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 عشر بعد املائة الثامنةحمضر اجللسة 
 

 (.8108نونرب 01ه )0441ربيع األول  8 اجلمعة :التاريخ

 .رئيس جملس النواب ،احلبيب املالكي السيد: لرائسةا

قة الثامنة الدقيمن  ومخسة وأربعني دقيقة، ابتداءساعة  :التوقيت
 .ليلة اجلمعةبعد منتصف 

مشروع  نمالثاين والتصويت على اجلزء ملناقشة اجدول األعمال: 
 .2019املالية سنة البرسم  81.08 رقم قانون املالية

 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

نشرع اآلن يف مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية رقم 
الثالث  على مستوى احملاور 8102للسنة املالية  81.08

املدرجة يف الربانمج املعروض على أنظاركم، وأخربكم أبن كل تقارير 
 .هذه اللجان التقارير اللجن الدائمة موزعة ورقيا وكذلك إلكرتونيا

نبدأ اآلن ابلقطاعات، السيدات والسادة النواب، السي ادريس 
ه احملور كر أبنمنني تيتجمع مع عبد هللا ومع خالد الثالثي، أذ 

األول يضم جلنة املالية والتنمية االقتصادية، جلنة القطاعات 
اإلنتاجية، وجلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، وأخرب 
السيدات والسادة النواب على ضوء االستشارة مع السيدة 

والسادة الرؤساء حىت حنافظ على حضور حمرتم، وأن نضمن  
يساعدان على مواصلة النقاش املسؤول  كذلك جوا مسؤوال

، أطلب من 8102واهلادئ املتعلق مبشروع قانون املالية لسنة 
السيدات والسادة املتدخلني قدر اإلمكان االختصار وعدم تكرار 
ما سنسمعه، شكرا لكم، وأعطي الكلمة لفريق العدالة والتنمية 

 .للسيد النائب عبد الرحيم القراع

 :لرحيم القراعالنائب السيد عبد ا

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على موالان رسول 
 هللا وآله وصحبه،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية مبناسبة 
وسأحاول  8102املناقشة القطاعية ملشروع قانون املالية لسنة 

ضمن هذا الغالف الزمين املتاح أن أعرج سريعا على قراءة تركيبية 
جلملة من القضااي اليت سبق أن أثريت خالل املناقشة العامة 
 .والتفصيلية داخل جلنة املالية والتنمية االقتصادية من قبل فريقنا

إن القاسم املشرتك ملختلف القطاعات هبذه اللجنة ترتبط ارتباطا 
تصادي ومايل سواء من حيث الوضعية الراهنة أو وثيقا مبا هو اق

اآلفاق أو عرب الدراسات واإلحصائيات والتشريعات اليت تصدر 
من خمتلف املؤسسات واهليئات واليت تتكامل فيما بينها. وهبذه 
املناسبة ننوه ابألعمال املنجزة واألداء العام ملختلف القطاعات 

واء تنمية االقتصادية ساحلكومية ذات الصلة ابلشؤون املالية وال
مبناسبة مناقشة قانون املالية أو إعداد خمتلف النصوص التشريعية 
والتنظيمية ذات الصلة ابملنظومة املالية واالقتصادية للمملكة بغية 
االستجابة النتظارات املواطنات واملواطنني وتطلعات خمتلف 
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 انالفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني لإلسهام يف ولوج بالد
 .املستحق لنادي الدول الصاعدة

وسأبدأ مداخليت من حيث ختم رئيس فريقنا مداخلته العامة ابآلية 
وإذ قال إبراهيم ريب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله  ":الكرمية

 نظران فالثروة احلقيقية تكمن يف من الثمرات"، صدق هللا العظيم،
ن يتبخر أي جهد كيفما كا يف األمن واالستقرار والذي بدوهنما

نوعه خاصة إذا صاحبته زعزعة منسوب الثقة، وحنمد هللا على ما 
 .أنعم به على بلدان من أمن وأمان

ويف ظل النية الصادقة هلذه احلكومة والعمل املستمر واجلاد لتنزيل 
ما سطر كأولوايت يف الربانمج احلكومي وخاصة تعزيز قيم النزاهة 

دارة، وترسي  احلكامة اجليدة وتطوير والعمل على إصالح اإل
النموذج االقتصادي والنهوض ابلتشغيل والتنمية املستدامة وتعزيز 

 .التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واجملايل

فاملغرب أيها السادة، استطاع خالل السنوات األخرية تعزيز 
 مكانته املعتربة يف احملافل الدولية وأصبح بذلك وجهة مللتقيات

مبدينة مراكش، وأيضا  COP22 دولية رفيعة املستوى أذكر منها
اختيار بلدان من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة الستضافة 

مبدينة مراكش، كما أن بلدان  8108املؤمتر الدويل للهجرة سنة 
حظي أيضا بشرف تنظيم االجتماعات السنوية جملموعة البنك 

، ولإلشارة فإن هذه 8180م الدويل وصندوق النقد الدويل لعا
االختيارات ليست وليدة الصدفة ولكنها مثرة عمل بلدان ملكا، 
وحكومة، وأيضا للمجهودات اليت يبذهلا ويعرتف هبا املنتظم 
الدويل والذي يتابع االختيارات واإلجنازات وكذا القرارات اجلريئة 
 نلبلدان واليت خولته املرور من مرحلة كان فيها على وشك فقدا

قراره السيادي املايل واالقتصادي إىل مرحلة استعادة التوازانت 
املاكرو اقتصادية وعافية ماليته العمومية، كما مت تفادي سيناريو 

تقليص كبري يف خمصصات االستثمار العمومي وامليزانية املخصصة 
 .للقطاعات االجتماعية

دولية لكما أن تبوء املغرب للرتبة األوىل يف جلب االستثمارات ا
مناصفة مع دولة جنوب افريقيا الصديقة يقتضي من املشككني 
إعادة قراءهتم لتحليالت خبصوص توجهات بلدان يف خمتلف 
اجملاالت االقتصادية واالجتماعية، فكل التقارير الدولية تشييد 
وتعرتف وتثق يف النموذج االقتصادي املغريب وآخرها التقرير الذي 

 8108ألسبوع األخري من شهر أكتوبر أصدره البنك الدويل يف ا
مراكز يف  2حول مناخ األعمال، حيث متكن املغرب من كسب 

مقارنة بطبيعة  11إىل  12ظرف سنة واحدة وانتقل من الرتبة 
 دولة مشلها التقرير، وهي املرتبة الثالثة على مستوى 021احلال مع 

ب أن جي القارة االفريقية بعد كل من جزر املوريس ورواندا وهو ما
 .يكون حمط اعتزاز اجلميع

ويف نفس الوقت استشعار ثقل املسؤولية وجسامتها ملواصلة العمل 
وحتصني املكتسبات بغية الوصول إىل األهداف املنشودة للربانمج 

 01احلكومي واملتمثلة يف ولوج دائرة االقتصادات اخلمسني 
كما ،  8180األوائل عامليا يف مؤشر دوين بيزنيس يف أفق سنة 

أننا مدعوون هبذه املناسبة ملعاجلة حتدايت السياق الدويل الذي 
يؤثر على كل التوقعات والفرضيات املتعلقة بسعر املواد األولية 
املستوردة وابلعمالت الصعبة وإبكراهات الظروف املناخية اليت 
تتحكم يف املوسم الفالحي ويف نسبة النمو مما يستدعي اللجوء 

 االقتضاء، لكن هذه املديونية توجه حاليا عكس إىل املديونية عند
السابق حنو االستثمار وخلق الثروة، فال ميكن جلب االستثمارات 
ون اخلارجية واحتالل املرتبة األوىل افريقيا يف الئحة املستقطبني بد

قاعدة اقتصادية صلبة من بنيات حتتية مبعايري دولية وخبدمات 
من نسي أو تناسى أن  متطورة وتكنولوجيات حديثة، ونذكر

بفضل و  املغرب اليوم بفضل أوراشه الكربى وإصالحاته اهليكلية
دولة يف صناعة السيارات  2براجمه واسرتاتيجيته القطاعية يرتب ك 
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وتوجه حنو الصناعات العاملية ذات  %11بنسبة إدماج تفوق 
القيمة املضافة، ومل يكن يتأتى له ذلك إال بتصحيح مسار املديونية 

 .كامة التدبري امليزانيايتوح

أيها السيدات والسادة، إننا يف فريق العدالة والتنمية واعون مبا  
واليت كانت  8100كانت عليه الوضعية االقتصادية قبل سنة 

اعتمادات صندوق املقاصة تستنزف امليزانية وترفع من عجزها، 
وابلقرار اجلريء للحكومة السابقة برفع الدعم عن احملروقات 

تعمال اإلعتمادات املالية اليت مت توفريها من خالل هذا واس
 .اإلصالح يف متويل الربامج االجتماعية

ويف هذا الصدد، نتجاوز شي شويّة، فإجراءات إلغاء الديون حلصة 
الدولة من القروض املمنوحة للمقاولني الشباب وحتسني آليات 

ل من يولوج املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة للتمو 
خالل تبسيط مساطر الضمان وأيضا وضع آليات مواكبة للتمويل 
التشاركي ورفع سقف السلفات الصغرى ومراجعة منظومة 
مقاوالت القطاع اخلاص واملقاوالت العمومية، وأيضا وهو ما 
سيفسح للمقاولة هامشا ماليا إجيابيا لبلورة مشاريعها بثقة عالية 

مكنت  8102ن املالية لسنة خاصة وأن احلكومة يف مشروع قانو 
 8.0ألف درمها ختفيضا بنسبة  011املقاولة اليت تفوق أرابحها 

من سعر الضريبة على الشركات، وهبذا تكون احلكومة قد أوفت 
 .مبا التزمت به يف الربانمج احلكومي

ومن موقعنا يف هذه املؤسسة التشريعية ويف إطار الصالحيات 
نا وننبه لرقايب أو التشريعي نفعل مساندتاملخولة لنا سواء يف اجملال ا

احلكومة عند االقتضاء مبا ميكن أن يتعارض مع توجهها 
اإلصالحي وهو ما مت على سبيل الذكر خبصوص املهمة 
االستطالعية حول احملروقات جتاواب مع إشكالية عدم مالءمة 
أسعار احملروقات على الصعيد الدويل مع األمثنة املتداولة على 

الوطين وخلصنا إىل رفع توصيات تربز غياب املنافسة  الصعيد
خاصة مع عدم تفعيل األدوار الدستورية جمللس املنافسة وإذ نثمن 

التفاعالت، ويف اخلتام وقيما منا بواجب املساندة الناصحة 
للحكومة وبعد تثمني كل اإلجراءات اليت جاء هبا مشروع قانون 

 :ما يليندعو احلكومة إىل  8102املالية لسنة 

بذل املزيد من اجملهودات يف التدبري النشيط للمحفظة العمومية  -
من املؤسسات واملقاوالت العمومية وتقوية آليات املراقبة واملواكبة 
من خالل القيام ابملزيد من مهام افالحتاص يف كل أبعادها 
 التدبريية واملالية واحملاسبية واحملاسبية والعملياتية واعتماد آليات

 يقظة قصد الوقاية من األخطار وترشيد األداء؛ال

أيضا ضرورة تقييم نتائج تنفيذ توصيات املناظرة الوطنية حول  -
واالستفادة من خمرجاهتا حىت ال  8100اإلصالح اجلبائي لسنة 

 تكون احملطة املقبلة لشهر ماي نسخة متكررة هلا؛

كما ندعو هبذه املناسبة إىل العمل على مناقشة مجيع القضااي  -
 املرتبطة آباثر اإلجراءات اجلبائية التحفيزية املتضمنة يف قوانني

 املالية، وكذا مراجعة القوانني املرتبطة ابجلباايت احمللية؛

 كما ندعو إىل تبسيط مدونة اجلمارك ومدونة الضرائب ؛ -

 اإلطار القانوين للشراكة بني القطاعنيوأيضا ندعو إىل مراجعة  -
العام واخلاص وفق منظور يتماشى والنموذج التنموي اجلديد الذي 

 يطمح املغرب إىل إرسائه؛

أيضا ندعو إىل ضرورة التعجيل إبخراج ميثاق االستثمار  -
وإصالح املراكز اجلهوية لالستثمار وأيضا ميثاق الال متركز 

 اإلداري؛

يط املساطر املعتمدة قصد تقريب اخلدمات كما ندعو إىل تبس -
للمرتفقني بشكل فعال وشفاف من خالل رقمنة هذه املساطر 
واخلدمات الضريبية والعمل على تعميم اإلقرار واألداء اإللكرتوين 

 للضرائب؛
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كما ندعو احلكومة وخاصة وزارة االقتصاد واملالية إىل مواصلة  -
ية  ونية للصفقات العموماجملهودات املبذولة للمعاجلة اإللكرت 

متقدمة على درب تبسيط مساطر الولوج للطلبيات  كخطوة
العمومية وحتفيز الفاعلني على اعتماد آليات املناقصات 
اإللكرتونية جلميع الصفقات، كما ندعو أيضا إىل ضرورة 
اإلستمرار يف أعمال املواكبة والتكوين لآلمرين ابلصرف واألطر 

ماعات الرتابية وترسي  املمارسات التابعني هلم، وخاصة ابجل
 .الفضلى لتدبري انجع وفقا للمعايري الدولية املعتمدة

وختاما، نقول أن عملنا كنواب برملانيني من خالل مهامنا جيب 
أن خيدم املصلحة العامة، مبصادقتنا على مشاريع القوانني، مشاريع 

مناخ  قوانني صعوبة املقاولة وكل ما يتعلق هبا سامهنا يف حتسني
األعمال ومبراقبتنا الراشدة للعمل احلكومي نصحح مكامن اخللل 
والنقص ونتجاوب مع انتظارات املواطنني. ويف هذا الصدد ندعو 
احلكومة كما مت التعبري عنه يف مناقشة ميزانية جملس النواب إىل 
العدالة واملوضوعية يف توزيع املناصب املالية بني الغرفتني، من 

مقياس عددي ألعضائها هذه املؤسسة، فال يعقل خالل اعتماد 
أن يكون عدد املناصب املخصصة جمللس النواب يوازي عددها 
مبجلس املستشارين رغم كون أعضائه هم أقل من ثلث أعضاء 
هذه املؤسسة، ونلتمس اعتماد معايري موضوعية يف ختصيص هاته 
 باملناصب املالية، وذلك حىت يتسىن لإلخوة واألخوات النوا

والنائبات احملرتمني القيام مبهامهم على أحسن وجه، والسالم 
 .عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، دائما يف إطار إعطاء الكلمة لفريق العدالة 
لكم  والتنمية، الكلمة اآلن للسيد النائب ابراهيم الضعيف.

 .الكلمة، السيد النائب ما تعطل شي بزاف

 

 :ابراهيم الضعيف النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 أخوايت النائبات، إخواين النواب،

آ مسحوا يل، أستسمح اإلخوة، يف البداية، ال بد أن نشري هنا قبل 
اخلوض يف تقرير جلنة القطاعات اإلنتاجية، ألننا تفاجأان بغياب 
أربع كتاب الدولة داخل اللجنة سواء تعلق األمر ابلعرض أو 
ابملناقشة، نتمىن أن ال يتكرر ذلك، ويشرفين أن أتقدم ابسم فريق 

جلس النواب هبذه املداخلة يف إطار مناقشة العدالة والتنمية مب
 .امليزانية الفرعية للجنة القطاعات اإلنتاجية

يف البداية ال بد من التأكيد على الدور الكبري هلذه القطاعات يف 
خلق الثروة واإلسهام يف حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 

ن الالزم قطاعا منتجا، فإنه م 00لبالدان، علما أننا نتكلم عن 
اعات، امليزانيات الفرعية هلذه القط أيضا أن نستحضر وحنن نناقش

 .اإللتزامات الواردة يف الربانمج احلكومي

 يف البداية القطاع الفالحي والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغاابت، إن القطاع الفالحي ميثل دعامة أساسية لإلقتصاد 

نموي أو ى املستوى اإلجتماعي أوالتالوطين جبميع جتلياته، إن عل
البيئي وما يوفره من ضمان لألمن الغذائي، كما أنه حيظى بتمويل 
عمومي مهم، ويعترب خمطط املغرب األخضر من أهم املخططات 

لثانية، بدعامتيه األوىل وا اإلسرتاتيجية اليت عرفها هذا القطاع
 .وتنظيم خمتلف السالسل اإلنتاجية

 السادة الوزراء،

 لسيد الرئيس،ا
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 يف ظل النتائج اليت حققها خمطط املغرب األخضر يف تقوية البنية
التحتية وتوسيع املساحات املسقية، يبقي غياب رؤية واضحة 
لتثمني املنتوج وتسويقه بتنظيم األسواق الداخلية ودعم التسويق 
اخلارجي، عائقا لتحقيق تنمية مستدامة تعزز تطور هذا القطاع، 

 د أمهية إعادة النظر يف طبيعة التمثيليات املهنية واليتالبد أن نؤك
تثري أكثر من استفهام وتطرح رهان العقلنة والفعالية والنجاعة 
التنظيمية املهنية، مبا خيدم تنمية وتطوير القطاع، دون أن ننسى 
 هنا الوضعية الكارثية اليت يعيشها املعهد الوطين للبحث الزراعي

INRA وذلك منذ سنني. 

