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السيد رئيس احلكومة بذلك .وابلتايل يتضمن جدول أعمال هذه
اجللسة احملور اخلاص ابإلصالحات املتعلقة مبناخ األعمال .قبل
ذلك أعطي الكلمة للسيدة أمينة اجمللس لتالوة ملخص عن
املراسالت الواردة على اجمللس.

حمضر اجللسة احلادية والعشرين عشر بعد املاةة

السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس:

التاريخ :اإلثنني  81ربيع األول 8441ه( 62نونرب 6181م).

شكرا لكم السيد الرةيس،

الرائسة :السيد احلبيب املالكي ،رئيس جملس النواب.

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة السالم على أشرف املرسلني.

التوقيت :ساعتان ومخسة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة

توصل مكتب جملس النواب من السيد رئيس احلكومة مبشاريع
القوانني التالية:

مساء والدقيقة العاشرة.
جدول األعمال :اجللسة املخصصة لألسئلة الشفهية املتعلقة

 .8مشروع قانون رقم  71.81يوافق مبوجبه على اإلتفاقية يف
ميدان تسليم اجملرمني ،املوقعة بواكادوكو يف  2شتنرب 6181
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة بوركينافاسو.

ابلسياسة العامة ،واليت جييب عنها السيد رئيس احلكومة.

السيد احلبيب املالكي رةيس جملس النواب ،رةيس اجللسة:

 .6مشروع قانون رقم  18.81يوافق مبوجبه على اتفاقية اإلحتاد
اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته مبابوتو املوزمبيق يف 88يوليو
.6112
 .2مشروع قانون رقم  16.81يوافق مبوجبه على االتفاقية

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.
السيد رةيس احلكومة،
السادة الوزراء،

للتعاون القضائي يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة
بواكادوكو يف  2شتنرب  6181بني حكومة اململكة املغربية
وحكومة بوركينافاسو.

السيدات والسادة النواب،
طبقا ألحكام الفصل  811من الدستور ،وخاصة الفقرة الثالثة

 .4مث مشروع قانون رقم  12.81يوافق مبوجبه على اإلتفاقية
حول التعاون القضائي يف امليدان اجلنائي ،املوقعة بواكادوكو
 2شتنرب  6181بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
بوركينافاسو.

منه ،وعمال مبقتضيات النظام الداخلي من املادة  671إىل املادة
 ،612يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة لألسئلة الشفوية
املتعلقة ابلسياسة العامة ،واليت جييب عنها السيد رئيس احلكومة.
وأخرب السيدات والسادة النواب أنه على إثر االجتماع الذي
انعقد هاد الصباح مع السيدة والسادة رؤساء الفرق واجملموعة

 .5مث أخريا مشروع قانون رقم  11.81يقضي بتغيري وتتميم
القانون رقم  66.18املتعلق ابملسطرة اجلنائية .شكرا لكم
السيد الرئيس.

النيابية ،تقرر أتجيل السؤال احملوري املوجه إىل السيد رئيس
احلكومة واملتعلق ابإلحتاد املغاريب إىل وقت الحق ،وقد مت إخبار
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الناةبة السيدة حياة سكيحيل:

السيد الرةيس:

شكرا السيد الرةيس،

شكرا للسيدة األمينة،
نشرع اآلن يف طرح األسئلة املدرجة يف جدول األعمال ،وأعطي
الكلمة للسيدة النائبة حياة سكيحيل إبسم فرق وجمموعة األغلبية.
تفضل السيد الرئيس.

السيد رئيس احلكومة ،عرف تقدم مناخ األعمال ببالدان طفرة
نوعية توجت هذه السنة بتصنيف املغرب يف املرتبة  21ضمن
 811دولة مشلها التصنيف ،حمققا بذلك تقدما بست درجات
مقارنة مع السنة املاضية ،وتقدم ب  21درجة منذ  .6181وهو
أسرع تطور سجل على مستوى ترتيب الدول يف هذه الفرتة ،وهبذا

الناةب السيد نور الدين مضيان رةيس الفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية (نقطة نظام):

اإلجناز حافظ على املغرب على صدارته على مستوى مشال إفريقيا
وعلى املرتبة الثانية عربيا والثالثة إفريقيا .وأييت هذا اإلجناز لريصد
التقدم املطرد سنة بعد سنة ،نتيجة اإلصالحات املهمة واملتتالية
اليت حققتها بالدان يف جمال مناخ األعمال ،وكذا نتيجة اعتماد

السيد الرئيس ،البسني داك الربتقايل اشنو مافهمتش الش لبستوه
حىت حنا ،واش النهضة الربكانية؟ وال اشنو اللي خدات الكاس،
السيد الرئيس اشرح لنا ما فامهينش..
السيد الرةيس:

طريقة جديدة وجدية يف قيادة اللجنة الوطنية ملناخ األعمال ،املبين
على املقاربة التشاركية والتتبع اليومي ملختلف اإلصالحات.

أان أطلب من إحدى السيدات لإلجابة على السيد الرئيس،
تفضلي السيدة الرئيسة ،تفضلي.

وهبذا اخلصوص ،نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم ،عن
أهم اإلصالحات املنجزة واليت سامهت يف التصنيف اجلديد وما
هي اآلاثر اإلجيابية هلذا التصنيف؟ وعن اآلفاق وأجندة

الناةبة السيدة حياة بوفراشن:
أان أود أن أشكر الرائسة واألمانة العامة وبعض أعضاء احلكومة
واإلخوان الربملانيون ،اللي تضامنوا مع املرأة يف اليوم ملناهضة
العنف ضد املرأة ،وكل يوم واجملتمع املغريب بدون عنف إن شاء
هللا.

اإلصالحات املربجمة بغاية وصول هدف تصنيف املغرب ضمن
أفضل  51دولة يف جمال مناخ األعمال املتضمنة يف الربانمج
احلكومي ،وشكرا.
السيد الرةيس:

السيد الرةيس:

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن ابسم فريق األصالة واملعاصرة
للسيد النائب عدي بوعرفة.

شكرا على تفهمك السيد الرئيس ،وهلذا أطلب من السيدة
الرئيسة مد السيد الرئيس هذا املنديل الربتقايل اجلميل .عطيه ليه.
الكلمة للسيدة النائبة إبسم فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال
املتعلق ابإلصالحات املتعلقة مبناخ األعمال ،تفضلي السيدة
النائبة ،شوية دايل اإلنصات ،السيد النائب ،تفضلي السيدة
النائبة.

الناةب السيد عدي بوعرفة:
شكرا للسيد الرةيس احملمرتم،
السيد رةيس احلكومة احملمرتم،
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السيد الرةيس:

ما هي اإلجراءات وما هو تصور احلكومة لتحسني مناخ األعمال
يف بالدان؟ وشكرا.

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة لإلجابة
على األسئلة املطروحة ،تفضلوا السيد رئيس احلكومة.

السيد الرةيس:

السيد سعد الدين العثماين ،رةيس احلكومة:

شكرا للسيد النائب ،ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،
الكلمة اآلن للسيد النائب طارق قديري.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني والصالة

الناةب السيد طارق قديري:

والسالم على سيدان حممد األمني وعلى آله وصحابته أمجعني،

بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد الرةيس،

السيد الرةيس،

السيدات والسادة الوزراء،

السيد رةيس احلكومة،

السادة النواب احملمرتمني،

السيدات والسادة الوزراء،

السيد الرةيس:

السادة والسيدات النواب احملمرتمني،

السادة النواب ،السيدات والسادة النواب شيئا ما من اإلنصات
من فضلكم.

الثقة ،الثقة ال تكتب وال توصف وإمنا هي إحساس يدرك من
خالله املخاطب احرتام املخاطب لنفسه وقدرته على الوفاء
ابلتزاماته ،لألسف الشديد املستثمر اليوم سواء كان وطنيا أو
أجنبيا ال يثق حبكومتكم ،وهذا ما جيعله غري راغب متاما يف املغامرة

السيد سعد الدين العثماين ،رةيس احلكومة:
أوال كنشكر السيد الرئيس ،وكنشكر الفرق الربملانية على اختيار
هاذ املوضوع ،واللي هو غري اإلختيار دايلو يرد على عدد من
اإلشاعات ،وعدد من اإلدعاءات ،إن املغرب يف أزمة ،أن

ولو جبزء يسري من رأمساله ،لقد أبنتهم مبكرا على أنكم حكومة
متصدعة هجرها عنصر التناغم واإلنسجام ،وغابت عنها الرؤية
الواضحة الواثقة اليت متكن أن تغري املستثمر ،والنتيجة اليوم أن
عجلة اإلقتصاد الوطين توقفت أو أوشكت أن تتوقف عن

اإلستثمارات ترتاجع ،أنه اإلقتصاد يتوقف ،أان مفهمناش كيفاش
مجيع بدون استثناء املؤشرات اإلقتصادية ابلنسبة للمغرب إجيابية
ومتصاعدة حنو إجيايب ،ويف األخري نقول شيئا عكس احلقيقة،
وعندما يصدر هذا عن السادة الربملانيني يكون ماشي إشارة

الدوران ،وأصدق شاهد أرقامكم ومؤشراتكم املتدنية اليت محلها
مشروع قانون املالية لسنة .6181

إجيابية ال ابلنسبة الوسط السياسي ،وال ابلنسبة للوسط
اإلقتصادي ،هاذ املوضوع موضوع مهم ،مهم جدا ألنه كيتعلق
حبزمة اإلصالحات اليت أدخلها املغرب ،واليت ابشرها ويباشرها يف

إزاء هذا الوضع املقلق نسائلكم السيد رئيس احلكومة عن
التدابري اليت ستتخذوهنا من أجل إنعاش اإلستثمار داخل اململكة؟
وشكرا.

ما يتعلق مبناخ األعمال ،هو عندو عالقة بتحريك اإلستثمار،
عندو عالقة بدعم املقاولة ،عندو عالقة بتحريك أو بواحد املعيار
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التحتية للدميقراطية وحقوق اإلنسان ،هناك بنيات حتتية تؤسس،

اللي هو حمرك أساسي للتنمية مبختلف أبعادها ،سواء كانت
اقتصادية أو كانت إجتماعية.

املؤسسات الدستورية ،واحد جمموعة اإلصالحات قانونية ،هي ما
ميكنش هي كتأسس لواحد املغرب ال رجعة فيه ،واخا تكون
املشاكل ،ولكن كنأسسو البنيات التحتية كنكونو كنتقدمو أحياان
ببطء ،أحياان بسرعة مقبولة ،ولكن التقدم احلمد هلل موجود.

وميكن أن نقول أبن هذا التحسن اللي واق فيه كيأشر على أن
املغرب فعال يف الطريق الصحيح ،وهذا واحد من املؤشرات اليت
حتسنت ،ابش نقولو اليوم ألن يف اخلطاب داييل نتوجه املواطنات
واملواطنني ابألساس ،أن املغرب احلمد هلل فيه كثري من األمور اليت
ميكن أن يفتخر هبا عندان كثري من املشاكل أيضا ،عندان كثري من

وأيضا على املستوى االقتصادي العام املاكرو اقتصادي ،وأيضا
على مستوى البناايت االقتصادية وأيضا على مستوى حتسن
جاذبية االقتصاد الوطين وتنافسيته وأيضا على املستوى
االجتماعي.

التحدايت كذلك ،ولكن أيضا عندان إجيابيات كبرية ليس فقط
يف ظل هاد احلكومة ،ولكن يف مسار املغرب طيلة العقود األخرية،
وخصوصا طيلة السنوات األخرية ،وحنن نؤمن أبن االستثمار

وأريد أن أشري هنا يف هاد السياق ،إىل أن االستثمارات

والقطاع اخلاص والعناية ابملقاولة ،وخصوصا املقاولة الصغرية
واملتوسطة والصغرية جدا هو مدخل أساسي من مداخل التنمية
وإنتاج الثروة وإجياد أوإحداث فرص الشغل ،وابلتايل إجياد مغرب
أفضل إن شاء هللا حاال ومستقبال.

األجنبية ببالدان سنة  6181لن تقل أبدا عن مستوى
االستثمارات سنة  24 ،6187مليار درهم ،وقد أعلن أنه 21
شتنرب  6181وصلنا ل  67مليار درهم ،فنحن يف تقدم إن شاء
هللا ويف هناية السنة غادي نوصلو املستوى دايل  6187أو يزيد،

فهاد اإلطار الربانمج احلكومي كان قد نص على أنه هناك

ولذلك احلديث ابستمرار عن تراجع االستثمارات األجنبية هذا
غري ذي موضوع وغري صحيح .مكنت هذه اإلصالحات من
حتسني مؤشرات بالدان على عديد من املستوايت ،هاد املؤشر

عدد من التدابري تعتزم احلكومة القيام هبا لإلسهام يف التحول
اهليكلي للنسيج االقتصادي الوطين وحتفيز االستثمار والرفع من
تنافسية االقتصاد الوطين وتنافسية املقاولة ،وأيضا مواصلة حتسني
مناخ األعمال ووضع آنذك الربانمج احلكومي هدفا اللي هو

دايل «دوينغ بيزنس» اللي هو مؤشر ممارسة األعمال واحد من
املؤشرات اللي حتسنت فيها بالدان ،وتعززت عدد من املؤشرات
االقتصادية ،واليوم ميكن نقولو مجيع املؤشرات االقتصادية كلها
إجيابية ،مجيع املؤشرات االقتصادية إجيابية ،حىت املؤشرات

الوصول إىل درجة االقتصادايت اخلمسني األوائل عامليا يف مؤشر
ممارسة العمل« ،دوينغ بيزنس» يف أفق سنة .6168

اإلقتصادية بدأت يف التحسن ،ويف آخر إحصاء دايل املندوبية
السامية للتخطيط حتدثت عن تراجع يف نسبة البطالة بنسبة
% 1.2عن نفس املدة من سنة  ،6187وهذا حتسن مهما

وميكن أن أقول هنا منذ البداية على أن اللي كيهمنا هنا ماشي
تصنيف املغرب فقط وهو مهم ،ولكن اللي كيهمنا هوأن هناك
مقاربة مشولية كتهتم ابملقاولة وكتهتم بتحسني مناخ األعمال

يكون طفيفا احنا بغينا اكثر ،كنطمعو ألكثر ،بغينا مجيع الشباب
حتسنا ،كنقولو مزاين راه
املغاربة يوجلوا سوق الشغل ،ولكن إىل ّ
حنسنو املغرب أكثر ،وهاد
حتسنا ونديرو جهدان ونتعاونو ابش ّ
ّ

وكتهتم ابلولوج للخدمات للمقاولة وللمواطنات واملواطنني أيضا،
وغادي نشرح هاد النقطة بعد قليل ،وأريد أن نؤكد أبن هذا جزء
من جمموع اإلصالحات اهليكلية اليت ابشرهتا وتباشرها بالدان،
سواء على املستوى السياسي ما يسميه األستاذ الرميد البنيات
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اللي وصل املغرب اليوم هو نتائج دايل التعاون دايل اجلميع،

املنحى اإلجيايب ،إن شاء هللا ،على حسب التوقعات ستتحسن
يف هاد سنة  6181وأيضا سنة .6181

بغيت نشكر اجلميع ،بطبيعة الربملان حىت هو راه ساهم معنا
وغادي جني للمسامهة دايل السادة الربملانيني بعد قليل ،بغيت
نشكر اجلميع ،وهاد النجاح يف هاد املؤشر كيبني أن املغاربة ايال
تعاونوا كاملني وداروا اليد يف اليد ،فإهنم حيققون األهداف دايهلم

وجوااب على أسئلة السادة الربملانيني والنواب ،سأتطرق تباعا
للتدابري املتخذة من قبل احلكومة يف هاد اجملال ،يف جمال حتسني
تصنيف املغرب يف مؤشر ممارسة األعمال ،وسأحتدث عن اهلدف
اللي هو بلوغ ولوج دائرة اقتصادات  51األوائل يف هاد املؤشر،
واإلصالحات اليت تعتزم احلكومة إدخاهلا يف برانمج هاد املؤشر
سنة  6181ابخلصوص.

