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  )2011 ماي 31  (1432 اآلخرةجامدى  27الثال5ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEلرئيس  الرابعاخلليفة  ،دبداأشـيخ أمحدو  املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واSقيقة  احلادية عرش، ابتداء من الساعة دقائق ساعة وثالث: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .السادسة والثالثني صباحا
   .مناقشة األسـئ] الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدا، رئيس اجللسةاملستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدا، رئيس اجللسةاملستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدا، رئيس اجللسةاملستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدا، رئيس اجللسة
  واملرسلني بسم هللا الرمحن الرحمي، الصالة والسالم عىل أرشف األنبياء

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدان الوزيران احملرتمان،

  السادة املستشارون احملرتمون،
من اSسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اSاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

Eلس املستشارين، خيصص اEلس هذه اجللسة ألسـئ] السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

تناول األسـئ] الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، قبل الرشوع يف 
اللكمة للسـيد األمني إلطالع اEلس عىل ما جد من مراسالت وإعال�ت، 

  .فليتفضل السـيد األمني

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اEلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اEلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اEلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اEلس
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه 

  .وسمل
  .يد الرئيسشكرا السـ 

  السـيدان الوزيران احملرتمان،
  السادة املستشارين احملرتمني،

  :توصلت رئاسة جملس املستشارين مبشاريع القوانني التالية
يتعلق بتنظمي �نة املرشد السـيا�، احملال  10.09مرشوع قانون رمق  - 1

 عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛
لواك� الوطنية حملاربة األمية، يقيض بإحداث ا 38.09مرشوع قانون رمق  - 2

 .احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب
و¤لنسـبة لألسـئ] الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  :2011ماي  31إىل غاية يوم الثال5ء 
  سؤ§؛ 19: عدد األسـئ] الشفهية -
  سؤ§؛: عدد األسـئ] الكتابية -
  .أسـئ] 4: عدد األجوبة الكتابية -

 .ولمك اللكمة ،شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئ] الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هاته 
  .أسـئ]، موة لقطاعي األوقاف و§قتصاد واملالية 6اجللسة، وعددها 

إىل السـيد نسـهتل جدول أعامل هذه اجللسة ¤لسؤال األول املوجه 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية حول الوضعية املادية لألمئة والقميني 
عىل املساجد، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق §سـتقاليل 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد إسامعيل قيوحاملستشار السـيد إسامعيل قيوحاملستشار السـيد إسامعيل قيوحاملستشار السـيد إسامعيل قيوح
  .شكرا السـيد الرئيس
 السـيدان الوزيران،

  إخواين املستشارين،
اس ال يعرفون الظروف واملشالك اليت يعاين مهنا أمئة إن كثريا من الن

هذه الرشحية من  اهاملساجد، السـ½ ¤لعامل القروي، وذº ¤لنظر ملا تتقاض
درمه سـنوÁ، خصوصا  5000التعويضات، ال تتعدى يف غالب احلال مبلغ 

أن أغلهبم مل يعودوا يتوصلون مبا يصطلح عليه ¤لرشط Sى امجلاعة اليت 
يف مسجدها بدعوى أن اإلمام متنحه اSو� تعويضا شهرÁ، علام  يعملون

  .درمه شهرÁ ¤لعامل القروي 500وأن ما متنحه اSو� ال يتعدى 
 ºكام يسود §عتقاد أن األمئة ¤ملناطق القروية ميسوري احلال، وذ
راجع ملا يصÍ من دمع Sى الساكن اعتبارا ملا يقوم به من دور ديين 

  .طريي Sى املواطننيتوعوي وتأ
ويف هذا السـياق، تضيع حقوق األمئة نتيجة سوء تقدير اجلهات 
وامجلاعات لÑور الهام اÐي يلعبه لك من موقعه ومسؤوليته، فهل هناك 
تفكري يف إدماج هذه الفئة بوزارة األوقاف إنصافا لها وحتفزيها حىت تقوم 

طاهئا الفرصة ومتكيهنا من ¤Sور الهام املوكول إلهيا عىل أحسن وجه، مع إع
تطوير كفاءهتا بإÚحة الفرصة لها يف التكوين والتأطري اSيين، انسجاما مع 

  .روح وفلسفة مذهبنا املاليك
وما يه التدابري املزمع القيام هبا إلنصاف هذه الفئة الساهرة عىل الشأن 

عىل  اSيين ¤ملساجد، علام أن جلهم متفرغون لهذا الشأن فقط وال يتوفرون
  موارد أخرى؟ 

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة اآلن للسـيد الوزير لإلجابة عىل 

  .السؤال
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        ::::السـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد أمحد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
وصىل هللا وسمل عىل سـيد� محمد وعىل آ�  ،بسم هللا الرمحن الرحمي

  .وحصبه وسمل
  الرئيس احملرتم، السـيد

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
السـيد املستشار احملرتم املتقدم ¤لسؤال، أشكرمك وفريقمك عىل هذا 

أنمت تعلمون أن هذا  ،احلوار وهذه العناية، ف½ يتعلق ¤ألمئة والقميني اSينيني
وأحواهلم  هو شغلنا الشاغل ف½ يتعلق بأحواهلم املادية وأحواهلم األدبية

إىل اليوم، فسـنجد  2003§جçعية، وإذا نظر� إىل ما حتقق منذ سـنة 
لتدخل اSو� ف½ يتعلق ¤ملاكفآت اليت  %750أن هناº تضاعفا بنسـبة 

مهنا تيتعطى للعامل القروي، اآلن املنحة معممة، اكين  73تعطى لألمئة و
ألف  43أما اليل موخرين غادي يتوصلوا هبا يف هاذ السـنة،  7000

درمه مجيعا يف الشهر وحيتفظ هلم  500درمه مايش  800كيتوصلوا ب
  . ¤لرشط

، فهموا أن %10هناº بعض امجلاعات فهمت، نسـبة ضئي] أقل من 
هذه املنحة تعفي من الرشط، وحنن نراجعهم وبصدد إجناز ميثاق بيننا وبني 

ال تعطى املنحة  مجيع امجلاعات للتعهد ¤لرشط، حبيث ال تتدخل اSو� إذ
  .إذا مل تسهم امجلاعة ¤لرشط اÐي البد أن يشهد عليه

ºÐ، هؤالء تقريبا ما بني معدل ما يتلقاه اإلمام يف البادية ¤لرشط 
دÁل املساجد يف العامل  7000درمه، بيö اكين واحد  1500و¤ملنحة يه 

حىت لـ احلرضي ما كيتلقاو ال منحة من احملسـنني وال رشط، كنعطيومه 
درمه حسب الرتامك دÁل املهام دÁهلم ما بني اإلمامة واخلطابة  2000

¤إلضافة إىل التغطية الصحية  هواألذان والوعظ، وهاذ اليش هذا لك
املوفرة، ¤إلضافة إىل مؤسسة األعامل §جçعية اليل بدات العمل دÁلها 

لتأهيل دÁهلم مليون درمه اليل كترصف عىل ا 120هذا العام، طبعا اكين 
  .العلمي واألديب

فاحنا متفقني معمك أن األمئة حمط العناية الفائقة والسامية ملوال� أمري 
املؤمنني، والوزارة كتعمل جبميع الوسائل دÁلها لك سـنة ¤ش تضيف إلهيم 

  . يش إضافة جديدة، عىل أن هذه املسأ� يه واحد اهلم مشرتك بيننا مجيعا
  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

تنشكرو السـيد الوزير عىل هذا التوضيح ف½ يتعلق ¤لسؤال دÁلنا، 
ولكن السؤال املطروح واليل هو مطروح خاصة يف هذه الظروف ¤Ðات، 

هاذ الناس ما اكينش يش واحد تيدافع علهيم، ما عندمه ال نقابة وال هو 
اكينة  2003هذا، احنا ال ننكر، السـيد الوزير، أنه الزÁدة من سـنة 

زÁدات ولكن خصنا نكونو متساوين أمام القانون، لكنا مغاربة، لكنا نذهب 
س إىل السوق، ولكن البد أقل ما ميكن يف اإلميان هو يكونوا هاذ النا

  .يقبطوا احلد األدىن لألجور
امحلد � الوزارة لها إماكنيات، وزارة غنية، وخصنا نشوفو بعني 
§عتبار هؤالء الناس، رامه من صالة الفجر إىل صالة العشاء هو يعمل، 
احنا ما تنقولوش الساعة، حتديد الساعة يف قانون الشغل، ولكن تنقولو 

كدو بأنه اكين �س اليل تيقولوا راه ابداو البد من العناية هبم، ولهذا احنا تنأ
درمه، اكنوا الناس احملسـنني تيعاونوا، ولكن دا¤ أصبح  800تيتوصلوا بذاك 

