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 التقدمي العام 
لنتاجئ التصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون 

  3102برمس الس نة املالية  00.503املالية رمق 

 املزيانيات الفرعية مشاريعوكذا نتاجئ التصويت عىل 

اليت تدخل  يف اختصاص جلنة املالية والتمنية 

 3102 برمس الس نة املالية الاقتصادية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ئيس المحترم،السيد الر

  السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفني أن أرفع للمجلس الموقر ، التقرير الذي أعدته لجنة المالية 

والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، بمناسبة التصويت على الجزء الثاني 

، وكذلك نتائج 1112برسم السنة المالية  11.511المالية رقم لمشروع قانون 

 .التصويت على الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص اللجنة

وتجدون ضمن هذا التقرير تفصيل التقارير التي تهم دراسة مشاريع 

 .هذه الميزانيات

وأود في البداية أن أذكر بأن فرق األغلبية تقدمت بأربع تعديالت تهم 

، كما أن فريق 1112الجزء الثاني من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 

 .األصالة والمعاصرة تقدم هو اآلخر بتعديل يهم نفس الجزء من المشروع

هذا وقد عرضت التعديالت المقدمة،  وكذلك مواد الجزء الثاني من 

بالشكل   على التصويت 1112برسم السنة المالية  11.511مشروع قانون رقم 

 :التالي

  1.المادة: 

 :تعديل فرق األغلبيةـــــ 

 سحـــــــــــــــــــــــب
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  في المشروع تكما جاء 1.المادة: 

 11 :الموافقون

  11 :المعارضون

 الأحد :الممتنعون

  كما جاءت في المشروع 1.المادة: 

  11 :الموافقون

  11 :المعارضون

 الأحد :الممتنعون

  جاءت في المشروعكما  2.المادة: 

 11 :الموافقون  

 11 :المعارضون  

 الأحد :الممتنعون 

  كما جاءت في المشروع 5.المادة: 

 11 :الموافقون  

 11 :المعارضون  

 الأحد :الممتنعون 

  كما جاءت في المشروع ..المادة: 

 11 :الموافقون  

 11 :المعارضون  

 الأحد :الممتنعون 
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  5.المادة: 

 :فرق األغلبيةتعديل ـــــ 

 سحـــــــــــــــــــــب

  كما جاءت في المشروع 5.المادة: 

  19  :الموافقون

 12 :المعارضون

 الأحد :الممتنعون

 

 مكررة 5.إحداث المادة  تعديل فرق األغلبية: 

 سحــــــــــــــــــــــب

 مكررة 5.إحداث المادة  تعديل فرق األغلبية 

 :مرتين
 سحــــــــــــــــــــــب

  5.مادة داث فريق األصالة والمعاصرة إحتعديل 

 :إضافية
 سحــــــــــــــــــــــب

  التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون

 :1112برسم السنة المالية  11.511المالية رقم 

 12 :الموافقون
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 12 :المعارضون

 الأحد :الممتنعون

  11.511المالية رقم التصويت على مشروع قانون 

 :، وكما عدلبرمته 1112برسم السنة المالية 

 12 :الموافقون

 12 :المعارضون

 الأحد :الممتنعون

 

هذا وقد انتقلت اللجنة للتصويت على الميزانيات الفرعية التي تدخل 

 :اتها في اختصاص

 

 نية البالط الملكي برسم السنة المالية مشروع ميزا

1112: 
 درهم 1551115111: القوائم المدنية 

 اإلجمــــــــــــــــــــــاع :نتيجة التصويت

 

  درهم 1551555111.مخصصات السيادة 
 اإلجمــــــــــــــــــــــاع :نتيجة التصويت

 

 درهم 15.1152.55111: البالط الملكي 

 اإلجمــــــــــــــــــــــاع :نتيجة التصويت

 

  الحكومة برسم السنة الميزانية الفرعية لرئاسة مشروع

 :1112المالية 
 درهم 551555111.: الموظفون واألعوان 

 :الممتنعون       12:المعارضون 12 :الموافقون

 الأحد
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 درهم 55155555111: المعدات والنفقات المختلفة 
: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 الأحد

 

 درهم 51151115111: ميزانية االستثمار 

: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 الأحد

  سنة المشروع الميزانية الفرعية لمجلس النواب برسم

 :1112المالية 
 ميزانية التسيير : 

 درهم 11.55115111: ــ الموظفون واألعوان

 اإلجمــــــــــــــــــــــاع: نتيجة التصويت

 

 درهم 5155115111: ــ المعدات والنفقات المختلفة

 اإلجمــــــــــــــــــــــاع: نتيجة التصويت

 

 درهم 5155115111: ميزانية االستثمار 
 اإلجمــــــــــــــــــــــاع: نتيجة التصويت

 

  الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين برسم مشروع

 1112السنة المالية 
 ميزانية التسيير : 

 درهم 11155115111: ــ الموظفون واألعوان

 اإلجمــــــــــــــــــــــاع: نتيجة التصويت

 

 درهم 2555515111: ــ المعدات والنفقات المختلفة

 اإلجمــــــــــــــــــــــاع: نتيجة التصويت
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  مشروع الميزانية الفرعية للمجلس االقتصادي

 1112واالجتماعي برسم السنة المالية 
 درهم 11555.55111: التسيير نفقات 

 اإلجمــــــــــــــــــــــاع: التصويتنتيجة 

 

 درهم 1551115111: نفقات االستثمار 
 اإلجمــــــــــــــــــــــاع: نتيجة التصويت

 

  مشروع الميزانية الفرعية لقطاع االقتصاد والمالية

 1112السنة المالية برسم 
 

 درهم 151.555115111: الموظفين نفقات 
 الأحد: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 درهم 1555.115111: نفقات المعدات 
 الأحد: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 درهم 2.251115111: نفقات االستثمار 
 الأحد: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 

 

 

  مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس

 السنة الماليةالحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة برسم 

1112 
 

 درهم 1.55.15111: الموظفين نفقات 
 الأحد: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 