وكيمشيو ابملغرب حنو األمام ،هاد الشي اللي بغينا وخصنا نواصلو
هاد العمل دايل التعاون ،هاد الرتكيبة التعددية ،الرتكيبة املتعددة
والتمثيلية املتعددة هلذه اللجنة هو إذن واحد من نقاط قوهتا،
وسأترأس ،إن شاء هللا ،يف غضون األايم القليلة املقبلة اإلجتماع
العاشر هلاد اللجنة ،هو سنوي ،االجتماع السنوي العاشر هلاد
اللجنة ،وسيخصص لتقييم ما مت ومناقشة حصيلة اللجنة الوطنية
ملناخ األعمال يف املرحلة املاضية ،وأيضا ستعتمد الربانمج

قبل التطرق لعدد من اإلصالحات األفقية اليت تباشرها
احلكومة ،واليت هي عندها عالقة يف اإلطار العام دايل دعم
اإلستثمار وحتسني مناخ األعمال عموما ومل تدخل يف معايري
مؤشر ممارسة األعمال دايل البنك الدويل ،وقبل ذلك بغيت

املستقبلي بطريقة دقيقة ،وغنتبعو أيضا تصنيف املغرب يف التقارير
الدولية ،وهي التقارير اللي تشكل مصدر غين ميكن اإلستعانة به
الستنباط مكامن القوة يف اقتصادان ومكامن الضعف يف مناخ

نتحدث شوية على اللجنة الوطنية ملناخ األعمال ابش املواطنات
واملواطنني يعرفوها ،اللي هي واحد اللجنة الوطنية اليت متت
مأسستها سنة  6181واهلدف منها هو دعم اإلصالحات

األعمال ببالدان ،وأيضا مقارنته ابملمارسات الفضلى عرب العامل،
احنا بلد مفتوح ،فني ما كانت ممارسات فضلى حنن ال...ما
عندانش ،ال نتكرب من أن أنخد تلك املمارسة ،نكيفها ملصلحتنا
أو خنرتع ممارسة تتكيف على حسب واقعنا وكناخذوها من الواقع
دايلنا ومن األفكار دايل املغاربة.

املتعلقة بتحسني ممارسة األعمال ،واحلكومة تواصل تعزيز عمل
هذه اللجنة اللي كتقوم بواحد العمل مهم جدا ،وهي فضاء دايل
التشاور والتشارك بني عدد من املتدخلني ،فيها اإلدارات،
صحيح ،فيها مجيع الوزارات املعنية ،ولكن فيها أيضا عدد من
املؤسسات الدستورية ،فيها وايل بنك املغرب ،فيها رؤساء بعض
املؤسسات الدستورية األخرى ذات العالقة ،وخصوصا اجمللس
اإلقتصادي اإلجتماعي ،وفيها أيضا ،فيها أيضا رجال األعمال

اآلن هاد التحسني دايل التصنيف دايل املغرب يف تقرير ممارسة

األعمال «دوينغ بيزنس» الصادر عن جمموعة البنك الدويل ما هو
أمهيته؟ ،هاد التقرير عندو أمهية على  6املستوايت ابخلصوص:

CGEMموجودة "اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب" ،وفيها
اجلامعة ،جامعة الغرف دايل التجارة والصناعة ،وفيها أيضا ممثلني
دايل األبناك ،إذن هناك عدد من ،...وفيها الشركاء
اإلجتماعيني ،إذن هناك عدد من املتدخلني كلهم حول طاولة

أوال هاد التقرير كيتعتامد يف عدد من املؤشرات لدى تصنيفات
دولية أخرى ،هناك أكثر من  84تصنيف دويل كيعتمدوا على
هاد التصنيف دايل "دوين بيزنيس" معىن ذلك التحسن فيه يؤدي

واحدة ،فهو ورش وطين وليس فقط ورش حكوميا ،وهذا أان
ابملناسبة بغيت نشكر مجيع املتدخلني ،ألن ،احلمد هلل ،النتائج

إىل التحسن يف عدد من التصنيفات األخرى لبالدان ،ولكن أيضا
هو مؤشر أساسي يعتمده املستثمرون اخلارجيون وكتعتمدوا
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املؤسسات الدولية املالية واالقتصادية وكتعتمدو األبناك الدولة،

هتم اجلانب التنظيمي أو هتم اجلانب العملي يف التعامل مع

كتعتمدو وكاالت التنقيط اللي هي مهمة جدا هادو كلهم
كيعتمدو على هاد املؤشر ،فالتقدم فهاد املؤشر كيعطي إشارة إىل
أن املغرب يسري يف االجتاه الصحيح .وأيضا هو مرجع املمارسات
الفضلى عرب العامل.

املقاوالت أوأيضا مع املواطنات واملواطنني يف اخلدمات اليت تقدم
هلم ،وهاد الشي مرتبط أيضا بتطوير تفعيل األنظمة اإللكرتونية
لتبادل املعلومات ،الرقمنة والتبسيط دايل عداد من اإلجراءات
ومن الواثئق ،إنشاء وتطوير جمموعة من الشبابيك الوحيدة

ولإلشارة هاد التصنيف كيصنف  811دولة عرب العامل وفق
واحد  81د املؤشرات ،واحلمد هلل بالدان استطاعت يف هذه السنة

لتيسري تعامل اإلدارة مع املقاولة ،هاد الشي كله كان فيه عمل
يومي مستمر شارك فيه اجلميع ،ويف إطار ترصيد بطبيعة احلال ما
غنهدرش على العمل دايهلا ملدة مثاين سنوات ،هوعمل غين ومهم

من  6181اليوم تقدمنا من التصنيف دايل  861سنة 6181
اليوم  21سنة  ،6181معىن ذلك تقدمنا ب 21رتبة يف 1
سنوات ،وهذا تقدم مهم جدا لبالدان ،ابملناسبة اليوم املغرب

شارك فيها الربملانني من خالل املصادقة على عدد من النصوص
القانونية ،ولكن أيضا شاركت فيه املؤسسات األخرى.
لكن يف إطار ترصيد هذه املكتسبات اهلامة ،وسعيا إىل حتقيق
اهلدف الطموح املتمثل يف الوصول إىل ولوج اإلقتصادايت
اخلمسني األوائل عامليا على مستوى جودة ممارسة األعمال سنة
 6168إن شاء هللا ،وضعت خطة عمل واضحة مفصلة املعامل
تتلخص عناصرها ابألساس يف ما يلي:

أصبح الثالث افريقيا والثاين عربيا يف مؤشر ممارسة األعمال ،أان
ما أظن واش كاين شي مغريب اللي ميفتخرش هباد الشي،
وخصوصا أنه عمل مجاعي شارك فيه اجلميع ال ميكن للحكومة
وحدها أن تدعي هاد الفضل ،ولكن هلا فضل أهنا هي اليت تقود
هاد اللجنة الوطنية ملمارسة األعمال فالبد أن يكون هلا بعض
الفضل يف هذا ،ولكن الفضل أيضا يرجع إىل مجيع الشركاء ومجيع
املسامهني فيه.ذ

إعداد تقارير تقنية مفصلة قصد دراسة وحتليل جمموع املؤشراتاملتضمنة يف تقرير ممارسة األعمال؛

وميكن أن أقول نؤكد لكم ونؤكد للمواطنات واملواطنني أبن هاد
التطور ما جاش صدفة ،ما جاش غري هكاك ،وإمنا كان وراءه فرق

إعداد برانمج متعدد السنوات  6168-6181كيضمناإلجراءات واملشاريع اللي غادي تدار يف الفرتة املقبلة؛

مغربية تشتغل من خرباء مغاربة  %811يشتغلون عمل جاد
يومي بدون مبالغة يومي ،حنا عندان اجملموعة اللي هي الكتابة
الدائمة دايل اللجنة الوطنية ملمارسة ملناخ األعمال ،وهاد اللجنة

األدوات دايل احلكامة وآليات احلكامة دايل اللجنة إلجنازوتتبع هاذ اإلصالحات؛
-وضع خمطط تواصلي للتعريف هباذ اإلصالحات؛

الوطنية تشتغل فيها ابملناسبة كيشتغلو معها مجيع املؤسسات
والشركاء الذين حتدث عنهم كل واحد كيشتغل معهم ويف تناغم
احلمد هلل هذا كيبني أبننا ميكن ولو تعددت املؤسسات أن يكون
هناك تنسيق فيما بيننا لنصل إىل هذه النتائج .إذن هو جا ماشي

تقييم آاثر هذه اإلصالحات على حتسني جمموع املؤشراتاحملتسبة يف تقرير ممارسة األعمال.
وأدعو السيدات والسادة الربملانيني فعال إىل التعرف على
التفاصيل دايل هاذ الورش اللي هو مهم جدا ،إما عن طريق

مبحض الصدفة وإمنا أتى بعمل جاد قام به مجيع املتدخلني ملباشرة
عدد من األوراش املهمة اإلصالحية ،سواء هتم اجلانب القانوين أو
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املبادرة وأان قلتها للجنة ،اللجنة املتتبعة إلجناز هاذ املشروع هذا،

ابلسجل واملسح العقاري ،هناك تيسري عملية التصدير واإلسترياد

قلت ليهم ميكن يدعيو اللجنة املالية أوأعضاء جلنة املالية يف جملس
النواب ،يف جملس املستشارين أو رؤساء اللجان لزايرهتا ابش
تتطالعوا على آليات العمل وعلى الفريق اللي كيشتاغل ،وعلى
األفق اللي كيشتاغل فيه ،وعلى اإلصالحات املقبلة ،وعلى

عرب نزع الصفة املادية عن مسار التعشري اجلمركي على الصعيد
الوطين ،وحتسني البنية التحتية مليناء طنجة املتوسط ،هناك تبسيط
وتيسري مسطرة الربط ابلشبكة الكهرابئية للمقاوالت الصناعية.
هذه اإلجنازات مكنت بالدان من أن يقفز على املؤشرات الفرعية
ملؤشر ممارسة األعمال ،هذا مؤشر ممارسة األعمال راه فيه عدد
من املؤشرات الفرعية اللي تقدم فيها املغرب بزاف ،تقدم يف مؤشر

الربامج بدقة وهاذ الشي كله متاح إيال اختذمت املبادرة ميكن للسيد
الوزير جيي وجييب معاه الفريق ويتناقشوا ابش تدخلوا يف التفاصيل
اليت يصعب اآلن أن ندخل فيها ألهنا يعين كثرية ،ولكن ميكن هنا

منح تراخيص البناء إىل املرتبة  81عامليا ،تقدمنا يف مؤشر أداء
الضرائب إىل املرتبة  65عامليا ،تقدمنا يف مؤشر إنشاء املقاولة
املرتبة  24عامليا ،تقدمنا يف املؤشر دايل الربط ابلكهرابء املرتبة

أن أحتدث عن عدد من اإلصالحات اللي دخالت فهاذ السنة
هاذي  6181واللي سامهتم فيها ،كما قلت منذ قليل ،السادة
الربملانيني ،اإلصالحات اللي مشات يف امللف املغريب اللي
ابملناسبة هاذ امللف دائما كيتحط يف  21أبريل كل سنة ،السنة

51عامليا وهكذا ،فعدد من املؤشرات كان هناك تقدم مهم،
وهناك مؤشرات أخرى كنحتاجو ابش نديرو فيها خدمة وعمل
ميداين ابش نتقدمو.

املاضية دران دورة استثنائية ابش نصادقو ،يصادق الربملان على
إصالح الكتاب اخلامس من مدونة التجارة املتعلق بصعوبة
املقاولة ،ألن بغينا حنطو امللف دايلنا يف الوقت املناسب ،ألن

وهنا أود أن أتوقف عند املقاربة التشاركية مرة أخرى اليت من
قبل مجيع املتدخلني يف القطاع العام والقطاع اخلاص وأعضاء مجيع

خاصو يتنشر يف اجلريدة الرمسية وال يعتمد لدى اللجنة إال إذا كان
هناك إثبااتت على أن األمور جدية ،ما كاينش هنا وعود.