عليه السيد الوزير، لقد حان الوقت لتقييم شامل ملخطط املغرب و 
األخضر يف كل جوانبه، والتفكري يف نسخة جديدة تستشرف 
ل املستقبل وتتجاوز نقائص املاضي وإختالالته، واملتمثلة على سبي

املثال يف فشل سياسة التجميع يف عدد من السالسل، وكذا يف 
 .عقلنة تدبري املوارد املائية

نا نؤكد أن احلكومة تبذل جمهود كبريا من أجل تقليص الفوارق إن
اجملالية واإلجتماعية، وهو ما يقتضي تثمني التطور اإلجيايب 
لإلعتمادات املالية املخصصة لصندوق تنمية العامل القروي، 
والتشديد يف الوقت نفسه على أن حتقيق األهداف املرجوة 

رص طار من احلكامة واحليستدعي تدبري موارد هذا الصندوق يف إ
على اإلعداد والتنفيذ اجليدين والربجمة العادلة واملنصفة للربامج 
 واملشاريع املقرتحة، وتاليف اآلاثر السلبية لكثرة املتدخلني وتنوع
روافد التمويل، وهنا جيب التأكيد على أن صندوق التنمية القروية 

ها اختيارا عتبار ميكن أن يشكل أداة لتعزيز الالمركزية املتقدمة اب
إراداي لبالدان، ذلك أنه ميكن من خالل هذا الصندوق حتقيق 
التوجهات الكربى اليت رمستها اجملالس اجلهوية، بشراكة مع كل 
الفاعلني، وهو ما سيجعله أداة انجعة تستهدف حتقيق التنمية 

 .بشكل يراعي احلاجيات ويرتب األولوايت وجيسد التكامل

وص ب منا اإلشادة ابلتوجيهات امللكية، خبصوإهنا ملناسبة تستوج
د العمل على بلورة آليات مبتكرة ملواصلة حتفيز الفالحني على املزي

من اإلخنراط يف جتمعات وتعاونيات فالحية منتجة، والعمل من 
أجل انبثاق وتقوية طبقة وسطى فالحية تشكل عامل توازن ورافعة 

وقد اتبعنا مجيعا ما تضمنته  للتنمية االقتصادية واالجتماعية،
التوجيهات امللكية، من دعوة صرحية يف تعزيز وتسهيل الولوج 
للعقار وتعبئة األراضي الفالحية اململوكة للجماعات الساللية، 
قصد إجناز املشاريع اإلستثمارية يف اجملال الفالحي، وكذا إجياد 

ليك لتشمل ماآلليات القانونية واإلدارية املالئمة لتوسيع عملية الت
بعض األراضي الفالحية البورية لفائدة ذوي احلقوق، وتسمح لنا 
احلكومة أبن ننبه إىل احلرص على أن ال تتكرر بعض األخطاء 
واإلنزالقات اليت صاحبت عملية التوزيع األراضي الفالحية 
ابملغرب، منذ عملية اإلصالح الزراعي حىت اآلن، مرورا مبختلف 

راضي صوداي وصوجيطا وما تبعها من التفويتات واألكرية أل
 .عمليات أخرى

ومن ابب احلرص عن اخنراط الربملان يف هذا الورش، فقد كان 
فريق العدالة والتنمية سباقا إىل توجيه طلب عقد لقاء مشرتك بني 
جلنة القطاعات اإلنتاجية وجلنة الداخلية واجلماعات الرتابية 

خلية، يري الفالحة والداالسكىن وسياسة املدينة، وذلك حبضور وز 
من أجل مناقشة اإلجراءات العملية املتخذة لتسهيل الولوج إىل 
األراضي الفالحية اململوكة للجماعات الساللية، والضماانت اليت 
توفرها احلكومة لينعكس إجيااب على اإلستثمار وأوضاع الفالح 
 ىالصغري واملتوسط، ومراعاة خلصوصية املناطق اجلبلية، يتوجب عل

احلكومة أن تويل عناية خاصة من خالل سياسات عمومية ترد 
 .اإلعتبار هلذه املناطق وحتقق العدالة اجملالية والتنمية اإلقتصادية

أيها السيدات والسادة، إن تنوع املتدخلني يف القطاع الغابوي 
جهة  وتكاملية داخل الوزارة املعنية من وغياب إسرتاتيجية التقاءية

وابقي القطاعات من جهة أخرى، جعل هذا القطاع يعرف حالة 
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واجلمود وزاد من تعقيد وضعيته اهلشة وخاصة وأن  من اإلرتباك
أي ضرر يلحق هبذا القطاع جيعل من الصعب تداركه وهلذا وجب 
 الاإلسراع بوضع خطة عاجلة تستهدف محاية جمالنا الغابوي حا

ومستقبال، ال ميكن هلذا القطاع أن ميشي برأسني أو أن ينجح ب 
رؤوس اللي هو القطاع الغابوي، وابلتايل التعجيل حبل هذه  0

 .اإلشكالية املعضلة يف القطاع

لقد كانت مناقشة امليزانية الفرعية املتعلقة بقطاع الفالحة والصيد 
سنة املاضية ه الالبحري داخل اللجنة فرصة للوقوف على ما مت إجناز 

، وكذا اإلكراهات والتحدايت اليت يعرفها القطاع. 8108
وارتباطا مبوضوع الصيد البحري فإننا ننوه من موقف جلنة الفالحة 
والتنمية الزراعية ابلربملان األورويب اليت أيدت جتديد االتفاق 
الزراعي مع املغرب الذي يشمل األقاليم اجلنوبية، وهذا مل يكن 

لى وال اجلهود املبذولة من طرف احلكومة والربملان املغريب عليتأتى ل
 .حد سواء

السادة والسيدات، إننا نسجل أن الصيد التقليدي والساحلي ال 
من حجم اإلنتاج الوطين، بينما  %24يزاالن يستحوذان على 

أشهر األوىل  2تبقى قيمة إنتاجهما متواضعة حيث وصلت خالل 
مقابل  %11درهم بنسبة  مليار 0.8إىل  8108من سنة 
يف جمال الصيد يف أعايل البحار، وإذ نثمن اجملهودات اليت  01.0

بذلت منذ انطالق خمطط أليوتيس خاصة يف جمال استدامة الثروة 
السمكية وتنزيل املشروع الوطين لألحياء البحرية واالستثمار يف 
 تالبىن التحية والتسويق، فإن قطاع الصيد البحري الزال يئن حت

وطئة مشاكل متفاقمة وإكراهات هيكلية تستوجب تظافر جهود  
كل القطاعات األخرى، وخاصة تلك املتداخلة معه والقريبة منه 

 :ومن هذه التحدايت

ضعف املراقبة وحمدوديتها كاما وكيفا أمام التهريب الفردي  أوال:
 واملنظم وعدم احرتام الكوطة والراحة البيولوجية؛

اك اخلرائط املدققة للمصائد حسب نوعية األمسوضع وحتيني  اثنيا:
 وذلك حلمايتها من االستنزاف وتسهيل تتبعها؛

دعم املعاهد الوطنية لألحباث البحرية..، ابإلمكاانت املادية  اثلثا:
والبشرية مع منحها مزيدا من السلط والصالحيات مبا يتماشى 

ري يف جمال الكبوأدوارها الرقابية والعلمية، ومما يؤهلها مللء الفراغ 
 البحث العلمي والتجديد واالبتكار يف قطاع الصيد البحري؛

تعزيز شروط السالمة الصحية للبحارة ومحايتهم من كل : رابعا
املخاطر املهنية وخاصة عندما يتعلق األمر ابحلماية من احلوادث 
املتكررة اليت تقع يف البحر كغرق بعض البواخر أو تيهها أو 

أو بعض احلوادث املهنية داخل البواخر أثناء االعتداء عليها 
اشتغاهلا، وحنن جنتمع اآلن فقط يف األسبوع راح ضحية هذه 

حبارة ابلشاطئ األبيض بني كلميم وسيدي إفين،  01احلوادث 
وقبل ذلك وحنن نناقش امليزانية السنة املاضية نفس الضحااي أيضا  

 كانوا مبنطقة الداخلة؛

بحرية املشروع الوطين لرتبية األحياء ال مث تشجيع ومواكبة: خامسا
وذلك ابلتسريع إلخراج كافة القوانني املنظمة له مع احلرص على 
التوزيع العادل لالستثمارات يف هذا اجملال على امتداد سواحلنا 
البحرية واستحداث مرصد وآليات خاصة لتتبع هذا املشروع حتت 

 إشراف وكالة تربية األحياء املائية..؛

 ضرورة تقييم خمطط أليوتيس الذي بلغ مداه والتفكري يف: سادسا
اسرتاتيجية مندجمة تعاجل اإلكراهات الراهنة وتستشرف متغريات 

 .املستقبل

 السيد الرئيس،

ننتقل إىل قطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية 
واالقتصاد االجتماعي، وقد بلغت مداخيل السياحة الدويل سنة 

مليار سائح وهي  0.0مليار دوالر و 0111حوايل  8102
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سنواي، وهو ما يستوجب  %0.0أرقام مرشحة للنمو بنسبة 
توفرها هذه  يتاالستعداد اجليد لتنال بالدان نصيبها من الفرص ال

السوق يف ظل التنافس الشرس، ورغم االنفتاح على أسواق جديدة 
وواعدة وخاصة السوق الصينية يعترب خطوة مهمة إىل جانب 
اجملهود املبذول من دعم النقل اجلوي اخلارجي وننوه هنا ابلتدشني 

الشك أنه سيدعم السياحة إىل  TGV الذي حصل اليوم ل
يني الدار البيضاء وطنجة، إىل أن جانب دعم القطبني اقتصاد

عرضنا السياحي ال يزال يشكو ضعفا على مستوى اجلاذبية 
والتنوع، وذلك نظرا لغياب اسرتاتيجية جديدة وخاصة بعد ان 
استنفذت خطة املغرب األزرق أغراضها وابت القطاع يف حاجة 

 .إىل مشاريع مهيكلة ونوعية تستهدف كافة الرتاب الوطين

إىل مزيد من اإللتقائية والتشاور مع  ع يف حاجةإن هذا القطا 
 القطاعات العمومية املعنية وخاصة يف جمال املآثر التارخيية والبنيات
التحتية وكذا التنسيق مع اهليئات املنتخبة يف اجلهات واألقاليم، 
لوضع برامج مشرتكة عملية؛ كما حيتاج إىل إعادة النظر يف 

لبعض املؤسسات العمومية  احلكامة ويف النموذج االقتصادي
املرتبطة ابلقطاع كالشركة املغربية للهندسة الصناعية واملكتب 
الوطين للمطارات واملكتب الوطين املغريب للسياحة وخاصة بعد 
أن تبني أن بالدان مل جنح يف حتقيق األهداف املسطرة يف عقد 

، حيث مل تتمكن بالدان من أن 8181الربانمج الوطين لرؤية 
ضمن الوجهة العاملية للعشرين األوىل الوجهات العاملية تكون 

مليون سائح كما كان متوقعا وال حتقيق  81العشرين، ومل تبلغ 
 .مليار درهم كعائدات من العملة الصعبة 001

ولإلشارة فقد ابدر فريق العدالة والتنمية منذ أزيد من سنة إىل 
سياحة زير الالدعوة النعقاد جلنة القطاعات اإلنتاجية حبضور و 

 ملناقشة التدبري املايل للشركة املغربية للهندسة السياحية، والوقوف
 .على مدى حتقيقها لألهداف املرسومة هلا

السيدات والسادة، من املعلوم أن قطاع الصناعة التقليدية يشّغل 
مليون صانع وصانعة، وقد تطورت معامالته ليصل  8.4حوايل 
مليار درهم سنة  88.41إىل  8101مليار درهم سنة  01

، بينما ال زلنا ننتظر الدراسة ملعرفة مؤشرات سنيت 8100
 .8108و 8102، 8101

وإهنا ملناسبة ساحنة للتنويه مبجهودات كتابة الدولة يف الصناعة 
التقليدية واالقتصاد اإلجتماعي، وخاصة فيما يتعلق حبرصها على 

خلي واخلارجي،  اتثمني املنتوج املغريب وتسويقه على املستوى الد
كما نثمن رؤية القطاع القائمة على اإلستثمار ما توفره التقنيات 
احلديثة، وإن كانت واعدة يف هذا اجملال لالرتقاء ابلوضع 

 :التقليدي، ويف هذا السياق نسجل ما يلي

املتعلق  01.10ضرورة اإلسراع إبخراج مشروع قانون إطار  -
 ابإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين؛

اخلاصة ابلصناعة التقليدية قبل  8100رورة تقييم رؤية ض -
إعالن طلب العروض للدخول يف الدراسة إلعداد إسرتاتيجية 

 ؛8181-8101

وضع خطة حلماية احلرف املهددة ابإلنقراض واحلد من املنافسة  -
غري املتكافئة احلاجة إىل أن جنعل من الصناعة التقليدية عمل 

 وجعله من وجهة مطلوبة؛ جذب لتقوية العرض السياحي

يف جمال قطاع الصناعة واإلستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي، 
إننا نشيد ابلنتائج احملققة على هذا املستوى، وإن املقام يفرض 
علينا اإلنتباه إىل جمال آخر ال يقل أمهية ويتعلق األمر ابإلقتصاد 

ذكاء واحلزم لاملعريف والتكنولوجي املرتكز على الصبيب العايل من ا
املعريف، الذي ابت يطلق عليه إسم الثورة الرابعة والذي مكن 
شركات عاملية أتسست حديثا من حتقيق مراتب متقدمة على 
الصعيد العاملي على مستوى حجم رؤوس األموال، ونشيد هنا 

 .الذي حصل عليه املغرب دون بيزنيس ابلتقدم احلاصل يف
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إن فريق العدالة يثمن اجملهودات املبذولة للنهوض ابلقطاع 
الصناعي والنجاح يف جلب اإلستثمارات الضخمة كانت ابألمس 
القريب مستعصية على املغرب كقطاع السيارات والطائرات، فإنه 
أيضا يثري اإلنتباه إىل ضرورة اإلهتمام مبجاالت صناعية أخرى 

 ب العاملية، ولقد حصنمستفيدين يف هذا القطاع من التجار 
من جاذبية  8112منذ انطالقته سنة  TD خمطط إقالع

وتنافسية القطاع الصناعي ببالدان والذي تعزز مبخطط التسريع 
الصناعي، أما فيما يتعلق بقطاع التجارة فإننا نؤكد على ما يلي: 
مسامهته و.. البد ولكن البد من وضع خطة مدروسة يف هذا 

اف حمددة لتطوير القطاع مبا خيدم املنتج القطاع للتجارة أبهد
واملستهلك على حد سواء والعمل على حلحلة بعض 
اإلشكاليات املزمنة ابلقطاع، كالقطاع الغري مهيكل وتوحيد قوانني 
وهيئات محاية املستهلك وخاصة االستهالك وكذا تفعيل املنافسة 

 ومحاية التجار ومحاية السلسلة التجارية؛

أما فيما يتعلق آبخر نقطة اإلقتصاد الرقمي، فإننا نثمن ما مت 
حتقيقه من منجزات وخاصة إحداث وكالة التنمية الرقمية قانون 

كما أنمل مبزيد من التشجيعات لإلستثمارات يف هذا   01.10
اجملال الذي ال يتطلب رؤوس أموال ابهضة، بل فقط استثمار 

وفري وحماربة هجرة األدمغة وت اخلربة الوطنية والكفاءات املغربية
الفضاءات املناسبة واملشجعة، وأان الزلت أحلم يف هذا اجملال 

ة شكرا على انتباهكم والسالم عليكم ورمح ،الرقمي بتنمية تنمية
 .هللا

 :الرئيسالسيد 

املتدخل الثالث واألخري السيد النائب حممد مرزوقن أمتىن أن تكون 
 .رقميا، تفضل السيد النائب

 :مرزوقنائب السيد حممد ال

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لعدالة فريق ا يشرفين أن أتناول الكلمة أمام جملسكم املوقر إسم
والتنمية ملناقشة التدابري واإلجراءات اليت جاءت يف امليزانيات 
الفرعية لكل من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزارة 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، وذلك يف إطار مشروع قانون 

، وهي حلظة دستورية ابمتياز لنواب األمة 8102املالية لسنة 
وقوف على ما حققته بالدان من اإلجنازات املهمة يف خمتلف لل

اجملاالت ومن بينها ما يتعلق ابلبنيات التحتية ومساءلة السياسة 
العمومية ومدى جناعتها وانعكاساهتا احلقيقية على املواطن، يف 
إطار التجاوب مع الرهاانت اجملتمعية واالنتظارات الشعبية 

ع حنة لإلطالع على تقدم املشارياملتنامية، وهي كذلك فرصة سا
ونسبة إجنازها وما يطرحه مشروع القانون احلايل من تدابري 

-8101انسجاما مع ما مت اإللتزام به يف الربانمج احلكومي 
8180. 

