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  )2012 غشت 13  (1433 رمضان 24 ثننياالٕ : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساBرئAس  ،الش?يخ بيد هللا:كتور محمد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان واثMNان وعرشون دقDقة، ابتداء من الساJة الثانية عرش  :التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت

Oوالربع زو.  
تقيص احلقائق حول النيابية ل لجنة اY تقر�ر  مضمونمVاقشة  ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

   .مكMب ال�سويق والتصد�ر

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

        ::::ا:كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئAس اBلسا:كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئAس اBلسا:كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئAس اBلسا:كتور محمد الش?يخ بيد هللا، رئAس اBلساملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

 5.95من القانون التنظميي  18من ا:س?تور وYلامدة  67تطبيقا Yلفصل 
املتعلق بطريقة �س?يري اYلجن النيابية لتقيص احلقائق كام مت تغيريه وzمتميه 

، يعقد اBلس اليوم هذه اجللسة ملناقشة مضمون �54.00لقانون التنظميي 
والتصد�ر، تقر�ر اYلجنة النيابية لتقيص احلقائق حول مكMب ال�سويق 

  .م�ارشة Uلسة خMامDة لهذه ا:ورةوس?تلهيا 
وقد قرر املكMب، بعد اس�شارة السادة رؤساء الفرق، ٔ�ن تمت هذه 

 13دقDقة �لNس?بة Yلس?يد املقرر وٕاعطاء ما بني  30املناقشة يف مسا�ة 
اللكمة Yلس?يد . دقائق YلمجموJات الثالث 5دقDقة Yلفرق الربملانية و 15و

  . مقرر اYلجنة
تتعلق kسري ٔ�عامل اYلجنة؟ مل نبدٔ� بعد، �يق .. قطة نظام؟ تفضل اليسن

ما ابدينا، �يق ما ابدينا �ش �كون �لل يف ال�س?يري، تفضل اليس، 
  .تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس?يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس?يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس?يد عبد إالاله احللوطي
ٕاذن، . من ا:س?تور 67بناء Jىل دس?تورية اجللسة وبناء Jىل الفصل 

  . من ا:س?تور، الس?يد الرئAس، جمرد �ساؤل 67بناء Jىل الفصل 
ال جيوز zكو�ن جلان لتقيص احلقائق : "من ا:س?تور تيقول 67الفصل 

يف وقائع zكون موضوع مMابعات قضائية، ما دامت هذه املتابعات Uارية، 
 جلنة لتقيص احلقائق س?بق zكو�هنا فور فMح حتقDق قضايئ وتNهت�ي �مة لك

  ". يف الوقائع اليت اقMضت �شكDلها
ٔ�عتقد، الس?يد الرئAس، ٔ�ن �لطبع هاذ الفقرة من ا:س?تور ما ¦ايباش 
Jليمك، مبعىن ما يه الطريقة اليت مت هبا ٕادراج هذه املناقشة طبقا لهذه 

  املادة؟ 

  .وشكرا الس?يد الرئAس

        ::::اBلساBلساBلساBلس    الس?يد رئAسالس?يد رئAسالس?يد رئAسالس?يد رئAس
مت االتفاق Jىل عقد هذه اYلجنة يف . مت �سجيل هذه املالحظة. شكرا

لقاءات خمتلفة، ومت كذ® بعد اتفاق السادة رؤساء  7مكMب اBلس بعد 
ؤ�عطي اللكمة اTٓن Yلس?يد مقرر اYلجنة، . الفرق الربملانية يف Jدة Uلسات

        .تفضل
لAست :�مك ٔ�ي جحة لفرض جواب من . شكرا ،²�ٔ جسلت مالحظتمك

. عند الرئاسة، ²�ٔ جسلت املالحظات د¹®، و¦ادي ت�س¸ل يف احملرض
  . شكرا

  .الس?يد املقرر. شكرا، املالحظة مت �سجيلها.. تفضل الس?يد

        ::::املس�شار الس?يد عبد اBيد املهايش، مقرر جلنة تقيص احلقائقاملس�شار الس?يد عبد اBيد املهايش، مقرر جلنة تقيص احلقائقاملس�شار الس?يد عبد اBيد املهايش، مقرر جلنة تقيص احلقائقاملس�شار الس?يد عبد اBيد املهايش، مقرر جلنة تقيص احلقائق
  .شكرا الس?يد الرئAس احملرتم

  ز�ر،الس?يد الو 
  الس?يدات والسادة املس�شارون، 

�مس ٔ�عضاء اYلجنة، امسحوا يل بداية ٔ�ن هن¼ ٔ�نفس?نا مجيعا Jىل عقد 
هذه اجللسة اÅصصة لتقدمي ملخص Yلتقر�ر العام Tٔعامل جلنة تقيص 
احلقائق حول مكMب ال�سويق والتصد�ر اليت طال انتظارها، وظل تÆٔ�ريها 

ئË واس?تفهامات :ى لAس فقط ٔ�عضاء فهوم مÈار ٔ�س? امل ربر و¦ري امل¦ري 
اYلجنة ٔ�و ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، بل :ى معوم الرٔ�ي العام الوطين، 
�اصة ؤ�ن الس?ياق العام اÏي �شلكت فDه هذه اYلجنة اليت تعترب الثامVة 
من نوعها يف التجربة الربملانية املغربية، متزي بزتامVه مع تدشني بالد² عهدا 

ل معه مقMضيات دس?تورية مMقدمة، ٔ�كدت Jىل تعز�ز دس?تورU ¹ديدا، مح
م�ادئ احلاكمة وٕاعامل �ٓلياهتا وربط املسؤولية �حملاس?بة، �ٕالضÖافة ٕاىل 
تعز�ز وتقـوية الوظيفÖة الرقابية Yلربملان، ويف مقدمهتا اYل¸ان النيابية لتقيص 
احلقائق، سواء من حDث طريقة �شكDلها ٔ�و من حDث OخMصاصات 

  .2011من دس?تور فاحت يوليوز  67دة اليت مVحت لها مبقMىض الفصل اجلدي
  الس?يد الرئAس احملرتم، 

البد من إالشارة ٕاىل دواعي �شكDل جلنة تقيص احلقائق حول مكMب 
ال�سويق والتصد�ر واليت ارتبطت مبناس?بة تقدمي الس?يد عبد اYلطيف 

قايض بتحويل ال 26.09معزوز وز�ر الت¸ارة اخلارجDة ملرشوع قانون رمق 
مكMب ال�سويق والتصد�ر ٕاىل رشكة مسامهة مب¸لس املس�شار�ن احملال 
Jليه من طرف جملس النواب بعد دراس?ته واملصادقة Jليه �الل دورة 

، واÏي اJرتف �الã بوجود اخMالالت كربى يف �س?يري 2010ٔ��ريل 
 ، كام ٔ�قر �Tٔعطاب2008و 2002املكMب، �اصة الفرتة املمتدة ما بني 

اليت Jاىن مهنا املكMب �الل الفرتة السابقة وسوء التدبري اÏي اكن س�äا 
م�ارشا يف تدهور وضعيته املالية وJدم انعقاد جملسه إالداري طيË الفرتة 

، �ٕالضافة ٕاىل الترصف يف 2008ٕاىل ¦اية س?نة  2002املمتدة من س?نة 
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  .ممتلاكته وبيع بعض ٔ�صوã العقارية
رافقها من اJرتافات قد�ا الس?يد الوز�ر اكفDة  اكنت هذه املعطيات وما

ٕالطالق املبادرة من طرف فرق املعارضة اليت جتاوبت معها مجيع الفرق 
الربملانية مب¸لس املس�شار�ن بدون اس?تVìاء، وبعد اس�Dفاء لك العنارص 

مس�شارا �رملانيا من خمتلف الفرق واBموJات الربملانية  157القانونية وتوقDع 
، قد رشعت اYلجنة يف معلها )ٔ�¦لبية ومعارضة(املس�شار�ن مب¸لس 

بدعوة من رئAس جملس  2011ماي  24وعقدت ٔ�ول اجíع لها بتارخي 
املس�شار�ن وحتت رئاس?ته، حDث خصص النتîاب رئAس اYلجنة و�يق 

 .ٔ�عضاء مكMهبا
كام قررت اYلجنة عقد Uلسات Oس?íع، حDث تقرر Oس?íع يف 

لðٔطراف الرمسية الوصية Jىل مؤسسة مكMب ال�سويق املر�Ë اTٔوىل 
والتصد�ر، ويف مقدمهتا الس?يد وز�ر الت¸ارة اخلارجDة، وبعده يمت Oس?íع 

  . Yلس?يد وز�ر الفال�ة
و�لNس?بة للك ما يتعلق مبراق�ة التدبري املايل، يمت Oس?íع kشÆٔهنا 

اع اÏي هيم Yلس?يد وز�ر OقMصاد واملالية، �عتباره الويص Jىل القط
املف�شني واملراق�ني املاليني، مث Oس?íع ملد�ر املNشÆٓت العمومDة واخلوصصة 
ومد�ر مكMب ال�سويق والتصد�ر، وموازاة مع ذ® يمت إالطالع Jىل 

  .التقار�ر والقرارات املتîذة دا�ل ٔ�و �ارج ٕاطار اBلس إالداري
 النيابة العامة وجتدر إالشارة ٔ�ن اYلجنة تقدمت بطلب توجDه شاكية ٕاىل

لتحريك ٕاجراءات املتابعة يف حق الس?يد وز�ر الت¸ارة اخلارجDة والس?يد 
مد�ر مكMب ال�سويق والتصد�ر، Jىل ٕا÷ر رفضهام مد اYلجنة �لوöئق 
والبيا²ت املطلوبة وامMناع الس?يد مد�ر املكMب عن تنظمي Uلسة اس?íع 

  .ٔ�س?ئË ٔ�عضاء اYلجنةرمسية مبقر مكMب ال�سويق والتصد�ر وإالUابة Jىل 
 Ëلجنة بتوثيق مجيع ٔ�عاملها من �الل حتر�ر حمارض مفصYوقد قامت ا
ؤ�خرى خمترصة خبصوص لك اجJíاهتا، �ٕالضافة ٕاىل ال�سجيل �لصوت 

قرصا  24رشيطا صوتيا و 28هكذا مجعت اYلجنة . والصورة للك ٔ�عاملها
  .مدجما

املسؤولني الس?ياس?يني وٕاذا اكنت اYلجنة �ش?يد �المMثال الاكمل جلل 
وإالداريني ا�Ïن تفاJلوا ٕ�جيابية مع مهنجية معلها وتقدميهم املساJدة املطلوبة 
يف التقيص والوقوف Jىل جحم OخMالالت والت¸اوزات اليت طالت مكMب 

  .ال�سويق والتصد�ر، فٕاهنا �ملقابل واüت العديد من الصعو�ت والعراقDل
والعميل، تعرب اYلجنة لمك عن صدمهتا ٔ�مام جحم Jىل املس?توى الواقعي 

الصعو�ت والعراقDل اليت اJرتضهتا وخDبة ٔ�ملها يف بعض املسؤولني ا�Ïن 
رفضوا التعاون مع اYلجنة من �الل OمMناع والتباطؤ يف zزويدها �لوöئق 

  .والبيا²ت اليت مت توجDه رسائل kشÆٔهنا
  الس?يد الرئAس احملرتم،

ة ز¹رة ملكMب ال�سويق والتصد�ر، ٕاال ٔ�هنا فوجþت لقد نظمت اYلجن
�رفض الس?يد املد�ر مدها �لوöئق اليت طلبهتا، Jالوة Jىل رفضه تقدمي 

توضي�ات ٔ�و ٔ�جوبة عن ٔ�س?ئË ٔ�عضاء اYلجنة حب¸ة تلقDه تعل�ت شفوية 
  -طبعا  –من رئAسه املبارش الس?يد وز�ر الت¸ارة اخلارجDة حسب ٕافادته 

  .Yلجنة �لصوت والصورةاملوثقة :ى ا
وJىل ٕا÷ر هذه الصعو�ت والعراقDل املشار ٕا�هيا J�ٔاله، قررت اYلجنة 

املتعلق  5.95من القانون التنظميي رمق  16ٕاJداد تقر�ر طبقا ملقMضيات املادة 
بطريقة �س?يري اYل¸ان النيابية لتقيص احلقائق كام Jدل ومتم �لقانون التنظميي 

لالس�Vاد ٕاليه  2011ش?تNرب  29سة اBلس بتارخي وüته ٕاىل رئا 54.00رمق 
يف توجDه شاكية ٕاىل النيابة العامة لتحريك ٕاجراءات املتابعة يف حق الس?يد 

  .وز�ر الت¸ارة اخلارجDة والس?يد مد�ر مكMب ال�سويق والتصد�ر
وبعد حبث دقDق يف الوöئق واملس�Vدات اليت حصلت Jلهيا اYلجنة، 

نظمت وبعد نقاشات مس?تفDضة من طرف  وبعد Uلسات Oس?íع اليت
ٔ�عضاء اYلجنة و�لرمغ من الصعو�ت والظروف ¦ري املواتية اليت اش?تغلت 

  :يف ظلها، مت �سجيل اخلالصات وOس?تMNاUات التالية
ٔ�وال، تÆٔكدت اYلجنة ٔ�ن دواعي �شكDل جملس املس�شار�ن Yلجنة 

رها �لنظر تقيص احلقائق حول مكMب ال�سويق والتصد�ر اكن لها ما يرب 
ر املال العام دٕاىل جحم الت¸اوزات واخلروقات وOخMالالت ومعليات ه

املتعددة واملتنوJة اليت توقفت Jلهيا اYلجنة واليت تؤكدها الوضعية املزرية 
  YلمكMب Jىل املس?توىني املايل وإالداري؛

öنيا، اصطدام اYلجنة ٕ�رادة ال�سرت Jىل الفساد اليت قاومت �لك قوة 
ر ٕارادة اYلجنة الرامDة ٕاىل فضح جرامئ هنب املال العام و�شف وٕارصا

وجتلت ٕارادة ال�سرت هذه يف اس?تغالل . املس?تور ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين
لك إالماكنيات املتا�ة :هيا من U�ٔل عرقË معل اYلجنة، سواء من �الل 
التوظيف ¦ري السلمي ملقMضيات بعض النصوص القانونية من U�ٔل توقDف 

اYلجنة وثNهيا عن القDام مبهمهتا الرقابية ٔ�و من �الل امMناع بعض  معل
املسؤولني الس?ياس?يني وإالداريني عن حضور Uلسات Oس?íع اليت 
دعت ٕا�هيا اYلجنة ورفضهم zزويدها �لوöئق والبيا²ت اليت وüت ٕا�هيم 

 .kشÆٔهنا مراسالت مMعددة
 : املمتثل يفöلثا، غياب التفاJل إالجيايب لرئاسة اBلس 

التÆٔويل اBانب Yلصواب يف بعض احلاالت لبعض املقMضيات   •
القانونية، وخنص �Ï�ر هنا الرسا� اليت وüهتا اYلجنة لرئاسة اBلس بتارخي 

 ، املتعلقة بطلب توجDه شاكية م�ارشة ٕاىل النيابة العامة؛2011ش?تNرب  20
خلالف املرتبط كذ® Jدم حتمل رئاسة اBلس ملسؤوليهتا يف رفع ا •

بطلب الس?يد رئAس احلكومة ٕالهناء معل اYلجنة ٕاىل اBلس ا:س?توري، 
من القانون التنظميي املتعلق بطريقة �س?يري اYل¸ان النيابية  20طبقا Yلامدة 

 . لتقيص احلقائق
ف� خيص OخMالالت اليت جسلهتا اYلجنة، فقد جسلت اYلجنة العديد 

رية اليت �س?توجب فMح حتقDق قضايئ من OخMالالت واخلروقات اخلط
kشÆٔهنا، ف�الرمغ من ندرة وحش املعطيات والوöئق اليت اعمتدهتا اYلجنة من 
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U�ٔل التقيص يف وضعية مكMب ال�سويق والتصد�ر واملرتبطة بتعنت 
ورفض بعض املسؤولني إالداريني والس?ياس?يني التعامل ٕ�جيابية مع جلنة 

خلروقات وOخMالالت اليت عرفها تقيص احلقائق، ميكن تلخيص مجمل ا
املكMب، واليت مت اس?تخراüا من مجموع الوöئق املرجعية اليت اعمتدت Jلهيا 
اYلجنة بناء Jىل العروض املقدمة يف Uلسات Oس?íع اليت نظمهتا، 

وذ® ) 4116و J3599ددي (واس�Vادا لتقر�ري املف�ش?ية العامة Yلاملية 
  :Jىل الشلك التايل

        : : : : مس?توى نظام املراق�ة ا:ا�ليةمس?توى نظام املراق�ة ا:ا�ليةمس?توى نظام املراق�ة ا:ا�ليةمس?توى نظام املراق�ة ا:ا�ليةJىل Jىل Jىل Jىل : : : : ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال
وJدم عقدها ) ٔ�ي اBلس إالداري(غياب اüTٔزة املقررة YلمكMب  •

 ؛2008ٕاىل ¦اية س?نة  Tٔ2002ي اجíع مVذ يوليوز 
 Jدم وجود �ٓلية لت��ع ا:يون؛  •
ضعف تد�ل اBلس إالداري يف حتديد التوüات Oسرتاتيجية  •

 YلمكMب؛
عوض دفاعهم . وجود Jدد �بري من ٔ�عضاء اBلس يف �ا� التنايف •

عن املصاحل العامة Yلمؤسسة، جندمه اس?تفادوا kشلك �بري من ال�سDäقات 
 دون ٕارUاعها؛ 

هناك تالعب واحض يف بعض املمتلاكت املس¸Ë �مس مجعية اTٔعامل  •
ومن U�ٔل الترصف يف هذه . O1987جíعية اليت مجد �شاطها مVذ 

هبدف ت�Æٔشريه Jىل  11/07/2006امللكDات مت جتديد مكMب امجلعية بتارخي 
 معلية البيع والترصف فهيا؛

كام ٔ�ن هناك مغوضا يلف تقر�ر اخلربة اÏي �دد مثن البيع لفDالت  •
درمه Yلمرت املربع يف �ني ٔ�ن ا�مثن احلقDقي اÏي  800و 750دانDAل ما بني 

 ربع؛درمه Yلمرت امل 3200بيعت به يت¸اوز 
حتصيل مس?تحقات املكMب اليت  -ٕان مل نقل اس?ت�ا�  -صعوبة  •

مليون درمه، نظرا لكون هاته ا�Tٔرية مVحت بدون  300جتاوزت قميهتا 
ضام²ت حقDقDة ٔ�و تتعلق مبس?تحقات الفروع اليت تعاين بدورها من 

 مشالك؛
هناك ٔ�يضا مسؤولية واحضة YلمكMب، zمتثل يف Jدم قDامه �ملتابعة  •

الس?تîالص المكبياالت ¦ري ) ٔ�ي حتريك املساطر القضائية( القانونية 
 .املؤداة وOكتفاء فقط ٕ�د�ال م�الغها ٕاىل حساب الزبناء

        : : : : Jىل مس?توى نظام احملاس?بة املركزيةJىل مس?توى نظام احملاس?بة املركزيةJىل مس?توى نظام احملاس?بة املركزيةJىل مس?توى نظام احملاس?بة املركزية: : : : öنياöنياöنياöنيا
مشلك Jدم اسرتداد املس?تحقات الناجت عن السلفات املقدمة  •

و اس?تفادوا من املغادرة Yلمس?تîدمني، �اصة ا�Ïن ٔ�حDلوا Jىل التقاJد �ٔ 
 الطوعية؛

Jدم اس?تîالص املكMب Y"يون املرتتبة Jىل فروJه والبالغ قميهتا  •
 درمه؛ 152.951.000,00

ف� خيص حتمالت ومصاريف املكMب، يمت اYلجوء kشلك اعتيادي  •
 لعملية ال�سîري من طرف اTٓمر �لرصف؛

وط واملعايري االتفاقDة اليت يعقدها املكMب مع احملامني تفMقد Yلرش  •
 املعمول هبا؛ 

 .اYلجوء املفرط لس?ندات الطلب •
        : : : : Jىل مس?توى العقاراتJىل مس?توى العقاراتJىل مس?توى العقاراتJىل مس?توى العقارات: : : : öلثاöلثاöلثاöلثا

عرفت معليات البيع جتاوزات متثلت يف تفويت وبيع عقارات بÆٔمثنة 
خبسة ؤ�قل �كÈري من مثن السوق، مما لكف املكMب خسارة قدرت بÆٔكرث 

  .مليون درمه 54من 
ا ٔ�ثناء معليات البيع والتفويت ٔ�مه OخMالالت اليت مت الوقوف Jلهي

  : تتعلق بـ
 villa OCE( ،)villa la Garonne( ،)villa(بيع فDال  •

Loupie( ضياتMاىف ومقVلجوء ٕاىل طلب العروض، وهو ما ي�Yدون ا ،
 ، �ٕالضافة ٕاىل السîاء املفرط يف معليات البيع؛ 69.00القانون 

صاحل املد�ر درمه ل 400.000,00بيعت بـ ) Villa Loupie(فــــ  •
املايل وإالداري YلمكMب، وهو يف نفس الوقت عضو اYلجنة امللكفة �نتقاء 

 . �رباء تقDمي املمتلاكت موضوع البيع
•  )Villa la Garonne( بيعت ب�مليون درمه ٕاىل الس?يدة س?ناء ،

التادجوس?يت، هذه ا�Tٔرية توUد يف وضعية رهن ٕاشارة :ى املكMب، 
ٔ�ية صË مبس?تîديم هذا ا�Tٔري، كام ٔ�ن مثن بيع  �لرمغ من �وهنا ال zربطها

هذه الفDال مت حتديده بناء Jىل نتاجئ اخلربة العقارية اليت قد�ا اخلبريان سعد 
الش?نقDطي ويوسف الفردوس، ويه اخلربة اليت ٔ�غفلت ذ�ر بعض املعطيات 

حسب تصممي ا�هتيئة  - املتعلقة هبذا العقار، �وجود الفDال يف مVطقة خمصصة 
ووجودها كذ® يف تقاطع ) ٔ�ريض زائد مخس طوابق(Yلسكن العمودي  -

، وهو ما لكف املكMب خسارة قدرت )La place(و) Amiot(شارعي 
 درمه؛ 10.100.000,00بـ 

مت بيعها Jىل ٔ�ساس نتاجئ اخلربة " 4 النخيل"البقعة اTٔرضية املسامة  •
القمية احلقDقة العقارية اليت �ددت مثن البيع، هذا ا�Tٔري ال يتطابق مع 