الفرق الربملانية مبجلس النواب واملستشارين ،ألشكر اجلميع على
اجلهود وعلى التفاعل اإلجيايب مع مبادرة احلكومة إبخراج القانون
دايل مدونة التجارة ،ونطلب املزيد لنستمر يف عمل تشاركي
لنتقدم ببالدان إىل األمام ،فضال عن تقرير سهولة ممارسة األعمال

ولذلك أريد أن أشكر السيدات والسادة الربملانيني اللي تفهمو
هاذ السرعة دايل مناقشة هاذ املشروع دايل القانون حىت صادق
عليه الربملان ،وحىت ساهم يف ترتيب املغرب سنة  ،6181أو
غادي جنيبو مشاريع أخرى يف القريب اللي هي خاص  21أبريل

دوينغ بيزنيس ،أريد أن أشري أبن هناك مجلة من املؤشرات الدالة
على أمهية اإلصالحات اليت ابشرهتا بالدان ،واليت أجنزهتا ابعرتاف
املؤسسات الدولية ذات املصداقية ،ومن مجلة هذه املؤشرات ارتقاء

 6181حىت هي عندان مشاريع أخرى واليت حنن فشراكة ،فشراكة
بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية نقدمو بالدان إىل األمام،
إذن كان هناك فهاذ امللف إصالح الكتاب اخلامس املرتبط

القطب املايل للدار البيضاء املرتبة  61عامليا من بني  811قطب
مبركز عاملي مايل كأول مركز على الصعيد اإلفريقي ،اليوم املركز
املايل ،القطب املايل للدار البيضاء هو أول مركز إفريقي يف هاد
املستوى ،متقدم بسبع مراكز بتصنيف نفس املرتبة من السنة

بصعوبة املقاولة ،كان هناك تقليص تكلفة إحداث املقاولة عرب
اإلعفاء من واجبات التسجيل ،كان تيسري عملية نقل امللكية عرب
نزع الصفة املادية الرقمنة عن جمموعة من اخلدمات مثل شهادة
امللكية ،تسجيل عقود البيع ،فضال عن تعزيز الشفافية املتعلقة

املاضية وذلك على حسب آخر تقرير خاص أبهم املراكز املالية
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ما عندان فينا خري وما كنديروا والو ،ال احلمد هلل هناك إجيابيات

العاملية كلوب فينينش سانرتس الذي تصدره مؤسسة لونغ فاينش
والذي يعترب مقياسا مرجعيا لألقطاب املالية الدولية؛

واخلري كثري على الرغم من أننا عندان أيضا صعوابت وعندان
حتدايت سنواجهها بكل شجاعة وبكل جرأة وبكل صراحة أيضا،
ما هي اإلصالحات والتدابريدااب اليت تعتزم احلكومة القيام هبا
واختاذها يف السنة املقبلة إن شاء هللا لتمكني املغرب من ولوج
اإلقتصادات اخلمسني األوائل عامليا؟

اثنيا :تقدم املغرب يف مؤشر التنافسية العاملي لسنة 6181الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي ،فتقدمت بالدان مبرتبتني
مقارنة مع سنة  6187لتصبح املغرب يف املرتبة  75عامليا ،يف
 6187كنا يف  77عامليا ،وكذا إحتالله املرتبة  52على مستوى
البنيات التحتية من حيث جودة الشبكات وامتدادها وذلك وفق
نفس التقرير متصدرا بذلك دول القارة اإلفريقية؛

ميكن أن أخلص هاد اإلجراءات فيما يلي:
أوال -مواكبة تفعيل إصالح الكتاب اخلامس دايل صعوبة املقاولة

اثلثا :حيتل املغرب املرتبة  25عامليا يف مؤشر رايدة إدارةاألعمال من أصل  827بلدا مشلها التقرير السنوي للمعهد العاملي
لرايدة األعمال والتنمية لسنة  ،6181متقدما خبمس مراكز
مقارنة بسنة  6187؛

عرب املصادقة على النصوص التطبيقية املتعلقة ابلسنديك وبرقمنة
املساطر اإلدارية واليت سنخرجها قريبا إن شاء هللا ،وابملناسبة هاد
صعوابت املقاولة ألول مرة وال عندان يف املغرب نص املقاوالت
اللي كتكون عندها صعوابت ،سواء مالية أو غريها واللي ميكن

رابعا :احتل املغرب املرتبة  27عامليا من بني  844دولة يفالتقرير مؤشراآلداء الصناعي التنافسي الذي تصدره منظمات

متشي اإلفالس واليوم عندان واحد املسطرة دايل املواكبة ،مسطرة
دايل الوقاية ،مسطرة دايل التسهيل حىت التصفية وكتكون عندها
واحد األفق واضح ،وهذا غادي ميكن من إنقاذ عدد من
املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت عندها صعوابت؛

األمم املتحدة للتنمية الصناعية وفق آخر إصدار  6187متقدما
بذلك ثالث مراكز مقارنة ابلنسخة السابقة للمؤشر ،تصدر
املغرب الدول اإلفريقية يف جمال جذب اإلستثمارات األجنبية ،كما

اثنيا-حتديث النصوص القانونية املتعلقة حبكامة املقاولة وتطويرها؛

أبرزت عدد من التقارير الدولية ،فأصبح املغرب أكرب بلد إفريقي
جاذب لإلستثمارات األجنبية.

اثلثا -مواصلة نزع الصفة املادية عن جمموعة اخلدمات املتعلقة
بنقل امللكية ،دااب غادي يكون عندان إن شاء هللا واحد الرقمنة
عدد من املساطر غتم عرب األنرتنيت ،الرقمنة دايل عدد مهم من
املساطر ابخنراط خمتلف املتدخلني وخصوصا فيما خيص نقل
امللكية ،وهاذ املتدخلني غادي يكونوا املوثقني ،وغادي يكونوا

هاد النتائج اإلجيابية ،معشرة السيدات والسادة النواب احملرتمني،
هذه النتائج اإلجيابية أال تعكس واحد اجلهد كيقوم به بالدان
جبميع مؤسساته ليس احلكومة فقط ،واش ما كيعنيش أن املغرب
يتقدم على مستوايت معينة وخا عندي املشاكل ،هذه النظرة
املوضوعية املتوازنة هي اللي كنطلبوا من مجيع أن ينظر هبا إىل
بالده.

إدارة الضرائب ،وغادي تكون احملافظة العقارية ،وغادي تكون
اجلماعة الرتابية هاذو كلهم غادي يكون من السهل نقل امللكية
عرب األنرتنيت بطريقة مؤمنة بطبيعة احلال واملوثق ميكن خيدم من

ولذلك كنطلب من السيدات والسادة ال الربملانيني وال رجال
اإلعالم ما يبقاش يديروا واحد الوجه سوداوي حبال إيال احنا راه

املكتب دايلو وهذا غادي ينقص لينا حىت الفساد اإلداري واملايل،
غادي تنقص لنا الرشوة ،غادي تنقص لنا الوسائط ،غادي يتنقص
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لنا ضياع الوقت ابلنسبة للمواطنني ،غادي تكون ضمانة دايل

هللا لبالدان ،هناك مشروع قانون أيضا يهدف إىل إحداث السجل

التأمني أمان أكرب دايل املعامالت ،وهذا واحد تسهيل احلياة
ابلنسبة للمقاولة وابلنسبة للمواطنات واملواطنني أيضا؛

اإللكرتوين الوطين والسجالت اإللكرتونية احمللية وتقنني توطني
املقاوالت ،وهو أيضا يف طور القراءة الثانية يف الغرفة األوىل ونرجو
أيضا أن يسرع ابملصادقة عليه.

تعميم نزع الصفة املادية عن الواثئق واإلجراءات الالزمة
يف جمال التجارة اخلارجية ،وابملناسبة إن شاء هللا غادي نبداو
واحد العهد جديد دايل صفر ورق ) (zéro papierفيما
خيص اإلجراءات اجلمركية يف سنة  6181إن شاء هللا ،وهذا حىت

إذن كما هناك مشروع مهم هو اللي غادي جنيبو إن شاء
هللا ،هو مشروع القانون املتعلق ابلضماانت املنقولة ،هذا غادي
يسهل حياة املقاولة كثريا ،أشنو هي الضماانت املنقولة؟ ،كاينة

هو غيسهل على املصدرين واملستوردين واملواطنات واملواطنني اللي
عندهم إجراءات مجركية غيسهل عليهم اإلجراءات ال يف الوقت،
وال يف اجلهد يف التنقل ماشي غادي الواحد يبغي ميشي وجيي

الضماانت غري املنقولة ،دااب الواحد إيال بغى ايخذ القرض لشي
شركة وال شي واحد بغى يدير مقاولة خاصو ضروري يكون عندو
األرض أو البناء ،دااب خص نسهلو ابش ميكن حىت األمور اللي

فيما خيص الكلفة ،هاذ الشي كلشي غادي يسهلو ابلنسبة هلاذ
املواطنات واملواطنني إن شاء هللا؛

ماشي هي عقار ميكن تكون ضماانت ابلنسبة للمقاوالت ابش
ميكن تلجأ إىل التمويالت وغادي يسهل على املقاوالت الصغرية
واملتوسطة ،غادي تويل السيارات ،غادي تويل اآلليات ،غادي
يويل السجل التجاري غادي تويل عدد من األمور هي من

 اعتماد وتفعيل مشروع إحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية،والذي يهدف إىل  :تقليص اآلجال ،وتقليص الكلفة ،وتبسيط
اإلجراءات ابلنسبة إلحداث املقاوالت .وهذا فيه ثالثة مشاريع

الضماانت املنقولة اليت ستضمن هلذه املقاوالت الصغرية واملتوسطة
والصغرية جدا احلصول على التمويالت ،ومبا أن التمويل هو من
أحد العقبات الكربى أمام هذه املقاوالت الصغرية واملتوسطة

قوانني أعدهتا احلكومة واحد املشروع القانون صادق عليه الربملان
وصدر يف اجلريدة الرمسية ،وهو القاضي إبنشاء املكتب املغريب
للملكية الصناعية والتجارية هبدف مالءمة اختصاصات املكتب
املغريب للملكية الصناعية والتجارية مع املهمة املوكولة له واملتمثلة

والصغرية جدا ،فهذا إن شاء هللا غادي يكون قفزة يف حياة املقاولة
هاذ النوع دايل املقاوالت وغادي حيسن ترتيب املغرب يف مؤشر
احلصول على التمويل ،والذي ال زالت بالدان حتتل فيه مرتبة
متأخرة اللي هي املرتبة  886عامليا ،إن شاء هللا إيال صادقتو

يف تدبري املنصة اإللكرتونية إلحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية.
وهذا قانون ،هذا مشروع قانون صادقتو عليه ونشر ابجلريدة الرمسية
يف غشت  ،6181لكن هناك زوج مشاريع قوانني أخرى مشروع

إبذن هللا إيال جبنا هاذ مشروع القانون وصادقتو عليه ونشرانه يف
جريدة الرمسية غادي يقفز املغرب إىل مراتب متقدمة ،وغادي
وغيسهل حياة املقاولة.
ينفعنا يف مناخ األعمال
ّ

قانون يتعلق إبحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها
ويهدف إىل إضفاء الطابع اإللكرتوين على مجيع اإلجراءات
املتعلقة إبحداث املقاوالت ،وهذا يف طور املصادقة قراءة اثنية
عندكم يف جملس النواب إن شاء هللا بغينا غري املشاريع اللي كتجي

وكما قلت يف البداية امسعتو السيدات والسادة النواب ،كما
اخا هو مزاين ،ولكن
كيهمناش فقط الرتتيب و ّ
قلت يف البداية ما ّ

تيهمنا أننا نسهلو احلياة دايل املقاولة عمليا املقاوالت
اللي ّ
وخصوصا الصغرية واملتوسطة .ما هي اإلصالحات األفقية

إن شاء هللا تسرعوا فيها إبذن هللا ،هللا جيازيكم خبري ،ابش تشاركوا
معاان فهاذ اخلروج من املنطقة الرمادية حنو اقتصاد أفضل إن شاء
9
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األخرى؟ هناك يف البداية قلت صحيح أنه حتسني مناخ األعمال

-

من خالل هاذ املؤشر مهم ،ولكن أيضا احنا كيهمنا أن تكون
هناك إصالحات هيكلية أفقية ملناخ اإلستثمار ،ومناخ األعمال
يف بالدان ،والقتصادان الوطين ولذلك احنا ما كنكتفيوش فقط
ابإلجراءات الواردة فهاذ املؤشر ،وإمنا عندان عدد من اإلجراءات

امليثاق اجلديد لإلستثمار ،اللي حىت هو وارد يف الربانمج
اهتمينا به ،واللي هو اآلن قيد اإلعداد .هذا
احلكومي ،واللي هو ّ
أتخران فيه عالش؟ ألن خصنا نديرو املراكز اجلهوية لإلستثمار
خصنا نديرو ميثاق الالمتركز اإلداري ،ابش نديروه هو ألن جزء

األخرى ابشرهتا احلكومة واهتمت هبا وميكن أن نتحدث عن
بعضها:

من املعطيات كتبىن على هاذيك اإلصالحات اهليكلية اللي
كيشرق شي
كنديروها ،ما ميكنش ندير إصالح هيكلي شي ّ
كيغرب ،فهي بعضها ينبين على بعض .هاذ مشروع امليثاق اجلديد
ّ

أوال-إصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار ،وكما تعرفون راه مشروع

هناك أيضا واحد املشروع مهم ،وهو تسريع إعداد مشروع

لإلستثمار هو إطار جديد حم ّفز لإلستثمار إن شاء هللا ،إبجراءات
واضحة ،إبجراءات مبسطة هتدف إىل تعزيز وحتسني مناخ
األعمال ،هتدف إىل تعزيز جاذبية وتنافسية املغرب إىل مصاحبة
اإلسرتاتيجيات القطاعية ،وإىل ضمان اإللتقائية فيما بينها ،إىل

القانون دايل هاذ اإلصالح راه موجود عندكم يف الغرفة األوىل،
ونتمناو إن شاء هللا يصادق عليه الربملان ابش نباشرو هاذ
اإلصالح عمليا ،ابش نقفزو ابملراكز اجلهوية لإلستثمار حنو فضاء
جديد تكون أكثر عملية ،تكون أكثر قدرة على اإلستجابة
حلاجيات املقاولة وحلاجيات املستثمرين؛

اإلسهام يف البعد الرتايب ،البعد الرتايب لإلستثمارات وهو مهم.
وهذا كله سيسهم يف إنعاش التشغيل واملسامهة يف التنمية اجلهوية
وحتسني جاذبية وتنافسية اإلقتصاد الوطين؛

اثنيا-وهذا راه ّسولتو عليه مرارا السيدات والسادة النواب
احملرتمني ،واهتميتو به مرارا يف عدد من األسئلة الشفوية ،ولكن

 وأيضا تنكب احلكومة حاليا ،وهذا من مجلة اإلصالحاتاجلوهرية ،على تعديل القانون املتعلق ابلشراكة قطاع عام -قطاع

حىت أثناء مناقشة مشروع قانون املالية ،وهو ماذا؟ هو ميثاق
الالمتركز اإلداري ،والذي صادق عليه اجمللس احلكومي يف 65
أكتوبر األخري ،اللي هو إصالح جوهري يف بنية اإلدارة اللي

خاص ،اللي هو قانون دايل آش؟ دايل ) (PPPما يسمى
 partenariat public-privéالشراكة قطاع عام -قطاع
خاص ،و هو أيضا قانون مهيكل ومهم جدا ،وهذا سيمكن من
إضفاء املزيد من النجاعة والفعالية يف إعداد وإبرام عقود الشراكة
وتنفيذها.

