف ا م    .موضوع شائك و
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .اللكمة 
ٔموالي عبد الرحامن   .تفضل 

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء،
  ٕاخواين احلضور،
رة،   السيدة الوز

                                                 
7 Produit Intérieur Brut 

يفام كنعرفو مجي مة، كام كتعريف و  ٔ ددة يه مس ٔن الطاقة املت عا ب
ل  ل املرشوع د نطالقة د يل اكن صاحب اجلال اعطى  " نور"وا

غا واط فورزازات،  580لـ يل هو  800م غا واط مفيدلت، هذا مرشوع ا م
لبالد  سبة  ل ل الطاقة  برية د د املعض  ادي حيل وا يل  جممتعي، ا

لنا   .د

رة،   السيدة الوز
كون  س  ٔنه لو اكن بقاو بضع دقائق وكنطلبو من السيد الرئ ا  متن
ٔكرث د  ش نعرفو التصور  ا،  ش جتاوب قائق  خسي ويعطيك بعض ا
ل الربامج  ة د مت به هو مجمو ٔن ما ج ٔجوبة،  ل احلكومة فا والتصور د

ادي نطر  يل يه  لمسائل ا ٔجوبة  ارضة، وبغينا بعض ا يل اكنت  حو ا
ىل املناطق الصناعية  خلصوص هرضيت  رة،  اليا، السيدة الوز
لها  ش احلق د ذا ل اجلنوب الرشيق ما ا ٔنه هاذ املناطق د اخلرضاء، 
ىل  رة، و اتقمك، السيدة الوز ىل  لتايل اليوم  ل احلكومة، و فالربامج د

لها،  سيري د ل رشفو  يل ك ٔنتوما ا يل  لمك، ا مك تنصفو هاذ الوزارة د ٔ
  .املنطقة هاذي هباذ املناطق هاذو

ٔكرث  ش نعطيوك  ن  ا مستعد ٔرض، اح ش ا ٔن ما اكي ي ب وقليت ق
ار وتديو  1000حىت لـ  500 ل الهك ل ) l’exclusivité(د ة د مفجمو

ل ات، هاذ اليش د لو خلصوص ا ل الطاقة الشمسية  .. هاذ اليش د
يل  ش ميكن هاذ الناس حىت د الشوية من الربامج ا ذو وا هوما 

مك تنصفوها ٔ مك  سىن م يل ك ل الشباب ا ة د ر احلكومة لهاذ الف   .كتد

رة،  السيدة الوز
لهيا  يل هرض  ت ا يل اكينة فمتحض ل الصخور النفطية ا ٔ د ن مس اك

ٔ كون هاذ املس ادي  يفاش  لمك  شار، بغينا التصور د   .السيد املس
ا كنعطيو املثال، بغينا نعطيو بغي  رة، ٕاىل كنا اح ، السيدة الوز نا كذ

ل الطاقة الشمسية بعدا، هاذ  ٔن احلكومة تبدا هباذ السيارات د املثال 
، ٕاال اكينة  و ل ا يدورو هبم إالخوان فإالدارات لكهم د يل  السيارات ا

ٔ هاذي كون هاذ املس   .ٕاماكنية 
ل نيا، ٕاىل اكن إالماكن  ٔن كنعرفو الفاكتورة د مك تلقاو احلل،  ٔ ية 

)l’éclairage public ( ل املغرب لكو ميكن لمك تلقاو لو احلل هباذ د
بري  ن مرشوع  لتايل اك ات، و ل الطاقة الشمسية مجليع امجلا اليش د

  .دا ما ميكن ليناش نناقشوه معاك جفوج دقايق، ثالثة دقايق
رة،   ٔنه بغينا، السيدة الوز ٔكرث،  لتصور  سمتعو  ٔكرث،  سمتعو  

ش  لنا  ادي حتفز وحتفز البالد د يل  ل الطاقة يه ا ٔ د هاذ املس
ة  ا كنعرفو مجمو ول املتقدمة ف خيص التصنيع، واح كونو من ا ميكن لينا 
كون عندها الفاكتورة  ادي  لمغرب، و قل  يل بغات ت ل الرشاكت ا د

ل الطاقة  دا، وهاذ اليش لكو خصو يتحط بعني د بري  د الشلك  بوا
بري  د التصور  كرر، خص وا ٔ كنعاود  رة، و عتبار، السيدة الوز
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ٔننا  مك تنصفو فاجلنوب  -مازال كنقولها  -دا لهاذ القطاع هذا، وكنمتىن  ٔ
ل لكممي ك واملناطق د ل فك   .الرشيق، تنصفو املناطق د

