
 

 

 

حكومة  
عهدات  ال

ت 
حة  

لال دورة  ا   لائ  ل خ  ري    4102-4102ب 

ة   ف  ة   مصن  وي 
ف  لة  الش  لسات  الا سئ  خ  خ  ارئ   .حسب  ي 

 
ارة   ال الور  م الشو 

ق  ف  ل ا  رق  ال رت  وع الشو 
عهد موض 

الن 
ص 

  ن 
م ال
لسة  رق  لسة   ح  ح 

خ  ال ارئ   ي 
 المنتدب الوزير

 وزير لدى

 الصناعة

 والتجارة

 والستثمار

 الرقمي والقتصاد

 بالمقاولت المكلف

 وإدماج الصغرى

 غير القطاع

 المنظم

التجمع  7020
الوطني 
 لألحرار

سياسة دعم 
المقاوالت 
الصغرى 
 والمتوسطة

تعهدت الحكومة ابتداءا من سنة  -
،توجيه برامج الوكالة الوطنية 2015

للنهوض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة 
نحو المقاوالت الصغيرة ذات البعد 

 .الجهوي
 

78 41/41/5442 

الوزير المنتدب 
لدى وزيرالتجهيز 

والنقل 
واللوجستيك  
 المكلف بالنقل

 

الفريق  2405
 الحركي

 

 حوادث السير
 

القرب  تعهدت الحكومة في إطارسياسة -
المتعلقة بالسالمة الطرقية توقيع اتفاقيات 

مجالس بالمدن إلشراكها في تدبير  10مع 
 .هذا الموضوع

 

78 41/41/5442 

الوزير المنتدب 
لدى وزيرالتجهيز 

والنقل 
واللوجستيك  
 المكلف بالنقل

 

فريق  8444
األصالة و 
 المعاصرة

 

مآل مشروع 
مراجعة مدونة 

 السير
 

تعهدت الحكومة بمراجعة مدونة السير  -
 وعرضها على البرلمان

78 41/41/5442 

وزيرالتجهيز 
والنقل 

 واللوجستيك
 
 
 
 
 

فريق التقدم  5045
 الديمقراطي

 

تأخر صرف 
التعويضات عن 

نزع ملكية 
أراضي 

الخواص التي 
تنجز عليها 

 الطرق
 

 2015تعهدت الحكومة ابتداءا من سنة 
مليون درهم لمعالجة 15تخصيص مبلغ 

 تنفيذ أحكام نزع الملكية

78 41/41/5442 

 اململكة املغربية 

 الربلـامن 

 جملس النواب 



وزيرالتجهيز 
والنقل 

 واللوجستيك
 

فريق العدالة  1540
 و التنمية

 

الترامي على 
الملك العمومي 
 البحري ببالدنا

 

تعهدت الحكومة بإنهاء النحديد التقني  -
واإلداري وتحفيظ الملك العمومي البحري 

 .2016في سنة 
تعهدت الحكومة بإعداد مشروع قانون  -

جديد يتعلق باحتالل الملك العمومي 
 .البحري

 

78 41/41/5442 

وزيرالتجهيز 
والنقل 

 واللوجستيك
 

فريق  2804
التجمع 
الوطني 
 لألحرار

 

مآل إصالح 
شبكة الطرق 

 الوطنية
 

المتعلقة بتقوية وصيانة  في إطارالخطة -
وتوسيع شبكة الطرق الوطنية ،تعهدت 

كلم سنة  2800الحكومة بلوغ رقم 
2015. 

 

78 41/41/5442 

وزيرالتجهيز 
والنقل 

 واللوجستيك
 

فريق  8517
التجمع 
الوطني 
 لألحرار

 

ضرورة إنجاز 
المزيد من 

موانئ الصيد 
 التقليدي ببالدنا

 
تعهدت الحكومة بإنهاء األشغال المتعلقة  -

باإلصالح والتوسيع لمجموعة من الموانئ 
 :بالمغرب

 .2015ميناء طرفاية نهاية ( 1
 .2015ميناء سيدي إفني ( 2
 .2017ميناء الصويرة ( 3
 .2015ميناء كبدنة (4
 .2015ميناء طنجة ( 5
تعهدت الحكومة في إطارالمخطط  -

أكبر ميناء ،إحداث 2030المينائي لسنة 
 .في المحيط األطلسي بمدينة الداخلة

 