 

 

 درهم 5151115111: نفقات التسيير 
 الأحد: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 

 درهم 1.5.115111: نفقات التجهيز 
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 الأحد: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 

 مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط 

 1112 السنة الماليةبرسم 
 درهم 25551255111: ميزانية التسيير 

 الأحد: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 

 درهم 1555515111: ميزانية االستثمار 
 الأحد: الممتنعون       12:المعارضون 12: الموافقون

 

 

 مقرر لجنة المالية والتنمية االقتصادية    

 
 حســـــــــــن بــــــن عمـــــــــر                      

 

 
 

 

 

 

 

 



لجنة المالية والتنمية                                                                                                   البرلمان ــ مجلس النواب                   

                     االقتصادية
 

 
10 

 تقرير حول

 الملكيالبالط مشروع ميزانية   

 1112 السنة الماليةبرسم 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب اجتماعا بتاريخ 

، بحضور السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 1111نونبر  11

الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وبرئاسة السيد سعيد خيرون رئيس 

لجنة المالية والتنمية االقتصادية، خصص لمناقشة مشروع ميزانية البالط 

 .الملكي

وقد تفضل السيد الوزير بتقديم بنود هذه الميزانية، والتي تم توزيع 

 :اعتماداتها على الشكل التالي
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 .درهم 26.292.000: ــ القوائم المدنية

 .درهم 517.164.000: ــ مخصصات السيادة

 :درهم، تتوزع إلى 15.1152.55111: الملكيـ البالط 

 .درهم 5115.115111: باب الموظفين*

 .درهم 15.1151.25111: باب المعدات والنفقات المختلفة*

وفي معرض المناقشة، طالب أحد السادة النواب بمراجعة طريقة 

عرض ميزانية السيادة والبالط الملكي لتكون أكثر تفصيال، وضرورة حضور 

بإعداد وتنفيذ هذه الميزانية، خاصة في إطار المكانة التي أصبح ممثل مكلف 

يحظى بها المغرب، إقليميا ودوليا بفضل اإلصالحات الكبرى التي أعطيت 

 .انطالقتها، وتوجت بالدستور الجديد للمملكة

 

 

 

 

 

 تقرير حول
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مشروع ميزانية  رئاسة  

 الحكومة

 1112برسم سنة 
          

 

 

 

 

 
 

، برئاسة السيد سعيد 1111نونبر  11اجتماعا بتاريخ عقدت اللجنة 

خيرون رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى 

رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة،  والذي تفضل بتقديم 

نيابة عن  1112مشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة برسم سنة 

 .يس الحكومةالسيد رئ



لجنة المالية والتنمية                                                                                                   البرلمان ــ مجلس النواب                   

                     االقتصادية
 

 
13 

حيث تفضل السيد الوزير، في بداية عرضه بتقديم اإلطار العام الذي 

، والذي اتسم باستمرار تداعيات 1112جرى فيه إعداد قانون المالية لسنة 

التراجع الحاد لالقتصاد العالمي، والسيما على الصعيد األوروبي، مما يلزم 

حققها بالدنا مع ضبط مضاعفة الجهود لتثمين المكاسب اإليجابية التي ت

االعتمادات في نطاق ما تقتضيه الحاجات الملحة لتأمين التدبير العادي للمرافق 

 .العمومية

وبخصوص االعتمادات التي رصدها لمصالح رئاسة الحكومة برسم 

 :، فقد بلغت1112مشروع قانون المالية لسنة 

، حيث 1111درهم سنة  0001515552.5.، مقابل 151155.515111

 .في المجموع %2,89: غت نسبة التقليصبل

 :وتوزع هذه االعتمادات كما يلي

 5552.55111.درهم، مقابل  155.515111.: ـ ميزانية التسيير1ـ

، وأوضح السيد الوزير أن هذا التقليص هم %6,47درهم، حيث انخفضت بنسبة 

درهم، مقابل  56.074.000: بالخصوص باب الموظفين الذي رصد له مبلغ

 .%38,90، أي أنها انخفضت بنسبة 1111درهم لسنة  1155.55111

درهم، مقابل  55155555111: ــ باب المعدات والنفقات المختلفة

 .1111درهم لسنة  472.597.000
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كما قدم السيد الوزير، اعتمادات تسيير مجموعة من المؤسسات 

مة تجدونها مفصلة في العرض الدستورية والهيئات التابعة لمصالح رئاسة الحكو

 .المرفق بهذا التقرير

درهم على  51151115111ـ أما ميزانية االستثمار، فقد رصد لها مبلغ 

، سيستفيد منها كل من صندوق التنمية القروية والمناطق 1111غرار سنة 

الجبلية، وصندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، وصندوق دعم المبادرة 

 .البشرية، تجدون تفاصيلها في عرض السيد الوزير الوطنية للتنمية

وخالل مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة، 

أكدت كل التدخالت أنه كان من األفضل حضور السيد رئيس الحكومة، لتقديم هذه 

الميزانية، وإعطاء فكرة عن أجندة الحكومة ألن حضوره سيغني النقاش أكثر، 

الدنا دخلت مرحلة جديدة بدستور جديد يعطي اختصاصات أكثر وخاصة وأن ب

 .لرئاسة الحكومة

وفي هذا اإلطار الحظ بعض المتدخلين أن االعتمادات المرصودة 

 .لمصالح رئاسة الحكومة هي ضعيفة مقارنة مع هذه االختصاصات الجديدة

وقد ركزت مالحظات السادة النواب على مجموعة من النقاط المتعلقة 

ا بعمل بعض اللجان التي تم خلقها منذ الحكومة السابقة وتم التساؤل عن أساس

 .حصيلة عملها و استمراريتها

كما طالب السادة النواب بتقديم تفاصيل أكثر عن وضعية المجالس 

السيما وأن بعضها يعرف مشاكل . والهيئات التابعة لمصالح رئاسة الحكومة
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من حيث التدبير المالي، كما تم التساؤل  كبيرة سواء من حيث التسيير اإلداري أو