  .الناس يقولون بأن هاذ الناس رامه تيتخلصوا
ولكن خصنا، السـيد الوزير، تبذلوا واحد اEهود أكرث، احنا ال نتنكر 

ون اإلسالمية وخاصة يف السـنوات اEهود اليل بذلته وزارة األوقاف والشؤ 
األخرية، ولكن نلمتس بأنه أن يكونوا متساوين مع إخواهنم، مع لك املوظفني 
ولك العاملني، ألهنم تيقوموا بواحد العمل تأطريي، واحد العمل اليل ميكن 
لنا احنا يف هاذ البالد نزيدو نقويومه ونزيدو نؤطرمه ¤ش حنلو مشالك 

  . التطرف يف بالد�
  .كراوش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
السـيد املستشار احملرتم، أ� قلت لمك متفقني أنه لك مرة غادي نبذل 
واحد اEهود، وكتعرفوا هاذ املوضوع ما كنبغيويش نديرو موضوع دÁل 

فهيا، وما بغيناش هاذ القطاع هذا نه النواÁ دÁلنا ودÁلمك متفقة جدال، أل
ندخلوه للجدال، فإىل لقينا نوصلومه للحد األدىن وأزيد من ذº راه ما 
نكرهوش، واملزيانية راه كتدوز من عندمك، أ� يف نظري رفضوها إىل ما 

... اديشاكنتش اكفية، ما فهيا ¤س، نمتىن هاذ اليش، رفضوها، قولوا ما غ
ها يه الوزارة جابت لنا حشال غتعطي لألمئة، وإىل قسمنا عىل هاذو راه 

  .ما غيعطهيمشاي، ما قابلينش
عندمه اليل كيدافع علهيم هاذ الناس، ºÐ أنمت واحنا واكين القانون اليل 
كيحدد يف اSيباجة دÁل مؤسسة محمد السادس لألعامل §جçعية، اكين 

ة هناك كتعني ¤لضبط شكون هو الويل دÁل هاذ الناس واحد العبارة قانوني
  .شكون كيدافع علهيم

ومث راه نبرشمك أنه كنشـتغلو عىل واحد القانون اليل كيأسس واحد الهيئة 
اليل ميكن يتظلموا لها، ألن الوضعية دÁهلم اخلاصة اكين لها ما يناسـهبا وما 

واحد الوضعية خاصة  يشالكها يف القضاة أو غري ذº من األطر اليل عندمه
اليل كيشـتغلوا معنا ¤ملعتقد دÁهلم، مايش ¤خلدمات دÁهلم فقط، ºÐ راه 
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  .احنا متساوين يف هاذ اهلم هذا إن شاء هللا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال الثاين موضوعه وضعية أمئة املساجد ¤لعامل القروي، 

يد السعداوي، حلسن بلبرصي، عبد امحل : للمستشارين احملرتمني السادة
  . إبراهمي فضيل، أولعيد الرداد، عياد الطييب

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار تقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد حلسن بلبرصياملستشار السـيد حلسن بلبرصياملستشار السـيد حلسن بلبرصياملستشار السـيد حلسن بلبرصي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
  أهيا احلضور الكرمي،

جد ¤لوسط القروي أوضاعا مادية واجçعية يعيش أمئة معظم املسا
مزرية جراء حمدودية التعويضات الهزي] اليت يتلقوهنا رمغ ما يقومون به من 
جمهودات جبارة يف جماالت اإلمامة والعناية ¤ملساجد وتقدمي دروس الوعظ 

نفض األهايل  واإلرشاد وتعلمي األطفال، وتزداد هذه الوضعية تأزما بعد أن
ن دمع هؤالء األمئة وفق األعراف والعادات اجلاري هبا العمل منذ أيدهيم م

قرون، واملمتث] يف إيواء األمئة وإطعا�م ¤لتناوب بني أبناء القبي] وختصيص 
نصيب هلم يف احملاصيل الزراعية وتوفري أحضية العيد هلم وغريها من 

التعويض املساعدات العينية واملادية، ويه أشاكل لÑمع تعوض حمدودية 
اÐي توفره هلم وزارتمك املوقرة، واÐي ال يؤدى عادة ¤نتظام، بل وقد 

  .يتعرض لالنقطاع جراء تغيري اإلمامة أو انتقا� من مسجد إىل آخر
ما يه التدابري اليت : ويف هذا السـياق، نود مساءلتمك، السـيد الوزير

  مئة؟ستتخذوهنا لتحسني الوضعية املادية و§جçعية لهؤالء األ
وما يه املقاييس اليت سـتعمتدوهنا للمسامهة يف بناء وإصالح املساجد 
يف العامل القروي، علام أن هناك مساجد لها أمالك حمبسة وال تسـتفيد مهنا 

  مبارشة؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس والوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة اآلن للسـيد الوزير يف إطار اإلجابة 

  .عىل السؤال

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  .السـيد املستشار احملرتم، شكرا لمك وفريقمك عىل السؤال

غادي نبدا جناوبمك عىل آخر عنرص اليل اكين يف السؤال دÁلمك، ف½ 

أوقاف دÁلها وما كتسـتافد مهنا، هذا  يتعلق بقضية بعض املساجد عندها
واحد اليشء اكن دخلت ف½ يسمى ¤لتضامن ميل بدات امحلاية، هاذ 
التضامن غادي نراجعو فيه النظر، واحنا مقتنعني أن املشالك اليل تلكمتو 
علهيا ف½ يتعلق بأمئة البادية وف½ يتعلق مبساجد البادية، وف½ يتعلق بأحواهلم 

تنعني بواحد اليش كنت تذاكرت فيه قداممك ولكنه مايش ساهل، املادية، مق 
وكنشـتغلو فيه وقرابني أننا نديرو ليه الصيغة دÁلو، وهو أنه عىل صعيد لك 
عام� يكون واحد التدبري مçسك، كتدخل فيه املوارد املالية األساسـية اليل 

اكن، يه األوقاف، كتدخل فيه مزيانية اSو� حبسب التناسب دÁل الس
وكيدخل فيه اإلحسان املنظم أو اإلسهام املنظم، سواء من امجلاعات أو من 
احملسـنني، وبذº كميكن لنا مايش فقط نواو احلاجيات، بل ميكن لنا 
الربجمة ف½ يتعلق هباذ الشأن اSيين اليل فيه البناء وفيه اإلصالح وفيه 

  .اليل كتعطىالتفريش وفيه التجهزي وفيه التأهيل وفيه املاكفآت 
فهذا واحد القطاع اكن جامعي، مبعىن كتلكف به امجلاعات، اآلن اSو� 
من واجهبا أهنا تتدخل فيه ألن امجلاعات ماكفياش، ولكن دون إسقاط هاذ 
العوائد دÁلنا اإلجيابية، ºÐ احنا هنـيء هاذ املنظومة، والتدخل اليل اكين 

ع فيه، وكام قلت يف اجلواب اآلن راه تدخل إجيايب حبسب التطور اليل وق
عىل السؤال السابق اليل كيتالىق مع السؤال دÁلمك، راه احنا هاذ اهلم هذا 
راه احنا مشرتكني فيه، يعين غادي نراجعو أنه متسقطشاي العوائد اليل 
كتعطى لألمئة، ومميكنشاي نوحدومه ألن اكين اليل عندو مسؤولية دÁل 

مرت، هذا قطاع  50، واكين اليل فيه واحد املسجد اليل فيه ألفني مرت
مايش ساهل هباذ اSرجة، ولكن راه اإلنصاف هو املبدأ دÁلنا ودÁلمك ف½ 

  . يتعلق ¤لتعامل مع هاذ القضية
  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::يييياملستشار السـيد حلسن بلبرص املستشار السـيد حلسن بلبرص املستشار السـيد حلسن بلبرص املستشار السـيد حلسن بلبرص 
نشكرمك السـيد الوزير عىل جوابمك، إال أنين أريد التأكيد من جديد عىل 

 800درمه، والبعض  1100مسأ� أساسـية ويه أن بعض األمئة يتقاضون 
درمه، أما خبصوص أولئك اÐين  120درمه، وآخرون ال تتعدى أجرهتم 

  .110يقرؤون األحزاب صباحا ومساء فال يتقاضون سوى 
ري سبب هذا التفاوت وال املعايري اليت تعمتدها ويف الواقع، ال ند

الوزارة يف حتديد هذه املبالغ، وعىل سبيل املثال فدائرة دمنات جند فهيا 
مساجد يه اليت حيظى  6مسجد تصىل فهيا امجلعة، ولكن  100عىل األقل 

  . درمه 500أمئهتا مبلغ 
صيص ومما يزيد من معا�هتم هو ختيل بعض القبائل عن إيواهئم وخت 