لتايل، اليوم  ين فالصفوف و اود  كونوش  لنا، كنمتناو ما  ور د ا ا
ي كهترضي  اد تعاودو تفكرو فهاذ املنطقة، ق ساليو  ة، حىت  اخللف

ري مسمو..(ىل ا راه عند ) م  غا واط، اح غا  800وعند  580م م
نة ) Guinness(واط، بغينامك تفكرو فهاذ الرمق، و لهيا الس هرضت 

 ٔ كون الفايتة ب ساج  ٔن هاذ امل ل ورزازات، كنمتىن  ٔكرب حمطة يه د ن 
  .وصل

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا موالي عبد الرحامن، شكرا

شرتايك   .ٔمر ٕاىل الفريق 
ليس عبد إال تفضل   .اللكمة 

رض شار السيد عبد إال ح   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

رة، ملعرفة السيا اسبة، السيدة الوز رة يه م ة املتبعة ملسا سة احلكوم
ٔوراش اجلارية  ة يف هذا القطاع، وملعرفة مدى تقدم ا سار التحوالت امل
ىل الطاقة  د بالد  ددة واحلد من اع لتطور مصادر الطاقة املت
ة وجعل مرشوع الطاقات  ىل الب ٔحفورية، اليت لها انعاكسات سلبية  ا

ٔولوية يف تطور السياسة  ددة  ار اسرتاتيجي ال املت ، وهو خ ة لب الطاق
مج الطاقة الشمسية سنة  ر اللته انطالق  ٔعطى  ٔن  ذ  ه، م رجعة ف

ددة وتقليص 2009 ارطة طريق لتعزز الطاقات املت ، اليت اكنت مبثابة 
ي مكن املغرب من تبوء ماكنة وازنة يف هذا  سهتالك الطايق، اليشء ا

سا ٕالنت لتدفقات حنو القطاع وموقعا رئ سا  اج الطاقة الشمسية ومصدرا رئ
  .ٔورو

لرمغ من لك ما حتقق، ورمغ املؤرشات  رة،  لكن، السيدة الوز
ة  ٔن بالد الزالت تعاين من التبعية الطاق وارتفاع  %91.7املطمئنة، ٕاال 

ىل املزيان  شلك سليب  و وتؤر  ستزنف مالية ا ة اليت  الفاتورة الطاق
اري   .لب الت

ة من التدابري وإالجراءات الفعلية،  فاحلكومة اليوم مطالبة مبجمو
د من  ل ٔصبح رضورة ملزمة  ي  اص الطايق ا الف ام  لق ومطالبة 
لهيا يف  لطاقة، واليت نؤكد  ات املسهتلكة  ستفادة املفرطة لبعض القطا

ٔ احلاكمة اجليدة يف ا د اسبة، كام نطالب بتفعيل م ٔمني لك م ال الطايق وت
كتفاء  مي  هيا وتق لطاقة وتعممي الولوج ٕا ة، والزتويد  إالمدادات الطاق
ة والرفع من الطاقة الشمسية والرحيية،  اته الطاق اج لمغرب من  ايت  ا
سهيل  الية، مع  ق العدا ا هربة العامل القروي يف ٕاطار حتق وتعممي 

يئ وتعممي ول  مسطرة الربط الكهر ٔسوة ببايق ا ية،  العدادات ا
ٔوروبية  ال(ا ة واحملطات ) فرسا م ٓت الطاق ش اطر يف امل ٔمني ا وت

  .احلرارية
، تتعلق  اكم ظومة وطنية م داث م ٕ ٔن احلكومة مطالبة اليوم  كام 
لني  ة حتمك الفا ة وموا ٔساسية الطاق لمواد ا بتوفري خمزون اسرتاتيجي 

ٔساسيني يف  زون الاكيف ا ياطات الالزمة وا ح قطاع احملروقات وتوفري 
ياطات البرتول  ب عن اح من هذه املادة احليوية وشجيع البحث والتنق
سامه يف الوقاية من  ٔن  كرر البرتول،  ة  م بصنا ه والغاز ببالد و
ح الرشاكت الفا يف ٔر ف  سق لمحروقات، وتفرض   رتفاع املبارش 

ديد مثن البيع لعموم املواطنني اسبة لت   .احملروقات وضبطها وٕاجياد صيغ م
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رتام الوقت ىل ا   .شكرا 
لشغالني حتاد العام  ب يف احملور الثاين، اللكمة لفريق    .ٓخر تعق

ٔستاذة سلمية   .تفضيل ا

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السادة املس

  السادة الوزراء احملرتمون،
ا والقوية  ذج ا د ال ٔ شلك إالسرتاتيجية الوطنية لالنتقال الطايق 
، حفظه هللا، امللفات  ال امل ر هبا  ىل بعد الرؤية اليت يد