 .عن االعتمادات المرصدة  لبعض الصناديق وعن كيفية مراقبتها

وركزت التدخالت على ضرورة إخراج النصوص التنظيمية، لبعض 

هذه المجالس حتى تكون هناك شفافية في تدبيرها في إطار ما ينص عليه 

 .الدستور من ربط المسؤولية بالحاسبة

يفوت السادة النواب الفرصة لتقديم تساؤالت واستفسارات كما لم 

 :هامة، نجملها فيما يلي

ـ تم التساؤل عن الدعم المخصص لبعض المؤسسات كجامعة األخوين، 

وعن مدى استفادة أبناء الفقراء من منح الدراسة بهذه الجامعة وكيف يتم 

 .انتقاؤهم

الية المغربية ـ استنكر السادة النواب عدم حضور رئيس مجلس الج

بالخارج لتقديم حصيلة هذه المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالتدبير المالي، مما يحد 

 .من اختصاص المؤسسة التشريعية في مراقبة المؤسسات العمومية

 .ــ طرحت تساؤالت حول أجور المكلفين بمهمة 

ــ الحظ السادة النواب عدم ذكر بعض الحسابات الخصوصية من مثل 

 ".السالم َكولف دار"

وفي معرض رده على تدخالت السادة النواب، أكد السيد الوزير 

المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون  العامة والحكامة، أنه سيبلغ 

رئيس الحكومة مالحظاتهم خاصة فيما يتعلق بضرورة حضور أشغال اللجنة 

 .لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة
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ص التقائية البرامج والتنسيق في العمل الحكومي أوضح أن وبخصو

المخطط التشريعي سيضع اللبنات األساسية لعمل الحكومة لما تبقى من الوالية 

التشريعية الحالية، مما سيمكن من التقاء السياسة العمومية االجتماعية وسياسة 

 .االستثمار

لجانا  وعن السؤال المطروح حول عمل اللجان، أوضح أن هناك

مازالت مستمرة في عملها، وأخرى تم تجميدها من طرف رئيس الحكومة إلعادة 

 .النظر في عملها

وبخصوص المجالس التابعة لمصالح رئاسة الحكومة أشار السيد 

الوزير أن السيد رئيس الحكومة متتبع لموضوع استدعاء رئيس مجلس الجالية 

مية االقتصادية، وقد تمت مراسلة المغربية بالخارج من طرف لجنة المالية والتن

السيد رئيس اللجنة في هذا الشأن، وعن االعتمادات المرصودة لبعض المجالس 

والهيئات، أوضح أن رئاسة الحكومة ما هي إال واسطة بين الميزانية العامة 

 .وهذه المؤسسات

وأضاف السيد الوزير أنه من الصعب اآلن تقديم الئحة المستفيدين من 

ي جامعة األخوين في إطار االعتمادات المرصودة لها بهذا الشأن، وإن الدراسة ف

كانت هناك اقتراحات للسادة النواب حول هذه اإلعانة فيمكن تقديمها في إطار 

 .التعديالت

، أوضح أنه "دار السالم"وعن السؤال المطروح حول نادي كولف  

الخدمات  مرفق مسير بصورة مستقلة، تخصص له اعتمادات التسيير لدعم

 .المقدمة لزبناء هذا المرفق 
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وأكد السيد الوزير أنه سيتم تزويد السادة النواب السنة المقبلة، في 

إطار مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الحكومة، بكل الوثائق والتقارير المطلوبة 

 .بخصوص المؤسسات والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تقرير حول
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مجلس مشروع ميزانية   

 النواب

 1112برسم السنة المالية 

  

 

 

 
 

عقدت لجنة المالية والتنمية االقتصادية  بمجلس النواب يوم األربعاء  

برئاسة السيد النائب  حسن بن عمر نيابة عن رئيس اللجنة  1111نونبر  11

 .1112اجتماعا لدراسة مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة 

تدخله أوضح السيد محمد يتيم نائب رئيس مجلس النواب بأن في بداية 

كانت سنة استثنائية من حيث حجم النفقات، ونوعيتها، لكونها  1111سنة 



لجنة المالية والتنمية                                                                                                   البرلمان ــ مجلس النواب                   

                     االقتصادية
 

 
19 

تزامنت مع بداية الوالية التشريعية، التي تميزت بارتفاع عدد أعضاء مجلس 

لجان، وهو األمر  .إلى  5، وارتفاع عدد اللجان من .21إلى  .21النواب من 

الذي تطلب من المجلس اتخاذ عدد من اإلجراءات االستعجالية لمواكبة هذا 

التحول ولتوفير مختلف وسائل وفضاءات العمل وتوفير التجهيزات، وتعزيز 

 .الموارد البشرية

وتطرق السيد نائب رئيس المجلس إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية 

من خالل تبادل زيارة الوفود واألنشطة التي قام بها السيدات والسادة النواب 

للبرلمانات الدولية أو المنظمات الدولية، وكذا االجتماعات الدولية التي عقدت 

 .بمقر مجلس النواب

وبعد أن ذكر بالمهام االستطالعية والزيارات الميدانية التي يقوم بها 

السيدات والسادة النواب من أجل مراقبة القطاعات والمؤسسات العمومية، 

أن هذه األخيرة تتطلب باستمرار توفير الوسائل المادية الضرورية أوضح 

 .لتنظيمها من نقل بري وجوي وإقامة

، 1112ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة ميزانية مجلس النواب برسم سنة 

حيث أكد كل المتدخلين إلى ضرورة حضور السيد رئيس مجلس النواب مناقشة 

 .إفادات ومقترحات السادة النواب ميزانية المجلس، وذلك لالستماع إلى

وأبرز أحد السادة النواب ضرورة توفير الخبرات لمساعدة نواب األمة 

على القيام بمهامهم الرقابية والتشريعية، وانتقد أحد السادة النواب شروط 

االشتغال داخل المجلس، مطالبا بتوفير الوسائل المادية لتقوية أداء وحضور 

 .السادة البرلمانيين
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ذهب فريق آخر إلى ضرورة تطوير العمل الرقابي والتشريعي و

