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 037 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي   .)م2022 ماي 17(هـ  1443 شوال 16 الثال
شار  :لرئاسةا نيالسيد املس ٔولاخلليفة ، دمحم ح س جملس ل ا رئ

شارن   .املس
ت ة ساعتان وثالث وعرشون  :التوق قة، ابتداء من السا  الثالثةدق
قة اخلامسة بعد الزوالو  ق   .ا

ٔعامل ٔ  :دول ا اقشة ا  .سئ الشفهيةم

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

س اجللسة ني، رئ شار السيد دمحم ح   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح هذه اجللسة لن عن اف ٔ.  
ران احملرتمان،   السيدان الوز
ش شارن احملرتمني،السادة والسيدات املس   ارات واملس

ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا
ٔسئ  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .السيدات والسادة املس
ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ق

لس، اليس جواد الهاليل، ٔعطي ا ٔمني ا ٔمني،  لسيد ا للكمة يف البداية 
ت ال د من مراسالت وٕا ىل ما  لس    .ٕالطالع ا

ٔمني احملرتم   .تفضل السيد ا

لس ٔمني ا   :السيد جواد الهاليل، 
﷽  
س   .شكرا السيد الرئ
﷽  
ٔرش  ىل    ف املرسلنيوالصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
الل الفرتة املمتدة من  لس  ٕاىل  2022ماي  10توصلت رئاسة ا

  :رخيه، مبا ييل
ٔسئ الشفهية - ؛ 39: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك ؛ 41: دد ا   سؤ
ابي - ٔجوبة الك   .جوا 12: ةدد ا

ميقراطي  ستوري ا ة ا كام توصلت الرئاسة مبراس من مجمو
ارة حول  ة والت ه لقطاع الصنا ة املو مو ل سؤال ا ٔج ٔن ت ش عي  ج

لسة الحقة" لغرف ٕاىل  ٔسايس    ".مراجعة النظام ا
ٔحاكم املادة  لس، توصلت  168وطبقا  لم يل  ا من النظام ا

ء الرئاسة بطلبني ب  ٔسئ الشفهية ليومه الثال لسة ا اول اللكمة يف هناية 
لشغل 2022ماي  17 ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔول تقدمت به مجمو ، ا

ة"حول موضوع  دات اليت تعرفها القضية الفلسطي ، "التطورات واملست
حتاد الوطين  ا السطي عن  شار احملرتم السيد  والثاين تقدم به املس

ملغرب، حول موضوع   تعرض العرشات من املغاربة الراغبني يف "لشغل 
يال ح لنصب و اسك العمرة  ال ٕاىل احلكومة اليت "ٔداء م ٔح ، وقد 

ن الطلبني  اوب مع هذ لت دم استعدادها    ربت عن 
ىل  ارشة بعد هذه اجللسة  ٔننا سنكون م لام ب لس املوقر  كام حنيط ا

امة  لسة  د مع  ىلمو راسة والتصويت    :رشيعية، ختصص 
؛ 80.21مرشوع قانون رمق   - ل الوطين الفال داث الس ٕ  
متمي القانون رمق  81.21مرشع قانون رمق  - املتعلق  40.80بتغيري و

لبحث الزراعي؛ داث املعهد الوطين  ٕ  
متمي القانون رمق  66.19مرشوع قانون رمق  - املتعلق  2.00بتغيري و

اورةحبقوق املؤ    .لف واحلقوق ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ٔنه  ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔود  ٔعامل هذه اجللسة،  دول  نتقال ٕاىل  ل  ٕاذن ق
ٔعضاء املعهد املليك  ٔشغال هذه اجللسة لك من السيد معيد و حيرض معنا 

ٔو  حتاد ا ٔمازيغية وممثيل لك من بعثة  ٔور لثقافة ا ملغرب وجملس  ريب 
ن شاروا يف الندوة  ملغرب، ا دة لٕالمناء  ٔمم املت مج ا واليوسكو ور
شارن هذا اليوم، حول موضوع  ن جملس املس لية املنظمة من  التفا

ا يف اجللسات " ة ٕادما ٔمازيغية ويف ل تفعيل الطابع الرمسي ل مرا
ز  ٔ شارن ويف  لس املس ة    ".تهالعموم

ىل حسن مسامههتم يف  ا، وشكرمه  رحب بضيوف مسمك مجيعا  و
ٔشغال هذه الندوة يف تقدمي تصورات  لكل  ٔن  ٔمل  لية، ون الندوة التفا
لغة  ىل التزنيل السلمي لورش ٕادماج ا د  سا ٔن  ٔهنا  وتوصيات من ش

شارن، ٕان شاء هللا ٔشغال جملس املس ٔمازيغية يف    .ا
قل  ٓنية ٕاذن بعد هذا ن ٔسئ ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل  ٔو 

ستعدادات ملومس  ة حول  ٔوقاف والشؤون إالسالم ة لقطاع ا املو
دة ليمك عرضها دفعة وا دة املوضوع،  اقرتح    .احلج، واليت جتمعها و

حتاد العام  سؤال من فريق  ٔسئ  سهتل هذه ا ويف البداية، 
ملغرب، مو  ه لشغالني    ".2022ستعدادات اجلارية ملومس احلج "ضو
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سط السؤال شارن ل د املس ٔ   .تفضل 

لول دمحم حرمة شار السيد ا   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،   السادة والسيدات املس

ر سائلمك السيد الوز ستعدادات اجلارية ملومس احلج    .عن 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

د  ٔ ملغرب، تفضل  لشغالني  حتاد العام  السؤال الثاين من فريق 
شارن   .املس

دة والتعادلية، تفضل  لو ستقاليل  قل ٕاىل سؤال الفريق  ٕاذن ن
شار   .السيد املس

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

ٔخوايت امل  شارنٕاخواين،    .س
ليك سؤال عن إالجراءات  ر، كنطرح  امسح يل، السيد الوز
اسكهم وفق  سري م اج املغاربة وت حل لعناية  ذة هذه السنة  والتدابري املت

دات املعلنة   .املست
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار شكرا السيد   .املس

ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د املس ٔ   .اللكمة 

ش يشاملس ليد الربن   :ار السيد 
ر سائلمك السيد الوز   .عن مومس احلج لهذه السنة 

س اجللسة   :السيد رئ
دة املوضوع، تفضل السيد  ٔسئ جتمعها و ٔمام ثالث  ٕاذن حنن 

لجواب ر    .الوز
يار خ ر، جتاوبو من املنصة، لمك  ، السيد الوز   .ٕاذا رغبمت يف ذ

ٔوقاف ر ا ق، وز ٔمحد التوف ة السيد    :والشؤون إالسالم
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔسئ يف هذا  ىل ا شارن احملرتمني وفرقهم  ٔشكر السادة املس
لحج الستعدادات  ي يتعلق    .املوضوع ا

ام  ٓخر مرة  ة احلج  ٔجرت الوزارة قر ، 2019ٔوال، وكام تعلمون 
، واكنت الوزارة قد تعهدت  ورو ء  ب و س امني  ل تنظمي احلج  ٔ وت

ة ة القر لناس بن فاظ    .الح
حلج يف اململكة العربية السعودية تنظمي  نيا، قررت السلطات امللكفة 

الن عن هذا القرار يوم إالثنني  اء إال ريل، يعين  18احلج هذا العام، و ٔ
  .هاذي شهر

ث لثا، دع د، ح ارها هبذا املست لحج ٕالخ ة  لجنة امللك ت الوزارة ا
س  ٔول يوم امخل عها ا لجنة  21عقدت اج ال ٕاطالع ا ريل، مت من  ٔ

حلج ويه   :ىل التدابري الصادرة عن السلطات امللكفة 
اج يف  - دد احل يل يه % 45حرص  ٔلف،  34من احلصة العادية ا

لها يه  ة د لتنظمي الرمسي و 10ٔلف،  15كتويل الن  5000الف 
  لواكالت؛

لحج يف من تقل سهنم عن  - سنة، رشط تلقي  65حرص املرحشني 
ل السفر؛ ورو وحفص ق ات ضد فريوس    التلق

ر املقدسة،  رابعا، مساء نفس اليوم سافرت جلنة من الوزارة ٕاىل ا
فة مع بعض اجلهات السعودية امل  ات مك ث عقدت اج تد يف ح

دئية  رام عقود م ت من ٕا دات املومس، ومتك تنظمي احلج لتدارس مست
اج لك من مكة املكرمة واملدينة  لح ٔمني السكن وتوفري التغذية  لت
ٔساسية  ٔسعار اخلدمات ا ىل  متكن من إالطالع  ٔهنا مل  ري  املنورة، 

ل وزارة احلج ة، لكوهنا مل تعمتد بعد من ق  ؛واخلدمات إالضاف
ء  لحج  2022ماي  10امسا، يف يوم الثال ة  لجنة امللك عقدت ا

ع املايض  ج ذ  ىل إالجراءات اليت متت م عها الثاين، واطلعت  اج
لتدابري اليت اختذهتا السلطات  لحج هاذ العام، كام مت التذكري  لتحضري 

رمس هاذ العام حلج يف اململكة العربية السعودية،  ات امللكفة  ، والتحي
لهيا ومهنا لهتا  ٔد  :اليت 

  ٔقل من حلج  سمح   ي  كون سن الشخص ا ٔن   65اشرتاط 
ٔو ما بعده من سنة  كون قد ازداد يف شهر يوليوز  ٔن  ٔي  سنة، 

 ؛1957
  ٔول من يفام قالو فا كون قد تقىل جرعتني فقط، مايش ثالثة  ٔن 

ح   .التلق

ذة  ات املت يق الرتت رشهتا الوزارةف خيص    :اليت 
ة وامحلاية  - لية ووزارة الص ا سيق مع لك من وزارة ا الت

ة  عية، حلرص لواحئ املواطنني املنتقني يف قر ، 2019ج
ها؛ ر ىل الرشوط اليت ذ  واملتوفرن 

لية - ا سيق مع وزارة ا دوبيات الشؤون : الت ٔقالمي وم العامالت وا



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

3 

 )2022 ماي 17( 1443 شوال 16

ة حلرص الحئة املر  اص يفوق سهنم عن إالسالم ٔش سنة،  65افقني 
ٔداء  يار لهؤالء املرافقني بني  خ ح  ٔبناء وم ء وا ٓ ٔزواج وا ا
ل ليكونوا  لمومس املق ل ذ  ٔج ٔو ت اسك احلج هاذ املومس  م

  رفقهتم؛
ٔقالمي  - ة مبختلف العامالت وا دوبيات الشؤون إالسالم ه م لثا، توج

ٔطري فة لت رامج مك سطري  لحج؛ٕاىل    املرحشني 
دات لهاذ املومس -   .امسا، حتيني الوصالت التوعوية وفق املست

عها  لحج يف اج ة  لجنة امللك ٔوصت ا ونظرا لضيق الوقت، فقد 
ديد ع  ٔن تقوم الوزارة مبا ييل دون اج   :الثاين، ب

  لعموم عن مصاريف احلج مبجرد التوصل من الن  ٔوال، إال
لكف ة؛السلطات السعودية  سية واخلدمات إالضاف  ة اخلدمات الرئ

  بعد ٔ ٔن تبد ىل  م  ٔ الص يف مخسة  ست نيا، حتديد مدة 
رخي  الن، ويعترب  ل  2022ماي  31ٔسبوع من إال ٔ ٓخر 

اب؛ س ٔراد  اع مصاريف احلج ملن  سرت  لمطالبة 
 لية، وزارة ا تصة والس وزارة ا سيق مع اجلهات ا  لثا، الت

ة املغربية واخلطوط  عية واخلطوط امللك ج ة وامحلاية  الص
ٕالجراءات الرضورية ٕالجناح  اجلوية العربية السعودية، لٕالرساع 

 املومس؛
  صار مسطرة التحويالت ى إالدارات املعنية الخ ل  رابعا، التد

ددهتا السلطات  ال اليت  ٓ املالية ملصاريف احلج، نظرا لقرب ا
ٔشريات؛السعودية الٕ   رام العقود وٕاصدار الت

  ل املنطقة اج املغاربة مبىن دا ٔن يزنل احل ىل  امسا، العمل 
 الرشعية؛

  وا من متك ٓخر ملن مل  حلق يف احلج ملومس  فاظ  ح سادسا، 
ح؛ ب التلق س ٔو  ب السن  س  احلج هاذ العام 

  ر املقدسة، حبيث ىل تقليص مدة إالقامة  ال سابعا، العمل 
ار  25تتعدى  اج املغادرن من مطار دمحم اخلامس  لح يوما 
  .البيضاء

لٕالشارة، فٕان الوزارة يف تواصل دامئ ويويم مع اجلهات السعودية 
ة  ٔساسية واخلدمات إالضاف تصة، خبصوص حزمة اخلدمات ا ا
لكفة احلج وحتديد فرتة  الن عن  مت إال دها س ٔسعارها، ومبجرد اع و

لحجٔداهئا ة  لجنة امللك اء يف توصية ا   .، وفق ما 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل اجلواب ر،    .شكرا، السيد الوز

ٔعطي اللكمة يف البداية لفريق  ىل اجلواب، و ب  قل ٕاىل التعق ٕاذن ن
ملغرب لشغالني    .حتاد العام 

شار   .تفضل السيد املس

لول دمحم حرمةاملس    :شار السيد ا
ٔوقاف الشؤون  ر ا ٔن ننوه جبواب السيد وز نا بداية ٕاال  ال ميك
ٔمري  ىل تزنيل سياسة ورؤية موال  ي يعمل بال لكل  ة، ا إالسالم
ىل صون الثوابت  يين، يف حرص دامئ  ني حفظه هللا، يف احلقل ا املؤم

ة لبالد ي   .ا
ستعدادات ملومس احلج لهذه السنة يف مجيع دول العامل  ٕان ما ميزي 

ٔدية  رشئب ٕاىل ت البقاع الطاهرة لت ني  ات واملؤم ٔن قلوب املؤم هو 
ني، فامحلد  واملن  الل سن ٔن حرمهتا اجلاحئة مهنا  ت املناسك، بعد 
متكن املسلمون واملسلامت من  لعني، حىت  ء ا رفع هذا الو ٔن جعل 

د  ٔ متيل بت البقاع املنورةرتواء من    .مصادر إالميان الطاهرة وا
ام، سوف تصاحب  ٔبت لك  ٔن وزارمك، وكام د ساور شك يف  ال 
ٔهلهم وذوهيم  اية حىت يعودوا  احلجيج املغريب مبا يلزم من العناية والر
ٔمن  متكني ولبالد  حلفظ وا ني  ٔمري املؤم اء ملوال  وقلوهبم مليئة 

ستقراروال    .سمل و
ي تقوم به وزارمك، مشكورة  داد ا بريا من إال ٔن جزءا  حنن ندرك 
حلج يف  ذها اجلهات امللكفة  ىل القرارات اليت تت ٔجورة، يتوقف  م
د ضيق هذه  اء زمين  مك تعملون يف و ٔ اململكة العربية السعودية، ونعمل 

ٔن قرار تنظمي احلج هذه السنة مل يصدر إ  ريل املايض 18ال يوم السنة،  ٔ.  
حلرص الشخيص  ر،  مك، السيد الوز ومع ٕادراكنا للك ذ هنيب 
لسكن  رتبط  ذة، خصوصا ما  ابعة سري التدابري املت ىل م واملبارش 
ٔداء هذه الفريضة  وا من  متك رامة جحيجنا، يك  وظروف التنقل مبا يضمن 

ٔحسن الظروف   . يف 
ل ٔ ٓن الوقت من  ٔنه  ٔفق  ونعترب  رمهتا، يف  ظومة احلج  ٕاصالح م

لمواطنني  ىل اخلدمات املقدمة  ة واجلودة  ٕاضفاء املزيد من احلاكمة والشفاف
ٔمري  ة الكرمية اليت ما ف موال  لعناية امللك ستجيب  ولمواطنات، مبا 

ت هللا احلرام اء، س جحيج ب ٔوف ه ا ا ني خيص هبا ر   .املؤم
  .وشكرا

س    :اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ب    .اللكمة يف ٕاطار التعق
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم زيدوح   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
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شارن،   السيدات والسادة املس
ي  ة لصاحب اجلال ا ت السام لتعل ذا  ىل العناية ٔوال، تنف يؤكد 

راية  تة د وا س ر، تنعرفو  ا، السيد الوز ة، واح اخلاصة لهذه الف
د، ولكن  ٔ ٔمر والعمل د املسمتيت، وهذا ال يناقشه  د هبذا ا

ٔنه معلية احلج توقفت ني ب ٔن هذه سن   .نظرا ب
ٔوال،  رجعو،  ادي  رجعو هذه السنة،  ادي  ا  بطبيعة احلال اح

ٔصبح حمدودبو  نيا السن  د العدد مقلص، و   .ا
الم مضبوط  د إال كون وا الم  سبة لهاتني النقطتني البد من إال ل
القة هبذه القرارات،  ٔنه املغرب وال وزارمك ما عندها  ش املغاربة يعرفوا ب
د  كوش وا ش ما  ٔن هذه القرارات قررهتا اململكة العربية السعودية، 

متعياخللط يف ا   . لنقاش السيايس وا
ا يف املغرب  ني واح ٔن هذه سن ر، مبا  النقطة الثانية، السيد الوز
اسك  ادي ميشيو لهاذ م ء وهاذ املغاربة  ش هذا الو يع ش العامل  يع
رتازية،  لقرارات  رتام  ٔوال  د التكون،  كون عندمه وا احلج، البد 

ى  هت ء راه مايش ا ٔن هذا الو ٔن ميل ب راه مازال موجود وخصهم يعرفو متا ب
ش يعرفو  د التكون  كونو معبئني بوا ن البد  ٔما يك ا ادي ميشيو 
ىل الناس، ٕاذن خص  ٔنفسهم وحيتفظو  ىل  رسومه راه خصهم حيتفظو 

د التكون يف هذا إالطار راعيومه وكون عند وا   .البد 
 ٔ ر،  هلم، السيد الوز رجعو راه حىت يف الرجوع د ادي  ن ميل 

كون عند  ادي يتطرح، ولهذا البد  ين  اود  ٓخر  كون مشلك  ادي 
ادي  يل  ٔطباء ا د السياسة طبية مضبوطة وكون عند حىت ا وا
ن  د ش يعرفو واش مق لهيم متا  سهرو  كونو كذ  كونو معهم خص 

يل يعاو  رتازية وال مرضو كذ خص ا ٔن ٕاذا مرضو هبذه املسائل  هنم 
ٔساسية نة، هذا هو النقطة ا ٔم دي  ٔ كونو يف  ء البد    .هبذا الو

لنا كذ من بعد ما وقع هذا  ر التخوف د ٔن السيد الوز كام 
ادي مييش  يل  لنا كذ ميل تقلص السن ا خنفاض، التخوف د

ادي يوقع فهيا ما وقع ٔسفار  ل واكالت ا سعرية د ٔنه ال ٔمتىن لحج، ب ، و
ة  د املراق ٔنه وا راعي ب لمك  ٔن الوزارة د ٔ خمطئ ولكن البد ب ون  ٔ ٔن  ب
ٔنه  ٔمثنة  د التالعب يف ا كوش وا ش ما  ٔسفار  قة لهاذ واكالت ا دق

ٔسفار، ولكن البد كنعرفو سبة لواكالت ا ل ادي يقالل   le) اليوم العدد 
manque à ganer)  ل د النوع د ادي يقدر يويل وا يل  التالعب ا

ادي  يل  سمعة هذا احلاج مسكني ا ادي يقدر ميس حىت  يل  يوقع وا
ري هذه العمرة راه  ٔنه يف  مييش ومسعة املغرب يف هذا إالطار، والس ب
ن  ن وميل رجعو لقاو مشالك، اك ٔنه الناس املعمترن مشاو مسا ا ب ا عرف اح

ري  لو ٕاىل  ت د يل ما لقاش املب ادية، ولكن اليوم ا ، وهذه مسائل  ذ
ىل ٔوال  سهر  ٔن الوزارة  نقطاع عن احلج البد ب ل  ني د   ..بعد سن

  

س اجللسة   :السيد رئ
شار شكرا شار، شكرا السيد املس   .شكرا السيد املس
ٔصا واملعارصة ب لفريق ا   .ٕاذن اللكمة يف ٕاطار التعق

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

شار  يشاملس ليد الربن   :السيد 
﷽  

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ي تفضلمت بتقدميه، وهو  ىل عنارص اجلواب ا شكرمك  يف البداية، 
ٔداء فريضة احلج لهذه  متع املغريب، اليت تنوي  برية من ا ة  جواب هيم ف

ٔو الس  ة  ٔوقاف والشؤون إالسالم رب التنظمي الرمسي لوزارة ا نة، سواء 
اج هذه  ي يقدر العدد إالجاميل حل ة، وا ٔسفار السياح رب واكالت ا

ىل  زيد  ة 15.000السنة ما  ا   .اج و
ٔعطى  ني قد  ٔمري املؤم ٔن موال  ر،  ه، السيد الوز ومما ال شك ف

لجنة امللكف ة  ته السام سيري هذه العملية يف تعل ل  ٔ شؤون احلج من  ة 
ٔحوال ٔفضل ا   .ٔحسن الظروف و