 .Yلعقار يف @رخي التوقDع ا�هنايئ Yلعقد
        : : : : الصندوق املشرتالصندوق املشرتالصندوق املشرتالصندوق املشرتكككك لتغطية اÅاطر الت¸ارية لتغطية اÅاطر الت¸ارية لتغطية اÅاطر الت¸ارية لتغطية اÅاطر الت¸ارية: : : : رابعارابعارابعارابعا

يعترب هذا الصندوق ٕا�دى اTٓليات اليت يل¸Æٔ ٕا�هيا املكMب :مع املنت¸ني 
  :يف مواüة اÅاطر، حDث مت

اTٔهداف ٕاجناز مجموJة من العمليات بطريقة ¦ري قانونية وال تتالءم مع  •
اليت ٔ��شئ من U�ٔلها الصندوق، اكلقDام مÈال ٕ�لغاء ا:يون وحتو�ر ٔ�هداف 

 الصندوق؛
تصفDة ملف الق�ول املؤقت بدون هدف واÏي يعترب ٕا�دى  •

إالجراءات املعمول هبا يف النظام امجلريك واملرتبطة بعمليات التصد�ر 
ة وOس?ترياد، عن طريق الصندوق املشرتك عوض ٔ�ن تتحمD الرشك

 املعنية؛
 حتويل بعض اTٔرصدة بدون موافقة اBلس إالداري؛ •
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غياب معايري حمددة يف معلية طلب مراجعة ديون املنت¸ني، حDث  •
يمت مVح امMيازات تتعلق بNسب الفائدة جلهات معينة دون ٔ�خرى ودون 
تطبيق معايري حمددة وكذ® ٕالغاء بعض ا:يون اليت توUد يف ذمة بعض 

 .ات بدون موافقة اBلس إالدارياملنت¸ني ٔ�و احملط
        ::::فففف���� يتعلق �Tٔ يتعلق �Tٔ يتعلق �Tٔ يتعلق �Tٔمثمثمثمثنة واTٔسعارنة واTٔسعارنة واTٔسعارنة واTٔسعار: : : : �امسا�امسا�امسا�امسا
هناك غياب الشفافDة ف� يتعلق �Tٔمثنة املطبقة من طرف املكMب،  •

 �اصة ف� يتعلق �القMطاJات املتعلقة بعملية ال�سويق اخلام Yلمنت¸ني؛
وجود متيزي واحض و¦ري مربر يف التعامل ما بني مVتجي البوا�ر  •

 واخلرضوات؛ 
 .اقMطاJات ¦ري مربرة لعمليات ال�سويق لصاحل املنت¸ني •

        : : : : فففف���� يتعلق بعمليات ال�سويق يتعلق بعمليات ال�سويق يتعلق بعمليات ال�سويق يتعلق بعمليات ال�سويق: سادساسادساسادساسادسا
  :عرفت معليات �سويق البوا�ر واخلرضوات Jدة اخMالالت ٔ�مهها

صادرات �مة مت بيعها �خلسارة من طرف املكMب واملنت¸ني، حDث  •
واملكMب يف حتديد ٔ�مثنة لوحظ ٔ�ن هناك نوع من التواطؤ بني املنت¸ني 

البيع، وهناك شكوك حول وجود حسا�ت بنكDة �ارج املغرب يمت فهيا 
 .حتصيل الفارق ٔ�و التحصيل املبارش عن طريق الس?يو�

        ::::Jىل مس?توى قطب البواJىل مس?توى قطب البواJىل مس?توى قطب البواJىل مس?توى قطب البوا����ر واخلرضواتر واخلرضواتر واخلرضواتر واخلرضوات: : : : سابعاسابعاسابعاسابعا
يف ٕاطار Oسرتاتيجية اجلديدة وٕاJادة هيلكة املكMب، قررت اYلجنة  •

كMب من معليات متويل امحلالت إالشهارية Yلمنت¸ني، البني وزارية ٕاعفاء امل 
 رمغ ذ® قام املكMب ٕ�جراء متويالت خمالفة Yلقانون؛

مVح �سDäقات ملنت¸ني ال يتوفرون Jىل رشوط التحمل ويعتربون  •
 زبناء Uدد YلمكMب؛

تقدمي �سDäقات ملنت¸ني مل يقوموا سابقا بÆٔية معلية تصد�ر ٔ�و مازالوا  •
Dب ن�MلمكY ة معليات ٕاشهارية سابقة؛مدينني¸ 

ق�ل ) SOCOBER(القDام بعملية الز¹دة يف رٔ�سامل فرع رشكة  •
موافقة اBلس إالداري، وذ® يف ظروف ¦امضة و¦ري مطابقة لعمليات 

 .موافقة اBلس إالداري
        ::::فففف���� يتعلق بنظام احلاكمة يتعلق بنظام احلاكمة يتعلق بنظام احلاكمة يتعلق بنظام احلاكمة: : : : öمVاöمVاöمVاöمVا

سäهبا ) ٔ�ي ال�سDäقات( من املس?تحقات ¦ري احملصË  %50ما يفوق  •
تواطؤ دا�ل اBلس إالداري، �عتبار ٔ�ن Jددا �بريا من ٔ�عضائه 

 مس?تفDدون من ال�سDäقات؛
مل يمت القDام ٕ�جراء تربئة اÏمة Yلعديد من املس?تîدمني ا�Ïن اكنوا  •

مت مدينني YلمكMب، وا�Ïن اس?تفادوا من املغادرة الطوعية، حDث مل ي
 اقMطاع ا:يون اليت بذمهتم من املبلغ إالجاميل Yلمغادرة؛ 

وجود بعض املس?تîدمني ا�Ïن اس?تفادوا من بعض ا:يون مل يمت  •
 اس?تîالص مهنا ولو درمه وا�د؛

) Soficom(مت تفويت مسامهة الرشكة املغربية العقارية ٕاىل رشكة  •
 بدون الرجوع ٕاىل موافقة اBلس إالداري؛

) Soficom(ت الرشكة العقارية سMäة ٕاىل رشكة مت تفويت مساهام •
 بدون ٕاذن ومصادقة Yلم¸لس إالداري؛

" هيب ٔ�محدÏا"مل �كن من اجلاLز قانونيا تصنيف لك من الس?يد  •
مضن الزبناء العاديني، ماداما مل جيددا ٔ��شطهتام مع " قDوح اسامعيل"و

جيب ٕاJادة املكMب، ومازالت ال�سDäقات السابقة يف ذمهتام، وٕامنا اكن 
تصنيفهام مضن �انة الزبناء املريبني، وهذا ما مل يمت فعال، وهو ما يضع النظام 

 .احملاس?بايت مÈار شك و�ساؤل
Jدم اسرتداد جزء �بري من ال�سDäقات اليت مازالت يف ذمة بعض  •

 :ٔ�عضاء اBلس إالداري، ونذ�ر مهنم

 درمه؛ 11.574.000,00الس?يد Jيل قDوح  -

 درمه؛ 1.222.000,00الس?يد بولكDد حلسن  -

 درمه؛ 4.558.000,00الس?يد محمد لف�ل  -

 درمه؛ 348.000,00الس?يد الزاهيدي بوشعيب  -

 .درمه 495.000,00الس?يد اسامعيل قDوح  -
مليون درمه، ل�شلك  z415,4رامك ا:يون يف ذمة الزبناء وصل ٕاىل  •

من مجموع ٔ�صول املكMب، هذا املبلغ متت ٕاJادة حتديده يف  %73بذ® 
 مليون درمه Jىل شلك ديون مريبة؛  255,5

هناك اخMالالت كذ® تتعلق بعدم توحDد العمو� مع الوSء  •
�خلارج، و�اصة يف نفس الب"، كام هو احلال مÈال �لNس?بة لرشكة 

)ZWARDFRUITS ( ب يف هولندا، واليت اس?تفادتMاليت متثل املك
معو�هتم ٕاال ٕاىل بA] وSء �ٓخرون هبولندا مل تصل  %9من معو� بNس?بة 

 ؛%�6س?بة 
هناك تالعبات يف ٔ�وزان املنتوUات املصدرة عن طريق املكMب، يف  •

غياب ٔ�ي ترب�ر Yلنقص احلاصل يف هذه اTٔوزان من طرف الوSء، مع 
العمل ٔ�ن املصاحل املعنية �ملكMب مل حترك ٔ�ي مسطرة ومل تبذل ٔ�ي üد من 

  U�ٔل املطالبة بتقدمي التوضي�ات الرضورية؛
اك ٔ�عضاء من اBلس إالداري اس?تفادوا من �سDäقات املكMب، هن •

 �عتبارمه مVت¸ني، ومل يمت Oلزتام ٕ�رUاع ت[ ال�سDäقات؛
عرف مكMب ال�سويق والتصد�ر خسارة �برية Jىل ٕا÷ر ا:يون اليت  •

 مت ال�شطيب Jلهيا دون موافقة اBلس إالداري؛ 
ادي املراق�ة املالية، كام هو املبالغة يف اYلجوء ٕاىل معلية ال�سîري، لتف •

  : اTٔمر �لNس?بة �متويل ال�سDäقات اليت تنقسم ٕاىل

 �سDäقات Jىل إالنتاج؛ -

 �سDäقات Jىل التصد�ر؛ -

 . �سDäقات Jىل املعاجلة -
هذه ال�سDäقات اكنت تمت يف غياب ا�رتام ٔ�دىن رشوط Oس?تفادة 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2012غشت  13( 1433رمضان  24

، مما جعل املكMب يلعب دور ...)الرهن(مهنا، اكحلصول Jىل الضام²ت 
  البنك، يقدم �سDäقات بدون فائدة؛ 

 ؛2007ش?تNرب  30وجود ديون مريبة ومشكوك فهيا ٕاىل �دود  •
 :القDام بتوظيفات وامMيازات مش?بوهة، ويتعلق اTٔمر بـ •

توظيف ٔ�خ الرئAس السابق Yلم¸لس إالداري لرشكة  -
)SOCAMAR ( ائية؛�مVìيازات اس?تM 

توظيف الس?يدة Uالل جناة، بدون ٔ�ن تتوفر Jىل الرشوط املطلوبة،  -
حبيث اشرتط ٕاJالن التوظيف احلصول Jىل شهادة البااكلور¹ ٕاضافة ٕاىل 
شهادة من ٔ�ربع س?نوات، بA] تؤكد الوöئق ٔ�ن مس?تواها ا:رايس ال يت¸اوز 

(Bac+3). 
 :كMب، ويتعلق اTٔمر بـتفضيل ومVح امMيازات لبعض املوظفني �مل  •

الس?يدة س?ناء @دجوس?يت اليت شلكت اس?تVìاء من حDث  -
OمMيازات اليت اس?تفادت مهنا بطريقة ¦ري قانونية مVذ الت�اقها �ملكMب 
وطيË مسارها املهين به، خصوصا �الل فرتة تدبري املكMب من طرف 

 املد�ر العام السابق �لنيابة؛ 
لغازي عبد الك�ري والس?يدة @دجوس?يت �راء فDالتني لفائدة الس?يد ا •

س?ناء دون اYلجوء ٕاىل طلب العروض ويف خرق صارخ YلمقMضيات 
 القانونية، بل ٔ�كرث من ذ® مل يمت تÆٔدية ٔ�قساط الكراء؛ 

 مVح امMيازات لبعض املقربني ملسؤولني �ملكMب؛ •
وجود ديون مMنازع Jلهيا مرتبطة بطريقة تدبري ال�سDäقات اليت اكنت  •

 : تفMقد ملعايري مضبوطة وواحضة، وف� ييل بعض احلاالتخسية و 

�ا� الس?يد الزهوي يوسف اÏي، �لرمغ من Jدم �سوية ال�سDäقات  -
ٔ�لف درمه، اس?تفاد  111واليت بلغت قميهتا  2005-2004السابقة ملومس 

 �11.600.000,00رمس نفس الس?نة من �سDäقات Uديدة بلغت قميهتا 
 درمه؛

حسب مصل�ة الشؤون  - العريب، واÏي  �ا� الس?يد الزهوي -
تقدم �ضامن البنه الزهوي يوسف مببلغ مليون درمه من �الل  -القانونية 

 20، يلزتم من �اللها ٔ�ن يدفع يف U�ٔل 2006ماي  14وثيقة موقعة بتارخي 
هكMارات، مس¸Ë حتت  3مساحهتا " ²دية"يوما رهنا Jىل امللكDة املسامة 

، املالحظ ٔ�ن هذه امللكDة اكنت موضوع 27993/10الرمس العقاري رمق 
 رهن مخس مرات لفائدة الصندوق اجلهوي Yلقرض الفالc؛ 

اÏي تقدم  �19870ا� الس?يد Jيل قDوح، املالحظ ٔ�ن الرهن رمق  -
درمه، ال  14.289.000,00به خبصوص ال�سDäق اÏي اس?تفاد مVه مببلغ 

 .درمه 6.700.000,00يغطي ٕاال جزءا dسريا من هذا املبلغ وال يت¸اوز 

بونوار محمد، خلويل ٔ�محد، ورثة : وهناك �االت ٔ�خرى هتم السادة -
 . صربي، هييل محمد، الفاريس مصطفى واحلجوe حلسن

نصل اTٓن، الس?يد الرئAس احملرتم، السادة املس�شارون، ٕاىل توصيات 
  :اYلجنة

فعىل ضوء اخلروقات وOخMالالت املومٕا ٕا�هيا �ٓنفا، وبناء Jىل 
اخلالصات وOس?تMNاUات املشار ٕا�هيا، تربز ٔ�س?ئË جوهرية مرتبطة 

  :بت�ديد املسؤوليات، ويف هذا الصدد تويص اYلجنة ب�ام ييل
 : حتريك املتابعات القضائية يف العالقة مع .1

لك اTٔشîاص ا�Ïن اس?تفادوا من ال�سDäقات والتفضيالت  -
 وOمMيازات �ارج القانون؛

-  Bدون يف وضعية لك املسؤولني ؤ�عضاء اUن يو�Ïلس إالداري ا
التنايف، وا�Ïن اس?تغلوا صفاهتم من U�ٔل Oس?تفادة من �دمات مكMب 

 ال�سويق والتصد�ر دون وUه حق؛

املسؤولون الس?ياس?يون وإالداريون ا�Ïن �ساهلوا يف تقدمي   -
ال�سDäقات �ارج القانون وتلكؤوا يف اختاذ إالجراءات القانونية الالزمة من 

 اسرتداد هذه ال�سDäقات؛U�ٔل 

املسؤولون ا�Ïن سهلوا معلية تفويت العديد من عقارات املكMب   -
ٕاىل الغري يف خرق سافر Yلنصوص القانونية، ضاربني بذ® عرض احلائط 

 مسؤوليهتم يف حامية مصاحل مكMب ال�سويق والتصد�ر مكرفق معويم؛
س?يني حتريك مسطرة املتابعة القضائية يف حق املسؤولني الس?يا .2

وإالداريني ا�Ïن ٔ�بدوا رفضهم القاطع حلضور Uلسات Oس?íع ورفضهم 
 كذ® zزويد اYلجنة �لوöئق والبيا²ت اليت طلبت مهنم؛

تويص اYلجنة كذ® ٕ��ا� هذا التقر�ر Jىل القضاء من ق�ل رئAس  .3
 اBلس، بناء Jىل مقMضيات الفصل املومٕا ٕاليه J�ٔاله من ا:س?تور؛ 

ذ® بNرش مجموع مضمون التقر�ر يف اجلريدة تويص اYلجنة ك .4
 الرمسية؛

كام Jدل  5.95تويص اYلجنة �لتعجيل مبالءمة القانون التنظميي رمق  .5
 مع روح ا:س?تور اجلديد ومقMضياته؛ 54.00ومتم �لقانون التنظميي رمق 

وا�س¸اما مع هذه OخMصاصات اجلديدة اليت Uاء هبا دس?تور فاحت 
، ومن U�ٔل تقوية هذه اTٓلية الرقابية، فٕان جلنة تقيص احلقائق 2011يوليوز 

حول مكMب ال�سويق والتصد�ر تويص بÆٔن يتضمن القانون التنظميي املق�ل 
  : اÏي سVAظم طريقة �س?يري هذه اYل¸ان التوصيات التالية

زيد من الضام²ت القانونية لعمل جلان تقيص احلقائق، �اصة ٕاضفاء امل -
يف �ا� فMح حتقDق قضايئ بعد �شكDل هذه اYل¸ان، حبيث ي�Nغي حتديد 
ضوابط واحضة ودقDقة لتوقDف معل هذه اYل¸ان، مبا ميكن من اس?مترار 
معلها يف التقيص والتحقDق، مع اس?تVìاء الوقائع احملددة واحملصورة موضوع 

القضايئ، و�لتايل ال جيوز التوقDف الفوري لعمل اYلجنة ٕاال ٕاذا  التحقDق
اكن مضمون التحقDق القضايئ dشمل لك الوقائع اليت �شلك موضوع معل 
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هذه ا�Tٔرية، وذ® حىت ال يصبح فMح حتقDق قضايئ ذريعة قانونية لتعطيل 
 هذه اTٓلية الرقابية وال�سرت Jىل الفساد؛ 

جوب ٕا�ا� تقار�ر اYل¸ان النيابية لتقيص تضمني القانون التنظميي و  -
 احلقائق Jىل القضاء، مع حتديد U�ٔل إال�ا� من ق�ل رئAس اBلس املعين؛

ختويل رئAس اYلجنة النيابية لتقيص احلقائق سلطات واحضة لتAسري  -
معD، وذ® من �الل حتديد إالجراءات الالزمة ورشوط الوصول ٕاىل 

مع م�Vه امMيازات السلطة العامة ٕالج�ار  الوöئق و�يفDة إالطالع Jلهيا،
اTٔشîاص ا�Ïن ميتنعون ٔ�و �رفضون OمMثال ٔ�مام اYلجنة، والتنصيص 

 .Jىل العقو�ت واجلزاءات املرتبطة بذ®
  الس?يد الرئAس احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شارون، 
ٕان جلنة تقيص احلقائق حول مكMب ال�سويق والتصد�ر، ويه تعرض 

ر�ر Jىل ٔ�نظار جملس?نا املوقر، تÆٔمل ٔ�ن zكون قد سامهت يف تعز�ز هذا التق
اجلهود اليت تبذلها بالد² حملاربة الفساد واملفسد�ن وختليق احلياة العامة مبا 
يقMضيه ذ® من مسؤولية وUدية والزتام kرشوط احلياد واملوضوعية 

  . والزناهة
ا �كفي من اجلدية كام تعرب عن ٔ�ملها يف ٔ�ن تؤ�ذ �الصاهتا وتوصياهتا مب

وOعتبار من :ن لك اTٔطراف الس?ياس?ية وإالدارية والقضائية، لAس فقط 
من U�ٔل ٕاöرة املسؤولية وحتريك مسطرة املتابعة يف حق لك اجلهات 
املسؤو� عن OخMالالت والت¸اوزات اليت طالت املكMب، ولكن هبدف 

مع اكمل  - ٔ�حDا² رد Oعتبار Yل¸ان تقيص احلقائق اليت ظلت تقار�رها 
  . ح�Aسة الرفوف يف بعض الت¸ارب السابقة –اTٔسف 

يف هذا إالطار، ال dسع اYلجنة النيابية لتقيص احلقائق حول مكMب 
ال�سويق والتصد�ر، ويه ختمت هذا التقر�ر، ٕاال ٔ�ن تنوه �لسادة ٔ�عضاهئا، 

�Ïمل يتوانوا يف بذل جمهودات �برية بتفان ومسؤولية ن�اصة ٔ�ولئك ا ،
ٕاضافة ٕاىل ٔ�جواء التعاون و�Oس¸ام اليت سادت ٔ�شغال اYلجنة يف لك 

  . مرا�ل معلها وJىل مجيع املس?تو¹ت
كام ال يفوت اYلجنة ٔ�ن تتقدم ب�شكراهتا ٕاىل رئاسة اBلس ومكMبه 
ؤ�مDنه العام Jىل توفريمه Yلوسائل وإالماكنيات اليت مت وضعها رهن ٕاشارة 

  . بيةاYلجنة ٕالجناز �مهتا الرقا
الشكر كذ® للك اTٔطراف ا�Ïن تعاونوا مع اYلجنة من مسؤولني 

الس?يد صالح ا:�ن مزوار : ٕاداريني وس?ياس?يني Jىل قلهتم، وخنص �Ï�ر
وز�ر OقMصاد واملالية السابق، الس?يد عز�ز ٔ�خVوش وز�ر الفال�ة والصيد 
 البحري، الس?يد توفDق الرشقاوي املد�ر العام Yلواك� الوطنية Yلم�افظة

العقارية واملسح العقاري واخلرائطية، الس?يد بDNوسف الصابوين املف�ش العام 
Yلاملية، الس?يد مسري محمد التازي مد�ر املNشÆٓت العمومDة واخلوصصة، ا�Ïن 
قدموا ما :هيم من معلومات ومعطيات سامهت يف الكشف والوقوف Jىل 

  .العديد من اخلروقات والت¸اوزات
ة الس?يد حكمي بNشامش، رئAس اYلجنة، Jىل ويف ا�Tٔري، �شكر اYلجن

اBهودات اجلبارة اليت قام هبا، وتنوه بطامقها إالداري اÏي وا�ب ٔ�عامل 
  . اYلجنة بتفان ومسؤولية

وخMاما، الس?يد الرئAس احملرتم، فٕان ٔ�عضاء جلنة تقيص احلقائق حول 
م، مكMب ال�سويق والتصد�ر تناشدمك وتلمتس مVمك، الس?يد الرئAس احملرت 

وتناشد وتلمتس من اكفة السادة املس�شار�ن، ٔ�عضاء هذا اBلس املوقر، 
ٔ�ن يتäىن امجليع توصيات اYلجنة ويعمل Jىل تفعيلها، �دمة الس?ت¸الء 
احلقDقة ومسامهة من هذا اBلس يف حماربة الفساد واملفسد�ن واملتالعبني 

  .ء�ملال العام وامل�سرت�ن عهنم ٕان ثäت تورطهم من طرف القضا
  .شكرا الس?يد الرئAس

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
  . شكرا

الس?يد الوز�ر، ٔ�س�سمحمك عن Jدم ذ�ر امسمك يف بداية اجللسة ؤ�نمت 
 15ٔ�و  13اللكمة اTٓن لفريق اTٔصا� واملعارصة يف �دود . Uالسون ٔ�مايم

  .شكرا. دقDقة
  .تفضل

        ::::املس�شار الس?يد ادراملس�شار الس?يد ادراملس�شار الس?يد ادراملس�شار الس?يد ادرddddس الرايضس الرايضس الرايضس الرايض
اكن وا�د االتفاق خبصوص البث، شكرا الس?يد الرئAس احملرتم، Tٔن 