 .والدبلوماسي، من أجل مصالحة المجتمع مع المؤسسة التشريعية

في معرض جوابه أكد السيد محمد يتيم نائب رئيس مجلس النواب، أن 

تسيير مؤسسة مجلس النواب يتم بالتوافق داخل المكتب ، وذلك من أجل االنكباب 

ل الكفيلة بتأهيل المؤسسة للقيام بدورها التشريعي والرقابي والبحث عن السب

 .والدبلوماسي

وبخصوص تعزيز المجلس بالموارد البشرية أوضح السيد الرئيس 

موظف ملحقين من إدارات  24بأنه تم تدعيم الفرق والمجموعات النيابية بـ 

 .موظف  15عمومية أخرى نفس الشيء تم القيام به لتعزيز المصالح اإلدارية بـ 

كما أشار إلى أنه تمت مواكبة التحول الذي عرفته تركيبة المجلس، 

 .ذلك بتوفير المستلزمات األساسية للعمل البرلماني
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 تقرير حول

 مجلس المستشارينمشروع ميزانية   

 1112برسم السنة المالية 
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عقدت لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب يوم 

نيابة عن رئيس ، برئاسة السيد حسن بن عمر 1111نونبر  11األربعاء 

اجتماعا خصص لدراسة مشروع ميزانية مجلس المستشارين اللجنة، 

 . 1112برسم السنة المالية 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن ميزانية التسيير  بمجلس المستشارين 

 :هي كالتالي

 درهم 11155115111  :الموظفون واألعوان

 درهم 2555515111 المعدات والنفقات المختلفة
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 تقرير حول مشروع ميزانية   

 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 1112برسم السنة المالية 

          

 

 

 

 

 1111نونبر  11عقدت لجنة المالية والتنمية االقتصادية يوم األربعاء 

برئاسة السيد سعيد خيرون وبحضور السيد شكيب بنموسى، رئيس المجلس 

االقتصادي واالجتماعي، اجتماعا خصص لدراسة مشروع ميزانية المجلس 

 .1112االقتصادي واالجتماعي برسم السنة المالية 
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في البداية قدم السيد رئيس المجلس عرضا بيَّن فيه صالحية هذه 

ة إن على ضوء الدستور الجديد للمملكة،  أو على ضوء المؤسسة الدستوري

 .المتعلق بالمجلس االقتصادي واالجتماعي  51511القانون التنظيمي رقم 

تمثل أول سنة كاملة  1111وقد أوضح السيد رئيس المجلس أن سنة 

من منظور موازناتي، حيث سعى المجلس إلى بناء مشروعيته، عبر الجهد الذي 

جهزته من أجل المساهمة اإليجابية، في النقاشات الدائرة بشأن بذله أعضاؤه، وأ

السياسات العمومية، ومن خالل المصداقية التي التزم بها كفضاء لإلنصات 

والتشاور والحوار المستقل،  من خالل الفعالية التي أبان عنها في إنتاجاته التي 

 .حرص على أن تتسم دائما بالنجاعة والجودة المطلوبة

إلى القول بأن المواضيع التي درسها المجلس في إطار اإلحالة  وانتقل

الذاتية مكنته من إنجاز عدد من التقارير، بعضها تم إنجازها بالكامل وصادق 

احترام الحقوق " "فرص لخلق الثروات: االقتصاد األخضر"عليها المجلس 

سوية الوقاية والت"و" الفقات العمومية" "وإدماج األشخاص في وضعية إعاقة

 ".السليمة للنزاعات الجماعية للشغل

كما أبرز أن المواضيع التي ستعرض على مصادقة المجلس خالل سنة 

، "النظام الضريبي، التنمية االقتصادية والتماسك االجتماعي"هي  1111

تشجيع المساواة بين الرجال والنساء في الميادين االقتصادية واالجتماعية "

 ".والثقافية والسياسية

بعد ذلك، عرض السيد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي و

 106,417حيث بلغت نفقات التسيير . 1112ملخص ميزانية المجلس برسم سنة 
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مليون درهم، أي بمجموع نفقات   155111مليون درهم ونفقات االستثمار 

 .مليون درهم 123,417بما قدره  1112ميزانية المجلس المتوقعة برسم سنة 

، فتح باب المناقشة حيث هنأ كل السيدات والسادة النواب بعد ذلك

أعضاء اللجنة السيد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي، بالعمل 

والمجهودات الجبارة التي يقوم بها المجلس في مجاالت اقتصادية واجتماعية 

وثقافية وسياسية، مركزين بضرورة التفكير بإعداد دراسات وتقارير تهم كل 

لمملكة، مع الدعوة إلى إبداء المشورة في قضايا مهمة كالتشغيل جهات ا

 .والتنمية، والصفقات العمومية

كما طالب بعض  السادة النواب بضرورة الرفع من ميزانية المجلس 

من أجل القيام بالمهام الجسيمة النوطة به، وكذا إنجاز دراسات وتقارير تستثمر 

 .حتى تكون هذه األخيرة في مستوى التطلعاتفيها اإلمكانيات المادية والمعنوية 

وفي معرض جوابه شكر السيد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي 

السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة على ما يولونه من عناية فائقة لهذه 

 .المؤسسة الدستورية

وأضاف أن حضور المجلس وعطاء أعضائه هو في المستوى 

، مؤكدا أن اللجان تعقد اجتماعاتها  %88حضوره  المطلوب حيث تفوق نسبة

 .بشكل منتظم، وتعرف هي األخرى حضورا مهما وفعاال
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وانتقل إلى القول بأن المجلس هو كمرصد وكقوة اقتراحية تأتي بآراء 