 السيد الرئيس احملرتم،

تتميز القطاعات اليت حنن بصدد مناقشتها بتعدد اخلدمات 
الضرورية  فاع اإلستثماراتالعمومية اليت توفرها للمواطنني، وابرت

إلنشاء البنيات وتطوير اخلدمات والتقاطع مع عدة برامج تنموية 
اتبعة لقطاعات أخرى، وهبذه املناسبة نود أن نثمن عاليا 
ابجملهودات اجلبارة اليت تبذهلا الوزاراتن واملؤسسات واملقاوالت 
العمومية التابعة هلا، سواء تعلق األمر ابإلصالح املؤسسايت 
والتشريعي أو من حيث مواصلة األوراش اهليكلية الكربى، أو من 
خالل املؤشرات املقدمة لنا يف اللجنة أو ما نلمسه يف يف الواقع 
من إجنازات، ولست مبالغا وبعيدا عن لغة التبخيس والتيئيس إذا 
قلت أبن حيق لبالدان أن تفتخر لكوهنا تتوفر على سياسة عمومية 
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داف يف جمال البنيات األساسية، ترتكز على واضحة املعامل واأله
إسرتاتيجيات وبرامج متعددة السنوات غالبا ما تكون عابرة للزمن 

 .احلكومي

وابملناسبة نسجل وابرتياح وفاء حكومة األستاذ عبد اإلله بنكريان 
والدكتور سعد الدين العثماين وذلك ابالستمرار يف إجناز 

ة ووضع برامج مستقبلي السياسات العمومية املسطرة من قبل
جديدة والشروع يف تنزيلها يف أرض الواقع، وهذا العمل الرتاكمي 
عرب احلكومات املتعاقبة هو الذي أهل وكّون املقاولة املغربية وطّور 
اخلربة الوطنية لدى مكاتب الدراسات، حيث أن معظم املشاريع 
تنجز بواسطة شركات وطنية، وإسهاما منا يف إغناء نقاش 

يزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية نستعرض بعضا من امل
مالحظاتنا واقرتاحاتنا مع العلم أن أعضاء فريقنا أدلوا بعشرات 
 .منها خالل أشغال اللجنة، ويف املتسع واحلّيز الزمين الذي بقي

أقول ال خيفى عليكم أيها السيدات والسادة، أن وزارة التجهيز 
 ت وال تزال بني أهم الفاعلنيوالنقل واللوجيستيك واملاء كان

اإلقتصاديني للبالد، حيث تساهم يف اإلقالع التنموي للمملكة 
من خالل إسرتاتيجية استباقية اليت تنفذها يف إطار مهامها، 

يضة أو عناوينها العر  وسياسة بالدان يف جمال البنيات التحتية
كلم،   0811ألف كلم، الطرق السيارة  08مفرداهتا هي الطرق 

ميناءا جتاراي وميناء الداخلة وحده املسجل  00ميناءا مبا فيها  41
ماليري مليزانية الدولة، إىل آخره  01واملربمج يف امليزانية سيكلف 

 سدا كبريا سياسة مائية متميزة، 041من األرقام 

 السيد الرئيس احملرتم،

أييت مشروع قانون املالية هلذه السنة ليدعم هذه السياسة وخيصص 
مليار درهم للتجهيز، أي ما يعادل مخس  02ثمار أزيد من لإلست

مليار وهذا جمهود 195  اإلستثمار العمومي والذي يبلغ
استثماري مقدر، ولكن نوّد ابملناسبة إاثرة بعض املالحظات بقدر 

ما تكمن التحدايت واإلكراهات يف توسيع اخلدمات الوزارة 
لتحقيق العدالة اجملالية بقدر ما تكمن يف محاية وصيانة رصيد 
يت البنية التحتية، ضرورة حتقيق اإللتقائية بني خمتلف القطاعات ال

عليها الوزارة من جهة ومع القطاعات احلكومية األخرى تشرف 
 من جهة أخرى؛

املالحظة الرابعة: الفعالية يف اخلدمات العامة والنجاعة التقنية 
واملالية خصوصا حني يتعلق األمر ابالعتمادات املخولة من طرف 
الوزارة للحساابت اخلصوصية أو املؤسسات العمومية، جمهودات 

ة نثمن ن حوادث السري حتتاج إىل تنويه، وابملناسبالوزارة للتقليص م
ية مبادرة الوزارة جبميع مكوانهتا للمبادرة اإلستباقية واملقاربة التفاعل

اليت هنجتها مع اإلضراابت األخرية يف قطاع النقل واإلستجابة ولو 
جزئيا ملهنيي القطاع، ولكننا نتساءل أيها السادة والسيدات 

يلة أن هل التدابري اليت اختذهتا الوزارة كفالنواب، يف نفس الوقت 
ال تتكرر هكذا تظاهرات وما هي التدابري املستقبلية واهليكلية 

 لكي يطوى هذا املشكل بصورة هنائية؟

ويف قطاع املاء أصبح من األمهية مبكان تنفيذ وتنزيل مقتضيات 
املخطط الوطين للماء ومن مت املخططات اجلهوية لألحواض 

يف قطاع الطاقة واملعادن لست يف غىن أن أقول أن هذا  املائية؛أما
القطاع يعترب من أهم روافد اإلقتصاد الوطين، مؤشرات معربة ودالة 
يف جمال الطاقة، حيث مت بلوغ نسبة مهمة من األهداف املسطرة 
للسياسة الطاقية ببالدان، حيث مت أتمني اإلمدادات الطاقية والتزود 

املتجددة يف املنظومة الطاقية، حيث  ابلطاقة وإدماج الطاقات
يف حني أن القدرة اإلنتاجية ال  %00القدرة املنشأة حاليا تصل 

من الكهربة القروية إىل غريها  22.00، بلوغ نسبة %01تتعدى 
من املؤشرات اإلجيابية، ولكن يف املقابل تبقى التبعية الطاقية 

التحدايت من  %24لبالدان ابخلارج بنسبة عالية جدا تقريبا 
الكربى الواجب رفعها، ولذا وجب إيالء عناية كبرية لتكثيف 
التنقيب على البرتول والغاز إعداد خريطة طريق لتطوير الغاز، 
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إيالء الكثري من التدابري مت اقرتاحها وال جيب أن حسن إستعمال 
ما لدينا وترشيد اإلستهالك يعّد كذلك احتياطا مهما، وهلذا 

لعب عيل اإلسرتاتيجية الوطنية الطاقية وأن تنطلب من احلكومة تف
اإلدارة دوراملثالية والقدوة فيها، والبّد أن نذكر كذلك نذّكر ابلدور 
الرائد الذي ميكن أن يلعبه املغرب اجتاه البعد اإلفريقي لإلستثمار 

 .يف الطاقة كصلة وصل بني الشمال واجلنوب

الة والتنمية ريق العدوأخريا يف هذا اجملال ال يفوتنا أن جنّدد يف ف
أتكيدان وحرصنا على ضرورة تنزيل توصيات جلنة تقصي احلقائق 
حول املخاوف حول احملروقات، خصوصا ما يتعلق بتسقيف 
األسعار ارتباطا مع تركيبة األمثان ومراقبة هامش الربح، ألن ما 
يهم املواطن هو السعر يف احملطة وحنن ال نزايد سياسيا، وال ننافق 

 .الباب بل نطالب بتطبيق التوصيات حرفيا يف هذا

 .السيدات والسادة النواب، نظرا لضيق الوقت أختم وأقول أمام
أما وقد انطلق الرباق، ونعلم مجيعا احلمولة والدالالت هلذه 
التسمية اليت أطلقها صاحب اجلاللة، نصره هللا، على هذا اخلط 
الفائق السرعة، أملنا أن يسري قطاران التنموي منسجما مع سرعة 
الرباق لتحقيق الرقي واإلزدهار لبالدان، والسالم عليكم ورمحة هللا 

 .تعاىل وبركاته

 :يد الرئيسالس

شكرا، منر اآلن إىل فريق األصالة واملعاصرة إبعطاء الكلمة للسيدة 
 .النائبة مرمي واحساة، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مرمي واحساة

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 أتيت هذه املداخلة يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة
املالية والتنمية اإلقتصادية، لألسف نالحظ غياب رئيس احلكومة، 
والوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف ابلشؤون العامة، 
لذلك مل نناقش امليزانيات الفرعية اخلاصة هبم، وسنسلمها للسيد 

اصة أبتدئ مداخليت مبناقشة امليزانية الفرعية اخلالرئيس فقط، وس
ابملندوبية السامية للتخطيط، ألن ما ميكن لينا إال نعتزو هباذ 
املؤسسة اللي كنعتربوها صمام األمان، مالك تتضحك؟ اللي  
كنعتربوها صمام األمان هلذا اجملتمع، وكنغتنمو املناسبة ألشيد 

حمدودية  دوبية على الرغم منابجملهودات القيمة اليت تقوم هبا املن
مواردها، ويف احلقيقة تصدمنا منني مت التقليص اإلعتمادات 

، وما لقينا 8102املخصصة للموظفني برسم السنة املالية لسنة 
ليها حىت شي تفسري إال يف حساسية اجلهة املسؤولة عن تدبري 
 ةامليزانيات اجتاه تقارير هاذ املؤسسة، واللي كتقوم على أسس علمي

وموضوعية بعيدا عن أي حماابة ألي جهة سياسية، أما السؤال 
املطروح فهاذ اإلطار واش كتفاعل احلكومة مع ما يصدر عن 

 املندوبية السامية؟ واش كتستفذ من التوصيات اللي كتقدمها؟

وهباذ املناسبة أيضا، أرغب يف التأكيد على أن الثقة هي جوهر 
املبالغة  ري املستساء بل ليس منالعملية السياسية، لذلك فإنه من غ

يف شيء إن قلنا أبنه من املخاطرة ابملصلحة الوطنية التشكيك يف 
مصداقية وتقارير هاذ املؤسسة الدستورية للحكامة، حيث إن 
مناهج اشتغاهلا تتمتع بتقدير خاص على الصعيدين الوطين 
والدويل، وتستمد قوهتا وحمددات استمراريتها من احلرص 

ية اتمة على إخضاع مجيع أعماهلا من معايري دولية، ابستقالل
وخالصة القول هي أن الثقة جزء من عمل التقييم السياسي لألداء 
احلكومي، ويف ذات السياق نثمن كذلك اجملهودات اليت ما فتئ 
 يبذهلا اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي يف ما يرتبط ابآلراء

بتحليل  هبا، واللي هي أيضا متعلقةوالتقارير والدراسات اليت يقوم 
الظرفية وأهنا كتتبع السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية الوطنية 
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واجلهوية واإلنعكاسات دايهلا كذلك، وكذلك تسيري وتدعيم 
آليات التشاور والتعاون بني الفرقاء اإلقتصاديني واإلجتماعيني 

أهنا  و فضال عن املسامهة يف بلورة واحد امليثاق اإلجتماعي، 
كتحاول أهنا تقدم مقرتحات يف خمتلف امليادين املرتبطة ابألنشطة 

دلوها يف ب اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، انهيك عن اإلدالء
التوجهات العامة لإلقتصاد الوطين والتنمية املستدامة، ويف مجيع 

 اهتمامها مثل تنزيل ورش القضااي األخرى ذات الصلة مبجاالت
عامة قدمة وتقدمي تصوراهتا فيما يتعلق ابلتوجيهات الاجلهوية املت

ية لإلقتصاد الوطين والتنمية املستدامة، واملسألة تتعلق كذلك ابمليزان
دالنقط، أوهلا أبن  0الفرعية جمللس النواب غادي الناقش فقط 

جملس النواب واحد القرار ابلتشهري جبميع السيدات والسادة 
ولكن  لسات بدون عذر غري مقبول،النواب اللي كيتغيبوا على اجل

ما خذينا حىت شي إجراء ضد احلكومة اللي دائما كتغيب والدليل 
ووزيرين مها  8102هو احنا اليوم كناقشوا مشروع املالية دايل 

اللي حاضرين، كأن املسألة تعين فقط الربملان والوزير اإلقتصاد 
هلذا؛ اثنيا  أسفواملالية والوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان، نت

هو أن احلكومة السيد الوزير أن احلكومة ما كيتجاوبش يف اآلجال 
املعقولة، األسئلة الكتابية اللي كنطرحوها، وهذا كيوضعنا يف واحد 
اإلشكال كبري مع املواطنني واللي ما كيتقبلوش أبن فعال انتوما 
اللي ما كتجوبوش على األسئلة اللي كنقدموها وهادي 

هم ، السيد الوزير ألن املواطنني كيتسناوان ابش جنيبو ليمسؤوليتكم
أجوبة عل األسئلة اللي كنقدموها ألن هادي مشاكل املواطنني 
واحنا هنا كنرتافعوا على املشاكل دايهلم إيال ما قدمتوش لينا انتوما 
األجوبة شكون اللي غيقدمها؛ كذلك النقطة الثالثة هو أن أعضاء 

ات والسادة النواب املنتمني للمعارضة  اجمللس وال سيما السيد
كيعانيو من مشاكل عديدة مثل أنكم كتستاهنوا بنا السيد الوزير،  
كتستاهنوا بنا، ما كتستاجبوش مع طلبات اللقاء معكم احنا ما  
كنجيوش ابش أننا نقدموا انقشوا معكم مسائل شخصية ال، حنا  

نجيبو ، ككنجيبوا مشاكل دايل الدوائر احمللية اللي كنمثلوها
مشاكل حقيقية، كنحاولوا حنلوها معاكم بطريقة مباشرة، ما 
سقناش أننا جنيو هنا داخل هاد القاعة وأننا نديروا واحد املسرحية 
وال أننا نديروا املزايدة السياسي ال، كنجيبو ليكم ملفات حقيقية 
دايل املواطنني، دايل الساكنة اللي يف األعماق دايل اجلبال، اللي 

قرى، اللي يف األقاليم اللي كنمثلوها، ابش أنكم تفاعلوا يف ال
 .معاان

كذلك غادي ندوز للميزانية الفرعية لوزارة اإلقتصاد واملالية، 
وكنغتنم هاد الفرصة ابش نشيد ابملوارد البشرية هلاد الوزارة اللي  
كنعتربوهم مفخرة هلاد الوطن، وكنتمناو أهنا تكون مبثابة القاطرة 

املساعدة يف إعداد امليزانيات ابلنسبة للقطاعات  اليت متد يد
األخرى خاصة أن بالدان منخرطة يف مسلسل الالمتركز اإلداري 
يف أفق ترمجة اجلهوية املتقدمة إىل الواقع، األمر الذي حيتم إىل 
املزيد من اإلهتمام ابلعنصر البشري الذي سيقع على عاتقه التنزيل 

 العاملني فكري يف حتفيز املوظفنيالعملي هلذا املسلسل وذلك ابلت
يف اجلهات والعماالت واألقاليم؛ إيال كان اهلدف السيد الوزير  
كيجمعنا اليوم هنا كأغلبية ومعارضة هو جناعة وفعالية القانون 
املايل فعلى احلكومة أنكم تفاعلوا مع املقرتح دايلنا وأنكم متددوا 

اجلمارك  ومدونةيف املدة املخصصة للمناقشة وتبسيط التقارير 
والضرائب واحلساابت اخلصوصية، ألن ملي كتعرض علينا  

كنبدوا فيها   من الواثئق والتقارير اللي كتعرض علينا رزم كبرية ثقيلة
جمهود كبري ابش أننا حناولوا أننا ولو إبمكاانتنا املتواضعة الن احنا 
يف جملس النواب ما عندانش إمكاانت كبرية كربملانيني، أتكلم  

ملانيني وكنحالوا مبجهودات أننا حناولوا إجناح مشروع قانون كرب 
 .املالية

وكذلك أغتنم هذه الفرصة أيضا إلاثرة بعض النقط اللي كتحظى 
إبهتمام كبري من لدن املواطنني واملواطنات من قبيل العقار 
العمومي واللي كنا امسعنا عليه بزاف، ولكن حيتاج جرأة كثرية يف 
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فري ة، ألن ما ميكنش يكون شي استثمار بدون تو التنفيذ والشفافي
الوعاء العقاري الذي حنتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهذا 
يتطلب منا أوال تصفية ملك الدولة ومراعاة حقوق املواطنني 
وتبسيط مساطر التملك من أجل خلق دينامية اقتصادية وترسي  

العقار  اء مسحالعدالة الضريبية، فلما ال تفكر احلكومة يف إجر 
الضرييب الذي سيؤدي خدمات للمواطنني؟ انهيك عن حتنا 
احلكومة على بذل قصارى جهودها لتصفية الباقي استخالصه، 

طلب منا أن نلخص املداخالت،  ألن غادي نكتفي هباد القدر
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، دائما يف إطار مداخلة فريق األصالة 
 .واملعاصرة، الكلمة للسيد النائب إدريس أوقمين

 :النائب السيد إدريس أوقمين

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران احملرتمان،

 مني،السيدات والسادة النواب احملرت 

كان بودي أن أتدخل إبسم فريق األصالة واملعاصرة فيما خيص 
، منها قطاع الفالحة وما بعده، وقطاع الصناعة تثالثة قطاعا

وما بعدها، وقطاع السياحة وما بعدها. ولكن لألسف، أقول 
لألسف أن كل هذه الوزارات، يف كل الوزارة عندها على األقل 

من كتاب الدولة، كانوا من املفروض على األقل إيال كان  إثنان
السادة الوزراء ما بغاوش يعطيو االهتمام هلاد اجمللس املوقر ابش 
حيضرو، ابش يتصنتو لينا، على األقل احلضور دايل السادة كتاب 
الدولة ابش يبلغو للسادة الوزراء الكبار الشي اللي كيتقال هنا. 

نه الوزراء اللي بغيناهم يتصنتو لنا ما  أقول مع األسف، مادام أ

كاينينش. الكلمة دايل موجدينها وما غاديش نلقيوها وغادي 
 .نكتفي أنين نعطيها لك السيد الرئيس

 )مسلمة للرائسة(: النائب السيد إدريس أوقمينمداخلة 

 ر وأنه ال ميكنيناألخضالسيد الوزير، تكلمتم عن املخطط    
 ة ولكنإجيابينتائج  ولكن هناكالقول أن هذا املخطط غري منتج 

 جيب علينا اليوم وعلى احلكومة أن جند ما هو املشكل؟ 

فالعامل القروي والعامل اجلبلي مل حيظى هبذه النتائج والدليل    
على ذلك هو اهلجرة القروية إىل املدينة الزالت قائمة، وأظن أن 

هذا مشكل احلكومة وليس املخطط األخضر وحده، ألن 
احلكومة من واجبها  توفري الظروف املالئمة يف العامل القروي 

 تكاملة ومتكافئة.واجلبلي، وأن تكون هناك سياسة م

ابلنسبة لليد العاملة يف الوسط القروي السيد الوزير أعطيتم   
قروي، تشرة يف العامل الالعديد من األرقام ولكن البطالة الزالت من

احلكومة االهتمام ابلتشغيل والصحة والتعليم يف  وجيب على
 العامل القروي.

ن رضى ماملالحظ اليوم رغم النتائج اإلجيابية، هناك عدم   
 طرف الساكنة وجيب معرفة السبب وفتح حوار ملعرفة األسباب.

فاإلنتاج السيد الوزير موجود ولكن هناك إشكالية التسويق،    
 جيب أن تكون سياسة التسويق أولوية لكن مادام املنتوج متوفراً.

السيد الوزير، ابلنسبة للعدالة اجملالية جيب االهتمام ابجملال   
، ألن الضيعات الكربى استفادت مبا فيه القروي واجلبلي

الكفاية، ابملقابل جيب أن نتجه للفالح الصغري، وهنا نصبح 
 وهنا ،أمام مشكل أخر: اإلرث واملرياث أو تفريق الضيعات
 نقرتح تشجيع التعاونيات وأن تدعم من طرف الدولة.

 ابلنسبة للفالحة املعيشية هناك مشاكل الرتحال ،السيد الوزير   
ألن العشب غري موجود، فهل الوزارة لديها منهج معني حلل 
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هذا اإلشكال وتوفري العلف يف املناطق أم على الفالحني املعاانة 
 من ظلم الطبيعة وجتاهل احلكومة؟

النقطة األخرية متعلقة ابملياه والغاابت،                          
الحظ ازدواجية يف تسيري هذا القطاع، ألن هناك مشكل كبري ن

يف العنصر البشري احمللي، ألن حراس الغابة احملليني يلعبون دور 
مهم يف محاية الغاابت مسامهة يف تشغيل اليد العاملة يف العامل 

 القروي.