نصيب هلم من احملاصيل الزراعية، إذ يعتربوهنم موظفون يتقاضون أجرهتم 
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من الوزارة الوصية، فإذا اكنت اجلهود املبذو� من طرف وزارتمك منصبة 
حول إصالح املساجد، فينبغي أيضا إصالح الظروف املادية ألمئة املساجد 

ىل مساعدة حىت يمتكنوا من أداء �ا�م يف أحسن الظروف دون احلاجة إ
  .خارجية

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير إذا اكن هناك تعقيب

        ::::السـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالميةالسـيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 500فقط أؤكد مرة أخرى للسـيد املستشار أنه ماكينش اليل كيقبط 

، 800ال  500امه ال دÁل الناس مازال ما اعطين 7000درمه، اكين 
، هذاك اليش قضية 100ماكيناش وال  500درمه، أما  800غنعطيو هلم 

دÁل احلزب بقات هاكك، عدد دÁل الناس كيقراو احلزب، واخداو هذاك 
أمسوا، قضية احلزب وعدد من هاذوك اليل كيقراو احلزب، يف احلقيقة 

بعدا هام األولني حىت  مكياخذوا والو، كيجيو يقراو احلزب، ºÐ هنمت ¤ألمئة
  .نوصلو، من بعد غادي نشوفو بقية القميني اSينيني

أما هاذ املسأ� اليل قلت دÁل العوائد، راين جاوبت علهيا، العوائد 
دÁل امجلاعة طبعا ميل وقع واحد التدخل رمبا وقع واحد الرتاجع، اآلن غادي 

 مفروض، واحنا نظموه ¤لتعاقد مع مجيع امجلاعات، تعاقد اليل هو يعين
منبغيوش أنه اإلمام ميد يديه وتعطيه امجلاعة، امجلاعة غادي نضبطو معها 
الكيفية ¤ش ميكن هذاك اإلمام، كام اآلن عندمه واحد الاكرطة إلكرتونية 
¤ش كنخلصومه احنا، ما بقاش تأخر عىل األمئة، عندمه واحد الاكرطا 

Á أو بعد شهرين أو وقت ما كميشـيو Áخذوا هبا هذاك أمسو دÁهلم إما شهر
ابغاو، فهذا واحد القطاع اليل كندخلو � التحسينات والرتتيبات شيئا 

  . فشيئا، هللا جيازيمك خبري عىل التعاون دÁلمك
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة، وننتقل 

  . قطاع §قتصاد واملالية وعددها أربعة أسـئ] اآلن إىل األسـئ] املوة إىل
السؤال األول موضوعه مراقبة وتتبع بعض الصناديق، اللكمة ألحد 

  .السادة املستشارين من الفريق §شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاك
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارين،

يف اقتطاع مبالغ عديدة من الرسوم وخضها يف  جلأت احلكومات السابقة
صناديق، اكنت الغاية األساسـية مهنا يه متويل الربامج والهنوض ¤لقطاعات 

التابعة لها، إال أن هذه الصناديق مل يسمع يوما عن أي افتحاص تعرضت � 
من أي مؤسسة ملكفة ¤ملراقبة، وأمث] عن هذه الصناديق يه الصندوق 

واخلاضع لقانون قدمي منذ  1966امجلارك احملدث سـنة التابع إلدارة 
من  %10العرشينيات أي منذ املارشال اليوطي اÐي ينص عىل أن 
  .اÐعائر والغرامات اليت حتمك هبا حمامك اململكة لصاحل إدارة امجلارك

درمه عن لك طن  5100نيا، صندوق التضامن للسكن مسـتفيد من 
بالغ احملو� � مليار درمه سـنوÁ وتسـتفيد يمت بيعه من اإلمسنت وتناهز امل 

  من مداخيÍ؛ %80رشكة العمران وحدها من 
5لثا، صندوق اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري، واÐي 

درمه عن  20درمه عن لك بطاقة رمادية وجواز مرور و 150يسـتفيد من 
هتم لك عقد تأمني للسـيارة، وهذه املبالغ مفروض أن ختصص ملشاريع 

  الوقاية من حوادث السري؛
 50الصندوق الرابع هو صندوق اخلاص للصيد� اÐي يسـتفيد من 

مليار سـنتمي سـنوÁ، مقتطعة من رضائب عىل األدوية اليت يقتنهيا املواطن 
  يوميا من الصيدليات؛

الصندوق اخلامس وهو صندوق احلسن الثاين وما أدراك ما صندوق 
من األموال املسـتخلصة من  %50ضخ فيه احلسن الثاين للتمنية اليت ت
  .خوصصة املنشآت العمومية

إذن، السـيد الوزير، نسائلمك عن اإلجراءات املتخذة من طرف 
األزة امللكفة مبراقبة األموال العامة لتتبع هذه الصناديق، وهل هذه 
األموال ختصص فعال للغاية اليت أحدثت من أجلها هذه الصناديق، علام أن 

اديق خترج عن مراقبة املؤسسة الربملانية ويه صناديق سوداء، هذه الصن
  يترصف فهيا اآلمرين ¤لرصف علهيا؟ 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اإلجابة عىل 

  .السؤال

        ::::السـيد صالح اSين مزوار، وزير §قتصاد واملاليةالسـيد صالح اSين مزوار، وزير §قتصاد واملاليةالسـيد صالح اSين مزوار، وزير §قتصاد واملاليةالسـيد صالح اSين مزوار، وزير §قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

ا للسـيد املستشار احملرتم لطرح هذا السؤال املتعلق ¤لصناديق، شكر 
اليت ليست صناديق سوداء، ألن عندما تقول صناديق سوداء خصو يدير 

يف الواقع هذه الصناديق . فهيا ما بغا، خيرج كيف ما ابغا، يدخل كيف ما بغا
يه صناديق منظمة مقننة، حددت لها أهداف، وهذه األهداف يف املراقبة 
دÁلنا اليل در� تبينت بأنه تçىش مع األهداف املسطرة لها، ولك 

ºالتدقيقات اليت مقنا هبا تؤكد ذ .  
جوهر السؤال اليل طرحيت مايش هو املسأ� دÁل أنه كيفاش حبمك أنه 
معندهاش املراقبة من طرف املؤسسة الربملانية إذن يه صناديق سوداء، 
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ا للتعقيدات اليل اكنت مرتبطة يه صناديق خصصت ألهداف حمددة نظر 
، )أ� كهنرض عىل التارخي(¤ملساطر دÁل النفقات يف الوظيفة العمومية كلك 

 صندوق ¤ش ميكن � و¤ش خنرجو من هاذ اليش لك واحد كتخلق �
  . يتحرك ويؤدي واحد الوظيفة معينة

السؤال اجلوهري اليل خصو يتطرح ¤لنسـبة للمسـتقبل وحدة املزيانية، 
دة مزيانية القطاعات الوزارية، وهذا هو السؤال اجلوهري اليل غادين وح

نناقشه يف التعديل دÁل القانون املنظم لقانون املالية اليل غادي يتطرح 
قريبا إن شاء هللا، وهذا هو ¤لنسـبة يل جوهر السؤال، مايش واش اكينة 

كيأديش مراقبة وال مكيناش املراقبة؟ واش كيأدي الوظيفة دÁلو وال م 
  الوظيفة دÁلو؟ 

الوزير املعين خصو جيي ميل كيقدم خصو جيي يقدم أشـنو دار 
¤لصندوق؟ كيفاش رصفو؟ أشـنو يه األهداف اليل اكنت مسطرة؟ أشـنو 
اليل دار؟ هاذي يه املسؤولية دÁلو، دÁل لك وزير اليل عندو يش 

ساطر ، لكن واش وحدة املزيانية خصنا نرجعو لها مب رهاييدإصندوق خصو 
أكرث مرونة يف التدبري أو خصنا حنافظو عىل نظام من هاذ النوع، وخصو 
ضوابط اليل ¤لطبع القانون املنظم لقانون املالية يف إطار التعديل دÁلو 

        .خصو حيددها بشلك واحض، هذا هو ¤لنسـبة يل جوهر السؤال

        : : : : املستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاكاملستشار السـيد حفيظ وشاك
فعال احنا متفقني معمك عىل أن شكرا السـيد الوزير عىل الرد نتاعمك، 

كنقولو عىل أن مايش غري وحدة  ،هذا دميا كناديو به يف إطار جلنة املالية
املزيانية، وحدة املزيانية القطاعية ¤ش األهداف كتكون مسطرة، كتكون 
واحضة، كيكون برامج اليل خصها توصل مقسمة عىل سـنوات إىل غري 

ه وكناديو به واليل كنادي عىل أن ذº، هذا مبدأ اليل لكنا متفقني علي
اع ـــــــــــــــــنت) la loi organique(ة ـي للامليــانون التنظميـتغيري الق

)les finances( ، خصها تبدل وهذا وعد قدمو الوزير األول أنه يف هاذ
§نتداب دÁلو غادي يقدمو، مع األسف حلد الساعة مازال ما وصلش، 