يقرب اإلدارة من املواطنني جهواي وإقليميا ،وإن شاء هللا
غادي ّ
يف القريب غادي نباشرو التطبيق العملي والتنفيذ الواقعي هلاذ
ميثاق الالمتركز اإلداري ،وأان أحث السيدات والسادة الربملانيني،
وخصوصا يف اللجنة املعنية بدعوة السيد الوزير ابش يعطي اخلطوط

هاذ اإلصالحات اهليكلية واملهمة اليت تباشرها احلكومة
وتعتز أبن تكون طرفا يف التشارك مع خمتلف املتدخلني ،ومنهم
املؤسسة التشريعية يف مباشرهتا ،هاذ اإلصالحات إن شاء هللا
ستعطينا مستقبل أفضل ابلنسبة للمناخ دايل اإلستثمار ومناخ

العريضة هلاذ امليثاق دايل الالمتركز اإلداري اللي هو إصالح
جوهري هيكلي كان جاللة امللك ،قد دعا إليه يف  87خطاب
ملكي ،وحنن نعتز أبننا هاذ احلكومة جتيب هاذ اإلصالح اجلوهري
فهاذ الزمن القياسي اللي هي سنتني؛

األعمال وابلنسبة حلياة املقاولة اللي كنعتزو هبا وكنطلبو من
املقاوالت مجيعا ،مجيعا سواء الكربى أو املتوسطة أو الصغرى أو
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الصغرية جدا ابش نقولو ليها راه احنا كنعتزو ابملسامهة دايهلا

بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،كاينة من جهة احلكومة رئيس

وكنطلبو منهم ابش حىت مها يشاركو معنا بفعالية يف حتريك عجلة
اإلقتصاد إىل غد أفضل إن شاء هللا ،ألن املقاولة شريك أساسي
يف هذه األوراش كلها.

احلكومة ومن جهة اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب رئيس االحتاد
العام ملقاوالت املغرب ،دااب ردان اجتماع منذ فرتة ابش نطورو هاذ
اآللية .هاذ اآللية لتطويرها وتشكلت  6جلن وإحداث جلنتني
خاصة بتطوير اآللية املشرتكة بني القطاعني ،وأنشئت وغيتنشأ

وفضال عن كل هذا ،فضال عن كل هذا وحنو آفاق مستقبلية
لتحسني مناخ األعمال ببالدان ،ستسهر اللجنة الوطنية لتحسني
مناخ األعمال على تطوير وتعزيز آليات اإلنصات للقطاع اخلاص
عرب مجلة من التدابري كما يلي:

عدد من اللجن على األقل  4دايل اللجن :جلنة هتم التشغيل
والرأمسال البشري ،جلنة هتم تنافسية املقاولة ،جلنة هتم العالقة بني
املقاولة اإلدارة ،جلنة هتم اجلباايت الصفقات العمومية .واهلدف
من هاذ الشي كامل واحد املقاربة تشاركية اللي كنتصنتو فيها
للمقاولة أاي كان نوعها ومستواها ،وبطبيعة احلال احنا كنستقبلو
عدد من املقاولني ابستمرار أو املستثمرين اللي كتكون عندهم
صعوابت وخصوصا من قبل عدد من القطاعات احلكومية ،إيال

 وضع آلية إلكرتونية لإلنصات الدائم للمقاولني تسمح
هلم ابلتعبري عن الصعوابت املتعلقة مبناخ األعمال ،بطبيعة احلال
خصين نذ ّكر بواحد اإلصالح جوهري اللي هي اللجنة الوطنية
للطلبيات العمومية ،اللي هي دايل الشكاايت دايل املقاوالت
فيما خيص وحىت املواطنني واملواطنات األفراد فيما خيص الطلبيات
العمومية ،الصفقات وغريها كلشي مشرتايت دايل اإلدارة إيال
كاين شي اختالل خاص يف واحد الصفقة معينة أو إجراء معني،

جاوان يف رائسة احلكومة يف الغالب كنوجهوهم هلاذ القطاعات
وأحياان نستقبلهم إيال كان ذاك الشي ضروري ابش أي إشكال
حنلّه يف حينه على حسب القدرة إذا كان القانون يسمح بذلك،
بطبيعة احلال.

ميكن مباشرة املتضرر أن يلجأ إىل هذه اللجنة اللي هي معبأة 64
ساعة على  64ساعة لإلستجابة هلذه الشكاايت ،وقد أصدرت
عددا من القرارات ابملناسبة القرارات دايهلا كلها راه كتنشر يف

إذن يف األخري ،أريد أن أقول مرة أخرى أبنه ميكن أن نعتز
اخا أان فهاذ
هباذ التطورات اللي دارهتا بالدان ،بطبيعة احلال و ّ
السؤال مرتبط مبناخ األعمال اللي هو ملف اقتصادي دران جهد
كبري على املستوى اإلقتصادي ،ولكن بغيت نقول أيضا أبن هناك

املوقع دايل األمانة العامة للحكومة؛
 لكن هناك هذه اآللية هي آلية نشوفو اآلراء دايهلم فهاذ
القوانني ،ويف اإلجراءات ،ويف كيفية االشتغال ماشي شكاايت
فردية ،غادي ت ّدار هاذ اآللية أيضا؛

جهود متت على املستوى اإلجتماعي ،على مستوى احلكامة،
على املستوى السياسي وما مثال مصادقة جملس احلكومة على
اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان إالّ إجناز وطين من هاذ
البنيات التحتية الدميقراطية حلقوق اإلنسان ،وما مشروع قانون

 إجنازآلية قياسية ملناخ األعمال من شأهنا إشراك القطاع
اخلاص يف تقييم أداء مناخ األعمال؛
 إجناز استقراء شامل ودوري حول معيقات تطوير القطاع

املالية دايل  6181اللي جاب عدد من اإلجراءات اإلجتماعية
ذات األمهية القصوى ،اللي هي إجراءات شجاعة فيها تطوير
دايل إجراءات سابقة وإجراءات جديدة ،وفيها عدد من

اخلاص؛
 ابإلضافة إىل هذا كله كانت هناك آليات عمل مشرتكة
بني القطاع العام والقطاع اخلاص " "plate-formeكانت

اإلجراءات هتم أيضا املقاولة وخصوصا الصغرى واملتوسطة ،ما
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ميكنش نقولو أبن هاذ مشروع قانون املالية خاوي وفارغ ،بزاف!

مناخ األعمال ،ابلنظر إىل مجلة اإلصالحات التشريعية والقانونية

نقولو مكافيش ،نقولو خاصو واحد اجلهد أكرب أان متفق معكم،
ولذلك كنّا ذّاكران أان والسيد وزير اإلقتصاد واملالية أبن عدد من
اإلقرتاحات دايل السيدات والسادة الربملانيني إيال جات لتحسني
مشروع قانون املالية يف االجتاه دايل اإلجتماعي فنحن مستعدون

والتنظيمية املؤسساتية اليت مت تنفيذها ،وهو ما ترمجته التقارير
الدولية اليت أبرزت حتسن ترتيب املغرب حيث ارتقى يف ظرف 2
سنوات ب 24درجة منتقال من الرتبة  12سنة  6186إىل الرتبة
 21سنة  ،6181يف أفق إن شاء هللا ربح  81درجات أخرى

لإلنصات هلم وقبوله ،وبطبيعة احلال راه قبلنا يف احلكومة عدد من
اإلقرتاحات دايل السيدات والسادة النواب ،سواء كانوا من
األغلبية أو كانوا أيضا من املعارضة وسنستمر يف هاذ املسار دايل

قبل سنة  ،6168واالنتقال إىل الرتبة  51كما التزمتم بذلك
السيد رئيس احلكومة يف الربانمج احلكومي.
هذا االرتقاء ال يبخسه إال جاحد بطبيعة احلال ،وهذا
اإلجناز يعكس لنا جبالء قيمة اجملهود الذي مت بذله بشكل متواصل
منذ حكومات سابقة ،وعلى األخص احلكومة السابقة بقيادة

اإلنصات ودايل التشاور والتشارك مع اجلميع .نسأل هللا يوفقنا
ملا فيه اخليار مجيعا لنشتغل بتوجيهات جاللة امللك ،حفظه هللا،
ملغرب أفضل حاال ومستقبال إن شاء هللا ،والسالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته.

السي عبد اإلله بنكريان واإلصالحات اجلريئة اليت أمثرت هاذ
اإلجناز النوعي واالرتقاء السريع يف سلم حتسني مناخ األعمال.
كما نشيد ابلنهج الذي اتبعتموه السيد رئيس احلكومة ،من خالل
حرصكم على مواصلة هذه اإلصالحات ،وحرصكم على التتبع

السيد الرةيس:
شكرا للسيد رئيس احلكومة ،نفتح اآلن ابب التعقيبات
إبعطاء الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب حممد
خيي.

الشخصي وقيادتكم ألشغال اللجنة الوطنية ملناخ األعمال .كما
أن هذه الدينامية اليت أمثرت سنة  6181املصادقة على نصوص
قانونية هامة من طرف الربملان ،وهتم ابألساس إنشاء املقاوالت

الناةب السيد حممد خيي:

بطريقة إلكرتونية وكذلك التغيريات اليت مهت مدونة التجارة من
أجل تقليص آجال وتكلفة إنشاء املقاوالت.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة السالم على موالان
رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.

كما ننوه ابلتزام احلكومة الواضح بتسريع إصدار ميثاق
استثمارات جديد ،وتنزيل اإلصالح اهليكلي للمراكز اجلهوية
لإلستثمار ،وكذلك ابستكمال مواصلة حتديث نظام تدبري

السيد الرةيس،
السيد رةيس احلكومة احملمرتم،

الصفقات العمومية وتبسيط املساطر اجلمركية .كما ال يفوتنا أن
ننوه ابلتعيني امللكي األخري لرئيس جملس املنافسة وهو إحدى
مؤسسات الضبط والتقنني ضمن اهلندسة الدستورية لبالدان واليت
يعول عليها كثريا للعب أدوار طالئعية على مستوى ختليق احلكامة

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب احملمرتمون،
بطبيعة احلال أوال البد من التنويه كما جاء يف مداخلة السيد
رئيس احلكومة ،ابلتقدم الكبري الذي حققته بالدان يف جمال حتسني

اإلقتصادية ،وضمان حرية األسعار واملنافسة ،وتقوية قواعد
الشفافية واملنافسة الشريفة ومواجهة كل أشكال التحايل على
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القانون ،وحماربة عملية الرتكيز واإلحتكار وغريها من املمارسات

وهناك يعين توقع ملزيد من هبوط أسعار البرتول على املستوى

غري األخالقية اليت يلجأ أصحاهبا على سبيل املثال ال احلصر إىل
اإلتفاق الضمين على اقتسام حصص من السوق وكذلك اإلتفاق
على تسعرية موحدة للسلع واخلدمات ،األمر الذي من دون شك،
يضر ابملنافسة الشريفة ويسيء لبلدان وجملهوداهتا على مستوى
حتسني مناخ األعمال.

الدويل ،نتساءل كيف تبقى أسعار احملروقات يف السوق الوطنية
بنفس الثمن الذي كانت عليه؟.
ومن جهة أخرى ،وعلى مستوى التنافسية ومناخ األعمال
سنة  ،6187أو من خالل مؤشر األعمال Doing
 Businessالذي سجل فيه املغرب تقدما هاما سنة 6181
بيعين ارتقائه للرتبة  21ورحبه  1نقط ،وعلى سبيل اإلشادة

وقد بدت كما ال يفوتكم السيد رئيس احلكومة ،أمهية هاذ
اجمللس الدستوري بشكل جلي من خالل تزايد الطلب على
تنصيب اجمللس يف أعقاب املقاطعة الشعبية لبضائع بعينها ،ضماان
لشروط املنافسة وحماربة اإلحتكار .ويف هذا الصدد ننتظر منكم

أبعمال اللجنة الوطنية ملناخ األعمال اليت تشتغل على حتسني
اآلليات اليت تكفل حتسني اإلطار القانوين والتنظيمي لألعمال
وتبسيط املساطر اإلدارية املرتبطة ابملقاولة ،ورغم أن سنة 6187

السيد رئيس احلكومة ،تسريع إصدار املرسوم الذي مبوجبه
ستعينون ابقي أعضاء اجمللس ليقوم بدوره إن شاء هللا ،كامال يف
التخليق والتقنني والضبط واحملاسبة .كما هنيب بكم إىل أن توفروا
كافة اإلمكاانت املالية والبشرية اليت حيتاجها جملس املنافسة من

مل يشهد هاذ املؤشر حتسنا كبريا حبيث أنه تراجعنا من الرتبة 70
إىل  ،78فإن خمتلف التدابري اليت مت القيام هبا هذه السنة ،احلمد
هلل مكنت من استدراك األمر واإلرتقاء من جديد يف هذا السلم.
ومن جهة أخرى ،ميكن أن نشري إىل مجلة من العوامل اليت
تشكل عراقيل رئيسية دون حتسني مناخ األعمال ،نذكر منها:

أجل أن يتمكن بطبيعة احلال ،من أن يقوم بدوره كامال كما ينتظر
من ذلك الرأي العام منه يف هذه الظروف ابلذات.

 .8الفساد والرشوة ،كما جاء يف كلمتكم السيد رئيس احلكومة؛

وابملناسبة السيد رئيس احلكومة ،ال يفوتين أن أثري انتباهكم
أو أثري معكم من جديد قضية تسقيف أسعار احملروقات ،فأمام
اخنفاض واهلبوط املتوايل ألسعار البرتول على املستوى الدويل ،ال

.6
.2
.4
.5

جند أي معىن الستمرار سعر احملروقات يف السوق الوطنية يف
املستوى الذي كانت عليه عندما كان سعر البرتول دوليا يقارب
مثانني دوالر ،يف حني أنه اليوم يباع ب 58دوالر للربميل ،أي

ضعف جناعة اإلدارات العمومية؛
استمرار صعوبة الولوج إىل التمويل؛
عدم استقرار املنظومة الضريبية؛
التعليم غري املالئم حلاجيات سوق الشغل؛

 .2متديد آجال األداء ابلنسبة للمقاوالت؛
 .7ضعف تشجيع البحث واإلبتكار.