، واليت حتمل يف منية سرتاتيجية يف بالد مة لصاحل   طياهتا نتاجئ 
لمواد  زون إالسرتاتيجي  رتبط بتطور ا وتطور البالد، س ما 
ٔمر  ة، وهو ا ىل احلد من التبعية الطاق ٔساسية، ويف مقدمهتا العمل  ا
رشيعية،  ورة ال تاح هذه ا زيا وافرا من خطاب اف اللته  ٔفرد   ي  ا

روس  اللته عن ا ديث  الصها من هذه اجلاحئة، عند  اليت يتعني است
ويف مقدمهتا العودة القوية لقضا السيادة وما تفرضه هذه العودة من 

طلبات   .م
مج احلكويم،  صادية اليت انترص لها الرب ق ٔن الوطنية  من املؤكد 
ي حيتاج  ٔمر ا ة، وهو ا رب السيادة الطاق ، متر وجو  مفهوما ومضمو

  .عبئة جممتعيةمعل جامعي وت 
ٔن احلكومة  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ساور شك يف فريق  ال 
دها جملس املنافسة  ٔ ٓراء الوجهية ولتقارر اليت  سوف تويل عناية فائقة ل
يئ،  عي والب ج صادي و ق لس  ت وكذا ا لحسا ىل  ٔ لس ا وا

ة ا نتقال الطايق والن ة، واليت تتضمن  ذات الص مبوضوع  الطاق
ذ  ف توصيات ومالحظات هتم تطور حاكمة املنظومة املؤسساتية املعنية ب

نتقال الطايق والقوانني ذات الص هبا   .اسرتاتيجية 
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ي تعرفه العديد من املواد  رتفاع ا ، فٕان  ىل ذ الوة  و
ة م ل هذه احلكومة، هو ن شك ىل  ٔساسية، وٕان اكن سابقا  ارشة ا

ٔن من  ه سالسل إالنتاج والتوزيع بفعل اجلاحئة، ٕاال  ي عرف لالرتباك ا
ل  عية، التد ج و  ئت تناحف عن مفهوم ا ٔن ما ف مسؤولية احلكومة 

ٔبناء هذا الوطن ات من  ني والاكد لاكد ل محلاية القدرة الرشائية    .العا
ارشهتا، هو ما ي  ٔوراش اليت يتعني م ٔمه ا د  ٔ ٔو ٕان  ستكامل  تعلق 

رشيعي والتنظميي، س ما يتعلق  - حسب احلا  - حتديث  إالطار ال
ء،  لكهر ايت  ددة وإالنتاج ا لطاقات املت لنصوص القانونية املرتبطة 
ىل النصوص التنظميية الالزمة لٕالرساع يف ٕاعامل مضامني  الوة  هذا 

  .القوانني اليت سبق ٕاصدارها

س،   السيد الرئ
ة، مل ل تقليص التبعية الطاق د مدا ٔ رشيد استعامل الطاقة  ا اكن 

ة  ذها إالدارات العموم لخطوات اليت سوف تت م  ه فٕاننا مازلنا ننظر 
كرسا ملثالية إالدارة، وفقا ملا  ددة، وذ  ل استعامل الطاقات املت ٔ من 

ٔم ضمن يف إالسرتاجتية الوطنية لالنتقال الطايق، وهو ا ي هو م ر ا
ىل  ة املهمة، تداعيات ٕاجيابية  ىل نتاجئه البي الوة  كون   سوف 

ة سيري إالدارة العموم   .مزيانيات 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

د  دود وا رة يف  لسيدة الوز ٓن  هاذ .. نية 53ٔو  52اللكمة ا
اب هللا يل    .اليش ا
رة، تفضيل تفضيل السيدة   .الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

ل الرسائل د جوج د   :وا
ىل الغاز الطبيعي،  لكمنا  ددة،  ىل قضية الطاقات املت ٔوال، 
ل الغاز  ٔن الوصول لهاذ السوق د  ، ي لهيا، حبال قلت ق وكنحث 

ا  ادي ميك ويل  ل الطاقات الطبيعي ا سهلو القضية لهاذ املشاريع د ش 
يل  ل الطاقة، ا ال د د القفزة نوعية فا كون وا ادي  ة و ف ك ددة،  املت
ري إالصالح  ل  ٔن ما اكش فهيا إالصالح، وعطيتمك الفاتورة د املشلكة 

ٔوىل رين، هاذي الرسا ا ٔ ن ا يل اكنت فهاذ العقد   .ا
متيزي بني املناطق، ولكن طبعا يه م: الرسا الثانية ر ا ش ند اد ا 

ل السوسيو  يل فهيا املشالك د ل الرشق واجلنوب الرشيق يه ا املنطقة د
صادية  ةاق ات الرتابية القاد شتغلو مع امجلا يل قلت لمك ك ا حبال ا ، فاح