  ابغينا ¦ري نعرفو، الس?يد الرئAس، واش هاذ اجللسة س?تäث ٔ�و ال؟
  .شكرا

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
هذه اجللسة س�س¸ل، ولكن رمبا لن �كون هناك بث م�ارش، Tٔن 

  .هناك بث م�ارش جللسات جملس النواب
  .شكرا

لكن طلبت ²�ٔ طلبت ذ® من احلكومة، ولAس بيدي طريقة �هثا، و 
  .ذ® �رسا� ٕاىل الس?يد رئAس احلكومة

  .اللكمة Yلس?يد رئAس فريق اTٔصا� واملعارصة. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامش
  .شكرا الس?يد الرئAس احملرتم

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�ن ٔ�سامه يف مVاقشة تقر�ر جلنة dرشفين، �مس فريق اTٔصا� واملعارصة، 
و�ملناس?بة، ٔ�ود، �مس الفريق، ٔ�ن ٔ�شكر جزيل الشكر . تقيص احلقائق

  .الس?يد مقرر اYلجنة Jىل عرضه الواحض واملركز
ؤ�ريد يف بداية هذه املدا�Ë ٔ�ن J�ٔرب عن ٔ�سف فريق اTٔصا� واملعارصة 
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نعم، اجللسة تزتامن مع . حلرمان املواطنني املغاربة من ت��ع وقائع هذه اجللسة
Uلسة ٔ�خرى يعقدها زمالؤ² يف جملس النواب، ولكن قرار مكMب جملس 
املس�شار�ن اÏي زكته ندوة الرؤساء �لك مكو²هتا هو ٔ�ن يمت تصو�ر هذه 
اجللسة وتوثيقها و�هثا يف وقت الحق، وoرجو ٔ�ن �متكن الرٔ�ي العام الوطين 

  .سةمن إالطالع Jىل وقائع ومVاقشة هذه اجلل 
ٔ�ريد öنيا، و�مس الفريق، ٔ�ن J�ٔرب عن خDبة ٔ�ملنا ٕازاء هذا السلوك ¦ري 
املفهوم من Uانب احلكومة، اليت ال حيرض معنا يف هذه اجللسة سوى وز�ر 

  .وا�د
  السادة املس�شارون احملرتمون، 

ٔ�ظن ٔ�نين لست حباUة ليك ٔ�ذ�ر بÆٔن جلنة تقيص احلقائق حول مكMب 
ن جلنة يف @رخينا ا:س?توري والنيايب، لكن هذه ال�سويق والتصد�ر يه öم

اYلجنة وهذا التقر�ر اÏي نناقشه اليوم �متزي kيشء من الفرادة ومن ا�متزي، 
لAس فقط Tٔن هذه اYلجنة اش?تغلت وحبثت وتقصت يف احلقائق املرتبطة 
مبختلف اجلوانب إالدارية واملالية ملكMب ال�سويق والتصد�ر، ووقفت Jىل 

kشع جرامئ هنب املال العام، Jلام بÆٔن اYلجنة لAست سلطة وا�دة من �ٔ 
قضائية، ولكن حبسب الوقائع واملعطيات واخلالصات اليت توقفت عندها 
اYلجنة، وعرض الس?يد مقرر اYلجنة خطوطها العريضة، فٕان اTٔمر يتعلق 

  .جبرامئ تقشعر لها اTٔبدان
ردة كذ® لAس لهذا السäب فقط Uلس�Vا اليوم مMفردة، ولكن يه مMف

Tٔن هذه اYلجنة �شلكت واش?تغلت يف مVاخ دس?توري Uديد، يف ظل 
س?نة من ا:ينامDات ومن اTٔوراش  13دس?تور Uديد توج قرابة 
دس?تور Uديد J�ٔاد صيا¦ة العالقات بني . إالصالحDة يف ش?ىت اBاالت

دس?تور Uديد مVح . السلطات Jىل ٔ�ساس Uديد من التوازن ومن التعاون
دس?تور Uديد مVح كذ® . ت واخMصاصات ¦ري مس?بوقةYلحكومة صالحDا

Yلربملان ٔ�دوات Uديدة وصالحDات ¦ري مس?بوقة من U�ٔل تقوية دوره 
  .الرقايب

ويف هذا إالطار، ومن هذا املنطلق، فٕان جلنة تقيص احلقائق حول 
مكMب ال�سويق والتصد�ر، وهذه املناقشة �Ïات اليت جنرهيا اليوم، فهيا 

  .مMفردة وممتزية قDاسا Jىل جتارب سابقة الكÈري مما جيعلها
  الس?يد الرئAس احملرتم،

  ٕاخواين السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

البد من ال�تذكري بÆٔن املناقشة اليت جنرهيا اليوم والعمل د¹ل جلنة تقيص 
احلقائق مرتبطة �ملناقشات املتعلقة بتقدمي الس?يد عبد اYلطيف معزوز 

القايض بتحويل مكMب  26.09وز�ر الت¸ارة اخلارجDة ملرشوع قانون رمق 
Ïي ، وا2010ال�سويق والتصد�ر ٕاىل رشكة مسامهة �الل دورة ٔ��ريل 

وهاذ اليش موثق ومس¸ل يف جسالت اYلجنة (اJرتف فDه الس?يد الوز�ر 
بوجود اخMالالت كربى يف �س?يري املكMب، �اصة يف الفرتة ) اÅتصة

وهذا مس¸ل (، كام ٔ�قر فDه الس?يد الوز�ر 2008ٕاىل  2002املمتدة من 
 �Tٔعطاب اليت Jاىن مهنا املكMب �الل الفرتة السابقة وسوء التدبري) ٔ�يضا

اÏي اكن س�äا م�ارشا يف تدهور وضعيته املالية وJدم انعقاد جملسه 
، �ٕالضافة ٕاىل الترصف يف ممتلاكته وبيع 2008ٕاىل  2002إالداري من 

  .بعض ٔ�صوã العقارية
ويتذ�ر السادة املس�شارون احملرتمون ا�Ïن حرضوا وقائع ت[ اYلجنة 

ون ٔ�ن �ساؤالت كثرية اYيل ²قش?نا فهيا مع الس?يد الوز�ر مرشوع القان
طرحVاها، مهنا �ساؤالت جوهرية مرتبطة �لتدبري إالداري و�لتدبري املايل، 
وبقDت معظمها بدون جواب مقVع من طرف الس?يد الوز�ر، وتتذ�رون ٔ�ننا 
طلبنا رفع اجللسة ٕاىل �ني موافاتنا من ق�ل الس?يد الوز�ر �لوöئق ٔ�و 

وبة الشافDة عن ٔ�س?ئË كثرية وعن ببعض الوöئق لعلنا جند فهيا بعض اTٔج
شكوك كثرية ö�ٔرها السادة املس�شارون، وهو ما قام به الس?يد الوز�ر 
مشكورا، حبيث ٔ�عطا² الوöئق، لكVنا مل جند يف ت[ الوöئق ما dشفي 
¦ليلنا وما يقدم ٔ�جوبة واحضة حول سلسz Ëاكد ال تNهت�ي من ال�ساؤالت 

داري والتدبري املايل والترصف يف املرتبطة مبختلف ٔ�وUه التدبري االٕ 
املمتلاكت والعقارات والعرشات من الهكMارات، ٕاىل ¦ري ذ® مما عرضه 

  .الرئAس
وÏ®، تبلورت القVاJة عند امجليع ٕاذاك ؤ��ذت املعارضة م�ادرة 
جتاوبت معها خمتلف الفرق الربملانية يف اTٔ¦لبية ويف املعارضة مشكورة، 

ق واش?تغلت، واكن الهدف اTٔسايس من و�شلكت جلنة تقيص احلقائ
�شكDل هذه اYلجنة هو إالسهام املتواضع من UانVäا يك �متكن جملس 
املس�شار�ن من Oضطالع بصالحDاته الرقابية وتفعيل ٕا�دى اTٓليات 
ا:س?تورية ٕالöرة لك اTٔس?ئË املرتبطة �حلاكمة و�منط تدبري مكMب 

Dيل هو مؤسسة معومYرصف يف املال العام، تة كت ال�سويق والتصد�ر، ا
والوقوف Jىل اTٔس?باب اليت ٔ�دت ٕاىل ٕاخفاقه، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن اكفة الفرق 
الربملانية، ويه اليت وقعت Jىل طلب �شكDل جلنة تقيص احلقائق، ٔ�رادت 
ٔ�ن تعلن رفضها Oخنراط يف zز�ية العبث وOخنراط يف مؤامرة الصمت 

  .رت Jىل جرامئ تبديد املال العاموال�سرت Jىل الفساد واملفسد�ن وال�س
ومضت اYلجنة �ش?تغل وصادفت الكÈري من العراقDل والكÈري من 
العق�ات، و�رئAس Yلجنة و�عضو فهيا كذ® صدمت مÈلام ٔ�شار الس?يد 
املقرر، مÈلام صدم ٔ�عضاء اYلجنة حبجم ت[ الصعو�ت والعراقDل، لAس 

لمهتم اTٔمانة رفضوا فقط Tٔن هناك مسؤولني وضعت فهيم اTٔمة الثقة وس
رصا�ة الت¸اوب مع اYلجنة، و�لرمغ من املراسالت الكÈرية املوثقة اليت 
وüناها ٕا�هيم �ش يعطيو² الوöئق وجياوبوا Jىل اTٔس?ئË رفضوا، بل مل 
�لكفوا ٔ�نفسهم عناء التقدمي وال جواب، ويف مقدمهتم الس?يد الوز�ر 

 –ملد�ر د¹ل املكMب اYيل املسؤول Jىل القطاع، ويف مقدمهتم الس?يد ا
اس?ت¸اب لطلب اYلجنة وUاء عندB ²لس املس�شار�ن ودر²  -مشكورا 

معه Uلسة Oس?íع وقدم املعطيات وقدم العرض، لكن ملا راسلناه بعد 
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ٔ�سابيع وامشVAا عندو Y"ار البيضاء ملقر مكMب ال�سويق والتصد�ر وطلبنا 
Vه  همVىل تعهد والزتام مJ ومالحظات السادة  جييبٔ�ن بناء Ëىل ٔ�س?ئJ

املس�شار�ن اYيل اس?تقوها من العرض د¹لو ومن العروض اYيل قدموها 
هللا جيازيه خبري، ٔ�عطا² ٔ�@ي ؤ�عطا² املاء، . رفض ،املسؤولني اTٓخر�ن

ولكن رفض تقدمي ٔ�ية ٕايضا�ات ٔ�و ٔ�ية ٕاUا�ت، ورفض تقدمي ٔ�ية وöئق 
  . اYيل طلبنا

oهبته خلطورة هذا اTٔمر، وذ�رته مبقMضيات  ومن موقعي �رئAس اYلجنة
ما "، )Je suis désolé( القانون ؤ�عتذر بلباقMه املعهودة وقال �لفر�س?ية

وهاذ اليش (، اJالش؟ قال "ما ميكNش جناوب"، "ميكNش نعطيمك الوöئق
مس¸ل اYيل كنقول لمك، إالخوة، �لصوت والصورة و�لفDديو، وهو موجود 

 Yرش?يف د¹ل اTٔٔنه تلقى تعل�ت) لجنةيف اÆمر . قال بTٔهبته، هل يتعلق اo
  ".ال، تلقDت تعل�ت تيليفونية من الوز�ر د¹يل: "مبراسË مكMوبة؟ قال

واüنا صعو�ت، لAس فقط �رفض هاذ املسؤولني، ولكن واüنا 
، )اYيل فهيا ر�ن من الغباء(صعو�ت من نوع �ٓخر، فقد تفMقت عبقرية 

ٔ�شهر من معلها وتبني  4سؤولني، واYلجنة قطعت تفMقت عبقرية بعض امل 
ٔ�هنا Uادة وماضية يف البحث والتقيص يف جوانب خطرية، تفMقت العبقرية 

�ٓش �يطلبوا يف هاذ الشاكية؟ . د¹هلم وقدموا شاكية ٕاىل النيابة العامة
بعض "و" بعض الوقائع"، "بعض الوقائع"�يطلبوا فMح حتقDق قضايئ kشÆٔن 

ورط فهيا ٔ�شîاص حمددون وحمصورون، وكتعلق بوقائع اYيل مM" اجلرامئ
، احVا Uاوبنا لكجنة، اجمتعنا وتدارس?نا 2007ٕاىل  2005مرتبطة بــــ 

وهاذ اليش  –مطوال، وقلنا بÆٔن اYلجنة ملا شلكها جملس املس�شار�ن 
اYلجنة �شلكت هبدف وبغرض  -مس¸ل يف الوثيقة د¹ل تÆٔسAس اYلجنة 

تبطة �لتدبري إالداري والتدبري املايل ملكMب البحث يف لك اجلوانب املر 
ال�سويق والتصد�ر مVذ �شÆٔته ٕاىل اليوم، وقلنا من �ب �Oرتام حلكومة 
الس?يد الوز�ر اTٔول السابق والس?يد معزوز الوز�ر واملد�ر، من �ب 
ا�رتام الشاكية د¹هلم احVا لن نبحث ولن نتقىص احلقائق يف هاذ اجلرامئ 

  .يبحثوا فهيا ويف هاذ الفرتة اYيل هام �¦ني �ركزوا Jلهيا اYيل هام �غيني
ومضينا وتبني لنا يف واقع اTٔمر بÆٔن حتريك الشاكية يف وقت مÆMٔخر، 

وهاذ اليش مرة ٔ�خرى، ٔ�هيا  –Jلام ٔ�ن الس?يد الوز�ر الويص Jىل القطاع 
السادة، مس¸ل وموثق يف جسالت اYلجنة، ومس¸ل وموثق يف Uلسة 

هو �يقول ويؤكد جوا� Jىل �ساؤل ٔ�عضاء  -س?متعنا ٕاليه Oس?íع اYيل ا
لAس هناك ما : "، قال)حفظت اللكمة د¹لو من كرثة ما اكنت �مة(اYلجنة 

ٔ�شهر بÆٔهنم  4، فٕاذا بنا نتفاÆUٔ بعد "dس?توجب ٕا�ا� املوضوع Jىل القضاء
قدموا شاكية ٕاىل القضاء، وراسلنا رئاسة اBلس ومضينا يف ٕاجناز �متنا، 

مل نتوصل ال من الس?يد رئAس احلكومة  -وقع �الف  -ام بÆٔننا مل نتوصل Jل
بÆٔية مراسË وال من رئاسة اBلس د¹لنا اYيل احVا ) الوز�ر اTٔول �ٓنذاك(

اعطا² إالذن ب�شكDل جلنة بÆٔي ٔ�مر ٔ�و قرار بتوقDف معل اYلجنة، ومقنا مبا 
 تقار�ر املف�ش?ية ٔ�مكن لنا القDام به يف ضوء هاذ العراقDل، واس�Vادا Jىل

العامة Yلاملية وJىل الوöئق اYيل متكVا من احلصول Jلهيا وJىل إالفادات 
املسؤولني اYيل ذ�رمه الس?يد من وUلسات Oس?íع اYيل در²ها مع Jدد 
  .املقرر، وU�ٔ ²�ٔدد �مس الفريق �شكرايت هلم

لست حباUة ليك ٔ�توقف عند ٕارادة ال�سرت Jىل الفساد، فقد اكن 
ا ٔ�ن حتريك الشاكية ٕاىل النيابة العامة وطلب فMح حتقDق يف بعض واحض

الوقائع اجلزئية ويف بعض اجلرامئ اجلزئية ويف بعض اجلوانب احملددة، اكن 
، وقالت اYلجنة يف بيان معمته Jىل خمتلف وسائل "حق ٔ�ريد به �طل"

إالJالم بÆٔن حتريك هذه الشاكية هو عبارة عن حماو� Yلتضحية ببعض 
ر املوظفني ا�Ïن اس?تفادوا بدون وUه حق وتورطوا يف جرامئ هنب صغا

املال العام، تقدميهم ٔ}�باش Yل�سرت Jىل ما dسميه اخلطاب إالJاليم 
، احليتان الك�رية واجلرامئ الك�رية "احليتان الك�رية"والس?يايس يف بالد² بــــ 

ت اYيل واليت عرضها الس?يد مقرر اYلجنة مرتبطة بعدة مس?تو¹ت، الرشاك
اكنت @بعة YلمكMب ال�سويق والتصد�ر واليت متت تصفDهتا وتفو�هتا يف 

من ا:يون اليت مل يمت اسرتدادها، وتفنن  ،ظروف ¦امضة �ملاليني واملاليري
املسؤولون، من �الل الفجوات والبياضات املوجودة يف نظام املراق�ة ويف 

حسب تقر�ر املف�ش?ية  -النظام املعلومايت، تفVنوا يف ال�سرت، وال ٔ�مل 
يف اسرتدادها، يف البيع بطرق مش?بوهة وواحضة بÆٔن فهيا ٕارادة  -العامة 

واحضة Yلتطاول و�هنب املال العام، تفويت Jدد من العقارات يف دا�ل 
الوطن و�ارUه، �ٕالضافة ٕاىل Jدد من الهكMارات من ٔ�جود اTٔرايض 

J ®ة، ٔ�ضف ٕاىل ذ® املس?تحقات، ٔ�ضف ٕاىل ذDمور الفالحTٔددا من ا
  .اليت تقشعر لها اTٔبدان

ٕاننا، ٔ�هيا السادة، حبسب الوقائع اليت وصلت لها اYلجنة، وحنن لس?نا 
سلطة قضائية، ال oهتم ٔ��دا، ولكن نقدم الوقائع ونقدم �الصات البحث 

  .والتقيص، واللكمة ا�هنائية تعود Yلقضاء
قات ٕاننا، ٔ�هيا السادة، حبسب ما توقفت عنده اYلجنة من خرو

واخMالالت وجرامئ، ٕاننا ٔ�مام ما�ينة من ا�هنب، يمت فهيا توزيع اTٔدوار بني 
من تورط kشلك م�ارش، بني من ي�سرت Jليه، بني من يبحث عن جفوات 
يف نظام احملاس?بة ونظام املراق�ة والنظام املعلومايت، بني من يتل�ٔ يف حتميل 

. ية حتريك املتابعةمسؤولية التنDäه ٔ�و مسؤولية رفع الشكوى ٔ�و مسؤول 
وهذا يشء يندى ã اجلبني، وال ميكن ٔ�ن نق�ل به يف مملكة محمد السادس 

  . ويف عهد ا:س?تور اجلديد
عفا هللا "ال ميكن وال جيوز ٔ�ن نتعامل مع هذه املا�ينة من ا�هنب مبنطق 

، لAس من حق ٔ��د ٔ�ن يعفو عام سلف، هاذ اليش اYيل "عام سلف
عفا هللا "كنتلكمو Jليه سلف، ولكن هل جيوز لنا ٔ�ن نتعامل معه مبنطق 

  كام قال الس?يد رئAس احلكومة؟ " عام سلف
�ن، ال جيوز التطبيع مع جرامئ هنب ال جيوز التعاdش، ال جيوز ال�سا

كفى، هناك يش قوة، لطف هللا واقف، مكن هذا الب" من ٔ�ن . املال العام
يقف، من ٔ�ن dس?تقر، من ٔ�ن مييض، من ٔ�ن ينجز لك ما ٔ�مكVه ٔ�ن ينجز، 
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ولكن ٔ�ن نترصف مكMويف اTٔيدي ٕازاء هذه اجلرامئ حلسا�ت ٔ�و Tٔخرى 
  . فهذا ال جيوز

ال�سا�ن ٔ�و التطبيع مع ممارسات إالفالت من  ال جيوز التعاdش ٔ�و
ٕاذا اكنت هذه اYلجنة دارت هاذ العمل و¦ادي مييش التقر�ر . العقاب

Yلرفوف، كام وقع �لNس?بة لعدد من اYلجن حب¸ة ٔ�ن امللف موضوع يف 
القضاء، نعم املوضوع راه يف القضاء، ولكن جزيئ، مايش لكي، الوقائع اليت 

  .طلبت يف التحقDق
  الرئAس، الس?يد

يف اخلتام، �مس فريق اTٔصا� واملعارصة، نعلن عن تäين لك التوصيات 
الواردة يف التقر�ر ونطالبمك بتحمل مسؤوليتمك يف حتريك مسطرة املتابعة 
القضائية، يف �رش التقر�ر يف اجلريدة الرمسية ويف بث وقائع هذه اجللسة 

  .ٔ�مام املغاربة
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
  .اللكمة اTٓن Yلفريق Oس?تقاليل Yلو�دة والتعادلية .شكرا

        ::::املس�شار الس?يد فؤاد قد�رياملس�شار الس?يد فؤاد قد�رياملس�شار الس?يد فؤاد قد�رياملس�شار الس?يد فؤاد قد�ري
        .kسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل س?يد² محمد الرسول اTٔمني

  الس?يد الرئAس احملرتم،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ن ٔ�جسل، �مس الفريق Oس?تقاليل بداية، الس?يد الرئAس، البد 

Yلو�دة والتعادلية، ختوفVا من Jدم دس?تورية وJدم قانونية ورشعية هذه 
من  67اجللسة وختوفVا املرشوع هذا dس�Vد ٕاىل مقMضيات الفصل 

ا:س?تور اÏي �رس رزمة من الضوابط اليت تفصل بني السلط وحتدد �مة 
 5.95القانون التنظميي رمق من  2وصالحDات لك سلطة ومقMضيات املادة 

  .املنظم Tٔشغال جلان تقيص احلقائق
و²�ٔ بني يدي، الس?يد الرئAس، مرجع موثَق وموِثق وهو عبارة عن 
مراسË من الس?يد وز�ر العدل السابق املشمول بعفو هللا الس?يد محمد 
الطيب النارصي ٕاىل الس?يد رئAس احلكومة يذ�ره �ملقMضيات اليت Uاءت 

ويذ�ره بÆٔن �مة لك جلنة تقيص احلقائق اليت س?بق zكو�هنا يف لكميت، 
بطبيعة احلال تNهت�ي مبجرد فMح حتقDق قضايئ يف الوقائع اليت اقMضت 

  .�شكDلها
ٕاذن من �ب اTٔمانة رمغ هذا التخوف ومن �ب اTٔمانة ا:ميقراطية 
وحرصا من الفريق Oس?تقاليل Yلو�دة والتعادلية اÏي هو درع حزب 

ل وس?يفه، حرصا مVه Jىل ٔ�داء �امه الرقابية �لك جترد وJىل Oس?تقال
الوUه املطلوب، وٕاميا² مVه بثوابته وقVاJاته الرافضة للك ٔ�شاكل الفساد 
املايل وإالداري، وٕاميا² مVه كذ®، وٕادرااك مVه ٔ�ن اململكة املغربية يه اليوم 