ابخنفاض تقريبا  %27من القيمة دايل القيمة دايلو يف بداية
أكتوبر ،مبعىن أننا اليوم يف طنجة على سبيل املثال الغازوال اللي
كيتباع أكثرمن  81دراهم ،علما أن كما قلت أن القيمة دايل
برميل البرتول اخنفضت ب % 27يف ظرف تقريبا شهر ونصف.

إن استمرار هذه العوامل املعرقلة يطرح التساؤل حول مدى
جناعة وفعالية كل هذه اإلصالحات اليت مت إجنازها حلد اآلن ،كما
أنه يكشف عن إشكاالت على مستوى تنفيذ السياسات الرامية

هاذ إالخنفاض املتوايل الذي تدعمه القراءات الظرفية اإلقتصادية
الدولية اليت تنحو منحى أنه هناك وفرة على مستوى اإلنتاج،

إىل النهوض مبناخ األعمال وحتسني أداء املرفق العام .ومن مثة،
فإن هذا الواقع يربز حجم التحدايت الواجب رفعها من لدن
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املغرب من أجل التمكن من الوفاء إبلتزام التموقع ضمن أفضل

واملؤشرات تشري إىل الصعوابت اليت حتملتها املقاولة ،وال أدل على

 51بلد على مستوى ممارسة األعمال حبلول سنة  6168إن
شاء هللا.

من ذلك من متديد آجال األداء ابلنسبة هلذه املقاوالت ،وخاصة
يف عالقتها مع القطاع العام.

ومن بني اإلشكاالت الرئيسة اليت يصادفها املستثمرون
واملقاولون ،ميكن أن خنص ابلذكر :متديد آجال األداء ،ففي سنة
 6187على سبيل املثال ،وطبقا لنتائج البحث الذي أجرته
إحدى الشركات املختصة يف جمال التأمني عن التجارة اخلارجية،

كما ينبغي التذكري أيضا أبن املقاوالت اليت عانت أكثر
من متديد آجال األداء ،هي املقاوالت اليت ينتمي زبناؤها إىل
القطاع العام ،ابإلضافة إىل ذلك فإن املقاوالت العاملة يف قطاع
البناء واألشغال العمومية والتوزيع ،هي اليت حققت آجاال طويلة

كشف هذا البحث أن متوسط أجل األداء وصل منحاه
التصاعدي منتقال من  22يوم سنة  ،6185إىل  16يوم سنة
 ،6182إىل  11يوم سنة  .6187كما أن نسبة املقاوالت اليت

جتاوزت  11يوم ،بينما حتقق قطاعات مثل تقدمي خدمات
املقاوالت والصناعات الغذائية أجاال أقصاه أقل من  11يوم وأقل
من  21يوم على التوايل ،وابلتايل تشكل هذه الظاهرة من جهة

عرفت آجال أداء تفوق  861يوم ارتفع بشكل استثنائي خالل
سنة  ،6187إذ بلغ حوايل  %46مقابل  %82فقط سنة
.6182

عامال من عوامل تدهور مناخ األعمال حبكم أتثريه سلبا على
ميزانيات املقاوالت وعلى توجهاهتا اإلستثمارية ،وتشكل من جهة
أخرى خطرا على الوضعية اإلجتماعية للعاملني يف املقاوالت
املعنية ،ومازالت ظاهرة الرشوة متثل آفة إجتماعية حقيقية يف

وفضال عن طابعه البنيوي للمغرب ،فإن االرتفاع املفرط
لتمديد آجال األداء سنة  ،6187ميكن أن يعزى إىل مجلة من

املغرب ،تتعدى آاثرها تدهور مناخ األعمال ،ذلك أن الرشوة يف
جمتمعنا تؤثر على خلق الثروات وإعاقة اإلستثمار ،وهذا التداعي
ذو الطبيعة اإلقتصادية تتولد عنه تداعيات إجتماعية سلبية تضر

العناصر الظرفية اليت طبعت هذه السنة ،أي سنة 6187
ابلتحديد ،ومن بني هذه العوامل نذكر :التأثري املمتد لألداء
اإلقتصادي الذي شهدته سنة  ،6182واليت كان فيها جفاف
حاد؛ واالنعكاس احملتمل للبلوكاج الذي عرفته بالدان ،ولتأخر

إبعادة توزيع الثروة ،فهي تشكل عائقا أمام حتقيق املساواة يف
الولوج إىل اخلدمات اإلدارية واإلجتماعية األساسية ،وكذا على
تكافؤ الفرص ،سيما يف جمال الولوج إىل التشغيل.

تشكيل احلكومة ،واملصادقة املتأخرة على قانون املالية .وجلها
عناصر تولدت عنها شكوك وجنمت عنها ضغوطات على خمتلف
أنواع املقاوالت.

سأجتاوز تصنيفات منظمة ترانسربانسي اليت تضع املغرب يف
منتصف يعين الرتتيب ،يعين الرتبة  18أصل  ،811ما جيعل
بلدان أمامه خطوات ومراحل أخرى كبرية حنو جتاوز الوضع الذي
ميكن أن تصفه وهذه املنظمة ابلفساد املزمن ،كما أن بلدان حيتل
الرتبة  81يف منطقة الشرق األوسط وبلدان مشال إفريقيا ،والرتبة
 88يف القارة اإلفريقية حسب ترتيب هذه املنظمة ،وهنا ال يفوتنا

وهنا البد من اإلقرار خبالصة أساسية ،وهي أن حتسني مناخ
األعمال هو الثمرة اليانعة واإلبن الشرعي لتحسني املناخ السياسي
والدميقراطي ،واحرتام اإلرادة الشعبية واملنهجية الدميقراطية،
والعكس ابلعكس .كلما تراجعنا على املستوى الدميقراطي كلما
أتثر مناخ األعمال ،وأن هاذ البلوكاج دفعنا مثنه سياسيا مثنا مكلفا
وابهظا ،ودفعنا أيضا مثنه من الناحية اإلقتصادية ،وها هي األرقام

أيضا أن نشيد مبختلف اإلجراءات والتدابري اليت اختذمتوها السيد
رئيس احلكومة على سبيل املثال ،خمتلف التدابري اليت تدخل يف
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إطار تفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،وهي

لنا مجيعا ،وإذا جنحت احلكومة فهو جناح لنا مجيعا ،ولكن الواقع

إسرتاتيجية طموحة وكبرية تستوجب اإلخنراط اجملتمعي ،إخنراط
املؤسسات العمومية واملنتخبة واحلكومة والربملان واملنتخبني
واإلعالم ،وكل مكوانت اجملتمع من أجل إجنازها إذا أردان فعال
أن نربح حتدي اخلروج من هاد التموقع وهاد الرتتيب الذي ال

امللموس بعد التحليل امللموس ،يقول ما يلي ،السيد الرئيس
حكومتكم غري منسجمة ،بربامج متناقضة وتصوراتكم متضاربة
الستكمال بناء الدولة الوطنية الدميقراطية ،هي كل ال يتجزأ ،هي
سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية ،الدميقراطية هي

يشرف بلدان وهو  18من أصل  811كما تقول تقارير منظمة
تراسربانسي.

مشاركة الشعب يف صنع القرار ،يف تنفيذ القرار ويف مراقبة تنفيذ
القرار وهو ما نقوم به اليوم ،حكومتكم مرتبكة يف تصوراهتا ويف
هنجها ،حكومتكم مرتددة يف قراراهتا ،حكومتكم فاقدة للبوصلة،

كما نشري أنه إبمكان رقمنة اإلدارة وأنتم أشرمت السيد رئيس
احلكومة إىل مجلة من التدابري يف هاد الباب ،أن تشكل وسيلة
فعالة ملكافحة الرشوة ،وذلك ابلتقليص من عدد الوسطاء

حكومتكم غري مبالية خبطورة الوضعية االجتماعية وغري واعية
مبخاطر هذه األزمة وجتلياهتا وتداعياهتا ،حكومتكم عجزت عن
معاجلة إختالالهتا ،فكيف هلا أن تعاجل املشاكل املطروحة على
بالدان.

واملتدخلني الذين يواجههم املستثمرون واملواطنون عموما ،غري أنه
ال ميكن حتسني مناخ األعمال دون مضاعفة اجلهود من أجل
إدماج أفضل للقطاع الغري املنظم ،واستنادا لألرقام الصادرة عن
املندوبية السامية للتخطيط املتعلقة خبصائص القطاع الغري املنظم

السيد الرةيس،
لتحسني مناخ األعمال ال بد من حتسني املناخ اإلجتماعي.
وعليه ،عليكم التعامل اجلدي مع الفرقاء اإلجتماعيني ،ولكن مع

يف سنة  ،6182فإن هذا األخري مازال حيتل مكانة كبرية يف
اإلقتصاد الوطين مع مع كل ما يرتتب على ذلك من أاثر سلبية
على القطاع.

األسف حكومتكم عطلت الدستور الفصل  ،1انضلنا من أجل
إصالحات سياسية ودستورية ،جاللة امللك ،استجاب بسرعة،
وكان هناك الدستور املتوافق عليه دايل  ،6188الفصل  1يعطي
الصالحيات الكاملة لتدبري هاد امللف جبرأة وصرب وأتن للحركة

السيد الرةيس:
شكرا ،الكلمة اآلن للسيد النائب عدي بوعرفة إبسم فريق األصالة
املعاصرة.

النقابية يف تعاملها ،حكومتكم مهشت احلركة النقابية ،حكومتكم
غيبت احلوار اإلجتماعي ،مع العلم أنكم شاركتم يف تظاهرة فاتح
ماي مع نقابتكم ،ورفعتم شعارات ورددمت شعارات ،نريد منكم

السيد الناةب عدي بوعرفة:
السيد رةيس جملس النواب احملمرتم،

حتقيقها ،وتساءلنا حينها ملن يرفع رئيس احلكومة مطالبه وأنت
رئيس احلكومة.

احلضور الكرمي،

للتذكري ،السيد الرئيس ،ال بد من استحضار التاريخ ،ألن
للتاريخ ذاكرة ،والذاكرة التارخيية لن تنسى دور احلركة النقابية اللي
لعباتو ،احلركة النقابية لعبت دور أساسي من أجل اإلستقالل

السيد رةيس احلكومة احملمرتم،
حنن يف فريق املعارضة فريق األصالة واملعاصرة ،نريد النجاح
دايل احلكومة ،هي احلكومة املغربية إذا فشلت احلكومة فهو فشل

دايل الوطن ،التالحم دايل احلركة الوطنية آنذاك واملؤسسة امللكية
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يف ملحمة  61غشت ،كانت هناك احلركة السياسية ،ولكن كان

وعلى هذه األسس ما سبق ،ال بد من تنظيم احلقل النقايب،

هناك احلركة املسلحة دايل احلركة الوطنية ،ولكن كذلك كانت
هناك احلركة النقابية ومقاطعة دايل املنتوجات دايل البضائع ليست
وليدة اليوم وال وليدة األمس ،كانت وليدة حماربة اإلستعمار يف
مقاطعة بضائعه ،ال ننسى كذلك الدور اليت لعبته احلركة النقابية،

السيد الرئيس ،حنن مع تنظيم احلقل النقايب وقانون دايل النقاابت
ال ميكن أبي حال من األحوال وحنن ننشد دولة احلق والقانون،
دولة املؤسسات واملواطنة ،وهناك تنظيم للحقل السياسي يف
بالدان ،ولكن نطالب بتنظيم احلقل النقايب بوضع قانون النقاابت

يعين ،يف سنوات الرصاص وهي سنوات مظلمة ،ولكن لنا اجلرأة
يف هاد البلد ابش دران هيئة اإلنصاف واملصاحلة ،وكان على رأسها
مناضل كبري ،ال بد أن نستحضره اليوم أال وهو ادريس بنزكري،

على األجندة ،ألنه ال يعقل أن نقف اليوم قانون دايل اإلضراب
مبعزل عن القضية دايل النقاابت ،نريد بتوازن حينما نناقش قانون
النقاابت أن نناقش قانون اإلضراب وهذا العقل السليم ،وابلتايل
هذا هو الذي ينتظران مجيعا.

هذا املناضل الكبري الذي أدى الثمن ،ولكن عمل على املصاحلة
ما بني الدولة واجملتمع ،وحينما نستحضر ،حينما نستحضر هاد
السنوات ال بد أن نستحضر مناضل نقايب كبري ،وحنن على أبواب
ختليد ذكراه ،أال وهو املناضل عمر بنجلون ،املناضل الذي كان

لقد بقيت توصيات عدة مناظرات دون تنفيذ ،السيد الرئيس
والتتبع ،ابلرغم من ارتباطها الوطيد مبناخ األعمال ،فهناك املناظرة
حول حكامة القطاع العمومي وهناك املناظرة الوطنية حول
اإلصالح اجلبائي ،أين حنن من امليثاق اجلديد لالستثمار؟ علما
أن امليثاق القدمي انتهت مدة صالحيته منذ زمان.

سيغري مسار احلركة النقابية املغربية ،ولكن مت اغتياله يف 81
دجنرب ،وكل ما حلت الذكرى إال ونتأسف على اغتيال هاد
املناضل الكبري ،وكل ما حلت الذكرى إال ونرفع شعار "جمرمون

لكل هذا وذلك ،فإن احلكومة منكبة أكثر من سابقتها على

جمرمون ،قتلة بن جلون" ،هلذا سنواصل اإلصالحات السياسية
والدستورية ،وسنطالب كذلك مبزيد من اإلصالحات الستكمال
بناء الدولة الوطنية الدميقراطية.

حتسني املؤشرات الدولية ،غري أن هذه املؤشرات ال يعكسها الواقع
املعاش للبالد واملواطنني على السواء ،هلذا على احلكومة أن تكرس
جهودها لإلصالحات العميقة والبنيوية جلعل القطاعات املرتبطة
بتجويد مناخ األعمال أساسية وجوهرية أال وهي ،القضاء،

اليوم ،اليوم مع األسف ،السيد الرئيس ،احلركة النقابية مت
هتميشها ،ومت تغييب احلوار اإلجتماعي ،وكما قلت مت تعطيل
الدستور ،هلذا ال بد من إعادة اإلعتبار للعمل النقايب وللحركة

األمالك العقارية ،األبناك ،حماربة الفساد ،اإلدارة ،املساطري ،تراكم
متأخرات األداء العمومية ،تعدد األنظمة العقارية السيد الرئيس
يسائلنا مجيعا ال يساعد على االستثمار ،هناك امللك الغابوي

النقابية املغربية ،ألهنا لعبت دور أساسي منذ بداية اإلستقالل إىل
حدود اليوم ،ال بد أن نناقشها ونفتح معها حوار ،ألنه النقاابت
جزء من بنية الدولة ،حينما نستحضر الدولة الوطنية ليست

الذي خيضع لنظام خاص ،هناك امللك العمومي ،هناك امللك
اخلاص للدولة ،هناك امللك اخلاص لألشخاص الذاتيني ،هناك
ملك خاص االعتباريني ،ملك خاص للتعاونيات ،أراضي اجلموع،
أراضي الكيش ،واألراضي الساللية.