78 41/41/5442 

وزيرالتجهيز 
والنقل 

 واللوجستيك
 

الفريق  7854
 االشتراكي

 

الغموض في 
ملف مقلع 
الغاسول 

بالقصابي ملوية 
 بإقليم بولمان

 

تعهدت الحكومة معالجة ملف مقلع  -
التنافسية والشفافية  الغاسول باعتماد مبدإ

 .بين الشركات
 

78 41/41/5442 

 الصحة
 
 

فريق  1838
التجمع 
الوطني 
 لألحرار

 

النقص المسجل في 
األطر الطبية ببعض 
األقاليم الجنوبية من 

 المملكة
 

تعهدت الحكومة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات لسد  -
 :في األطر الطبية بالمناطق الجنوبية،منها الخصاص

 .اعتماد على المباريات الجهوية( 1
 .إخراج مرسوم التعاقد مع أطباء القطاع الخاص( 2
 .إخراج مرسوم الخريطة الصحية( 3
 .إخراج قانون حول الخدمة الطبية اإلجبارية(4
 

78 
 

21/41/2015 

فريق األصالة  6068
 و المعاصرة

 

ضرورة إحداث 
أقسام الوالدة بالعالم 

 القروي
 

دار للوالدة إلى  29تعهدت الحكومة ببرمجة بناء  -
،كما تعهدت بإحالة مشروع قانون يخص  2016غاية 
 .على البرلمان" القابالت"مهتة 

 

فريق العدالة و  7116
 التنمية

حصيلة توسيع 
 التأمين االجباري

 

يهم التغطية الصحية  تعهدت الحكومة بإصدارنظام -
خاص بالطلبة خالل الشهور المقبلة،كما تعهدت 
بإخراج نظام للتغطية الصحية والتقاعد ،يتعلق 

 .بأصحاب المهن الحرة والمستقلين
 

الفريق  8825
االستقاللي 
للوحدة و 
 التعادلية

 

تعهدت الحكومة بإحالة قانون حول الصحة العمومية  - التسممات الغذائية
 .2015على البرلمان عند نهاية سنة 

 

الوزيرة المنتدبة 
لدى وزير التعليم 

العالي والبحث 
العلمي وتكوين 

 األطر

2885 
فريق العدالة و 

 التنمية
وضعية اللغة 

العربية ببالدنا ومآل 
أكاديمية دمحم السادس 

 للغة العربية
 

تعهدت الحكومة بإصدار مشروع قانون يتعلق  -
 بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

88 04/21/2015 



وزير التعمير 
وإعداد التراب 

 الوطني
 

1571 
فريق العدالة و 

 التنمية
الخرق والحيف 

الذي يواكب تصاميم 
 التهيئة

 

ثائق التعمير الجديدة وكذا بتهيئ وتعهدت الحكومة  -
 .مراجعة مدونة التعمير

 

88 04/21/2015 

 8824 الداخلية
الفريق 

االستقاللي 
للوحدة و 
 التعادلية

 

 اللوائح في التسجيل
 النتخابية

تعهدت الحكومة بإحالة مشروع قانون على البرلمان  -
،يهم التقييد في اللوائح اإلنتخابية ،يعتمد فيه على 

 .بطاقة التعريف الوطنية
 

89 05/05/2015 

 العدل والحريات
 
 

2616 

 

 

 

فريق األصالة 
 و المعاصرة

 

صندوق التكافل 
 االجتماعي

 

تعهدت الحكومة بإحالة مشروع قانون جديد على  -
البرلمان ،من أجل تحسين أداء صندوق التكافل 

 .العائلي
 

89 

 

05/05/ 

2015 

 

7929 
الفريق 

االستقاللي 
للوحدة و 
 التعادلية

 

صندوق التكافل 
وإيقاف العائلي 

استفادة األمهات 
المطلقات من 
المخصصات 

 ألبنائهن
 

الوزير المنتدب 
لدى رئيس 

الحكومة المكلف 
بالوظيفة 

العمومية وتحديث 
 اإلدارة

 

6044 
فريق األصالة 

 و المعاصرة
 

تعدد وتباين األنظمة 
 األساسية للموظفين

 

تعهدت الحكومة بمراجعة النظام األساسي للوظيفة  -
 .العمومية

 

89 

 