 إدريس أوقمين )فريق االصالة واملعاصرة(:

 الن عن برانمج مناخ األعمالعاإلالسيدة الوزيرة، نعيش اليوم    
واالستثمار، وأريد أن أهنئكم كحكومة وحنن كمعارضة وأغلبية 

عامليا  11النقط التسعة، ألن بالدان تصدرت  التصدير  رحبناألننا 
يف املناخ األعمال واالستثمار، وال أحد ينكر جمهودات التجارة 

دل ا املعهذ سوانعكايف التشغيل وحتقيق معدل مهم يف النمو 
املة منظومة ش العلة يف غياب أن نالحظأننا على التشغيل، إال 

 .بني قطاع الفالحة والصناعة 

 االقتصادي للمغرب ستحافظ االنفتاحالسيدة الوزيرة، إزاء    
الشركات الكربى على قدرهتا على التصدير، وهناك مقاوالت 

هبا إىل اإلغالق،  تؤد سوف تعرف صعوابت كبرية ميكن أن
 ،ةمساعدة الدول تاجومقاوالت حت

الريع االقتصادي، ووضع  تعاين منوهناك عدة مشاكل ، حيث  
جمموعة من العراقيل أمام املستثمرين، ابإلضافة إىل سيطرة بعض 

 اللوبيات على قطاعات صناعية.

النسيج الصناعي مبناطق دون أخرى،  الوزيرة، يتمركزالسيدة    
طق، وكما هو معلوم أن البوادي النعدام الدينامية بعدة منا

ن ألهنا مل تستفد م االحتجاجاتقاع يأصبحت تعيش على إ
 .ةاجملاليالعدالة و  توزيع الاملشاريع التنموية يف جمال الصناعة النعدام 

 _  إدريس أوقمين)فريق االصالة واملعاصرة(:

 دماتخلالسيد الوزير، نالحظ أن هناك مشكال يتعلق اب   
د اخلروج ال جيد أمامه عنفهو ، أمهها النقل والتنقل، للسائح املقدمة

 واالحتيال. إال االبتزاز بل سائقني مههم وسائل النقل،

 ،ا، ولكن احلكومة برمتهةاملسؤوليوليست وزارة السياحة وحدها 
  ال توجد خدمات ممأسسة. ألنه

مثال، أنه يف بعض املطارات الدولية، جتد موزعا إلكرتونيا  ونذكر  
 يعطيك تذكرة احلافلة ابجملان داخل املدينة. 

إن السائح القادم إىل املغرب ال يقبل وضعية خروجه من املطار 
 ملواجهة اجملهول على مستوى النقل.

السيد الوزير، إذا كنتم تتوفرون على دراسة تكشف عدد السياح   
اروا املغرب ألول مرة وهل عادوا إليه أو انقطعوا، أي الذين ز 

السياح احلقيقيون الذين أرادوا اكتشاف املغرب واالستمتاع 
 بطبيعته.

أما خبصوص النقل اجلوي، هناك حتسن بدأ يظهر من خالل   
شركة تعمل يف امليدان، وهذا  0011عدد من الطائرات اليت تضم 

لشركات ختل ابلنظام مشجع، ولكن مع األسف أن بعض ا ءشي
 الذي تعمل به.

السيد الوزير، سوف نشري لقطاع الصناعة التقليدية نالحظ أن    
 أمهية هلذا القطاع، حيث أن ميزانية يال تعطالسياسة احلكومية 

 الصناعة التقليدية ال تتغري ابلرغم من التحدايت الكربى واملتجددة
 بعني االعتبار.  كما مل أتخذ احلكومة هذا األمر  ،هلذا القطاع

السيد الوزير، مبدأ الشراكة الذي تعتمده الوزارة غري كاف،     
أن  على احلكومة، ألن منطق الشراكة يلعب دورا تكميليا فقط

متد الوزارة املعنية ابإلمكاانت املادية الكافية للنهوض هبذا القطاع 
ه من املغاربة وهذا أمر ل 0/1احليوي يف بالدان، ابعتباره يشغل 
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أمهيته ويساهم بشكل مباشر وغري مباشر يف النهوض ابقتصاد 
 البالد.

السيد الوزير، مشكل احلكومة هو أهنا ال زالت تتعامل مع      
هذا القطاع بشكل تقليدي، ومل تشجع هذا القطاع ألن يكون 
جمددا يف إنتاجه مما يتماشى مع العصر والذوق،لذلك اقرتح السيد 

 سياحة التقليدية وجتاوز األدوات واألشكالالوزير، عصرنة قطاع ال
املتجاوزة، واستعمال مواد وتقنيات تنافس املنتوجات اخلارجية مبا 

مر على التكوين املست أحثحيافظ على أصالة املنتوج، وهنا 
اخلاص هبذا القطاع، وهذا يتطلب اعتمادات مالية إضافية، السيد 

نعها الصانع الوزير، هناك مواد مثل الطاجني والقسرية يص
التقليدي ولكن القليل من يتوجه إىل هذا النوع من املواد، ألهنا 
مواد ال تساير العصر، يف هذا الصدد، أن احلكومة عليها أن 
تعطي دعما مباشرا أو غري مباشر للصانع التقليدي، كما أنه يتعني 
عليها وضع دراسة داخلية وخارجية ملنتوجاهتا حىت تعمل على 

 التقليدي. تقوية الصانع

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، املتدخل الثالث واألخري السيد النائب حممد 
 .غياث

 :النائب السيد حممد غياث

 السيد الرئيس،

 الوزيرين،السيدين 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

املعنيني معنا اليوم، ورأفة  راءاحتجاجا على عدم تواجد الوز 
بزمالئي زمياليت النائبات، سأكتفي املداخلة نعطيها للسيد 

 .الرئيس، وشكرا

 ث )مسلمة للرائسة(:السيد حممد غيا النائبمداخلة 

 حول امليزانيات الفرعية التابعة للجنة ورقة 
 البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة 

 
 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

 قطاع الطرق:  
.. .تشكو من خصاص مهول الوطنية ال تزال الشبكة الطرقيةـ 

حبيث يالحظ غياب العدالة اجملالية بني جهات اململكة )هناك 
رقية بسيطة ط العديد من املناطق املعزولة اليت حتتاج إىل مسالك

ألمر ا ميكن أن تربطها مبحيطها من دون أن جتد آذاان صاغية(،
 الذي يؤدي إىل غياب التوازن االجتماعي. 

 جودةاملو  أمر هذه البنية التحتيةانهيك عن افتضاح       
)التشقق والتلف الذي تعاين من بعض الطرق، هتاوي بعض 
القناطر( ال سيما خالل فصل الشتاء أثناء التساقطات املطرية 

ولعل هذا ما جيعل مقولة "املغرب النافع وغري النافع" ما  ؛الغزيرة
 .إىل يومنا هذا تزال سارية املفعول

يف الوقت الذي كنا نظن  حلديدية:تقوية خطوط السكك اـ 
 فيه أبن بالدان قد قطعت أشواطا مهمة للغاية يف هذا اجملال

(TGV)فإن حادثة بوقنادل األخرية كشفت عن ضعف ، 
أشغال الصيانة وإعادة )مهول يف الشبكة السككية الوطنية 

 (.التأهيل ومواصلة بناء جمموعة من احملطات وأتهيلها
 للقطار يف املدن الكربى أبغلفة مالية كبريةإن إنشاء حمطات ـ 

ساب على ح ال ينبغي أن يتم ولكن ذلك ،أمر مهم يف حد ذاته
جهات كثرية يف حاجة ماسة إىل السكك احلديدية وما تتيحه 

أن تساهم السكك  هومن نقل شعيب اجتماعي، فطموحنا 
 احلديدية يف فك العزلة عن مناطق شاسعة ببالدان وتساهم يف

  عجلة التنمية هبا. حتريك
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ـ ال جيب أن ننسى أبن تطوير الشبكة الطرقية هي الوسيلة 
واخلطوة األوىل جللب الفعالة لفك العزلة عن أي منطقة، 

 االستثمار إليها وتنميتها.
إن اإلكراهات والتحدايت بقدر ما تكمن يف توسيع خدمات ـ 

  ؛الوزارة لتحقيق العدالة اجملالية بقدر ما حتتاج
إىل محاية وصيانة رصيد البنيات التحتية املنشأة من طرق  :أوال

 .وموانئ وأجهزة الرصد املناخيوسدود 
اعتماد رؤية شاملة ومتكاملة بني خمتلف القطاعات  اثنيا: 

االلتقائية الداخلية، وااللتقائية مع ) اليت تشرفون عليها
 .القطاعات األخرى(

يتعلق  حنيخصوصا  ،فعالية اخلدمات العامة والنجاعة اثلثا: 
من طرف الوزارة إىل احلساابت  األمر ابالعتمادات املخولة

     اخلصوصية للمؤسسات العمومية.
االت وجم املخصصة لوزارتكم ن توزيع االعتمادات الكبريةـ إ

ال يزال بعيدا عن العدالة اجملالية واالجتماعية  ،االستفادة منها
 من املناطق واجلماعات الزالت تعيش فكثرياليت نطمح إليها، 

، جدا القليل النزر عزلة وال يصلها من هذه االعتمادات إال
خاصة وأن مشاريع التنمية والبنيات التحتية أتخرت يف هذه 

        .من الزمن املناطق لعقود
 قطاع النقل الطرقي: 

االحتجاجات واإلضراابت األخرية لسائقي وأرابب ـ 
، تشكل دليال واضحا ابلعديد من مناطق اململكة الشاحنات

 وي ابلنسبةعلى املشاكل املرتاكمة داخل هذا القطاع احلي
تساءل بصوت املواطن املغريب نوهنا  ؛للمواطنني واملواطنات

ابري هل التدفاإلضراب األخري،  جراءبنار الغالء  اكتوىالذي 
ضراابت؟ إلتكرار مثل هذه االيت اختذهتا وزارتكم كفيلة بعدم 

بصفة  لطي هذا املشكل املستقبلية وما هي التدابري اهليكلية
  هنائية؟

 آالمو على الدولة أن تنصت ملتطلبات لذلك نقول، إنه        
حتضان وآمال املتظاهرين وأن تتفاعل معها مبنطق اإلنصات واال

والتفهم والتحاور وإعمال املقاربة التشاركية يف حبث وإجياد 
 احللول املمكنة. 

نطالب  ،الشكاايت املتعلقة ابلنقل املزدوج تراكم ابلنظر إىل ـ
 إبعادة النظر يف دفرت التحمالت.

لية وتبين ابملناطق اجلبدعم حظرية الدولة آبليات إزاحة الثلوج  ـ
 .والتدخل السريعسرتاتيجية القرب ا
  اجملتمع. شرائح كافةأن يشمل احلوار االجتماعي   جيب ـ
 ،ابلرجوع إىل برانمج عمل وزارتكم فيما يتعلق ابلطرق السيارةـ 

 د، حيثجدي أي طريق سيار يتبني لنا أن مل تعمدوا إىل إحداث
  طرق السيارة.التقوية الرصيد احلايل من اكتفيتم ب

ختدم  مشاريع حنو أحياان إن بعض اختيارات احلكومة تتجه ـ
اليت  الطرق السيارة وحيضران هنا مثالابلدرجة األوىل،  الواجهة

بعض ل لنسبةابحتتاج يف نظران إىل تقييم دقيق وحتديد اجلدوى 
سريعة  اطرقا وطنية أو طرق ظلمن األجدى أن ت كاناملقاطع اليت  

يكون مثل هذا االختيار هو  سيارة، وقد اطرقأن تغدو بدل 
أدى إىل إثقال كاهل الشركة الوطنية للطرق السيارة بديون  الذي

             مليار درهم. 41تقارب 
 :قطاع املوانئ  
ال تزال املوانئ املغربية تعاين من مشاكل عويصة، ليس على  ـ

مستوى البنيات التحتية فحسب، ولكن على مستوى التسيري 
ال  ( ريغالشحن والتف)أمور  فما يقع مبوانئنا من مشاكلواملراقبة، 

ال ينبغي أن ننسى أن يف هذا السياق و  أحد؛ختفى على 
د  قاالحتقان االجتماعي الذي بلغ ذروته مع أحداث احلسيمة، 

)وفاة ابئع السمك حمسن  يناء احلسيمةمب كان مسقط رأسه
 .فكري(
 قطــاع املاء:  
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اك مشاكل  تزال هن ، الومشاريع السدودبرامج  ابلنسبة لتهيئةـ 
كثرية مرتبطة ابلتنفيذ، حبيث هناك عدة مشاريع مربجمة من دون 

 .أن جتد هلا أجرأة حقيقية على مستوى الواقع

ثري من يزال بعيدا عن الك فال ،لماء الصاحل للشربابلنسبة لـ 
يح النسب اليت تتحدثون عنها ال تت علما أناجلماعات الفقرية، 

 .نة القروية االنتفاع خبدمات الربط الفرديللساك
 وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة   

  :قطاع الطاقة واملعادن 

خبصوص تقرير املهمة االستطالعية حول أسعار  -
، نسائلكم عن مآل التوصيات الواردة به؟ علما أن احملروقات

ارتفاع أسعار احملروقات خلف إضراابت متعددة مبختلف مناطق 
اململكة واليت كان هلا انعكاس سليب على القدرة الشرائية للمواطن 

 البسيط. 
رتفاع املتزايد ألسعار احملروقات سبب يف إفالس االإن  -

اليت اضطرت إىل تسريح عدد كبري من العديد من الشركات 
  العمال. 

لى التنقيب عأحباث تكثيف إننا ننتظر من وزارتكم  -
ة البرتول لتمكني املغرب من القيام بقفزة نوعية على مستوى التبعي

لى زالت حمتشمة، والرهان ع الطاقية، فأرقام الواردة يف عرضكم ال
ك البد ق ذلانتظار حتقيالطاقات املتجددة غري كاف، لكن يف 

 على تسقيف أسعار احملروقات وتفعيل جملس املنافسة.من العمل 
البد من اإلسراع إبمتام الغاز من أجل الكهرابء أو  -

 ابألحرى الغاز من أجل الطاقة وإخراجه حليز الوجود.
التسريع حبل مشكل شركة  السامري لتمكني بالدان من  -

 احتياطي مهم، ومن الثمن املرجعي.
   .رفع من الطاقات املتجددة الرحيية والشمسيةلاإلسراع اب -

 ؛ةتمكن من ترشيد الطاقلحنن حباجة إىل مؤشرات مرقمة ل -
اثنيا:  ؛أوال: عرب إخراج اإلسرتاتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية

وضع برامج الستعمال املصابيح االقتصادية واإلانرة بواسطة 
 .واإلداراتالعمومية بكافة اجلماعات الرتابية وكذا ابملنازل 

استكمال اإلطار التنظيمي واملؤسسايت اخلاص ابلنجاعة  -
   الطاقية.

تأخر يف إصدار النصوص التطبيقية املتعلقة النسجل  -
   .8100 املتعلق ابملناجم الصادر سنة 00.00ابلقانون 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، منر اآلن لفريق التجمع الدستوري إبعطاء 
 .لنائب خالد الشناقالكلمة للسيد ا

 :النائب السيد خالد الشناق

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 زمياليت زمالئي،

جمع فريق الت يسعدين أن أتدخل يف هذه اجللسة العامة إبسم
الدستوري، يف مناقشة امليزانيات الفرعية املرتبطة ابختصاصات 
جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية، تلعب وزارة اإلقتصاد واملالية دورا 
قياداي يف كل ما يتعلق ابإلقتصاد الوطين والشؤون املالية للدولة، 

لف مصاحل توتوجد يف الواجهة إزاء املواطنني املتعاملني ماليا مع خم
الدولة، ويعترب من القطاعات الراسخة واليت اكتسبت وراكمت 
التجارب واخلربات قابلة للتطور والتكيف مع خمتلف األساليب 

ا يف خرية أطر الدولة وكفاءاهت التدبريية ومستجداهتا، كما تضم
 .اجملال التدبريي واملايل والقانوين
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الواثئق  إلطالع علىوبعد اإلستماع للعرض القيم للسيد الوزير وا
واملعطيات اليت قدمتها مصاحل الوزارة للسادة والسيدات النواب 
على مستوى جلنة املالية، منذ الشروع يف تقدمي ومناقشة امليزانيات 
الفرعية للقطاع املايل، ال يسعنا إال أن ننوه مبا حتقق من تطورات 

وذلك  ،وإجنازات متالحقة على هذا املرفق احليوي مركزاي وجهواي
بتنزيل مجلة من اإلصالحات التنظيمية والوظيفية والتدبري هلذا 
القطاع، ومواكبة اإلصالحات املالية الكربى للدولة، كإصالح 

 01.00نظام الصرف وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 
لقانون املالية إبعداد مشاريع جناعة األداء للقطاعات الوزارية، 

م زانتية الثالثية، ومسك احملاسبة العامة، ودعواعتماد الربجمة املي
احلكامة اجليدة، ودعم اإلستثمار والتجهيزات العمومية، وتبسيط 
ني املساطر، وتطوير وتعميم النظم املعلوماتية لفائدة امللزمني واملرتفق

املتعاملني مع خمتلف اإلدارات التابعة للمالية كاجلمارك والضرائب، 
وعة من تعاملني بنزع الصفة املادية على جمموحتسني التواصل مع امل

املساطر واإلقرارات والتصاريح، كما يلعب القطاع املايل دورا 
متناميا يف اجملال الدبلوماسي مع احمليط اخلارجي، سواء على 
مستوى العالقات مع خمتلف البلدان أو مع املنظمات الدولية 

 .املعنية ابلشؤون اإلقتصادية واملالية

ألمهية وحيوية هذا القطاع الرائد، نرى يف فريقنا أهنم ما  واعتبارا
يزال حمتاجا إىل دعمه ابلكفاءات واألطر البشرية الكافية 
واإلمكانيات اللوجيستيكي واملالية ملواصلة أداء مهامه خدمة 

 .للمواطنني وللمصلحة العامة للدولة

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 يت زمالئي،زميال

إن املندوبية السامية للتخطيط، املؤسسة النشيطة اليت تزودان 
ابألرقام واملعطيات املعربة عن احلالة اإلجتماعية واالقتصادية 