املؤسسة امللكية واحلكومة والربملان ،ولكن كذلك األحزاب
السياسية جزء من البنية دايل الدولة واحلركة النقابية جزء ال يتجزأ
من البنية دايل الدولة.

السيد الرئيس ،جيب استحضار الرسالة امللكية السامية ،اليت
وجهها جاللة امللك ،إىل املشاركني يف املنتدى الربملاين الدويل
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من جاذبية اململكة املغربية ،هاد التوجه االقتصادي أتبث جناعته

الثاين للعدالة االجتماعية ،مستحضرا الرهاانت األربع لبناء
النموذج املغريب للعدالة االجتماعية.

من خالل ترتيب " "Doing Businessواللي كيصدر
سنواي ،وهاذ السنة سجل املغرب قفزة غري مسبوقة ،واللي أصبح
حيتل املرتبة  21واملرتبة الثانية على صعيد مشال إفريقيا والشرق
األوسط ،تكون األغلبية قد اقرتبت من حتقيق اهلدف ،اهلدف

الرهان األول ،مأسسة آليات احلوار االجتماعي هي أساسية
وجوهرية؛
الرهان الثاين ،ضرورة توسيع موضوع احلوار االجتماعي لتشمل
قضااي جديدة؛

اللي يف الربانمج احلكومي ،كنا كفريق جتمع دستوري من ضمن
الفرق اللي اقرتحو هاذ اهلدف دايل جعل املغرب من ضمن 51
بلد عامليا على مستوى مناخ األعمال.

الرهان الثالث ،ضرورة بناء املنظومة اجلديدة للحوار
االجتماعي ،ابستحضار متطلبات املساواة بني اجلنسني؛

كما قلتم السيد رئيس احلكومة ،مراجعة اإلطار القانوين
املتعلق مبعاجلة صعوبة املقاولة من خالل إصالح الكتاب اخلامس

الرهان الرابع ،اعتبار مأسسة احلوار االجتماعي مدخال أساسيا
لتحقيق العدالة االجتماعية ،فهذه احلكومة ...اإلرادة السياسية
والكفاءات  ،...لذلك سنرى واألايم بيننا ،شكرا جزيال.

ملدونة التجارة على أمهيته ومركزيته يف حتسني رتبة املغرب ،طبعا
ليس إال جزء من سريورة ضمن تصور مشويل يهدف إىل جتويد
أداء اإلقتصاد الوطين.

السيد الرةيس:

السيد رئيس احلكومة ،احلكومة هلا دور حموري يف استقطاب
وتوجيه اإلستثمارات األجنبية املباشرة ودعم وتطوير اإلستثمار

شكرا للسيد النائب ابسم فريق التجمع الدستوري الكلمة للسيد
النائب بدر الطاهري.

الداخلي سواء منه العام أو اخلاص ،مبا طبعا ميكن من خلق التوازن
والعدالة اجملالية .لكن حتسني مناخ األعمال ال خيتزل يف مساطر
وإجراءات ،بل مبمارسات وسلوكيات تساعد على إشاعة ثقافة
املقاولة ابعتبارها أحد الركائز األساسية يف حتديد معامل النموذج

الناةب السيد بدر الطاهري:
بسم هللا الرمحن الرحيم،
السيد الرةيس،

التنموي اجلديد .ومن مت مسؤوليتنا الفردية واجلماعية أوال يف نشر
ثقافة املقاولة وتسويق وحتسني جاذبية املغرب ،وال أظن أن بعض
التدخالت كتخدم اإلقتصاد الوطين ،وكتخدم خلق فرص الشغل

السيد رةيس احلكومة احملمرتم،
السيدات والسادة الوزراء احملمرتمون،

وخلق القيمة املضافة ألن شيطنة املستثمر شيء غري معقول وغري
مقبول ،املستثمر تيساهم يف التنمية دايل البالد ،رجال األعمال
تيسامهو يف التنمية دايل اإلقتصاد دايل البالد ،والشيطنة دايهلم
شيء غري مقبول .طبعا مسؤوليتنا مجيعا يف حسن استقبال ومواكبة
املستثمرين وتوفري الظروف املالئمة إلجناز استثماراهتم.

السيدات السادة النواب،
يشرفين ابسم فريق التجمع الدستوري أن أتدخل يف إطار
التعقيب على جواب السيد رئيس احلكومة ،شاكرا له على ما
تقدم من توضيحات تربز األمهية القصوى اليت توليها مجيع
مكوانت األغلبية ،لتحسني مناخ األعمال وحتفيز االستثمار والرفع
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هنا ال تفوتين الفرصة أن أشدد على اإلخنراط اإلجيايب

الصناعية من خالل "خمطط التسريع الصناعي" وإحداث صندوق

للحكومة برئيسها وبوزرائها من القطاعات اإلقتصادية يف
املبادرات البناءة واهلادفة إىل التفاعل مع املستثمر ،واإلسهام يف
الرتويج الستقطاب اإلستثمارات األجنبية يف اجملاالت الرتابية،
ومن ذلك حضورهم والتزامهم ابحلضور املتواصل يف املنتدى

التنمية الصناعية واالستثمارات لتكون الصناعات يف القطاعات
ذات القيمة املضافة العالية أهم ركائز اقتصاد بالدان.
أعود خامتا إىل التأكيد على أن هاذ التنقيط أو هاذ الرتبة
ماشي حق مكتسب ،ضمان وترية مرتفعة لتحسني مناخ
األعمال ،وابلتايل اإلسهام يف تطوير اقتصاد اململكة ،يرتبط
ابالنعكاف على تفاصيل املؤشرات اليت تتطلب حتسني يف رتبها،

اإلقتصادي اجلهوي لفاس-مكناس ،الذي ينخرط فيه جملس جهة
فاس-مكناس ومجاعة فاس ومجاعة مكناس مببادرة من غرفة
التجارة والصناعة واخلدمات ،اليت يل أحظى بشرف رائستها.

كاين تعديل قانون الشغل واملزيد من املرونة فيما خيص التمويل
دايل األبناك إىل آخره ،ونتقدم ببعض املقرتحات:

يف هذا السياق ،نطلب من احلكومة أن تعمل على النشر
السنوي لالئحة اإلستثمارات اجلديدة ،وتوزعها جغرافيا وقطاعيا

 .8اإلسراع بتنزيل اختصاصات جمالس اجلهات ،وإبعطاء
اإلمكانيات الالزمة لتفعيل إسقاط االسرتاتيجيات

ابش يكون عندان حىت احنا املعلومة اشنو هي اإلستثمارات
اجلديدة اللي جات للبالد؟ إيال كانت فالحية نعرفوها ،سياحية
نعرفوها ،يف صناعة السيارات نعرفوها ،يف صناعة الطائرات
نعرفوها .طبعا حىت ميكننا هذا كذلك من املواكبة واملسامهة يف
الدينامية اليت تعرفها البالد.

القطاعية على مستوى جهات اململكة واختاذ تدابري
حتفيزية تراعي خصوصيات كل جهة؛
 .6اإلسراع يف إجناز املناطق الصناعية واملناطق احلرة،
فضاءات االستقبال ،وهنا أستأذن فريق التجمع

لقد عرف املغرب حتوالت هامة على املستوى اإلقتصادي
بفضل األوراش الكربى اليت دشنها ويشرف عليها صاحب
اجلاللة ،امللك حممد السادس ،نصره هللا ،من اجلرف le
TGV, le port Tanger Medوالعديد من املشاريع

الدستوري احملرتم ،وسألتمس من السيد رئيس احلكومة،
كما سبق يل أن التمست منه هذا يف اللقاء اجلهوي
بفاس-مكناس التعجيل مبنطقتني املنطقة احلرة لفاس
الوعاء العقاري جاهز ،واملنطقة الصناعية بويسالن إبقليم
مكناس الوعاء العقاري جاهز كذلك وينتظر تعبئة املوارد
املالية إلخراج هذا املشروع إىل الوجود؛
 .2دعم األنشطة التصديرية بنظام جبائي أكثر حتفيز وتفعيل

األخرى واألوراش الكربى ...والربامج املهيكلة اليت تعمل احلكومة
على تنزيلها على أرض الواقع .فما حققته بالدان من تقدم على
مستوى جمموعة من القطاعات االقتصادية جدير ابإلشادة ،حيث
أصبح منوذج حتتذي به عدد من الدول نذكر يف صدارهتا القطاع
الفالحي عرب "خمطط املغرب األخضر" الذي متكن من خالل
اإلجراءات والتدابري املتخذة من تطوير األنشطة املرتبطة
ابلصناعات الغذائية ،وحتسني جاذبية املغرب وخلق سالسل

التدبري القاضي بتحمل كلفة النقل بني وحدات اإلنتاج
واملوانئ ،هاذ التعديل جات به األغلبية كتعديل يف قانون
املالية  ،6181واحنا قربنا ل 6181وما زال ما تفعلش
نلتمس اإلسراع يف تفعيل هذا اإلجراء.

جديدة لإلنتاج وتبوئ املغرب موقعا مهما على الصعيد الدويل.
كما نثمن اجملهودات املبذولة يف إطار تطوير جمال القطاعات
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السيدات والسادة الوزراء،

السيد رئيس احلكومة ،نقطة أخرية الوقت ال يكفي ،الثقة
إيال ما كاينش أزمة اقتصادية يف املغرب كاينة أزمة دايل الثقة .ال
تنمية بدون ثقة ،ال استثمار بدون ثقة ،والسيد رئيس احلكومة
استمعت لو إبمعان وهو دار واحد اخلطاب إجيايب سوق فيه البالد
وواحد اخلطاب اللي كيحسن اجلاذبية دايل البالد ،ولكن ما

السيدات والسادة النواب احملمرتمني،
يف احلقيقة ،فإننا يف الفريق اإلستقاليل ال ننكر على وطننا ما
حققه من تراكم مهم يف جمال حتسني مناخ األعمال واإلستثمار،
ابعتبار اإلنفتاح اإلقتصادي للمملكة كان وال زال خيارا
إسرتاتيجي للبالد ،وكان دائما حمط عناية ملكية مستمرة ،ولكن
هذا ال مينعنا يف الفريق اإلستقاليل أن نعرب عن قلقنا الكبري اجتاه
تراجع مؤشرات اإلستثمار املباشر ببالدان ،واليت تبقى دون حجم
الطموحات واإلصالحات املعلنة.

تنفهمش بعض التدخالت اللي كتجي وكتمسح هاذ الشي هذا
حبال إيال مكاين حىت شي حاجة وكتشيطن االقتصاد دايل البالد.
واحنا اللي غيحملنا شي مسؤولية دايل البلوكاج احنا هنار دخلنا
للحكومة دخلنا ابش نقويو االقتصاد الوطين ،وخنلقو فرص
الشغل ،ونسامهو يف التنمية دايل البالد وهاذ الشي هو عالش
خاصنا نتحاسبوما حياسبناش شي واحد آخر على شي حاجة
كان مسؤول عليها السيد رئيس احلكومة اللي كينتمي لنفس
اهليئة.

السيد رةيس احلكومة،
احنا ما جيناش هنا ابش نبخسو ابلعمل دايل احلكومة ،احنا
نوريوكم فني
الدور دايلنا أنه نقيمو السياسات احلكومية ،وأننا ّ
تيكون املشكل وفني تيكون اإلعوجاج من أجل التحفيز دايلكم،
ماشي من أجل التبخيس ،فمناخ اإلستثمار كما تدل عليه

كاين إشكال السلم دايل االجتماعي ،السلم االجتماعي
مرتبط مبناخ األعمال ،مرتبط كذلك ابألوضاع االجتماعية.
فندعو السيد رئيس احلكومة ،بتعجيل وترية كل اإلجراءات اليت
من شأهنا أن تنهض ابألوضاع االجتماعية من الصحة والتعليم

تسميته ،السيد رئيس احلكومة ،يرتبط ،ال يرتبط فقط إبعالن
حزمة إجراءات مسطرية وحتفيزية وإرساء عدد من اتفاقيات التبادل
احلر ،بل متتد أساسا إىل املناخ السياسي واإلقتصادي واألمن
القضائي ،عفوا ،والنجاعة اإلدارية احمللية ،وهي يف احملصلة عوائق

وخلق فرص الشغل .الوقت ال يكفي لسرد كل املعطيات،
سنوافيكم هبا السيد رئيس احلكومة ،وستجدون يف مقرتحات فريق
التجمع الدستوري كل ما فيه مصلحة البالد ومصلحة املغاربة،
شكرا.

تطور اإلستثمار اخلارجي وتشجيع اإلستثمار الداخلي،
فاإلستثمار السياسي للحكومة وإنسجام مكوانهتا عامل حمدد يف
بناء الثقة االستثمارية وحتفيزها ،فالرأمسال جبان كما هو متعارف
عليه يف علم اإلقتصاد ،وأصعب ما ميكن أن يواجه اإلستثمار

السيد الرةيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن ابسم الفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية السيدة النائبة إميان بن ربيعة.

األجنيب واحمللي هو اهتزاز الثقة يف املؤسسات ،واليت تعود أساسا
إىل عدد من املمارسات اليت ننبه إليها مرارا ،وعلى رأسها التمسك
ابإلختيار الدميقراطي عرب إرساء ممارسات سياسية حترتم الدستور

الناةبة السيدة إميان بن ربيعة:

وتعزز الفصل والتوازن بني السلط ،وهي يف مجلتها أركان لن
تتحقق إال حبكومة قوية ،ليس حكومات داخل احلكومة الواحدة.

السيد الرةيس،
السيد رةيس احلكومة،
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السيد الرةيس،

تنجيو وتنشوفوا املعايري واملؤشرات دايل دوين بيزنيس تنلقاو أبننا
تقدمنا يف ثالث مؤشرات ،املؤشرات اآلخرين منهم الولوج إىل
التمويل ابقني بعيد جدا فيه ،وابقي مشكلة كبرية يف املغرب هبذا
اخلصوص.