05/05/2015 

 

8408 
الفريق 

 االشتراكي
 

االنتقادات الواسعة 
للعديد من التعيينات 
 في المناصب العليا

 

تعهدت الحكومة بتعديل المرسوم الخاص بالتعيين  -
 .في المناصب العليا

 

الفالحة والصيد 
 البحري

 
 

5945 

 

الفريق 
 االشتراكي

 

إنصاف مجموعة 
من الفالحين 

المستفيدين من 
األراضي التابعة 

 لالصالح الزراعي
 

تعهدت الحكومة بإعداد مشروع قانون لحل  -
اإلشكاالت المرتبطة باألراضي التابعة لإلصالح 

 .الزراعي
 

90 

 

12/05/2015 

7379 

 

 لحركيالفريق ا
 

وقع نشاط موانئ 
الصيد البحري 

باألقاليم الجنوبية 
 التنميةعلى 

 

تعهدت الحكومة بإطالق عملية لطلب العروض  -
قصد إحداث منشآة صناعية في مجال الصيد البحري 
بمدينة بوجدور،تمكن من اإلنتاج والتحويل وتشغيل 

 .ساكنة المنطقة
 

الفالحة والصيد 
 البحري

 

6978 

 

الفريق 
االستقاللي 
للوحدة و 
 التعادلية

 

الموسم الفالحي 
 الحالي

 
 
 
 
 
 

 

بالنسبة للموسم الفالحي المقبل ،تعهدت الحكومة بما 
 :يلي

 .توفيرإحتياطي مهم من البذور المختارة -
 .ألف طن من األسمدة 230توفير مليون و -
 .مواصلة إعداد الخرائط حول خصوبة التربة -
 .ألف 800الرفع من المساحة المبرمجة للتأمين إلى  -
الرفع من الدعم المالي الستعمال البذور أحادية  -

 .درهم 800درهم إلى  700من ( الشمنذر)النبتة
التخفيف من التساقطات الثلجية فيما يخص اإلنتاج  -

 .مليون درهم 22الحيواني بتكلفة 
 
 
 
 
 
 
 

04 
 

12/05/2015 

 

7045 
الفريق 

 االشتراكي
 

0441 
فريق االتحاد 

 الدستوري
 

0454 
فريق العدالة و 

 التنمية
 

0414 
 الفريق الحركي

 

0410 
فريق األصالة 

 و المعاصرة
 

0411 
فريق التجمع 

الوطني 
 رلألحرا

 



الوزير المنتدب 
لدى وزيرالتجهيز 

والنقل 
واللوجستيك  
 المكلف بالنقل

 
 

8017 
فريق األصالة 

 و المعاصرة
 

مآل اتفاقية الشراكة 
المبرمة بين 

المجالس الجهوية 
ووزارة التجهيز 
والنقل والخطوط 
الملكية المغربية 

لدعم الخطوط 
 الجوية الداخلية

 

تعهدت الحكومة في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع 
إعطاء اإلنطالقة الفعلية ( الحسيمة-تازة )جهة 

من شهر يونيو  للرحالت الجوية الداخلية ابتداءا
2015. 

 

90 12/05/2015 

الوزيرة المنتدبة  
لدى وزير الطاقة 
والمعادن والماء 
والبيئة المكلفة 

 بالماء
 
 

8717 
فريق التجمع 

الوطني 
 لألحرار

 

معاناة ساكنة بعض 
األقاليم في الحصول 

على الماء الصالح 
 للشرب

 

مليون درهم  490تعهدت الحكومة باستثمار مبلغ 
،لتوسيع وتعميم تزويد المراكز التابعة إلقليم شيشاوة 
بالماء الصالح للشرب،وذلك خالل الفترة الممتدة ما 

 .2017و 2015بين 
 

90 12/05/2015 

وزيرالتجهيز 
والنقل 

 واللوجستيك
 

5871 
فريق العدالة و 

 التنمية
 

برنامج تثمين الملك 
 العمومي

 

إشكاليات الملك العمومي تعهدت الحكومة بمعالجة 
 :،من خالل اإلجراءات التالية

عصرنة النصوص القانونية المرتبطة باحتالل الملك  -
 .العمومي

 .القيام بعمليات إحصاء الملك العمومي -
إنجاز دراسة للتشخيص العقاري وتدبيرالملك  -

 .العمومي البحري
 

90 

 