تأخذ طريقها إلى التطبيق عبر التواصل، واالستماع لألطراف، حتى ال تبقى 

 .االقتراحات نظرية

مية الجهوية اعتبر السيد رئيس المجلس أن هذا وحول نموذج التن

األخير هو موضوع مهم، وصعب نظرا لألهداف المحددة، سيما وأنه يخلق 

دينامية خاصة باألقاليم الجنوبية، للرفع من التماسك االجتماعي ، وتنمية 

حاجيات الساكنة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ألن هذه األخيرة لها خصوصيات 

 .بعين االعتباريجب أخذها 
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 تقرير حول

 مشروع ميزانية  وزارة االقتصاد والمالية 

 1112برسم السنة المالية 

          

 

 

 

 

لقد شرعت لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب في دراسة 

السيد برئاسة  1111نونبر نونبر  11مشروع الميزانية المذكورة يوم الثالثاء 

 .سعيد خيرون رئيس اللجنة وبحضور السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية
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بداية تفضل السيد وزير االقتصاد والمالية بإلقاء عرض تطرق من 

، ومضامين 1111، حصيلة سنة 1115ـ  1111خالله إلى المخطط التشريعي 

دد موظفي ، وبعد أن استعرض األرقام التي تبين ع1112مشروع ميزانية سنة 

 %55الوزارة لدى المصالح المركزية، والخارجية، والتي تستحوذ على نسبة 

من أعوان التنفيذ، انتقل إلى  %15من األطر المتوسطة و %15من األطر، و

بيد أن عدد  %21بنسبة  1112إلى  .111القول بأن كتلة األجور تزايدت من 

م هذا فقد لجأت الوزارة ، ورغ%1موظفي الوزارة في نفس الفترة تناقص بنسبة 

إلى تعزيز التأطير وتعزيز المصالح الخارجية باألطر وذلك لتقريب اإلدارة من 

 .المواطنين

وانتقل السيد الوزير إلى القول بأن المخطط التشريعي الذي تعتزم 

مشروع قانون يهم تعزيز وتدعيم الحكامة الجيدة، دعم  51إدارته القيام به سيعد 

ن تمويل االقتصاد الوطني، تنفيذ االلتزامات مع الفرقاء التنافسية، تحسي

 .االجتماعيين

بعد ذلك، بسط السيد الوزير إجمالي االعتمادات المقترح رصدها برسم 

 :درهم، تتوزع على الشكل التالي 155.55.115111والبالغة  1112سنة 

 %6,5درهم، بزيادة  151.555115111ــ نفقات الموظفين 

 .1111مقارنـــة مع 

درهم بزيادة  1555.115111ــ نفقات المعدات والنفقات 

 1111مقارنة مع  2%

 %2-درهم بنقص  2.251115111ــ نفقات االستثمار 

 . 1111مقارنة مع 
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بعدها فتح باب المناقشة حيث نوه جل السيدات والسادة النواب بعمل 

ن الذين يدبرون ميزانية الدولة وزارة االقتصاد والمالية، وكذا األطر والموظفي

وطالب البعض بضرورة . سواء على مستوى المداخيل أو على مستوى النفقات

اإلسراع بإصالح القانون التنظيمي للمالية، سيما وأن عددا من السادة النواب 

 .يجدون صعوبة في قراءة ميزانية الدولة بمختلف قطاعاتها

فإن ميزانية قطاع االقتصاد  وتمت اإلشارة إلى أنه على سبيل المثال

 .والمالية ال تعطي صورة صادقة عن هذا القطاع 

بمراجعة سياسة الحسابات الخصوصية، طرق : تمت إثارة النقط التالية

تدبير الملك العام للدولة ، دعم المراقبة في طرق تفويت واقتناء وكراء الملك 

 :العام والخاص للدولة، ودعم المراقبة في هذا الباب

 .ـ إصالح النظام الضريببيـ

 .ــ إصالح صندوق المقاصة

 .ــ مساهمة الدولة في الشركات الوطنية

 .ــ استحقاقات ديون المؤسسات العمومية 

 ــ ماذا ستخصص الدولة من عقارات المستثمرين؟

 ــ إخراج قانون جديد للصفقات العمومية

الموارد ) ــ تأهيل اإلدارة الضريبية على مستوى الجهات واألقاليم

 (.البشرية واللوجستيكية

 ــ مراجعة ثمن كراء أراضي الدولة

ــ قيام المفتشية العامة للمالية بمهامها بخصوص محاربة جرائم المال 

 .العام

 .ــ تأهيل المفتشية العامة للمالية
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 .ــ إعادة النظر في النظام األساسي لموظفي المفتشية العامة للماية

 .ة في ميدان الميزانية ماديا ومعنوياــ تحفيز األطر العامل

ــ تعزيز الوكالة القضائية للمملكة حتى تقوم بدورها في تتبع النزاعات 

 .القضائية التي تكون الدولة طرفا فيها

ــ تعزيز مجال الصفقات العمومية بخبرات قانونية وتقنية من أجل 

 .ضمان نتائج إيجابية

قتراضات لاللتزام باآلجال ــ تحسين عمل تحصيل الهيئات وموارد اال

 .مع الممولين األجانب

إصالح جمعية األعمال االجتماعية لموظفي قطاع االقتصاد والمالية 

 .بعيدا عن أي ضغوطات سياسية أو نقابية

 .إعادة إحالة مشروع قانون متعلق بالمحاسبين المعتمدين

 :جواب الحكومة

به الوزارة من تمت اإلشارة إلى أن هناك تقييم حقيقي لما تقوم 

 .مجهودات لتطوير الحكامة االقتصادية في بالدنا

 :وقد ركز السيد وزير االقتصاد والمالية في أجوبته على النقط التالية

ــ هناك رؤية استراتيجية للوزارة لمواجهة التحديات المترتبة عن 

 .األزمة االقتصادية وضرورة التجاوب مع انتظارات المواطنين

تشريعي يرتكز على تصور يهدف إلى تطوير تمويل ــ البرنامج ال

االقتصاد الوطني، من خالل تعبئة االدخار، إصالح األبناك ، فتح المجال لتطوير 

 .التمويل من خالل البورصة

ـ إعطاء دفعة قوية للصناعة والخدمات، وإعادة النظر في التحفيزات 

 .لتقوية التنافسية
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للمالية بشراكة مع البرلمان في ــ اإلسراع بصدور القانون التنظيمي 

إطار توافقي، سينطلق بهذا األخير بصفة تدريجية ابتداء من السنة المالية 

1115. 