شيد بدورمك ودور وزارمك يف تنظمي  ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا
ٔداء هذه  الل  لمواطنني واملواطنات  معلية احلج بتوفري الظروف السلمية 

ٔو الت اشة  ٔو إال ٔو السكن  ىل مستوى التنقل  يين الفريضة، ٕان  ٔطري ا
بري من  دد  ٔو التقين، فٕاننا نثري بعض املالحظات اليت توصلنا هبا من 

  :املواطنني واملواطنات
  اج املغاربة يف من احلصة العادية، % 45ٔوال، حتديد حصة احل

اقشته مع السلطات  ر، ٕاىل م وهو ما ندعومك، السيد الوز
ذن هللا؛ ٕ   السعودية يف السنوات املق 

  ،ٔقل نيا ٔداء فريضة احلج يف  لمغاربة ب سمح  ي  ض السن ا ختف
بري من املغاربة من احلج  65من  دد  سنة، وهو ما يعين حرمان 

لب  ٔ ٔن  ة من العام املايض، و ن مت انتقاؤمه يف القر اصة ا و
م يف السن  ٔداء فريضة احلج ٕاال بعد تقد املغاربة ال يفكرون يف 

 ٔ هتاء عبء التاكليف ا  رسية والعائلية؛وا
  سبة ل ٔداهئا  د  ري وزارمك يف حتديد لكفة احلج ومو ٔ لثا، ت

ٔمر اج املعنيني    .لح

ر احملرتم،   السيد الوز
اج  ٔن يؤدي احل مك  ٔصا واملعارصة نطالب سياد حنن يف فريق ا
ىل املستوى  ٔحسن الظروف، سواء  املغاربة هذه السنة فريضة احلج يف 

مك تعزز إالرشاد ا ىل مستوى إالقامة والتنقل، وهو ما يتطلب م ٔو  يين 
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ل يف هذا املوضوع سيق مع السلطات السعودية يف التد   .الت
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

بات ىل التعق لرد  ر،    .ٕاذن لمك اللكمة، السيد الوز

ٔوقاف والشؤو ر ا ةالسيد وز   :ن إالسالم
باهتم ىل تعق شارن احملرتمني    .ٔشكر السادة املس

ٔوقاف والشؤون  ٔن وزارة ا ست من ش ٔسفار، ل ف يتعلق بواكالت ا
ٔ ما فهيا حىت يش  ة، هاذ املس ٔن وزارة السيا ة، بل يه من ش إالسالم

لك ما ميكن يف ه ة  عاونو مع وزارة السيا عاونو معهم، ت اذ متلص ولكن ت
ة بعة لوزارة السيا ة إالدارية يه    .الباب، ولكن من الناح

د القضية  ن هاذ العام وا ل اجلانب الصحي، اك لقضية د ف يتعلق 
ل  يل عندمه الهشاشة د ادي ميشيو هوما مايش ذوك ا يل  ٔنه الناس ا
ء، كام  ن قضية الو ا ما بغيناهاش، ولكن مع ذ اك ٔسف اح السن، ل

ٔنه  قال يق، ف السلطات السعودية راه طالبت  شار، راه  السيد املس
د حيافظ  الناس حيملو الكاممة،  يعين اخلضوع لهاذ إالجراءات ولك وا
لحج راه عندي  يل مىش  ىل الناس، والس ا ىل راسو وحيافظ 
ل  دد د ا نتوقع  مسؤوليات مضاعفة،  هاذ القضية طبعا اح

ا كون فهيا لطف املفاج ٔمور لكها  ٔن ا ٔمور، نطلب هللا تعاىل  ل ا ت د
  .من هللا تعاىل

ل اللكفة، اللكفة لكيش معروف ٕاال  لقضية د احلواجي  2ف يتعلق 
لسيد  ٔول مرة رسا رمسية  سنامه لك هنار، البارح صيفطت رسا  ن

ٓخر ٔنه ما بقي  لنا  ر احلج تنقول  شوفو الوضعية د ادي  وز طيارة 
د  44يوليوز، من هنا  2ٔو  1متيش يف  ن قضية وا ٔو كذا، ومث اك يوم 

د  ل وا ٔنه خص العقود يؤدى عهنا ق ل اجلهات السعودية  الرشط د
تنا ما  15الوقت معني هو  ٔما من  ٔشريات،  ل الت شوال، وهذا رشط د

مثهنا رة  ت التذ دة، يعين بق ن يش ز   .اك
قص شوية  امحلد  السكن د  د زايد شوية ووا يف مكة واملدينة وا

ه حىت يش 2019او هوما هاذوك تقريبا حبال  ٓخر لكه ما اكن ف ، اليش ا
دة كون فهيا ز يل ميكن  سناو يه ا يل تن ن اخلدمات ا دة، اك   .ز

لسلطات السعودية  صلني اتصال وثيق  ا م ال، اح ىل لك 
ٔنه فهاذ الظرف هذ اولو  لهيا وكون وكن ٔننا نتغلبو  ت  د ا وفهاذ الت

ه الناس  كونو ف اءات مومس  ست لرمغ من هاذ  ل احلج  املومس د
ول لجميع هذا هو املهم، املهم هو الق هيم  لو  انيا وهللا تعاىل يتق   .رو

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .متىن ذ السيد الوز

ه  قل ٕاىل السؤال الرابع موضو ملناطق "ون ة  ٔم تعممي مراكز حماربة ا
ٔحرار"النائية شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ   .، فليتفضل 

  .تفضيل السيدة فاطمة احلساين

شارة السيدة فاطمة احلساين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون، شارات احملرتمات، السادة املس   السيدات املس

ٔوقاف، هو تعاين ساكنة املناطق ال  ر ا لسيد وز وه  يل كنو سؤال ا
لف  يل  ٔمر ا ة، ا ٔم ري يف مراكز حماربة ا النائية ببالد من اخلصاص الك
ى املواطنني وخصوصا يف صفوف  ل التذمر والقلق  د الشوية د وا

ساء   .ال
ر   :سائلمك السيد الوز

ل  ما يه التدابري وإالجراءات الالزمة ٔ اليت تعزتم وزارمك اختاذها من 
ة جبل املناطق النائية املسهتدفة؟ ٔم   تعممي مراكز حماربة ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر   .اجلواب السيد الوز

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا   :السيد وز
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

تو هاذ السؤال فال ٔنه عندمك كنظن لق امني، مبا  لمك هاذي  فريق د
ن هو  يل اك ستحق لك احلرص، فا  ٔ ٔ ويه مس ىل هاذ املس حرص 
ليه هاذي تقريبا  لن  ٔ يل سيد هللا ينرصو  ، ا مج، امحلد  ٔنه هاذ الرب

ٔكرث من  20 ة، حبيث  ٔم اربة ا ٔجنح الربامج ف يتعلق مب  4500سنة من 
د تيوقع فهيا حم ة، وامحلد  عند مس ٔم ٔكرث من % 70اربة ا % 70و

ال  ة من الر ٔم ٔقل فا ساء  كونو ال ادي  شوية  ساء، مبعىن شوية  من ال
ا هاذ ٓن ما يقرب من ..فاملغرب ٕاىل حس ٔن وصلنا ا ل  3،  ماليني د

ن فهيم  د ساء% 70املستف   .من ال
مج لني فالرب ل املس ٓن العدد إالجاميل د حىت  2000من سنة  فا

لو يه  4.2هو  2022لسنة  مهنم  4.208.000ماليني من البداية د
سبة  1.737.000 ٔي ب ش يش %41لعامل القروي  ، حبيث راه ما اكي

ش يش ٕاحجاف سبة الساكن راه ما اكي   .نظرا ل
رايس  الل املومس ا لعامل القروي  ة  ٔم مج حمو ا ر د من  ستف

ه ما مجم 2021-2022 سبة نفسها  136.621و د، ال  %45.96مستف
د، مهنا  3538من املؤطرن، ويف  3709يؤطرمه  د مت  494مس مس

د اليش مسيناه  حها يف ٕاطار وا رو يش  1000ف قرية قارئة، مبعىن بغينا ند
يل ري ذوك ا عومه مايش  ب، در .. قرى ي ك القرية لكها تويل كتقرا و
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ٓن  ن ا ٔلف اك مج ا ه ر ل ف   .494مس
مج سنة  لرب د املايل املرصود  ع مليون درمه  180، 2022بلغ 

ه  اول 81.7خصص م لعامل القروي، والوزارة كت قة .. مليون  ولكن فاحلق
د  ديدة، مبعىن حنددو وا ة  ا هيا يش  ة راه خصنا  ٔم قضية حماربة ا

ٓفاق، نقو  رو بعض ا ٔلفني وكذا كند لو ما يبقاش يش الوقت ونقولو يف 
مج لهاذ اليش، تعاون  ر ر ليه  ب وند يعرف يقرا وك د فاملغرب ما  وا

ٔ لها ومجيع املعنيني واملتعبئني لهاذ املس مج د لرب ه الوزارة    .ف
ة  ٔفق معني وتدابري معينة ومراق هيا يش  كون  ة  ٔم يخص حماربة ا

ٔن ٔخرى هاذي مدة،  ان  ه الناس قررو يف مدة معينة، راه وقعت يف ب
ب وفعال   .معينة لكيش يقرا وك

د  ٔنه خصها وا اص  د التدبري  يخص فهيا وا ، هاذ القضية  و
يل مسيهتا الهاتف املنقول،  ٓن عند هاذ ا ا ياطات معينة، س ا ح
ستعملو حىت  ٓن ك ٔن لكيش ا بري الرمقي،  د إالسهام  سامه بوا راه ميكن 

ني ٔم ه ا بو ف ستعملوه، ويك ات ك ٔم   .وا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل اجلواب ر، شكرا    .شكرا السيد الوز

شارة لسيدة املس ب    .التعق

شارة السيدة فاطمة احلساين   :املس
ر،   السيد الوز

قة  يل هو حق لمك مع هذا السؤال ا ل د ىل حسن التفا ٔوال  شكرا، 
ا يف حزب التجمع ا ٔنه كنحملو اح لو  ٔمهية د ٔحرار كنعطيوه ا لوطين ل

ٔن هو جمهود  لفعل  ٔن  لمك  هودات د لعامل القروي، كنعزتو  ه  يتو
ل  ة د ت السام ٔهنا تنفذ التعل ل  ل حكومة وجمهود د خشيص وجمهود د
ٔن تقريبا  ري  هود الك ٔن ا سيد هللا ينرصو يف هذا الباب، وخصوصا 

ا نتا د %92.32جئ مرشفة حقق وف اصة يف ظل    . و
لمك  يل كتقومو به وكتقوم به الوزارة د هود ا ا نعترب هذا ا اح
عتناء  د  ٔننا اعطينا وا ٔفضل لو  ستقمي  ٔو رمبا س ستقمي  مشكورة لن 
نا لمك يف هذا  يل و ٔمئة ا ني وا ين يل يه القميني ا ة ا د الف اص لوا

ٓين ون ٔن الباب سؤال  متع اليوم عندها دور  ة من ا مك، فهذه الف ظر جوا
د  دم تفعيل وا شتيك من  د واليوم  ٕالمامة يف هذه املسا يه كتقوم 
لها ويه  لتفعيل د لمك، يه تنطالبمك  ل الوزارة د ة د رشاف رة اس املذ

د ل املسا ٔمئة دا ت ا   .تث
يخضع ٔو  ا  ٔح يتعرضو  ٔسف  ٔمئة ل ان لبعض فهاذ ا ٔح و بعض ا

ٔ وال سوء  وقع خط واور، فك ٔو بعض ا ل بعض امجلعيات  ة د ٔمز ا
ٔمئة، وخصوصا يف  ل ا ة د ل مجمو د إالمام وهذا مطلب د تفامه مع وا
ٔهنم تيخرجومه  هلم تيقولو ب د املطالب د ٔ بوا ة الشامل توصلت هبم 

ٔرس يبقاو عرضة ا ٔي  وميل تيخرجومه تيعرضومه و هلم، يف غياب  د
عرضو فهميت؟ امسح يل ٕاذا درت هذا  تغطية حصية، بوليداهتم ت

)détour ( حلاح وكذ اليوم هاذ ٕ ٓين و ٔنه  ش جني نطرح هذا السؤال 
ٔهيل، يعين  د الت ٔهيل خصهم خيضعو لوا د الت يخضعو لوا الناس كذ 

ٔه  ر الت يبقاش ٕامام خصو يد د وما  يخرج من املس د ملا  يل حبال وا
ٔي تغطية  كون سنة يف غياب  يقدر  يل  النوع من التكون املسمتر ا

ن   .حصية، يف غياب تغطية مادية وليداهتم مرشد
رة  ٔن اكينة مذ مك احلرص  ر، كذ نطلب م ٕاذن اليوم، السيد الوز
ل  ن شوية اخلشونة كتوقع، ٕاذن التفعيل د ة يف هذا، ولكن اك رشاف اس

رة ل  هذه املذ ٓن د ل التدابري وإالجراءات د ا ة وكذ تزنيل د من 
ت  لتعل لها، وفقا  ز د ت الراك ا بصدد تث يل اح عية ا ج و  ا

ل سيد هللا ينرصو ة د   .السام
ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   . شكرا السيدة املس

  ..وبذ

ٔوقاف والشؤو ر ا ةالسيد وز   :ن إالسالم
دو، رديه ليا ٕان شاء هللا.. ٔن هذا سؤال بو ش،    .هذا ما ميك

س اجللسة   :السيد رئ
ر  .ٕان شاء هللا السيد الوز

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة ر وشكرمك    .شكرا السيد الوز
ارة،  ة والت ه لقطاع الصنا ٔول املو ٓين ا قل ٕاىل السؤال ا ون

ه  مع املنتوج الوطينالسياسة ا"وموضو ة    ".حلكوم
ل تقدمي السؤال، تفضل  ٔ دة والتعادلية من  لو ستقاليل  الفريق 

شارن د املس ٔ.  

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

ر،  السيد الوز
ٔ؟ ش روجي املنتج الوطين امل مع و ة    سائلمك حول التدابري احلكوم

  .شكرا

  :س اجللسةالسيد رئ
ر، اجلواب   .السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا ض مزور، وز   :السيد ر
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل هذا السؤال شار    .شكرا السيد املس
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نطالقة  يل اعطاها  ل بالد ا قة، السياسة الصناعية د يف احلق
لهيا سيد السياسات ا ىل ؤرشف  ، وكمتحور  اكم   :حماور 3لصناعية م

كون  ٔننا  ٔشنو يه تقوية العرض؟ يه  ٔول هو تقوية العرض،  احملور ا
توج ذو  ش ميكن لنا نصنعو م ٔحسن التنافسيات يف العامل  عند من 

ولية؛ ٔسواق ا ول يف السوق الوطين ويف ا يل مق الية ا  جودة 
ٔسوا ح ا ات التبادل احلر، نيا، هو تقوية الطلب وف تفاق ق العاملية 

ل  ٓخره والبناء د ك ٕاىل  س ٓخره، ) TANGER MED(لو ٕاىل 
لتنافسية واجلودة،  سبة  ل د املرتبة مرتفعة  ٔن وصلنا لوا وهذا جعل ب
ليه،  شتغلو  يل ك يق حمقور يف بالدو وهاذ اليش ا لنا  ولكن املنتوج د

ني ات مع املوز ا اتفاق رم ٔ ش يدجمو املنتوج املغريب واكن عندو  و املغاربة 
بري ال    .ٕاق

مثر الوطين يف إالنتاج،  ل ٕادماج املس لعرض، اكن ٕاشاكل د سبة  ل و
ىل  يل، ٕان شاء هللا، يف  935ودر بنك املشاريع اليوم نتوفرو  مرشوع ا

ادي ختلق  ل  صب شغل 200.000القريب العا   .م

س اجللسة   :السيد رئ
ر السيد شكرا   .الوز

شار احملرتم ب، السيد املس   .التعق

ٔنصاري لطيف ا شار السيد عبد ا   :املس
ٔنه  ات، ٕاال  ىل هاذ إاليضا ابة و ىل هاذ إال ر  شكرا السيد الوز
ٔزمات اكن يف طهيا  ل اجلاحئة وتوايل ا ٔن هاذ النقمة د شري ٕاىل  ٔن  جيب 

ٔننا المسنا عن قرب مدى هشاشة بع صاد نعمة، هو  ق ات  ض قطا
هودات اليت  اليا ا مثن  ال  ىل لك  الوطين، وحنن كفريق استقاليل 
ر، ومن مضهنا إالسرتاتيجية  مك، السيد الوز ٔ تقوم هبا احلكومة، خصوصا 
ات  ٔ، فهناك العديد من الصنا ش روجي املنتج الوطين امل مع و الوطنية 

ي جيب فعال اليت خطو فهيا خطوات معتربة، ٕاال  ري ا زال الك انه ال 
ل فهيا  ٔن هناك خصوصا بعض املواد اليت تد ٔنمت تعلمون  ليه، و العمل 

)des intrants ( ٔسف بعض املرات يه موجودة يل ل ٔولية ا املواد ا
امة وستوردها مكنتج هنايئ، وهنا  بوفرة عند يف املغرب ولكهنا تصدر 

مثني هاذ املواد ىل  تج وطين  البد من العمل  كون عند م ٔولية، ليك  ا
  .الص

ٔنه ما  يل اكينة هو  ٔسايس رمبا، املفارقة ا ة الثانية وإالشاكل ا احلا
ل هاذ إالسرتاتيجية ويه فعال ٕاسرتاتيجية  اح د شاي تتصورو الن ميك
ىل حسنات احلكومة  ٔكد  ٔخرى تن شاي، وهاذي مرة  هادفة، ٕاىل ما اكي

ل الوزارة  د احلالية د ود امجليع، لك وا اللتقائية، فهناك تضافر  اصة 
لو، هناك   (c’est une responsabilité partagée)من املوقع د

شريو  ات لكها، فالبد ما  ل القطا د املسؤولية مشرتكة د و وا تيربطاج
ىل  اح يف العمل  لن ٔسايس  رشط  ٔعامل  اخ ا ال حتسني م ٔمهية م ٕاىل 

ٔولوية  سيط ٕاعطاء ا ه ت ٔعامل ف اخ ا لمنتوج الوطين، وكام تعرفون، يف م
، وهاذي لكها  ري ذ اء العقاري ٕاىل  لو ٔداء، الولوج  ال ا ٔ املساطر، 

ل الصناعيني ل د يل تعرتض الس   .ٕاشاكليات ا
م  ٔ يل حنن بصدد تزني يف ا ر ا س ٔيضا ميل تنجيو مليثاق 

يل ، ٕان شاء هللا، وا ٔنه القطاع اخلاص يلعب حنن  املق ش  مطالبني 
بري رمبا  ور  د ا  inverser le rôle de l’investissement(وا

publique( ل يار د خ ر اخلاص، وهاذ  س ر العمويم و س  ،
لمقاو الوطنية  ه  ٔمهية مباكن، فالبد ٕاذن دمع مو ٔنه املنتج الوطين من ا ب

شتغل يف ه   .اذ إالطارش ميكن 
س فقط إالنتاج وٕامنا  ل املنتج الوطين ل د اجلانب د ذ وا ٔ ٔيضا ن و
ل املواطنني  س د ٔيضا التحس ارة و ٔيضا الرتوجي كام يف قطاع الت
ٔملاين  ين وا منوذج اليا ويل وا ىل املستوى ا ذ منوذج  ٔ لالسهتالك، ون

يل املواط  لمنتج الوطين وا برية  ٔمهية  ٔعطاو  يل  ٔولويةا هلم يعطو    ..نني د

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر ب؟ .. اللكمة لمك السيد الوز ن تعق   اك
ر   .تفضل السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
  .شكرا

فق معمك  ٔداءات % 100م ٔعامل وا اخ ا شار، وهاذ م السيد املس
ش  ادي جيي، ٕان شاء هللا، القانون  ٔداءاتراه    .حيسن ا

و العقار املوجود يف لك  ش نب ة  صة البار ا م ٔطلق لعقار،  سبة  ل
ٔحناء  ل العقار يف لك  ىل حتسني هاذ العرض د شتغلو  ٔحناء اململكة، وك

  .اململكة
يل  ٔشغال ا ل يف ٕاطار ا سيط املساطر حىت هو دا سبة لت ل

س احلكومة من ٔ  لهيا حتت رئاسة رئ شتغلو  سيط املساطر يف ت ل ت
ر"ٕاطار  س ثاق  ر" م   .وتزنيل امليثاق اجلديد لالس

وفروش  يل ما ت ٔولية ا ن مواد  ٔولية، عندك احلق، اك لمواد ا سبة  ل
ستوردها  لكفاية وتنعاود  لهيا وما كنمثنوهاش  وفرو  يل ت ن ا لهيا، اك

شتغلو  ٓخره، وت اس والاكبالج ٕاىل  مكيل سلس إالنتاج يف حبال الن ىل 
اص يف هاذ  مج  ر ن  ٓخره، واك ة املعادن ٕاىل  ة الغذائية، يف صنا الصنا