والدميوغرافية واملسؤولة الرمسية عن إنتاج املعلومة اإلحصائية وإعداد 
احلساابت الوطنية والبحوث اإلحصائية مبنهجية علمية ومهنية 

دا هلا ابلصدقية واملوضوعية، املؤسسة الوطنية الدؤوبة على مشهو 
متابعة ودراسة مجلة من الظواهر االجتماعية واالقتصادية 
والتنموية، وإنتاج تقارير ودراسات وخمرجات ذات قيمة وفائدة 
للمدبرين والباحثني ولفائدة خمتلف مؤسساتنا الوطنية، ونذكر على 

ستدامة لتفعيل أجندة التنمية املسبيل املثال متابعة املندوبية 
، والقيام بسلسلة من البحوث املوضوعاتية القيمة حول 8101

اإلدارات العمومية واملقاوالت واألسعار والتشغيل واهلجرة الدولية 
والعنف ضد النساء، هذا إىل جانب التزامها إبنتاج ونشر البحوث 

لتخطيط مية لاإلحصائية الدائمة. وخالصة القول أن املندوبية السا
أصبحت تغطي اجملال اإلحصائي وإنتاج املعلومة املطلوبة 
ألصحاب القرار وتواكب حاجياتنا الرقمية واحلسابية املعربة عن 

 .احلالة االقتصادية واالجتماعية الراهنة واملستقبلية

وإننا يف فريقنا نعتز بنتائج ومنجزات هذه املؤسسة قدر اعتزازان 
تلف ميزة ابلكفاءة العالية واإلنفتاح على خممبسؤوليها وأطرها املت

 .التجارب املقارنة واملمارسات املثلى دوليا

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 إخواين أخوايت،

وحنن نناقش مشروع القانون املايل كأعضاء يف جملسنا املوقر، البد 
من كلمة يف حق مؤسستنا الربملانية اليت دخلت واليتها العاشرة 
بعد أزيد من نصف قرن من الوجود، وتطور وتعاقب األجيال من 
النخب السياسي الوطنية يف متثيل املواطنني واملواطنات، ونقل 

خمتلف أرجاء ومناطق الوطن إىل هذه مهومهم وانشغاالهتم من 
القبة والدفاع عن املصاحل العليا للبالد وعن مصاحل املواطنني 
واملواطنات، وال ميكن املرور على اإلكراهات والظروف غري 
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 املشجعة اليت نشتغل فيها، حتت وابل من القصف اليومي والتشنيع
ا الخيدم مبمبمثلي األمة، وتبخيس عمل وأداء مؤسستنا الربملانية، 

التطور الدميقراطي يف بالدان، ويشوه مسعة مؤسسة وطنية 
ودميقراطية بدون وجه حق، ومن بني اإلكراهات اليت البد من 
اإلشارة إليها هو حتدي اإلستقاللية املالية للمؤسسة، جتسيدا ملبدأ 
فصل السلط وتوازهنا. اكتفي هبذا القدر لتفادي تكرار ما مت 

م أشكركم على املتابعة واإلنصات والسالم مناقشته. ويف اخلتا
 .عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، املتدخل الثاين واألخري السيد النائب مصطفى العمري

 :مصطفى العمري النائب السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم

 احملرتمنيالسيدين الوزيرين 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني

يسعدين أن أتدخل إبسم فريق التجمع الدستوري وذلك ملناقشة 
املندرجة يف إطار  8102امليزانيات القطاعية ملشروع قانون املالية 

جلنة القطاعات اإلنتاجية والبنيات األساسية والطاقة واملعادن 
يقنا حول مضمون والبيئة، وذلك من أجل بسط وجهة نظر فر 

هاته امليزانيات ويتعلق األمر بقطاعات الفالحة والصيد البحري 
والتجارة والصناعة والسياحة والنقل اجلوي والتجهيز والنقل 
والطاقة واملعادن، هاته القطاعات أحدثت نقلة نوعية يف دعم 
اإلستثمار العمومي والذي أدى بدوره إىل دعم اإلنتاج الوطين 

ل كبري يف إنتاج الثروة وإحداث مناصب حيث سامهت بشك
الشغل، عرب خمططاهتا اإلسرتاتيجية الناجحة ومواصلة بناء األوراش 

 .الكربى املهيكلة، للبنيات التحتية واللوجيستيكية

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

طط اليت حققها خمال خيفى على علمكم املكتسبات الكبرية 
بفعل  8118-8112املغرب األخضر منذ انطالقته سنة 

التدابري املتخذة اليت اعتمدت مقاربة مشولية ومندجمة أدجمت مجيع 
الفالحني الصغار واملتوسطني والكبار دون أي استبعاد ألي جهة  
كانت أو أي سلسلة إنتاجية كانت نباتية أوحيوانية، ولعل األرقام 

كل من حياول ايئسا التشكيك يف نتائجه، وهو ما املعربة تفنذ  
خلق حتول هيكلي كبري يف القطاع الفالحي وأضفا عليه قيمة 
مضافة عرب حتقيق اإلكتفاء الذايت يف العديد من سالسل اإلنتاج، 
وهو ما عزز صادراتنا الفالحية حنو اخلارج، وهنا نتساءل ملصلحة 

ذا أين سيستمر ه من يتم تبخيص هذا الربانمج الناجح، وإىل
 العبث، وهذه املزايدات السياسوية اخلرقاء؟

وإننا يف فريق التجمع الدستوري نثمن عاليا اإلجراءات والنتائج 
اليت مت حتقيقها من خالل الدعامتني اليت ارتكز عليها هذا املخطط 
واليت ارتكزت على تقدمي الدعم والتحفيز، مهت على اخلصوص 

حني لذي يعترب منوذجيا لتنظيم الفالسياسة التجميع الفالحي ا
حيث عمل على جتاوز عوائق صغار الضيعات الفالحية، وكذا 
متكني صغار الفالحني من تسويق منتوجاهتم يف ظروف مناسبة 
دون أن ننسى دعام الفالحة التضامنية عرب مصاحبة الفالح 
واشرتاكه يف مجيع مراحل اإلنتاج، وتشجيع على تكوين تعاونيات 

، بفعل دعم املشاريع 8118عرفت تطورا كبريا منذ سنة  واليت
الفالحية اليت مهت مجيع مدن اململكة ومجيع سالسل اإلنتاج 
حيث حتقق حلم الفالح الصغري واملتوسط، هلذا اإلطار ابعتباره 
الصورة احلقيقية للعامل القروي حيث ظل اإلستثمار اإلمجايل هلذه 

ألف  800عم موجه حنو مليار درهم كد 08احلصيلة يصل إىل 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

19 

فالح، منوهني يف هذا اإلطار ابملبادرة امللكية، الرائدة، الرامية إىل 
 توزيع مليون هكتار على شباب العامل القروي، ولتعزيزهذا التوجه
اإلجيايب ال يسعنا إال أن نطالب ابإلستمرار يف دعم الفالح الصغري 

مور خصوصا تعرب دعم أغراسه املتعلقة بشجرة النخيل وتسويق ال
يف منطقة اتفياللت ومنطقة اجلنوب الشرقي ككل وكذا أغراس 
الزيتون إضافة إىل مواصلة الدعم يف جمال التجهيز اهليدروفالحي 
وتوسيع شبكة إحداث نقط املاء لتوريد املاشية وتسهيل عملية 
الولوج للمنتوج الفالحي واإلشتغال أكثر على إجياد أسواق إضافية 

املنتوج الفالحي الوطين، كما نلح على ضرورة وجديدة لرتويج 
دعم الفالحني املتواجدين ابملناطق احلدودية وعلى رأسها منطقة 
الطاووس إبقليم الرشيدية، منطقة فكيك وحماميد الغزالن إبقليم 
زاكورة والذي يشكل فيها العقار العمومي نسبة كبرية من أراضي 

اإلطار مواصلة اجلهود الدولة وأراضي اجلموع، دون أن ننسى هذا 
 .يف تثمني مياه الفيض اليت تضيع

إننا يف فريق التجمع الدستوري ال يزعجنا النقد البناء كل 
 اإلسرتاتيجيات، ألننا نؤمن بقدرة النقد على التصحيح وتربينا على
قيامه وفضائله أما أن يتحول إىل تصفية احلساابت، فال وال ألف 

 ابلوطن، لقد متكنت مؤخرا بالدان ال لسنا مغاربة لسنا مل نغامر
ووضع أسس نظام جتاري وصناعي واعدين من خالله احلكومة 
على هنج سياسات مندجمة من أجل رفع التنافسية ملنظوماتنا 
اإلنتاجية الشيء الذي مكن ببالدان من رفع التحدايت عرب 
املخطط الناجح السريع الصناعي الذي حقق لبالدان إقالعا 

ا مستداما حيث أصبحت بالدان وجيهة صناعيا تنافسي
لالستثمارات الكربى والشركات العاملية من أجل توطني شركتها 

منظومة صناعية  02ومشاريعها حيث مهت هذه اإلستثمارات 
ألف منصب شغل فقط خالل الفرتة  888مما أسفر عن إحداث 

أبرزها قطاع السيارات حيث أصبحت بالدان  8104-8102
صنع للسيارات بشمال إفريقياها واثين أكرب وهلل احلمد أول م

مصنع للسيارات يف القارة دون أن ننسى قطاع الطريان الذي 
عرف بدوره قفزة كبرية حيث حقق رقم جديدا من املعامالت عند 
الصادرات واآلالف من مناصب الشغل اجلديدة، أما ابلنسبة 

ىل إ لقطاع التجارة نسجل إبهتمام ابلغ سياسة الوزارة الرامية
حتصني هذا القطاع عرب تنويع العروض التجارية ووضع ضوابط 
صارمة يف جمال اإلنتاج التجاري ومحاية املستهلك وكذا العناية 
بصغار ومتوسطي التجار خصوصا يف ظل اإلنفتاح الكبري على 
احمليط اخلارجي، وهنا ندعو احلكومة إىل العمل على تكثيف 

ل املراكز التجارية الكربى جهودها حلماية صغار التجار من غو 
توجات املنتشرة بكثافة عرب كافة الرتاب الوطين واليت ستسين بيع املن

 .الوطنية

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

لقد سجل قطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية 
نوعية نطالقات الواإلقتصاد اإلجتماعي تطورا ملحوظا جسدته اإل

له بفعل ربطه بقطاع النقل اجلوي، مما عزز انفتاح لبالدان على 
فضاءات جديدة غري تقليدية وأسواق جديدة بفعل الدينامية اليت 
زرعها الوزير املسؤول عن القطاع عرب حتركاته واجتاه بلدان العامل 
والذي حول ربط املغرب جواي بعدد من الدول اليت كانت ال 

ملنتوج الوطين السياحي، حيث عمد على اخرتاق أسواق تعرف ا
عواصم و  جديدة مما وسع شبكة اخلطوط اجلوية املغربية ببالدان

هذه الدول، حيث عقد جمموعات من االتفاقيات والشراكات يف 
هذا اجملال مما أدى إىل الرفع من عدد السياح، وليايل املبيت، وهو 

نتهك غم احمليط اإلقليمي املما يساهم يف دعم اإلقتصاد الوطين، ر 
حيث الحظنا يف فريقنا أن العرض السياحي الوطين أصبح قواي 
ومتنوعا منوهني يف هذا اإلطار ابإلجراءات املتخذة يف جمال 
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إصالح املنظومة القانونية للمهن السياحية، والتدابري املتخذة ملراقبة 
ا أدت هودعم املقاوالت السياحية واجلمعيات املهنية، عوامل كل

 إىل جمتمعات، إىل تنويع وتطوير املنتوج السياحي جبميع أصنافه،
مطالبني احلكومة بضرورة اإلنشغال، اإلشتغال على حتسني جودة 

 .النقل وظروف اإلستقبال

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

البد أن نؤكد على أن قطاع الصناعة التقليدية عرف منوا مضطراب 
ية، بفعل سياسة اإلنتاج والتسويق الكبري ملنتوجات الصناعة التقليد

بفعل برامج التسويق املعتمدة على هنج سياسات تنظيم املعارض 
الوطنية والدولية، وكذا تفعيل برانمج التقييس وإشهاد اجلودة، 

مي لعناية واإلهتمام ابحلرف التقليدية اليت حتمؤكدين على ضرورة ا
 .موروثنا الثقايف

السيد الرئيس، تشكل األوراش الكربى للبنيات التحتية 
واللوجيستيكية واحملفزة، واحملفزات األساسية لالستثمارات، 
وإحدى الدعائم الكربى لإلستثمار اخلاص ابملقاوالت الوطنية، 

انئ والسكك احلديدية ذلك أن الطرق والطرق السيار واملو 
واملطارات من اللبنات األساسية اليت تقاس عليها تطور األمم 
والشعوب، وهنا البد أن نشيد عاليا يف فريق التجمع الدستوري 
ابلتدشني امللكي ملشروع القطار فائق السرعة والذي سيشكل ال 
حمالة قفزة نوعية يف جمال النقل الطرقي وخدماته، كما ال تفوتنا 

صة دون أن الربانمج الوطين للطرق، مطالبني احلكومة الفر 
استكمال إجناز الطرق السريع وأتهيل الشبكة الطرقية ابلنظر إىل 
التعثرات احلاصلة على مستوى الطرق واملسالك الطرقية ابلعامل 
القروي، ال سيما ابملناطق احلدودية واليت تضررت مؤخرا بفعل 

 .العوامل واملؤثرات املناخية

 د الرئيس،السي

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ير البد من التأكيد على أمهية تعزيز البنيات التحتية املينائية وتطو 
منظوماهتا، عرب اإلسراع يف تنفيذ املشاريع املدرجة كمشروع امليناء 
اجلديد الداخلة األطلسي، وميناء الناظور املتوسطي، أما يف ما 

بنيات التحتية للمطارات فالبد لنا مرة أخرى أن نلفت خيص ال
نظر احلكومة لضرورة تسريع إجناز املطارات، مع إعادة هتيئتها 

للمطار حممد اخلامس  0وأخص ابلذكر بعض املطارات كاحملطة 
 .الدويل، وكذا اإلسراع بربجمة املدرج الثالث للمطار املذكور

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 دات والسادة النواب احملرتمني،السي

البد، وبناء وجتويد اخلدمات املقدمة للمسافرين عرب هذا احملور، 
اجلميع يعرف األمهية الكبرية لقطاع الطاقة واملعادن ببالدان، وآاثره 
على اإلقتصاد الوطين، وهنا نتساءل حول مدى جدية السياسة 

مني وتطوير ىل تثاملتبعة يف هذا القطاع؟ إىل أي حد هتدف أساسا إ
برانمج التنقيب على املعادن والنفط والغاز الطبيعي، مبا يعزز 
السياسة الطاقية وجناعتها؟ وهنا البد من التنسيق بني خمتلف 
املؤسسات العمومية املشرفة على تدبري قطاع الطاقة عرب وضع 
 سياسة عمومية التقائية لربامج من أجل الوصول إىل األهداف

ءمة هاته السياسات مع التوجيهات اإلسرتاتيجية املطلوبة ومال
الوطنية للتنمية املستدامة نطالب احلكومة بضرورة دعم سياسات 
تطوير البحث واإلبتكار يف ميدان املعادن والتنقيب عليها مشيدين 

من  8112مبا حققته اإلسرتاتيجية الطاقية منذ انطالقها سنة 
أحد ينكر أمهية  طرف صاحب اجلاللة، نصره هللا وأيده، ال
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الربانمج امللكي الطموح املتعلق ابلطاقة املتجددة والذي عرف 
تطورا كبريا خصوصا على مستوى الطاقة الشمسية بورزازات نور 
واحد، نور اثنني، نور ثالثة، والطاقة الرحيية هذا دون أن ننسى 
التدابري املتخذة اليت هتم النجاعة الطاقية يف عدة جماالت قطاع 

ء، قطاع الصناعة، احملافظة على البيئة على مستوى توفري البنا
 ..الكهرابء ال بد من أتكيد أمهية املضي قدما يف

 :السيد الرئيس

 .شكرا جزيال، شكرا مصطفى العمري شكرا لك

 :النائب السيد مصطفى العمري

 .ويف اخلتام السيد الرئيس، نصوت على ما ذكرانه والسالم

 :السيد الرئيس

الكلمة للسيدة النائبة زينب قيوح إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية

 :النائبة السيدة زينب قيوح

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف احلقيقة كلنا كفريق استقاليل للوحدة والتعادلية أعددان مداخلة 
سامهة ائمة الثالث، لكي نديل مبا نراه ومملناقشة اللجان النيابية الد

منا يف قانون املالية هلذه السنة، ولكن مع كامل األسف نتفاجأ 
ابلكراسي الفارغة ألعضاء احلكومة، واللي كيحز يف النفس أكثر 
هو أن ابألمس القريب هاد الوزاراء اللي كنتسناهم اليوم كانوا 

حتجوا إىل كومة، كينواب برملانيني كيحتجوا على الغياب دايل احل
عدم احلضور دايل الوزراء يف حكومات سابقة، فليس حبالل 
عليهم وحرام علينا، وهبذا السيد الرئيس إبسم الفريق كنقول لكم 

اليوم حضران ألن كنلتازموا ابملسؤولية دايلنا كنواب برملانيني واحنا 
مساءلني ومن حقنا أن احنا نساءلوا احلكومة اللي يف احلقيقة 

ئبة الكراسي راه كتشوفوا كل شي على عينيكم، وهلذا كنقولكم غا
راه إيال ما حضراتش احلكومة غدا راه غادي منتنعوا وما 
غنحضروش وما غنشاركوش يف املناقشة دايل اجلزء الثاين دايل 
امليزانية، وهلذا كنسلم لكم السيد الرئيس التدخل دايلنا مكتوب، 

 .وشكرا

 )مسلمة للرائسة(: النائبة السيدة زينب قيوحمداخلة 

 ابسم يف اجللسة العامة األخت زينب قيوح مداخلة مشروع
 الفريق االستقاليل

 للقطاعات االقتصاديةيف مناقشة امليزانيات القطاعية 

 السيد الرئيس ،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتدخل ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية 
عية شة على مستوى اجللسة العامة املتعلقة ابمليزانيات الفر يف املناق

 املندرجة ضمن اللجان النيابية الدائمة الثالث: 

 جلنة املالية والتنمية االقتصادية ؛ -

 ؛ االنتاجيةجلنة القطاعات  -

 جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة. -

ومالية   ةوهي ميزانيات تشرتك يف كوهنا ذات طبيعة اقتصادي
كما تضم أيضا جمال البنية التحتية، وهو ما حييلنا إىل فحص 
مدى تكاملها وانسجامها مع بعضها، وكذلك العالقة بني التدابري 
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الواردة فيها، وهو مطلب طاملا اندينا به يف الفريق االستقاليل 
مبجلس النواب خاصة مع دعوة جاللة امللك يف افتتاح السنة 

ي إىل االنكباب على وضع تصور لنموذج تنمو التشريعية املاضية 
جديد بعد أن بلغ منوذجنا التنموي احلايل مداه، وهو األمر الذي 
حاولنا أن نلمس بوادره خالل القانونني املاليني احلايل والسابق 

 دون أن جند له أثرا يذكر.