ــ العمل من أجل تطوير جمعية األعمال االجتماعية لموظفي وزارة 

االقتصاد والمالي، وذلك بخلق مؤسسة األعمال االجتماعية، واالشتغال من أجل 

 .إيجاد الحلول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير حول
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الوزارة المنتدبة لدى رئيس مشروع ميزانية   

 المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الحكومة

 1112برسم سنة 

  

 

 

 
نونبر  11عقدت لجنة المالية والتنمية االقتصادية، اجتماعا بتاريخ 

، خصص لدراسة مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 1111

بالشؤون العامة والحكامة، برئاسة السيد النائب سعيد خيرون رئيس المكلفة 

اللجنة، وبحضور السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 

 .المكلف بالشؤون العامة والحكامة

: وتفضل السيد الوزير بتقديم عرض قيم تطرق فيه للنقاط التالية 

،  1112وبرنامج عملها خالل سنة  1111هيكلة الوزارة، منجزاتها خالل سنة 

 .وكذا تطور الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
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وتطرق السيد الوزير في عرضه للهيكة الجديدة المقترحة للوزارة 

حتى تتالءم ومجاالت تدخلها، والتي تتمثل في تحسين مناخ األعمال وتنمية 

مني، وتقييم وتحقيق التقائية البرامج القطاعية، االقتصاد االجتماعي والتضا

، وتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في عالقتها ...ومتابعة تقارير المراقبة العامة

إضافة إلى إصالح المقاصة ودعم القدرة . مع مؤسسات دولية وأخرى وطنية

 .الشرائية للمواطنين

ل تنسيق فقد تركز حو 1111فبخصوص برنامج عمل الوزارة لسنة   

وتتبع الشراكة مع الهيآت الدولية بتقوية الشراكة مع البنك الدولي وتعزيز 

 . العالقات مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

كما انكبت الوزارة، على تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني، عبر تحسين 

مجال مناخ األعمال، وتنمية االستثمار والمقاولة وتعزيز سياسة الحكومة في 

 .المنافسة عبر العديد من اإلجراءات، تجدونها مفصلة في عرض السيد الوزير

وعملت الوزارة على تحسين نجاعة السياسات العمومية عبر عدد من 

كااللتزام بوضع آليات عملية لمالئمة والتقائية السياسات والبرامج : اإلجراءات 

 .لتدبير المخاطرالقطاعية،  وكذلك االلتزام باالستراتيجية الوطنية 

وأخذ إصالح المقاصة حيزا هاما من عرض السيد الوزير، حيث أعلن 

أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية االقتصادية عن الخطوط العريضة إلطالق 

ورش إصالح نظام المقاصة، بعرض أهداف وأسس اإلصالح، كما عرض 

ستكون  منهجية األشغال، مؤكدا على أن المصادقة على مشروع اإلصالح

 .بإشراك جميع الفاعلين، ومؤكدا على التنزيل المتدرج لإلصالح
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أما عن النقطة المتعلقة بتنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني فقد 

 : تطرق السيد الوزير للعديد من النقاط أهمها

 .ــ مواصلة تتبع تنفيذ برنامج مرافقة وإنجاز تقييمه السنوي

 .صاد االجتماعي والتضامنيــ إحداث المرصد الوطني لالقت

 .ــ توسيع وفتح قنوات جديدة لتسويق منتجات التعاونيات

 .ــ وضع تصور لنظام التغطية الصحية الخاص بالتعاونيات

وتطرق السيد الوزير في آخر العرض لتطور ميزانية الوزارة ما بين 

 ، تجدون تفاصيلها في1112ومشروع قانون المالية لسنة  1111قانون مالية 

 .العرض المرفق بهذا التقرير

، فتوزع 1112أما االعتمادات المخصصة لهذه الوزارة برسم سنة 

 : كاآلتي 

 درهم، 1.55.15111: نفقات الموظفين  -

 درهم، 5151115111: اعتمادات التسيير  -

 .درهم 1.5.115111: اعتمادات التجهيز  -

 

تلعبه  وفي معرض المناقشة، أثار السادة النواب الدور الهام الذي

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في 

التنسيق بين القطاعات الحكومية، إال أنه أوخذ عليها عدم تقييم السياسات 
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العمومية والتقائيتها لتفادي أن تتحول أزمة التوازنات االقتصادية إلى أزمة نمو، 

مساعدة المشرع على مناقشة الميزانيات رغم انه ورش أساسي له دور مهم في 

 .القطاعية

ونوه السادة النواب بالهيكلة المقترحة للوزارة واقتراح تعميمه على 

 .جميع القطاعات الحكومية

وتطرق السادة النواب إلى نقاط إصالح المقاصة التي تم عرضها من 

ع طرف السيد الوزير، حيث أكد الجميع على ضرورة إشراك البرلمان وجمي

الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين في هذا الورش، نظرا ألهميته الكبرى 

 :بالنسبة لالقتصاد الوطني، وتم طرح التساؤالت التالية

 ــ كيف سيتم إحصاء األسر المعوزة وطريقة استفادتها من الدعم؟

 ــ كيف سيتم ضبط نظام التصريح؟

 ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، -

ـ ضرورة مراعاة التدرج في اإلصالحات، وضرورة الحفاظ على ـ

 .الطبقة المتوسطة للحفاظ على توازن المجتمع 

ونوه السادة النواب بمبدأ اإلصالح التدريجي للمقاصة الذي جاء في 

 .كلمة السيد الوزير، ألنه أساسي لبلوغ أهداف اإلصالح

كما قدم السادة  النواب العديد من التساؤالت حول تحسين مناخ 

األعمال، ومجلس المنافسة وصالحياته، وتقديم إستراتيجية القرب فيما يخص 

 . الشراكات، وبرنامج مرافقة وأهدافه
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واستفسر المتدخلون عن اإلعالن عن شغل بعض المناصب العليا 