رها فهاذ  رات امليدانية غند ٔن الز رشمك  ل املعادن، وكن فهاذ القضية د
ةالش  ل در كون املنطقة د ادي  اي ٕان شاء هللا،  يل  اللت، -هر ا ف

شوفو  ش  ك، ٕان شاء هللا غنطلعو حىت لعني بين مطهر،  لكممي وفك
يل  يل يه يف املعادن ا ٔيضا املشاريع ا ددة، و ل الطاقات املت املشالك د

لتنقل الط يل يه معادن اسرتاتيجية  يل ا ل د لهيم يف التد   .ايقهرضت 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة شكرمك  رة، وك   .شكرا السيدة الوز

رة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ضيات املادة  لس  168طبقا ملق يل، توصلت رئاسة ا ا ا ا من نظام

  :ٓخر اجللسةستة طلبات تناول اللكمة يف 
ٔول - الق احلدود "تقدم به الفريق احلريك، حول موضوع  :ا ٕا

ٔرض الوطن ارج    ؛"ووضعية املغاربة العالقني 
ٔيضا، حول موضوع  :الثاين - ٔسعار "تقدم به الفريق احلريك  الء 

ٔمسدة الف وا ٔ   ؛"ا
عية، حول موضوع  :الثالث - ج ة العدا  زتام "تقدمت به مجمو ا

الهتا يف رشاك املية يف النقل اجلوي املنخفض التلكفة ٕالغاء ر ت 
  ؛"جتاه املطارات املغربية

ٔصا واملعارصة، حول موضوع  :الرابع - اخلصاص يف "تقدم به فريق ا
ملناطق احلدودية   ؛"احملامك 

ملغرب، حول موضوع  :اخلامس - لشغل  حتاد الوطين  تقدم به ممثل 
ات" ا ح ىل الرمغ  اسمترار  اليت يعرفها قطاع الرتبية الوطنية 

ت التعلميية حتت ٕارشاف السيد  ع اتفاق بني الوزارة والنقا من توق
س احلكومة   ؛"رئ

دة والتعادلية، حول : السادس مث - لو ستقاليل  تقدم به الفريق 
ملناطق احلدودية"موضوع  ي تعرفه احملامك    ".اخلصاص ا

ىل لت مجيعها  ٔح ربت وقد  ال احملددة، واليت  ٓ ل ا  احلكومة دا
ل مع ثالثة طلبات مهنا لتفا   :عن استعدادها 

ٔول - خفض التلكفة "حول  ا املية يف النقل اجلوي م زتام رشاكت  ا
الهتا يف اجتاه املطارات املغربية   ؛"ٕالغاء ر

  ؛"اخلصاص يف احملامك يف املناطق احلدودية"حول  الثاينو -
ٔي حو  الثالثو - ي تعرفه احملامك "ل نفس املوضوع،  اخلصاص ا

  ".ملناطق احلدودية

املية يف النقل  زتام رشاكت  اقشة الطلب املتعلق  سهتل ٕاذن م
الهتا يف اجتاه املطارات املغربية، وغنعمتدو  خفض التلكفة ٕالغاء ر اجلوي م

رخي التوصل ب التقدمي  رت   .يف 
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ة الع نئعطي اللكمة ملمثل مجمو ق دود دق عية يف  ج   .دا 
  .تفضل اليس مصطفى

  .تفضل.. نعم سيدي، تفضل، معذرة

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ستقاليل وفريق  دة املوضوع ما بني الفريق  ٔن هناك و مادام 

ٔصا واملعارصة   ..ا

س اجللسة   :السيد رئ
ع  ذ بعني  س، غنا دة يق ما وصلناش، السيد الرئ تبار و

ب  رت ٔننا سنعمتد يف  لعملية، قلت  ٔرشت  ٔكدت راه  ٔ راين  املوضوع، 
ادي  ادي نوصلو  ني  رخي التوصل بطلب تناول اللكمة، م التقدمي، 

دة اطتني معا دفعة وا   .نقدمو إال

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س، لو مسحمت س هو املطلوب، السيد الرئ   .ل

س ا   :جللسةالسيد رئ
  .تفضل، تفضل

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
ٔصا  ل إالخوة فا دة املوضوع، عندما يتد املطلوب مادام هناك و
دة املوضوع،  ٔن و ستقالل، مادام  ٔيت دور حزب  واملعارصة، ي

ٔدرى بتدبريمك وسيريمك ٔنمت  سمح، و   .ٔس
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل ن  ٔنين فُهمت  ادي نوصلو يبدو  ٔننا ميل  ٔ قلت ب ض قصدي،  ق