فالتكامل املنشود بني امليزانيات القطاعية ظل احللقة املفقودة  
ذا القانون املايل، حبيث أن كل ميزانية قطاعية كانت مشروع ه يف

لة مستقلة يف رؤيتها وتدابريها وكأن األمر يتعلق بقوانني مالية مستق
وليس قانوان ماليا واحدا لبلد واحد يفرتض فيه أن يكون متكامال 
 ومتجانسا وذو رؤية واحدة مندجمة جتد جتسيدها يف ميزانية فرعية.

نة املالية جلنيات املندرجة ضمن اختصاص ففي ما يتعلق ابمليزا
ان موضوع احلكامة وحسن التدبري  نالحظ والتنمية االقتصادية

وترشيد النفقات وحماربة االختالالت املالية، وهي كلها مواضيع 
أخذت حيزا مهما من النقاش يف اللجنة وتعهدت احلكومة أبن 

الذي كنا  لتكون من أولوايهتا، هذه املواضيع ال حتضر هنا ابلشك
ري يثأنمله، فال زال موضوع املؤسسات واملقاوالت العمومية 

انشغالنا البالغ خاصة فيما يتعلق بوجود مؤسسات متشاهبة من 
حيث اختصاصاهتا واستمرار بعضها بدون جدوى وبدون أي 
 تغيري يف مهامها وايضا موضوع احلكامة لديها وحسن تدبريها.

 احلكومة مل أتيت أبيوخبصوص ملف صندوق املقاصة فإن 
تدبري جديد خيدم مصاحل املواطنني البسطاء والطبقة الوسطى 
وخيفف عنهم وطأة غالء األسعار، ومل أتيت أيضا أبي إجراء يهم 
تسقيف أسعار احملروقات وعارضت تضريب أرابح هذه الشركات، 

 مما جيعل املواطنني مبختلف فئاهتم يكتوون بنارها.

 د ابلتقارير واآلراء املهمة اليت قدمهاال يفوتنا أن نشيوهنا 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، واليت كشفت عن 

معطيات كثرية خبصوص الوضعني االقتصادي واالجتماعي ببالدان 
 والشباب ومنها تقرير مهم عن النموذج االقتصادي اجلديد

مشاريع  مل جند هلا وقعا يف لألسف الشديد ، وهي واثئقوالتشغيل
 امليزانيات الفرعية املقدمة إلينا.

 ،السيد الرئيس

وخبصوص امليزانيات الفرعية للقطاعات احلكومية املندرجة 
ت فإهنا بدورها الزال جلنة القطاعات االنتاجيةضمن اختصاص 

ين وال ة احتياجات الفاعلني االقتصاديني واملستثمر يبعيدة عن تلب
اعلني يف يديني والفزالت قاصرة عن حتقيق مطالب الصناع التقل

 االقتصاد االجتماعي.

العملة  امهية ابلغة يف جلب  قطاع التجارة ففي حني يكتسي
 إلضافةابهذا   من التسويق الفعال للمنتوجات الوطنية  الصعبة

 التعاون الثنائي بني املغرب وجمموعة من الدول االخرى  اىل تفعيل
أن هدف  إننا نرى، فمما يساهم يف الرتويج لصورة املغرب خارجيا

ان  ابلرغم من  تنويع االسواق يبدو صعب املنالاملغرب يف 
الزايرات امللكية جملموعة من البلدان وخصوصا االفريقية قد ااتحت 

ستمرار وذلك بسبب، ا األسواقالفرصة النفتاح املغرب على هذه 
ة يف ملقاولة املغربية ابلرغم من اجملهودات املبذولاتنافسية تواضع 
 .الشأن هذا

 نشطةلألهناك عشوائية يف التوزيع اجلغرايف  أننالحظ و 
اب تصور غي ابألحرىاالنسجام او  منتجارية فهو يفتقد لنوع لا

 .واضح املعامل يف هذا الشأن

صة فيما أمهية كربى خاتكتسي اليت  الصناعة قطاع وخبصوص
يتم  أن بصدق  أنمل فإننا، التسريع الصناعي إبسرتاتيجيةيتعلق 

منكم  وهو ما يتطلب، اجلديدة اإلسرتاتيجيةهذه  أهداف قيقحت
تفعيل ، و أخرىيف مناطق دون  راالستثماتفادي تركيز وتشجيع 
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اوالت ايالء العناية اخلاصة ابملقمع  رلالستثمادور املراكز اجلهوية 
 .ريةغاملتوسطة والص

 نالحظ انه مل حيقق من لربانمج املغرب الرقميابلنسبة 
طرة له سوى القليل انطالقا من االنتقادات اليت املس األهداف

 .للحساابت األعلىوجهها اجمللس 

يف  املشكل املطروح أن  إىلثري انتباه اجلميع ن أنود نوهنا 
بالدان ليس هو يف وضع االسرتاتيجيات ولكن يف كيفية تنزيل 

عيل اجلهوية ماذا تف إطاروتفعيل هذه االسرتاجتيات وابملناسبة ويف 
 أو  إقليمية إداريةمصاحل  إحداث هتم إصالحاتلوزارة من ا أعدت
 .واألقاليمخلية على مستوى العماالت  إحداث األقلعلى 

 السيد الرئيس ،

ماعيا الذي يعد قطاعا اجت الصناعة التقليديةوخبصوص قطاع 
ما  ة من املالحظات خبصوصه تتمثل يفابمتياز، فإن لدينا جمموع

 :يلي

ق: البد من الرفع من وثرية املعارض على مستوى التسوي  -
املنظمة اليت تسمح للصناع والقرويون منهم على وجه اخلصوص 

  ؛ مبنتجاهتم وتسويقهاابلتعريف 

على مستوى التكوين: فالبد من املزيد من فرص التكوين  -
املستمر لتشمل مجيع احلرف دون استثناء يف إطار اجلهوية املتقدمة 

 ؛

ن وذلك ع اجلهود: إبمكانكم مضاعفة على مستوى الصادرات -
مثل السوق اإلفريقية  طريق البحث عن أسواق جديدة وواعدة

 .وكذلك أمريكا الالتينية و روسيا

ى اليت الكرب  اإلشكالية أنفإننا نرى  السياحةوخبصوص قطاع 
يعاين منها القطاع تتعلق ابحلكامة ومدى القدرة على تنزيل 

اسرتاتيجيات القطاع و معاجلة املشاكل والعراقيل اليت تعرفها 
عدم وفاء  عليها الوزارة واملتمثلة يف أشرفتالربامج التعاقدية اليت 

اجملالس املنتخبة ابلتزاماهتا هو ما يعترب مثبطا حقيقيا لقطاع 
الذي يتطلب املتابعة والصرامة. وكذلك ضرورة  األمرحة السيا

 .ذه الربامجه إجناحتنظيم لقاءات تنسيقية حملية وجهوية من اجل 

ون الذي تريد له بالدان أن يك بقطاع الفالحةوفيما يتعلق 
رافعة أساسية للنمو االقتصادي والتنمية ببالدان، فإن املبالغ 

بحري ث )الفالحة، الصيد الاملخصصة هلذا القطاع أبصنافه الثال
هي مبالغ كبرية ومهمة وذلك هبدف أن يشكل والتنمية القروية( 

هذا القطاع رأس احلربة يف جهود بالدان للتقدم، كما يضم هذا 
القطاع عددا مهما من السياسات القطاعية )أليوتس، املغرب 
األخضر وغريها ...(، وهو ما يتطلب أيضا اعتماد حكامة جيدة 

ة مستمرة ودائبة ملختلف التدابري واإلجراءات واملشاريع ومواكب
 املندجمة يف هذه السياسات.

أن  اليت جيب التنمية القرويةإىل مسألة  اإلشارةن بد موال 
حتظى أبولوية هذه احلكومة، خاصة وأن الفريق االستقاليل تقدم 
مبقرتح قانون إلحداث وكالة لتنمية املناطق القروية واحلدودي 

ل الذي حيقق العدالة اجملالية والتنمية املتساوية ملختلف ابلشك
 كومةمناطق وجهات اململكة، كما تقدمنا مبذكرة لرئيس احل

خبصوص املناطق احلدودية على إثر امللتقى األول الذي نظمه 
 فريقنا ابملنطقة الشرقية

 السيد الرئيس ،

نة جل امليزانيات القطاعية اليت تندرج ضمن اختصاص يهمويف ما 
حظات فإن لدينا مال البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة

 :بشأهنا
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 بخصوص قطاع الطاقة: ف

ستدعي اليت ت ضرورة توحيد الرؤية احلكومية ب فإننا نطالب
من أجل  ،الصعيد اجلهوي واحمللي، متتد إىل خلق جلان بني وزارية 

صد اإلسراع يف ق ،تعزيز التنسيق مع السلطات واملسؤولني احملليني
امة الطاقية ترسي  احلكومن أجل ، تنفيذ االسرتاتيجيات القطاعية

وتعبئة الفاعلني واملتدخلني األساسيني للرفع املتدرج للطاقات 
 ،املتجددة، وتطوير النجاعة الطاقية وتعزيز االندماج اجلهوي

شجيعها احلكومة يف اجناز مشاريع استثمارية وت إسرتاتيجيةتفعيل و 
ال القطاع النفطي، خاصة ما يرتبط بتطوير املنشآت يف جم

 .البرتولية، وكذا تعزيز سعة وقدرات التخزين

ليت ااجلماعات والدواوير  تزويد ضرورة هذا مع التأكيد على
أولوايت  ديدوحتنقصا يف جماالت الطاقة والكهربة القروية، تعاين 
 جمال اهات يفاحللول العملية والناجعة لتجاوز االكر  إلجيادالوزارة 

 .تغطية العامل القروي ابلكهرابء

احل يف الفريق االستقاليل أن املاء الص ونريد أن نعيد التأكيد
للشرب يكتسي أمهية ابلغة الرتباطه الوثيق ابحلياة اليومية 
للمواطنني خاصة ابلعامل القروي، الذي الزالت ساكنته تعاين من 

من املائي  أن حتقيق األالسياق نعترب ويف نفس، أزمة املاء الشروب
 النظر يف تدبري السياسة املائية. يقتضي إعادة

 التجهيزخبصوص قطاع  و

قطاعا  يعتربقطاع التجهيز  أنعلى التأكيد  نالبد مفإنه 
اسرتاتيجيا من ضمن القطاعات األساسية احليوية ببالدان، بل 
رافعة أساسية لتحقيق التنمية االقتصادية وجلب االستثمار 

جنيب وتقوية االستثمار الوطين، مبا من شأنه الرفع من معدل األ
للدور  عناية خاصة نظرا الئهإي ةر النمو ببالدان، مما يدعو إىل ضرو 

 احليوي الذي يلعبه يف تقوية االقتصاد الوطين.

 وزارة التجهيز مدعوة أكثر من أي وقت مضى هنا أبنونؤكد 
 أعطيت املربجمة اليت رية اجناز جمموعة من املشاريعإىل تسريع وت

انطالقاهتا منذ سنني ومل تر النور حلد الساعة، مما يضرب مصداقية 
اجلهات املسؤولة على تنفيذ الربامج والسهر على تتبعها ومراقبة 

، خاصة يف جمال السدود اليت ال زالت وترية مدى تقدم أشغاهلا
 راسة.داجنازها بطيئة للغاية ومنها من مل يتعدى حلد اآلن مرحلة ال

لية حتالتوجه ملخططات وكذلك نؤكد على ضرورة العمل على 
 .صاصخلااملياه من أجل ضمان توفري املاء الصاحل للشرب وتغطية 

 :قطاع النقل وفيما خيص

يعاين من عدة إشكاالت زال  فالبد من اإلشارة إىل أنه ال
تعلقة وامل لوزارةامنها املرتبطة ابحلمولة، وأيضا الشروط، اليت فرضتها 

مبنح البطاقة املهنية، خاصة شرط التكوين املؤدى عنه، ابإلضافة 
ملهنيون ، وهو ما يعتربه اةالسيار  قإىل مصاريف التنقل عرب الطر 

  .مكلف ابلنسبة إليهم

الدعم املايل لتجديد أسطول نقل هذا ابإلضافة إىل غياب 
منح امتيازات تشمل التغطية و الشاحنات، ودعم "الكازوال"، 

 .حية والضمان االجتماعيالص

كما نطالب احلكومة بضرورة النهوض بقطاع النقل السككي 
مة تذكر، إذا تبقى بدون قي فإهنا فرغم اجلهود املبذولة للمسافرين،

مل تنعكس آاثرها بشكل فعلي ومباشر على املرتفق الذي هو 
إىل التأخر الكبري يف بعض الرحالت والذي  ابإلضافةاملواطن، 
 املسافرين ويفوت الفرص على العديدين.يؤثر على 

لبحري جمال النقل ا تقويةوفيما خيص قطاع املوانئ ندعو إىل 
ة لوطنهم، املهاجرين املغاربة أثناء العود لعبورمبا يضمن تغطية أكرب 

تعرفه  ، بدل االكتظاظ الكبري الذيوحيقق انتظاراهتم يف هذا اجملال
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اة رحلة العودة جلاليتنا موانئ اململكة ابألقاليم الشمالية غد
 .ابخلارج

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، ابسم الفريق احلركي الكلمة اآلن للسيدة 
النائبة حكيمة بلقساوي، السيد الرئيس السي مضيان السي 

 .شرورو

السي مضيان، السيد الرئيس، السيد الرئيس السي مضيان، 
 الكلمة للسيدة النائبة تفضلي ابسم الفريق احلركي، تفضل السيد

 .الرئيس

اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة النائب السيد حممد 
 :)نقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،

كان اجتماع يف املكتب دايلكم ووقع واحد التوافق على واحد 
اجملموعة داألمور، ولكن مع األسف فرق األغلبية مل حترتم االتفاق، 

 .وابلتايل هذا مؤسف جدا، شكرا

 السيد الرئيس

 .ل السيد الرئيسلك الكلمة السيدة النائبة، تفض

السيد الرئيس ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية )نقطة نظام(

 شكرا السيد الرئيس،

ال غري تقال واحد الكالم دايل أنه فرق األغلبية مل حترتم االتفاق 
ا الذي اتفقنا عليه ابحلرف، ابحلرف السيد الرئيس وبرائستكم، قلن

دي نقلصو إذا أمكن، ما ميكنش غادي نقلصو إذا أمكن غا
صايف، ما نقولوش ما احرتمناهاش واحنا حطينا واحد املقرتح قلنا 
هاد املناقشة واش نكملو يف املناقشة وال ما نكملوش، اإلخوان 

قاليك نكملو وراعينا هلم، احنا قلنا أودي نراعيو الفرق اللي بغات 
 .رتمتشة ما احتناقش ما بغاوش يناقشوا ودااب يقولوا لنا األغلبي

 :السيد الرئيس

أان ما بغيتش نعلق لألسباب اليت تدركوهنا مجيعا، ولكن ابغي 
فقط نذكر أبن خروج الزمالء والزميالت البعض منهم اللي ينتميو 
 املعارضة ال عالقة له مبا اتفقنا عليه، ال عالقة له مبا اتفقنا عليه،

واقف امل اخلروج شيء وتلخيص املداخالت شيء آخر، أحرتم كل
 .أحرتمها شخصيا، لكن لك الكلمة السيد الرئيس

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي )نقطة نظام(

السي األزمي احنا حاولنا ودرسنا مجيع اإلمكانيات واش نسلمو 
 2املداخالت دايلنا مكتوبة ومنشيو ألن عيينا وغادي خندمو يف 

ابش نوفرو  8نقسموه على دايل الصباح؟، واش نقلصو الوقت 
شوية د الراحة للناس؟ اختلفت األمور وقلنا غادي نقلصو ما 
أمكن واللي قدر يقلص راه قلص اللي ما قدارش آي تزيد وحىت 
اللي قدر يصرب راه هنااي واللي ما قدرش آي يصرب راه مشا، ولكن 
أان كنظن حنرتمو بعضيتنا ونقولو الكالم اللي خاصو يتقال ماشي 

ما خاصوش يتقال، احنا كلنا مناضلني كلنا كنتحملو  اللي
مسؤولية وجالسني إيال كانت احلكومة ما كايناش تيمكن اإلنسان 
يعرب على رأيو فيها، أما حنا راه تنقدرو املسؤولية دايلنا واتنفقنا 
أننا نقلصو اللي قلص هي هاديك كاين اللي قلص كاين اللي ما 

 الرئيس كرتجع االقرتاح قلصش آي حىت نكملو، ولكن السيد
داييل يف املداخلة ما قبل أمس خاصنا نرجو الطريقة وهاد املنهجية 
دايل املناقشة دايل قانون املالية ونراجعو القوانني اليت تؤطر هذا 
العمل وانخذو وقتنا، كان هاد الشي ممكن منني كانت غرفة 

لى وه عواّل الوقت كنقسم واحدة، فنفس القانون بقى مع غرفتني
، وملا ال ما نبداو شي يف ماي وال يف يونيو وانخذو الوقت 8
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دايلنا والراحة دايلنا وخندمو يف ظروف ابش نتجو قانون يكون يف 
 .املستوى دايل املسؤولية دايلنا، شكرا السيد الرئيس