 .على مبدأ تكافؤ الفرصوشروط التقدم لهذه المباريات ومدى الحفاظ 

درهم كحد أدنى للتقاعد، خاصة وأن  1111كما تم التساؤل عن سقف 

 .هناك من يتوصل بأقل من هذا المبلغ

وأكد السيد الوزير في رده على تساؤالت السيدات والسادة النواب، أن 

التغيير واإلصالح يتطلبان بعض الوقت خاصة مع وجود العديد من العراقيل، 

 .انطالق بوادر هذا اإلصالح والمهم هو

وأوضح أن الشراكة هي مفتوحة مع جميع الفرقاء، وأنه لن يستثنى 

أي حزب من المشاركة في إصالح صندوق المقاصة سواء من األغلبية أو 

وأضاف أن اإلصالح المقترح اآلن تم التشاور بشأنه مع الهيئات . المعارضة

ماية المستهلك، وأنه سيتم المهنية وبعض المؤسسات العمومية وجمعيات ح

تنظيم مناظرة بحضور كل الفرقاء السياسيين واالجتماعيين للتأسيس لهذا 

اإلصالح وفتح أرضية للنقاش والتشاور، كما يمكن عقد اجتماع على مستوى 

 .لجنة  المالية والتنمية االقتصادية لمناقشة تفاصيل اإلصالح المقترح

بالدعم ألنها مكون أساسي  وأكد أن الطبقة الوسطى ستكون معنية

 .يضمن توازن المجتمع

وبخصوص األسئلة واالستفسارات المطروحة، حول المنافسة، أوضح 

أنه تمت دراسة ثالث ملفات فقط على مستوى الوزارة، نظرا لصعوبة الملفات 

المطروحة، وعدم القدرة على متابعتها كلها، مؤكدا أن كل الملفات يتم جردها 

 .مهما كان حجمها
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كما تطرق لملف التقاعد، موضحا أن األشخاص الذين يتقاضون أقل 

درهم عليهم تقديم طلب إلصالح وضعيتهم، وفي حالة عدم تقديم  1111من 

الطلب تحرك الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الملف، مضيفا أن 

على المشكل يكون مطروحا في حالة وفاة المتقاعد، وسيتم تسوية هذه الملفات 

 .صعيد وزارة االقتصاد والمالية في أقرب وقت ممكن

وحول السؤال المطروح عن مبدأ تكافؤ الفرص بخصوص شغل 

المناصب العليا، أوضح السيد الوزير أن كل المغاربة الذين لهم نفس المؤهالت 

 .المطلوبة تكون لهم نفس الحظوظ للتقدم لهذه المناصب
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 تقرير حول مرشوع مزيانية  

 املندوبية السامية للتخطيط 

 3102برمس الس نة املالية 
          

 

 

 

 

 
شرعت لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب في دراسة 

بتاريخ  1112مشروع ميزانية المندوبية السامية للتخطيط برسم السنة المالية 
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، برئاسة السيد محمد الزويتن أمين مكتب اللجنة وبحضور 1111نونبر  11

 . السيد أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط

بر هذا األخير عن شكره وامتنانه للسادة النواب أعضاء وبعد أن ع

لجنة المالية والتنمية االقتصادية على استضافته لعرض أنشطة المندوبية 

السامية للتخطيط في إطار مناقشة الميزانية العامة للدولة، وعلى الدعم الذي 

 تحظى به ميزانية مندوبيته من طرف السادة النواب، بادر إلى عرض برامج 

ويتعلق . ، وذلك وفق خمسة محاور رئيسية1112و 1111عمله بالنسبة لسنتي 

األمر بتحديث وتنمية النظام الوطني  للمعلومات والحسابات اإلحصائية في 

ارتباطها الوثيق بإعداد الحسابات الوطنية والحسابات الجهوية وتهييء 

ليل المتعلقة بمحاكاة الدراسات الماكرواقتصادية وتتبع الظرفية االقتصادية والتحا

أثر السياسات االقتصادية العمومية، والدراسات حول الفقر والتنمية البشرية 

واألبعاد السوسيو دبمغرافية، وكذا المنجزات األخرى في ميداني التوثيق 

 .والتكوين

وأشار السيد المندوب السامي للتخطيط إلى أن مندوبيته وفضال عن 

البحوث السنوية العادية برمجت إنجاز اإلحصاء العام للسكان والسكنى في شهر 

األشغال  1111وألجل ذلك باشرت ابتداء من شهر يونيو . 1115شتنبر 

ت كما اعتمد. الخرائطية التي تشكل مرحلة أساسية في إنجاز هذا اإلحصاء

مقاربة منهجية تتوخى اعتمادا أكبر للتكنولوجيات الحديثة في ميدان تجميع 

واستغالل ونشر المعلومات الجغرافية بالنظر إلى دورها في تحسين جودة ودقة 

كما وقعت اتفاقية مع المركز الملكي لالستشعار البعدي الفضائي . هذه اإلعمال

ر وعالية الدقة، وذلك لتجسيد القتناء صور لألقمار االصطناعية حديثة اإلصدا
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باإلضافة إلى ذلك، فإن المندوبية السامية . دقيق لحدود الوحدات اإلدارية 