ملالية كتخدم فيه، نمتىن عىل أنه يتقدم عام قريب ¤ش مسعنا عىل أن وزارة ا
  .حندو مهنا ومنسميوهاش صناديق سوداء وال بيضاء

عالش كنسميوها صناديق سوداء؟ نعطي مثال الصندوق اليل Úبع لمك 
دÁلو من ) déplacement(نتاع امجلارك، املدير العام دÁل امجلارك يف 

درمه، وميكن لمك ترجعوا لها وتشوفوا،  10.000الر¤ط كيدير -اSار البيضاء
لكم كيتقاضاها؟ هذا اليل كيجعل املسائل  80درمه عىل  10.000واش 

واملدير هو . البسـيطة عندها أمهيهتا ولكن كيجعلنا نسميوه صندوق أسود
  . اليل كيتحمك فيه، مع األسف مايش حىت وزير املالية عىل ما أظن

عال فكرة هائ] بأننا ¤ش الصندوق نتاع السكن، صندوق السكن ف
حناربو مدن الصفيح، حناربو السكن غري الالئق، إىل غري ذº، ولكن اآلن 

من هاذ املزيانية كمتيش للعمران، العمران عندها  %80كنشوفو عىل أن 

أهداف، عندها مؤسسة، عندها غاية، خاص نيت احلكومة تفكر يف آلية 
ن، آلية دÁل السكن غري جديدة ¤ش هاذ الفلوس متبقاش متيش للعمرا

الالئق ودÁل املدن بدون صفيح والنسـيج العتيق ميشـيو وتتلكف به 
مؤسسة، هذا نداء للوزير اDتص أنه خيلق مؤسسة وهاذ §عçدات 
متبقاش متيش لعند العمران، العمران يلجأ ألمور أخرى، السكن 

ºعي، إىل غري ذçج§.  
طنية حلوادث السري، فعال قلتيو مثال نتاع صندوق اللجنة الو  ينعط

 احلوادث حني عىل أن الصناديق حددت لها أهداف حمددة وحققهتا، يف
السري يوم عىل يوم كزتايد، واش فعال حققت األهداف املسطرة؟ كنظن 
السـيد الوزير وكنعرفو يعين الطريقة دÁل التفكري دÁلمك و§شـتغال دÁلمك 

قانون اجلديد رمبا امحلد � عىل أن األمور أهنا مل حتقق شيئا، امسح يل مع ال
  .تغريت

¤لنسـبة للصندوق اخلاص ¤لصيدليات، ما معر يش مغريب مسع 
مليار فني كمتيش؟ خصنا نعرفو هاذ  50الصندوق اخلاص ¤لصيد�، 

  . املسائل
وحدة املزيانية متفقني ولكن كرثة الصناديق راه اكرثة، بلك رصاحة حىت 

هللا حيسن عوان يعين وزارة املالية كيف كتدبر وكيف  يف التدبري دÁلها،
  . كتدير هاذ األمور هاذي

صندوق احلسن الثاين عالش قلت وما أدراك ما صندوق احلسن 
الثاين للتمنية، الناس اليل ما عارفينش، اكينة دمع ¤لنسـبة القتناء األرض، 

دÁل السـياحة، كنقبطو رشاكت كنعطيو لها ) Plan Azur(كنعطيو 
اليل يه مبنية، وكنعطيو   ،)constructibles(من القطع األرضية  50%

، كنسامهو معها واآلخر مكنعطيوهش، هذا ملف اليل خصو %50لهاذي 
دت ايتفتح واكين فيه بزاف ميتقال، عند� منقولو فيه، والرشاكت اليل اسـتف

 والرشاكت اليل غري قدمت هذا، مع العمل أن صندوق احلسن الثاين فكرة
واآلن معل وكيعمل من أجل التمنية، ال يف التجهزيات األساسـية رائعة، 

 . العمومية، ال يف التدخل نتاع اSو� بصفة عامة
هاذي فكرة ولكن خص نضبطو هاذ األمور، راه فيه بزاف ما يتقال، 
هذا السـيد الوزير يف إطار التعقيب دÁيل أمتىن عىل أن الرد دÁلمك يكون 

ºكذ ...  
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملالية
أ� متفق معك عىل مجموعة دÁل النقط، غري حاجة واحدة بعدا، يش 

  . جوج أو ثالث حاجات غادي نوحضهم
لقضية ذاك املدير العام دÁل امجلارك مسكني راه غري مظلوم، هاذ ا
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آالف درمه ¤ش كمييش ما نعرف لوجدة وال للناظور، دا¤  10دÁل 
املشلك هو أنه ميل كتبغي تسمم عىل يش واحد كتخرج يش خرب كيصبح 

  . حقيقي
أشـنو هو القدرة دÁلو هو ¤ش يبني بأنه هاذ اليش مايش بصح، واش 

نة، غادي يدخل يف رصاعات دامئا لتوضيح هذه األشـياء، راه املسائل مقن 
املدير العام للجامرك ميل كيتحرك راه املسائل، اكين ضوابط اليل مفروضة 

احلق يف  وإذا اكن عند ،)les indemnités(عىل اإلدارة كلك 
)indemnité de déplacement(،  إذا امىش لألوطيل عندو

  . إخل... يتخلص الضوابط، احشال األوطيل وحشال ميكن �
ومية، غري ميل كنبغيو نرضبو يش هذه ضوابط داخل اإلدارة العم

واحد، كتكرث الهرضة، يف الواقع أ� هاذ اليش هذا نأكدو º، كون اكن 
بصح راه مغنسمحش به، وأ� كنعرف كذº املدير العام للجامرك، األخالق 
دÁلو والنبل دÁلو، كون اكن كيجري مور الفلوس كون راه امىش دار حاجة 

العمومية، إذن غري ¤ش يكون من الناحية أخرى يف حمل جيلس يف اإلدارة 
  . دÁل األشـياء تكون واحضة

¤لنسـبة للصناديق األخرى، صندوق احلسن الثاين، أعتقد بأنه قدم 
 ،ºخدمة كبرية للبالد، لهاذ اليش هذا دا¤ نشوفو اجلوانب اإلجيابية كذ

ºلو، كذÁور دS¤ كيقوم  املشاريع املهيلكة، املشاريع اإلسرتاتيجية، قام
 ºور كذSعية، وكنعرفو اçبدور عىل مسـتوى دمع بعض القطاعات §ج

ي ــف دا¤، هاذ اليش راه ما كندخلوهش اليل أداه، وهاذ اليش ال نلمسه
)le bilan global( .  

كيحاول مييش دامئا ويرتبط مبا هو اسرتاتيجي ¤لنسـبة للبالد، وهذه يه 
أي صندوق �ام اكن أو مع مزيانية وظيفته، ¤ش ما يدخلش يف منافسة مع 

اSو�، هو ممكل ملزيانية اSو� يف القطاعات اإلسرتاتيجية واملشاريع 
عالش احنا مشينا . املهيلكة دÁل البالد، خصنا خنليو الوظيفة دÁلو يديرها

دÁل مداخيل اخلوصصة خصها متيش لصندوق سـيادي  %50وقلنا بأنه 
ذº العمويم ¤لنسـبة للتمنية اجلهوية، ¤ش موجه Sمع §ستOر اخلاص وك

، ¤ش تكون املرونة، ¤ش ميكن هاذ )plus de flexibilité(نعطيو 
الصندوق هذا يواكب لك املشاريع املهيلكة، وأساسا إذا اكنت مناطق اليل 
يه يف حاجة إىل مشاريع ¤ش تتقوى، تلقى عندها اآلليات املالية، ومسيتو 

  . ¤ش ميكن لها تتحرك
إذن هذا هو التوجه اليل غاديني فيه، أ� متفق معك بأنه تعدد 

إخل، هاذ اليش هذا من ... صندوق هالصناديق، خصوصا أنه لك قطاع عند
  . الناحية دÁل الضبط، دÁل املتابعة، دÁل امسيتو راه معقد

إذن خصنا نرجعو ليش حاجة اليل يه حل وسط، حل وسط ما بني 
جود بعض الصناديق اليل خص يكون عندها تعدد الصناديق ورضورة و 

هدف اسرتاتيجي واحض، أما األشـياء التدبريية خصها تدخل يف املزيانية 
دÁل اSو�، ما ميكنش خنلق صندوق ¤ش ندير التدبري، أو حنل بعض 

، خصنا نرجعو لألشـياء هاملشالك، يعين هاذ املنطق هذا خصنا خنرجو من
  . اليل أكرث ضوابط

وأمتىن أنه واحد الهنار نوصلو للنظام األجنلوساكسوين يف التدبري 
املوازنيت، نتفق عىل املزيانية، كنعطيك املزيانية دºÁ وكمتيش حتاسب ف½ 
بعد، ما نبقاش أ� متبعك لك هنار أشـنو خصك تدير، 