خط سري  يف مر�Ë س?ياس?ية واقMصادية دقDقة تقMيض بÆٔن يتäىن املغرب
  .واحض مبعامل واحضة ومبؤسسات قوية

ٕاذن تÆٔسAسا Jىل هذه العنارص واس?تحضارا لهذه العنارص، اكن Yلفريق 
Oس?تقاليل الس?بق واكن من ٔ�ول املوقعني Jىل ملمتس �شكDل جلنة تقيص 

  .احلقائق اليت تقدم هبا ٕاخواننا يف فريق Oصا� واملعارصة
Vا رشف الس?بق يف دمع ٕا�داث ٕاذن، الس?يد الرئAس، لقد اكن لفريق 

هذه اYلجنة لتكون وس?يË لكشف مر�Ë من مرا�ل الفساد ورموزه ¹�ٔ 
اكنت مواقعهم دون �سرت ٔ�و حما�ة وبعيدا لك البعد عن لك مظاهر 

 .Oس?تغالل الس?يايس
 26.09لقد مت �شكDل هذه اYلجنة ٔ�ثناء مVاقشة مرشوع القانون رمق 

لتصد�ر اىل رشكة مسامهة، حتت امس القايض بتحويل مكMب ال�سويق وا
، وعندما انطلق النقاش حول هذا "الرشكة املغربية Yل�سويق والتصد�ر"

ٔ�نصتنا �هíم Tٔس?باب oزوã وللكمة  ،املرشوع دا�ل جملس?نا املوقر
احلكومة يف املوضوع ولتد�ل الس?يد الوز�ر اÏي حتدث �ٓنذاك kش¸اJة 

ة ٕاىل ٕا�داث تغيري يف الشلك عن اTٔهداف والعوامل والظرفDة ا:اعي
هذا القانون اÏي اكن يتغيا م�تغى . القانوين ملكMب ال�سويق والتصد�ر

  :اسرتاتيجيا يف ثالث مس?تو¹ت

 اكن هيدف ٕاىل حتويل الفالح املس?تلب ٕاىل فالح اسرتاتيجي؛ -

اكن هيدف ٕاىل متكني هذا الفالح الصغري واملتوسط من ماكن دا�ل  -
ومDة، امسها مكMب ال�سويق والتصد�ر، حىت جملس إالدارة ملؤسسة مع

 �متكن من املشاركة يف صنع القرار؛

اكن يتغيا كذ® متكني هذا الفالح الصغري والفالح املتوسط من  -
  .التغطية الصحية

ويف الس?ياق ذاته، حتدثت احلكومة �ٓنذاك �لك جترد ومسؤولية 
د املؤسسة وشفافDة وoزاهة فكرية ؤ�دبية عن اTٓالم اليت اكنت تنخر جس

Vزمن ¦ري قصري، من معاملها تقلص حمفظة املؤسسة جراء ٕاهناء  ذاملذ�ورة م
وضعية OحMاكر يف جمال تصد�ر املنت¸ات الفالحDة والصناعية الغذائية 

، وهو القانون اÏي ٔ�دى ٕاىل اختاذ 30.86مبقMىض قانون رفع OحMاكر رمق 
ز�ر اTٔول �ٓنذاك، تضم قرار �شكDل جلنة بني وزارية، zرٔ�سها الس?يد الو 

خمتلف القطاJات من U�ٔل ٕاخراج املكMب من وضعيته املتÆٔزمة مع ٕاصدار 
  .مجË من التوصيات، الزتم املكMب وٕادارته ب�VفDذها

ويك ال ٔ�ر�ل �مك بعيدا، ٔ�هيا الس?يدات والسادة احملرتمون، يف ٔ�صول ما 
Yقول برصحي اTٔ لغة والبيان حنن بصدده اليوم، فٕانين ٔ�وجز ال�م من بعضه

ٔ�ن احلكومة السابقه والوزارة املعنية �مللف ووراءها إالدارة اجلديدة مبكMب 
ال�سويق والتصد�ر اكنت لها الش¸اJة الاكفDة والزناهة الاكفDة وإال�الص 
الوطين اخلالص عندما قالت Jىل لسان وز�ر الت¸ارة اخلارجDة �ٓنذاك ٔ�ن 

ومالية مزرية وصعبة بفعل  مكMب ال�سويق والتصد�ر عرف وضعية ٕادارية
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 ٔÆشd الالت موروثة، ورمبا اكن رح� يف الوصف عندما ملMوجود اخ
املساس �Tٔعراض، Tٔن ما تضمنته تقار�ر املف�ش?ية العامة Yلاملية واBلس 

  .JOىل Yلحسا�ت ينذران خبطب Uلل
وTٔن حزب Oس?تقالل اكن دامئا واحضا يف قضا¹ حماربة الفساد 

كفريق يNمتي اىل اTٔ¦لبية ويNمتي حلزب �رٔ�س  -ا موقفVا نفقد J�ٔلن  واملفسد�ن،
�خنراطنا الالمرشوط يف ا:عوة الصادرة عن ٔ��د فرق  -احلكومة �ٓنذاك 

املعارضة، وهو فريق اTٔصا� واملعارصة، kشÆٔن �شكDل جلنة لتقيص احلقائق 
مبصل�ة خبصوص املكMب، Tٔننا �ٓمVا ومازلنا نؤمن ٔ�نه حD] يتعلق اTٔمر 

الوطن وحبامية املال العام وحماربة الفساد، مفن الواجب ٔ�ن يتحمل امجليع 
مسؤوليته يف الكشف عن �را÷ن الفساد ٕاحقاقا Yلحق، بعيدا عن جسن 
اÏات يف بعد ٕايديولوe ضيق ٔ�و انíء حزيب حمدود ل�سويق شعارات ٔ�و 

  .ٔ�فاكر
تقاليل Yلو�دة ٕاذن ميل ا�ذينا احVا القرار احVا دا�ل الفريق Oس? 

والتعادلية، مل oرجع ٕاىل إالدارة العامة ملكMب ال�سويق والتصد�ر، ومل oرجع 
ٕاىل وزارة الت¸ارة اخلارجDة الوصية Jىل مكMب ال�سويق والتصد�ر Jىل ٔ�ن 
إالدارة العامة والوزارة مؤسس?تان حمسوبتان Jىل حزب Oس?تقالل، وحىت 

Oس?تقالل اTٔس?تاذ الفاضل رئAس احلكومة �ٓنذاك واTٔمني العام حلزب 
عباس الفايس مل يبد ٔ�دىن حرج ؤ�دىن حتفظ ومل يرتدد يف م�اركة القرار 
اÏي اختذه الفريق Oس?تقاليل Tٔنه لAس يف جراب احلاوي اÏي dسمى 

ما خي¸ل وما خيدش صورة حزب " مكMب ال�سويق والتصد�ر"
  .وهذا ما Jرب² عنه يف مرا�ل مMعددة. Oس?تقالل

  الرئAس احملرتم،الس?يد 
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،

 -ٕان اكن اTٔمر حيتاج ٕاىل تÆٔ�يد  -امسحوا يل يف هذا إالطار ٔ�ن ٔ�ؤكد 
ٔ�ن ممثلينا، اTٔعضاء الثالث دا�ل اYلجنة وعبد ربه من مضهنم، قاموا مبا 
يفرضه Jلهيم الواجب من U�ٔل إالسهام يف ٕاJداد تقر�ر يعكس حقا الوقائع 

غة احملا�ة، ويقدم احلقائق الواحضة من دون ز¹دة ٔ�و نقصان، تقر�ر بدون ل
تقر�ر ال يعمتد Oنتقائية وا�متيزي يف Oس?íع ٕاىل مسؤول دون �ٓخر، ٕاال ٔ�نه 
حD] قررت احلكومة ٕا�ا� امللف Jىل القضاء تبعا لالخMالالت واخلروقات 

تقر�ر املف�ش?ية العامة Yلاملية وتقر�ر اBلس اJTٔىل املالية اليت وقف عندها 
اTٔعضاء يف اYلجنة تقدمي اس?تقا�هتم مهنا، ممثلو الفريق  Yلحسا�ت، قرر

ا�رتاما لروح ا:س?تور ومضمونه وحفاظا Jىل اس?تقالل القضاء وهيMäه، 
وYلتÆٔ�يد Jىل الزتام مؤسس�Vا ال�رشيعية مبا تقره من قوانني، مبا فهيا ت[ 

  .املرتبطة مبا يقره القانون التنظميي املنظم Yلجن تقيص احلقائق
²ٔÆ ٕ�رصار غريب وم�الغ فDه من مكMب اYلجنة تفاU - مع اTٔسف  - لكن 

لالس?مترار يف �ام جلنة مVهتية وال�هتا بقوة ا:س?تور وبقوة ٔ�حاكم القانون 
التنظميي احملدد الخMصاصاهتا و�ا�ا، جلنة ٔ�حضت �ارج القانون وبدون 
رشعية العتبارات ومعطيات قانونية، اكن من الالزم Jىل ٔ�عضاهئا �ال 

ط لها وzرجDح كفة القانون Jىل ما دون سواه، جلنة ثäت بياهنا Oنضبا
kشÆٔهنا ثبو@ قاطعا وقوع ثالثة من ٔ�عضاهئا امخلسة عرش يف �ا� تنايف، 
تتعارض مع �ام التقيص وتؤ÷ر سلبا Jىل معل ومسار التحقDق املوضوعي 
املنوط هبا، ٕاذ ثب�ت Jالقهتم املالية واملهنية مبهام مكMب ال�سويق والتصد�ر 

اس?تفادة بعضهم من دمع ومتويالت املكMب، واكن من املفروض من الناحDة و 
ا�TٔالقDة والس?ياس?ية ٔ�ن ال حيرجوا ٔ�نفسهم ؤ�ن يعلنوا ا�س�اهبم ؤ�ن dسهر 
الرئAس Jىل ايقاف ٔ�شغالها دفعا للك ش?هبة ٔ�و طعنا يف مصداقDة معلها 

ضاهئا Jىل �هتمة Oحنياز ٔ�و �دمة املصاحل Oس��رية الشخصية لبعض ٔ�ع
  . حساب املصل�ة الوطنية

  الس?يد الرئAس احملرتم،
بني Jدم ا�رتام ٔ�حاكم ا:س?تور والقوانني املؤطرة لعمل اYلجنة وJدم 
احلرص Jىل ضامن املصداقDة واحلياد واملوضوعية يف معل اYلجنة يربز 
معطى öلث �رتبط خبرق مقMضيات القانون التنظميي املتعلق بطريقة �س?يري 

تقيص احلقائق اليت تنص Jىل ٔ�ن ٔ�عامل اYلجنة وشهادات اTٔشîاص جلان 
ا�Ïن �س?متع ٕا�هيم ومداوالهتا لها طابع رسي، وال جيوز إالJالن عهنا بÆٔي 

مبا طال تقر�ر  - كام فوجئ امجليع  -شلك من اTٔشاكل، لكن فوج�ئنا 
ؤ�شغال اYلجنة من �رسيب Yلمعطيات، نص القانون Jىل ٔ�ن تبقى رسية ٕاىل 

 JOالن عهنا kشلك رمسي، بل مت �رسيب التقر�ر اكمال، وهو ما �ني
ظهر يف ٕا�دى الصحف، ومهنا حصيفة حزبية oكن لها لك �Oرتام 
والتقد�ر، ومع اTٔسف مل يفMح يف ذ® حتقDق، بل مل zلكف اYلجنة نفسها 
عناء التعليق والبحث يف هذه ال�رسيبات، ويه اYلجنة اليت خرجت يف 

لصحفDة املتعددة واليت ركزت Jىل مسÆٔلتني ٔ�ساس?ي�ني، ٔ�والها ترصحياهتا ا
ٔ�ن هناك حماوالت Yل�سرت Jىل الفساد س?تفضح اكمË، وoöهيا ٔ�ن هناك 

 .اجتاها وحماوالت لتقدمي موظفني kسطاء من U�ٔل طمس احلقائق
وعند قراءتنا Yلتقر�ر، واÏي مل يقدم Uديدا �ملقارنة مع ما وصل ٕاليه 

ة العامة Yلاملية، واÏي اكن بناء Jىل طلب من املد�ر العام اف�Mاص املف�ش?ي
احلايل من U�ٔل وضع اليد Jىل ماكمن OخMالل والضعف دا�ل املكMب 
وٕاصال�ه يف ٕاطار اضطالJه �روح املسؤولية والوطنية اليت يقMضهيا تدبري 
املؤسسات العمومDة، س?ن¸د ٔ�ن ما قدم اليوم كتقر�ر Yلجنة ال يعكس 

السابقة وخيفي الكÈري من املعطيات اليت من حقVا ٔ�ن ن�ساءل الترصحيات 
  :عهنا اليوم من ق�يل

ملاذا مل يمت Oس?íع ٕاىل املسؤولني السابقني عن �س?يري وتدبري  - 1
مكMب ال�سويق والتصد�ر وا�Ïن Jاثوا فDه فسادا، واكنوا س�äا رئAس?يا يف 

يش احلديث عن املد�ر الوضعية الاكرثية اليت بلغها املكMب؟ ٔ�ي ملاذا مت حتا
العام السابق �لنيابة؟ وملاذا ٔ�عفي من Uلسات املساء� وOس?تجواب، 
رمغ ٔ�ن لك معطيات االهتام وإالدانة مMوفرة يف هذا الشخص، ولك ٔ�صابع 
االهتام �شري ٕاليه؟ وملاذا مل يمت اس?تقدام ٔ�عضاء جمالس إالدارة ا�Ïن zكفلوا 

 ؟2008ٕ�دارة املر�Ë املمتدة ٕاىل ¦اية 
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ملاذا ٔ�غفل التقر�ر تقدمي جرد واحض لتوارخي معليات البيع  - 2
والتفويتات حىت �متكن الرٔ�ي العام و�لوضوح الرضوري من معرفة 

  املسؤولني احلقDقDني عن الفساد دا�ل هذا املكMب؟
من معليات البيع والتفويتات  %99,99ملاذا مل يذ�ر التقر�ر ٔ�ن  - 3

تصفDة املكMب، قد ٔ�جنزت يف @رخي واليت متت يف ٕاطار خمطط üمني ل 
، @رخي تعيني املد�ر العام اجلديد YلمكMب، 2008يوليوز  30سابق لــــ 

Jىل ٕالغاء لك املبيعات املربجمة حفاظا Jىل املال  -�ملناس?بة  –واÏي معل 
العام وممتلاكت ا:و�؟ وهذا العقار اÏي �افظ Jليه ومثنه هو اÏي 

لك خمططاته Oس��رية املق�Ë، ٔ�ي اÅططات س?يكون ã داعام �لفDا ل
Oس��رية ملكMب ال�سويق والتصد�ر دون اYلجوء ٕاىل Oقرتاض ودون 

  .اYلجوء ٕاىل مزيانية ا:و�
�يف ٔ�غفل التقر�ر احلديث عن احلسا�ت البنكDة YلمكMب  - 4

�خلارج، و@رخي هذه احلسا�ت، و�يفDة تدبريها؟ �يف اخMفت وتبخرت يف 
 املد�ر العام السابق �لنيابة؟عهد 
ملاذا مل يتضمن التقر�ر إالشارة اىل �يق املمتلاكت اليت مت تفو�هتا  - 5

�مثن خبس ال  2007من ق�يل عامرة @بعة ملندوبية �رdس، واليت بيعت س?نة 

مليون ٔ�ورو، يف �ني ٔ�ن ا�مثن احلقDقي Yلعقار جتاوزت قميته  3يت¸اوز 
حصل Jىل هذه الغنمية؟ وهل خضع البيع مليون ٔ�ورو؟ من  40احلقDقDة 

 Yلمساطر القانونية؟
وهل يف تقد�ر اYلجنة ٔ�ن ٕالغاء عقود معل ملس?تîدمني اثنني متتعا  - 6

�مMيازات اس?تVìائية وخDالية ¦ري مس?بوقة و¦ري مق�و� ٔ��القDا وماليا 
وس?ياس?يا كذ®، مبا فهيا عقد معل ٔ�خ املد�ر العام �لنيابة السابق، واÏي 

ٔ�جر يفوق ٔ�و (مليون س?ن�مي س?نو¹  160قاىض ٔ�جرا �زيد عن اكن يت
، ²هيك عن التعويضات )يضاعف مرتني ٔ�و ثالث ٔ�جر رئAس احلكومة

واملاكفÆٓت، وkرشوط تعاقدية خDالية و¦ري مÆٔلوفة يف عقود العمل، هل مÈل 
هذا املعطى، الس?يد الرئAس، يد�ل يف زمرة ما مسي �س?هتداف موظفني 

 ئق؟kسطاء لطمس احلقا
هذا هو نوع الفساد اÏي وJدت اYلجنة �كشفه Tٔس?باب قد تبدو 

  .ذات طبيعة انتقائية
بصدق ال oريد لهذا التقر�ر ٔ�ن dسري يف مسار س?يايس خمدوم ؤ�ن يعمتد 

هذه املالحظات يه غيض  .تصفDة حسا�ت بعيدة عن املسؤولية واTٔمانة
Oس?تقالل عن قصد من فDض لتÆٔ�يد ٔ�ن هناك ٔ�هداف موüة ضد حزب 

  :البد ؤ�ن ن�ساءل معمك، الس?يد الرئAس، ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن. وبVAة

ما معىن احلديث و�لت�ديد عن مسؤول حكويم يف احلكومة   -
احلالية وJائلته، دون إالشارة اىل العديد من املس?تفDد�ن ا�Ïن zرامكت 

 Jلهيم ديون لصاحل املكMب مهنم من هو بيVNا اليوم؟

يفرس التقر�ر ذ�ر املد�ر العام احلايل YلمكMب �ٕالمس وجتاهل  �يف -

إالشارة اىل املد�ر �لنيابة السابق، واÏي ارzك�ت يف عهده لك جرامئ 
  الفساد وهنب املال العام دا�ل املكMب؟

نعم، الس?يد الرئAس احملرتم، يف ٕاطار احلق اÅول للك الفال�ني يف هذا 
من الفال�ني من حتويالت يه عبارة عن  الوطن العز�ز، اس?تفاد مجموJة

 -عن قصد ولغاية يف نفس يعقوب  -�سDäقات، لكن ملا جتاهلت اYلجنة 
إالشارة يف التقر�ر ٕاىل ٔ�ن هؤالء إالخوة ا�Ïن نعزت هبم قد ٔ�دوا ما بذمهتم 

  :لصاحل املكMب، وهذا ا:ليل �شهره اليوم ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين
احلاج اسامعيل قDوح ٔ�دى ما بذمMه . �ٕالمسذ�ر احلاج اسامعيل قDوح 

حىت �ٓخر درمه مVذ ٔ�شهر، ومل يبق بذمMه ملكMب ال�سويق والتصد�ر ٕاال 
  .وهذا دليل، هذه وثيقة بنكDة ال تدحض. اخلري وإالحسان

احلاج Jيل قDوح فالح �بري وهو مؤسسة . ذ�ر احلاج Jيل قDوح �ٕالمس
مË الصعبة، تعامل مباليري ا:رامه فالحDة قامئة بذاهتا يف املغرب، Uلب الع

مع مكMب ال�سويق والتصد�ر، @رخي تعامD مع املكMب �رجع ٕاىل بداية 
ٔ�ن �رفع دعوى ضد مكMب  1996قرر احلاج Jيل س?نة . الس?تVAات

ال�سويق والتصد�ر Tٔنه شاف وشكك يف Jدد من احلسا�ت، وفعال رفع 
  .ا:عوى، وهذه �سîة مهنا

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
  .اoهت�ى الوقت د¹لمك، الس?يد الرئAس احملرتم

        ::::املس�شار الس?يد فؤاد قد�رياملس�شار الس?يد فؤاد قد�رياملس�شار الس?يد فؤاد قد�رياملس�شار الس?يد فؤاد قد�ري
�خMصار، الس?يد الرئAس، ٕاننا يف حزب Oس?تقالل مؤمVون بÆٔن الفعل 
هو احلقDقة الثابتة اليت ال حتوم حولها شكوك وال توUه حبقها طعون، وقد 

  .احلقDقيقرر² ومبجهوداتنا اÏاتية ٔ�ن نطلع الرٔ�ي العام Jىل الفساد 
  . وشكرا الس?يد الرئAس

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
 .اللكمة اTٓن Yلفريق احلريك. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد ادراملس�شار الس?يد ادراملس�شار الس?يد ادراملس�شار الس?يد ادرddddس مرونس مرونس مرونس مرون
  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئAس احملرتم،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شارون،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

ٔ�شارك يف مVاقشة تقر�ر جلنة تقيص �مس الفريق احلريك، dرشفين ٔ�ن 
احلقائق اليت ٔ��د�ا جملس?نا حول مكMب ال�سويق والتصد�ر، مغت] هذه 
الفرصة لتقدمي هتانيئ و�شكرايت لاكفة ٔ�عضاء اYلجنة ا�Ïن اش?تغلوا جبدية 

  .كربى حبثا عن احلقDقة بتجرد ومهنجية
  الس?يد الرئAس احملرتم،
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ر�Ë من @رخي بالد² يف ارتباطها ٕان الس?ياق العام اÏي ميزي هذه امل
�حمليط اجلهوي، ينäين Jىل مطالب ٔ�ساس?ية Yلشعب املغريب، مهنا 
الس?ياس?ية وOجíعية والثقافDة، وخصوصا تقوية دور احلكومة والربملان 
واس?تقالل القضاء من U�ٔل ضامن حقوق املواطنني مبختلف ٔ�بعادها، كام يه 

  .حمددة من طرف اTٔمم املت�دة
د نتج عن احلراك الس?يايس املتعقل ببالد² والتبرص احلكمي لصاحب وق

اجلال� محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده، دس?تورا Uديدا �رس من üة 
مطالب الشعب، وتوج من üة ٔ�خرى ٔ�وراش إالصالح اليت ٔ�طلقها 

  .س?نة U13اللته مVذ 
ومن ٔ��رز املبادئ اليت محلها ا:س?تور اجلديد، ونعزت هبا، ربط 
املسؤولية �حملاس?بة، ووضع من بني اTٓليات لرتمجة هذا املبدٔ� Jىل ٔ�رض 

  .الواقع تقوية ا:ور الرقايب Yلربملان
ويف هذا الس?ياق، فٕان الفريق احلريك �رى ٔ�نه من واج�ه ٔ�ن يدمع معل 
جلنة تقيص احلقائق اليت �وهنا جملس املس�شار�ن لتنظر يف ملف مكMب 