  .الصدد، ٕان شاء هللا
ٔن م،  ، هذا  س املسهت سبة لتحس ٔن .. ل ٔ قلت  ث  ح

يل  ٔول جتارب ا الدو، واليوم  اع فالعامل اكمل وحمقور ف ي املنتوج املغريب 
 ٔ لكفة در تبني ب ٔقل  سهتلكوه وهو ب يحبو املنتوج املغريب وك ن املغاربة 

ٔحسن جودة من املنتوج املستورد   .وب
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س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ه  ٓين الثاين، وموضو قل ٕاىل السؤال ا إالسرتاتيجية املتبعة لتمثني "ن
ٔمن الغذايئ ق ا ات الغذائية وحتق د امل "املنتو ٔ شارن من ، واللكمة  س

لشغل حتاد املغريب    .فريق 
شارة احملرتمة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة مرمي الهلواين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔمن  ق ا ات الغذائية وحتق سرتاتيجية املتبعة لتمثني املنتو ما يه 

؟   الغذايئ ببالد

س اجللسة   :السيد رئ
  .رتفضل السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
ة  ة السام ات امللك ٔمن الغذايئ والسيادة الغذائية من التو ا
سرتاتيجية كرتكز  لحكومة،  سبة  ل ت  ٔولو يل يه من ا ٔساسية، ا ا

  :ىل ثالث حماور
  ٔحناء ٔساسية يف لك  ٔول، هو توفري لك املواد الغذائية ا احملور ا

كون اململكة للك املواط  ادي  ن،  ن، اك اسبة، اك ٔسعار م نني ب
ليه؛ شتغلو  ا واعيني هباذ اليش وك ٔسعار، اح ىل ا   نقاش 

  كونو املواد ش  ٔسايس،  نيا، توفري خمزون اسرتاتيجي وهذا 
شوفو  يل وقع اليوم، ك ٔزمات، وهاذ اليش ا وفرة رمغ لك ا م

 ٔ وفراش بعض املواد ا ٔن املواد ما م ٔخرى  ان  ساسية ما ب
ا من توفري لك املواد؛ وفراش، يف املغرب امحلد  متك  م

  ة الغذائية ة ومهنا الصنا ة مهنا الفال لثا، تقوية املنظومة إالنتاج
ه  ٔن ن نا  ٔكرث ما ميك ن نتجو  كونو مستعد ش  هنا  والتاكمل ب

ل املغاربة ات د   .بتوفري لك احلاج

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا السي   .د الوز

ب؟  شارة، هل هناك تعق   السيدة املس
  .تفضيل

شارة السيدة مرمي الهلواين   :املس
ىل هاذ املعلومات ر،    .شكرا، السيد الوز

هودات  لشغل، وٕان كنا ال ننكر ا حتاد املغريب  وحنن يف فريق 
رية  ٔ ات الغذائية يف السنوات ا والنتاجئ الهامة اليت حققها قطاع الصنا

ٔطلقهتا الوزارة واملبادرات وكذ هودات املبذو والربامج الهامة اليت  ا ا

ات احمللية يف  ملنتو ات املستوردة  النوعية املمتث يف تعويض املنتو
ٔسواق الكربى   .ا

ىل  زخر هبا بالد  لنظر لٕالماكنيات الهائ اليت  ملقابل و فٕاننا 
ة، الصيد البحري والغطاء  النبايت والغابوي والصورة مستوى الفال

ويل،  ىل املستوى ا ات  ات هذه القطا تو إالجيابية اليت حتظى هبا م
رية، نؤكد  ٔ الل السنوات ا رية اليت جسلها القطاع  ة الك ينام وكذ ا
ي  ٔمر ا ، ا منوية هائ ٓفاقا  ات الغذائية الزال خيزتن  ٔن قطاع الصنا

ر ق السيادة  يتطلب مضاعفة اجلهود الس د يف حتق ٔكرث مبا يف ٓفاق  هذه ا
ٔمن الغذايئ وشغيل اليد العام   .الصناعية وا

ر  ول ٕاهدار مجيع املواد اخلام الوطنية يف التصد ري املق ت من  ٔنه  كام 
ىل املواد الولية اصة يف ظل هتافت دول العامل  مثيهنا حمليا، و   .دون 

سرتاتيجي، لمنافسة الرشسة  لكن رحب هذا الرهان  لنظر  و
لق  ىل  بية وسبقها الصناعي، يظل رهينا مبدى القدرة  ٔج ات ا لمنتو
دمات تنافسية ذات جودة  ات و ت ىل تقدمي م ة قادرة  ظومة ٕانتاج م

ق إالشعاع لعالمة  الية، وحتق ، وهذا ما "صنع يف املغرب"وقمية مضافة 
رتام حقوق العامل وا ٔيضا رضورة ا يض  ه يد يق لعامالت، وهاذ السوق ف

ٔن القطاع مل  اصة و ة،  لرفع من إالنتاج دا، وحتفزيمه  مة  سائية  ام 
ىل رفع وثرية هيلكة القطاع،  د، والعمل  وف احئة  يترضر من تداعيات 

ٔزيد  شغل  ٔنه ك ام 160لام  امل و   .ٔلف 
بتاكر والبحث واملبادرة احلرة وتقوية - ىل  ٔقمل  التحفزي  ىل الت القدرة 

ة؛ ولوج دات التك   ى املقاوالت الوطنية واملست
سرتاتيجيات  - لتقائية بني خمتلف الربامج و ليات  تعزز وتقوية 

شطة  ٔ ات الغذائية وا منية قطاع الصنا ل تقوية التاكمل ورسيع  ٔ من 
  املرتبطة هبا؛

افظة  - لم ٔسعار  ة السوق وا ليات مراق ىل التنافسية تفعيل 
لمواطنني؛   والقدرة الرشائية 

ات املسهتدفة  - ري املتوازنة محلاية القطا ات التبادل احلر  مراجعة اتفاق
ات الغذائية وحاميته  ىل رٔسها قطاع الصنا ري العاد و بية  ٔج ملنافسة ا
صاد الوطين وحصة  ق ىل  ا  شلك خطرا مزدو هتريب اليت  ٓفة ا من 

  .املواطنني

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس
ر ب؟ .. اللكمة لمك السيد الوز   لتعق

  .تفضل

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
ٔ ميكن يل نقول  ، و ب د ىل التعق شارة،  شكرا، السيدة املس

فق معك  ٔنين م رو فهيا، هاذيك  %10، هاذيك %90ب  %10خصنا نتذا
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ث ٔشنو فهيا، فهيا اتفا الش؟ ح يل يه فهيا ٕاشاكل،  ات التبادل احلر ا ق
ش تصدر وما ميكن لها تنجح وما ميكن  املنظومة الصناعية املغربية مكونة 
يفام اكنت  ٔسواق العاملية  زود ا ش  ري ٕاذا اكنت عندها احلجم  سمتر  لها 
يل  ة ا ة الغذائية يه الصنا ٔن الصنا ة، ولكن واش عندك احلق هو  الصنا
اطق  ث يف لك م االت، ح الية يف لك ا ميكن لنا حنققو فهيا العدا ا
ٔن املنتوج  ليمك  مثهنا وزودها، وال خيفى  ة ميكن لنا  اململكة فهيا فال

ٔكرث من  ذ  ر فات املنتوج اخلام م سنوات يف  4الصناعي الغذايئ يف التصد
ر ل التصد   .رمق املعامالت د
ريا، يف بنك املشاري لبية املشاريع ٔ ٔ ل املشاريع مشاريع  %26ع،  د

ادي توفر ٕان شاء هللا  يل  ة الغذائية ا ل الصنا صب شغل  15.000د م
ارش و ارش، ٕان شاء هللا وهذه املشاريع  22.000م ري م صب شغل  م

ري كون  ش خنرجوها وحندثوها، وٕان شاء هللا  ا  لهيا يوم شتغلو    .ك

س اجللسة   :السيد رئ
رشكر    .ا السيد الوز

ه  ٓين الثالث وموضو قل ٕاىل السؤال ا حصي خمطط إالقالع "ن
  ".الصناعي

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د املس ٔ ٔعطي اللكمة 
  .لشغل لتقدمي السؤال

شار احملرتم   .تفضل السيد املس

زيه شار السيد حلسن    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔمهيته يف التمنية  ٔسائلمك عن حصي خمطط إالقالع الصناعي ومدى 

لق فرص الشغل لو يف  صادية واملسامهة د   .ق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ر   .اللكمة السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

ىل هذا السؤ  شار،  ة شكرا، السيد املس ٔن الن ال الهام حبيث 
ٔهداف  ٔنه حقق وفات ا د مرشفة، حبيث  ة  طط الصناعي ن ل ا د

داث  سبة ٕال ل يل اكنت مسطرة   صب شغل، فاهتا  500.000ا م
طط، يعين يف  ي ا هت ٔن ي ل  صب  505.000وصلنا لـ  2019سنة ق م

اود  2020شغل حمدثة هاذ اليش هبط يف  ب اجلاحئة، و ين يف س
صب شغل حمدثة يف  565.000اود در احلساب وصلنا لـ  2021 م

ل املغرب،  ري املنظومة الصناعية د بري و يل هو جناح  طط ا ٕاطار هذا ا
ظ العلمي ر السابق السيد موالي حف لوز   .وهذا الفضل كريجع 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار ب السيد املس   .التعق

زيهامل  شار السيد حلسن    :س
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
ق التمنية وإالقالع الصناعي وقدم  مج احلكويم بني حتق لقد ربط الرب
لتمنية، لكن  ٔساسية  ة ٕاىل رافعة  ل حتويل الصنا ٔ ة من  مؤرشات طمو
ذة والنتاجئ احملققة ال تعكس هذه املؤرشات، وقد ركز يف  إالجراءات املت

ىل انتقاد ظاهرة تقدمي وٕاحصائيات ال  لشغل  ميقراطية  الكونفدرالية ا
شه املقاو الوطنية قة ما تع   .تعكس حق

يل  مي املر ىل مستوى السياسة املتبعة يف القطاع جند غياب التق ٔما 
اس  ىل ق عكس  ة، وهذا س ملؤرشات املقرت القهتا  لنتاجئ احملص يف 

لها،  مدى قدرة الوزارة ٔ ٔهداف اليت سطرهتا وتعاقدت من  ىل بلوغ ا
ىل املعطيات الرمقية  د  س ية  ٔي تقومي ينطلق من زاوية تق لتايل فٕان  و

ري ذي معىن   .وإالحصائية يصبح 
ٔرقام الكربى املعلنة،  اصب الشغل احملدثة مل تصل ٕاىل ا البية م ٕان 

لفعل ال دثة  ٔن املناصب املست ٔدىن  ونضيف ٕاىل هذا  د ا ل ستجيب 
دمني وتظهر الهشاشة  لعامل واملست ش الكرمي  من رشوط كفا الع
ٔجور بصفة  رسحيهم وحرماهنم من حقوقهم الشغلية ويف هزا ا واحضة يف 

  .امة
د  وف احئة  دات  صاد العاملي ومست ق ٕان املتغريات كثرية يف 

اب ة الفورية عن هذه تفرض اسرتاتيجيات فعا ومعلية وواقعية لٕال
قة وواقعية املقاوالت املتوسطة والصغرى  ش حق املتغريات اليت يع
لمواطنني، سواء يف قدرهتم  صادية  ق ىل احلياة  ارشة  وتنعكس م

ش الكرمي لع ٔو رشوطهم    .الرشائية 

ر،   السيد الوز
ورة  الالت املذ خ ىل جزء من  لس املنافسة الوقوف  لقد سبق 

الية لتدارك هاذ يف تقرر  مك اختاذ ٕاجراءات استع ظر م ه، وكنا ن
شه  ي يع ٔن تقدموا صورة واحضة عن الوضع الراهن ا الالت و خ
ٔسف  شها، ولكن مع ا ٔزمة اليت يع ة اخلروج من ا يف القطاع وعن 
ستجيب  سمترار يف نفس السياسات اليت ال  الشديد نالحظ 

ات املقاولني املتوسطني افسة  لطمو والصغار، والس توفري رشوط م
ة  ر الوطين وٕاضفاء شفاف س ادة الثقة يف  دة وشفافة، متكن من ٕا ج

  .ىل مؤسساهتم
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ر،   السيد الوز
ٔن العقلية  لشغل ب ميقراطية  ٔكرث من مرة يف الكونفدرالية ا ٔكد 

القة املؤس  لبريوقراطية اليت حتمك تدبرير إالدارة يف  سمة  سات امل
منوذج  ٔن شعارات ا يد اليوم  ٔ ة، ونعيد الت منية ممك ٔي  مثرة يعيق  املس
ضان  ىل اح ٔن يتحقق يف غياب قدرة الوزارة  التمنوي اجلديد ال ميكن 
املؤسسات الصغرية، الس يف الظروف الصعبة اليت جيتازها العامل 

رب عنه واقع العامل واملوظفني واملواطنني ، وهو ما  صاد ىل السواء،  اق
ات، التعرض  ت املنت ٔسعار، مضار كتواء بغالء ا بطبيعة احلال 

لسياسات ... لٕالفالس، التوقف عن العمل ة طبيعية  ٕاخل، هذه ن
  .رجتالية يف القطاع

ر،   السيد الوز
لقطاع  ٔنه هناك النقابة الوطنية  ر،  ستغرب، السيد الوز ري،  ٔ يف ا

ل الكونفدرالية ا ح حوار د ل املرسالت لف ة د لشغل مجمو ميقراطية 
ٔسف ما  س احلكومة، ل يل اكن مع رئ عي ا ج ىل مسار احلوار 
ل  ل مع النقابة د ٔنه يتفا ر  ل، نطلب من السيد الوز ش تفا اكي
ل امللف  ٔ ح حوار من  ل ف ٔ لشغل من  ميقراطية  الكونفدرالية ا

  .املطليب
  .وشكرا

س ا   :جللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

لرد ر    .اللكمة لمك السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
وح، ولكن  ٔقرب وقت، الباب دميا مف ٓخر سؤال يف  ىل  اجلواب 
ٓخر  ىل بالد  اب ليا هللا كهترض   ٔ شار احملرتم امسح ليا  السيد املس

ٓخر، ىل بالد  اب ليا هللا كهترض  ت  مايش املغرب،  الش؟ ح
لني فالسوق العاملي  ا دا املية، اح افسة  ة املغربية م ل الصنا املنافسة د

يل اكينة ري املنافسة ا افسة من  ٔكرث م ن    .ما اك
ا يف سلس  عندك احلق فاملقاو الصغرى واملتوسطة يف ٕادما
يل بدا  ليه يف ٕاطار سياسة إالنعاش الصناعي ا شتغل  إالنتاج، وهذا ما 

ىل  2023-2021من  مقاوالت % 89مرشوع،  935وكنتوفرو اليوم 
شغل  يل  رٔسامل مغريب ا وسطة  د، كتقول ليا  200صغرى وم ٔلف وا

ل  يل شغلناه جنيب ليك  565.483إالحصائيات، إالحصائيات د د ا وا
(la carte)  ليو يت غن د، وٕاىل لق د بوا د، وا د بوا هلم وا % 1د

ٔكرث ل الرصف    .قص خنلص احلق% 1 من د
  .وشكرا

  

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا معايل الوز

لسؤال الرابع حول  قل  اطق صناعية"ن داث م ، تقدم به فريق "ٕا
ٔحرار   .التجمع الوطين ل

شار   .تفضل اليس كامل، السيد املس

ك ٓيت م شار السيد كامل    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
صادية وطبيعية هامة حت ظى العديد من مدن اململكة مبؤهالت اق

ٔن  ٔرضية خصبة لتحريك جع التمنية، ٕاال  شلك  القة  رشية  وبطاقات 
امال من عوامل  عتبارها  لمشاريع الصناعية،  قر  هذه املناطق الزالت تف

ر وتوفري املزيد من فرص الشغل س   .لب 
ر ا سائلمك السيد الوز   :حملرتما 

ل توفري  ٔ ام هبا من  ٓنية اليت تنوون الق ما يه التدابري وإالجراءات ا
ىل ساكن هذه  لنفع العام  اطق صناعية تعود  داث م الظروف املالمئة ٕال

  املناطق؟
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل اجلواب ٔ ر، من    .اللكمة لمك، السيد الوز

ارةالسيد وز ة والت   :ر الصنا
ىل السؤال شار،    .شكرا، السيد املس

ا  ٔوال، سياسة العقار الصناعي سياسة واحضة، واليوم والبارح خرج
لمناطق  سبة  ل اهز  ىل لك ما هو  مثرن  لهيا املس يتوفرو  يل  صة ا م

  .الصناعية
اط ىل م يل خصهم يتوفرو  االت الرتابية ا ن بعض ا ق عندك احلق اك

ىل املشاريع،  ٔول  شتغلو فا ٔشنو هو؟  ل الوزارة  لزتام د صناعية و
يل  ة التحتية ا ٔقرب وقت لك التجهزيات والب هيم يف  ومن بعد نوفرو 
ش  اي يوصلنا  ليه وٕان شاء هللا  شتغلو  يل ك ا وهاذ اليش ا غتحتا

ا و الية بدون مرشوع، اح يل يه  اطق صناعية ا دوش م ها ما نو د
سناو  ن حىت يش  20وكن ٔهلوها وما اك ام من بعد كزنيدو نعاود ن

وفراش   .مرشوع وحىت فرص الشغل ما اكيناش وما م

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار، تفضل ب السيد املس   .التعق
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ك ٓيت م شار السيد كامل    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔن العقار  يد  ي ٔ ر ا س ذب  ٔساسيا يف  الصناعي يلعب دورا 

صاد  ق لق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وٕانعاش  سامه يف 
  .و ووطنيا

ىل  اء الصناعية  ٔح ٔوال، يف ٕاطار تعممي ا ر،  ليمك، السيد الوز نقرتح 
ر  س ٔفق توزيع  ٔقالمي، يف  شمل العامالت وا اكفة اجلهات وتوسيعها ل
م  رتام  ايل بني اجلهات ويف ا ادل يقارب التوازن ا شلك  العمويم 
ر اخلاص،  س مع  ٓخر  ىل جمال دون  راكز  دم  خلصوصيته، مع 
ل هذا  رية دا ٔ س احلكومة يف اجللسة الشهرية ا ه السيد رئ ٔكد ف ي  ا

شغيل، ليك نت د حلل مشلك ال اح الوح ٔنه املف لس املوقر  لك ا دث 
عاب لك  ىل اس ري قادرة  دها  و و ٔن ا نعني ب ٔصبحنا مق ة،  رصا

يل كتقومو هبا هودات ا لرمغ من ا ات املعط    .الف
داث  ٕ ٔن ينجح ٕاال  ي ال ميكن   ر، ا ر، السيد الوز س هذا 
يل  ر وهاذ اليش ا س ىل  مثر  شجع املس اطق صناعية مبواصفات  م

ل احلكومة لرفع لك  قلتو لمك، ٕاضافة ٕاىل العمل من دا يف اجلواب د
ف املساطر  ىل رٔسها ختف العوائق إالدارية اليت تعطل هذا املسار، 
مثرن لتفادي هدر املزيد من  اوب مع املس ورسيع معل إالدارة يف الت

  .الوقت

ر احملرتم،   السيد الوز
لنمت ٔ ي  ر اجلديد ا س عن خطوطه العريضة،  ننوه مبيثاق 

ه، حبيث قدم عرضا حول  س احلكومة ٕالخرا ن جبهود السيد رئ مشيد
نه هتدف ٕاىل  ل رضاه، مفضام ، و ال امل اخلطوط الكربى بني يدي 
رب من  ي  ر ٕاجاميل، وا ر اخلاص، لتبلغ ثليث اس س رفع حصة 

بة ىل رضورة مواص وموا س احلكومة  املقاوالت يف قدم  ال السيد رئ
ي  ري املسبوق ا ٔسعار  ة الغالء وارتفاع ا إالفالس، خصوصا بعد مو

  . اشه العامل
ٔن  ر،  ليمك، السيد الوز ٔيضا نقرتح  مك  ل مع جوا يف ٕاطار التفا
ملقاوالت الصغرى واملتوسطة  اصة  اطق صناعية  داث م ىل ٕا شتغلوا 

ار البيضاء ة ا دا يف  يق اجلهات اليت تعرف هنضة س- والصغرية  طات و
  .صناعية

ة  ارة والصنا ل غرفة الت ه دا ٔن متت املناقشة ف هذا املوضوع سبق 
ىل رضورة ٕارشاك هذه الغرفة يف  ٔكدو  ار البيضاء، وتن واخلدمات جلهة ا
ٔشتغال ٕاىل  اء الصناعية وا ٔح داث ا بة والتعبئة واملسامهة يف ٕا املوا

مثرن وإ  لهيا احلكومة انب املس شتغل  ٔوراش اليت  هم يف لك ا رشا
دومك سا ادي  ة يف هذا إالطار، و   .ٕالجناح لك املبادرات احلكوم

ر   .وشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ن الرد؟  ر اك   السيد الوز
ر   .تفضلو السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
اديني شكرا، السيد املس  يل  لمك وهاذ اليش ا ب د ىل التعق شار، 