)l'autorisation ...(إخل .  
Áلها كتخرج عىل خصنا يف بالد� منشـيو لألشـياء اليل يف املنظومة د

الثقافة اليل ثقالت عىل هاذ اإلدارة وثقالت عىل املساطر، ولك حاجة 
واحد ¤ش يراقهبا وواحد كرياقب واحد، هذه األنظمة  50خصك تدير لها 

  . ما بقاتش كمتىش اليوم، اكين النظام املعلومايت اليوم
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

ضوعه صعو¤ت وعراقيل حصول املقاولني الصغار السؤال الثاين مو 
واملبتدئني عىل الصفقات العمومية، اللكمة ألحد السادة املستشارين من 

  .فريق التحالف §شرتايك لطرح السؤال

        ::::املستشار السـيد حلسن أكوجاكلاملستشار السـيد حلسن أكوجاكلاملستشار السـيد حلسن أكوجاكلاملستشار السـيد حلسن أكوجاكل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

 ين احملرتمني، إخواين املستشار 
جيد املقاولون الصغار واملتوسطون واملبتدئون يف النشاط املقاوليت 
صعو¤ت، إن مل نقل اسـتحا� احلصول عىل صفقات معومية، ذº أن 
اإلدارة تطلب من لك مشارك يف طلب العروض أن يتوفر عىل جتربة 

  . نيومرجعية يف هذا اEال، وهذا الرشط يقيص معليا املقاولني املبتدئ
والسؤال املطروح هو كيف حيصل املقاول املبتدئ عىل هذه التجربة إن 
مل يفسح � اEال للمشاركة واحلصول عىل صفقات، فرمغ توفري لك 
الرشوط ووضع الضام�ت املطلوبة وإجناز لك الو5ئق، فإن طلبات 
املقاولني الصغار واملبتدئني ترفض تلقائيا، مما يؤدي إىل احتاكر جمال 

صفقات العمومية من طرف مقاولني كبار وحمدودين، وهذا ال يسامه ال
  . ¤لتأكيد يف تطوير املقاو� املغربية وإرساء منافسة نزهية وشفافة

يف هذا اEال الهام، نسائل معاليمك عن دواعي فرض هذه الرشوط 
التعجزيية اليت حترم املقاولني الصغار واملبتدئني من تطوير مقاوالهتم، وما 

Ðي تقومون به لتشجيع هؤالء املقاولني وضامن املنافسة واملساواة بني لك ا
  املقاولني؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير

        ::::السـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

 دئني، هذا اليل عاد بدا خصنا نلقاو �دا¤ السؤال كيتعلق ¤ملقاولني املبت
¤ش يسـتافد من بعض املشاريع دÁل  واحد املياكنزيم اليل غادي يسمح �

يكرب، هذا كيتطلب إطار، غري ¤ش ما نقولوش أنه  اSو�، ¤ش ميكن �
اكين إشاكل دÁل املنافسة الرشيفة، املنافسة راه معروفة املنطق دÁلها، 

ه اكين طلب عروض، أنت عندك مرشوع كتطلب املنطق دÁلها هو أن
طلب عروض، كيجيك طلبات العروض، كتشوف شكون تتوفر فيه 
أحسن الرشوط ¤ش ميكن º تعطيه التقنية املالية والضام�ت ¤ش ميكن 

  . º تعطيه ذاك املرشوع دºÁ يديروا
نفس املنطق اليل كيتطبق عىل النظام اخلاص تيطبق عىل املؤسسات 

ة، وهام مسؤولني عىل ذاك اليش، مسؤوليته هو أنه يضمن أحسن العمومي
  . الرشوط ¤لنسـبة إلجناز مرشوع معني

ألف درمه ما كيطلبوا مهنا حىت  200لك الصفقات اليل أقل من 
حاجة، مقاو� مبتدئة ميكن لها Úخذها، ما اكينش رشوط تعجزيية، وضعنا 

لتجمع ¤لرشاكة يف القانون؟ نظام دÁل التجمع ¤لرشاكة، عالش در� نظام ا
¤ش ندفعو هاذ املقاوالت يتجمعوا، ما كيعرفوهش أو ال يف الثقافة ما 
اكيناش، ¤ش ما يكونش حواجز اليل غادي متنعهم ¤ش ميكن هلم ميشـيو 
ملشاريع كربى أو متوسطة، ألنه اكين ميل كتدخل يف مرشوع راه خص 

دك الكفاءات وخص يكون عندك الناس اليل كيعاونوك، خص يكون عن
كنعرفو اSو� راه كتبدا ومن بعد تتخلصك . يكون عندك القدرة المتويلية

أشهر، إذا ما اكنش عندك ¤ش  6أشهر، واكين اليل تتخلصوا عىل  3عىل 
  . توقف راه تطيح يف شهر

إذن األسايس ¤لنسـبة يل يف السؤال دºÁ، كيفاش نوصلو إىل وضع 
ملؤسسات الكربى اليل كتاخذ مشاريع كربى قانون اليل غادي يفرض عىل ا

أنه ختصص واحد النسـبة معينة للمقاوالت املبتدئة والصغرى، وخصوصا يف 
املشاريع عىل املسـتوى دÁل اجلهات اليل احنا يف حاجة إىل تطوير 

  . مؤسسات ومقاوالت صغرية وجديدة
من هذا املبدأ أعتقد بأنه خصنا نشـتغلو عىل أساس أنه نوضعو نظام 
من هذا النوع، ألن أ� متفق، هاذ اSينامية اليل كتعرفها بالد� راه مرح] 
يف التارخي ما ميكنش تكون دامئا، ألنه مازال كتبين لكيش، يف هذه املرح] 

  . إخل... فاش تميكن º تطور وتكرب املقاوالت واملبادرات
 أ� متفق بأنه خص يكون اجهتاد عىل أساس أنه نلقاو مياكنزيم اليل
غادي يعاون لك املقاولني املبادرين، والصغار أساسا أهنم يوجلوا إىل 

 .الصفقات اليل غادي تسمح هلم ¤ش يتطوروا

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد حلسن أكوجاكلاملستشار السـيد حلسن أكوجاكلاملستشار السـيد حلسن أكوجاكلاملستشار السـيد حلسن أكوجاكل
 ºالسـيد الوزير عىل جوابمك شكرا السـيد الرئيس، أشكر كذ

  . وتوضيحاتمك خبصوص هذا املوضوع الهام
ونريد أن أؤكد مرة أخرى، السـيد الوزير، عىل رضورة ضامن املساواة 
بني لك املتنافسني وضامن الزناهة الاكم]، مفن املؤكد أن أمو§ معومية 
هامة تضيع بسبب بعض السلواكت غري السلمية يف إسـناد الصفقات 

  . ةالعمومي
وحنن اليوم حباجة أكرث من أي وقت مىض محلاية املال العام وتطوير 
ومساعدة املقاو� املغربية، ومن بني الثغرات اليت الحظناها أن جلسة فتح 
األظرفة ليست أحيا� علنية ¤لاكمل، وليس هناك احرتام الوقت احملدد 

سني أو من لفتح األظرفة، اجللسة جيب أن تكون علنية وحبضور لك املتناف 
ينوب عهنم من البداية إىل الهناية، واحرتام الوقت احملدد وإعالن حيثيات 

  . إسـناد الصفقات وتسلمي نسخ من احملارض للك املشاركني
هذه بعض املقرتحات لضامن املزيد من الزناهة والشفافية يف جمال 

  .الصفقات العمومية ولضامن حقوق املقاولني
  .الوزير وشكرا السـيد الرئيس، السـيد

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير إذا اكن هناك تعقيب

واآلن ننتقل إىل السؤال الثالث، موضوعه نتاجئ التدقيقات اخلارجية 
للمنشآت العامة، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل 

  .لتقدمي السؤال

        ::::حبيشحبيشحبيشحبيشاملستشار السـيد العريب املستشار السـيد العريب املستشار السـيد العريب املستشار السـيد العريب 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارين،

أشغال التدقيقات اخلارجية  2010و 2009تواصلت خالل سـنة 
للمنشآت العامة، سواء ت\ املتعلقة بتدقيق احلسا¤ت املالية ذات الطابع 
السـنوي اليت تنجزها املنشآت العامة أو التدقيقات املؤسساتية 

قيقات العملياتية املتعلقة ¤لتدبري، وكذا التدقيقات واإلسرتاتيجية والتد
  .النوعية اليت تقوم هبا وزارة §قتصاد واملالية بعد موافقة الوزير األول