 :الرئيسالسيد 

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام(

 الرئيس،شكرا السيد 

كيبان يل أبن األجواء ابنت حبال الّ غري مالئمة هلاذ املناقشة، أان 
بدورميا كنتش معكم يف االجتماع احنا ماشي فريق كمسامهة 
متواضعة نربدو شوية األجواء، احنا كنسحبو املداخلة دايلنا فهاذ 

 .دايل احملاور، ما كاين الش يتناقش، شكرا 0

 :السيد الرئيس

 .مة السيدة النائبةشكرا، لك الكل

 :النائبة السيدة حكيمة بلقساوي

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املد 
 أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدان الوزيران احملرتمان،

 السيدات السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يات إبسم الفريق احلركي ملناقشة امليزانيسعدين أن أتناول الكلمة 
الفرعية اليت تدخل يف اختصاص القطاعات اإلقتصادية 
واإلنتاجية، هذه القطاعات هلا عالقة إبحدى األولوايت اليت 
تضّمنها مشروع قانون املالية للسنة املقبلة، ويتعلق األمر مبواصلة 

ية ودعم عاألوراش الكربى للبنية التحتية واإلسرتاتيجيات القطا
 .اإلستثمار اخلاص واملقاولة

 السيد الرئيس،

إننا يف الفريق احلركي نثمن كل اإلصالحات واإلجنازات الكربى 
اليت عرفها املغرب منذ عقود، بفضل أمنه واستقراره وبفضل 
 اختياراته اإلقتصادية الرامية إىل توطيد دينامية التنمية عرب مواصلة

واإلسرتاتيجيات القطاعية، حنن اليوم يف مرحلة األوراش الكربى 
فارقة تستدعي منا وقفة أتمل لتقييم هاته اإلسرتاتيجيات ومدى 
انعكاس أثرها على املواطن بصفة خاصة، وحنن اليوم أيضا ملزمني 
ابملسامهة يف خلق جيل جديد من اإلسرتاتيجيات املندجمة 

 .إللتقائيةحتقيق ا واملتناسقة واجلامعة لعدة قطاعات رغبة منا يف

 السيد الرئيس،

إن اجملهود اإلرادي للحكومة لدعم اإلستثمار العمومي ابعتباره 
 رافعة لإلستثمار اخلاص يعترب من اخليارات الصائبة، اليت اعتمدهتا

 020بالدان منذ عقود ونؤكد على أمهية ختصيص ما جمموعه 
لكربى ش امليار درهم ملواصلة اإلسرتاتيجيات القطاعية واألورا

 للبنية التحتية، على الرغم من اإلكراهات املالية املرتبطة ابلسياقات
الضاغطة داخليا وخارجيا، غري أننا نسجل أن هذه اإلستثمارات 
العمومية ال تساير منطق التوزيع العادل على خمتلف جهات 
اململكة، وال سيما اجلهات اليت تعرف خصاصا ملحوظا على 

قوية زاهتا؛ وأكثر من ذلك وحنن نسعى إىل تمستوى بنياهتا وجتهي
مواردان البد من نسج برجمة مشولية متكاملة ومكّملة بعضها 
البعض؛ وهنا السيد الوزير، السيدان الوزيران، نسجل غياب مركز 
اإللتقائية بوسط البالد مما يعيق كل استثمار وابلتايل كل تنمية 

واثين  و الطريقبوسط البالد، أول شيء يسأل عنه املستثمر وه
شيء وهو الكهرابء؛ وهنا السيد الوزير الطريق الرابط بني مدينيت 
 الرابط وفاس مرورا خبنيفرة وإفران والطريق الرابطة بني خنيفرة وأيب

من  %81اجلعد وخنيفرة والراشيدية ليس فقط ستفك العزلة عن 
القرى ابألطلس املتوسط، ولكن ستخلق مركز اإللتقائية ابمتياز 
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ط البالد ومنه تشجيع اإلستثمار خاصة فيما خيص السياحة وس
القروية واجلبلية، حبيث السيدان الوزيران هناك مناظر جد خالبة 
مجيلة جدا وال ينقصها إال القليل من اإلستثمارات وستواكب 

 .الركب

ويف هذا اإلطار، ضرورة إبرام اتفاقية بني وزارية ومع اجلهات 
ائية الذي ذكرت والذي سيخلق مركز التق املعنية، وابلنسبة للمحور

 .وسط البالد، هناك أربع جهات معنية هبذا اإلجراء

 السيد الرئيس،

يف موضوع اإلستثمار اخلاص ندعو إىل حتفيز املستثمرين على 
مستوى العقار وعلى املستوى الضرييب وعلى مستوى املساطر 

رات الذي اابإلضافة إىل تفعيل صندوق التنمية الصناعية واإلستثم
يتحمل النفقات اإلضافية للشركات الصناعية املصدرة ما بني 
نقطة اإلستثمار وموانئ التصدير، كما أننا نؤكد يف الفريق احلركي 
على دعم اإلستثمارات الوطنية يف بعدها اإلفريقي ابلنظر 
للعالقات اجليدة اليت تربطنا ابلعديد من الدول اإلفريقية من خالل 

يت وقعها املغرب معها برعاية ملكية سامية، وهذا اإلتفاقيات ال
األمر سيتيح نقل اخلربة املغربية يف جماالت عدة أمهها ما يتعلق 
ببناء السدود واألحواض املائية والطرق السيارة، وغريها من 
اخلربات املكتسبة مع خمطط املغرب األخضر، كما أن اإلستثمار 

غربية، ية للمقاوالت امليف إفريقيا سيقوي من القدرة اإلستثمار 
والشك أن من بني أهم وأجنع اآلليات لتشجيع هذه املقاوالت 
على خوض غمار املغامرة وهو اختاذ إجراءات حتفيزية ضريبية مع 
ختفيض الرسوم اجلمركية، وهنا ال ميكن أن نطلب من كل شركة 
أن تبعت أحدا للبحث عن فرص اإلستثمار إبفريقيا، وإمنا نطالب 

دبلوماسية اقتصادية فاعلة يف كل الدول اإلفريقية اليت إبرساء 
تربطنا هبا اتفاقيات حبيث جيب خلق مصلحة اقتصادية بكل 
سفارة، وهنا أركز ليس شخصا واحدا وإمنا مصلحة تضم إطارا 
ماليا وإطارا متخصصا يف املاركوتينغ ومهندسا إذا اقتضى األمر 

زمة ة والتقنية الالذلك، حبيث جيب أن إعطاؤهم املسائل املالي
وجيب أن يقتصر عمل املصلحة على البحث عن فرص اإلستثمار 
من جهة وتقدمي املساعدة واملشورة والدعم للمقاوالت املغربية اليت 
ترغب يف اإلستثمار إبفريقية، يف انتظار تعميم هذا اإلجراء على 
مجيع سفاراتنا ابلعامل، كما ميكن دعم اإلحتاد العام ملقاوالت 

 .غرب من أجل البحث عن فرص اإلستثمارامل

 السيد الرئيس احملرتم،

إن التحول اهليكلي للقطاع الفالحي والتحقيق الكامل لطموحات 
املغرب األخضر يتطلب يف نظران اإلجابة والتفاعل مع جمموعة من 
التحدايت الكربى وتتمثل ابألساس يف تقديرينا يف ربط القطاع 

، اربة تنموية مندجمة للعامل القرويالفالحي مبحيطه من خالل مق
وأيضا ضمان املالءمة بني العرض الفالحي والصناعات الفالحية 
وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الغذائية من خالل تنويع 

 .مصادر التسويق

ومن جهة أخرى ندعو إىل دعم الفالح فيما خيص الطاقات 
 اآلالت املتجددة ودعمه فيما خيص الغازوال املستعمل يف

الفالحية، وكذا اإلهتمام ابلتأمني على األضرار اليت تلحق به جراء 
 .التقلبات املناخية واألمراض اليت تصيب احملصول

وخبصوص قطاع الصيد البحري، فإننا نطالب بضرورة اإلنفتاح 
على أسواق جديدة وأيضا ندعو إىل أتهيل املوانئ املغربية لتكون 

 .ن الكبريةلتفريغ مالئمة مع محوالت السفبنياهتا التحتية اخلاصة اب

 السيد الرئيس،

من املؤكد أن اختيارات املغرب يف جمال التصنيع مكنت من ض  
دينامية جديدة مكنت من حتسني جاذبية املغرب لإلستثمارات 
األجنبية، ويف هذا الصدد نطالب بتوفري الشروط املمكنة حىت 

الصناعية، مما  تستفيد كل جهات اململكة من اإلستثمارات
 .سيمكن من نقل اخلربة يف اجملال وخلق فرص الشغل
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 السيد الرئيس،

 :نطالب يف ختام هذه املداخلة مبا يلي

ني تعزيز التزود ابملياه مبياه الشرب يف املناطق القروية من خالل حتس
الولوج إىل املاء الصاحل للشرب وتعزيز الربط الفردي ابملراكز 

يضا األخذ بعني االعتبار إصالح نظام الصاعدة والدواوير؛ أ
د اجلباايت احمللية يف اإلصالح الضرييب املرتقب وفق مقاربة تستن

 .التحصيل مبديرية الضرائب نظرا إلمكانيتها وطابعها احملايد

 ومن أجل عدالة ضريبية البد من توسيع الوعاء الضرييب

 

د اوهيكلة القطاع الغري املهيكل مع خفض الضريبة وعدم اعتم
ماليتنا خللق التوازانت على الضرائب، النقطة األخرية وهي ضمان 
التوازن بني الضغط الضرييب على الطبقة املتوسطة وبني 

 .اإلستهداف بربامج الدعم اإلجتماعي

السيد الرئيس، تلكم بعض املالحظات واإلقرتاحات 
ة واإلستنتاجات اليت أدليت هبا إبسم فريقي يف امليزانيات املتعلق

ذا احملور معلنة أننا سنصوت عليها ابإلجياب، والسالم عليكم هب
 .ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب سعيد ابعزيز إبسم 
 .الفريق اإلشرتاكي

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيدان الوزيرين احملرتمني،

  السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي يف إطار مناقشة 
يف احملور األول  8108اجلزء الثاين ملشروع قانون املالية برسم سنة 

 املتعلق ابملالية والتنمية االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية والبنيات
وم يئة، أكيد نناقش هذا املشروع الياألساسية والطاقة واملعادن والب

يف ظل أوضاع اجتماعية متتاز بتزايد احلركة اإلحتجاجية وتنامي 
اإلضراابت يف العديد من القطاعات جراء القرارات احلكومية 
املباغتة من جهة ووقوع العديد من األحداث املأساوية اليت تزيد 

 .من تعميق اإلحتقان اإلجتماعي

 السيد الرئيس،

وحنن نناقش امليزانيات القطاعية التابعة للمحور األول نتطلع إننا 
يف قطاع اإلقتصاد واملالية إال أن يكون قدوة لباقي القطاعات 
احلكومية يف جمال احلكامة بدءا من تنزيل توصيات وآراء 
مؤسسات احلكامة واملؤسسات الرمسية األخرى من قبيل اجمللس 

يط دوبية السامية للتخطاألعلى للحساابت وبنك املغرب واملن
وغريها، وإعادة هيكلة وتنظيم املديرايت املركزية للوزارة دفعا 
لتداخل وتنازع إختصاصاهتا يف ظل الوضعية الراهنة والرفع من 
مؤشرات اآلداء يف اعتمادات اإلستثمار اليت مل تتجاوز برسم سنة 

من النفقات امللتزم هبا، كما نتطلع يف  %81حوايل  8108
م ق اإلشرتاكي يف سياق تنزيل ميثاق الال متركز اإلداري أن تتالفري

ترمجة بنوده على أرض الواقع عرب جتميع املصاحل اإلدارية التابعة 
للقطاع على شكل مديرايت جهوية وإقليمية للمالية وتقوية 
متثيليتها يف كل العماالت واألقاليم مع احلفاظ على خصوصية 

املباشرة، كما نلتمس يف إطار عمل إدارة اجلمارك والضرائب غري 
اجلماعات الرتابية أن يتم حتسني وجتويد املواكبة لآلمرين ابلصرف 
جهواي وحمليا خاصة يف جمال التأشري على النفقات العمومية ومدة 
اآلداءات والعمل على حتسني املداخيل اجلبائية احمللية واإلقتصار 

 ة اإلدارية املمنوحةعلى رقابة املالية دون جتاوزها إىل الرقاب
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للسلطات اإلقليمية يف أفق إحداث وكالة متخصصة يف جباايت 
 .اجلماعات الرتابية

ويف قطاع البنيات األساسية البد من الوقوف على احلدث اهلام 
الذي شهدته بالدان صبيحة يوم األمس واملتعلق بتدشني القطار 
الفائق السرعة الرباق يف أول رحلة له من طنجة إىل الرابط والذي 

 .يعترب قيمة مضافة لإلقالع اإلقتصادي واإلجتماعي ببالدان

 السيد الرئيس،

هناك انتظارات مهولة يف الوسطني القروي واحلضري إنه ما تزال 
 تزيدها تعقيدا الفوارق اخلطرية الناجتة عن متركز البنيات التحتية
واملهيكلة يف احملاور احلضرية الكربى األمر الذي أخل ابلتوازانت 
اجملالية بني جهات اململكة من جهة وبني احلواضر والقرى من 

 شرتاكي نسجل استمرار عوائقجهة اثنية، وإننا يف الفريق اإل
اإلصالح بسبب غياب اجلودة الالزمة يف خدمات اللوجيستيك 
والنقل خاصة معكم يف بلدان ليكون قاعدة حمورية للتجارة 
والنشاط اللوجيستيكي من وإىل إفريقيا جنوب الصحراء، ويف هذا 
اجملال نؤكد على ضرورة تنزيل اإلتفاق الذي أجري يف األايم القليلة 

ملاضية مع مهنيي النقل عرب الشاحنات على أساس التعامل مبرونة ا
والدعم املهين يف مادة الغازوال  %01مع محولة بزايدة أقصاها 

واإلعفاء من دفع تكاليف التكوين من أجل احلصول على بطائق 
معلنني لكم يف الفريق االشرتاكي، أننا مستعدون  السائق املهين

ه توفري اإلطار القانوين لتنزيل هاتلإلخنراط يف العمل من أجل 
اإلتفاقات هبدف محاية هذه الفئة اليت تعاين من اهلشاشة 
واإلقصاء، ومحاية القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني خاصة من 
االرتفاع املهول لألسعار اليت تسجل بعد كل اضطراب يف جمال 

 .النقل

ومن جهة أخرى نسجل أبسف شديد عدم ختصيص مشروع 
لغالف مايل لربانمج دعم جتديد حظرية  8102قانون املالية 

السيارات األجرة، الذي يعترب من بني أهم املطالب الرئيسية 
لنقاابت ومهين سيارات األجرة وما له من أتثري مباشر على 
املواطنات واملواطنني آملني من احلكومة أن تستدرك هذا اخللل، 

ايته وأن ل جيب أن ينفذ إىل هنابعتبار األمر يتعلق بربانمج متكام
حيقق نتائجه كاملة، وإاّل هلل، فما هي الدوافع اليت جعلت احلكومة 
تتبىن هذا الربانمج، إن مل تكن عازمة على املضي فيه إىل النهاية؟  
كما يبقى سؤال استمرار العمل بنظام املأذونيات مطروحا حبدة 

واطنني وهو النظام الذي ال يالئم حاجيات وانتظارات امل
واملواطنات ويعرقل أي تطور أوتنمية حقيقية، مؤكدين يف الفريق 
اإلشرتاكي على تبين سياسة وطنية وجهوية لتشجيع النقل 
اجلماعي واختاذ التدابري الالزمة لإلستثمار يف التجهيزات والوسائل 
مة والبنيات الضرورية، وتعبئة املوارد البشرية والتقنية واملالية املالئ

قدمتها تثنية اخلط السككي فاس وجدة وكهربته ومتديد ويف م
 .شبكة السكك احلديدية إىل عواصم اجلهات

املتعلق إبحداث الوكالة  010.04واليوم وبعد صدور القانون رقم 
الوطنية للسالمة الطرقية وإضافة مديرية ضمن الئحة املناصب 
السامية، أصبح من الضروري أن نسأل احلكومة على أسباب 

ري العمل هباته الوكالة وعن أسباب تعثر إصدار النصوص أتخ
ار من الشفافية يف إط التبعية التنظيمية املرتبطة هبا، واإلعالن عن

والنزاهة لتويل مسؤوليتها بناء على الكفاءة، من أجل تدبري منظومة 
السالمة الطرقية بشكل منسجم ومتناسق ميّكن من التخفيف من 

لى ضرورة وضع برانمج مشويل إلنقاذ حوادث السري، كما نؤكد ع
الرصيد الوطين من الطرق والتسيري بفك العزلة عن املناطق القروية 
واملعزولة، إذ ال يعقل يف مغرب اليوم أن تكون هناك دواوير يف 

 !املغرب العميق ال تتوفر على ولو على مسالك طرقية

 ويف قطاعي املاء والكهرابء آن األوان للتمييز بني الوسطني
احلضري والقروي واستحضار املعطيات واملؤشرات املتعلقة ابلوسط 
القروي مبعزل عن احلواضر، من أجل تقييم حقيقي للوضع فال 
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واحلال أن  %22.21يعقل أن نتحدث عن نسبة تغطية تتجاوز 
هاته األرقام ترفعها املدن، فالعديد من الدواوير واملداشر يف الوسط 

أعايل اجلبال وأعماق القرى من أدىن القروي ما تزال تعاين يف 
مقومات العيش الكرمي، فاملطلوب اليوم أن يفتح املسؤولون هو 
تفهم وأن يتابعوا نبض الشارع للوقوف على املعاانة احلقيقية 
لساكنة القرى، واليت جتمع أحياان بني غياب املاء والكهرابء 

ألف  01والطرق وقساوة املناخ وضعف احلالة املادية، ومن هذا 
درهم كمتوسط لتكلفة الكانون الواحد يف برانمج الكهربة القروية 
الشمويل، من أجل استفادة اجلميع من الربط ابلشبكة الكهرابئية 
وأن تعمم برانمج التوسيع على خمتلف الدواوير ويف خمتلف 

 .اجلماعات

  السيد الرئيس،

قومات مإن بقاء هاته الفئات يف الوسط القروي رهني بتوفري 
العيش الكرمي وبلورة آليات عملية متكن من استغالل أراضيهم يف 
اجملال الفالحي، مع التأكيد على العدالة اجملالية يف تعبئة األراضي 

 .اجلماعية املخصصة لألغراض الفالحية

السيد الرئيس، يف الشق املتعلق ابلقطاعات اإلنتاجية واملتعلقة 
سة السادة الرؤساء سأسلم الرائ ابلصناعة والتزاما مبا تعهدت به

 .الكلمة مكتوبة، وشكرا لكم والسالم

 النائب السيد سعيد ابعزيز )مسلمة للرائسة(:لة مداخ

 النائب سعيد بعزيزمداخلة السيد 

 ابسم الفريق االشرتاكي مبجلس النواب

 يف إطار املناقشة العامة للمحور األول

 81.08من اجلزء الثاين ملشروع قانون املالية رقم 

 8102للسنة املالية 

نونرب  01عقدها جملس النواب يوم اجلمعة اجللسة العامة اليت 
8108 

 السيد الرئيس احملرتم؛

 السيدين الوزيرين احملرتمني؛

 ؛السيدات والسادة النواب احملرتمون

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق االشرتاكي يف إطار 
، 8102مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية برسم سنة 

 املتعلق ابملالية والتنمية االقتصادية والقطاعات يف احملور األول
 اإلنتاجية والبنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة.