بة  ري الغرف، املوا ٔيضا مايش  ه، و اديني ف يل  جتاه ا ه ويف هذا  ف
سري املناطق  ٔن الغرف تويل  ا عند هدف  ٔيضا اح واملسامهة، و
ل  ة د ل هذه الغرف ونقويو احلرف ل د ش نقويو املداخ الصناعية 

ث غرفة ا ٔت الغرف، ح ش بري واكنت يه  رخي  ار البيضاء عندها 
ٓخره البورصة ٔت ٕاىل  ش يل  يل ... امليناء ويه ا دد من املرافق ا ٕاخل، و

لبالد سبة  ل ٔساسية    .يه 
ملناطق الصناعية،  الية، راه هاذ اليش ما مرتبطش  لعدا ا سبة  ل

ٔشنو خصنا اليو  وفرة يف لك اجلهات،  و املناطق الصناعية م م؟ خصنا نو
سبة  ل فرق  ري اجلديد م س شجيع يف امليثاق  ن  مثرن، واك املس
ٔقل حظا  يل عندمه  لجهات ا مع  ش نقويو ا قالمي، مايش حىت اجلهات  ٔ ل

رات س ٔقل تنافسية الستقطاب    .الستقطاب و
ٔخرى،  شجيعات  ٔيضا  ن  ٓن، اك يل كتدار ا دد من التدابري ا ن  اك

ن الغالء حىت ا ث اك لمدن املتوسطة ح رات  س دد من  ه  ليوم كنو
ش  ة اليوم مستحيل  دد من املدن حبال د يف طن ٔجور يف  لكفة ا يف 
ٔخرى  ومه ملناطق  كون تنافسية، كنو يل  لكفة ا ري  ٔ جتيب 
ه  ٔخرى، التو دد من املناطق ا ش، وال  سات، كتيفلت، اكلعرا اكمخل

ن م اصب الشغل للك املغاربة اك ل توفري م ٔ عية، من  دا اج ل  ٔ ن 
ىل التنافسية وشتغل  شتغل  ه، اليوم  يل يقطنو ف واملغربيات يف املاكن ا

فارقة ٔشياء م   .ىل 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل السؤال اخلامس حول  ات "ٕاذن ن بة وشجيع س املنت موا
  ".الوطنية

ٔحرار، تفضل اليس البارودي   .فريق التجمع الوطين ل

ٔمني عباس البارودي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ات الوطنية؟ ر املنت بة وشجيع تصد ىل موا ٔلمك    س

  



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

12 

 )2022 ماي 17( 1443 شوال 16

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ر اجلواب   .السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
ٔن الوزارة كام تعمل، السي  ، ىل السؤال د شار، وشكرا  د املس

يل  ة ا ر إالضاف ٔن ٕاماكنية التصد يل خرجت  ش ا قامت بدراسة مدققة 
مليار ٕاضافة ملا كنصدروه اليوم، ومقنا  120عند اليوم ميكن لها توصل ٕاىل 

داث  د  1200ٕ ليه وا شتغلو  يل ك ر ا لمنتوج وسوق التصد ثنايئ 
ه د، وم بو فهيا  بوا ادي نوا يل  دد من التدابري ا رات و ا اس خرج

ش يوصل لهاذ السوق، فهيم بعض  مثر املغريب واملنتوج املغريب  املس
يل عندها  القة بتوثيق املنتوج، بعض التدابري ا يل يه عندها  التدابري ا

متويل القة  يل عندها  ك، بعض التدابري ا س لو   .ٕاخل... القة 

س اجللسةا   :لسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار ب السيد املس   .التعق

ٔمني عباس البارودي شار السيد    :املس
شكرك  ٔرقام، وت ات وهاذ ا ىل هاذ إاليضا ر،  شكرا، السيد الوز

  .زاف
رات  ش جتلب اس ار  ٔنه تعمل دور ج صاد ب ق ىل وزارة  معلوم 

اصة، وهاذ ة،  ر  ديدة وشجع الصنا اليش مايش من اليوم، من الوز
اديني يف نفس املسار، ولمك الشكر وهاذ اليش  السابق قضيتو معه و

ر   .حمسوب لمك، سعادة الوز
برية جللب  مات  ن اه ٔنه اك ر، هو  ، سعادة الوز ٔ السؤال عندي 

ن مقاوالت  ٔن د اليوم يف املغرب اك ديدة، وتنعرفو ب رات  ) déjà(اس
مثرو برية، سعادة  اس راهات  يف املغرب واكينني، وعندمه مشالك كثرية وٕا

رات  ش جنيبو اس يل  بري حبال ا هود  د ا ش وا ر، وما اكي الوز
ش حنل املشالك نتاعهم   .ديدة 

يل اكينة عند هاذ املقاوالت يف  ٔمر هو هاذ املشالك ا والغريب يف ا
القة ٔي  ان ما عندها  ٔح ري من ا القة  الك ة، عندها  لعوامل اخلارج

ا ميكن لنا نتحمك فهيا، ميكن لنا نصلحوها، ميكن لنا اكع  لية، اح بعوامل دا
ر ، سعادة الوز ٔم   :حنيدوها، نعطيك بعض ا
ال القمية املضافة  ر، عندك م ا نعاودو جنبدو ) TVA1(سعادة الوز و

ا احلكومة خصت  ٔخرى، عرف ين مرة  رمه  13هاذ املوضوع  ل ا مليار د
ل  زاف داملقاوالت ) TVA(ش ختلص املستحقات د هللا جيازمك خبري 

ختلصو، بعض املقاوالت مازال ما ختلصوشاي، بعض املقاوالت بداو 

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ر، خص احلكومة  ٓ سعادة الوز ري، وهذا مايش معقول  ٔ لو الت س ي
لواجب وحترتم حىت يه  ة تقوم  اعها، م) les engagements(الرصا

صاد، مغرب املقاوالت  الق ر، مايش  ٓ سعادة الوز وهاذ اليش راه تيرض، 
ر (la réputation)يطرح حىت  ٓ سعادة الوز ل البالد    .د

ن  بري اك يل هو  ٓخر ا ن مشلك  ر، اك ٔ سعادة الوز ٔخرى،  ة  ا
ٔن  ك تنعرفو ب س لو ر، ا ٔسعادة الوز ٔم  ري  ك، هذه  س لو ا

ىل اخلار املغرب ر  يل وال  ا ىل الصعيد ا ك ال  س لو ايل يف ا اه 
ن حىت يف زاف، واك ايل  وهاذ اليش زعام تيلزم، وخصنا نفكر .. حىت هو 

د  عد وا ٔنه ت شجع املقاوالت،  ) l’impact direct(يفاش ميكن لنا 
لو  اع ا ل املقاوالت املغربية، ويف هاذ القطاع م ك ىل التنافسية د س

صاد اليوم هو  ق ٔنه اليوم  -e(و) e-commerce(تنعرفو ب
commerce ( صاد هو ق ٔن ) déjà(مايش هو  صاد اليوم، وتنعرفو ب اق

توج مغريب ال صناعي وال تقليدي ميكن  يتصدر  ش اليوم يش م ما اكي
اع بطريقة  مثن ) e-commerce(ٔو ي را    .(correct)ىل 

ر كون لهذا، سعادة الوز ش  ٔنه اليوم وصل الوقت  ٔضن   ،
رو  ش يد ولية   des(شجيعات لهاذوك الرشاكت نتاع الربيد ا

plateformes ( رو يل تيد ٔنه اكع الرشاكت ا -e(اهنا يف املغرب، 
commerce aujourd'hui ( ستعملو ) des plateformes(اليوم ت

سب ل ٔمراك، يعين هذا  ٔو يف  ٔور  را، يف   c’est une)ة يل ىل 
urgence) ر   .ٓ سعادة الوز

ر، إالدارة  ٓ سعادة الوز ر، هو إالدارة،  ٓ سعادة الوز ٓخر،  مشلك 
ار اعمك تعمل جمهود ج ش الوزارة م ٔنه راه مايش معقول  شوفو ب   ..اليوم ت

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

ر، هل هناك رد؟    السيد الوز
رتفض   .لو السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ
ب ىل التعق   .وشكرا 

سبة لـ  ٔن احلكومة معلت جمهود ) (TVAل ري نقول ب ما ميكن يل 
رجع  ش ختلص و ة صعبة  ار يف ظرف ار، ج وغتمكل فهاذ ) (TVAج

ري اخلري كون  هنج، وٕان شاء هللا ما    .ا
س  لو سبة  ك ولكن ل س اليني فللو ني  ق ك عندك احلق، 

يل  ة املتوسط، ا ناء طن ت بفضل م ت، حتس ل املغرب حتس الوضعية د
يل هو  ناء ا لكفة، من م ٔقل  ٔي ب ب اليوم املنتوج املغريب ميكن لو مييش 
يوصلو املنتوج  يل  ٔكرب التنافسيات فالعامل، وعندو اخلطوط ا عندو من 

  .لفالعامل اكم
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سبة لـ  ٔيضا، عند ) e-commerce(ل ) un retard(عندك احلق 
فع بـ  ل ا ٔ ل ابتاكرية من  ة د مو د ا ليه ودر وا شتغلو  يل ك -e(ا

commerce ( ليه مع مجعية دمحم شتغلو  يل ك ر ا ل البالد ولتصد دا
يل ٕان شاء هللا غتخرج ) polytechnique(السادس  ل بنجرر، ا د

ٔنل   .ول وابتاكر فهاذ الش
ٔخرى ٕان  ليه مرة  ب، جناوب  ش التعق سبة لٕالدارة، ما مسع ل و

  .شاء هللا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

قل ٕاىل السؤال السادس حول  سيج"ٕاذن ن   ".دمع وٕانعاش قطاع ال
سط السؤال شار احملرتم ل ٔصا واملعارصة، تفضل السيد املس   .فريق ا

يشامل  رن شار السيد سعيد    :س
ر،   السيد الوز

ملغرب؟ سيج  مع قطاع وٕانعاش قطاع ال ذة    ما يه التدابري املت

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
ر اجلواب   .السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
ث  يل هو سؤال هام، ح ىل هاذ السؤال، ا شار  شكرا السيد املس

ن بعض الد اك سيج ف ل وضعيات قطاع ال سات فاملفاهمي د   .املال
ٔول سنوات  سعينات  ت يف ال سيج اكن طاح وش ، 2000قطاع ال

لاكمل، واليوم اسرتجعنا، هناية  ت  اصب % 120، 2021ش من م
لو  سيج اسرتجع القوة د سعني، يعين قطاع ال يل اكنو عند يف ال الشغل ا

  .الاكم
ٔكرب دة الصناعية  اليوم،  سيج عندو القا ل قطاع ال موزع فالعامل د

رامج  ل ما جني عندمك هنا، وعند  اله اجمتعت معه ق لو فاملغرب، و د
رامج ٕان شاء هللا  يل يه  ل ٕادماج هاذ القطاع وتطور هاذ القطاع ا ٔ من 

سيج جها املغرب فال ي يل    .غتضاعف القمية املضافة ا

س اجللس   :ةالسيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

شار احملرتم ب السيد املس   .التعق

يش رن شار السيد سعيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

لمك ابة د ىل إال ر،    .شكرا، السيد الوز
املي،  ٔكرب موزع  تو من عند  ر، ٕاىل كنتوج ج ٔظن، السيد الوز

كونو املعلومات مازال خسونة   .ادي 

ر، حىت يل  ، السيد الوز ٔشياءمه، الوزارة ا ال نبخس الناس 
رسيع الصناعي  مج ال ر ارة ف خيص  لهيا قامت مبجهودات ج رشفو  ك
يل  سيج ا ة ال ات وكذ صنا فالسنوات املاضية، مشلت مجيع الصنا
اصة فاحلفاظ  مج،  لو بفضل هاذ الرب ٔنه اسرتجع القوة د ٔكد  فعال كن

ٔنه، ا اصب الشغل، ٕاال  ر، هاذ القطاع الزال يعاين من ىل م لسيد الوز
اصب  ىل م ىل احلفاظ  كونو كنتلكمو  العديد من إالشاكليات، ممكن 
د القطاع مازال فعال هو القرب  كونو اليوم بوا ال  يل  الشغل، ا

ل بالد ستقرار السيايس د ٔورو وكذ    . اجلغرايف من 
يل الزم نبه الوزار  ر بعض النقط ا ٔكرث ٔذ لهيا  شتغل  ش  لمك  ة د

ر، عكس ما مقمت به  سيج، السيد الوز ل ال اع القطاع د ندماج م هو 
سب املئوية  اع ال الرتفاع م يل كنوهو  ة السيارات وا اع صنا فالقطاع م
د ضعيفة، نقدر  وية  سب م سيج الزال ب لها، قطاع ال ندماج د اع  م

يل  سيج ا ٔن قطاع ال بريةنقول  سبة  رييب ب   .عند هو 
اع  يل داز م ٔسبوع ا ر، ا و، السيد الوز يل دش دة الصناعية ا الو

(Erum)  اع اع املستلزمات م ال م ة هو م ك اع املعلقات البالس م
لهيا شتغلو  يل مازال خصنا  سيج ا   .ال

ر،   السيد الوز
يجيو من  س مازال  ة، الصدف والس ريا، نقدر مازال حلدود السا

لق  ي ة، وهذا  ٔم ح ن  ستغربوش، اك ر، ما  ٔكد ليك، السيد الوز ن
ش  ٔنه ما ميك لينا  لنا كتكون ضعيفة، وكت اع املصنعني د ٔن املرونة م

د  توج تنافيس وما كتكوش وا عند  (la flexibilité)كون عند م
ٔو ال  ل املغرب  يوزعو دا يل  لنا، سواء ا يصدرو املصنعني د يل  ا
ش نقولو اللك اد ات ما  ة من املنت اصة يف مجمو ارج،    . ل

يل سبقوين لها  ل ا ٔمهية د ادي تعرفو ا لنقطة الثانية، وهنا  سبة  ل
شارن، يه الولوج ٕاىل العقار الصناعي، رمبا احلكومات  ة من املس مجمو

سرتاتيجية وذاك اع الرؤى  الش  السابقة اكن عندها ٕاشاكل م اليش 
ن بعض  ل املناطق الصناعية شبه املهجورة، لكن اك ة د ن مجمو كنلقاو اك
س  ل املثال ول ىل س ر  ٔخص  مة،  د  يل فهيا فرص  املناطق ا

ة   .احلرص ٕاقلمي جرسيف يف اجلهة الرشق
ر،  جلهة  3000السيد الوز تج  ٔكرب م سيج و ل ال صب قار د م
ل الزيتون ة د ٔخرى  الرشق لمناطق  مييش  ل جرسيف  يل الزيتون د ا
  .ش يتعلب ويتصدر

ٔنه خنرجو املنطقة  حلاح من هذا املنرب  ٕ ر، نطالبمك  ، السيد الوز
ل  طقة صناعية د ٔقرب وقت، وما كنقولوش م الصناعية جلرسيف يف 

جورة وٕامنا ممكن منشيو تدرجييا بـ  100 ش تبقى لنا  ار   20، بـ 10هك
دة هبذا إالقلمي ش ما نفلتوش هذه الفرص الصناعية الوا ار    .هك

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

ر   .الرد السيد الوز

ارة ة والت ر الصنا   :السيد وز
س،   السيد الرئ

ة  لمبتغى، حىت يف الصنا وعندك احلق إالدماج مازال ما وصلنا 
يل عند ٕادماج د ليه%25ل الغذائية ا شتغلو    .، وهذا مازال خصنا 

ة تصمميية، وحبال  ٔيضا ولت صنا ة عندك احلق، ولكن  ة الرتي الصنا
ريا، عندك احلق، ولكن  يل قليت السلس والصدايف كنجيبومه من  ا

ذ  يل اكينة م ة السلس ا ن صنا سنة يف  40ولينا كنصنعومه هنا واك
دة،  وا ة م ق كونو  (YKK)املغرب  ش  ش ما نقول لكش السمية، 

صفني   .م
لعقار الصناعي عندك احلق، جرسيف اكينة ٕاماكنيات  سبة  ل لثا، 
دة  مثر يف الناظور ويف و يل معروف يف جرسيف، مس مثر ا ن مس واك
ن  ٓخرن، واك مثرن  لو ومس ة د شتغلو معه لتقوية القدرات إالنتاج يل  ا

يل الزم حنو  ٔخرى ا ة، املدن الصغرية مدن  ات الرتي لو لها هذه الصنا
يل ميكن لها تقوي  شغيل وا سىن ال يل ك ام ا يل عندها يد  واملتوسطة ا

ل البالد   .التنافسية د
ٔشنو هو؟  ل إالدماج  ل إالدماج، املشلك د لمشلك د سبة  ل

ري  سيج  (les accessoires)مايش  ل إالدماج حىت يف ال املشلك د
سيج،  ر ال يل حتتاج تدو يل اكينة اليوم يف السوق ا راسو والتحوالت ا
ش خنلقو هاذ  وفقني  كونو م ليه وٕان شاء هللا  شتغلو  يل ك وهذا ا

سيج، خصين  80.000فرص الشغل،  يل عندي يف ال فرصة شغل ا
ٔحناء  خنلقها يف هذه الوالية، ونتوفقو، ٕان شاء هللا، خنلقوها مجيع يف لك 

  .ملكةامل

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ة ٕاىل  ٔسئ املو ل ا ٔنه اكن مربمج مضن هذه السلس د ٔشري ب
ارة سؤال حول  ة والت لغرف"قطاع الصنا ٔسايس  ، "مراجعة النظام ا

ميقراطي  ستوري ا ة ا ٔج بطلب من مجمو هذا السؤال مت ت
عي(   ).ج

ٔسئ ي ا هن ة ٕاىل هذا القطاع، وشكر السيد ٕاذن بذ   املو
ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة ر    .الوز

رة احلارضة  لسيدة الوز صاد واملالية ورحب  ق قل ٕاىل قطاع  ن
شرتايك  لفريق  سؤال  ة يف هذا إالطار  ٔسئ املدر معنا، وسهتل ا

ن"حول  د لمتقا عية  ج س ، "الوضعية املالية و فليتفضل السيد رئ
  .الفريق احملرتم

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتمة،   السيدة الوز
شغال معظم املوظفني  اليا يف املغرب ا د املتبع  يثري نظام التقا
ن مهنم ممن يقضون  د ل املتقا ني واخلواص، كام يثري غضب  العموم

اهتم خملصني لعملهم د  سنوات من ح صبح مر التقا ه، ف فانني ف وم
ٔساة سبة هلم م   .ل

عية  ج رة احملرتمة، عن التدابري املالية و سائلمك، السيدة الوز  
مع هذه الرشحية   .املمكن اختاذها 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

دة املوضوع،  ٔول و ل الفريق احلريك، جتمعه مع ا ٓخر د هناك سؤال 
دنقرت  كون جواب وا ش  دة، و ه دفعة وا   .ح طر

س الفريق احلريك س، رئ   .تفضل السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ديد، ويه  ىل مشارف إالفالس من  د  ٔن صناديق التقا يد  ٔ ا

الية ٕالنقاذها الت استع   .وضعية تتطلب تد
رة احملرتمة، عن تصور احلكومة  سائلمك، السيدة الوز يف هذا إالطار، 

الالهتا؟ د ومعاجلة اخ ٔنظمة التقا   ٕالصالح 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة،   السيدة الوز

لمنصة  دة، ٕاىل اكن ممكن جتي  ىل السؤالني دفعة وا لجواب  تفضلو 
اري   .ٔو اخ

صاد و  ق رة  اح، وز دية ف   :املاليةالسيدة 
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني   .شكرا السادة املس
يل هو  ٔمهية القصوى ا لتطرق لهاذ املوضوع ذي ا ٔوال،  شكرمك،  ك
ٔن الهدف هو  ة،  رس يل خصنا جنيو هبا  ات ا د وإالصال ٔنظمة التقا
د  ٔنظمة التقا ت املالية  ىل اسمترارية والتواز ضامن دميومة واحلفاظ 
د ولكن كذ  يل فالتقا ىل حقوق مجيع املنخرطني، الناس ا فاع 
اله غتنخرط يف  يل  ال ا ٔج ٔكرث من ذ ا شتغل، و يل مازال ك الناس ا
م يف  ٔنظمة عندها دور  ٔن هاذ ا ساوش ب سوق الشغل، كذ ما 
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صاد الوطين ق   .املسامهة الفعا يف متويل 
ا الت شخيص وضعية  د فهاذ الظرف الزمين، ولكن البد يصعاب  قا

ن  يف ما تتعرفو مجيعا فاك ٔنظمة  4من التذكري ببعض املعطيات،  ل ا د
يل اليوم مه  د"ا لتقا النظام امجلاعي ملنح رواتب "، "الصندوق املغريب 

د عي"، "التقا ج لضامن  يل " الصندوق املهين"و" الصندوق الوطين  ا
مكييل اخ  يق ميثل نظام  ياري لفائدة الناس يف القطاع اخلاص والعام، 

ء واملاء لكهر ب الوطين  ليني لبنك املغرب واملك ا   .مازال الصندوقني ا
سجمة  ن غياب رؤية م ٔن اك لهيا يه  يل ميكن نقولو  د ا مفنظومة التقا
ن  ن تبا لتايل اك رخيية، و راكامت  ة  اء هذا ن د، و لقطاع التقا
ن يف طرق  لها، وكذ تبا نظمة واحلاكمة د ٔ فإالطارات املؤسساتية ل