ر الس?يد وز�ر الت¸ارة اخلارجDة بوجود ال�سويق والتصد�ر، بعدما ٔ�ق
، كام 2011اخMالالت كربى يف �س?يري املكMب، وذ® �الل دورة ٔ��ريل 

يدعو ٔ�عضاء الربملان ٕاىل تفعيل هذه اTٓلية الرقابية لكام �ام شك حول 
املساس �ملصل�ة العامة وتبذ�ر املال العام، انطالقا دامئا من احلياد 

  .احلقDقة وال يشء ¦ري احلقDقةوالرشوط املوضوعية ٕال�راز 
ٕان الفريق احلريك سامه ٕاىل Uانب ممثيل الفرق اTٔخرى يف معل جلنة 

الس?ياس?يني  تقيص احلقائق، وجسل التعامل إالجيايب لبعض املسؤولني
  .وإالداريني، خصوصا بوزارة املالية ووزارة الفال�ة

ارة و�ملقابل، جسل بÆٔسف �بري Jدم رغبة املسؤولني بوزارة الت¸
اخلارجDة ومكMب ال�سويق والتصد�ر التعاون مع اYلجنة ٕ�جيابية، معرقلني 
بذ® معلها، كام �س¸ل امMعاضنا من حماو� توقDف معل اYلجنة هنائيا بعد 

  .ٕارصارها Jىل احلصول Jىل الوöئق املطلوبة
  الس?يد الرئAس،

Ë ٕان الفريق احلريك وهو يتäىن مضمون التقر�ر اÏي J�ٔدته اYلجنة مج
وتفصيال ويتجنب ٕاJادة zكرار ما Uاء Jىل لسان الزمالء السابقني، يطلب 
من الس?يد رئAس جملس املس�شار�ن احملرتم ٕا�ا� امللف اÏي J�ٔدته اYلجنة 
Jىل القضاء، متاش?يا مع ا:ينامDة اليت يعرفها اBمتع املغريب واليت �كرسها 

  .دس?تور البالد اجلديد
  .والسالم Jليمك

        ::::اBلساBلساBلساBلس    الس?يد رئAسالس?يد رئAسالس?يد رئAسالس?يد رئAس
  .اللكمة اTٓن لفريق التجمع الوطين لðٔحرار. شكرا

        : : : : املس�شار الس?يد توفDق املس�شار الس?يد توفDق املس�شار الس?يد توفDق املس�شار الس?يد توفDق مكمكمكمكيليليليل
  .kسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئAس،
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

dرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فريق التجمع الوطين لðٔحرار يف هاته اجللسة 
قائق اليت شلكها جملس املس�شار�ن العامة ملناقشة تقر�ر جلنة تقيص احل

حول مكMب ال�سويق والتصد�ر طبقا ملقMضيات ا:س?تور، وسÆٔتناول 
  :مVاقشة املوضوع من �الل ثالثة جوانب ٔ�ساس?ية

الس?ياق العام اÏي Uاءت من DU�ٔ جلنة تقيص احلقائق حول مكMب   - 1
 ال�سويق والتصد�ر؛

 OخMالالت واخلروقات اليت شابت املكMب؛  - 2
  .الصعو�ت والعراقDل اليت اJرتضت معل اYلجنة - 3

  الس?يد الرئAس،
ق�ل التطرق ٕاىل مVاقشة املوضوع، البد ٔ�ن �شكر �مس فريق التجمع 
الوطين لðٔحرار رئAس اYلجنة ومقررها ؤ�عضاء مكMهبا واكفة السادة 
املس�شار�ن الربملانيني ٔ�عضاء اYلجنة، ا�Ïن اكبدوا خمتلف الصعاب 

 واüهتم واJرتضهتم، سواء من طرف رئAس جملس والعراقDل اليت
املس�شار�ن وبعض اTٔطراف املكونة Yلم¸لس اليت �اولت عرقË معلها ٔ�و 
من طرف بعض املسؤولني والس?ياس?يني ا�Ïن �اولوا ٕايقاف معلها من 
�ارج اBلس، شا�ر�ن هلم جمهودمه اجلبار اÏي توجوه �لوصول ٕاىل عقد 

  . ها @رخيية �لك املقايAس ملناقشة تقر�ر معلهاهذه اجللسة، اليت نعترب 
مذ�رينمك، �ملناس?بة، �لس?ياق العام اÏي Uاء فDه معل هذه اYلجنة، 

القايض بتحويل مكMب  26.09واÏي اكن مبناس?بة ٕا�ا� مرشوع قانون رمق 
ال�سويق والتصد�ر ٕاىل رشكة مسامهة Jىل جملس املس�شار�ن من طرف 

ه والتصويت Jليه �الل دورة ٔ��ريل من س?نة جملس النواب قصد دراس?ت
وقد وصلت مر�Ë النقاش ٕاىل �د تقدمي التعديالت، حDث . 2010

رفضت احلكومة �ٓنذاك ق�ول تعديالت فريقVا، مما دفعنا ٕاىل اس?تدJاء وز�ر 
 -مع اTٔسف  -الت¸ارة اخلارجDة ٕاىل الفريق وختصيص لقاء معه، مل �كن 

ملرشوع ومل �كن مقVعا كذ® يف ترب�ر رفضه مقVعا يف ترب�راته Y"فاع عن ا
  .لتعديالت الفريق

Ï®، اخنرط الفريق �لك ٕاجيابية يف �شكDل جلنة تقيص احلقائق حول 
مكMب ال�سويق والتصد�ر، خصوصا بعد ٔ�ن ٔ�قر الوز�ر واJرتف يف اجíع 
جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية بوجود اخMالالت �برية 

  .�ل املكMبدا
  الس?يد الرئAس، 

  السادة املس�شارون،
يعترب مكMب ال�سويق والتصد�ر من ٔ�قدم املؤسسات العمومDة احملدثة، 
واليت Uاءت م�ارشة بعد عرشية اكمË من اس?تقالل املغرب، ويف ٕاطار 
تزنيل بالد² ملرشوع مغربة القطاJات إالدارية واكفة املؤسسات العمومDة، 

، حDث اكن الهدف مVه رفع 233.65وم املليك رمق وذ® مبقMىض املرس
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OحMاكر وحتر�ر قطاع الصادرات و�شجيع الفالح الصغري واملتوسط Jىل 
�سويق مVت¸اته ٕاىل اخلارج، حDث مرت جتربة تدبريه من Jدة مرا�ل 
ٔ�ساس?ية، عرف فهيا ال�رشيع املنظم لهذه املؤسسة العمومDة Jدة تغيريات 

هذه املؤسسة العمومDة مع مMطلبات السوق اكن الهدف مهنا مالءمة 
الوطنية وا:ولية، حDث اكنت zروم ت[ ال�رشيعات احملدثة ٕانعاش قطاع 
الصادرات ومتثيل املغرب يف التظاهرات واملعارض ا:ولية وتوس?يع اTٔسواق 

�سب  - وٕاىل اليوم  - والبحث عن اجلديد مهنا واÏي مل �س?تطع معه بالد² 
J ت¸ا ومشغال رهانه رمغ توفرهاVا مJه قطاVىل اكفة املقومات اليت جتعل م

  .ومدرا خلزينة ا:و� ٔ�موO �مة، يه اليوم يف ٔ�مس احلاUة ٕا�هيا
  الس?يد الرئAس، 

لقد اس�مثرت ا:و� املغربية ٔ�موO طائË من U�ٔل ٕاجناح معل هذه 
املؤسسة، وهدفت من �الل الرتسانة القانونية اليت اعمتدهتا Jىل ثالثة 

ومن  - مع اTٔسف  - مرا�ل �لت ٕاىل ٕاخراج املؤسسة من ٔ�زمهتا، Tٔنه 
�الل ما جسD هذا التقر�ر الهام واملطروح اليوم Yلنقاش ٔ�مامVا مل �س?تطع 
ال�رشيعات املعد� لهذا املكMب وضع قطار املؤسسة Jىل سكMه احلقDقDة، 

رب  بل سامهت يف التغطية Jىل جحم الفساد املس�رشي يف املؤسسة وا�هت
من مالمسة املشالك احلقDقDة Yلمؤسسة ليك خترج من واقعها املرتهل 
واملÆٔساوي ٕان حص التعبري، واÏي جسلته خمتلف تقار�ر Oف�Mاص اليت 
�رشهتا املؤسسات الوطنية امللكفة �لرقابة وOف�Mاص وتدقDق احلسا�ت، 

اقص اخMالالت خطرية ونو  - و�لك ٔ�سف شديد  -حDث جسل تقر�ر اYلجنة 
مست يف العمق تدبري املكMب وجعلته يتخبط يف مشالك مل dس?تطع 
املسؤولون ا�Ïن تعاق�وا Jىل هذه املؤسسة يف خمتلف مرا�لها ٔ�ن يعاجلوها 

  .�لك جرٔ�ة وجشاJة ووفق الرصامة املطلوبة
  الس?يد الرئAس،

�مس فريق التجمع الوطين لðٔحرار، البد ٔ�ن ٔ�نوه �جلرٔ�ة والش¸اJة اليت 
ا هذا التقر�ر وما احMواه مضمونه من معطيات ؤ�رقام وتوصيات، Uاء هب

اس?تجمعهتا اYلجنة بعد Uلسات اس?íع مطو� لاكفة املسؤولني املعنيني من 
وزراء ومد�ر�ن ومف�شني Jامني ودراس?هتا املعمقة Yلوöئق املسلمة Yلجنة رمغ 

شفافا، ويف حشها، وهو ما يعطينا Oنطباع بÆٔنه اكن تقر�را Uد¹ وoزهيا و 
نفس الوقت جريئا، يNسجم مع قVاJاتنا وم�ادئنا يف ا:فاع عن مصاحل اTٔمة 
املغربية واحلرص Jىل حامية املال العام وتدبري املرفق العمويم kشلك عقالين 

  .�راعي حتقDق املصل�ة العامة وختليق احلياة العامة
 عرفها ف�النظر ٕاىل مضمون التقر�ر، فٕان OخMالالت واخلروقات اليت

املكMب، تفرض Jيل ٔ�ن ٔ�عرج Jلهيا يف مدا�ليت هاته، ويه  تتوزع Jىل 
  :الشلك التايل

املكMب افMقد ٕاىل نظام �اص �ملراق�ة ا:ا�لية وٕاىل ü�ٔزة مقررة  ٔ�وال،
ومVتخبة دميقراطيا، اليشء اÏي ٔ�دى ٕاىل س?يادة ثقافة  �س?يري م�نية Jىل 

  يس مال املؤسسة kشلك فاحض؛الزبونية واحملسوبية وال�سرت Jىل خمتل

Jدم توفر املكMب Jىل نظام حماسäيت دقDق، حDث طغى مغوض öنيا، 
�بري Jىل التعامالت املالية اليت اعمتدت يف Uلها Jىل معلية ال�سîري من 
  U�ٔل إالنفاق وتفويت العديد من الصفقات �ارج نطاق القانون املنظم لها؛

ي اÏي يوUد يف ملكDة املكMب، öلثا، Jىل مس?توى تدبري الوJاء العقار 
فٕان التقر�ر جسل العديد من الت¸اوزات يف معليات بيع العديد من العقارات 
وبÆٔمثنة بعيدة لك البعد عن ا�مثن احلقDقي لها، حDث ٔ�غفل التقر�ر حتديد 

  مواقع هذه العقارات نظرا لشح الوöئق املطلوبة؛
Åدم تفعيل الصندوق املشرتك لتغطية اJ ،اطر الت¸ارية و�لشلك رابعا

املطلوب، وقد مت حتويل بعض ٔ�رصدته دون موافقة اBلس إالداري وهو ما 
  رصدته اجلداول املضمنة يف التقر�ر �لك وضوح؛

  �امسا، غياب الشفافDة يف اTٔسعار؛
  سادسا، معليات ال�سويق شا�هتا Jدة اخMالالت؛

الزبونية، اTٔش?باح، ٕاىل احملسوبية، (سابعا، تدبري يسء Yلموارد الäرشية 
  ؛)¦ري ذ®

        ،،،،الس?يد الرئAس
�مس فريق التجمع الوطين لðٔحرار، البد ٔ�ن ند�ن و�شجب وkشدة 
خمتلف العراقDل والصعو�ت اليت اJرتضت معل اYلجنة، حDث اكنت 
صعو�ت وعراقDل جتىل فهيا سوء نية واحض، اكن الهدف مVه الضغط من 

وتوقDفه ٕان اقMىض احلال، وهو اTٔمر اÏي U�ٔل توجDه معل اYلجنة وعرقلته 
وحضه التقر�ر اÏي تيل Jىل جملسمك املوقر، واÏي �دد فDه خمتلف 

 - املرا�ل اليت مرت فهيا هذه الصعو�ت والعراقDل واليت تفرض Jيل 
التطرق لها يف مدا�ليت من �ب �سجيل  - مكس�شار �رملاين مسؤول 

Ë وتفصيال هاته اTٔساليب موقف س?يايس، �رفض فDه حزيب وفريقي مج
ا:نþAة اليت ال ختدم بناء مؤسسات دس?تورية قوية يف ٕاطار دو� دميقراطية 

  :�داثية واليت خDبت �ٓمالنا، وجعلتنا نطرح العديد من ال�ساؤالت التالية 

�يف يعقل ملد�ر مكMب ال�سويق والتصد�ر اÏي اس?تق�ل ٔ�عضاء  -
املطلوبة، ويه مؤسسة اYلجنة يف مكMبه ورفض zزويدها �لوöئق 

دس?تورية مVبثقة من �رملان اTٔمة، بدعوى ٔ�نه تلقى تعل�ت شفوية من وز�ر 
الت¸ارة اخلارجDة السابق �عتباره رئAسه املبارش؟ وحنن نعترب ٔ�ن Jدم zزويد 
: اYلجنة �لوöئق الالزمة حماو� تغطية Jىل مفسد�ن �ٓخر�ن �ملكMب، مÈال

 لفريق Oس?تقاليل ٕان اكن مفسدا؛املد�ر السابق اÏي ö�ٔره ا

�يف يعقل ملد�ر املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات ٔ�ن يتÆٔخر يف  -
OمMثال لطلب اYلجنة، ٕاال بعد مرور ٔ�ربعة ٔ�شهر من اس?تدJائه وفرض 
Jىل اYلجنة طلب �Ë ٕاضافDة طبقا ملقMضيات القانون التنظميي لعمل جلن 

 تقيص احلقائق؟

Aس جملس املس�شار�ن ٕا�ا� امللف Jىل ما هو مربر رفض الس?يد رئ  -
من القانون التنظميي املتعلق بطريقة �س?يري  16النيابة العامة رمغ ٔ�ن املادة 
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اYل¸ان النيابية يعطيه هذا احلق، حDث ٔ��الها Jىل الس?يد رئAس احلكومة، 
 واليت ال تد�ل مضن اخMصاصاته؟

ر دا�ل ٔ��ن يه مصداقDة وز�ر الت¸ارة اخلارجDة السابق عندما يق -
اجíع مسؤول Yلجنة �رملانية بÆٔن هناك اخMالالت دا�ل املكMب ولكهنا ال 
�س?تدعي ٕا�ا� امللف Jىل القضاء، ويرتاجع بقدرة قادر عن هذا املوقف، 
وحييل امللف Jىل القضاء يف مVاورة مكشوفة اكن هيدف من وراهئا وقف 

�شف ملفات يف  - و�لك جرٔ�ة  -معل اYلجنة بعدما تبني ã ٔ�هنا ماضية 
 الفساد دا�ل هذه املؤسسة؟

ٔ�س?ئË حقDقDة نطر�ا وتفرض نفسها، حDث وUد² دا�ل فريقVا بÆٔن 
اجلواب عن هاته اTٔس?ئË ال خيرج عن نطاق مؤامرات ودسا�س ومVاورات 
مVبوذة، اكن الهدف من وراهئا وقف ٔ�شغال اYلجنة، وقد تبني ذ® 

السابق ومد�ر مكMب ال�سويق  �مللموس عندما جلÆٔ وز�ر الت¸ارة اخلارجDة
والتصد�ر ٕاىل وضع شاكية حول فرتة زمVية حمددة من @رخي املكMب، متتد 

، Jىل النيابة العامة يف حماو� �¹سة لاللتفاف Jىل 2007ٕاىل  2005من 
  .ا:س?تور ووقف معل اYلجنة بدعوى ٔ�ن امللف معروض Jىل القضاء

ئق من اخMالالت وخروقات وبناءا Jىل ما رصده تقر�ر جلنة تقيص احلقا
صادمة، فٕان فريق التجمع الوطين لðٔحرار يتäىن توصيات اYلجنة املرفوJة 
ٕاىل جملس?نا املوقر، ويطالب رئAس جملس املس�شار�ن برضورة ٕا�ا� امللف 
Jىل القضاء، ٔ�وال Yلرضب Jىل ٔ�يدي العابثني �ملال العام، وöنيا اسرتUاع 

ة ٕاىل خزينة ا:و� اليت يه اليوم يف ٔ�مس اكفة اTٔموال املسلوبة واملهنوب
  .احلاUة ٕا�هيا

  .والسالم Jليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
  ....اللكمة اTٓن Yلفريق Oشرتايك. شكرا

        ::::املس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس?يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس?يد الرئAس

  .kسم هللا الرمحن الرحمي
  زمDاليت، زماليئ،

الفريق Oشرتايك مب¸لس املس�شار�ن من dرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس 
U�ٔل مVاقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول مكMب ال�سويق والتصد�ر، 

، ٔ�ي ق�ل 1996من دس?تور  42اليت شلكها جملس?نا املوقر بناء Jىل الفصل 
، واليت ٔ�عطت اخMصاصات وصالحDات 2011املراجعة ا:س?تورية لس?نة 

ا يعزز ا:ور الرقايب Yلربملان ومبا يقوي و�ام Uديدة Yل¸ان تقيص احلقائق مب
  .�ٓليات احلاكمة يف تدبري املال العام و�س?يري الشÆٔن العام

ويف البداية، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�نوه �لعمل اجليد واملهم اÏي قامت به هذه 
اYلجنة، سواء من �الل التقر�ر املعروض Jلينا ٔ�و من �الل العمل امليداين 

همة الرقابية اليت ٔ�نطناها هبا �لرمغ من لك وإالرصار Jىل اس?تكامل امل 

العراقDل واملثبطات اليت وضعت ٔ�ما�ا، واليت نÆٔسف ٔ�هنا �ٓتية من مسؤولني 
ومؤسسات Jىل الرمغ من التوUه الواحض لبالد² من J�ٔىل املس?تو¹ت حنو 

  .التîليق والشفافDة وربط املسؤولية �حملاس?بة
الفرق اTٔوىل اليت طالبت ب�شكDل لقد اكن الفريق Oشرتايك من مضن 

هذه اYلجنة م�ارشة بعد ظهور احلاUة ٕاىل �سليط الضوء Jىل OخMالالت 
الواحضة يف �س?يري وتدبري مكMب ال�سويق والتصد�ر، من �الل عرض 

  .2010وز�ر الت¸ارة اخلارجDة ٔ�مام جلنة املالية مب¸لس املس�شار�ن س?نة 
رة اس?تكامل �مهتا الرقابية Jىل وقد �ش?بVìا ب�شكDل هذه اYلجنة وبرضو

الرمغ من ظهور مقاومات حكومDة وس?ياس?ية �اولت ٕايقاف معلها بدعوى 
فMح حتقDق قضايئ، اتضح ٔ�نه هيدف فقط ٕاىل ٕايقاف معل اYلجنة وال�سرت 
Jىل الفضاحئ وOخMالالت والفساد اÏي حنن اليوم بصدد الوقوف Jىل 

  .جزء dسري مVه مبناس?بة هذا التقر�ر
هذا إالطار، فٕاننا ما فMئنا oكرر، كفريق اشرتايك مب¸لس  ويف

املس�شار�ن، رضورة قDام لك املؤسسات بÆٔدوارها وحتمل مسؤولياهتا يف 
zرتAب اجلزاءات الرضورية Jىل مظاهر هنب املال العام وال�سAب وسوء 
التدبري والفساد اÏي ينخر Jددا �ام من املؤسسات العمومDة اليت zكشف 

الس?نوية Yلم¸لس اJTٔىل Yلحسا�ت Jىل Jدد من ٔ�وUه اخMالالهتا  التقار�ر
  .وفساد مسؤو�هيا ومد�رهيا

ولعلنا اليوم ٔ�مام منوذج c من هذه املؤسسات الوطنية اليت اكنت 
الغاية مهنا �دمة OقMصاد الوطين وzمثني املنتوUات الوطنية وحتقDق قمية 

و�شجيع املنت¸ني املغاربة  مضافة لهذه املنت¸ات والتقوية من تنافسAهتا
ودمعهم، ¦ري ٔ�هنا ٔ�حضت مؤسسة ينخرها الفساد الس?يايس وإالداري واملايل 
وبقرة �لوب لعدد من املنتفعني وoOهتازيني Jىل حساب املصل�ة العامة 

  .ويف رضب سافر ومس?تفز للك القمي الوطنية
  الس?يد الرئAس،

ول مكMب التصد�ر ٕان ما اطلعنا Jليه بتقر�ر جلنة تقيص احلقائق ح
وال�سويق من خروقات واخMالالت وسوء تدبري وتبذ�ر وفساد يفDد ٔ�ن 
هناك معال مVظام وممهن¸ا مت القDام به Jىل مدى عقود من طرف لوبيات 
متتعت بتواطئ واحض ملسؤولني وٕاداريني وحبامية مصاحل ومؤسسات 

 اÏي حكومDة، وٕاال ملا كنا ٔ�مام ٔ�وضاع اكرثية ملؤسسة وطنية �لشلك
يصفها هبا هذا التقر�ر، مفعظم القرارات املهمة تتîذ �ارج القانون و�ارج 
zز�ية اBلس إالداري، ولك Oف�Mاصات ا:ا�لية واخلارجDة اليت مت القDام 
هبا مل تؤد ٕاىل جزاءات ووقف Yلزنيف، بل اس?مترت نفس املامرسات 

اسدة اس?تفاد مهنا الفاسدة، وJدد من الت¸اوزات وOمMيازات املادية الف
وJدد من اخلروقات القانونية . مسؤولون �Bلس إالداري Yلمؤسسة

وOخMالالت املالية متت حتت املسؤولني واملراق�ني ا�Ïن �ساهلوا ٔ�و 
والكÈري من ا:يون املقدرة مبئات املاليني . هتاونوا يف املراق�ة وتطبيق القانون