 السيد الرئيس؛

نناقش هذا املشروع اليوم، يف ظل أوضاع اجتماعية متتاز 
بتزايد احلركات االحتجاجية وتنامي اإلضراابت يف العديد من 

ة من جهة، ووقوع تاملباغ القطاعات جراء القرارات احلكومية
تزيد من تعميق االحتقان  اليتالعديد من األحداث املأسوية 

 .من جهة اثنية االجتماعي

 السيد الرئيس؛

إننا وحنن نناقش امليزانيات القطاعية التابعة للمحور األول، 
نتطلع يف قطاع االقتصاد واملالية إىل أن يكون قدوة لباقي 

احلكامة، بدءا من تنزيل توصيات  القطاعات احلكومية يف جمال
وآراء مؤسسات احلكامة واملؤسسات الرمسية األخرى من قبيل 
اجمللس األعلى للحساابت وبنك املغرب واملندوبية السامية 
للتخطيط وغريها، وإعادة هيكلة وتنظيم املديرايت املركزية للوزارة 

لرفع ادفعا لتداخل وتنازع اختصاصاهتا يف ظل الوضعية الراهنة، و 
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من مؤشرات األداء يف اعتمادات االستثمار، اليت مل تتجاوز برسم 
 من النفقات امللتزم هبا. %81حوايل  8108سنة 

يثاق يف سياق تنزيل مكما نتطلع يف الفريق االشرتاكي، 
الالمتركز اإلداري، أن تتم ترمجة بنوده على أرض الواقع عرب جتميع 

هوية أو ج على شكل مديرايتلتابعة للقطاع املصاحل اإلدارية ا
مع قاليم، هتا يف كل العماالت واألوتقوية متثيليا ،إقليمية للمالية

 اشرة.غري املب احلفاظ على خصوصيات إدارة اجلمارك والضرائب

 كما نلتمس يف إطار عمل اجلماعات الرتابية أن يتم حتسني
املواكبة لآلمرين ابلصرف جهواي وحمليا، خاصة يف جمال  وجتويد

التأشري على النفقات العمومية ومدة األداءات والعمل على حتسني 
ا املداخيل اجلبائية احمللية، واالقتصار على الرقابة املالية دون جتاوزه
إىل الرقابة اإلدارية املمنوحة للسلطات اإلقليمية، يف أفق إحداث 

 وكالة متخصصة يف جباايت اجلماعات الرتابية.

 ية، البدا يف البداية من الوقوفويف قطاع البنيات األساس
واملتعلق  ،صبيحة يوم أمسعلى احلدث اهلام، الذي شهدته بالدان 

بتدشني القطار فائق السرعة "الرباق" يف أول رحلة له من طنجة 
، والذي يعترب قيمة مضافة لإلقالع االقتصادي الرابطإىل 

 واالجتماعي ببالدان.

 السيد الرئيس؛ 

ظارات مهولة يف الوسطني القروي إنه ماتزال هناك انت
 واحلضري، تزيدها تعقيدا الفوارق اخلطرية الناجتة عن متركز البنيات
التحتية األساسية واملهيكلة يف احملاور احلضرية الكربى، األمر الذي 
أخل ابلتوازانت اجملالية بني جهات اململكة من جهة، وبني 

 احلواضر والقرى من جهة اثنية.

يق االشرتاكي، نسجل استمرار عوائق اإلصالح وإننا، يف الفر 
بسبب غياب اجلودة الالزمة يف خدمات اللوجستيك والنقل 
خاصة مع طموح بلدان ليكون قاعدة حمورية للتجارة والنشاط 

 اللوجستيكي من وإىل افريقيا جنوب الصحراء.

ويف هذا اجملال، نؤكد على ضرورة تنزيل االتفاق الذي أجري 
يلة املاضية مع مهنيي النقل عرب الشاحنات على يف األايم القل

والدعم  %01أساس التعامل مبرونة مع احلمولة بزايدة أقصاها 
واإلعفاء من دفع تكاليف التكوين من  املهين يف مادة الكازوال

أجل احلصول على بطائق السائق املهين، معلنني لكم يف الفريق 
االشرتاكي، أننا مستعدون لالخنراط يف العمل من أجل توفري 
اإلطار القانوين لتنزيل هذه االتفاقات هبدف محاية هذه الفئة اليت 

ات للمواطن تعاين اهلشاشة واإلقصاء، ومحاية القدرة الشرائية
واملواطنني خاصة من االرتفاع املهول لألسعار اليت تسجل بعد كل 

 إضراب يف جمال النقل.

ومن جهة أخرى، نسجل وأبسف شديد، عدم ختصيص 
لغالف مايل لربانمج دعم جتديد  8102مشروع قانون املالية 

حضرية سيارات األجرة الذي يعترب من بني أهم املطالب الرئيسية 
هنيي سيارات األجرة، وما له من أتثري مباشر على لنقاابت وم

املواطنات واملواطنني، آملني من احلكومة أن تستدرك هذا اخللل 
ابعتبار األمر يتعلق بربانمج متكامل جيب أن ينفذ إىل هنايته وأن 
حيقق نتائجه كاملة، وإال فما هي الدوافع اليت جعلت احلكومة 

 لنهاية؟.مة على املضي فيه إىل اتتبىن هذا الربانمج إن مل تكن عاز 

كما يبقى سؤال استمرار العمل بنظام املأذونيات مطروحا 
حبدة، وهو النظام الذي ال يالئم حاجيات وانتظارات املواطنات 
واملواطنني ويعرقل أي تطور أو تنمية حقيقية، مؤكدين يف الفريق 
االشرتاكي على تبين سياسة وطنية وجهوية لتشجيع النقل 
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اعي، واختاد التدابري الالزمة لالستثمار يف التجهيزات اجلم
ية والوسائل والبنيات الضرورية وتعبئة املوارد البشرية والتقنية واملال

املالءمة، ويف مقدمتها تثنية اخلط السككي فاس ـ وجدة، وكهربته 
 ومتديد شبكة السكك احلديدية لتصل إىل عواصم اجلهات.

املتعلق إبحداث  010.04رقم واليوم، وبعد صدور القانون 
الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، وإضافة مديرها ضمن الئحة 
املناصب السامية، أصبح من الضروري أن نسائل احلكومة عن 
أسباب أتخري العمل هبذه الوكالة، وعن أسباب تعثر إصدار 
النصوص التنظيمية املرتبطة هبا، واإلعالن عن التباري يف إطار من 

ري فية والنزاهة لتويل مسؤوليتها بناء على الكفاءة من أجل تدبالشفا
منظومة السالمة الطرقية بشكل منسجم ومتناسق ميكن من 

 التخفيض من حوادث السري.

كما نؤكد على ضرورة وضع برانمج مشويل إلنقاذ الرصيد 
الوطين من الطرق والتسريع بفك العزلة عن املناطق القروية 

عقل يف مغرب اليوم أن تكون هناك دواوير يف واملعزولة، إذ ال ي
 املغرب العميق ال تتوفر ولو على مسلك طرقي.

سطني للتمييز بني الو  واناألن ويف قطاعي املاء والكهرابء، آ
احلضري والقروي، واستحضار املعطيات واملؤشرات املتعلقة 
ابلوسط القروي مبعزل عن احلواضر، من أجل تقييم حقيقي 

عقل أن نتحدث عن نسبة تغطية تتجاوز للوضع، فال ي
، واحلال أن هذه األرقام ترفعها املدن، فالعديد من 22.21%

الدواوير واملداشر يف الوسط القروي ماتزال تعاين يف أعايل اجلبال 
وأعماق القرى من أدىن مقومات العيش الكرمي، فاملطلوب اليوم، 

رع، للوقوف اأن يفتح املسؤولون هواتفهم، وأن يتابعوا نبض الش
على املعاانة احلقيقية لساكنة القرى واليت جتمع أحياان كثرية بني 

 الطرق، وقساوة املناخ وضعف احلالة املادية.غياب املاء والكهرابء و 

ومن هذا املنرب، نلتمس من احلكومة، أن تعمل على حذف 
ألف درهم كمتوسط التكلفة  01شرط احلد األقصى احملدد يف 

يف برانمج الكهربة القروية الشمويل، من أجل  للكانون الواحد
استفادة اجلميع من الربط ابلشبكة الكهرابئية، وأن تعمم برامج 

 التوسعة على خمتلف الدواوير ويف كل اجلماعات.

 السيد الرئيس؛

إن بقاء هذه الفئات يف الوسط القروي رهني بتوفري مقومات 
راضيهم من استغالل أالعيش الكرمي، وبلورة آليات عملية متكنهم 

يف اجملال الفالحي، مع التأكيد على العدالة اجملالية يف تعبئة 
 األراضي اجلماعية املخصصة ألغراض فالحية.

 السيد الرئيس؛

إن مطالبتنا إبتباع سياسة صناعية ذات بعد اجتماعي، هدفنا 
من ذلك هو تقوية االقتصاد الوطين والتنمية االجتماعية، وحنن 

تم وضع سياسة صناعية جديدة قادرة على حتقيق تسريع أنمل أن ي
ا حقيقي ملسلسل تصنيع املغرب، ورفع القيمة املضافة املنتجة حملي
ورفع مستوى إحداث مناصب الشغل، وتوفري العرض الصناعي 

 التحفيزي وتطوير العرض البنكي للخدمات املالية.

ونقرتح على احلكومة، تدارس إمكانية وضع اسرتاتيجية 
طنية جديدة ذات بعد جهوي حقيقي بغية تطوير اجملاالت و 

التجارية وأتهيل قطاع التوزيع، اعتبارا للدور األساسي للتجارة يف 
التنمية اجملتمعية وأتثريها الكبري يف النمو االقتصادي سواء على 
الصعيد الداخلي، أو على صعيد استهداف األسواق الدولية 

وذلك تزامنا مع تنزيل املراكز  والرفع من املبادالت اخلارجية،
مشروع لى عاجلهوية لالستثمار يف صيغتها اجلديدة بعد املصادقة 

املتعلق إبصالح املراكز اجلهوية لالستثمار  42.08قانون رقم 
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أيضا اشيا ، ومتونشره وإبحداث اللجان اجلهوية املوحدة لالستثمار
 د.مع إرساء الدعامات األساسية للربانمج التنموي اجلدي

ومن أجل مواكبة حقيقية لعامل الرقميات، أصبح الزما حتفيز 
املقاوالت على تطوير استثمارها للتقنيات واألنظمة املعلوماتية 
 وجتاوز الثغرات احلالية وتوجيهها بشكل معقلن، مؤكدين يف الفريق
االشرتاكي على إحداث شعبة للصناعة الرقمية يف املدارس 

 ابملهندسني.واملعاهد اخلاصة 

 والسالم عليكم ورمحة هللا.

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب سعيد النميلي 
 .إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية

 :سعيد النميلي النائب السيد

لى عبسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم 
 رسوله الكرمي وعلى من واله إبخالص ليوم الدين،

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،

 يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية
، 8102يف إطار مناقشة اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية 

وسنركز فقط على بعض احملاور اليت نعتربها أساسية نظرا للحصة 
الزمنية املخصصة لنا، ويف البداية ال ميكننا إال أن نثمن اإلنطالقة 
الرمسية للقطار فائق السرعة صباح هذا اليوم الذي سيعزز البنية 

رب أن ، إن اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية تعتالتحتية لبالدان
مقاربة املسألة اإلقتصادية ال تنفصل عن املسألة اإلجتماعية ومن 

شأن التوفيق بني النجاعة اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية حتقيق 
التنمية املستدامة، واليوم مطلوب منا مجيعا كل من موقعه بناء 

 على تناغم كامل بني مجيع مكوانتاقتصاد وطين متطور وقائم 
احلياة اإلقتصادية، وعلى تفكيك النظام الريعي الذي يضر 
ابملنافسة احلرة والشريفة جملاهبة التحدايت الكربى اليت تواجهها 
البالد، وهو ما يقتضي تشجيع اإلستثمار املنتج على حساب 
اإلستثماراملضارابيت، ووضع خطة خاصة ابملقاوالت الصغرى 

توسطة، وهو ما يستلزم إعادة النظر يف الربامج القطاعية وامل
ومراجعتها لضمان التقائية والنجاعة وكذا توجيه خمطط املغرب 
األخضر املغرب األخضر حنو حتقيق هدف األمن الغذائي وتطوير 
للعامل والنجاعة، وكذا توجيه خمطط املغرب األخضر، حنو حتقيق 

ة القروي والبنيات الفالحيهدف األمن الغذائي وتطوير العامل 
األساسية به، وحتسني دخل الفالح املتوسط والصغار، وإعطاء 
األولوية للواقعة الثانية اليت ال حتضى سوى بعشر ما خيصص 
للمناطق األخرى، عالوة على تقوية حضور الدولة واملقاولة 
الوطنية يف إجناز عمليات التصنيع مع حتسني مستوى اإلندماج، 

بناء قاعدة تكنولوجية وطنية وتشييد صناعة وطنية  والسري حنو
حقيقية قادرة على ربح رهان التنافسية الدولية وضمان إستقالل 

 .اإلقتصاد الوطين

 السيد الرئيس،

ة إننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية نستحضر أمهية الشبك
ألف   02 نالطرقية اليت تتوفر عليها بالدان واليت تبلغ اليوم أزيد م

، وهو أمر 8111كلم، ومعضمها من اجليل اجلديد يف بعد سنة 
مهم جدا وهذا يدل على اجملهود الذي تبذله الدولة يف هاد اجملال، 
ورغم ذلك فبالدان ال تزال حتتاج إىل املزيد من اإلستثمارات يف 
هذا القطاع ابلنظر لدوره احليوي يف تنشيط احلركية اإلقتصادية 

يف بالدان، ومسامهة كذلك بفك العزلة عن مناطق واإلجتماعية 
شاسعة من الرتاب الوطين، ال سيما أن هوة الفوارق اجملالية جد  
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جهات من بني اجلهات اإلثين عشرة تستأثر  0كبرية، ذلك أن 
من الثروة الوطنية مع اإلشارة إىل أن ساكنة  %11لواحدها حبوايل 

، وضعف الفقر والبطالةاجلهات الفقرية تعاين أكثر من غريها من 
الولوج إىل اخلدمات اإلجتماعية، إن التوفيق بني النجاعة 
اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية والسبيل إىل حتقيق التنمية 
املستدامة القائمة على احلفاظ على الثروات الطبيعية ابستغالهلا 
بصفة عقالنية وضمان حياة قائمة على البعد اإلنساين وحمتشمة 

ن بني اإلنسان والطبيعة، محاية ملصاحل األجيال القادمة للتواز 
وتطبيق إلتزامات بالدان على الصعيد الدويل، كما نستحضر أمهية 

كلم، واليت بدأت   0811الطرق السيارة اليت تبلغ اليوم حوايل 
سياستها يف منتصف التسعينات منذ القرن املاضي، وقد الحضنا 

لذي وات األخرية يف الوقت اضعف وترية اإلجناز يف اخلمس السن
توجد فيه البالد يف أمس احلاجة هلذا النوع من الطرق يف أفق ربط 
املناطق اجلنوبية واجلنوبية الشرقية للمملكة، بشبكة الطرق السيارة 
الوطنية وهو ما سيكون له األثر الكبري على التنمية وكمدخل 

 .رئيسي للعدالة اجملالية واإلجتماعية

كما ندعو ابملناسبة إىل إعطاء نفس اإلهتمام ابلنسبة للطرق 
الوطنية واجلهوية واإلقليمية اليت تلعب دورا أساسيا يف الربط بني 

ملناطق التفاواتت الرتابية واإلجتماعية بني ا مناطق البالد وتقليص
 .ابعتبارها الشرايني اليت تضمن احلياة

إلشرتاكية أن بية للتقدم واالسيد الرئيس، نعترب يف اجملموعة النيا
القطاع السككي ببالدان عرف طفرة نوعية وساهم بشكل كبري 
يف العديد من املنجزات التنموية ابلرغم من اإلختالالت اليت يعاين 
منها وهو ما يتعني معه اليوم إعادة النظر يف السياسة احلكومية 
 ةاجتاه هذا القطاع احليوي وبشكل يضمن متديد اخلطوط السككي

على األقل إىل مراكز اجلهات يف مرحلة أوىل قبل توسيعه يف مرحلة 
اثنية ليمتد إىل مناطق أخرى من بالدان، وندعو يف هذا الصدد 
خمتلف القوى احلية ببالدان إىل أتهيل اجلهات من خالل توفري كل 

جهة على األقل على قطب تكنولوجي وقطب جامعي كبري 
 هوية، والسالم عليكم ورمحة هللايشكل نواة أقطاب التنافسية اجل

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدات والسادة النواب، شكرا  شكرا للسيدين الوزيرين،
لكم مجيعا، سنستأنف يوم الغد على الساعة التاسعة ونصف، 

 .اليوم يومه على الساعة التاسعة ونصف

 