ٔنظم ن تفاوت بني ا ل هاذ الصناديق، اك شتغال د ة عن التدبري و ة ن
  .غياب العدا بني املنخرطني

سبة التغطية، اليوم عند تقريبا  ن كذ ضعف يف  ل  4.4اك د
ن ٕاال  د د واملستف ٔنظمة التقا سامهو فهاذ  يل ك ٔي  1.4الناس ا مليون 

اء به % 43 يل  ري ا ن الورش الك يفام تتعرفو اك شيطة،  من الساكنة ال
يل ما صاحب اجلال نرصه هللا،  ات ا لف د  كون توسيع هاذ التقا ش 

ستافدش مهنا اليوم   .ك
رو مبدى هشاشة هاذ  ش ما نطولش فاملؤرشات، ولكن الزم نذ

ت املالية، نعطي  روز العجز  2التواز رخي  ٔرقام، ف خيص  ل ا د
يرتاوح ما بني  ، ٕاذن راه وصل 2023و 2015إالجاميل حسب الصناديق 

يرتاوح ما بني  الوقت، كذ ياطات حىت هو  ح  2028رخي نفاذ 
  .2044و

لجنة الوطنية امللكفة  هيم ا ات  يل  لتوصيات ا ر كذ  نذ
د ات نظام التقا صال ٕ:  

ام لٕالصالح؛ - ظومة القطبني ٕاكطار   ٔوال، اعتبار م
رهتا؛ - عية، ذ ج  توسيع التغطية 
اسية لنظام - ات املق ات املعاشات املدنية يف ٕاطار وٕادراج إالصال

عي   .لطبع حوار اج
ايس يف  لمعاشات  2016اليوم، إالجنازات مت هاذ إالصالح املق

يل مقنا هبا اليوم  اسية ا ات املق ٔن هاذ إالصال املدنية، ولكن عند وعي ب
د، فمتت  ل التقا ٔنظمة د د إالصالح اكيف ل ش جنيو بوا ة  ري اكف

ية  كون عند رؤية وتصور حول املعايري دراسة تق ش  تنا اليوم  يل مك ا
لهيلكة  علقة  يل م ية ملنظومة القطبني اخلاص والعام، الس ا واجلوانب التق

يل ميكن لنا نعمتدوها اريوهات ا   .وكذ الس
ٔن مع مجيع الرشاكء  يل خصنا نطرق لها اليوم يه  ة ا ا ٔمه  الطبع،  ف

ٔمه القرارات يف  وبدا هاذ اليش يف ىل  ع  يل مت التوق عي، ا ج احلوار 
شتغلو  30 ٔن هذا ملف صعب وخصنا  شارو مجيع الرشاكء  ٔن  ريل،  ٔ

لمغاربة  لو هباذ امللف  ن واقع، خصنا نع ية، ولكن اك مجيع، اكينة دراسة تق

ش جنيو حبلول ظرو    .لكهم ي
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رةشكرا السيدة    .الوز

شرتايك، تفضل ب الفريق    .ٕاذن التعق

شار السيد يوسف ايذي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
، طبعا هو  وية يف بالد د يثري ٕاشاكالت ب ل التقا هاذ املوضوع د
ل  ٔوىل د ذ السنوات ا د م يل ام د التدبري يسء ا ل وا نتاج د

ٔنه يف مر  لص ستقالل،  ش تت و ما اكن من التارخي يف بالد ا
سامهو د، واكنو املوظفون ت ل التقا لها يف الصندوق د   .املساهامت د

الو  ادي يت يل  ل الناس ا ٔنه العدد د ٔزمة  يل وقعت ا يف الوقت ا
لهيا يف  يل حتدثمت  اسية ا ات املق د وىل مرتفع، ولينا يف إالصال ىل التقا

يل 2016 نوا د ل املتقا ٔزمت الوضعية د   . زادت 
شارو فهيا  ل هاذ الناس، تن اليوم، عند ٕاشاكل ثقايف يف النظرة د
ن ساال وقهتم، دار  د ٔنه حبال ٕاىل هاذ املتقا حكومة  ا مكجمتع،  اكملني اح
يل  لبالد وا صادية  ق يل كرتاعي الوضعية  ٔجرة ا ليه وتنلوحوه، ال  يل  ا

عية راعي احلج ج ة يف اخلدمات  شة، ال مصاح لكفة املع ل  م د
سط  ٔ يازية حىت يف  د حمتاج لها، ال ٕاجراءات ام يل املتقا والصحية ا
شطة الرتفهيية،  ٔ ىل الولوج ل ىل النقل العمويم، هنرضو  ٔمور، هنرضو  ا
ن حىت  ة ما اك ة يف السيا يازية لصاحل هاذ الف ىل إالجراءات ام هنرضو 

ٔزمة يف  ر به ا يل د ة، وجنيو اليوم بنفس املنطق ا دثو  2016ا ونت
ٔدي فهيا املوظف العمويم  ادي ي يد  ٔ لك ت يل  ات معيارية ا ىل ٕاصال

مثن   .ا
ٔنه إالصالح  ىل  لشغل  ميقراطية  درالية ا ا يف الف ، نعترب اح و

ه من نظرة طوي و  د البد ف ل التقا ل الصناديق د نظرة ٕاسرتاتيجية د
يل تعتق املوظف من هاذ إالشاكل   .ا

ىل  ازمة  ٔنه احلكومة  ل  افة د يل تمت يف الص رسيبات ا اليوم، ال
ساب املعاش،  سب يف ا ىل مراجعة املعدل احمل د و الرفع من سن التقا
د، خص  ىل التقا لني  ل املوظفني املق قي يف الصفوف د لق رعب حق

ج اتالوضوح، خص  ل هاذ الف ل املصاحل د اة د   .هتاد، خص املرا
رة   .شكرا السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ب لتعق شار من الفريق احلريك،    .اللكمة لمك، السيد املس
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ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارات،ٕاخواين امل  شارن واملس   س
شخيص  اء يف اللكمة د ال رة، رمبا  كام تتعريف، السيدة الوز
شخيص،  ك  ا مسعنا م د، اح ل التقا ٔنظمة د ل ا لوضعية د قي  احلق
ة  ل مجمو يل عرفهتا وكذ الرتاكامت د ك كذ إالشاكالت ا مسعنا م

ة، هذا لكه ما اك عاق يل يه م ل احلكومات ا الفد خ ه    .ن ف
امض،  ل  ل، واملستق ىل املستق هنرضو  رة،  اليوم، السيدة الوز
ٔن  د الرتدد  ه وا رة، اكن ف لمك، السيدة الوز م د ٔنه يف ال ىل اعتبار 
ادي  ٔنه  يل اكن تعهد  ٔوال ا مج احلكومة  ر ا بغينا  سناو، اح خصنا ن

لول مع الفرقاء ا د احللول ولكن  فقنيجيي بوا ٔنظمة م   .يل يف ا
يل  لجنة ا عتبار ا ن بعني  ذ رة، نعرفو واش وا بغينا، السيدة الوز
ل التوصيات، هاذ  ة د ات مبجمو يل  يل تقيص احلقائق ا اكنت تدارت ا
هلم هاذ اليش  ٔجر د قطعو هلم من ا الناس د تظلمو، هاذ الناس اكن ت

يل د، بغينا نعرفو شكون ا ل التقا لو، يه  د ٔعطاش احلق د اكن ما 
دا  بري  د التخوف  ة، اليوم هاذ الناس لكهم عندمه وا احلكومات املتعاق

ل لمستق ل احلكومة    .من الرؤية د
ة  ا تنعرفو الشفاف ة اليوم واح رة، يف هاذ القا بغينا، السيدة الوز

ذو ادي  دمك  رة، ما يش بو ش تتعاميل، السيدة الوز هاذ  والطريقة 
كونو واحضني، وهذه مايش  ش  املسؤولية، هذه مسؤولية امجليع، 
يل جنيو يف  ين ا اود  عية  رق لول  ل اليوم، ما بغيناش  مسؤولية د

ٔ  2028وال  2026 راعيو لهذه املس ين خصنا نعاودو  اود  لناس  ونقولو 
  . هذه

رة،  ، السيدة الوز لمك اكم ذو املسؤولية د ش تلقاو خصمك 
كون رشاكة  جعة لهاذ الناس، وهذا امللف خصو يتطوى وخصو  لول 
خوفني، وهللا جيازيك خبري، راه  اليا م ٔنه الناس راه  ة مع الناس،  ق حق
مك ثقة  لمك، عند ف تة د شاي هذا امللف هذا يتطوى ٕاال يف الوق ما ميك

د القضية، حىت  دا حىت الرشاكء، ونقول وا ادي تلقاي برية  الناس ما 
د  ل وا قي ود ٔن هاذ ملف حق امعة لهذا امللف هذا،  مهنم ٕاال اليد ا
ري لهذه البالد  ٔعطت اليشء الك ش اليوم  يل ما ميك متع ا الرشحية من ا
ا يف  شار ونقولو هلم راه اح هذه واليوم صايف سلينا هبم كام قال السيد املس

رو ادي ند يفاش  شوفو  رو، .. ٕاطار ك يفاش ند شوفو  ادي  ش  ما اكي
رو فهيم الصدقة، راه ما اكيناش صدقة، راه  ش تد اد هذا حق، وراه ما 
كون  هلم  هلم، وبغينا هذا احلق د يل يه حق د ة ا ا بغينا نعطيومه يش 
رة،  ن واحض، مايش بطريقة ملتوية وال هللا جيازيك خبري، السيدة الوز

ا تنعرفو العمل  ذوه بـاح ، بغينا هذا امللف هذا  ٕاذا اكنت .. د

ليه ة ختلت، ما بغينامكش ختاالو    .. احلكومات املتعاق
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ن رد؟  رة اك   السيدة الوز
رة ف تبقى من الوقت   .تفضلوا السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
شارنشكرا الساد   .ة املس

ن  ن، ولكن كام قلت اك د لمتقا ٔن الظروف صعبة  ا واعيني ب ٔوال، اح
ل مجيع الصناديق يف نفس  كون إالصالح د لتايل خص  تفاوت، و
يل مازال ما  ش حىت مغوض وما غنطويوش امللف ا الوقت، ما اكي

م نق شخيص و د ال ن وا ٔشنو قلنا لمك؟ قلنا اك التايل  حناهش، ف ومو ف
فقني  يل م دا ا م  ٔمر  ليه، وهذا بعدا  فقني  ا م شخيص واح هبذا ال

شخيص   .ىل ال
ية  ية، يه دراسة تق لتوصيات واكنت دراسة تق لجنة  نيا، قامت ا
ل  رباء دا ٔن عند  ٔوال، الصناديق ونتفقو،  اكن الزم وزارة املالية جتمع، 

حو هذا احلوار الصناديق، عند جتربة، عند واقع، واك ل ما نف لتايل ق ن 
ل الصناديق  ناع دا كون اق ه مع مجيع الرشاكء،  ا بصدد ف يل اح ا
ا  كونو اح ادي جنيو هبا  يل  ش هذه احللول ا ل وزارة املالية  ودا

ري حبلول لـ  لطبع ما بغيناش جنيو  كون معلية، و نعني هبا و سنوات  3مق
ٔو    .سنوات املق 4املق 

ه  كون عند تصور ف ا هو  اتق ىل  يل  ادي  40، 30ا سنة واش 
ل  ل د ل شوفو  40منشيو  ادي  ادي نتلكمو،  دة،  سنة دفعة وا

لتايل ٕان شاء هللا يف  ، و يل ميكن لنا نوصلو  يل معقول وا ٔشنو هو ا
ىل هاذ اليش ادي جنمتعو وشتغلو  ٔسابيع املق  م وال ا ٔ   .ا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔمر بـ  ٔخرى، ويتعلق ا ٔسئ  قل ٕاىل  هنا  3ون ٔسئ جتمع كذ ب
دة املوضوع، تتعلق بـ ٔسعار وحامية القدرة الرشائية "و ارتفاع ا

  ".لمواطنني
شرتايك لفريق  سؤال    .وسهتلها 

س   .تفضل السيد الرئ

شار    :بلقشورعبد السالم السيد املس
س   .شكرا السيد الرئ

ة  رة، حول التدابري وإالجراءات احلكوم لنا، السيدة الوز السؤال د
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لمواطنني ٔسعار وحامية القدرة الرشائية  الء ا ل حماربة  ٔ ذة من   .املت

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

عية ج ة العدا  مو   .السؤال املوايل 
شار   .تفضل السيد املس

شا حاميناملس   :ر السيد املصطفي ا
س   .نفس السؤال السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لفريق  دة املوضوع  هنا و ٔسئ اليت جتمع ب ري يف هذه ا ٔ السؤال ا
  .احلريك

س   .تفضل السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
رة   .شكرا السيدة الوز
ء جفت الس ٔل رفع القدر بعد الو س اء الغالء فصار املواطن ال  امء و
ه لطف ف ٔل ا س   .ولكن 

رة احملرتمة، حول احللول  سائلمك، السيدة الوز ٔساس  ىل هذا ا
لمواطنني   .العملية محلاية القدرة الرشائية 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لمنصة، عندك  رة  ل  9تفضلو السيدة الوز ل د ٔ قائق من  ا
دة املوضوع هنا و ٔسئ اليت جتمع ب ىل هذه ا   .اجلواب 

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل احلكومة،  ت تد ٔولو لمواطنني من  رتو حامية القدرة الرشائية  كام ذ

لها ٕاجراءات خمتل ٔ ذ من  ستقرار واليت تت هنا ت املتعلقة  فة، من ب
لمواطنني ىل هاذ القدرة الرشائية  لطبع  ٔسعار واحلفاظ    .ا

ول  ة من ا ىل غرار مجمو شهد  ٔن بالد  يد بداية  ٔ البد من الت
ٔزمة  عد  ائية، ف ة است د"ظرف ر "19-وف لتو متزي  ة  ، اليوم هاذ الظرف

 ، ٔورو ي تعرفه  ة من اجليوسيايس ا ىل مجمو ي اكن  تداعيات  وا
ٔو الطاقة  ول من القمح  ات ا اج بري من  اورة، جفزء  صادات ا ق
ات  لفه هذه الزنا ي  رانيا وروسيا، كذ الضغط ا ٔو اكن مصدرها هام 

ٔصبحت كتعرف  يل  لنفط واملواد الغذائية، ا ٔسواق العاملية  ىل ا
زام ري مسبوقة، و ات  شار ارتفا رتو السيد املس ة، وذ ت هاذ الظرف

ىل  ر سلبا  ٔ ساقطات املطرية، مما  ٔخر ال ب ت س ة وطنية  احملرتم بظرف
  .املومس الفال

ع مسمتر  ٔوال، بت ة الطارئة، تقوم احلكومة،  ة هاذ الظرف فلموا
ت  متون، ولكن كذ مستو ٔسواق ف خيص ا واصل حلاالت ا وم

ٔسعار، نتطرق  ف ا يل كتخرج بتك ن جلان ا لها ميكن من بعد، واك
متون  و ا راق ش نبقاو  اديني نضاعفو هاذ اجلهود  ٔسواق ومازالني  فا

ٔسعار   .وا
ددا من  ولية، فاختذ  ٔسعار ا لنظر ٕاىل اسمترار هاذ ارتفاع ا

ر هاذ إالجراءات س ٕاال ذ   :إالجراءات، ما فهيا 
رادات القمح ٔوال، ف خيص القمح،  فمت تعليق الرسوم امجلرية وٕا

ىل واردات القطاين وتطبيق  سمترار يف تعليق الرسوم امجلرية  الصلب، 
ىل الزبدة ٔدىن من الرسوم امجلرية    .احلد ا

ي تقريبا  لني فه مع القمح ا مليار درمه  7.3ف خيص التلكفة املتوقعة 
  .لهاذ السنة

ة نيف خيص املواد الطاق ٔن منزي بني نو يفام : ، فالبد  از البوطان 
ل  دا لسعر هاذ املادة، فاليوم تقريبا املعدل د م  ن ارتفاع   95كتعرفو اك

اصة بغاز  100ٔو  يل  ينة، فالتلكفة ا و يف الق يل كمتولها ا درمه ا
ٔكرث من  ٔي وزيدو 2022مليار لسنة  20البوطان يقدر يوصل تقريبا   ،

لو لهيا  كون التلكفة د ادي  يل  ل املليار، ٕاذن ٕاال  4كذ السكر ا د
ريل  ٔ ٓخر  ري صندوق املقاصة  ذينا  م  11.8ا ل املليار، ٕاذن ارتفاع  د

ه،    .، هذا ف خيص املقاصة2021مليار سنة  6دا ٕاذا قار
ٔخرى مة  ن ٕاجراءات   :ولكن كذ اك

يل تعطى ملهنيي ق مع ا ٔشنو  180: طاع النقلف خيص ا ٔلف عربة، 
ة فاملغرب كرتتفع  تو يل م ن مواد ا ٔن اك لرمغ من  ٔن  لو؟ هو  الهدف د
لنقل العمويم،  يلجؤو  يل  ل النقل، وكذ الناس ا ب التلكفة د س

رمه؛ ل ا و مليار د لكف ا ادي  يل  ن دفعتني ا التايل اك  ف
ٔن احلكومة قامت  ساوش كذ  ل املليار  6بتخصيص تقر ما ن د

ل املوظفني؛ ات د سوية الرتق رمه يف حتسني القدرة الرشائية ب  ا
ل  ة د ا كذ املعا يعانيو، عرف ٔن اكنو  ة  كذ دمع لقطاع السيا

ة  2هاذ القطاع،  ة السام ة بعد التوجهيات امللك مليار درمه، وقطاع الفال
رمه و 10ختصيص  ل ا رب  13ماليري د لمقاوالت  رمه  ل ا مليار د

)le remboursement ( ل الل يف شهر ) TVA(د د بيه  يل وا ا
رب ومت  ل هاذ ) le remboursement(دج  .مليار مجليع املقاوالت 13د

لها، يه  يل تتعرفوها، ولكن البد من التذكري د ا التدابري ا هاذي بع
ة صعبة عند مشلك فالرؤية د ٔزمة، ظرف سمتر هاذ ا ادي  ل حشال 

رهنو  ات الهشة، ولكن ما خصناش  لف ٔساسية  لمواد ا التايل كنتطرقو  ف
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يل يه امحلاية  ٔخرى ا ٔوارش الكربى ا و فا يل خص تقوم بيه ا هود ا ا
ر العمويم  س ة وكذ  ظومة التعلمي والص عية، يه ٕاصالح م ج

ا جمهو  يطلب م يل  وا ل ا   .دات كربى فاملزيانية د
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل اجلواب رة،    .شكرا، السيدة الوز

شرتايك، تفضل لفريق  ٔعطي اللكمة  بات، و لتعق قل    .ن

شار السيد عبد السالم بلقشور   :املس
رة   .شكرا السيدة الوز

ال من ٔي  سه ب قة ما تفضلمت بتقدميه ال ميكن تب ٔحوال هو فاحلق   . ا
ور  اص لوزارة املالية وا رتام  ر وا ا عند تقد ال اح ىل لك 
اد اليوم، ولعل تدبري وزارة  ذ سنوات مايش  يل تتقوم به وهذا م لها ا د
رسائل  ورو وتوصل املواطنني  احئة  لتحويالت املالية يف ٕاطار  املالية 

ة  ا ة والن هلم بذيك الرس ٔمورية نصية فالهواتف د ٔدت هاذيك امل ش ت
ت من صاحب اجلال نرصه هللا، يعين اكنت تتحظى دامئا وزارة  بتعل

اصة   .املالية مباكنة 
سمى  لمك اكن يف ٕاطار ما  رة، اجلواب د لكن اليوم، السيدة الوز
لحظية لكن مايش خمططات  ططات ا لحظية، ا السرتاتيجية ا

ا ميل ساءلنامك ح ٔنه اليوم اسرتاتيجية، اح ٔسعار،  الء ا ل  ول احملاربة د
وارث طبيعية  دي، وٕاىل اكنت  نه تصا ٔ ان  ٔسعار واملنحى ت الء ا ن  اك
لول  ىل  ال احلكومة  ساءلوك من  ٔننا ت دا مبعىن  ٔو بعد  دا 
ٔمن الطايق  سرتاتيجية ما يه ٕاال ا ، واحللول  ل بالد اسرتاتيجية د

 ٔ ٔمن الغذايئ وا ة؟ ... من املايئوا ٕاخل، مىت كتبقى عند هاذ التبعية الطاق
مج  ر ىل  لكمنا  ا  ليه " نور"واح نا مسعنا  يل ما معر بق سنوات ا

ستوردو  ة، ٕاىل مىت غتبقى عند هاذ التبعية الغذائية؟ ك ا حىت يش 
ستوردو ستوردو زيوت املائدة وستوردو احلبوب،  ة وك ت الزي ... النبا

  خل ٕاىل مىت؟إ 
ل املزيانية،  يل قدميت لينا اليوم يه حتويالت دا دا هاذ اليش ا ٕاذن 
ش نقصو  س احلكومة  ه من عند السيد رئ اك توج دا ٕاذا ٕاىل  يعين 