يون ومس?تîدمون دون ضام²ت من ا:رامه اس?تفاد مهنا مسؤولون وس?ياس? 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2012غشت  13( 1433رمضان  24

. ودون مساطر و�ٓليات السرتUاعها مما جيعلها يف �انة اس?ت�ا� OسرتUاع
والعديد من ال�سDäقات اس?تفاد مهنا حمظوظون دون الوفاء �لزتاماهتم، ومع 
ذ® تت¸دد اس?تفادهتم ؤ}ن املؤسسة ال ذا�رة لها وال حرص ملسؤو�هيا Jىل 

  . املال العام
عقارات املهمة من ٔ�راض وفDالت وعامرات وقع تفو�هتا ومجموJة من ال

بÆٔمثان Uد خبسة واس?تفاد مهنا مقربون ٔ�و مسؤولون ٕاداريون يف اس��ا�ة 
@مة وفاحشة ملمتلاكت هذه املؤسسة الوطنية، وذ® دون اYلجوء ملسطرة 
املناقصة اليت يفرضها القانون، مما جعلها تضيع مþات ماليني ا:رامه، وJدة 

عقارات مت �راؤها ملسؤولني وحمظوظني بقمية �رائية مMدنية، ومع ٔ�راض و 
وقد وقع . ذ® فٕان املعنيني مل يؤدوها بتا@ ومل تطلهم ٔ�ية مطالبة ٔ�و مMابعة

وهناك مراجعات . بيع YلمنتوUات خبسارة يتحملها املكMب kشلك مMكرر
ع يف وهناك تالعبات تق. لðٔمثنة تمت دون اعتبارات وال معايري موضوعية

اخلربات ويف اTٔمثان ويف ال�سDäقات ويف ا:يون ويف اUٓTال واملساطر 
  .القانونية و¦ريها

  الس?يد الرئAس احملرتم،
ٕان هذه الت¸اوزات واخلروقات والتالعبات يه مبثابة جرامئ مالية 
جس?مية، و�لنظر ٕاىل حمدودية الزمن اÏي اش?تغلت فDه اYلجنة �ملقارنة مع 

ه املؤسسة، و�لنظر ٕاىل قË إالماكنيات اليت تتوفر Jلهيا عقود OخMالل هبذ
اYلجنة، و�لنظر ٕاىل حش املعطيات والوöئق اليت وضعت رهن ٕاشارهتا، 
و�لنظر Yلمقاومة والعراقDل اليت تعرض لها معلها، فٕاننا نؤكد ٔ�ن ما توصل 

  .ٕاليه التقر�ر لن �كون ٕاال اجلزء الظاهر من ج�ل الثلج
هنيب �مك، الس?يد الرئAس احملرتم، ممارسة صالحDاzمك يف  و�لتايل، فٕاننا

ٕا�ا� هذا التقر�ر Jىل القضاء م�ارشة من U�ٔل البحث يف االهتامات 
اجلس?مية اليت يتضمهنا، ومن U�ٔل ٕاعطاء ٕاشارة قوية Åتلف اجلهات بÆٔن 
عهد إالفالت من العقاب اoهت�ى ٕاىل اTٔبد، ؤ�ننا د�لنا اTٓن يف عهد 

  .س?تور اجلديد ويف عهد صاحب اجلال� محمد السادساملؤسسات �:
ولعلنا لن نبالغ ٕاذا قلنا بÆٔن الفساد اÏي عشش يف هذه املؤسسات 
العمومDة ٔ�صبح مؤسسة قامئة بذاهتا لها نفوذها وتنظميها وامMداداهتا Jىل اكفة 
املس?تو¹ت OقMصادية والس?ياس?ية وOجíعية واملالية، وÏ® ما فMئنا 

رصخ يف احلركة Oحتادية مVذ عقود، بÆٔن بالد² لن zمتكن من بناء oردد ون
مؤسساهتا وتقوية اقMصادها وحتقDق التمنية دون تقويض مؤسسة الفساد 

-وهو اTٔمر اÏي جعلنا نواUه لوبيات الفساد . واقMالعها من Uذورها
يال ؤ�دينا ا�مثن �عتقال مVاضلينا وقادتنا واخMطاف واغت  -مكعارضة احتادية 

شهدائنا، كام واüنا الفساد وحنن نقود جتربة التناوب اليت اكنت ٔ�مل املغاربة 
يف Oنتقال السلس Yلعهد اجلديد، ؤ�دينا ا�مثن من Uديد جراء ٕافشال هذه 
التجربة وٕاضاJة الفرصة التارخيية اليت اكنت ٔ�مامVا لبناء مغرب Uديد، 

  .مغرب املؤسسات واملسؤولية
والش?باب املغريب مبوازاة احلراك العريب، وطالب  وحD] حترك الشارع

�:ميقراطية واحلرية ودو� املؤسسات وحماربة الفساد وOس��داد، دمعنا 
  .هذا OخMيار الشعيب
  الس?يد الرئAس احملرتم،

ٕاننا يف الفريق Oشرتايك مقMنعون ٔ�ن حماربة الفساد لAست معال kس?يطا 
ة مMاكمË ملواüة هذه اTٓفة اليت وسهال، بل هو هدف يتطلب اسرتاتيجي

عششت يف املؤسسات الوطنية و�لقت Uذورا وفروJا لها يف املؤسسات 
OقMصادية والس?ياس?ية، ولهذا الزتمVا ٔ�ننا سNساند احلكومة يف حماربة الفساد 
مكعارضة احتادية، ولهذا لن �سمح Yلحكومة �لرتاجع عن هذا التوUه، ولن 

فسد�ن، ولن نق�ل ٔ�ن يقع الرتاجع عن القاJدة �سمح لها بÆٔن تعفو عن امل 
ا:س?تورية املمتثË يف ربط املسؤولية �حملاس?بة اليت حتقق Jدم إالفالت من 

  .العقاب
ومن هذا املنطلق، فٕاننا نطالب بعرض لك تقار�ر اBلس اJTٔىل 
Yلحسا�ت Jىل القضاء ؤ�ن ال يمت Oكتفاء o�ٕزال العقو�ت واجلزاءات 

J ىل خمتليس و²هيب املال العام، بل ٕان الرضورة ٔ�حضت مل�ة الرضورية
  .Yلعمل Jىل اسرتUاع هذه اTٔموال اليت ما ٔ�حوج بالد² ٕا�هيا اليوم

ويف ا�Tٔري، U�ٔدد التنويه بعمل جلنة تقيص احلقائق هاته، اليت ٔ��نت 
عن اس?íتة وطنية Jالية ٕالجناز �مهتا الرقابية رمغ املقاومة والصعو�ت، 

الظروف العامة اليت خميت Jىل جملس املس�شار�ن ن�D¸ة املتغريات  ورمغ
  .اليت Uاء هبا ا:س?تور اجلديد

كام ٔ�ننا �ساند لك التوصيات وoمثن لك التوصيات اليت �لص ٕا�هيا 
كام نؤكد Jىل التوصية . التقر�ر، ؤ�ولها تقدميه kشلك م�ارش ٕاىل القضاء

Y ل¸ان تقيص احلقائق وفق املقاربة اخلاصة ٕ�خراج القانون التنظميي اجلديد
ا:س?تورية اجلديدة املعززة :ور املؤسسة ال�رشيعية الرقايب والقامئة Jىل 

  .تقوية معل املؤسسات
  .والسالم Jليمك ورمحة هللا

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
اللكمة اTٓن لفريق Oحتاد ا:س?توري، تفضل . شكرا الس?يدة الرئAسة

  .س?يدي

        ::::الرايضالرايضالرايضالرايضاملس�شار الس?يد ادراملس�شار الس?يد ادراملس�شار الس?يد ادراملس�شار الس?يد ادرddddس س س س 
  .شكرا الس?يد الرئAس

ٔ�وال كنا وضعنا �ساؤل o�ٔمك راسلمت احلكومة يف القDام بواجهبا يف تغطية 
هذه اجللسة التارخيية، وكنمتناو، الس?يد الرئAس، ٔ�نه هاذ اجللسة ٕان شاء 

  .هللا تقفوا حىت تäث
  الس?يد الرئAس، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون،
حلظة مVاقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول مكMب ال�سويق ٕان 

والتصد�ر، لAست حلظة م�ارزة س?ياس?ية ٔ�و اس?تغالل س?ياسوي خلالصات 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

16 

 )2012غشت  13( 1433رمضان  24

التقر�ر، ٕاهنا حلظة قراءة مÆMٔنية لواقع هنج س?يايس تتعطل �ٓلياته ومDاكنزيماته 
ة التدبريية والرقابية ٕاما بفعل ا�هتاون ٔ�و التقاعس ٔ�و ضعف اجلرٔ�ة الس?ياس?ي

، ومرة مرة يش خرUات البعض "هنAين اهننيك"ٔ�و Oخنراط يف ثقافة 
�يد ٔ�هنا تبقى ²درة سطحية  ٔTمل، لكن اJ�ٔ يصفها �النتقائية، وحنن نقول هللا

  . وال تنفذ ٕاىل العمق
ٕاهنا حلظة oمتىن ٔ�ن oرىق هبا ٕاىل مس?توى فلسفة ا:س?تور اجلديد، حلظة 

مرافقVا العمومDة Jىل اخMالف وضع ٔ�سس ٕايقاف الزنيف اÏي هيدد Uل 
ٔ�وضاعها القانونية ونوعية جماالت تد�الهتا، لن جنعلها حلظة حتميل 
املسؤولية لهذه اجلهة ٔ�و ت[ ٔ�و لهذه احلكومة ٔ�و ت[، بقدر ما �سعى 
جلعلها حلظة مساء� اÏات الس?ياس?ية واس?تîالص العرب حىت ال تتكرر 

  . مÈل هذه اTٔوضاع
        ::::ال�ساؤالتال�ساؤالتال�ساؤالتال�ساؤالت

  ملاذا تصل مؤسسة معومDة ٕاىل هذا الوضع الاكريث؟ 
  ٔ��ن اكنت احلكومات املتعاق�ة؟ 
  ٔ��ن اكنت الربملا²ت املتعاق�ة؟ 

  ٔ�مل �كن �ٕالماكن وقف الزنيف �الل مر�Ë من املرا�ل؟ 
  وما الفائدة واجلدوى من تقار�ر zرصد OخMالالت وال تفعل توصياهتا؟

غومة ملسؤولني، قد تNهت�ي هبم يف وما اجلدوى من ٕاعطاء مسؤولية مل
ت بعض املؤسسات، Tٔن هللا ذالسجون، رمغ اخلدمات إالجيابية اليت ٔ�نق

  س?ب�انه وتعاىل حياسب الäرش �ملوازنة بني احلس?نات والسþAات؟
   الس?يد الرئAس،

�� Jليمك، �يف اس?تطاعت احلكومات املتعاق�ة ٔ�ن تتغاىض عن 
وهو �ٓلية ٔ�ساس?ية يف �شجيع اخMالالت مكMب ال�سويق والتصد�ر 

  التصد�ر ورفع حتدي املزيان الت¸اري؟ 
�� Jليمك، �يف شلك املكMب موضوع Jدة اف�Mاصات وتقار�ر خمتلفة 

، رصدت OخMالالت واقرتحت إالجراءات Yلمعاجلة، لكن ال 2003مVذ 
يشء تغري، وبقDت دار لقامن Jىل �الها، ؤ}ن اTٔمر يتعلق مبؤسسات يف 

  لواقواق، ولAس مبرافق معومDة متول من جDوب املواطنني؟جز�رة ا
�يف zرفع احلكومات املتعاق�ة حتدي الرفع من الصادرات يف الوقت 
اÏي توUد فDه ٕا�دى اTٓليات املؤسساتية املو�ول لها هذه املهام يف وضعية 

  اخMالل مزمن؟
ٕاننا، حكومة و�رملا²، مؤمتنون Jىل حق املواطن يف حسن تدبري 

ات و÷روات بالده، فهو حمور هذه الرثوات Tٔنه يMNجها وهو ٔ�يضا �ري 
  . هدفها

جيب ٔ�ن نعرتف ٔ�ننا قرص² كربملان وحكومة يف القDام هبذا الواجب، 
فاملسؤولون إالداريون قد خيطئون فDعزلون ٔ�و حيامكون ٔ�و حيالون Jىل 

. اTٔول التقاJد املرحي، لكن املسؤولية الس?ياس?ية تبقي مسؤولي�Vا يف املقام
�لعربية @عرابت راه املال السايب تيعمل الرسقة، فاTٔمËÈ كثرية وما خفي 

   .اكن ٔ�عظم
لقد احMكرت املؤسسة احلكومDة لك ٔ�وUه العالقة مع املؤسسات 
العمومDة، واس?تفردت بتدبريها ومراق�هتا بعيدا عن J�ٔني الربملان اÏي مل �كن 

ات يف ٕاطار مVاقشة القانون املايل، يطلع ٕاال Jىل احلجم إالجاميل لالس��ر 
فقد تبني جعز السلطة التنفDذية Jىل حامية املال العام من التبذ�ر 

لضامن ، صندوق ا)CIH( ،)RAM: (وOخMالالت واTٔمËÈ كثرية
Oجíعي، وما �سمعه اليوم عن نتاجئ اف�Mاص ملد�رية الوقاية من حوادث 

  . والالحئة طويË والبقDة تÆٔيت) مليار س?ن�مي 18(السري بوزارة التجهزي 
UTٔل ذ®، نناقش اليوم هذا التقر�ر يف س?ياق دس?تور Uديد، 

هذا التقر�ر اÏي يعترب ٕاجنازا توج ٔ�عامل جلنة . 2012دس?تور فاحت يوليوز 
فٕاذا اكن . تقيص احلقائق اليت مت �شكDلها وفقا ملقMضيات ا:س?تور السابق

هو إال�ا� Jىل القضاء �عتباره السلطة  -ة من الناحDة القانوني -مÆٓل التقر�ر 
املؤهË دس?تورY ¹لتربئة ٔ�و إالدانة، فٕان مãٓÆ الس?يايس يقMيض Oعتبار 

  :�خلالصات التالية
ٕان احلاUة مل�ة اTٓن ٕاىل تطو�ر �ٓليات املراق�ة ومساطرها يف اجتاه  - 1

الشفافDة والن¸اJة وحتديد املسؤوليات وzرتAب اجلزاءات وتäس?يط 
اءات اخلاصة �لرقابة والتطبيق الفوري إالج�اري بقوة القانون لنتاجئها إالجر 

 وتوصياهتا؛
التفعيل اTٔمÈل Yلمس?ت¸دات ا:س?تورية يف جمال OخMصاصات  - 2

من  102الرقابية Bليس املؤسسة ال�رشيعية، خصوصا مقMضيات الفصل 
Jليه ا:س?تور، مفبدٔ� Oس?íع ٕاىل مسؤويل إالدارات العمومDة املنصوص 

يف هذا الفصل يظل Jاما وملتäسا، يفMح اBال Yلتفسري الضيق اÏي يفرغ 
هذا املبدٔ� من حمتواه ومن رو�ه اليت يه تعز�ز مراق�ة ممثيل الشعب Jىل 

Ï®، ندعو ٕاىل وضع مقMضيات يف اTٔنظمة ا:ا�لية . املؤسسات العمومDة
س?توري العام ربط Yلربملان تفرس هذا الفصل ا:س?توري يف ٕاطار املبدٔ� ا:

  املسؤولية �حملاس?بة؛
القراءة املوضوعية لعالقات املؤسسة ال�رشيعية مع �يق مؤسسات  - 3

من ا:س?تور ينص  148احلاكمة ا:س?تورية ذات الطبيعة الرقابية، فالفصل 
Jىل ٔ�ن الرئAس اTٔول Yلم¸لس اJTٔىل Yلحسا�ت يقدم عرضا عن ٔ�عامل 

جيب ٔ�ن . الربملان و�كون مMبوJا �ملناقشةاBلس اJTٔىل Yلحسا�ت ٔ�مام 
تفرس مقMضيات اTٔنظمة ا:ا�لية Yلربملان وحتدد مسطرة املناقشة دا�ل 

ٕاذن جيب مVاقشة هذا التقر�ر دا�ل اYل¸ان . اYل¸ان ا:امئة القطاعية املعنية
 اÅتصة؛

تفعيل احلق ا:س?توري Yلمؤسسة الربملانية يف zلكيف اBلس  - 4
مبهام رقابية لفائدهتا ويه لٕالشارة اTٓلية اليت اكن  اJTٔىل Yلحسا�ت

مVصوصا Jلهيا يف ا:س?تور السابق ومل تفعل ٔ�بدا، وهذا من ٔ�وUه التقصري 
ويف هذا الس?ياق، نالحظ Jىل اYلجنة Jدم جلوهئا ٕاىل هذه اTٓلية . الربملاين

 يف الوقت اÏي واüت فDه عراقDل Yلوصول ٕاىل الوöئق احملاسDäة؛
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لك ما مل حيرم بنص رصحي فهو : "من القاJدة العامة انطالقا - 5
، ندعو احلكومة ٕاىل البحث عن الصيغة املالمئة لتوصل املؤسسة "�الل

ال�رشيعية �لك التقار�ر اليت تنجزها املف�ش?يات العامة وبMNاجئ Oف�Mاصات 
ا:ا�لية للك املرافق العمومDة، يف ٕاطار دميقراطية املعلومة وتوفري املعطيات 

 ٔ�مام الربملان ليقوم بدوره اكمال؛
جيب ٔ�ن يتضمن القانون التنظميي Yلاملية مقMضيات توسع رقابة  - 6

الربملان ل�شمل مزيانية احلسا�ت اخلصوصية واملؤسسات العمومDة، ونفس 
، اليت يصادق Jلهيا الربملان كام "وحرام"اليشء �لNس?بة لقوانني التصفDة، 
. لتصويت دون مVاقشة، وهذا هو املعقوليصادق Jىل االتفاقDات ا:ولية �

وهبذه املناس?بة، ن�Nه احلكومة ٕاىل تقوية دور الربملان يف مVاقشة املعاهدات 
واالتفاقDات املتعلقة بتدبري الرثوات الوطنية ق�ل املصادقة Jلهيا، مÈل اتفاقDة 
الصيد البحري ٔ�و ¦ريها حىت ال oكون موضوJا لسخرية الربملا²ت ا:ولية 

 قراطية؛ا:مي
إالرساع ٕ�خراج القانون التنظميي Yل¸ان تقيص احلقائق املنصوص  - 7

من ا:س?تور، �متكني الربملان من اTٓلية ال�رشيعية YلقDام  J67ليه يف الفصل 
  .مبهامه الرقابية

  الس?يد الرئAس،
ٕاننا ٕاذ نعرض هذه العرب واخلالصات لتكون صامم ٔ�مان Yلمس?تق�ل، Tٔن 

فقط يف املاليري، ولكن يضيع ٔ�يضا يف الزمن اÏي الشعب املغريب ال يضيع 
تت¸اوز قميته املال، ذ® ٔ�ن �ا� مكMب ال�سويق والتصد�ر و¦ريه من 
احلاالت املطرو�ة �اليا Jىل السا�ة �صندوق الضامن Oجíعي، 
اخلطوط اجلوية امللكDة، وما ٔ�ثري مؤخرا يف وزارة التجهزي والنقل مث 

cلزنيف ²جت عن الصندوق العقاري والس?يا ËÈما يه يف الواقع ٕاال ٔ�م ،
غياب احلاكمة وٕاضعاف �ٓليات املراق�ة، فلو كنا نتوفر Jىل هذه اTٓليات 

  . لتجنVäا الكÈري من اYلغط
Ï®، فٕاننا نطالب رئAس احلكومة �ٕالرساع يف تزنيل هذه إالصال�ات 

Oا العامة وVدا ونؤمن مزياني�Dصاد املغريب ليك �س�مثر الزمن اس��را جMق
¦اية اTٔمان وجننب احلكومة اYلجوء ٕاىل جDوب املواطنني �لز¹دة يف 
احملروقات و¦ريها والبقDة س?تÆٔيت مع ٔ�زمة احلبوب والغاز وUل املواد 

وهاذ اليش اYيل كنقول لمك راه ¦ادي نوصلو  .الغذائية، وهذا هو الصواب
ã.  