12/05/2015 

 

0805 
الفريق 

االستقاللي 
للوحدة و 
 التعادلية

 
 

 الصندوق الطرقي
 

تعهدت الحكومة بدعم صندوق الصيانة الطرقية ،وكذا 
إنشاء شراكات جديدة على الصعيد الجهوي واإلقليمي 

 .مع الجماعات
 

 الصحة
 

 

الفريق  6787
 االشتراكي

 

تعزيز المراكز 
االستشفائية 

 بالمدن الشاطئية

 

الصحي  تعهدت الحكومة بتعزيزالمركز
الحضري لواد الو بالموارد البشرية وكذا 
تشغيل مستعجالت القرب قبل بداية صيف 

2015. 

 

91 
 

 

19/05/2015 
 

 

الفريق  7451
االستقاللي 
للوحدة و 
 التعادلية

 

مآل المستشفى 
اإلقليمي الجديد 
 .بإقليم الخميسات

 

تعهدت الحكومة بالشروع في بناء مستشفى 
الخميسات بعد العطلة إقليمي جديد بمدينة 

مليون  147الصيفية بغالف مالي يقدر ب 
مليون درهم  80درهم مخصصة للبناء و

 .للتجهيزات
 

فريق التقدم  9101
 الديمقراطي

 

معاناة المرضى 
النفسيين ب 

 ".بويا عمر"
 
 

تعهدت الحكومة بإغالق األماكن الخاصة 
بالمرضى المصابين باألمراض النفسية 

 .والعقلية المحتجزين ببوياعمر
 
 

فريق التجمع  9182
الوطني 
 لألحرار

 

 المكلف الوزير

 بالمغاربة

 بالخارج المقيمين

 الهجرة وشؤون
 

 العدالة فريق 6836
 التنمية و

 حداث فضاءاتإ
خاصة بأفراد 

 الجالية

تعهدت الحكومة بإحداث دورالمغاربة 
 :المقيمين بالخارج بكل من

-الدارالبيضاء-مكناس-بركان-الحسيمة 
 .مراكش

 

05 45/48/5442 

الوزير المنتدب 
لدى رئيس 

الحكومة المكلف 
بالوظيفة 

8428 

 

 

 

فريق 
األصالة و 
 المعاصرة

 

منظومة  إصالح
 األجور

 

تعهدت الحكومة بإصالح النظام األساسي 
 .العام للوظيفة العمومية

 



العمومية وتحديث 
 اإلدارة

 

الفريق  8784
االستقاللي 
للوحدة و 
 التعادلية

 

إعادة االنتشار 
في الوظيفة 

 العمومية
 

تعهدت الحكومة بأن تقدم خالل األسابيع 
المقبلة امام المجلس الحكومي مرسوما يتعلق 

 انتشارالموظفينبإعادة 

الوزارة 
المنتدبة لدى 

رئيس الحكومة 
بالشؤو.المكلفة

ن العامة 
 والحكامة

 
 

فريق االتحاد  5655
 الدستوري

 

تطوير أداء لجان 
مراقبة أسعار 
 المواد الغذائية

 

الحكومة بأن تصدر اللجنة الوطنية  تعهدت 
خالل شهر رمضان بيانا كل يوم خميس 

حول المخالفات وعدد الزيارات التي تقوم 
 .بها لألسواق

 

93 

 

09/06/2015 

وزيرالتجهيز 
والنقل 

 واللوجستيك

 

 العدالة فريق 5982
 التنمية و

 تدبير الشواطئ
 

تعهدت الحكومة باإلعالن عن نتائج تقييم 
جودة المياه في العديد من الشواطئ وذلك في 

 .2017يونيو 17
 

الفريق  6005
االستقاللي 
للوحدة و 
 التعادلية

 

بناء ميناء آسفي 
 الجديد

 

تعهدت الحكومة بأن ميناء أسفي سيكون 
 .2017جاهزا سنة 

 

فريق  6077
األصالة و 
 المعاصرة

 

الشواطئ تهيئ 
 وتدبيرها

 

بخصوص الملك العمومي البحري،تعهدت 
 :الحكومة بما يلي

 .اإلنتهاء من الجرد التقني خالل هذه السنة -
اإلنتهاء من التحديد اإلداري خالل السنة  -

 .المقبلة
 

 
 