ر اليوم حتولوها لصندوق  195من هاذيك  س ل  يل عندمك د مليار ا
 c’est(تقين يعين املقاصة راه غتقومو هبا، يعين مايش ٕاجراء هذا ٕاجراء 

des écritures comptables( يل يه حماسباتية ال ت ا ا د الك ، وا
ىل  لكم  ٔ ت ا،  ٔم يل تت سرتاتيجية ا ة  ق ري، ولكن إالجراءات احلق
ٔمن الطايق  ٔمن الغذايئ وا ٔمن ف خيص الطاقة وف خيص ا ٓمان وا ا

ٔمن املايئ من عند هللا ٔمن املايئ، ا ا  وا انه وتعاىل ولكن حىت اح سب
رو جمهود يف هذا الباب   .خصنا ند

ٔننا رفعنا احلواجز امجلرية فهاذي وهاذي  ىل  لكمو  ٔننا اليوم ت ٔما 

مليار السنة املاضية،  6مليار يف صندوق املقاصة عوض  12وصلنا اليوم 
سط املغار  ٔ نا فهاذ إالخوان و د ف ٔي وا ه جمهود،  شوفش ف بة فهذا ما ك

ر هاذ اليش،  ر لينا هاذ اليش،  (un simple comptable)يقدر يد يد
سرتاتيجية؟ مايش  ٔشنو يه إالجراءات  ساءل احلكومة  ٔ ك ولكن 

ل اليوم لحظية د   .ا
و،  يل من بعد م ٓخر والعام ا ٔزمة العام اجلاي والعام ا كررت ا وٕاىل 

عو املقاصة  ر ون س ٔنه نوقفو  ىل القدرة معناه  ش نقدرو حنافظو 
اصب  يل يه غنفقدو م ادي نطيحو فاملشالك الكربى ا لتايل  الرشائية و
ٔشياء  ة وغنفقدو القدرة التنافسية وغنفقدو ا الشغل وغنفقدو إالنتاج
ٔنك  يل كنمتنا  ، وهذا ا لق الرثوة يف بالد يل كتقدر تضمن لينا  املهمة ا

جتاه وتط  لينا فهاذ  لية تعقيب  ة املستق ا يف ٕاطار السياسة احلكوم مئن
ال   .يف هذا ا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

عية ج ة العدا  مو ب    .اللكمة يف ٕاطار التعق
شار   .تفضل السيد املس

حامين شار السيد املصطفي ا   :املس
س،   السيد الرئ

ىل هاذ ال  رة،  اتشكرا، السيدة الوز   . توضي
شة ال حيتاج ٕاىل تقدمي دليل، فاملغاربة  ٔن إالقرار بغالء املع لكن رمغ 
ٔساسية  ٔرقام  ٔن نتوقف عند  ٔس  وون به لك يوم، فال ب حيسون به وك
خول يف تفاصيل كثرية  ة يف التخطيط ودون ا صادرة عن املندوبية السام

ورية لهذه املندوبية خبصوص شهر مار  رشة ا ا ال ث تقد س املنرصم، ح
ٔسعار مارس  ٔن املقارنة بني  ت ارتفاع  2021ومارس  2022ٔكدت  ٔثب

ٔكرث من  دة تصل ٕاىل  ز سهتالك،  مثان عند  ٔ ستداليل ل % 6الرمق 
ٔكرث من  2022الل شهر مارس  ٔمثان املواد الغذائية ب ، %10وارتفاع 

ٔكرث من  سبة  ٔسايس ب ملقارنة مع % 4وهو ما يعين مؤرش التضخم ا
  .2021شهر مارس 

لتقلبات السياسة  دات  ٔن نربر بعض هذه الز وٕاذا اكن من الطبيعي 
ريها من املربرات، فهذا التربر ال يعفي من  ولية واحلروب وورو و ا
ظومة املنافسة  يل مرتبط بعدم فعالية م رضورة إالقرار كذ بضعف دا

ٔدوات مراق ٔدوات يف السوق املغربية، وضعف  ة حرية التنافس وحمدودية 
اكرية واالتفاقات  ح ملنافسة وجماهبة املامرسات  ة املامرسات ا  مراق

  .والتواطؤات يف السوق
ٔزمة  ٔنه عند ا رة، وهو  ري مفهوم يف ردمك السيدة الوز ٓخر،  ٕاشاكل 

ٔسعار الرتفاع ل ان ما ننربي لتربر ذ  ٔسعار، رس يف  واشتداد ارتفاع ا
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بقاء  ٕ  ٔ رية نفا ٔ ٔسعار هبذه ا ني ترتاجع هذه ا ولية، لكن  ٔسواق ا ا
ملغرب ليه  ىل ما هو    .الوضع 

ىل صعوبة الوضعية  فق  ىل مستوى التدابري، وٕاذا اكن امجليع م و
ف الضغط  ل وختف لتد ٔدوات  كفي من ا رمت، ما  هيا، كام ذ فاحلكومة 

ٔرس والطبقات املتوسط الل سياسة جتمع بني ىل ا ة والفقرية، من 
الل التدابري السياسية  ٓين، من  ر ا ٔ الية ذات ا ستع إالجراءات 

ر املمتد ٔ ة ذات ا الل كذ التدابري إالصالح   .ومن 
اصة ٕاصدار املراسمي لوقف  ة و ٔداة الرضي ة احلكومة متت ا مفن 

ٔساسي ىل السلع ا فاء الرسوم امجلرية  ة املستوردة، تقليص رسوم اس
ٔسواق امجل اكخلرض والسمك، تقليص بعض الرسوم املفروضة  الولوج ٕاىل 
اص، وهذه إالجراءات ال  ٔش ىل قطاع نقل البضائع وا ىل احملروقات و
ٔن هذه إالجراءات  ، طاملا  و ىل املوازنة العامة  ٔهنا تؤر  ىل  ٔعتقد 

سهت شجيع  سهتالك، وعند  الك ميكن استغالل هذه شجع 
ىل القمية املضافة ل الرضيبة  ل عن طريق مداخ   .املداخ

مع  رسيع ا نية، ميكن يعين دمع هذه التدابري بواسطة  ة  من 
ٔرس  ستفادة من جتربة احلكومة السابقة يف ٕاطار دمع ا عي و ج

ٔزم ىل غرار ما عشناه يف  وروالهشة بواسطة حتويالت مالية رسيعة،    .ة 
  .وشكرا

رة ب سنديل هبا كتابة لمك السيدة الوز   .يق عنارص تعق

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

شار لفريق احلريك، تفضل السيد املس   .اللكمة 

ريس شار السيد عبد الرحامن ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

ٔخرى، السي ل ري مرة  ل هللا واحلمكة د رة، الربكة د دة الوز
قة وهاذ كذ إالجراءات  ل املغاربة يف احلق صاحب اجلال والصرب د
قة من إالجراءات اليوم، ٕاجراءات  ش ما نقللوشاي يف احلق يل درتو،  ا

لها ٔعطت الوقع د يل  دا وا مة  يل يه    .ا
 ٔ الش؟  رة،  وية، السيدة الوز نه مايش لكيش الناس ولكن اكنت ف

دمو  رو النقل، مايش لكيش الناس تي موظفني، مايش لكيش الناس تيد
ة، مايش لك الناس عندمه  لتايل هذه (les entreprises)يف السيا ، و

دمو عندها الناس ست ٔهنا ت فقني  يل م ة ا مو د ا ل وا   .ٕاجراءات د
ة ق كون ٕاجراءات حق ٔنه  رة،  يل متيش لهذاك  بغينا، السيدة الوز ا

لص  يل اكن تي دا ا سيط  لصو بـ  80ال درمه لبيدو الزيت، اليوم تي
ني جييهبا،  150 زيد، ما عندوش م يق  ر  دمه، وما بقاش عندو يك يد

هلم  ٔسعار د شويف ا ذ املواد القطنية، اليوم املواد القطنية بغيناك  اكن تيا
رة، هاذ اليش ر  اه ما ترنجعوهش لمك، هذا واقع، يفاش ولت، السيدة الوز

ل  ه ٕابداع، ومايش ٕابداع د اي، ولكن بغينا ف ني  نو م ارف والغالء راه 
لول، كام قال اليس عبد  يل ميكن لنا حنلو هبا، ال بغينا  الية ا لول 
 ، ٔم ادي نعطي بعض ا ىل املدى البعيد، و كون  يل ميكن  السالم، ا

يل ممكن رة، ا   :ذو هبا السيدة الوز
ٔنه تدارت  د بعض إالجراءات تدارت، هو  وف يف  -%40ميل اكن 

روشاي  الش اليوم ما ند سيري،  ل ال -%40: املقصود( %40املزيانية د
ة، من )  سيري كهنرض، وراه ممك ل ال ل  519يف املزيانية د مليار د

رمه ميكن لنا من  ل املشالك، -%40ا ة د وراه ما  ادي حنلو هبا مجمو
رة، وهذا ٕاجراء  ه السيدة الوز ش متيش معمك ف اد يل ما  اكيناش إالدارة ا
ل املاء، ومنيش عوض ما  لية د ل الت روه، ومييش القضية د ميكن لمك تد
ش جنيبو  ٔورانيا وروسيا  ل الشتاء تطيح عند  سناو الربكة د نبقاو ن

لهم خندمو هباذ  يل (les stations)القمح، ا برية ا اطق   عند وعند م
مثرو فهيا س   .دا ميكن لنا 

ا من هذه إالشاكليات،  يل ميكن لو خيرج اليا الترصف ا خصنا د 
د  قي مايش نبقاو اليوم وزايدون اكن وا ذايئ حق ٔمن  كون عند 
يل دارو سيد هللا ينرصو، مل ال نعاودو هذا الصندوق هذا؟  الصندوق ا

يل عندمه يتعاونو مع الناس املغاربة لكهم  ش يتعاونو، الناس ا ن  مستعد
ٔزمة كنعرفوها وميكن  اليا لكيش هذه ا يل ما عندمهش، راه اكينة  ا
يل بعاد  الية الناس ا لمناطق النائية، راه العدا ا رة نوصولو  السيدة الوز

يل ما ال ن املناطق ا شوفو؛ راه اك يل ك اش ما راه مايش يف هذا احملور ا ق
  .لك

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة هل هناك رد؟   السيدة الوز
رة   .تفضيل السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السادة املس
ٔزمة  ل هذه ا ىل املنطق د فقني  ا م يل نقدر نقول هو اح ٔوال، ا

ل خصه ٓنية اليوم، ولكن ما خصناش نقصو من الوثرية د جراءات  ٕ ر  ا تد
يل  ىل هاذ اليش والوقت ا ري نتفقو  ات الكربى، ما ميكن لنا  إالصال

ري  رو اليوم يه  يل كند ٔن هذه التدابري ا  des écritures(كتقول ب
comptables ( ٔن نقدرو نتخباو مورا ش نتفق معها،  امسح يل، ما ميك

 ٔ ٔننا ا ٔزمة هو  ات، فالتدبري السلمي لهذه ا زمة وما نقوموش هبذه إالصال
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ا  ىل املواطنني، واح يل ما ميكن لهاش حتيد العبء  جراءات ا ٕ جنيو 
ٔوراش  قص مهنا وخصنا نبقاو مسمترن يف هاذيك ا نو، ولكن ت ارف

س: الكربى ة، ولكن كذ  عية، التعلمي والص ج ر امحلاية 
ذينا من  ٔن اليوم ا صاد، مفا ميكن لمكش تقولو لنا ب ق ل  وإالقالع د

ٔن ش،  ٔزمة ما ميك سناو ا .. هذه البالصة وحطينا يف هذه البالصة وتن
ة يف مزيانية  س ت  ىل تواز مة يه خصنا نبقاو حمافظني  ٔخرى  ة  ا

لمس  ني  لمتويالت، مازال حمتا ني  ٔن مازال حمتا و  مثرن، وخص ا
ل صندوق النقد  شور د ن م ٔن اك و ب ة، وراك شف كون عند مصداق
د  ن وا ٔن اك اليا،  رو اليوم  يل تند يمثن هذا التدبري ا يل  ويل ا ا

)ciblage ( دو املواطنني لكهم، ولكن سا رهناش  دات، ما  ل املسا د
لنا معر  صادي واملزيانية د ق لنا  وفة، ولكن ما خصناش راه الواقع د

ل متني هبا يف املستق يل خصنا نبقاو  ٔوراش الكربى ا   .رهنو ا
ٔمثنة، ولكن هذاك .. نيا، ف خيص ن ارتفاع يف ا ٔن اك فقني ب ا م اح

ل  ٔمراك  %4التضخم د ٔور %8خصنا نقارنوه مع  ، %6.8، نقارنوه مع 
التايل هاذ  ىل اجليوب د %4ف ل املغاربة، ولكن راه راه عندها ضغط 

نو،  ارف املية، هذا واقع، راه لكنا  ٔزمة  املية ما كنربروش ب ٔزمة  ا يف  اح
لتايل ما  4% ها، و سبة معقو ٕاذا قار يبقى  ها  كثرية، ولكن ٕاذا قار

ىل هذه الوضعية غافلني  ا م ٔن راه اح   . ميكن لناش نقولو ب
ا بصد ىل املنافسة، فاح د مراجعة القانون واحلاكمة لكمتو كذ 

ل مرشوع  ىل هذا إالصالح د ٔسواق، فاحلكومة صادقت  ل ا د
دا جملسمك  ادي ميكن لنا جنيو  ٔسابيع املق  القانون، وٕان شاء هللا يف ا

ات قشو هذه إالصال ش    . املوقر 
مك املاء هو  ٔ ىل بعض املشاريع الهيلكية، بغيت نطم لكممت   ، كذ

ب ة، غميكن نعاودو النظر يف مشلك  لرشب وكذ الفال ري، املاء الصاحل 
ار البيضاء راه اعطيناه  لية يف ا لتايل مفرشوع الت يل بغينا، و ات ا املنتو
ل  عض املدن الكربى، هذا  اية ف ٔخرى  نطالقة، واكينني مشاريع 

يل  ل املاء، ا لمشلك د ش نتطرقو  د  سا ادي  يل  كون بري ا ادي 
ة  سرتاتيجية ٕان شاء هللا الفالح ىل  مة  د  د النتاجئ  عندو وا

ل   .فاملستق
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيد الوز

دة  لو ستقاليل  ٓخر تقدم به الفريق  قل ٕاىل سؤال  ٕاذن ن
ذة ٕالنقاذ الرشاكت من إالفال"والتعادلية، حول    ".سالتدابري املت

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد طارق الويداين   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة   .شكرا السيدة الوز
ذة ٕالنقاذ الرشاكت من إالفالس؟   ما يه التدابري املت

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رة اجلواب   .السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

ش   ار،السيد املس
ٔزمة  ذ  ة م سبة إالفالس، خصوصا فهاذ الظرف ىل  مك كتلكمو  ٔ ٔظن 
ن  ٔزمات واك ل ا ٔوال، مكشلك اكن ق د، خفصنا نظرو لهاذ املشلك  وف
يل  ٔن الزمالء د ٔظن  ضعف بعض املقاوالت، خصوص مهنا الصغرى، ف
ش  سرتاتيجيات القطاعية  ىل  تلفة لكمومك  ات ا فاحلكومة فالقطا

ل املقاوالت املغربية  سيج د   .شجعو ال
دد  انو املقاوالت الصغرية، واكن  ٔزمات  ل ا ة د لطبع، فهاذ الظرف
ش نتطرق  سمحش يل الوقت  دومه، ما  سا ش  ل إالجراءات  د
ف من  لمتويل والتخف ل الولوج  هيم لكهم ولكن ميكن لنا نتلكمو املشلك د

ل دد د ن  ت، فاك هيدف تقريبا  الضام يل  ر ا س ضامن  ات  املنتو
ل هاذ % 50لضامن  رشيد العرض د ادة الهيلكة،  ة ٕال من القروض املو

ش يلجؤو  و ونفرسوه مجليع املقاولني، التعاونيات  ش نقلصو م ت  الضام
ل الضامن   .لهاذ الوسائل د

شاط ٕاقالع املقاوالت الصغري  اف  ر بضامن است ، نذ دا، كذ ة 
يضمن  يل  دا% 95ا لمقاوالت الصغرية  ة    .من القروض املمنو

ل رشكة  يل مت يف " متويلمك"وجملس إالدارة د ٔن  5ا ر، عرف ب ينا
ني، وضامن  ٔوس ال مع ) relance(لرمغ اكن ضامن  ني، تفا عندمه سن

يل يقدر يوصل حىت  ات ا ل هاذ املنتو متديد د ٔزمة مت ا  3هاذ ا
ل املشالك، سنو  ني د يل مرت من سن دو هاذ الرشاكت ا سا ش  ات، 

لها وسمتر لعمل د رجع  هيا    .ش ميكن 
كون  ش  عي كذ  ج ، اكن قرارات فصندوق الضامن  كذ

)la suspension ( ة ال كذ مع هاذ الظرف ل بعض املساهامت، تفا د
يعاين مهنا املقاول يل    .ا

س اجل    :لسةالسيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ب شار يف ٕاطار التعق   .السيد املس

شار السيد طارق الويداين   :املس
ل مع  ه، البد من التفا ي قدم ىل اجلواب ا رة  شكر السيدة الوز

ه من معطيات ا ف   .ما 
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رة،    السيدة الوز
ل  رسعو الوثرية د ش نعاونومه، خصنا  لمقاوالت ٕاىل خصنا  سبة  ل

س هو بـ االٕ  د املنحى ل اديني فوا ٔن الرشاكت راه  ) 2TGV(جراءات، 
شكرو وزارة املالية  شكرو احلكومة وك ا ك ا اح ادية شوية، و واحلكومة 

ة ٔشغال العموم سبة ل ل يل دارو املسودة اجلديدة    .ووزارة التجهزي، ا

رة،   السيدة الوز
و هاذ اليش  ٔم ستقاليل، كن ا يف الفريق  انت اح رو، وقد  يل كتد ا

ٔزمات ل ا ل :  هاذ املقاوالت يف ثالثة د ٔوىل د ة ا ل املو ٔزمة د ا
ٔورانيا مع روسيا ل  ٔزمة د ة الثانية وا   .اجلاحئة، املو

يفلسو من  يل  ن رشاكت ا ات 2021واك  ، ات د يل  ، املسودة ا
ر الرجعي من  ٔ ري ا ن رشاك2021-10- 01ش تعزز  يل بداو ، اك ت ا

هلم من  يل مادرش 2021- 01-01إالفالس د الل احلكومة السابقة ا  ،
هلم  لمصري د لت الرشاكت  ٔن  لها،  ل الوالية د ٓخر د حىت ٕاجراء فا

ة  ك يعملو فاملواد البالس يل  وراسلنا جملس ) 3PVC(اكلرشاكت ا
ٔوىل والغرفة الثانية وراسلنا احل شارن، الغرفة ا كومة وحىت يش املس

ش والرشاكت راه فلسو فعال، ود راه القليل من الرشاكت  جواب ما اكي
ور دامني فهاذ السيك ني  ق يل    .ا

ورو  احئة  رة، تنضمنو صندوق تدبري  ا، السيدة الوز اح
ني"كـ س يف ما "ٕانعاش"و" ٔ ا بغينا  كفي، اح ، ولكن هاذ اليش ال 

رو  ٔول و) vaccin(تند سناو يش ) vaccin(ا الثاين والثالث ت
)vaccin (لهيم ىل ر ش يعاودو يوقفو    . ٓخر لهاذ الرشاكت 

لمك  ستقاليل كنمثنو هاذ النتاجئ د ا فالفريق  رة اح والسيدة الوز
ل ديون  ٔج رسعو هبم الوثرية كت اود  ش  ني"وبغينا يش حواجي  س ٔ "

سبة لـ "ٕانعاش"و ل ش  الرشاكت) la CNSS4(، و يل ما قدروش  ا
اللزتامات مع  ش يبقاو ) la CNSS(يفو  والرضيبة، خصنا نعاونومه 

ليناش الرشاكت  ٔن ٕاىل ما  شارو فاملارشيات،  ش  ٔوراق  عندمه ا
زييدو فإالفالس  شارو فاملارشيات راه ما غيقدروش خيدمو، ٕاذن  يبقاو 

ٔشغ ٔن ا ا ب هلم ورشدو العدد دالعامل، وعرف شلك د ة ت % 40ال العموم
ل اليد العام   .د

ا فشهر  ة، د اح لصفقات العموم سبة  ل ومازال وصلنا حىت  6و
ش، ٕاذن هاذ الرشاكت % 30 يل مازال ما تلونصا ة ا من الصفقات العموم

ل  رسعو فالوثرية د ش خيدمو، خصنا  دمو؟ راه ما عندمهش  ش غي
ة   .الصفقات العموم

س    :اجللسةالسيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

                                                 
2 Train à Grande Vitesse 
3 Polyvinyl Chloride 
4 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

د  رة بقات ليك وا   .نية 40السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
س  يل قام هبا السيد رئ ورية ا ريت  اود ذ يل  ٔوال، شكرا ا  ، ا بع
ٔننا نعاودو  ظور  ة، فاكن عند م ش نعاونو فالصفقات العموم احلكومة 