 .للتخطيط اتخذت العديد من التدابير إلنجاح هذه العملية

وفي سياق عرضه أمام نواب لجنة المالية والتنمية االقتصادية أفاد 

حول تدبير الوقت عند األسر السيد المندوب السامي أنه سيتم إنجاز دراسات 

لمعرفة مساهمة الطفل والمرأة والرجل في االقتصاد الوطني، وفي النائج الداخلي 

وأضاف أيضا أنه في إطار الدراسات غير العادية التي تنكب . الخام وغير ذلك

عليها المندوبية السامية للتخطيط، تكرس هذه األخيرة جهودا كبيرة لفائدة 

الكريم على المستوى الوطني وحول القياسات اإلناسية دراسات حول العيش 

وأبرز . وكذا دراسة في اتجاه الحركية االجتماعية وحول الفقر بالنسبة لألطفال

في ذات السياق أنه بفضل مجموعة من الدراسات أصبح المغرب مسايرا للعديد 

 .من القضايا المطروحة دوليا

فاصيل إضافية حول وتضمن عرض السيد المندوب السامي للخطيط ت

والخطوط العريضة لبرامج عملها بالنسبة  1111منجزات مندوبيته برسم سنة 

 .1112لسنة 

إلى ذلك، فقد أشار السيد المندوب السامي للتخطيط إلى أن االعتمادات 

تبلغ  1112المخصصة لميزانية التسيير بموجب مشروع قانون المالية 

 259,791، منها 1111مقارنة مع سنة  % 3,9مليون درهم بزيادة  344,936

مليون درهم برسم نفقات المعدات  85,145مليون درهم برسم نفقات الموظفين و

 .والنفقات المختلفة

 97,770وبالنسبة لميزانية االستثمار، فقد بلغت برسم نفس المشروع 

 .%22,56مليون درهم بزيادة 
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واب باألنشطة وبعد ذلك فتح باب المناقشة، حيث أشاد السادة الن

واألشغال التي تنصب عليها جهود المندوبية السامية للتخطيط على الرغم من 

إال أن أبرز ما أثير خالل . هزالة  االعتمادات المالية التي ترصد لهذه المؤسسة

هذا النقاش تجسد بالخصوص في رغبة السادة النواب الملحة في مد جسور 

السامية للتخطيط والمؤسسة البرلمانية  التواصل الفعلي والجدي بين المندوبية

وفي إطار ذلك شدد السادة النواب . من جهة، ومحيطها األوسع من جهة ثانية

على أهمية األرقام واألبحاث والدراسات التي تقوم بها المندوبية بالنسبة 

وسجلوا ضرورة أن . لمصاحبة البرلماني كممثل لألمة في المهام المنوطة به

سسة دور مؤثر في القرار السياسي من خالل تعزيز التعاون يكون لهذه المؤ

بينها وبين المؤسسة البرلمانية، حيث ذهبوا إلى حد المطالبة بخلق خلية لها 

 .داخل البرلمان

فضال عن ذلك، فقد أجمع جل المتدخلين على هزالة الميزانية 

محوري المرصودة للمندوبية السامية للتخطيط بالنظر لما تضطلع به من دور 

. بالنسبة  لمستقبل البالد والمؤشرات التي تبنى عليها التصورات والسياسات

غير أنهم سجلوا  في اآلن ذاته أنه رغم الجودة األكاديمية للمعلومات المنجزة  

 .فهي ال تصل إلى العموم

وعالقة بذلك، فقد طالبوا بمزيد من االنفتاح والتواصل مع المحيط 

شراكة مع الجامعات والمجتمع المدني وضمان قرب الخارجي وربط وتمثين ال

 .المعلومة من الكل

إلى ذلك، فقد تساءل جانب من السادة النواب بشأن عالقة المندوبية 

 .السامية للتخطيط مع المعارضة، مسجال تعاملها مع الحكومة
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كما تساءل البعض كذلك حول ما إذا كانت هذه المؤسسة قد اشتغلت 

 .حول موضوع الجهوية

وتجسدت مطالب السادة النواب أيضا في مناقشتهم لمشروع ميزانية 

المندوبية السامية للتخطيط على مستوى تأهيل هذه المؤسسة بالنظر إلى 

وذلك في . متطلبات الوضع االقتصادي والسياسي واالجتماعي، إقليميا ووطنيا 

محايدة وتحظى وكذا إنتاج معلومة . سبيل تأهيل المعلومة اإلحصائية كميا وكيفيا

 .بالثقة والمصداقية الالزمة

وفي تطرقهم لمسألة البحوث سجل طرف من السادة النواب أن البحث 

 .الوطني حول الشباب يتضمن أرقاما وال يرقى إلى أن يكون بحثا

أما بخصوص اإلحصاء العام للسكان والسكنى، فقد نادى السادة النواب 

تحفيزهم ماديا، باإلضافة إلى تهييء بضرورة التكوين للباحثين الميدانيين و

الظروف المالئمة من تأمين وغير ذلك، وتقنين عمل الباحث من خالل اعتماد 

 .مرسوم لهذه الغاية

هذا وسجل السادة النواب أيضا غياب أي بحث حول توزيع الثروة 

 .بالبالد جهويا وإقليميا وحسب السن وخاصة ما يتعلق باألمالك العقارية

ضا جانب آخر من السادة النواب إشكالية االستهداف كما وقد أثار أي

تساءلوا حول مدى انخراط المندوبية في إصالح القانون التنظيمي لقانون 

 .المالية

وفي جوابه على تساؤالت السادة النواب أكد السيد المندوب السامي 

ته للتخطيط حياد مؤسسته في كل أشغالها وبحوثها، كما أعلن عن استعداد مندوبي

 .التام للتعاون مع المؤسسة البرلمانية ومع كل جهة ترغب في ذلك
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أما بشأن ما أثير حول توزيع العقار، فقد أشار السيد المندوب إلى عدم 

 .إمكانية ذلك

وأضاف نفس المصدر  أن المندوبية قامت بدراسة حول االستهداف 

يجة وبأقل معتمدة أربع سيناريوهات واختيار ما يمكن من الوصول ألكبر نت

 .اإلمكانيات، حيث تم تحديد خريطة لذلك

وفي موضوع التواصل، أكد أن مجهودات كبيرة بذلت في اتجاه 

االرتقاء بهذا الجانب، من خالل تنظيم لقاءات مع الصحفيين، مع األطر، مع 

وزاد في ارتباط بذلك . النقابات، وكذا من خالل تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة الطلبة

 .نيات ال تسمح بتعزيز الموقع اإللكتروني للمندوبية بلغات أخرىأن اإلمكا

 

 