ن يل اك اطتني معا، هاذ اليش ا   .غنقدمو إال
ني اليس مصطفى ق دود دق حامين، يف    .تفضل اليس ا

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  السادة الوزراء،

رس ٔعتقد، السيد  ٔن املرشع حسنا صنع ح  ىل  س احملرتم،  الرئ
ام 168مفهوم املادة  لام للك موضوع  اطة  ىل ٕاماكنية إال ، اليت نصت 

ىل  ٔو انعاكسات  ب ما  من تداعيات  س س  وطارئ ذي بعد وطين، ل
الية اة املواطنني حفسب، وٕامنا لكونه قد يتطلب اختاذ تدابري استع   .ح

ف ويف هاذ إالطار لية توق رة موضوع اح س، نود ٕا ، السيد الرئ
ٔو  الهتا حنو املغرب  خفض التلكفة لر العديد من رشاكت النقل اجلوي م
الق  يل يه إال قة اكينة ا ب واقع وحق س ٔقل،  ىل ا شاع،  هكذا 

د  ي انفردت به احلكومة املغربية يف التعامل مع مست اجلوي، ا
كرون" ىل السري ، هاذ إاللغاء "ٔوم شلك يسء  ي قد يؤر  احملمتل ا

رشت يف وسائل  ، كام ان اصة السيا العادي لقطاع النقل اجلوي و
ه بعض هذه الرشاكت، مهنا العمالق  ار مقلقة مفادها تو ٔخ الم  إال
اهتا  رجمة املطارات املغربية مضن و ال، حنو ٕالغاء  رلندي يف هذا ا إال

ىل املد ب غياب رؤية  ى املتوسط حول نوا سلطات الطريان املدين س
ل ٔو هكذا ق ٔجواء،  ح ا   .املغربية ف يتعلق بف

ة  و ٔجواء املف ظومة ا د مدى ٕاسهام تفعيل م ٔ ىل  وال خيفى 
)Open Sky ( اع هذه ون يف ٕاق لون الرتابيون والسياح وما بذ الفا

ربط العديد من مطارات اململكة  خفضة الرشاكت العاملية  الت م ر
ر هنا  ، ونذ شيط القطاع السيا بري يف ت شلك  سامه  التلكفة، 
ربط مطار املسرية  اع الرشاكت العاملية  هودات اليت بذلت ٕالق خلصوص ا
لقطاع  نتعاش  ادت بعض  ٔ خفضة التلكفة،  الت م ر ر،  ٔاكد ب

ار رضبة قامسة لهذا  ٔخ شلك هذه ا ٔن ال  ، ومتىن  نتعاش السيا
سيطة  - السيا  د إالضافة  ٔجواء  -ري وا ح ا كام نطلب التعجيل بف

الق   .ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه من قطاع سيا حيترض، يف ظل قسوة إال
ة  اطة، دعوة السلطات العموم وروم كام قلت من وراء هذه إال

لني ٔنة القطاع السيا والفا قة الوضع، لطم يف  املعنية ٕاىل توضيح حق
خفض التلكفة   .جمال النقل اجلوي م

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔخرى   .شكرا مرة 

ر النقل تفضل ني، السيد وز ق دود دق لحكومة يف    .اللكمة 
شار يف ٕاطار  لسيد املس يل زد  ني وهاذ الربكة ا ق دود دق يف 

  .التوازن، تفضل

ر النقل و  كالسيد دمحم عبد اجلليل، وز س لو   :ا
﷽.  

ا   .مرح
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اطة ىل هذه إال عية  ج ة العدا    .ٔشكر مجمو

ٔن املغرب اعمتد سياسة ٕارادية لتحرر النقل  ر  ٔذ ٔن  ٔريد  يف البداية 
ىل اتفاق ، جتسدت 2003اجلوي ابتداء من سنة  ع  خلصوص يف التوق

ة" و ٔجواء املف ٔورويب سنة " ا ٔول من 2006مع إالحتاد ا ي اكن ا ، وا
ىل الصعيد العاملي وسطي، والثاين  ٔورو مع ب م يل وقعتو  ه ا   .نو

ع  ش تق برية  ٓنذاك مبجهودات  وتفعيال لهاذ االتفاق، قامت احلكومة 
ني املنخفضة التلكف لسوق املغربية، ٔكرب الرشك ل  ش تد ٔورو  ة يف 
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ق قفزة نوعية يف تطور قطاع النقل اجلوي  يل سامه يف حتق اليشء ا
ٔربعة  ٔكرث من  لمسافرن ب لفعل تضاعفت حركة النقل اجلوي  ، و ببالد
الل  ث جسلت املطارات املغربية  الل عرشن سنة املاضية، ح مرات 