ة وطنية، ويه وقاي�Vا لك هذا يعين يف اخلالصة ٔ�ن احلاكمة اجليدة ÷رو
من رش املديونية اخلارجDة، وفMح اخلطوط االئíنية اليت مل تتوفق ٔ�ي 
حكومة يف جتنAب املغرب ويالهتا وٕان حبدة مMفاوتة �خMالف الفرتات 

  .والظروف الوطنية وا:ولية
  الس?يد الرئAس،

خMاما، ٕان حكومة الس?يد عبد إالã ا�ن كريان اليت جعلت Jىل رٔ�س 
Jلهيا ٔ�ن ال تنجر وراء  - ٔ�¦لبية ومعارضة  -هتا حماربة الفساد ولكنا معها ٔ�ولو¹

حماربة الفساد مب�امكة اTٔشîاص فقط، بل البد من اoك�اهبا Jىل حماربة 
فساد اTٓليات التدبريية والرقابية واليت يه ٔ�خطر من فساد اTٔشîاص Tٔن 

سؤولني من حماربة فساد اTٓليات هو اÏي حيمي اBمتع وحيمي حىت امل 
، وٕاذا مل يعمل الرسقة "يعمل الشفارةت املال السايب : "الفساد، وسÆٔعود Tٔقول

  .فهو يعمل سوء التدبري
  .وشكرا الس?يد الرئAس

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
  .اللكمة اTٓن لفريق الت�الف Oشرتايك. شكرا الس?يد الرئAس

J املس�شار الس?يد محمدJ املس�شار الس?يد محمدJ املس�شار الس?يد محمدJ ابابابابدددداملس�شار الس?يد محمد::::        
  .والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة

  الس?يد الرئAس،
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

بتد�ل فريق الت�الف Oشرتايك يف مVاقشة امسحوا يل ٔ�ن ٔ��رشف 
  .تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول مكMب ال�سويق والتصد�ر

  الس?يد الرئAس،
  السادة املس�شارون،

 -يف هذه اYلحظة املمتزية والنادرة �مس فريق الت�الف Oشرتايك ٔ�تد�ل 
مضن الصالحDات الرقابية Yلمؤسسة ال�رشيعية، ويه حلظة  -مع اTٔسف 

مVاقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول مكMب ال�سويق والتصد�ر، بعد 
مرور شهور Jىل ٕاجنازه من طرف اYلجنة املعنية، وهو ٔ�مر مؤسف Tٔنه 

هذه ا:ورة ولAس يف هنا�هتا،  �اللاكن ي�Nغي جللسة املناقشة هذه ٔ�ن تمت 
  . حىت �كون هذا النقاش ممتزيا ومؤ÷را

ومن حقVا ٔ�ن ن�ساءل عن ٔ�س?باب تÆٔخر عرض التقر�ر ٔ�مام اBلس من 
طرف الرئاسة، مع العمل ٔ�ن معل اYلجنة وتقر�رها هام م[ Yلم¸لس، وال 

 ٔ�ن خيضعان لوصاية رئAسه، مادام ا:س?تور ال dسمح هبذه الوصاية، وoمتىن
  .ال تتكرر مÈل هذه املامرسات مس?تق�ال

ٕاننا ننوه بعمل اYلجنة وبتقر�رها، رمغ نواقصه، بل وضعف مضمونه 
مقارنة مع تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق الوطين Yلضامن 
Oجíعي، وهو راجع يف الغالب ٕاىل العراقDل اليت صادفهتا اYلجنة ويه 

  . جوهرY ¹لربملان، وهو املراق�ةتقوم بواجهبا ومتارس اخMصاصا 
ونود ٔ�ن حنيي اس?íتة اYلجنة يف ا:فاع عن صالحDات املؤسسة 
ال�رشيعية وٕارصارها Jىل ممارسة صالحDاهتا رمغ العراقDل والظروف الغري 

  .مVاس?بة لعملها
ونود ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ننا نناقش تقر�ر اYلجنة ومعلها من مVطلق �وننا جزء 

هذا املنطلق . من هذه املؤسسة و�ارج Oعتبارات الس?ياس?ية واحلزبية
حيمت Jلينا ا:فاع عن املؤسسة ال�رشيعية وعن صالحDاهتا، بل والعمل Jىل 

ورية توس?يع هذه الصالحDات، ولس?نا مس?تعد�ن Yلتنازل عن حقوقVا ا:س?ت
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ٕاننا ممثلو اTٔمة، وحنمل ٔ�مانة Oلزتام هبذه ا�متثيلية، . حتت ٔ�ي مربر اكن
  .وهو الزتام ٔ�س?بق من ٔ�ي الزتام �ٓخر

من هذا املنطلق، نعرب عن رفضنا ملا وضع من عراقDل يف وUه اYلجنة، 
عراقDل بدون ٔ�ي ٔ�ساس قانوين، ومتس يف العمق صالحDات املؤسسة 

ر Jىل هذه الصالحDات، بل ومتس دJامئ دو� ال�رشيعية والتفاف ¦ري مرب 
احلق والقانون، فٕا�ا� جزء من ملف مكMب ال�سويق و التصد�ر Jىل 
القضاء بعد انطالق معلية جلنة تقيص احلقائق هو جمرد حتايل Jىل القانون 

  .العتبارات ذاتية مرفوضة قانونيا وس?ياس?يا، بل وحىت ٔ��القDا
حDات الربملان، وJىل مفهوم فصل ٕاننا ن�Nه ٕاىل خطورة ذ® Jىل صال

فالق�ول هبذه . السلط ورضورة ا�رتام السلطة التنفDذية Yلسلطة ال�رشيعية
السابقة وال�سلمي هبا س?يعين ٔ�ن ٔ�ي جلنة لتقيص احلقائق سوف لن تقوم 
بعملها وبواجهبا بدون رىض السلطة التنفDذية، مما يفرغ مفهوم الرقابة Jىل 

وJىل املكو²ت احلزبية سواء Yلحكومة ٔ�و  هذه السلطة من ٔ�ي مضمون،
الربملان ٔ�ن تت�ىل �روح املسؤولية وجتاوز Oعتبارات احلزبية واÏاتية يف 

  .التعاطي مع قضا¹ مرتبطة مبصاحل ب"² وشعبنا
مفا �دث Yلجنة تقيص احلقائق حول مكMب ال�سويق والتصد�ر يدعو² 

ما �دث يف املس?تق�ل،  ٕاىل اس?تîالص اخلالصات الالزمة حىت ال يتكرر
ؤ�ساسا جتنب �شكDل جلان تقيص احلقائق لتصفDة حسا�ت س?ياس?ية ٔ�و 
حزبية من طرف مكو²ت الربملان، وحنن نتذ�ر الظروف الس?ياس?ية اليت 
�شلكت فهيا جلنة التقيص حول مكMب ال�سويق والتصد�ر من üة، ومن 

نفس üة ٔ�خرى جتنب احلكومة لوضع عراقDل ٔ�مام جلان التقيص ل 
  .Oعتبارات

نقول ذ® Tٔن �ٓلية جلان تقيص احلقائق �ٓلية ²جعة يف العمل الرقايب 
Yلربملان، ومن املفروض موا�بة املس?ت¸دات ا:س?تورية واملاكنة اTٔساس?ية 
Yلمؤسسة ال�رشيعية يف نظامVا الس?يايس ؤ�مهية وبل رضورة تطو�ر اTٔداء 

امË وحماربة الفساد، ٔ�قول من الرقايب Yلربملان مضن اسرتاتيجية التîليق الش
املفروض ٔ�ن dس?تîدم الربملان بغرفMيه هذه اTٓلية kشلك مس?متر، مÈلها مÈل 

  .�يق الوسائل الرقابية اTٔخرى
ومن املؤسف ٔ�ن ال dشلك جملس?نا جلنة لتقيص احلقائق ٕاال بعد مرور 

س?نوات Jىل �شكDل اYلجنة اTٔوىل حول الصندوق الوطين  9حوايل 
íعي، ؤ�ن ال dشلك جملس املس�شار�ن سوى جلنتني لتقيص Yلضامن Oج

  .احلقائق مVذ تÆٔسAسه
املالحظة اTٔخرى اليت oريد إالشارة ٕا�هيا، ويه مMضمنة يف توصيات 
اYلجنة اليت نناقش تقر�رها اليوم، يه املتعلقة برضورة تدقDق القانون 

ون، هلم التنظميي Yل¸ان تقيص احلقائق، فVحن مل �س�سغ ٔ�ن �رفض مسؤول
Jالقة م�ارشة مبكMب ال�سويق والتصد�ر، احلضور ٔ�مام اYلجنة رمغ وضوح 

ٕانه اس?هتتار وحتقري Yلمؤسسة ال�رشيعية، وال ميكن لنا . القانون التنظميي
الق�ول بذ®، سواء بصفMنا كربملانيني ٔ�و كفاJلني س?ياس?يني، ونقرتح هبذا 

تقدم kشلك مشرتك اخلصوص Jىل ٕاخواننا يف لك الفرق الربملانية ٔ�ن ن 
 54.00املمتم �لقانون التنظميي رمق  5.95مبقرتح تعديل Yلقانون التنظميي رمق 

املتعلق �Yل¸ان النيابية لتقيص احلقائق، حىت ال �كون هناك ٔ�ي جمال 
YلتÆٔويل والت�ايل لعرقË جلان التقيص، وحىت �كون ٕالج�ارية حضور من 

  . مسلام به هو واجب والزتام zرى اYلجنة ومن تقرر حضوره ٔ�ما�ا ٔ�مرا
  الس?يد الرئAس،

رمغ الظروف ¦ري املناس?بة اليت اش?تغلت فهيا اYلجنة وا�شغالها مبواüة 
العراقDل عوض الرتكزي Jىل �مهتا اTٔساس?ية، فٕان ما �شف عنه تقر�رها 
من اخMالالت، ويه مناذج فقط لكون اYلجنة مل zمتكن من Oطالع Jىل 

مدى ال�سAب اÏي Jاش?ته مؤسسة معومDة لها موقع لك امللفات، يعرب عن 
اسرتاتيجي يف OقMصاد الوطين، ولها دور �بري يف تطور الNشاط 

  . OقMصادي، الفالc مVه �خلصوص، ويف توازن مزياننا الت¸اري
ٕاننا ٔ�مام منوذج لوضعية املؤسسات العمومDة ٔ�و بعضها Jىل اTٔقل و�يفDة 

 ٔT، ٕاضافة اىل ضعف تدبريها والضياع املايل ا�ي تتك�ده مالية ا:وÏيد ا�
اTٔداء وإالنتاجDة، و�لتايل خسارة OقMصاد الوطين والتÆٔثري السليب Jىل 

  .التمنية OقMصادية وOجíعية بوUه Jام
ومما الشك فDه ٔ�ن هذا الضياع خضم وهائل، ويقابD اس?تفادة واغتناء 

  .هات اÅتصةüات معينة، ي�Nغي الكشف عهنا من طرف اجل 
لقد وقفت اYلجنة Jىل غياب احلاكمة ٔ�و ضعفها وضعف املراق�ة 
وا�هتاون يف اسرتUاع ا:يون املس?تحقة YلمكMب، سواء ت[ املتعلقة 
�ملتعاملني معه ٔ�و املتعلقة ببعض ٔ�طره ومسؤوليه ومVح �سDäقات بدون 

وبيع ضام²ت وٕاثقال مزيانية املكMب بتاكليف ¦ري رضورية و¦ري جمدية 
وقد اكن ال فMا التعامل ا�متيزيي YلمكMب . عقارات �ارج املساطر القانونية

مع مMعاملني بعيهنم واYلجوء املبالغ فDه Tٔوامر ال�سîري وس?ندات الطلب 
  .و¦ريها من OخMالالت

لقد حصلت :ى اYلجنة قVاJة بÆٔن هناك تالعب �ملال العام، و�رحج 
يسء يف هذا املال واس?تعامل ٔ�ن يرتتب عن ذ® اخMالسات وترصف 
Ï®، نفرتح ٔ�ن يفMح حتقDق . النفوذ من طرف üات يتعني الكشف عهنا

واف�Mاص دقDق dشمل لك ممتلاكت املكMب، Jىل اTٔقل انطالقا من مخس 
س?نوات ق�ل رفع OحMاكر يف جمال ال�سويق والتصد�ر ٕاىل اليوم، وذ® 

اBلس اJTٔىل Yلحسا�ت من طرف الهيئات اÅتصة يف وزارة املالية و 
  .والقضاء، ٕان اقMىض احلال، مع فMح لك ٕاماكنيات الفحص والتدقDق ٔ�مامه

  ٔ�هيا الس?يدات والسادة،
ٕان تنوهينا بعمل اYلجنة ال مينعنا من �سجيل مالحظات Jىل تقر�رها 

ٔ�ن  -مرة ٔ�خرى  -دون ٔ�ن يعين ذ® تنقDصا من معلها وUديته مع التÆٔ�يد 
جسلناها Jىل التقر�ر قد zكون راجعة اىل الظروف اليت النواقص اليت 

  .ٔ��اطت بعمل اYلجنة والعراقDل اليت واüهتا
وقد الحظنا Jدم التدقDق يف بعض اTٔحاكم، مÈل احلديث عن 
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تالعبات يف بعض ممتلاكت مجعية اTٔعامل Oجíعية دون حتديد طبيعة 
  .هذه التالعبات والوöئق املؤكدة لها

لتقر�ر عن شكوك دون تقدمي ا:الئل، مÈل احلديث عن كام يت�دث ا
شكوك يف وجود حسا�ت بنكDة �ارج املغرب، يمت فهيا حتصيل الفارق بني 
ا�مثن احلقDقي وا�مثن املعلن بعد التواطؤ بني مسؤولني �ملكMب وبعض 

  .املنت¸ني، وهذا ٔ�مر خطري وتالعب بÆٔموال املكMب وحسا�ته
Yل¸داول إالحصائية وغياب Oس?تMNاUات كام الحظنا قراءة ²قصة 

  .الرضورية من هذه القراءة
وجسلنا ٔ�ن اخلالصات الواردة يف هناية التقر�ر ركزت Jىل العوائق اليت 
صادفهتا اYلجنة ٔ�كرث مهنا تلخيص لالخMالالت وملضمون التقر�ر �رمMه، وكذا 

ري غياب حتديد دقDق Yلمسؤولني املبارش�ن عن ٔ�ي اخMالل ٔ�و سوء تدب
 -ولو �لتقريب  -وغياب تقد�ر ٕاجاميل Yلضياع املايل وتÆٔثري سوء التدبري 

ومل . Jىل اBال اÏي يNشط فDه املكMب وJىل احلياة OقMصادية بوUه Jام
تتضمن توصيات اYلجنة ٔ�ي مقرت�ات خبصوص التدبري املس?تق�يل YلمكMب 

  .دية الوطنيةو�يفDة جتاوز OخMالالت وحتسني دوره يف احلياة OقMصا
و�س¸ل يف ا�Tٔري ٔ�سفVا Jىل الطريقة اليت تعاملت هبا لك مكو²ت 

مع اYلجنة، Jلام ٔ�هنا جلنة Bلس   - وJىل رٔ�سها رئاسة اBلس  - جملس?نا 
املس�شار�ن �رمMه ومكونة من لك فرقه، واكن Jلينا مجيعا دمعها ٔ�كرث واختاذ 

صالحDاتنا الرقابية وعن  تدابري قانونية وحىت س?ياس?ية يف حDنه، دفاJا عن
القانون وعن التîليق اÏي يدعو ٕاليه امجليع وعن حامية املال العام �رضورة 

  .وطنية ومصل�ة Jامة �سمو عن Oعتبارات الس?ياس?ية واحلزبية
ؤ�ملنا ٔ�ن ال يتكرر ذ® مس?تق�ال ؤ�ن يتعامل اBلس مع امللفات 

فها حسب الظروف املعروضة Jليه لAس مككو²ت تتغري مواقعها ومواق 
الس?ياس?ية، بل مكؤسسة دس?تورية لها صالحDات وJلهيا واج�ات 

  .ومسؤوليات
  .والسالم Jليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته .وشكرا لمك السد الرئAس

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
  .اللكمة اTٓن Yلفريق الفDدرايل Yلو�دة وا:ميقراطية. شكرا

        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدJةاملس�شار الس?يد محمد دعيدJةاملس�شار الس?يد محمد دعيدJةاملس�شار الس?يد محمد دعيدJة
  الرئAس،الس?يد 

  الس?يد@ن والسادة املس�شارون،
ٔ�تناول اللكمة �مس الفريق الفDدرايل ملناقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق 

  .خبصوص مكMب ال�سويق والتصد�ر
تنعقد هذه اجللسة يف ظل ظرفDة zمتزي مبتطلبات مزتايدة من الشفافDة 

ملراق�ة املالية واملساء� وربط املسؤولية �حملاس?بة وٕاصالح �ٓليات احلاكمة وا
Y"و� Jىل املؤسسات واملNشÆٓت العامة، وعقلنة التدبري العمويم وتعز�ز 
فعالية الرقابة وتوجهيها حنو ت��ع اTٔداء والوقاية من اÅاطر واحملافظة Jىل 

املوارد واملمتلاكت العامة، �ٕالضافة ٕاىل حصة وتطابق ال�س?يري، ويف ظل 
العالقة التعاقدية بني ا:و� توUه Uديد هيدف ٕاىل تقوية و�شجيع 

ؤ�يضا يف ظل ظرفDة ٔ�صبحت �س?توجب ٕاقرار س?ياسة  واملNشÆٓت العامة،
�رشيعية مVدجمة Jرب اعíد �ٓليات املوا�بة Yلمس?ت¸دات ا:ولية، واليت 
ٔ�حضت رضورة مل�ة من U�ٔل ٕارساء ضوابط التÆٔهيل القانوين وOحMاكم 

يد عنه لتحقDق التمنية، وذ® ٕاىل قواJد احلاكمة ال�رشيعية مكطلب ال حم 
اعíدا Jىل التقVيات املس?ت¸دة يف جمال ال�رشيع املايل كت�ليل �ٓليات 
ال�رشيع املايل وٕاقرار مؤسسات احلاكمة ال�رشيعية املالية، توخDا Yلجودة 
ال�رشيعية وجتاوزا لبعض مظاهر قصور ال�رشيع املايل يف Oس?ت¸ابة 

دور  - ٕان مل �كن انعدام  - ضعف : من بAهناYلمتطلبات التمنوية، واليت نذ�ر 
الوظيفة ال�رشيعية Yلربملان يف مسلسل وضع ال�رشيع املايل يف مقابل 

 75اس?ت¢Èار احلكومة بصيا¦ة قواJد هذا ال�رشيع طبقا ملقMضيات الفصلني 
  . من ا:س?تور اجلديد 77و

  الس?يد الرئAس، 
  السادة الوزراء اYيل ما �ارضيNش،

  املس�شارون، الس?يدات والسادة 
صادق جملس املس�شار�ن Jىل مرشوع القانون  2010يونيو  15بتارخي 

القايض بتحويل مكMب ال�سويق والتصد�ر ٕاىل رشكة مسامهة  26.09رمق 
، واÏي خيول YلمكMب "الرشكة املغربية Yل�سويق والتصد�ر" حتت امس

الفالحDة ممارسة �ام Uديدة، تتلخص يف جتميع املنت¸ني و�سويق املنت¸ات 
Jىل املس?توى الوطين، وينص مرشوع القانون Jىل فMح رٔ�سامل الرشكة 
ٔ�مام القطاع اخلاص، وهيدف املرشوع ٕاىل جتاوز مجموJة من OخMالالت 

 9والت¸اوزات اليت عرفها مكMب ال�سويق والتصد�ر مVذ تÆٔسAسه يف 
  .1965يوليوز 

من طرف  26.09ومن �الل العرض التقدميي ملرشوع القانون رمق 
الس?يد وز�ر الت¸ارة اخلارجDة وما تضمنه من معطيات حول Jدم انتظام 

وكذا  2008ٕاىل  2002اجJíات اBلس إالداري، اÏي توقف مVذ س?نة 
تفويت مجموJة من املمتلاكت يف ظروف ¦امضة بÆٔمثنة خبسة وما تعرفه 

�ر من الوضعية املالية Yلعديد من الرشاكت التابعة ملكMب ال�سويق والتصد
تدهور وصل �د عرضها Jىل التصفDة، ويف غياب العديد من الوöئق 
احملاس?باتية وتقار�ر املف�ش?ية العامة Yلاملية اليت طالب هبا ٔ�عضاء جلنة املالية 
والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية ؤ�مام غياب ٔ�ي معطيات حول جحم 

 311ا يفوق ا:يون ¦ري املس?تîلصة من طرف املكMب، واليت بلغت م
مليون درمه، ٕاىل ¦ريها من القضا¹ اليت ö�ٔرت شكوك و�ساؤالت ٔ�عضاء 
اYلجنة، مما تبلور :ى امجليع القVاJة برضورة �شكDل جلنة لتقيص احلقائق 
حول مكMب ال�سويق والتصد�ر، طبقا ملقMضيات ا:س?تور والنظام ا:ا�يل 

رق الربملانية دا�ل Bلس املس�شار�ن، وهو ما لقي اس?ت¸ابة من طرف الف
جملس املس�شار�ن واليت حنن اليوم بصدد مVاقشة التقر�ر املنجز من طرفها 
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  .من ا:س?تور 67طبقا ملقMضيات الفصل 
هذا التقر�ر اÏي يضعنا اليوم ٔ�مام مجموJة من املعطيات والت¸اوزات 
العميقة والهيلكية، وdسائل احلاكمة يف تدبري الشؤون إالدارية واملالية 

كMب ال�سويق والتصد�ر والرشاكت التابعة ã، ويضعنا مجيعا ٔ�مام مل 
مسؤولية @رخيية من U�ٔل تفعيل املراق�ة الربملانية اكمMداد Yلمراق�ة الشعبية 
Jىل املال العام، وما يتطلبه ذ® من ٕاعامل م�دٔ�ي احملاس?بة واملساء� وJدم 

  .إالفالت من العقاب
  الس?يد الرئAس، 

  ملس�شارون،الس?يدات والسادة ا
ٕان تقر�ر جلنة تقيص احلقائق اÏي حنن بصدد مVاقش?ته يف هذه اجللسة 
العامة مييط اYلثام عن مجموJة من الوقائع والت¸اوزات وجحم اTٔموال العامة 
اليت مت تبديدها �لرمغ مما عرفه معل اYلجنة من صعو�ت وعراقDل هبدف 

املنظم  5.95ميي رمق تعطيل وٕاق�ار معلها والت�ايل Jىل القانون التنظ 
من ا:س?تور، وذ®  Tٔ67شغالها وOس?تعامل الس?ياسوي ملقMضيات املادة 

هبدف وقف ٔ�شغال جلنة تقيص احلقائق بعد ٔ�ن تبني Yلعديد من املسؤولني 
إالداريني واحلكومDني وخمتلف اTٔطراف اليت اس?تفادت من اTٔموال العامة 

لنäش يف امللفات والوöئق ملكMب ال�سويق والتصد�ر عزم اYلجنة Jىل ا
وتعرية الواقع املزري وسوء التدبري وOخMالالت الهيلكية دا�ل مكMب 
ال�سويق والتصد�ر وغياب احلاكمة املالية وإالدارية واحملاس?باتية Åتلف 
الرشاكت التابعة ã، وذ® بغاية جحب احلقائق عن الرٔ�ي العام وال�سرت عن 

دبري مكMب ال�سويق والتصد�ر، بعد حرمان الفضاحئ املالية اليت عرفها ت
اYلجنة من خمتلف الوöئق احملاس?باتية واملالية والتقار�ر املنجزة من طرف 
مد�رية املؤسسات العمومDة واخلوصصة وعرقU Ëلسات Oس?íع Yلعديد 
من املسؤولني إالداريني واحلكومDني، يف اس?هتتار واحض �ملقMضيات القانونية 

ظمة Tٔشغال اYلجنة، بيد ٔ�ن لك ذ® مل dس?تطع جحب احلقDقة املؤطرة واملن
والوقوف Jىل العديد من اTٔخطاء اجلس?مية والت¸اوزات اخلطرية وتبديد 

  : اTٔموال العامة وهو ما ميكن ٕاجامã يف ثالث مس?تو¹ت
        خمالفات ذات صبغة قانونية خمالفات ذات صبغة قانونية خمالفات ذات صبغة قانونية خمالفات ذات صبغة قانونية :  :  :  :  املس?توى اTٔولاملس?توى اTٔولاملس?توى اTٔولاملس?توى اTٔول

وتت¸ىل Jىل اخلصوص مVح امMيازات ¦ري مربرة خشصية ٔ�و Yلغري،  - 1
يف ٕاجناز مجموJة من العمليات بطريقة ¦ري قانونية من طرف الصندوق 
املشرتك لتغطية اÅاطر الت¸ارية، ٕاكلغاء ا:يون دون موافقة اBلس إالداري 

 مليون درمه؛ 1,66واليت بلغت يف بعض احلاالت 
 القDام بتعديالت ¦ري قانونية يف �س?يري الصندوق املشرتك Yلمîاطر - 2