وكام هو معلوم، السـيد الوزير، فإن املؤسسات العامة ختضع ألربعة 
  :أنواع من املراقبة
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 ؛220مؤسسات ختضع للمراقبة القبلية، ويبلغ عددها  - 1
 مؤسسة؛ 26ة املواكبة، وهتم املراقب - 2
 مؤسسة؛ 27املراقبة مبقتىض اتفاقية، ويبلغ عددها  - 3
  .مؤسسات 9املراقبة النوعية، وهتم  - 4

ºÐ، نطلب منمك، السـيد الوزير، ونعرف اهçممك هبذا امللف، 
إطالع جملس املستشارين ومن خال� الرأي العام الوطين عن نتاجئ معليات 

ملصاحل اDتصة لوزارة §قتصاد املالية خالل سـنة املراقبة اليت قامت هبا ا
، و§ختالالت اليت تعرفها أمه املنشآت العامة، خاصة وأن التقرير 2009

منشأة عامة خالل سـنة  21األخري للمجلس األعىل للحسا¤ت، اÐي مه 
، جسل عدة خروقات وجتاوزات وضعف يف التسـيري وغياب 2009

  .نشآت العامةاحلاكمة يف العديد من هذه امل 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير

        ::::السـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملالية
  .شكرا السـيد الرئيس

  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم
تهنرضو بزاف عىل §ختالالت، لكيش عند� احنا اختالل، يعين هذا 

لية خصو يكون حبال يش اليل كيدبر يش مؤسسة أو عندو يش مسؤو
(automate) ما يدير يش حاجة حىت هو جالس، والنص احداه حاضيه ،

ما يش يف بالصهتا، التدبري يشء �،  (virgule)عنداك متيش خترج يش 
  . راه ما ميكن º تدبر الواقع مبا هو مكتوب

خصك تفعلو، خصك  (c'est un référentiel)املكتوب هو 
قت خصك Úخذ قرارات اليل كتفرض عليك يف حترتمو، لكن يف نفس الو 

 .الظرف املعني ويف الوقت املعني لتحقيق أهداف وتدبري أشـياء
ما كنقولش يف هاذ اليش بأنه ما اكينش اختالالت، ميل كتكون 
§ختالالت اكين القانون، القانون هو اليل تيقول اللكمة دÁلو يف 

قراطي، بÑ دÁل القوانني وبÑ §ختالالت، إذا كنا بÑ حيرتم املنطق اSمي
  ...دÁل امسيتو

إذن هاذ املسأ� هاذي ¤لنسـبة يل خصها تكون واحضة، املراقبة 
أساسـية ورضورية بلك أشاكلها، وكنعرفو بأنه إذا ما اكنتش املراقبة ميكن 
تكون جتاوزات، لكن يف نفس الوقت خصنا حنرتمو، وهذا هو اSور دÁل 

اليل عاطهيم، أنه القدرة  (le message)ة، وهذا هو وزارة §قتصاد واملالي
دÁلنا احنا يف املراقبة فاش؟ ¤لطبع يف تتبع §ختالالت واحرتام الضوابط 
القانونية، لكن يف نفس الوقت خص تكون عند� القدرة ¤ش حنسـنو 
اإلماكنية دÁل التدبري اليويم دÁل املسؤولني ¤ش نعطيومه املساطر األكرث 

  . ن الواقعقر¤ م

وهذا هو املسؤولية اليل مفروضة علهيم، إذا ابغينا حنسـنو األداء دÁل 
البالد، ألنه يف آخر املطاف اليل عندو يش مسؤولية عندو مسؤولية 
¤ش يقدم إما خدمة أو يقوم مبشاريع أو ¤ستOرات، وهاذ الناس اليل 

الرشوط ويف كيقوموا هباذ العمل خصهم يؤدوا الوظيفة دÁهلم يف أحسن 
  .إطار الضوابط اليل خصنا حنرت�ا يف بالد�

إذن هذا هو التوجه اليل غاديني فيه، ميل كتكون يش حاجة ما 
مقاداش كرنفعوها للقضاء، والقضاء يقول لكمته، وعرب القضاء تصلمك 

  .املعلومات املرتبطة ¤الختالالت، إن اكنت هناك اختالالت
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار شكرا 

  .التعقيب، تفضل

 ºاملستشار السـيد عبد املا ºاملستشار السـيد عبد املا ºاملستشار السـيد عبد املا ºطأأأأاملستشار السـيد عبد املاÁطفرÁطفرÁطفرÁفر::::        
  .شكرا السـيد الرئيس

غري أعتقد اليوم، وأريد أن أذكر أن من أمه مطالب املغاربة اليوم هو 
  . فضح وحماربة الفاسدين واملفسدين أÁ اكن مصدرمه وأÁ اكن مسـتوامه

نذكر فقط راه اكين، ألن احنا ما تنقولوش يش حاجة وكننطلقو وبغيت 
من فراغ، هناك تقارير دÁل §فتحاص اليل ميكن تديروا بعض املؤسسات 
تميشـيو لها مبصداقية، وهناك املفتشـية العامة للاملية وهناك، طبعا، اEلس 

  . األعىل للحسا¤ت واEالس اجلهوية للحسا¤ت
كتدير هاذ املؤسسات غري حصيح، وكيخص  Á إما هاذ اليش اليل

نقولوها، ألن ميل كيجينا واحد التقرير وعندي واحد التقرير هنا رمسي، 
غادي عاد نتذاكر، هذا تقرير دÁل احملامك املالية واليل كيتذاكر عىل مجموعة من 
§ختالالت، أ� غادي نقراها كيف يه مكتوبة، وما غاديش نقول لكيش 

ه ال يتسع الوقت ºÐ ،ºÐ نعطي غري واحد املثال اليل مكتوب، ألن
 600أاكدميية سطات، اليوم ها هو اكين شـياكت واكين ما يناهز : بسـيط

مليون مت اختالسها، وراه الناس كتحامك اليوم، إذن ال نفرتي عىل أحد، 
  .وهذا هو املدخل احلقيقي ألي إصالح سـيايس أو دسـتوري

 مسريات أو تهيزوا الصور حىت دÁل املغاربة اليل تيخرجوا اليوم يف
البعض يهتموهنم ¤لفساد، وهنا أعتقد بأنه كيخص القضاء يتحمل املسؤولية 
دÁلو، وميل تنرش يش حاجة فيش جريدة كسلطة، واإلعالم تنعرفو يف 

هو سلطة رابعة، بال ما نوضو هاذ الزوبعة، جيب عىل النيابة  هالعامل لك
يف البحث والتقيص والتحري وحماسـبة أوالئك العامة أن تتحمل مسؤوليهتا 

  .هاÐين سامهوا يف وصول املغرب إىل هذا الوضع اÐي نمتناو أننا خنرجو من
ونرجع لهذاك التقرير، مثال هناك منح امتيازات غري مربرة، خشصية أو 

 :للغري، وتتجىل
أوال، تمتنح واحد الراتب مضاعف واليل املصدر دÁلو الوزارة الوصية، 
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عض األحيان متنحه املؤسسة اليل خضعت للمراقبة من طرف اEلس وب
  .األعىل للحسا¤ت

هنرضو عىل عدم احرتام النصوص القانونية املتعلقة ¤لصفقات، راه اكين 
واحد العديد دÁل املشالك، اكين واحد العديد دÁل §ختالالت، ما 

، إذن هذا ما كتحرتمش املسطرة القانونية، ما تتدوزش حىت يف املناقصة
خصوش خيوفنا هاذ اليشء، ¤لعكس جيب أن تكون Sينا اجلرأة كربملان، 

خا نسـتدعيوه اواحنا هنا داخل الربملان راه اكين بعض املدراء العامني، راه و 
وجيي للجنة هناÁ وباكمل اجلرأة وبال حشمة، يقول º أ� ما جناوبكش 

ه بظهري مليك هو نوع من ميل كتطرح عليه هاذ السؤال، ويعترب أن تعيين
  .احلصانة، حىت أ� عندي هاذ احلصانة ما تسولنيش

من هنا أقول بأنه آن األوان ألن نتعامل مع لك هاذ القضاÁ درءا ملا من 
شأنه أننا نزيدو ¤لبالد دÁلنا، احنا متفقني معك اليوم، خص اليل كيتحمل 

ي نوصلو، ألن يش مسؤولية أنه يتحمل املسؤولية، ولكن راه احنا غاد
واكين  (la certification)اليوم راه اكين تطور يف التدبري، راه اكينة 

، خص يكونوا (des procédures)بزاف دÁل احلواجي، راه خص يكونوا، 
)des normes( ل املسؤولية وتكون تدقيقاتÁيكونوا يش معايري د ،

ºحىت هاذ  و§فتحاصات مسأ� اليل عادية داخل املؤسسات، مبا يف ذ
  .املؤسسة دÁل الربملان، السـيد الوزير

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير للرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملالية
  . شكرا السـيد املستشار