زيد عن 2019سنة  يل  6مسافر مقابل حوايل مليون  25، ما  ماليني ا
بري 2003اكنت كتعرفها سنة  شلك  ر  ٔ ٔن قطاع النقل اجلوي ت ، ٕاال 

احئة  ب  دد املسافرن ٕاىل حوايل "ورو"س راجع  ماليني  7، حبيث 
ا 2020سنة  ت من  2021، وبفضل معلية مرح يل مك ائية، ا ست

د دد املسافرن بلغ  ف يف  الل  10دمه سجيل منو طف   .2021ماليني 
ولية ذات التلكفة  زتام احملمتل لبعض الرشاكت ا ٔما خبصوص 
ٔن  لام  ط جملسمك املوقر  ٔح الهتا جتاه املطارات املغربية،  املنخفضة ٕالغاء ر
ٔي ٕاشعار هبذا اخلصوص، كام  سلطات الطريان املدين ببالد مل تتوصل ب

ٔي بال رش  ٔن هذه ٔن الرشاكت املعنية مل ت غ يف هذا املوضوع، مع العمل 
يق رشاكت  ىل غرار  الهتا حنو املطارات املغربية،  الرشاكت تربمج ر
ولية  اف احلركة اجلوية ا ا الست رق ، وذ  شيطة ببالد النقل اجلوي ال

  .ملغرب
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز
ٓن ٕاىل الطلبني قل ا ي تعرفه "الثاين والثالث، حول  ون اخلصاص ا

ٔصا واملعارصة والفريق "احملامك يف املناطق احلدودية ، واملقدمني من فريق ا
دة املوضوع ان جتمعهام و   .ستقاليل، وا

س، تفضل لسيد الرئ   .اللكمة بداية 

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  لوزراء احملرتمون،السيدات والسادة ا
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه  ات السام رز التو ٔ
ٔمر  ، وهو ا ي حيظى هبا ورش ٕاصالح العدا ٔمهية القصوى ا هللا، ا

صدار  ٕ ي توج  ظومة العدا"ا يف يوليوز " امليثاق الوطين ٕالصالح م
ددت 2013 ظومة ،  لحوار الوطين حول ٕاصالح م ه الهيئة العليا  مبوج

ٔمهها حتديث إالدارة القضائية وتعزز  سية،  ٔهداف الرئ ة من ا العدا مجمو
  .حاكمهتا

لحكومة مبواص هذا الورش  لزتام الرصحي  ل  س يف هذا إالطار، 
قاضني الهام لبلوغ ٕاصالح معيق وشامل ملنظومة العدا وسهيل ولوج املت

دد من احملامك اجلديدة  داث وبناء  ٕ اهلم  ٕاىل احملامك وحتسني ظروف استق
دد من املراكز القضائية ٕاىل حمامك ابتدائية مبجموع  ٔخرى وحتويل  وتوسعة 

رات اليت مقمت هبا، السيد  83يصل ٕاىل  ديدة، وهو ما جسدته الز بناية 

 ٓ ر احملرتم، ٕاىل العديد من املناطق، اكن  مينا اجلنوبية الوز ٔقا رة  خرها ز
دمات  ت، وتقريب  ىل مجيع املستو لقضاء هبا  ة التحتية  لتعزز الب
ٔن  دا  ٔن احلكومة تعي ج اصة و القضاء من املواطنني هبذا الربوع الغالية، 
ٔهداف  ٔداء القضايئ ورسيع وثرية البت يف القضا يعترب جوهر  رتقاء 

منوذج التمنوي اجلد النتقال من حممكة تقليدية ٕاىل ا ٔمر رهني  ٔن ا يد، و
ىل  لقضا املعروضة  اص  د نظام معلومايت  رب اع حممكة ٕالكرتونية، 

  .احملامك
لسلطة القضائية  ىل  ٔ لس ا ع الهيئة املشرتكة بني ا ٕان انعقاد اج

لعيون،  دالالت قضائية وقانون  اف  ست ية ووزارة العدل مبحمكة 
ىل  مينا اجلنوبية العززة  ٔقا ٔمهية مدينة العيون و لنظر  رمزية، معيقة 
ٔن استكامل الرصح املؤسسايت يف جمال القضاء  اصة و قلوب مجيع املغاربة، 
ي  لمناطق اجلنوبية، ا منوذج اجلديد  ل يف صلب ا هبذه املناطق يد

ٔصعدة ىل خمتلف ا منوية هبذه املناطق  لق ثورة    ..سي

سالسيد    :اجللسة رئ
س   .شكرا السيد الرئ
ى الوقت، شكرا هت   .ا

ستقاليل لتناول اللكمة يف نفس  ٓن ملمثل الفريق  ٔعطي اللكمة ا
س لبار، تفضل السيد الرئ   .املوضوع، اليس عبد السالم ا