ٔن ٕاىل ما النظر فهاذ الصفقات ال ملشاريع الكربى،  ل ما نبارشو  ة ق عموم
ن  يل بغيت نقول هو اك ستافدوش مهنم، وا شارو فهيم ما  اكنوش ميكن 
ملقاوالت الصغرى  اصة  يل  د املنظومة ا ديد وغتجي وا د املنظور  وا
ٔقرب  يل اليس السكوري يف  ل د ا ليمك الزم يل غيقد دا ا والصغرية 

لمقاوالت الصغرى والصغرية وقت، ٕان ش تكرة  ش جنيو حبلول م اء هللا، 
  .دا

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

لسؤال السابع حول  قل  عية لفائدة املهنيني"ون ج ل امحلاية  ، "م
ٔحرار ه فريق التجمع الوطين ل   .يطر

س   .تفضل السيد الرئ

سور شار السيد مصطفى امل   :ياملس
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ران احملرتمان،   السيدان الوز
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ستفادة من  دة واليت تضمنت  داث املسامهة املهنية املو لقد مت ٕا
ٔم ٔوىل الت شمل يف املر ا عية لفائدة املهنيني، واليت س ج ني امحلاية 

ٔدية واجهبم  ه املهنيون بت ي قام ف ٔنه يف الوقت ا اري عن املرض، ٕاال  إالج
اله ٔ   .املايل تفاجؤو بعدم تفعيل املرشوع املشار ٕاليه 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ريا،  رش به املهنيون  ي است د ا ل هذا املرشوع الوا سائلمك عن م

ىل لون  ٔهنم مق ي طاملا انتظروه، س  ٔداء الواجب املايل املتعلق وا  
  .لسنة الثانية

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

رة اجلواب، تفضيل   .السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

22 

 )2022 ماي 17( 1443 شوال 16

شار احملرتم،   السيد املس
ج ل امحلاية  ري املليك د ٔن هاذ املرشوع الك قدو نقولو ب عية هو ف

دة،  ستافدو بنظام املسامهة املو يل ك لمهنيني، وهاذو ا دا  م  ل 
ل  ٔن اكنت بعض املساهامت ق لطبع اكن نوع من اخللل فالسنة املاضية 

ٔن املراسمي تقريبا  ٔظن  رش، اليوم  كونو املراسمي خرجت واكن ال  21ما 
ل ال  دد د لهيم احلكومة كتنظم  يل صادقت  ل املهنيني، مرسوم ا ات د ف

عية،  ج ة من هاذ التغطية  ق ن استفادة حق ر اك وابتداء من ينا
يل سامهو هبم البعض يف  ل لهاذوك املساهامت ا ن كذ  لتايل اك و

ل  2021  la(وما استافدوش من التغطية الصحية، ويف املنصات د
CNSS (ن تفسريات   .راه اك

ة  ا ين فرصة يف - ٔمه  ٔن  - هذا إالطار واعطيت ٔن نقولو اليوم ب هو 
يل يه خمتلفة، فهيا  200تقريبا  ات ا لو يف هذه الف س يل  ل الناس ا د

ه ندسني، ف ه    .. صناع تقليديني ف
شتغل مع املهن يف  ات احلكومة  ٔن مجيع القطا وبغيت نقول ب

دة نفرسو لها الصناع التقليد ات خص لك و ٔن الف لها  ات د يني القطا
ل مجيع  د التعبئة د ار، ولكن اكينة وا يل يف الوزارة امللكفة هبم، الت ا
ٔكرث من  عية، و ج لحامية  خلصوص الصندوق الوطين  ات و القطا
ستافدو  ادي يبداو  لو و س ادي ي يل  ٔن الوقت ا رو ب ، خصنا نذ ذ

دة، يل ج ة ا د املنظومة الص ستافدو بوا ٔكرث من ذ  لتايل  خصهم  و
ة ابتداء  ل الص ادي جيي هو ٕاصالح املنظومة د يل  ٔمه ا ن ورش  اك

ٔسابيع املق   .كذ من ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

رة ىل جواب السيدة الوز ب  شار التعق   .السيد املس

سوري شار السيد مصطفى امل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر    ة احملرتمة،السيدة الوز
سويفات،  عد عن ال ي ي ع والواحض، ا ىل هذا اجلواب املق ٔهنئك 
صاد واملالية ليل هنار رمغ هذه  ق شتغلون يف وزارة  مك  ٔ يد  ٔ وا
ل  ٔ ورو وال احلرب، من  الظروف واملشالك اليت مير هبا العامل، هاذ 

لت ذا  ٔيت تنف ي ي متعي املهم ا ة، تزنيل هذا الورش ا ة السام ت امللك عل
دمات  دة  ستفادة من  ة عريضة من املهنيني من  ث سميكن ف ح
ث نعترب هذا اجلواب  ىل امجليع، ح ٔفق تعمميها  ٔساسية يف  عية  اج
ٔجرٔة  ة  ٔن املراسمي التطبيق ىل املغاربة،  ٔلفوا الكذب  ن  ٔحسن رد 

ضيات خرجت معمك، وقد تضمهنا قانو ، و امحلد 2022ن املالية هذه املق
شمل حوايل  مك مواص تزنيل هذا  2.2س د، طالبني م مليون مستف

ىل  نا  ني خصوصا الصغار، وبعد مصادق ىل الفال الورش ليك يعمم 
ٔجرٔة النصوص التنظميية اخلاصة  ، يف انتظار  ل الفال قانون الس

د"بـ عي املو ج ل  اما"الس د ا ٔ ي يعد  ٔساسية ٕالجناح ، وا ت ا
ٔوىل ٕاىل تعممي التغطية الصحية  ة ا ر ي هيدف  هذا الورش، وا
شفائية  س ادل ٕاىل خمتلف اخلدمات  شلك  ومتكني املغاربة من الولوج 

ية احملددة دة الزم ٔج   .والطبية، وفق ا
رب مؤسساهتا  حكومة  نية و ود كغرف  ٔن تتاكثف  ا، جيب 

ٔ ة من  ٔجراء اخلاضعني لنظام العموم ري ا ات العامل  يق ف س  ل حتس
ل إالرساع يف  ٔ ايت من  دة ولنظام املقاول ا املسامهة املهنية املو
ات عريضة من املعنيني بنظام تعممي التغطية  ٔن هناك ف سجيل،  ال
دمات هذا النظام، سواء  ستفادة من  ات  يف ستوعبوا بعد  الصحية مل 

ٔو التعويض عن ف خيص الت شفائية،  س عويض عن اخلدمات الطبية و
لحظة،  حنن  دود ا ه ٕاىل  ات الزالت مل تنخرط ف ٔن ف واء،  ا
ىل تعممي  سهرون  مك س ٔ ٔحرار ب ل فريق التجمع الوطين ل واثقون دا

يق املهنيني ىل  عية  ج   . التغطية 
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شارش   . كرا السيد املس

رة، هل هناك رد؟ شكرا   .السيدة الوز
قل ٕاىل السؤال الثامن حول  ض املديونية"ن   ".السياسة املعمتدة لتخف

لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 
شار   .تفضل السيد املس

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
سرتات  ة؟ما يه  ف من املديونية اخلارج لتخف ة    يجية احلكوم

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

رة   .السيد الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ريتني  ٔ ني ا الل هذه السن ل املغرب  لطبع عرفت املديونية د
ل  دا، تقريبا د ام  ا  ٔو %11ارتفا جتة،  يل  د العجز ا ال، عن وا

ري مسبوق يف  ل  2021مزياين  ب  2021وكذ يف  %7.6د س
و هذه  ش نوا و  يل تقام هبا يف مزيانية ا هودات ا ة وكذ ا الظرف

لتايل اليوم خصنا نطرقو حللول  ٔزمات املتتالية،  لتدبري يف املدى ا
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ش ا ٔن مازال نع ٔوال  ٔزمة وكون عند القصري، هاذ املدى القصري 
ىل املدى املتوسط واملدى الطويل  .كذ تصور 

ل املزيانية وهو  ٓن خصنا نبقاو تدرجييا نزنلو من هاذ العجز د فا
مج احلكويم  يل فرسهنا سابقا، وعرف الرب لنا من هاذ التدابري ا الهدف د

اء يف قانون املالية لسنة  ت، كام  سيب يف التواز ن خفض  ، 2022فاك
يل  و وا يل مق د املديونية ذات فائدة ا ش نوجلو لوا ا  ادي متك يل  ا

ٔزمة و هذه ا ش نوا نا    .ادي متك
ٔكرث املدى املتوسط واملدى الطويل،  لمك هيم  ولكن ميكن السؤال د

هيا يل خصنا نتطرقو  ل إالجراءات ا ة د التايل مجمو   : ف
 اء الرضييب لطبع توسيع الو ل ٔوال  اء يف قانون إالطار د ، كام 

  الرضائب؛
 متويالت املبتكرة؛   كذ مواص تطور ا
  كون و حىت هو  ل امل اخلاص  حتسني مردودية ومداخ

؛ د سا ادي  يل  م ا   ورش 
 لمؤسسات؛ ٔكرث  ة  و وجنا   التحمك يف نفقات ا
 ر اخلاص س لطبع    .و

ب ن جمهود  الش اك ٔعامل وشجعوه هاذ اليش  اخ ا شجعو م ش  ري 
ش ننقص من هاذ  ا  ادي ميك يل  ٔن هذا ا ر اخلاص،  س ىل 

  .املديونية يف املدى املتوسط والطويل
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

شار ب، السيد املس   .التعق

ن زري شار السيد عز ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ة ملوازنة ماليهتا، بل  فعال، ٔ ٕاىل املديونية اخلارج اليوم لك دول العامل تل
جتها  ري  ك هتا  ول العظمى تفوق مديون ٔن ا ان  ٔح رى يف بعض ا
ديدة دا يف ٕاطار ٕاذن تيخص املناقشة  يل اخلام، وهاذي مفارقة  ا ا

ل  ر، و الس القة وثيقة  ة لها  لو، املديونية اخلارج اصب د ىل م تايل 
انب  ادي نتطرق من هنا من  ىل القدرة الرشائية، و الشغل وكذ 

ملديونية القهتا    .القدرة الرشائية و
ة حتملها  ات صاروخ ٔسعار الغاز واحملروقات عرفت ارتفا اليوم، 
ي اختذته احلكومة السابقة بتحرر  ة القرار ا ده، وذ ن املواطن و

ٔن صندوق املقاصة ٔسعار هذه املواد،  ب، مبربر  ب وال رق دون حس
ٔ ٕاىل املديونية، فال املواطن  لتايل تل  ، و ىل مزيانية ا ٔصبح يؤر 
ىل القدرة  ر كثريا  ٔ ر هذا القرار وال املديونية اخنفضت، بل  ٔ استفاد من 

ىل الطبقة الشغي خلصوص  لمواطنني    .الرشائية 
رم  ل البرتول اخلام الزال املواطن يؤدي فراق فاليوم، رمغ اخنفاض مثن 

ليه ح  14خنفاض، مثن الغازوال، والزال الغازوال بـ  درمه كام اكن 
ل  لشغل  140اكن مثن الربم حتاد املغريب  دوالر، لطاملا طالبنا يف فريق 

سهتالك  ض رمس  ىل احلكومة ختف ا  ٔسعار واقرتح ف ا ة وسق مبراق
يل وا ا ٔسعار، ولكن مل ا ني استقرار ا ىل القمية املضافة ٕاىل  لرضيبة 

اتنا مك القرتا ٓذا صاغية من حكوم   .جند 
ٔسعار؟ ر ارتفاع ا ٔ   مفن الراحب من 

ٔحصاب الوساطة، السامرسة مث  س املواطن العادي، فالراحب مه  فطبعا ل
رتفع رمق املعامالت، و ٔسعار  رتفاع ا ٔنه   ، و رتفع خزينة ا لتايل 

ٔفسد الفرضيات اليت تقدممت هبا يف مرشوع  ة، لك هذ  ل الرضي املداخ
من إالنتاج  2022، اكنت فرضيات مزيانية 2022قانون املالية لسنة 

لحبوب تناهز  يل  ا سهتالك الوطين من  8ا املليون طن، ب 
ٔن التوقعات احلالية لن تتعد 10احلبوب يفوق  ى هذه املليون طن، ٕاال 

  .املليون طن 3السنة 
ٔورانيا  ب احلرب بني روسيا و س ٔسعار احلبوب العاملية تضاعفت 

ٔوائل يف العامل،  ني واملصدرن ا ولتان تعدان من املنت الهند وهتان ا
ٔمهنا الغذايئ ر احلبوب لضامن    .اختذت قرار مبنع تصد

لمغاربة هل ستظل احلكومة تدمع ا ٔمن الغذايئ    حلبوب؟ ولضامن ا
لشغل، هل ستظل احلكومة  حتاد املغريب  وهذا سؤالنا يف فريق 
ٔساسية،  ي يعد من املواد الغذائية ا خلصوص القمح ا تدمع احلبوب و

لمغاربة؟ ىل القدرة الرشائية    وحتافظون 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ى الوقت هت   .ا
رة، هل هناك رد؟   السيدة الوز

هت  ٔخرى ٕان شاء هللا.. ى الوقت، فعال بقات  بعض الثواينا   .مرة 
لسؤال التاسع حول  قل  ري املؤداة لفائدة "ٕاذن ن يون  زايد ا

عي ج لضامن    ".الصندوق الوطين 
ٔحرار شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ   .اللكمة 

  .تفضل اليس عبد الرحامن

شار السيد موالي عبد ا ٔبليالاملس   :لرحامن 
س   .شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ري املؤداة،  عي  ج لضامن  زايد جحم ديون الصندوق الوطين  ٔمام 
اصة يف ظل  ٔمر؟ و سوية هاذ ا ة ل ٔو املرتق ٓنية  ٔشنو يه إالجراءات ا
ش  ر  ش يد سمحشاي لهاذ الصندوق  يل ما ك د الفراغ قانوين ا وا
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يون؟يتفاوض مع امل الص هاذ ا ل است ٔ   دينني ومع املقاوالت من 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة، اجلواب   .السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
ىل هاذ السؤال شار،    .شكرا، السيد املس

يل  ور ا ٔمهية قصوى، خصوصا ا ٔن عندو  ٔوال، خصنا نتطرقو ليه 
ل ) la CNSS(ه اليوم، كتقوم به كتقوم ب ادي تقوم به د فاملستق يل  وا

ل هاذ  ت املالية د لتايل التواز يل مت تعممي التغطية الصحية، و ا
ىل هاذ  رشف  ٔمهية قصوى واليوم وزارة املالية ك الصندوق عندها 

  .املؤسسة وغتطرق لهاذ املوضوع
ن  لمك اك   :ٔسئ 2فالسؤال د

الش  ن ٔوال،  هيا، اك ٔخرات املهمة؟ وخصنا نتطرقو  ن هاذ الت اك
يل  ة ا لتايل ما عندهاش إالماكنيات، واكينة ظرف يل كتعاين و رشاكت ا

ن ) la CNSS(كتربر هاذ اليش و ات حبلول، واك هيا و تطرقت 
يل مايش ما  د العدد ا ذات وا يل ما ا ٔكرث ا مقاوالت ميكن مايش يه ا

ل يل ما ميكن لناش نتفقو  زيدو من الرصامة فالرشاكت ا هيا، هاذيك خصنا 
ش هذاك ٔد ٓخر ميكن خصنا نتطرقو ليه فـ.. كت يل ..هذا موضوع  ، ولكن ا

ة خص  ة فالظرف رتمش ) la CNSS(عندو معا يل ما كت لول ا تلقى 
ٔخرى لول  ش الواجب هذا خص  ٔد   .القوانني وما كت

ن اليوم ابتداء من سنة ٔكرث من 2022 فهاذ املنطق اك ن ٕادماج  ، اك
ش  100 الل هاذ السنة، ونفس الرمق السنة املق  لتحصيل  ملكف 

ىل هاذ اليش دو الصندوق    .سا
ادي يتطرح كذ  يل  رتو خص ٕاصالح فالقانون ا ،  ذ كذ
ل هاذ  كون ٕاصالح د ش  وجنيو به ٕان شاء هللا، وشارومك فهاذ التصور 

ل    ).la CNSS(املنظومة د

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

شار؟ ب السيد املس   هل من تعق

ٔبليال شار السيد موالي عبد الرحامن    :املس
رة   .شكرا السيدة الوز

ل ٕاحلاق هاذ الصندوق،  ٔوال، كنمثنو ذاك القرار د ا  قة اح هو فاحلق
 ٔ ة من ا مو صاد واملالية  ق سباب، ميكن ما هاذ املؤسسة بوزارة 

روها ش نذ سعشاي الوقت    .ي
يقوم به هاذ الصندوق والعاملني به،  يل  ور احملوري ا نيا، كنمثنو ا و

رة  -اصة فالوقت الراهن، وميكن لنا جنزمو  يل قلتو السيدة الوز  - حبال ا
وقفة  عية م ج ٔو امحلاية  ظومة التغطية  زال وٕاجناح م م من ٕا ٔن جزء  ب

ٔنه حنن ىل يظهر يل ب ة احلمتية  لن ىل العاملني هبا، و  هاذ املؤسسة و
هيا الظروف  دو هاذ املؤسسة ونوفرو  سا ش  اليوم مسؤولني وملزمني 
ل  ٔ د يل قلتو املس شتغال، ومن بني هاذ الظروف حبال ا ل  د

شتغل بيه يل ك   .مراجعة النظام القانوين ا
ٔ قة هاذ املس ل وفاحلق الصه"، هاذ املوضوع د هو " البايق است

د  هيم وا عي، ولكن  ج ري صندوق الضامن  هيميش  موضوع ما 
ل الرضائب،  ٔخرى، مهنم إالدارات د ة ا ل املؤسسات العموم ة د مو ا

ٓخره   .اخلزينة العامة ٕاىل 
ل احللول ة د مو د ا ن وا ظري اك ٔ ف ش حنلو هاذ املشلك،    :و

كون  ل هاذ الصندوق خص  ن د كون ا ٔوال، خص  ٔول،  احلل ا
ي ما بني  د احلوار توا ىل وا ين  ه وم الغ ف ري م ادل وموضوعي و
يون  برية من ا سبة  د ال ٔن اكن وا املؤسسة وما بني املقاوالت، وهذا 

ة؛   يه موضوع املناز
ال ست يون نيا، خصنا نغلبو الطريق احليب ف يتعلق  ص هاذ ا

ات؛ سوية املناز   وف يتعلق ب
ر  لمد ة  ة، خصنا نعطيو الصالح د الصالح لثا، خصنا نعطيو وا
ٔداء ومن  سهيالت فا ش يعطي  العام لهاذ الصندوق وملن ينوب عنه 
ىل  لغرامات والفوائد  ح ٕاعفاءات ف يتعلق  ل م ٔ د اهتم هاذ املس ب

دة ىل  ا  لس حسب لك  ل ا ظروشاي هذاك القرار د ، وما ن
و مجيع  ستافد م يل ك ة معينة وا د الظرف يكون مرتبط بوا يل  إالداري ا
ا بغينا جنعلو  ستحقشاي، اح يل ما ك ستحق وا يل ك املقاوالت، سواء ا
يل  ٔصيل ا ٔصيل قانوين وت د الت ل دامئ وكون عندو وا هاذ احلل هذا 

د النوع د سمتراريةيعطي وا   .ل 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة هل هناك رد؟   السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
  .شكرا

ٔن هاذ  شار احملرتم، هو  اء به السيد املس مثينا ملا  ري نقول  بغيت 
يون تقريبا  ل ا  ce sont des pénalité de)مهنم % 60احلجم د

retard) لتايل ٕاال رسعنا هباذ القانون وهباذ إالجراءات، ميكن غيخفف ، و
ٔطر  ر العام وا يل عندها هاذ املشالك وغميكن املد ىل الرشاكت ا كذ 
ٔديو فالوقت الالزم هاذيك وجنودو  ش ي دو الرشاكت  سا حىت هوما 

ل هاذ املؤسسة   .التحصيل د



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

25 

 )2022 ماي 17( 1443 شوال 16

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة شكرا السيدة   .الوز

لسؤال العارش حول  قل  ري املهيلك"ن صاد  ق   ".ٕادماج وتنظمي 
ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د املس ٔ ٔعطي اللكمة    .و

س تفضل   .السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،ا   لسيدات والسادة املس
رة احملرتمة، عن مقاربة احلكومة ملعاجلة ٕاشاكلية  سائلمك، السيدة الوز

ري املهيلك؟   ٕادماج وتنظمي القطاع 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

رة اجلواب   .السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ىل   . هاذ السؤالشكرمك 
يلك، ولكن  ري  ٔن  لضبط،  ري املهيلك ما كنعرفوش  القطاع 
ٔزمة،  الل هاذ ا اه  صاد وشف ٔمهية فاالق د ا ٔن عندو وا عند توقع ب
ٔهنم ما  شار، ب ريت السيد املس يفام ذ انو  ل الناس  زاف د يل  الوقت ا

ش يف  خرطي ش يك نوصلو هلم) la CNSS(م لتايل وال ما عند ، و
ادي  لتغطية الصحية،  ٕالضافة  عية  ج ل امحلاية  ٔن الورش د كنظن ب