إن إنعاش االقتصاد الوطين وبقدر ما حيتاج إىل حتفيز مناخ
اإلستثمار اخلارجي ،فإنه يستلزم أساسا تطوير النسيج االقتصادي
الداخلي أي دعم املقاولة الوطنية ،وخاصة منها املقاولة الصغرى
واملتوسطة واليت تشكل أكثر من %11من النسيج املقاواليت
املغريب ،ويكفي أن نذكركم ،السيد الرئيس ابلعدد اخلطري من

آخر نقطة فهذا ،السيد رئيس احلكومة ،أنه اليوم كاين ،فحال
ايال كاين مغرب دايل اخلارج ومغرب دايل الداخل تتأهلوا املغرب
لإلستثمار اخلارجي واإلستثمار الداخلي ال أمهية له للحكومة مع
األسف.

املقاوالت الناشئة اليت متت تصفيتها برسم السنة املاضية ،حيث
أعلنت أكثر من  1.111شركة عن إفالسها خالل السنة املاضية
بسبب الصعوابت اليت تواجهها ،وهو ما ميثل زايدة بواقع %86
مقارنة مع السنة اليت قبلها ،كما أنه ويف ظرف  1سنوات تضاعف

السيد الرئيس ،إن القضاء العادل والناجع يعد بوابة لتحقيق األمن
القضائي الذي يعترب أحد أهم خماوف الرأمسال األجنيب ،وإذا
كانت بالدان قد حسمت خيارها اإلسرتاتيجي يف ضمان
استقاللية السلطة القضائية ،فإن ورش إصالح القضاء الزال

عدد املقاوالت املفلسة بواقع ثالث أضعاف حيث إرتفعت النسبة
السنوية بواقع  %84منذ سنة  ،6188وهي وضعية خطرية تعود
أسباهبا إىل ضعف الدعم واملواكبة احلكومية ،صعوابت التمويل،

مفتوحا ،ويتطلب عزما حكوميا يف توفري املقومات الضرورية من
أجل خلق مناخ سليم للتقاضي وفض املنازعات ،وهو عمل
تراكمي طويل على مسار تثبيت الثقة يف القضاء املغريب ،اليوم

غياب اإلستقرار والعدالة الضريبية ،هشاشة برامج تشجيع
التصدير وعدم ضمان توزيع عادل من حصة اإلستثمار العمومي،
فضال عن البطء الكبري يف آجال األداء ،حيث وصلت نسبة
الشركات املفلسة بسبب أتخر األداء إىل  %41من جمموع

منقدروش نكذبو على أنفسنا السيد رئيس احلكومة ،كاين
مشاكل كبرية يف القضاء ،اليوم املقاولني ما تيقدروش ميشيو
للقضاء ألي مشكل تيوقع ليهم ومن الضروري أننا نشجعو هاذ
املستثمر أنه يلجأ للقضاء اإلداري والتجاري لفض كاع املشاكل

الشركات املفلسة ،وهو املنوال الذي تنهجه الشركات الكربى أيضا
يف تعاملها مع الشركات الصغرى واملتوسطة ،إذ تتجاوز يف بعض
األحيان آجال األداء الفواتري املستحقة  861يوم

دايلو ،خاصنا نعاودو نديرو للمقاولني دايلنا الثقة دايهلم يف
القضاء.

كمتوسط .فاإلستثمار اخلارجي رهني ،أيضا ،بقوة اإلستثمار
الداخلي اخلاص.

وتبقى أعطاب اإلدارة املغربية أحد النقط السوداء يف مناخ
اإلستثمار الوطين ،حيث سبق جلاللة امللك ،أن نبه احلكومة يف
خطاب العرش للسنة املاضية إىل مجلة املعوقات اليت تعيشها اإلدارة
العمومية ،حيث أكد جاللته...

كيف تتعرف ،السيد رئيس احلكومة ،إيال بغينا املستثمر
األجنيب جيي للبالد ،خص أوال موالني الدار مها يكونوا ال ابس
عليهم ،إيال كان املقاوالت املغربية بذاهتا تتموت وتتخسر كل
عام ،ما ميكنش هلاد املستثمر األجنيب جيي عندان ،النقطة الثانية

السيد الرةيس:

يف  Dowen businessدوين بيزنيس ،تكلميت على دوين
بزنيس ،صحيح أننا رحبنا  2نقط يف دوين بيزنيس ،ولكن ملا

شيئا ما من اإلنصات للسيدة النائبة من فضلكم مجيعا.
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الناةبة السيدة إميان بن ربيعة:

املؤسسة احلكومية هتتز يف غياب املصداقية واملعقول ألنه بكل
بساطة فاألايم كشافة.

شكرا السيد الرئيس ،حيث أكد جاللته أنه الزالت تعاين من
ضعف احلكامة ومن قلة املردودية وتعقد املساطر وغياب النجاعة

ابقي السيد رئيس احلكومة تنتفكروا الشعار دايلكم ،صوتكم
فرصتكم حملاربة الفساد ،ولكن ما عمران ما بقينا مسعناكم تتهضروا
على الفساد وال حماربة الفساد منني طلعتوا هلاذ احلكومة ،فاش
تتقول للناس فهاذ املوضوع أنتما طلعتوا هلاذ احلكومة مرتني متتابعة
ألنكم هضرتوا على الفساد ،فني هو العمل دالكم من هاذ الشي؟

وهشاشة منظومة التقييم والتحفيز والتكوين الدافع حنو اإلبداع،
وغياب ربط املسؤولية ابحملاسبة ،فضال عن انتشار ظواهر الرشوة
واحملسوبية ،بل اإلبتزاز أحياان ،وهي كلها أعطاب عجزت احلكومة
عن معاجلتها يف العمق ،بل إنه وبعد مرور سبع سنوات على
دستور  6188فاحلكومة مل تستطع إخراج امليثاق ،ميثاق املرافق
العمومية الذي حيدد قواعد احلكامة اجليدة املتعلقة بتسيري اإلدارة
العمومية ،كما هو منصوص عليه يف الفصل  857من الدستور.

السيد رئيس احلكومة ،إن كل املؤشرات واألرقام تفقد قيمتها
مادام إقتصادان غارقا يف احملسوبية واقتصاد الريع ،ومادامت
احلكومة عاجزة أمام ممارسات الرتكيز اإلقتصادي ،وغري قادرة على
حتقيق ،بل فرض شروط املنافسة احلرة والنزيهة ،ومادام مناخ
اإلستثمار احمللي الذي أضحى يقتل سنواي آالف املقاوالت الشابة

السيد رئيس احلكومة ،جاللة امللك ،دار خطاب السنة املاضية
وفيه شخص وكشف لينا مجيع ،واقع اإلدارة املغربية ،وتنظن أنه

ويقتل معها أمال آالف الشباب املغريب الذي أضحى حيلم ابهلجرة
لتحقيق أحالمه ،بعيدا عن وطنه ،حيث حكومته تشتغل يف
غياب أي رؤية إسرتاتيجية جلعل الوطن مساحة لتحقيق األحالم

ميكن يدوز سنة أخرى واحلكومة تسمع اثين نفس اهلضرة ألنه
بكل بساطة ابقي مادرتو حىت حاجة فهاذ املوضوع ،واحلل الوحيد
اللي جيتو قدمتوا لينا هو التعاقد ،واش مكاينش شي حل آخر
ألعطاب اإلدارة من غري التعاقد؟

واإلرتقاء اإلجتماعي ،ويهمنا هنا أن نعيد التأكيد أن اعتماد تدبري
عمومي جديد أضحى ضرورة ملحة ،التدبري جيب أن يرتكز
أساسا على حتقيق املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص
واإلستحقاق والشفافية بني مجيع املواطنني ،ومبا حيفز ويشجع

السيد الرئيس ،إن حتقيق مناخ سليم وحافز لإلستثمار عملية
مركبة تتطلب مجلة من اإلجراءات متتد أوال من تدعيم جمال احلقوق
واحلرايت ،فتحقيق الشعور العام بسمو القانون وتساوي اجلميع
أمامه ،وترسيخ حرية الرأي وممارسة احلق يف اإلحتجاج السلمي

املبادرة احلرة ،فاملبادرة احلرة ستختنق لزاما إذا ما استمرت احلكومة
يف رعاية احملسوبية والزبونية والوقوف موقف املتفرج من استفحال
ظاهرة الرشوة واإلبتزاز اإلقتصادي ،والبد من إعادة التأكيد هنا

والقانوين عوامل حمددة يف بناء الثقة ،ابعتبارها الركن املعنوي
األساس لدى الرأمسال ،وال ميكن مطلقا تعزيز الثقة ما مل متتلك
احلكومة إرادة صلبة حملاربة الفساد ال التعايش معه ،والذي الزال
لألسف الشديد ينخر اإلقتصاد املغريب وهو حتد حقيقي أمام

أن احلكومة ملزمة ابلتطبيق الصارم ملبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة،
ابعتباره مبدأ دستوراي فارقا ومهما لتعزيز جناعة األداء وتكريس
حس املسؤولية والصدقية يف حتمل املسؤولة العمومية ،كاع الكالم
اللي تتقولوا السيد رئيس احلكومة مجيل جدا وبغيناه يتحقق ،بغينا

احلكومة اليت غيبت مطلقا هذه األولوية من شعاراهتا ،بعدما كان
شعارا إنتخابيا المعا وجذااب قبل سنوات ،قبل أن تكشف األايم
والتجاريب زيفها وعدم صدقيتها ،وهو ما ساهم ويساهم لألسف

أن كل شاب مغريب هنا يف هاد البالد يتمكن من أنه حيقق داتوا
ويدير الشركة دايلو وتنجح ،وماشي ابلضرورة يكون ولد فالن،

الشديد يف فقدان الفعل السياسي جلاذبيته ،بل إن مصداقية
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السيدات والسادة الوزراء احملمرتمني،

وال يكون عندو الفلوس وال يكون تيعرف هدا ابش ينجح ،خاص
كل مواطن مغريب اليوم تعطيوه الفرصة أبنه ينجح وحيقق الدات
دايلو ،وسيظل اإلستثمار اخلارجي والداخلي هشا مادامت
السياسة احلكومية يف جمال أتهيل القطاع غري املهيكل رهينة لبعض
املبادرات املعزولة.

السيدات والسادة النواب،
السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
يف البداية السيد رئيس احلكومة البد منشكرك ونثمن مضامني
اجلواب اللي جا ،اجلواب دايلك اللي كان فعال كيتضمن أرقام،
معطيات ،جمموعة من التدابري اللي قامت هبا احلكومة من أجل

وهنا البد من تنبيه احلكومة إىل مجلة املشاكل واألعطاب اليت
ال زال يتخبط فيها املقاول الذايت ،اليوم الناس مبقات ابغا الدير

حتسني مناخ األعمال ،وهذا السيد رئيس احلكومة ال ينكره إال
جاحد.

شركات ،مابقات ابغا ختلص ضرائب ،مبقات ابغا متشي تبقى
واحلة مع اإلدارة ،هباد الشي اللي اتلديروا السيد رئيس احلكومة
تدفعوا الناس أهنا متشي للقطاع الغري املهيكل وحىت واحد ميبقى
"يديكالري" الربح دايلو.

السيد رةيس احلكومة احملمرتم
البد من التنويه يف البداية ابلطفرة النوعية اللي حققها املغرب
يف جمال مناخ األعمال خالل هذه السنة ،ترتيب املغرب يف الرتبة
 21ضمن  811دولة ايل مشلها التصنيف يعترب ترمجة فعلية
للمجهود النوعي واملتميز اللي بدلوا املغرب يف السنوات األخرية.

السيد الرئيس إن الغاية الكربى من اعتماد بالدان بسياسة
اإلنفتاح اإلقتصادي وتشجيع اإلستثمار اخلارجي املباشر هو تعزيز
التنمية احمللية ،وال ميكن أن يتحقق هذا اهلدف يف غياب التوطني
العادل لإلستمرار ،فالتعادلية اإلقتصادية تقتضي أن تعمل

السيد رئيس احلكومة ،احملافظة على الصدارة على مستوى مشال

احلكومة على حتقيق كل الظروف وعلى قدر املساواة بني كل
اجلهات ،ما ميكنش أ سيادة رئيس احلكومة اليوم ....مراكش
والرابط وطنجة كني مدن أخرى...

إفريقية وعلى املرتبة الثانية عربيا والثالثة إفريقيا يؤشر أبن هذا
املنحى التصاعدي تقف وراءه إرادة حازمة لتخطي عقدة
املؤشرات املتدنية اليت طاملا الزمت بالدان يف العديد من املناحي
اإلقتصادية واإلجتماعية وعلى مستوى التنمية البشرية.

السيد الرةيس:
شكرا للسيدة النائبة ،واخا السيد الرئيس السي مضيان واخا لبسة
الربتقايل القانون هوالقانون ،الكلمة اآلن للسيد الرئيس حممد
مبديع إبسم الفريق احلركي.

السيد رئيس احلكومة احملرتم املغرب حقق هاد اإلرتقاء بفضل
جمموعة من الرتاكمات والعديد من اإلصالحات منها ما هو اثبت
وراسخ ،ويتمثل يف استقرار سياسي وأمين وسلم إجتماعي وهذا
ما جيب أن حنصنه ،ومنها ما هو إصالحي منسجم مع السياقات
والرهاانت املطروحة يف ظل اقتصاد تنافسي ومعومل.

الناةب السيد حممد مبديع رةيس الفريق احلركي:
بسم هللا الرمحن الرحيم،

من هذا املنطلق السيد الرئيس ،نعترب يف الفريق احلركي أبن
حتسني مناخ األعمال جيب أن يعتمد على عوامل أساسية متناسقة

شكرا السيد الرةيس،
السيد رةيس احلكومة احملمرتم،

تتمثل يف البنية التحتية املالئمة والتسريعات احملينة واملوارد البشرية
22

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 8102
-

الكفأة واملؤهلة ،ابإلضافة إىل حتسني اإلدارة وأجهزهتا والرفع من

تيوفوش ابلعهد تيقوموش هداك التأخر يف األداء ،لذا جيب تقليص

قدراهتا وحتديد أساليب عملها ،ابعتبارها األداة الرئيسية املكلفة
بتنفيذ السياسة العامة للدولة يف جمال إستقطاب اإلستثمارات،
إن الرفع من منسوب اإلصالحات على مستوى مناخ األعمال
يتطلب تفعيل التدابري الكفيلة بتعزيز جو الثقة لدى الفاعلني

هاد اآلجال دايل األداءات ،املكننة اللي حنا كنواكبوها وبغيناها
تكون هي كتقلص من الفساد ،ولكن هاد املكننة يف الولوج أو
املسامهة يف الصفقات العمومية أوالتدبري دايهلا فيها إشكاليات،
إشكاليات هاد األنرتنيت راه مكاينش يف هاد اجلماعات كلهم أو

اإلقتصاديني ،من خالل تيسري عمل املقاولة ومواكبتها على
خمتلف املستوايت ،وخاصة على مستوى السياسة الضريبية
وتقليص آجال األداء وتيسري شروط الولوج للطلبيات العمومية
وتعزيز التكوينات اليت تستجيب ملتطلبات سوق الشغل.