 الت¸ارية؛
حتمل الصندوق ملصاريف اTٔبناك بطريقة ¦ري قانونية واليت بلغت ما  - 3
 مليون درمه؛ 1,69قميته 
تصفDة ملف الق�ول املؤقت بدون هدف املرتبط بعملية التصد�ر  - 4

وال�سويق عن طريق الصندوق املشرتك عوض عن تتحمل الرشكة املعنية 

 مليون درمه؛ 3,22م�الغ التصفDة واليت بلغت 
يع ممتلاكت عقارية بÆٔمثنة تفضيلية Tٔعضاء اYلجنة اليت شار�ت يف ب  - 5

 ؛)تنايف املصاحل(تقDمي هذه اTٔمثان 
مVح امMيازات لبعض مسؤويل املكMب دون التنصيص Jلهيا يف  - 6

 عقد التوظيف؛
رصف تعويضات شهرية دون ٔ�ي س?ند قانوين ٔ�و تنظميي ومVح  - 7

مVدوبية املكMب (مة تعويضات Jىل النقل وحتمل مصاريف النقل وإالقا
 ؛)ببارdس
مVح �سDäقات ملنت¸ني ال يتوفرون Jىل رشوط التحمل ويعتربون  - 8

 زبناء Uدد YلمكMب؛
تقدمي �سDäقات ملنت¸ني مل يقوموا سابقا بÆٔي معلية تصد�ر ٔ�و مازالوا  - 9

 مدينني YلمكMب ن�D¸ة معليات ٕاشهارية سابقة؛
 Däقات؛تالعبات تتعلق بتحيني اTٔمثنة من U�ٔل امMصاص ال�س  -10
التالعب يف تقار�ر اÅاطرة املنجزة من طرف ماكتب اخلربة  -11

 ٕالJادة النظر يف اTٔمثان؛
Jدم ا�رتام مقMضيات االتفاقDة املربمة من طرف املكMب مع  -12

، والقاضية مبنع وتعليق 2006غشت  22القرض الفالc بتارخي 
ة تعاونيات الرمËD وحمطة املعاجل -مÈال  –ال�سDäقات، حDث مت مVح 

)SOCOBER ( ري ما قميتهîىل مسطرة ال�سJ مليون درمه 13,60بناء.  
واليت ميكن  ،،،،اخلروقات والتدبري الس?اخلروقات والتدبري الس?اخلروقات والتدبري الس?اخلروقات والتدبري الس?¤¤¤¤ ملالية املكMب ملالية املكMب ملالية املكMب ملالية املكMب: : : : املس?توى الثااملس?توى الثااملس?توى الثااملس?توى الثاينينينين    

  : ٕاجاملها يف
ٕاىل  2007اYلجوء املفرط ٕاىل ٔ�وامر ال�سîري، واليت بلغت من  - 1
�ة مليون درمه، وذ® هبدف إالفالت من املراق  651ما قميته  2010
 املالية؛
Jدم اس?تîالص املكMب Y"يون املرتتبة Jىل فروJه والبالغة ما  - 2
 مليون درمه؛ 152,95يفوق 
Jدم اسرتUاع القروض املمنو�ة لبعض املس?تفDد�ن من معلية  - 3

 املغادرة الطوعية؛
مVح �سDäقات ملنت¸ني دون مراJاة الرشوط القانونية املنصوص  - 4

ٕاىل  1996الل الفرتة املمتدة من Jلهيا والضام²ت الاكفDة واليت بلغت �
 مليون درمه؛ 216,87ما يفوق  2010
ضعف مردودية حمفظة مساهامت املكMب kسäب zردي الوضعية  - 5

املالية Yلرشاكت التابعة ã، واليت يوUد ٔ�¦لهبا يف �ا� توقف �Tٔشطهتا واليت 
 مليون درمه؛ 243,8ما مجموJه  2003بلغت س?نة 

مثنة خبسة، حDث مت مÈال بيع  - 6 ٔÆب بMلمكY تفويت العقارات اململوكة
ٔ�لف درمه وفDال  50 ــــمرت مربع ب 11149فDال مبدينة ٕافران مساحهتا 

ٔ�لف درمه، ولقد بلغت اخلسارة اليت  160مرت مربع ب  1348مساحهتا 
zك�دها مكMب ال�سويق والتصد�ر من جراء هذه البيوJات الرمزية ما 
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 مليون درمه؛ 95يناهز 
Jدم حتصيل ا:يون واملوارد وتطبيق املسطرة املتعلقة �لتحصيل  - 7

مليون  354,46ما يناهز  2009ش?تNرب  30إالج�اري، واليت بلغت يف 
  .درمه 

، غياب احلاكمة دا�ل مكMب ال�سويق والتصد�رغياب احلاكمة دا�ل مكMب ال�سويق والتصد�رغياب احلاكمة دا�ل مكMب ال�سويق والتصد�رغياب احلاكمة دا�ل مكMب ال�سويق والتصد�ر: : : : املس?توى الثالثاملس?توى الثالثاملس?توى الثالثاملس?توى الثالث
  :وهو ما يتäني من �الل

س?بعينات ال �سمح وجود مVظومة معلوماتية تعود ٕاىل س?نوات ال  - 1
 بت�ديد واحض Yلمسؤوليات؛

Jدم وجود تقس?مي واحض Yلوظائف وغياب تنظمي ٕاداري مالمئ حلجم  - 2
 املكMب بعد zراجع ٔ��شطته؛

 ضعف مراق�ة املكMب Jىل رشاكته الفرعية؛ - 3
غياب مراق�ة فعا� YلمكMب kشÆٔن سري العمليات الت¸ارية، سواء يف  - 4

 ؛...)الصادرات، معليات التلفDفجحم ( حمطة التكDيف ٔ�و :ى الوك�الء 
 غياب مساطر موثقة kشÆٔن معاجلة تعديالت اTٔسعار؛ - 5
ضعف اüTٔزة املقررة دا�ل مكMب ال�سويق والتصد�ر وJدم  - 6

 ؛2008ٕاىل ٔ�واخر  2002عقدها Tٔي اجíع مVذ س?نة 
ضعف تد�ل اBلس إالداري يف حتديد التوüات إالسرتاتيجية  - 7

 YلمكMب؛
ز وال ي�Dح التدقDق يف ٔ�رصدة لك زبون Jىل نظام احملاس?بة مM¸او  - 8

 �دة، خصوصا احملاس?بة الفرعية Yلبوا�ر واخلرضوات؛
 غياب وجود ٔ�ي �ٓلية لت��ع ا:يون؛ - 9

 %50وجود Jدد من ٔ�عضاء اBلس إالداري يف �ا� التنايف،  -10
 Ëلس (من املس?تحقات ¦ري احملصBهبا التواطؤ دا�ل اäقات سDäال�س

 ؛)ٔ�عضائه من بني املس?تفDد�نإالداري، Tٔن Jددا من 
ٕاJادة توظيف مجموJة من (التدبري ¦ري املعقلن Yلموارد الäرشية  -11

 ؛)املوظفني ا�Ïن اس?تفادوا من املغادرة الطوعية
Jدم �سديد مÆMٔخرات الصندوق الوطين Yلضامن Oجíعي  -12
 ؛1969مليار مVذ س�نة  2والبالغة 
طرف املس?تفDد�ن  Jدم Oلزتام �Åططات التوقعية لٕالنتاج من -13

 من ا:مع اÏي يقدمه املكMب؛
ٕاجناز صفقات م�ارشة دون اس�شارة مقاوالت وطنية ٔ�و اYلجوء  -14

 ¦ري املربر لصفقات م�ارشة؛
 مVح صفقات ملتنافسني ال dس?توفون الرشوط الرضورية؛ -15
 Jدم فرض غرامات عن التÆٔ�ري يف ٔ�داء مس?تحقات املكMب؛ -16
صوص الش?ياكت التغايض عن حتريك مسطرة املتابعة خب -17

والمكبياالت اليت مل تمت تÆٔد�هتا وٕارUاعها بدون مؤونة، واليت بلغت قميهتا 
مليون درمه، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن المكبياالت ال تتضمن  11إالجاملية ما يفوق 

 املبالغ املالية وال @رخي Oس?تحقاقات والفامه يفهم؛

رUاعها اس?تفادة ٔ�عضاء من اBلس إالداري من �سDäقات مل يمت إ  -18
 مليون درمه؛ 18,33واليت بلغت قميهتا ما يفوق 

Jدم القDام ٕ�جراءات التصفDة خبصوص بعض الرشاكت التابعة  -19
 YلمكMب �لرمغ من وجود قرارات Yلم¸لس إالداري يف هذا الشÆٔن؛

مبا  2009وجود ديون مريبة ومشكوك فهيا ٕاىل ¦اية هناية ش?تNرب  -20
 %3,5يمت حتصيل سوى ما يناهز مليون درمه، واليت مل  311,13يفوق 

حسب تقر�ر اBلس اJTٔىل Yلحسا�ت  2011مهنا عند هناية شهر ماي 
 اخلاص مبكMب ال�سويق والتصد�ر؛

مليون درمه، �لرمغ من ٕاجناز لك  2,90احMفاظ املوثقني مبا يفوق  -21
  .الرشوط املتضمنة يف عقد البيع

  الس?يد الرئAس، 
  الس?يدات والسادة املس�شارون،    

ٕانه غيض من فDض هذا اÏي اس?تطاعت جلنة تقيص احلقائق ٔ�ن تقف 
Jليه من �الل ما توفر :هيا من وöئق ضئيË، مما خيفي ٔ�ن جحم اTٔموال 
العامة املبددة و¦ري احملصË من طرف املكMب يفوق kشلك �بري املبالغ 
املشار ٕا�هيا J�ٔاله، ويبني ٔ�يضا مدى سوء التدبري وال�س?يري ويف بعض 

  .االت التواطؤ يف هنب املال العاماحل
 Ëىن توصيات جلنة تقيص احلقائق مجäدرايل ٕاذ نتDٕاننا يف الفريق الف

  : وتفصيال، فٕاننا نؤكد Jىل
ٕا�ا� تقر�ر اYلجنة Jىل القضاء لتعميق البحث والتحقDق يف خمتلف  - 1

د�ر املامرسات املالية واحملاس?باتية والتدبريية وإالدارية ملكMب ال�سويق والتص
والرشاكت التابعة ã وzرتAب إالجراءات القانونية خبصوص اجلرامئ املالية 

 اليت عرفها مكMب ال�سويق والتصد�ر؛
كام مت تعديD وzمتميه  5.95تعديل مقMضيات القانون التنظميي  - 2

لتعز�ز الضام²ت القانونية والصالحDات الفعلية  �54.00لقانون التنظميي 
وية دور الرقابة الربملانية Jىل املال العام ومتكني Yل¸ان تقيص احلقائق وتق

 من ا:س?تور؛ 10املعارضة من لك الوسائل وفق مقMضيات الفصل 
تدقDق احلاالت اليت يمت فهيا توقDف جلان تقيص احلقائق Jىل ٕا÷ر  - 3

فMح حتقDق قضايئ مبا يضمن ويعزز الضام²ت القانونية لعمل هذه اYل¸ان 
حلكويم واملؤسسات واملNشÆٓت العامة ورشاكت }ٓلية رقابية Jىل العمل ا

 ا:و� ولك مVفق ٔ�و مس?هت[ Yلامل العام؛
رضورة تضمني القانون التنظميي إال�ا� التلقائية لتقار�ر جلان تقيص  - 4

احلقائق Jىل القضاء اÅتص لرتتAب اöٓTر القانونية والزجرية ووضع �د 
 .لٕالفالت من العقاب وربط املسؤولية �حملاس?بة

لمك، الس?يد الرئAس، الس?يدات والسادة املس�شارون، ٔ�مه املالحظات ت
وOقرتا�ات اليت �رى الفريق الفDدرايل Yلو�دة وا:ميقراطية رضورة 
Oلزتام هبا لتحسني التنظمي ا:ا�يل والتدقDق املؤسسايت وOسرتاتيجي 

دقDق YلمNشÆٓت واملؤسسات العمومDة وتقوية دور ü�ٔزة املراق�ة و�ٓليات الت
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ا:ا�يل و�شجيع قمي ممارسة الشفافDة وثقافة املساء� وتعز�ز ا�TٔالقDات من 
�الل الNرش املنتظم Yلمعلومات واملعطيات والولوج ٕاىل املعلومة، سواء 
اكنت مالية ٔ�و ¦ري مالية، ؤ��ريا تفعيل مقMضيات امليثاق املغريب Yلمامرسات 

  . مبا يتالءم واملعايري ا:وليةاجليدة حلاكمة املNشÆٓت واملؤسسات العمومDة 
  .شكرا الس?يد الرئAس

        ::::الس?يد رالس?يد رالس?يد رالس?يد ر����س اBلسس اBلسس اBلسس اBلس
نMNقل اTٓن YلمجموJات، اللكمة اTٓن ملNسق . شكرا الس?يد الرئAس

اللكمة ملNسق مجموJة . مجموJة Oحتاد املغريب Yلشغل ٕان اكن يف القاJة، ال
  .  Oحتاد الوطين Yلشغل �ملغرب

        ::::عطاشعطاشعطاشعطاشاملس�شار الس?يد عبد هللا املس�شار الس?يد عبد هللا املس�شار الس?يد عبد هللا املس�شار الس?يد عبد هللا 
kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم اTٔمتان اTٔمكالن Jىل س?يد² 

  .وموال² محمد وJىل �ãٓ وحصبه الطيبني الطاهر�ن
  الس?يد الرئAس،

  السادة املس�شارون والس?يدات املس�شارات احملرتمات،
�دئ ذي بدء ال بد من تقدمي الشكر والتنويه Tٔعضاء اYلجنة، حبيث 

  .اÏي قدموه Bلس?نا، رمغ املالحظات املس¸J Ëليهننوه �لعمل 
  الس?يد الرئAس، 

ٕان ال�ساؤل اÏي قدمVاه يف ٕاطار نقطة نظام يف بداية اجللسة حول 
التÆٔويل ا:س?توري، اكن الهدف مVه هو إالشارة ٕاىل رضورة حتديد العالقة 

حىت بني املؤسس?تني ال�رشيعية والقضائية ف� يتعلق بل¸ان تقيص احلقائق، 
ال تطغى جلنة Jىل جلنة، ؤ�ن ال zكون ٔ�ي جلنة يه معل ٕاليقاف جلنة 

  .ٔ�خرى
  الس?يد الرئAس، 

حنن يف مجموJة إالحتاد الوطين Yلشغل �ملغرب، كنا قد ساندz ²كو�ن 
اYلجنة، وكنا مضن املوقعني اTٔوائل Jىل �شكDلها، وٕان كنا نÆٔسف Jىل Jدم 

لعدم �سلمينا  -مكجموJة  –س�Dائنا متثيل مجموعتنا �Yلجنة، كام نعرب عن ا
التقر�ر حلد اTٓن، حلد اTٓن مل ن�سمل التقر�ر ومل يتصل بنا ٔ��د، ومل �رسل 
لنا التقر�ر، وال نعمل مضمونه ٕاال من �الل ما قرٔ�ه الس?يد املقرر، وهذا 

  .لðٔسف الشديد
و�ملناس?بة، الس?يد الرئAس، فلAست هذه يه املرة اTٔوىل اليت مل ن�سمل 

ر�ر مكجموJة، وٕامنا قد دٔ�بنا ؤ�لفVا مVذ س?نوات Jىل ٕاقصائنا من طرف التق
  .ٕادارة اBلس، لAس يف جمال التقار�ر، وٕامنا يف لك اBاالت

  الس?يد الرئAس، 
ندمع لك ما من شÆٔنه فضح الفساد ووقف ا�هنب، ونؤكد رضورة ربط 

قار�ر وJدم املسؤولية �حملاس?بة، نؤكد Jىل رضورة الزناهة واملوضوعية يف الت
ٕاذا ". انرص ٔ��اك ظاملا ٔ�و مظلوما: "ال�سرت Jىل ٔ�ي اكن بناء Jىل مقو�

تنرصه، ولكن مايش  ااكن ظامل ٔ�ن توقفه عن الظمل، وٕاذا اكن مظلوم

" عفا هللا عام سلف: "وحنن فعال ضد مقو�. هذه مقو� Uاهلية... انرصه
  ". عفا هللا عن املسؤول السابق ٔ�و اÏي سلف"ٔ�و 

ايل جيب ٔ�ن �كون معل اYلجنة ممتدا ٔ�فقDا ومعود¹، زمVيا و@رخييا، و�لت
وكذا Jىل مس?توى حتمل املسؤولية، ميل zمنش?يو ند�رو يش جلنة تقيص 
احلقائق ت�Nداو ميل بدا املكMب ٕاىل يومVا هذا، لك معل فDه هنب وفDه 
فساد، �ام صغر جحمه، جيب ٔ�ن dشار ٕاليه وال نلتف وال �سكت عن ٔ�ي 

رسق من ٔ�موال هذا الشعب الكرمي، و�لتايل Jدم انتقاء س?نوات ٔ�و  درمه
  .ٔ�شîاص ٔ�و معليات

نؤكد Jىل ٔ�ن جلان تقيص احلقائق وتقار�ر اBلس اJTٔىل Yلحسا�ت 
وتقار�ر املف�ش?يات العامة هو معل دس?توري، قانوين، وهو ٔ�كرب من ذ® 

هنبه،  معل وطين، جيب ٔ�ال خييف ٔ�ي ٔ��د، حيفظ املال العام ويوقف
وندعو ٕاىل رضورة تäين هذه التقار�ر وعرضها Jىل القضاء، ال جيب ٔ�ن 
�سمح Tٔي اكن ٔ�ن يعرقل معل جلان تقيص احلقائق بÆٔي طريقة اكنت، 

  .م�ارشة ٔ�و ملتوية
  الس?يد الرئAس، 

Yلشغل �ملغرب، �ساند لك ما Uاء من الوطين ٕاننا، يف مجموJة إالحتاد 
طالب الس?يد الرئAس ٕ�دراج لك تد�الت توصيات اYلجنة يف التقر�ر، ون

الفرق واBموJات، لتكون من ملحقات التقر�ر، Tٔن فهيا قضا¹ وٕاشارات مل 
  .تذ�ر يف التقر�ر

ويف ا�Tٔري، الس?يد الرئAس، ن�ساءل اTٓن عن ما يه اجلدوى من بقاء 
هذا املكMب ٔ�صال دا�، يف ظل س?ياسة التحر�ر والتجميع اÏي dشهده 

  القطاع؟
إِن أُرِيد إِلَّا الْأصْالح ما استَطَعتُ وما تَوفيقي إِلَّا بِاللَّه علَيه تَوكَّلْتُ  "

أُنِيب هإِلَيصدق هللا العظمي "و.  
  .املدا�Ë در²ها هنا بناء Jىل ما مسعنا من موجز التقر�ر

  .والسالم Jليمك

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
مل يوزع ٕاىل �د اTٓن، Tٔنه ما فائدة  ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�وحض ٔ�ن التقر�ر

Uلسة ملناقشة ترصحي حكويم ٔ�و تقر�ر ٕاذا مت توزيعه Jىل امجليع، فقط مت 
االتفاق Jىل توزيعه Jىل ٔ�عضاء املكMب ا�Ïن اكنوا �ارض�ن، مث ٔ�عضاء 

 -ٕان شاء هللا ربنا  -الفرق الربملانية، وكام تعلمون فسAمت توزيعه من الغد 
ية ٕالقصاء ٔ�ي اكن �لك موضوعية و�لك تواضع وا�رتام ولAست هناك ٔ�ية ن 

 .لمك كذ®
ٕاذا مل . ٔ�مر اTٓن ٕاىل �ٓخر مجموJة، مجموJة احلركة ا:ميقراطية Oجíعية

  .�كون هناك ٔ�ي مMد�ل فقد ٔ�هنينا هذا النقاش
اكن من املتوقع ٔ�ن oهن�ي نفس اجللسة عندما يNهت�ي جملس النواب من 

يف اجللسة اخلتامDة، وس�Nدٔ� عندما تلتحق بنا اجللسة اخلتامDة، مه اTٓن 
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ٕاذا امسحتو نMNظرو بضع دقائق . احلكومة والص�افة لبث ٔ�شغال Uلس�Vا
  . حىت جيي رئAس احلكومة واحلكومة معه والص�افة

  .شكرا
 3اك�ن يش مالحظة؟ ال ما رفعت والو، نMNظرو، كنظن �يق وا�د 

  . دقائق، مث نعود YلقاJة �5ا ند�رو إاذن و .. دقائق 4دقائق ٔ�و 
 .تفضل الس?يد الرئAس احملرتم

    ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامش
  الس?يد الرئAس احملرتم،
  ..ٕاذا اكنت احلكومة

  :الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
  .ق�ل، هللا خيليك، اليس بNشامش

  :املس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بNشامش
 مك¦الراس والعني Oقرتاح د¹لال، امسح يل، الس?يد الرئAس، احVا Jىل 

  قابلينو، ولكن هذه احلكومة اليت ٔ�رصت Jىل مقاطعة وقائع هذه اجللسة، 
  ملاذا س?نMNظرها؟ Jالش نMNظروها؟ �ش خنمتو ا:ورة؟ 

  الس?يد الرئAس، 
²�ٔ ما عندdش ٕاشاكل، ولكن ال ٔ�فهم، هذه حكومة �لك �شكDالهتا 

راه .. ما عرف�ش J ²�ٔالش ¦ادي ؤ�عضاهئا ما �ارض معنا حىت وا�د فهيا،
Vدد  هٕاذا در² رفعت اجللسة، راه هاذ العدد القليل ما ¦ادي يبقى مJ ري¦

  ..ٔ�قل، Ï® ٔ�نصح

        ::::الس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلسالس?يد رئAس اBلس
إالشاكلية يه ٔ�ن بعض الفرق الربملانية مل �س?تعمل الوقت د¹لها، 

دقDقة، فMقد�ر  35ٕاذن شاطت لنا . وثالث مجموJات مل �س?تعمل وقهتا
املكMب عندما قدر لهذه اجللسة ٔ�ن تNهت�ي ما بني حوايل الساJة الثالثة 
والثالثة والربع، فٕاذا ببعض الفرق مل تمت املسا�ة الزمVية اÅصصة لها وبعض 

دقDقة، هذا هو  30الفرق مل تتلكم، و�لتايل عند² فائض يف الوقت فDه 
  . الواقع

 5م س?يNهتون من هنا دقDقة، ٔ�ظن ٔ�هن 25مه اTٓن ابداو يف الثانية و
 5ٕاذا مسحمت، ٕاما ٔ�ن نبقى يف ٔ�ماكننا حصيح ٔ�و نوقف اجللسة وا�د . دقائق

  .دقائق ونعود ٕاىل اجللسة
  . شكرا