شار  لبار السيداملس   :عبد السالم ا
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني، ٔخوات املس   إالخوة وا
ر،   السيد الوز

شطتمك اليت مقمت هبا  ٔ يق املغاربة نتابع  ىل غرار  ريا وحنن  رش  است
ارطة الطريق والبداية  ٔنمت تدشنون وتعطون  ٕاىل املناطق اجلنوبية، و

اصة يف املناطق اجلنوبية ن النائية،  ٔما شاء حمامك يف ا   .ٕال
ارطة وٕاذ نعزت هب شاء  سمترار يف ٕا ىل  ذا العمل وحنييمك وشجعمك 

ى  ل التقايض  ٔمورية التقايض يف مجيع مرا سهل م ديدة  طريق 
ى  ه السائد  املواطنني، لتقريب إالدارة من املواطنني، وهذا هو التو
ٔقالمي اجلنوبية لها  ٔن ا ريا مبا مقمت به،  رش  ، وحنن هنا است ال امل

اصة يف قلوب املغاربةرم   .زية 
ىل املناطق  ٔن تعمم هذه اخلريطة  لمتس ورغب ونطمح ونطمع يف  ف
دة، سوف لن  قل ٕاىل و ك املتقايض ي ك، ويف فك ال فك احلدودية، م
حن مع هذه احلكومة لتبادر يف  ديتمك وحامسمك، ف يف نعرف  لوهنا،  تق

 ٔ ارطة الطريق، خريطة قضائية تقرب امل شاء  مورية من املتقاضني، وهذا ٕا
حكومة  دمت به  ىل مهممك وشاطمك وحامسمك اليت و س بصعب  ل
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ياز م عية    .اج
  .يوفق هللا

ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ٔربع دقائق دود  لحكومة يف  ٓن    .اللكمة ا
ر العدل احملرتم   .تفضل السيد وز

لط  ر العدلالسيد عبد ا   :يف وهيب، وز
س   .شكرا السيد الرئ

قة  ىل طرح هذا املوضوع، فاحلق سني  ن الرئ شكر السيد ٔوال، 
ل املناطق اجلنوبية قضينا حوايل  رة د لكم، زر  2000ٕاىل  1800الز

ل املغاربة، ودشنا حممكة  ة د مو د ا نا وا ل احملامك وتالق ة د مو د ا وا
يل دوز ا  يه قريبة من الكررات، وهاذي ٕاجيابية، املهم الراية برئ الك

دا ٔسايس  يل    .املغربية مرتفعة، وهذا هو ا
ٔرقام، هتيئة  ة نتاع ا مو د ا ة وا رس ري  ش نعطيمك  ىل لك 
ه، بلغت  لها مت تدش لطابق الثاين د لعيون  اف  ست توسعة حممكة 

ٔرسة بـ مليون درمه، بناء مقر مستقل  12.6 مليون  12اص بقضاء ا
لسامرة  لمحمكة  ديد  رمه، بناء مقر  ل ا ٔن  72د مليون درمه، 

ديدة، بناء غرفة القايض بطرفاية بـ ها مبواصفات  مليون درمه  16در
ٔخرى، ) surtout(و ه توجهيات  و مازال عند ف هاذ اخلطرة وشف

لحفظ مبدينة العيون بـ وي    .مليون درمه 22مرشوع بناء مركز 
يل يف طور إالجناز   :املشاريع ا

لعيون  - بتدائية  ادة بناء احملمكة  مليون درمه،  57: مرشوع ٕا
ٓن إالجناز وصل  ادي %15ا راسة ولكن  ، املشاريع يف طور ا

لوجود؛ م  لسنة املق خنر  حناولو من هنا 
دور، برئ ال   - بتدائية ببو ادي مرشوع هتيئة مقر احملمكة  دوز  ك

و احملمكة  روه بغينا نب د إالقامة فني ند ذينا وا ا ا ٔن و وه،  نب
لنا؛  د

؛  - ا اف  ست  مرشوع بناء حممكة 
دور  - بتدائية ببو  .مرشوع بناء احملمكة 

كوش فهيم حممكة ٕادارية  ٔنه ما  ا  لعيون وا ٔنه ال ميكن  قلنا 
رو وحممكة جتارية يف لك من املدي  ادي ند ٓن  رمه، وا ادي ند ني، و ن

ل املسؤولني  سناو التعيني د ٔقسام، كن رو  ش ند لنا  ٔ ٔقسام، راه 
ا بـ  بتدائية  لمحمكة  ديد  ارشة لبناء مقر  ادي منشيو م  44و