دا لهيلكة هاذ القطاع م  ور  د ا   .كون عندو وا
ر  لتايل كهنين السيد الوز ش نصنفو هاذ الرشاكت، و ا  ٔوال، غميك

اب هاذ  يل  ة"ا ل الفال ل الوطين د ل الوطين "، كذ "الس الس
لتايل " ل الصناع التقليدينيد ور، و د ا يل تفعل اليوم، عندو وا ا

يل  د القطاع الوزاري ا ل، لوا د الس ادي يلجؤو لوا ل الناس  زاف د
هلم، واش غميكن هلم يعملو كذ  ات د ش يعرفو الواج ادي ميكهنم 

  ..فهاذ
عي  ج صاد  ق ة التقليدية وكذ  رت قطاع الصنا فذ

هيم و  ادي نتطرقو  يل  دا ا مة  ز  ٔهنم راك التضامين، كنظن ب
شو من  يع يل  ل الناس ا ديد د ٔن هناك  ل القطاع،  فإالسرتاتيجية د
يل كتجي هبم  ستافدوش من مجيع إالجراءات ا ات، ما ك هاذ القطا

د كون عندمه وا ، وخص  و اصة هبم.. ا   .كون ٕاسرتاتيجية 

ر كذ والزم ٔفضلية الوطنية ذ ل تفعيل ا رو من ق يل ذ يل ا الء د
ل هاذ املقاولني  شاط د د ال كون وا ٔن خص  لهاذ الرشاكت، 

اتيني   .وتعاونيات املقاولني ا
اتيني،  يل ختص املقاوالت ا ٔرقام ا ري بعض ا يل ميكن لنا نقول  ا

ٔرقام، تقريب دا يف ا م  د التطور  ن وا شوفو اليوم اك  430.000ا ت
يل  ايت، وهذا رمق ا لمقاول ا ل الوطين  خنراط يف الس طلب يف 
ادي  خنراط حبال ٕاىل  شوفو  ٔن ت خرطوش  شجع، اكنوا الناس ما ت ت
ستفدو  ان هلم  ش خيلصو الرضيبة، اليوم ت ادي  ش  كون عندمه 

س نع دة  ا يف وثرية ج ٔن اح لتايل تنظن ب ٔخرى، و ٔشياء  اجلو هاذ ب
ري املهيلك   .القطاع 

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

س لفريق احملرتم، تفضل السيد الرئ ب    .ٕاذن التعق

شار السيد امخلار املرابط   :املس
مك ىل جوا رة احملرتمة،    .شكرا، السيدة الوز

لهيا صاحب اجلال دمحم رب   يعين هاذ إالشاكلية هاذي كام تتعرفو اكن 
، 2020يوليوز  29السادس نرصه هللا بوضوح يف خطاب العرش بتارخي 

شفت  ري املهيلك يعترب من النواقص اليت  ٔن جحم القطاع  ٔشار ٕاىل  ث  ح
احئة  شار  ٔزمة الصحية النامجة عن ان د"عهنا ا ٔنه "19- وف ىل  ، مؤكدا 

رمت، رافع عية، كام ذ ج شلك تعممي التغطية  ٔن  غي  ة الندماج كذ ي
صادي الوطين ق سيج  ري املهيلك يف ال   .القطاع 

د الرشاحئ  ري املنظمة متكن وا صادية  ق شطة  ٔ ٔن هاذ ا حصيح 
 ، ش والهروب طبعا من البطا لع واسعة من الساكنة من ٕاجياد مصدر 
ىل  اهدة  ذ تنصيهبا تعمل  ٔن احلكومة م ٔمام هاذ الوضع جند ب ولكن 

ىل احل ت عن السياسات البحث  رت دية حلل املشالك اليت  لول ا
ق نتاجئ ملموسة ري املهيلك، دون حتق   .السابقة املربجمة حملاربة القطاع 

ٔهنا  ا احلكومة املوقرة احلالية من ش ططات اليت تقرت ٔن ا ا، نعتقد ب
منية  شغيل العشوايئ يف  ا ال ٔعطاب اليت حيد ىل جتاوز اكفة ا د  سا ٔن 

مج  ر خلصوص مبا مت تزني يف ٕاطار  ر  صاد الوطين، ونذ " فرصة"ق
سامه دون  دا  جما وا ر ي نعتربه  اميل مشاريع الشباب، وا بة  ملوا

عية ج ل مشالكهم  صادية و ق   .شك يف فك عزهتم 
قه من  ٔن ما تصبو ٕاليه احلكومة لتحق ل لك ارتياح ب س ٔننا  كام 

رب ٔهداف ن اراهتم  ر  روم ٕانقاذ كذ الشباب الراغبني يف اس  ،
ايت، سيعزز هذا لك  صادية، يف ٕاطار نظام املقاول ا ق شطة  ٔ ا
ستفادة من  يد ٕاماكنية  ٔ لك ت ، وسمينحهم كذ  سيج املقاواليت بب ال

دهتا احلكومة ٔ متتعون هبا يف ٕاطار الربامج اليت  يازات، س   .دة ام
ٔمهها، و  رز  ٔ ٔن  ارة  ة والت لصنا ر امللكف  لسيد الوز لقد سبق 
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ل املثال ىل س ر مهنا    :نذ
متويل؛ - 1 سهيل الولوج ٕاىل ا لية    تعزز 
  إالنعاش، اقرتاح خمطط لٕالنعاش الصناعي؛ - 2
طط إالنعاش  - 3 بة  ديد من الربامج املوا ل  ٕاطالق ج

مج اجلديد، تطو  ل الرب صادي، م رامج ق ٔخرض،  منو ا ر ا
ل  مج د شئة مث الرب   ".نواة"تطور كذ مقاو 

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
  السادة الوزراء احملرتمون،

ٔمهية  د ا ال يتعني ٕايالء وا لحكومة يف هذا ا هود اجلبار  ىل ا و
ٔفراد اصة الٕ  شطة وا ٔ بة وحتفزي انتقال ا ري املهيلك وموا دماج القطاع 

ٔو خشص معنوي مبا يعين  ري املنظم حنو رشاكة فردية  لني يف القطاع  الفا
  ..ذ

س   .شكرا السيد الرئ

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

رة رة.. السيدة الوز   .شكرا السيدة الوز
قل معك ٕاىل ا ري يتعلق ن ٔ ل ا لسؤال احلادي عرش وهو ما ق

  ".حامية املنتوج الوطين ودمع القدرة الرشائية"بـ
حتاد العام ملقاوالت  شارن من فريق  د املس ٔ ٔعطي اللكمة 

  .املغرب
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد دمحم معوري   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،السيدة و 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ذة محلاية املنتوج الوطين  رة، عن إالجراءات املت سائلمك، السيدة الوز

  .ودمع القدرة الرشائية

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رة اجلواب، تفضيل   .السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ل التدابري محلاية املنتوج الوطين كتمتثل ة د ن مجمو   :اك
  لمقاوالت الوطنية، ففهاذ فضلية الوطنية  ٔ لية ل ٔوال، يف وضع 

فس هاذ % 15إالطار كتضاف  بية ف ٔج لرشاكت ا تقريبا 
ٔفضلية؛ ش تعطى هاذ ا   الصفقات 

  شجيع ات كذ  رب حامية الصنا اسهتالك املنتوج الوطين 
  احمللية؛
  دة يف الرفع يف الرسوم امجلرية من % 40ٕاىل  25ومت كذ الز

ات اجلاهزة؛   يف استرياد املنتو
  ٔن هنا ريا، هذا مكثال وكنظن ب ات التبادل احلر مع  ومراجعة اتفاق

ىل املنتوج الوطين ودمع كذ اس  فاع  ٔن خص ا ني ب ايق يت
ات احمللية   .لتحسني جودة املنتو

ىل  ىل املنتوج الوطين وكذ  لمك تتقولو خص حنافظو  فالسؤال د
ل  كون تنافسية د ش  ٔخرى  لتايل خص تدابري  القدرة الرشائية، و
م  ه ىل القدرة الرشائية، وهنا خص  نا حنافظو  املنتوج الوطين ٕاىل ج

رشي مفوا لرٔسامل ال  la recherche et(ضيع التكون، فاالبتاكر ٔوال 
développement ( هيا ومجيع دا  م  كون متويل  حىت يه خص 

ٔعامل، وكون عند مقاوالت  اخ ا اصة بتجويد م يل  ٔخرى ا التدابري ا
ش  ىل املدى الطويل  ٔن خصنا نفكرو  ل،  ذات املستوى فاملستق

ج ش ت ليا،  كونو هاذ املؤسسات الكف  يل صاحل دا د املنتوج ا وا
وسي لتمنية  منوذج التمنوي اجلديد  اء فا ٔنه كذ  ر  لتصد وكذ قابل 

صاد املغريب   .ق
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

شار احملرتم لسيد املس ب    .اللكمة يف ٕاطار التعق

شار السيد دمحم معوري   :املس
مك القمئشكرمك، السيدة  ىل جوا رة،    .الوز

ٕالجراءات اليت اختذهتا احلكومة يف  ٔن ننوه  وهبذه املناسبة، البد 
لمواطنني  ىل القدرة الرشائية  ة احلالية واليت اكن لها وقع ٕاجيايب  الظرف
ٔؤكد  ٔن  ٔود  ٔسعار، كام  ىل مستوى ا برية  الت دون وقوع صدمات  و

حتاد العام ملقاوالت امل ٔن  لمقاوالت ىل  غرب ومن موقعه كتجمع 
لمواطن وبدمع لك إالجراءات  املواطنة ما ف ينادي بدمع القدرة الرشائية 

ال   .اليت تدفع يف هذا ا

رة احملرتمة،   السيدة الوز
سرتاتيجيته الصناعية  ايس بفضل  لقد استطاع املغرب يف وقت ق

املي وتنافسية   ظومة صناعية ذات مستوى  برية متزيها جودة تطور م
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املعرتف هبا دوليا، هاته العالمة اليت تعد قاطرة " صنع يف املغرب"
سباته الصناعية وتطور  ل، واليت سمتكن املغرب من تقوية مك لمستق

ر ب رائد يف التصد   .سوق حميل قوي وتنافيس وتوسيع ماكنته 
حتاد العام ملقاوالت املغرب ن دعو احلكومة ويف هذا إالطار، فٕاننا يف 

ٔربع رافعات محلاية املنتوج الوطين ٔولية    :ٕاىل ٕاعطاء ا
ٔكرث تنافسية  - صادي القامئ حبيث يصبح  ق سيج  ٔوال، حتديث ال

ة؛   وٕانتاج
ديدة؛ - ارات  شطة و ٔ ال    التنويع الصناعي ٕالد
ندماج احمليل يف صناعتنا  - رتقاء مبعدل  دة القمية املضافة و ز

  .ات املغربيةوتقوية الصادر 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
الل دمع  لمنتوج الوطين من  عتبار  ىل رد  ٕان الرهان اليوم معقود 
حتاد العام ملقاوالت  ه وطنيا ودوليا، ويف هذا إالطار فٕاننا يف  تنافس

رة احملرتمة، ما ييل مك، السيدة الوز ٔمل م  :املغرب ن
خراج  - ٕ رسيع  س "ٔوال، ال ثاق   ؛"رم
ري املهيلك؛ - ة تنايم القطاع   موا
رة  - ليه السيدة الوز لمت  ٔق ة التبادل احلر كام  ادة النظر يف اتفاق ٕا

مك؛  وقلمت يف جوا
ٔدى ٕاىل  - ي  ٔمر ا ٔولية، ا دم توفر املواد ا معاجلة ٕاشاكلية ندرة و

ٔسعار؛ بري يف ا  ارتفاع 
مج  - ر ن من  د رة املستف بريا، ا" فرصة"توسيع دا اال  ي لقي ٕاق

دد الطلبات  ٔن   .الف 10ٔلف ب العرض اكن  150حبيث 

الل  ر من  س شجيع  و يف  وال يفوتين التنويه مبجهودات ا
هودات اليت  ٔننا نتو من القطاع البنيك مضاعفة ا ري  صناديق الضامن، 

رية س  .يبذلها يف دمع املبادرات واملشاريع 
مك، ويف  حتاد العام ملقوالت املغرب ننوه مبجهودا ري فٕاننا يف  ٔ ا

رة، وندمع احلكومة يف لك ما يتعلق حبامية القدرة الرشائية  السيدة الوز
 ، ال امل لهيا  ات اليت حرص  لتو وحامية املنتوج الوطين، طبقا 

ىل توجهيها يف العديد من املناسبات   .حفظه هللا، 
  .وشكرا

س اجللسةالسيد ر    :ئ
شار   .شكرا السيد املس

رة هل هناك رد؟    السيدة الوز
د  ..تفضيل، بقى  وا

  

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
ل املقاوالت يف  ن رغبة د ٔن اك د الفكرة ب ىل وا ركز  ري  بغيت 
ملشاريع  يل تتلكف  مثرو، فاكينة اخللية ا ٔكرث وس جو  ٔهنم ي املغرب 

ٔول لتعويض الوا مليار درمه، واليوم بفضل  32ردات، اكن الهدف يف ا
ٔكرث  ادي نوصلو  لجنة  ات لهاذ ا يل  مليار درمه،  50هاذ املشاريع ا

ٔن عند الكفاءات وعند رغبة يف  ىل  ر، كذ ف وهذا تيدل  س
ري، ولكن تدل كذ"فرصة"خيص  ك ٔن الشباب  ، املقاوالت الصغرية 

رحىت مه عن س   .دمه رغبة يف 
سمتر يف هاذ  ٔنه يبقى  لقطاع اخلاص  كون نداء  ش  فهذا فرصة 
رسع مبيثاق  ادي  ٔعامل و اخ ا الوثرية، واحلكومة كذ خصها توفر م
يل  ل التنقل الطايق ا ٔخرى ٕاكسرتاتيجية د ر، وكذ مؤهالت  س

شارك يف تنافسية املق ادي    ..اوالت واملنتوجحىت هو جيي حبلول، و

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ري يف هذه اجللسة، يتعلق بـ  ٔ قل ٕاىل السؤال ا د "ون ملف التقا
لهيدرواكربورات واملعادن ب الوطين    ".ملك

سط  ملغرب ل لشغالني  حتاد العام  شارة، من  تفضيل، السيدة املس
  .السؤال

ة  ي شارة السيدة ف لاملس   :خور
س   .شكرا السيد الرئ

ب الوطين  دي املك قا ٔسباب مجود ٕاصالح ملف م عن 
رة سائلمك السيدة الوز   .لهيدرواكربورات واملعادن، 

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لجواب رة    .اللكمة لمك السيدة الوز

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
ش   .ارةشكرا السيدة املس

لهيدرواكربورات واملعادن بتقدمي اقرتاح ٕاىل  ب الوطين  فقام املك
لس إالداري املنعقد يف  ر  15ا هيدف ٕاىل طلب مراجعة  2020ينا

لها من  سبة د ل الرفع من ال ٔ سبة املسامهة يف نظام املعاشات، من 
ري ومن % 6ٕاىل % 3 ٔ مكسامهة % 14.8ٕاىل % 10.8مكسامهة ا

ىل هذااملشغل، م   .فقني 
ب خيضعون ف يتعلق بنظام  ديم املك ٔن مست وجتدر إالشارة ٕاىل 

د لتقا   .املعاشات ٕاىل الصندوق املهين املغريب 
ب ال يؤدون ٕاال  دمو املك ري % 3يف هذا الصدد، مفست ٔ مكسامهة ا



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

28 

 )2022 ماي 17( 1443 شوال 16

ب % 6عوض  مكسامهة % 3املطبقة من طرف الصندوق ويتحمل املك
ة   .ٕاضاف

ٔن استفادوا ووجب التذكري  ب سبق هلم  ديم املك ٔن مست كذ 
ٔمني هناية اخلدمة بقمية ٕاجاملية تبلغ  ائية عبارة عن ت ة است  207من م

ر  دال 2009مليون درمه يف ينا س سبة  ٔن  ب يعترب  ٔن املك ، ٕاال 
ٔن  ث  بة، ح ة املوا اليا ملراق ب خيضع  لتايل فٕان املك قى ضعيفة، و ت

س  ل الرفع من  لس إالداري د ىل ا بة هذه املساهامت خصها حتال 
يل مت يف  ب ا ر  15املك ب 2020ينا ىل طلب املك لس  ، وافق هذا ا

لهيا كذ من  وافق  كون م يل  ٔصدر توصية، ولكن خص الصيغة ا و
ل  لس إالداري د شتغل مع ا يل ك ل املالية، ا ل الوزارة د املصاحل د

ب يف ها   .ذ امللفاملك
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

شارة ب، تفضيل السيدة املس   .ٕاذن يف ٕاطار التعق

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
ٔن جندد التنويه  ملغرب ٕاال  لشغالني  حتاد العام  نا يف فريق  ال ميك

لهيدرواكربورات واملعادن، ون ب الوطين  ؤكد دمعنا بنضاالت شغي املك
ها النضالية ر معار ا الثابت معها يف سا   .الاكمل لها يف ملفها املطليب ووقوف

ات التالية لحي ا لهذا السؤال  اء طرح   :ويف هذا إالطار، 
د،  ٔوال، - لتقا ب يف الصندوق املهين املغريب  ٔجراء هذا املك ينخرط 

سبة هلم، وتعد حصة املس ل ٔسايس  صندوق  ي يعترب  اهامت ا
ري واملشغل  ٔ ه ل اوز %12ف ، وهذا يفرز معاشات هزي ال تت

رامة % 40 ي ال يصون  ٔمر ا ٔحوال، وهو ا ٔحسن ا يف 
ٔجراء العاملني؛ ى ا ا  شلك هاجسا يوم ب  دي املك قا  م

ب ويف ٕاطار احلرص  نيا، - لمك ام إالدارة العامة  ىل الرمغ من ق و
د داد مرشوع ىل حتسني وضعية املتقا ٕ ل،  ن يف املستق

هنض  ري املنصفة، وهو مرشوع  ري العاد و ٕالصالح هذه الوضعية 
د من طرف  لتقا ىل الرفع من املساهامت يف الصندوق املهين 

د سواء ىل  ري  ٔ   .املشغل وا
ب  لمك لس إالداري  هودات مبصادقة ا وقد توجت لك هذه ا

ر  دات 2020ىل مرشوع إالصالح يف ينا ث مت ختصيص اع ، ح
ىل مصاحل  ا امللف  ب ملبارشة إالصالح، لتمت ٕا من مزيانية املك

صاد واملالية؛ ق   وزارة 
ىل الرمغ كذ من  لثا، - دا هذا امللف، و ىل الرمغ من  ٔنه  بيد 

ب  لمك لس إالداري  ل وحظي مبصادقة ا ٔنه مر من مجيع املرا
ىل وزار الته  ٔن الشغي مازالت ترتقب وٕا ل سنة، ٕاال  مك ق

عي؛ ج ي يعرفه هذا امللف  ري ا ٔ ٔسباب الت ساءل عن   وت
ب  رابعا، - ٔن املك ىل  ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  نؤكد يف فريق 

ري  ٔنه  د،  عز خبصوص التقا ائية وشاذة وم ا است ش  يع
و بع  ٔسايس  ٔي صندوق  خرط يف  خرط فقط يف م ، وهو م

سهتدف اليوم القطاع اخلاص،  ي  د ا لتقا الصندوق املهين املغريب 
مكيليا   .ويعترب صندوقا 

ل هذا امللف، فٕاننا نعلن  اما، وٕاذ جندد دعوتنا ٕاىل إالرساع يف  وخ
ل  ٔم ٔن احلل ا ب، ونعترب  امئ والال مرشوط مع شغي املك نا ا تضام

لنظر للك ما ري واملشغل  اليوم  ٔ سبق بيانه هو الرفع من مساهامت ا
  .معا

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ة؟ ا ن يش  رة، اك   السيدة الوز
  .تفضل

صاد واملالية ق رة    :السيدة وز
شارة احملرتمة ميكن هاذ امللف راه مطرقني ليه  لسيدة املس نقول 

د وغ  لتقا د، وهاذ فالوزارة، بدينا  لتقا ٔسئ  ل ا نمكلو هاذ احلصة د
د اخلصوصيات  هيا عندها وا ا  ٔن لك مؤسسة ٕاىل تطرق دا،  م  املثال 
ٔن ٕاىل  د،  ظومة التقا ل م لتايل خصنا رسعو هباذ إالصالح د لها، و د
د احلل  ل وا يل بغينا ليه د ش نوصلو ا د لملف مبلف ما  ا  تطرق

د لتقا   .فاملغرب مستدام 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل مسامهتك القمية يف هذه  رة،  ، السيدة الوز شكرا  كذ

  .اجللسة
ٔسئ الشفهية لسة ا ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف   .وهبذا 

رشيع ل صصة  قل ٕاىل اجللسة ا   .ون
  .شكرا لمك

  السادة الوزراء،
ٔوىل ومنر ٕاىل اجللسة الثان    .يةرفع اجللسة ا

ٔسئ الشفوية صصة ل ٔوىل ا   .ٕاذن رفعت اجللسة ا