، متفق معك بأنه يف هاذ البالد ما خصش يش %100أ� متفق معك 
وق القانون، ما اكينش اليل خصو يبقى فوق القانون، ف هواحد يعترب نفس

يدير اليل ابغى ويتحمى،  وما اكينش يش واحد اليل يعترب بأنه ميكن �
  .هاذي يه اليل كتأدي للخراب دÁل البالد، هاذ اليش متفقني عليه

لكن يف نفس الوقت، حذاري، حذاري من آش؟ ألنه والت واحد 
عمومية وداخل املؤسسات العمومية، الناس الظاهرة اليوم داخل الوظيفة ال

والت كتخاف تسـين، الناس والت كتخاف توقع، أشـنو املآل دÁل هاذ 
  . اليشء هذا؟ املآل دÁلو هو أنه البالد غادي توقف

إذا اكن الواحد وىل كيخاف يتحمل املسؤولية دÁلو، ألنه إذا ارتكب 
ل، هنا فني عاود5ين غري خطأ صغري كيويل اختالل وكيويل مهتم ¤الختال

  . مايش كندوزو من هاذ الطرف، كندوزو للطرف اآلخر، ألقىص احلدود
إذن عىل هذا عالش كنتلكم أ� عىل التوازن، ميل كيكون يش 
اختالل، ميل تنقولو لكمة §ختالل خصو يكون من وراهئا الفلوس، يش 

¤ش حيصل واحد اسـتعمل النفوذ دÁلو، أخذ الرشوة، اسـتعمل املوقع دÁلو 

عىل أشـياء اليل ما عندوش احلق حيصل فهيا، ولكن إذا دار يش خطأ 
تدبريي ما ندفعوش نقولو راه أنت داير اختالل، ال هذا هو اخللط اليل 
واقع، السـيد املستشار، واليل خصنا نتجنبوه، ألنه هذا غادي يؤدي 

واحد  ببالد� أنه ما غيبقى حىت واحد غادي يبغي يتحمل املسؤولية، وحىت
  . ما غيبغي يوقع

متفق معك، من أين º هذا؟ وهاذ اليش خصنا منشـيو فيه، لكن 
نعطيو كذº اإلماكنية لتحمل املسؤولية يف إطار التدبري، غري ما 
يسـتعملش الوضع دÁلو واملوقع دÁلو ¤ش يتغىن هو، و¤ش يدير هو اليل 

  .بغى وصايف
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ألخري، موضوعه عدم مواكبة األبناك لألوراش السؤال الرابع وا
اقتصادية  لÑو�، اللكمة ألحد السادة املستشارين - واملبادرات السوسـيو

  .من فريق األصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن سط سط سط سط إإإإاملستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  حملرتمني،السادة املستشارين ا
لقد اخنرطت اSو� املغربية يف العرشية األخرية يف مجموعة من األوراش 

اقتصادية، اليت تسـهتدف الريق ¤ملواطن املغريب  -واملبادرات السوسـيو
  . وتدعمي آليات §ستOر واملنافسة وخلق الرثوات

لكن مع لك األسف، لوحظ أن األبناك وبسبب احتاكرها آلليات متويل 
صاد الوطين مل تسامه مبا يكفي من جدية و�نية يف خمتلف هذه §قت

األوراش، حيث ظلت دامئا تفضل منطق الضام�ت عىل منطق املغامرة 
   .ة البنكية وسبب وجودهايÁت العمل ذواDاطرة، واÐين يعتربان من أجب

وبفعل هذا املنطق، تعرثت العديد من األوراش وأضت العديد من 
  .ادرات وخاصة فئة الشـباب من حاميل املشاريعاألفاكر واملب

فللك هذه §عتبارات نسائلمك السـيد الوزير، عن رس تعنت األبناك 
وعدم مواكبهتا لألوراش اليت اخنرطت فهيا اSو� املغربية، ¤لرمغ من 
التحفزيات الرضيبية اليت منحت لها يف خمتلف القوانني املالية، وكذا متتيعها 

 .املهنة ومتويل §قتصاد الوطين ¤حتاكر ممارسة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اإلجابة عىل 

  .السؤال
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        ::::السـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملالية
  السـيد الرئيس، ميكن يل ندور؟

  : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .مايش مشلك، تفضل

  :السـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملالية
  .املستشار احملرتم شكرا السـيد

يف الواقع ما عرفتش كيفاش غادي جناوب عىل هاذ السؤال، ألنه ميل 
اليل يه سـنة اكنت صعبة  2009كناخذ املعطيات يف أرض الواقع، كناخذ 

عىل املسـتوى العاملي، اكن ميكن لألبناك يرجعوا للوراء، يقلصوا من 
 (le fonds de roulement)القروض، يقلصوا من المتويل، ذاك 
  . حيبسو، ولو أعطيت فيه ضام�ت كدو�

اكن ميكن يقول º أسـيدي العامل يف هزة، أسـيدي هاذ المتويل دÁل 
§قتصاد الوطين حىت أ� خصين نكون يف إطار احلذر و�خذ الرتتيبات 

مليار دÁل اSرمه اليل  577دÁيل دÁل احلذر، ما داروش هاذ اليش، 
عىل شلك قروض ومتويالت للمشاريع توزعت عىل §قتصاد الوطين 

  . الكربى واملهيلكة واملتوسطة
مليار دÁل اSرمه اليل  622ل  %8، كنلقى زÁدة دÁل 2010كناخذ 

مليار  622توزعت عىل §قتصاد الوطين ومتول هبا §قتصاد الوطين، 
 les(دÁل اSرمه راه مايش ساه]، هاذ اليش كذº راه مرتبط ب 

dépôts(ل األبناك، مرتبÁط ¤لقدرة المتويلية د .  
إذن ميل كمنيش كذº للواقع، كنلقى بأنه ¤لفعل اكين مقاوالت 
صغرى، اكين اليل مكتحصلش عىل القروض المتويلية، اليل عندها 

 le plafond de)ميل متيش تسول كيقول º سـيدي . إخل... مشاريع
risque) � اكين ذاك وصلنا ،(le coefficient de répartition de 
risque)  ،بني األبناك، لكيش كيحيض مع يش، ¤ش ما يكونش انزالق

ألنه البنك املركزي دÁل البالد واضع ضوابط لألبناك اليل ما خصهمش 
  . خيرجوا علهيا

اليل كيبقى هو أنه فني أتفق معك، أنه يف حمطات معينة املقاوالت 
¤ش متولها وكنضيعو يف كيكون عندها إماكنية دÁل أسواق، وما كتلقاش 

احلاجة اليل كنخدم علهيا اليوم يه كيفاش نوضع مياكنزيمات ¤ش . أسواق
 un marché)هاذ املقاوالت هاذي نلقاو لها ضوابط، إذا اكن عندها 

sûr) إذا اكنت عندها ،(l'exportation) إذا اكن عندها بناء، إذا اكن ،
ما قادراش ألنه ما عاطيش عندو أي حاجة، أنه نلقاو إذا اكنت البانكة 

الضام�ت الاكفية أو وصل للسقف أنه نلقاو إطار اليل غادي نعاونو به هاذ 
املقاوالت يف هذه املرح] هاذي اليل احنا يف حاجة إىل ما خصنا نضيعو 
حىت حاجة، حىت حاجة ما خصها تضيع، اليل اكينة يف السوق، اليل اكينة 

  . خصنا جنيبوها ...يف أمسيتو

إخل، لكن القدرة المتويلية ... مقاوالت اليل كتشـتغل مزÁن، نزهية اكين
دÁلها حمدودة، خصنا نعطيومه إماكنيات، وهذا غادي يدفع أنه غادي نبقاو 

راه مضبوط ¤لنسـبة  (le risque financier)حنافظو عىل هذاك التوازن 
  . لألبناك ألن راه عندمه ضوابط وخصهم حيرتموها

Sو� اليل عندها مصلحة بأن اآللية §قتصادية ويف نفس الوقت ا
خصها تبقى حمركة، أنه توضع كذº آليات ممك] ملواكبة دينامية الطلب 
و§ستOر ¤ش ميكن لنا حنفزو هاذ اليش هذا لكو، وكنظن بأنه هذا هو 

  . §جتاه اليل خصنا منشـيو فيه
 ختتلف عن كتقوم ¤Sور دÁلها؟ ¤لطبع لك حا� %100األبناك واش 

حا� أخرى، من واك� إىل واك� كتلقى اختالف، واحد مدير دÁل الواك� 
راه كيخدم مزÁن ومتبع، واحد راه كيجي مييش يقرص يف الليل كيجي يف 

  . الصباح ما فيه ما خيدم، ما غاديش يتلكف مبلف
كنظن أنه امحلد � عند� نظام ... إذن الواقع ما ميكنش حتمك به عىل

متبعنا ومتبع املشاريع الكربى، واش هاذ يش اكيف؟ طبعا غري اكيف،  بنيك
 .خصنا نلقاو اآلليات ¤ش ندفعو أكرث §قتصاد الوطين