ٔرسة بـ    .مليون درمه 1.8مليون درمه، وقضاء ا
د احملمكة نتاع لكممي ن لكممي فهيا وا ل سيدي ٕافين، رامه  مث اك ود

اكن مشلك راه حتل، بناء  %10، بقات %90مشاريع، فسيدي ٕافين 
ل لكممي  اف د   .مليون درمه 79ست

ل  ة د مو د ا ش خنلقو وا ٔمس فقط صدر مرسوما قرارا 
شارن ٔنه جناوب السادة املس ليمك    .احملامك، نقراها 

ٔمسمري ٔنيف و نغري،  لطت فيش قراءة امسحو يل  - فورزازات، ف ٕاىل 
ٔن ف  - رها فٕاملشيل، هاذي حمامك القرب،  ادي ند دلت،  الرشيدية، م

روها ل حمامك القرب خصنا ند   .اكينة إالماكنية د
لون،  لكت و ف رودانت،  ر،  ٔاكد ملست،  ٓسفي، الصورة، 

افراوت  رها ف ادي ند ت  س احل -زن فراوت، رئ  - كومة تطوان، 
يفرة،  ٔزيالل، وتيلويت وخ رد، بين مالل،  ب  تطوان، شفشاون، 
رو بين  ادي ند ك،  ندرارة، فك رو جفرادة، و دة ند موالي بوعزة، فو

ست  ار رو ف ادي ند ت واحلسمية    ..تدج
كون  ش  ه خللق هذه احملامك  يل صدر هاذو هوما القرار املرسوم ا

  .قريبة من املواطنني
ش متيش لبرئ كندوز يش ٔ ت لبرئ كندوز،  ث مش لكم،  280 ح

رجع ب..ك اليس د املرٔة بغات  280؟ و ٔن وا ٔخرى، ختيلو معا  لكم 
ٔو عقد الطالق خصها متيش  ر عقد الزواج  ش  280تد لكم ذها وٕا 

سيط د إالجراء  ر وا   .تد
دوز اعطا املقر ل برئ الك ٓن السيد العامل د رو ا وكذ .. فني ند

ادي  ٓن  ، ا ل املوظفني حىت هوما كذ ش اعطى إالقامة د ا معه  اتفق
كون  ٔكرب، حىت  ه حممكة مبواصفات  و ف ش نب دوز  ش برئ الك شتغلو 

كون عندها حممكة ٔورسد ٕاكقلمي  ش  ل،    .حممكة ابتدائية فاملستق
ٔساسية، بغينا ند ا  ارية فا ، احملمكة الت ا ري فا رو امليناء الك

ٓن  كون حممكة جتارية، د ا ل املشاريع، خص  ة د مو د ا ن وا اك
اف  ست رو  ر ويد ٔاكد عوة ف رو ا يد ل  ارية د ميشيو من احملمكة الت
ل  ٔعطينامه إالماكنية د ٓن، السادة القضاة  د العملية ا ش، در وا مفرا

رة، ا لطا ا نتقال  رة ويجيو من العيون  ذينا هلم بطائق الطا
ر  ٔاكد ر العيون،  ٔاكد رو  ادي ند لعيون، و يدوزو امللفات وكريجعو 
ميشيو  هيم بطائق  ذو  لقضاة، كنا سبة  ل رة كذ  لطا ا  ا

رو ش ند ر، وحىت  ٔاكد قل املواطن حىت  .. يحرضو اجللسات بال ما ي
ر  ادي ند روميل  ادي ند اف،  ست لنا هو .. و حممكة  ولكن الهدف د

روها متا كذا، ند ٔطرها  رؤساهئا، ب   .خنلقو حمامك 
د  ل التجمع  40اكن عند مشلك تقريبا اكن عند وا طلب د

ل من  ٔنه ٕاما كتلقى الرا هلم فالصحراء،  ٔزواج د ساء وا ل العائيل 
ٓن در هاذ التجمع الصحراء واملرٔة من الشامل، ٕاما ك  تلقى العكس، ا

ل   ..العائيل ونفذ الطلبات د
سبة لٕالخوة  ل شتغل فاملناطق اجلنوبية  قل  يل بغا ي كذ ا
ىل الطلب  هيم  ا  ٔخرى، وافق امك اململكة ا شتغلو مف يل ك الصحراويني ا
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ٓن من بعد ما در هاذ احملامك لكها ومن بعد لمحمكة، د ا نامه  ما در وج
دة  ني عند و ٔسبو ٔخرى،  قلو ملناطق  ادي ن هاذ العمل لكو، 

لها لكها، دة واملناطق د ٓخر و ٔسبوع ا   ..وا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتم لسيد الوز   .شكرا 

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة   .شكرا 
ا اليوم لس ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف   .هبذا 

  .لجميعشكرا  
  .ورفعت اجللسة