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن سط سط سط سط إإإإاملستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف املستشار السـيد عبد اللطيف 
، إال أنه مع سوء احلظ تنشوفو احنا شكرا السـيد الوزير عىل اإلجابة

يف الفريق دÁلنا بأنه املشاريع الكربى يه اليل تأخذ بعني §عتبار من 
، أما املشاريع (les multinationales)طرف األبناك، وهنا تنشري إىل 

املتوسطة والصغرى اليل يه يف حاجة ماسة لها البالد دÁلنا، وخاصة يف 
، "مقاوليت"نعطيمك عىل سبيل املثال ... هذا الوقت هذا فهـي الزالت

لتشجيع الشـباب  2005- 2004مرشوع مقاوليت واليل هو دارتو اSو� يف 
مليون  25وحاميل الشهادات ¤ش يدخلوا العامل دÁل املقاو�، ودارت هلم 

من  %70مليون تيديروا دراسات كرتفض أكرث من  25للمقاو�، هاذ 
  .طرف األبناك، هذه األوىل

مليون احنا، وهذا نداء لمك، السـيد الوزير  25نيا، من بعد هاذ 5
مليون،  25واحلكومة بصفة عامة، هذا نداء ¤ش تراجع هاذ السـياسة دÁل 

مليون؟ ألن اكين  50مليون، عالش  50احنا كنطالبو عىل األقل تدار 
، تنطلبو هاذ 25/25دÁل الشـباب ميكن هلم يديروا مقاو� ب  2احلق بأن 

مليون تميكن لها ختدم يد عام]، تميكن  100، عىل األقل 100يه  50/50
تدير هبا واحد املرشوع اليل هو يف املسـتوى، عىل األقل رمبا األبناك 

للمقاو� ما كتدير حىت حاجة،  25تتجاوب مع الطلبات دÁهلم، اآلن 
  .(faillite)واألغلبية دÁهلم داروا 

ذوهنا بعني §عتبار، إىل جانب خأوºÐ، نطلب منمك هاذ املسأ� ت
املؤسسات املتوسطة اليل املدة الزمنية Sراسة الطلبات دÁهلم يف القروض 
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  .ما كتعطهيمش أمهية ةيالبنك 
 %520نيا، عند� مالحظة 5نية، ابغينا نطلبو منمك ما رس بيع حصة 

  من البنك الشعيب؟
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .يف إطار الرد عىل التعقيبشكرا، تفضل السـيد الوزير 

        ::::السـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملاليةالسـيد وزير §قتصاد واملالية
خا ما مرتبطش ¤لسؤال جناوب عليه، هذه فرصة اهاذ السؤال األخري و 

  .¤ش جناوب عليه
احنا يف السـياسة اليل غاديني فهيا مع البنك الشعيب هو تقوية البنوك 

اك التضامنية من اجلهوية، احنا غاديني للجهوية، املنطق اليل غاديني به األبن
دÁل الرأسامل  %100هذا النوع، هو أن البنوك املركزية يه اليل كتشلك 

دÁل البنك املركزي، مايش اSو�، ولكن احنا امشينا يف §جتاه دÁل أنه 
غادي نلقاو وسـي] ¤ش نقويو داخل البنك الشعيب املركزي دور األبناك 

 la)ولكن أعطينا أولوية Ðاك  املركزية، كنا غادي نديروها العام اآلخر،
fusion)  لÁار البيضاء والبنك اجلهوي دSل اÁما بني البنك املركزي د

، واكنت مربجمة، 2011مت يف تاSار البيضاء، وقلنا أنه العملية الثانية غادي 
  .التوقيت دÁلها جاء دا¤ ولكن ألنه �جض

نوك اجلهوية داخل ولكن §جتاه العام اليل غاديني فيه هو تقوية الب 
البنك املركزي، غري ¤ش تعرفوها من دا¤، مايش عاود 5ين تدار يش معلية 
أخرى تقولوا عالش درتوها، راه §جتاه العام اليل غادية فيه اSو� هو 
هذا، راه دÁلنا يف دÁلنا، راه أعطيناها للبنوك املركزية، ما اعطيناها حلىت 

، عرفيت 2002يف  %21تدارت و دÁل اSو� راه %20يش واحد، 
  . مليون درمه 700بشحال تباعت؟ 
مليار درمه ¤ش تشوف بأنه هاذ البنوك  5,3ب  %20اليوم در� 

دÁلها غادية وكتكرب، إذن مزÁن،  (la valeur)غادية والقوة دÁلها، يعين 
احنا غاديني يف §جتاه دÁل أنه عند� بنك مركزي من هاذ النوع، 

ين شلك من األشاكل اليل خصنا نطوروها، وهاذ البنك كيقوم تضامين، يع
بدور كبري اليوم، وخصنا نزيدو نقويوه، ألنه كيؤدي واحد الوظيفة أساسا مع 

  . املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليل هو كبري
وأ� سعيد جدا بأن هذه العملية متت يف هذه الرشوط، وأن األبناك 

يف الرأسامل كبنوك وية،  %20تزاد لها  اجلهوية أصبح عندها وزن اليوم،
وغادي يويل عندها دور داخل اEلس اإلداري اليل هو دور اليل غادي 
تسمع، وكذº غادي تكون عندها واحد الوظيفة إجيابية ¤لنسـبة 

  . للمسـتقبل

¤لنسـبة للشطر األول من السؤال، يعين لك §قرتاحات اليل غادي 
أشـنو يه؟ فكرة، مبادرة، وكتوضع  "مقاوليت"تفعل، ألن دا¤ ميل كتقول 

  . إخل... آليات واخنرطت فهيا األبناك لها
املامرسة تبني º حاجة أخرى، يف حمل حنمكو عىل واحد التجربة، أرى 
�خذو اإلجيايب دÁلها ونصلحو السليب دÁلها ونعطيوها إماكنية، أ� شفت 

ألف اليل  30حبناش مقاو�، ما ر  1400حاجة واحدة تسجل، املغرب رحب 
عرب هاذ املياكنزيم، رامه صبحوا حمركني  1400اكنت، ولكن اليوم عندي 

  . إخل... خدامني مشغلني
ألف ألنه الطريقة ¤ش دبر�ها  30، ما وصلتش لـ 1400أ� رحبت 

والمنط اليل تبعناه غري اكيف، ولكن مايش بعيد، يف املسـتقبل، وهاذ اليش 
بدأ املقاو� خصو يكون بطريقة سلسة، ذاك اليل خدامني عليه، أنه م 

املقاول الشخيص، هذا هو اليل غاديني فيه، ¤ش جيب دمقرطة املبادرة 
احلرة، وخصنا نلقاو آليات، واآلليات وجد�ها وعند� مبادرات واحضة يف 

يدير  هذا اEال، ألن ابغينا الشـباب دÁلنا يف حمل يبقى يدور، ميكن �
دوش عصا فوق راسو، إذا ما خلصتيش الرضيبة ما مقاو�، ولكن ما عن

ميكنلكش، ما اكين ال رضيبة ال والو، دريت غادي ختلص واحد الشوية، ما 
  . درتيش ما اكين مشلك، ما عندكش مقر ديرها يف دارك، جسل من دارك

هذه آليات اليل غادي تساعد البالد ¤ش متيش يف اجتاهات جديدة، 
ينفع، ما غادي يبقاش ذاك اليش أنه خصك  هاذ اليش هذا هو اليل غادي

يف بالد� عالش ... الرأسامل وخصك الضام�ت وخصك املقر وخصك
عند� القطاع غري املنظم قوي؟ عند� مليون ونصف مقاو� يف النظام غري 
املهيلك، عالش؟ ألنه عندو هاذ اإلشاكل ما كيبغيش يدخل يف مشالك 

  . من هذا النوع
احلرة يف بالد�، وما عند�ش النظام اليل كيçىش  إذن عند� املبادرة

معها، ما ميكنش نقول عندي مليون ونصف مقاو� صغرية اليل حمركة داخل 
  . القطاع غري املهيلك وأ� عندي نظام تعجزيي للمبادرة احلرة

إذن ذاك النظام التعجزيي غادي حنيدوه وغادي جنيبو املبادرة احلرة 
املغاربة، ألن املغاربة ميكن هلم يديروا مليون  ¤ش نفجر الطاقات دÁل

حاجة وعندمه إماكنية يديروا مليون حاجة، لكن عند� نظام اليل ال يسمح 
هلم ¤ش ميشـيو يف هذا §جتاه، وكيفضل مييش للنظام غري املهيلك، وهذا 

  .  مايش مرشف لبالد�

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ر عىل مسامهته القمية معنا شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزي

  . يف هذه اجللسة، وشكرا كذº ملسامهتمك
    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