يف املناطق كلهم يف الولوج للصفقات العمومية أو ال la
 soumissionعن طريق هاد اآللية هادي كطرح صعوابت.
البد ما يعين نشوفوها بعني االعتبار .الطلبيات اليوم اللي هي
كتيسر الولوج لواحد اخلدمة معينة فواحد الوقت قصري.
 611.111درهم شيئ يعين بسيط جدا إىل بغينا نعاجلو واحد
القضية مستعجلة فواحد الدوارمعني .ملي كتفوت ظفرانك
خصك تدير املسطرة ،وأنك تديراملسطرة ب  6مليار أو 5د

السيد رئيس احلكومة ملي كنتكلمو على مناخ األعمال
كنتكلمو على جو ،على تفاعل ،على ثقة بني الشركاء على تيسري
األمور ،على تبسيط الولوج إىل اخلدمات ،وكذلك على مقاربة
اللي كضمن التنافسية ،وكذلك كتضمن الصحة والقوة دايل
املقاولة املغربية صغرية وال كبرية.

املالير السنتيم .فهادو آليات السيد رئيس احلكومة ،الزم ما
نعاجلوها .اثلثا كاين االمتياز الضرييب البد ما نوفروه ابش نعطيو
واحد الفرصة للمقاوالت يف املناطق البعيدة ابش ميكن تشتغل

إىل جانب هذه النجاحات السيد رئيس احلكومة اللي حنا

وابش ميكن تكون حاضرة ،وإال غادي نقتلو هادوك املقاوالت
الصغرية ،اللي مع األسف ،ما عندهاش القدرة التنافسية.

كنعتزوا هبا ،ولكن هاد األرقام وهاد الرتتيبات على املستوى الدويل
اللي كتعطي واحد الثقة للبالد دايلنا وواحد الصورة جيدة جدا
الستقطاب اإلستثمارات اخلارجية ،وأان كنهنيكم على التحسن
فهاد امليدان هذا ،ولكن داخليا ووطنيا جيب أن تتبلور كذلك يف

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،املغرب حقق هذا اإلرتقاء بفضل
جمموعة من الرتاكمات....
السيد الرةيس:

حتسني األوضاع على مستوى املقاولة الصغرية والصغرية جدا
واملتوسطة.

السيد الرئيس....

األرقام السيد رئيس احلكومة دايل الشركات اللي اليوم كتعاين
من صعوبة كتزاد ،فيها اللي تسدات وفيها اللي كتعاين اليوم
وخاصها التأطري وخاصها املواكبة ،فإىل جانب التشريعات اللي

الناةب السيد حممد مبديع رةيس الفريق احلركي:
شكرا السيد رئيس احلكومة ،شكرا.
السيد الرةيس:

احنا كنعتزو هبا ولكن هناك آليات بسيطة جدا إىل حنا ركزان
عليها تيمكن حنلو إشكاليات كبرية ،هاد القضية دايل أداء
املستحقات السيد رئيس احلكومة اللي كتعطل كتجعل املقاوالت
ما عندانش اإلمكانيات املالية ابش تبقى صابرة حىت هادوك ما

شكرا للسيد الرئيس ،إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيدة النائبة
السعدية بن السهلي.
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الناةبة السيدة السعدية بنسهلي:

الوطين واألجنيب ،أو بتوفري الشروط املالئمة خللق املقاوالت
ودعمها حىت تنهض بدورها يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،
ورفع وترية التنافس واستقطاب الكفاءات والطاقات ،ال سيما
الشابة منها.

مساء اخلري،
شكرا السيد الرةيس،
السيد الرةيس احلكومة،

وبذلك نعترب كفريق اشرتاكي أن حتسني مناخ األعمال ببالدان،
من شأنه أن يقوي روابط الثقة بني السلطات العمومية وبني كل
فئات اجملتمع التواقة إىل الرفاه اإلقتصادي والرفاه اإلجتماعي ،هذا

بدوري كنثمن جواب رئيس احلكومة ،املسنود أبرقام ومؤشرات
لتحسني مناخ األعمال ابلنسبة املغرب ،واللي بوأه واحد املكانة
متقدمة على املستوى اإلفريقي والعريب .كنوهو هباد اإلجناز الذي

من جهة .وبني هذه السلطات وبني القطاع اخلاص الذي جيب
أن يلعب دوره الرايدي يف تطوير اإلقتصاد الوطين وحتقيق التنمية
البشرية واملستدامة .كما يقتضي هذا التحسني ملناخ األعمال،

نعتربه حداث مهما ،وليس عارضا أو طارئ .وكيندرج فواحد
الصريورة دايل تراكمات ألوراش إصالحية اللي دشنها املغرب منذ
عقود ،واخنرطت فيها بالدان ،خاصة إابن حكومة التناوب اللي
كان عندها جرأة أهنا تعطي للدميقراطية واحد البعد إجتماعي

فضال عن هنج سياسات عمومية انتقائية ومندجمة ،تعيد الثقة
للمواطن .املواطن يف حاجة إىل ثقة ،يف حاجة إىل تدابري ملموسة،
يف حاجة إىل آاثر هلذا التحسني على أوضاعه اإلجتماعية وعلى
أوضاعه اإلقتصادية وعلى الرفع من القدرة الشرائية واإلستجابة

وإقتصادي وسياسي ،وابلتايل ما ارتكزانش فقط على التمثيلية
الدميقراطية .احلكومة اليوم مشكورة كذلك ،يف إطار برانجمها،
تواصل جهودها يف إطار تفعيل هاد الربانمج مبا يقتضيه من آليات

لكل مطالبه اإلجتماعية .والرهان على الطبقة املتوسطة ،ألهنا
احملرك األساسي لإلقتصاد وتوفري فرص التشغيل .ذلك نعترب أن
مثار هذا التصنيف املتقدم جيب ،من منظوران ،أن يتجسد

وجلان إىل غري ذلك ،وكانت نتيجة مهمة اللي خصنا اجلميع أننا
ننوه هبا.

ابمللموس يف توفري أجواء الثقة ومقاومة أجواء اإلحباط واليأس
لكي يستغله اآلخرين ويستهدف تبخيس املؤسسات ومردوديتها
وأدائها .وهذا يتطلب إضافة إىل تضافر جهود كل الفاعلني،
اقتصاديني ،سياسيني ،اجتماعيني ،لرفع حتدي التنمية اإلقتصادية

ميكن اإلقرار انطالقا من ذلك ،أن رهان حتقيق تصنيف
املغرب ،الرهان اللي كنصبو إليه ،يف املرتبة  51ومتكينه من موقع
متقدم ،إذا كان يرتبط ابلنسبة لنا بتوفر إرادة سياسية مسؤولة
ومستشرفة للتطور اإلقتصادي واإلجتماعي واملؤسسايت واحلقوقي
والقانوين ،فإنه يعود ابلدرجة األوىل إىل ما تنعم به بالدان من
استقرار وأمن ،الذي يعد دعامة قوية لكل اإلصالحات اجلارية
مع ما يتطلبه ذلك من حماربة الفساد والرشوة ،وهنج حكامة

وحتقيق رهان اإلرتقاء ابملواطن على قاعدة العدالة اإلجتماعية
وتكافؤ الفرص يف مجيع امليادين .التحلي برؤية عقالنية متبصرة
ومتفتحة غري مغلقة يف التعاطي مع الواقع املغريب ،يف التعاطي مع
االستثمار ورهاانته ،ويف التعاطي مع خلق هذه املقاوالت
األساسية .وهنا كنقولوا ضرورة التفعيل الفوري لكل القوانني
املؤطرة لإلستثمار والعمل على هتيئ مناطق صناعية جهوية بنفس
اإلمكانيات والقدرات املتوفرة يف بعض املناطق احملظوظة ،إستجابة

عمومية ال متمركزة .تسهرهذه اإلصالحات على اختالف جماالهتا
وأهدافها ،يف رؤية مندجمة انتقائية تؤطرها قوانني ،والسيد رئيس
احلكومة أكد عليها .هي يف حاجة إىل اإلسراع يف تفعيلها ،رزانمة
كبرية واعدة ،وتبسيط املساطر ذات الصلة ،سواء ابإلستثمار
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للحاجيات اجلهوية .التوفر على منظومة قانونية متكاملة

وإحتالله املرتبة  21من أصل  811دولة ،واحتالله كذلك املرتبة

تستهدف تشجيع اإلستثمار وخلق املقاولة واإلرتقاء هبا ،تزاوج
بني اإلنتاجية والتنافسية وبني احلماية اإلجتماعية .مقاولة مواطنة،
بغيناها مقاولة مواطنة قادرة على حتقيق الرفاه اإلقتصادي
واإلجتماعي .ال سيما الرتكيز على املقاوالت الصغرى واملتوسطة،

الثانية فالشرق األوسط واملرتبة الثالثة على مستوى القارة اإلفريقية.
وهاد الشي ما جاش ابلصدفة ،هاد الشي جا بعمل جاد .عمل
دايل احلكومة ومجيع املتدخلني وإبجراءات عملية اللي قامت هبا
احلكومة ،منها  :تطوير اإلطار القانوين والتنظيمي لألعمال؛

اللي كتكون فريسة دايل اإلفالس ودايل االنداثر .وخاصنا أن
هاد احلكومة تبني ابمللموس دعمها الالمشروط هلذه املقاوالت مع
ما لذلك من أثر على احلد من البطالة ،خاصة يف أوساط الشباب

تبسيط ورقمنة جمموعة من املساطر اإلدارية؛ إصالح الكتاب
اخلامس ملدونة التجارة املتعلقة ابملقاوالت يف وضعية صعبة،
حتسني كذلك -وهاذ الشي من احلكومات السابقة -البنيات

وتثمني املنتوج املقاواليت الوطين وتشجيع عملية التصدير املرتبطة
به .ضرورة إسهام القطاع اخلاص واملؤسسات اإلقتصادية الكربى
بنصيب أوفر يف الدينامية اإلقتصادية .ما خصهاش تستافد
بوحدها ،خصها تساهم مع الدولة يف هاد اجملال وإطالق مشاريع

التحتية من مطارات ،ومن موانئ ،ومن شبكة كهرابئية وسكك
حديدية ،كذلك كنتنبأو خريا اإلجراءات اللي جا هبا القانون املايل
دايل  ،6181إجراءات اللي هي مهمة واللي متكننا ،إن شاء
هللا ،حنتلو من املرتبة املرتبة من بني  51األوائل.

كربى يف جماالت الصناعة والفالحة والسياحة والصيد البحري
واملوانئ ،يف إطار شراكات عام/خاص .توفري شروط مالئمة
الستثمارجديد على املستوى الوطين واألجنيب ودعم األنشطة....

ولكن أمام هاذ اإلجنازات كلها ،السيد رئيس احلكومة ،وهاذ
اجملهود اللي دارت احلكومة والفاعلني واملتدخلني ،كنتساءلو اشنو
االنعكاس دايل هاذ اإلجراءات كلها على الواقع؟ االنعكاس دايلو
على امليزان التجاري ،االنعكاس دايلو على مناصب الشغل
الفعلية ،كنتساءلو كذلك على النسبة دايل النمو اللي ما زال

السيد الرةيس:
شكرا السيدة النائبة .إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية،
الكلمة للسيد النائب رشيد احلموين.

 ،2,2كنتساءلو كذلك على أموال اللي كتجنيها هاذ الشركات
األجنبية ،واش كتسثمر هنا والّ هترب بطريقة غري مشروعة؟،
كنتساءلو كذلك على النتائج والوقع بشكل ملموس على
املواطن ،ألنه هو الصلب يف االهتمامات دايلنا كأحزاب سياسية

الناةب السيد رشيد محوين:
شكرا السيد الرةيس،
السيد رةيس احلكومة احملمرتم،

وكحكومة؟ ،كنتساءلو ،كيفاش هاذ البطالة يف صفوف الشباب
وصلت  ،%44أكثر من  1411مقاولة سدات ،هاذ الشي ألن
احلكومة دارت اللي عليها ،وحققت منجزات ،ولكن عالش هاذ

السيدات والسادة النواب،

الشي ما وصلش للواقع؟ .ألن كاين لوبيات ،السيد رئيس
احلكومة ،كاين حيتان كبار اللي مستغلني الوطن ،حمسوبني
ابلعشرات ،ويستغلون النفوذ ،هم اللي مستفدين ،املغاربة كاملني
ما زال ما استافدوش من هاذ اجملهود اللي دارت احلكومة.

السيدات السادة الوزراء،
يف البداية كما جاء يف ردكم السيد رئيس احلكومة ،البد ابش
هننئ نفوسنا مجيعا ،أغلبية ومعارضة وحكومة ومجيع املتدخلني،
على تصنيف املغرب من طرف ""Doing Business
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ألن اليوم احنا يف جمموعة التقدم واإلشرتاكية ،ومن أجل

هبا بالدان ،خصنا املزيد من العمل فهاذ اإلقرتاحات اللي قلنا،

إعطاء واحد النفس جديد لالقتصاد وملناخ األعمال ،كنقرتحو
عليك السيد رئيس احلكومة ،من أجل حتسني مناخ وتنافسية
الشركات وخصوصا الوطنية ،وتشجيع اإلبتكار والبحث العلمي،
ألن أغلب املقاوالت الوطنية كتشتغل كتمشي للربح السريع ،احنا

ومزيد من خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل ،ال على مستوى
األفراد ،وال على مستوى اجملال.
كذلك ابلنسبة للحوار اإلجتماعي -ألن ما بقاش الوقت-
احلوار اإلجتماعي ،أدعو مجيع الفاعلني ال نقاابت وال حكومة،
من أجل يكون واحد احلوار جاد ،ألن اإلنسحاب ماشي حل،
انخذو املكتسبات ونطالبو ابملزيد ،ألن املغاربة حمتاجني اليوم اللي

بغينا يكون ،يعين ،واحد اجملهود فهاذ الشي دايل اإلبتكار وجمهود
يف البحث العلمي.

يتحاور مع احلكومة والوسيط هي النقاابت ،االنسحاب ما
غاديش يكون حل ،احلكومة جيب أن يكون عندها حوار جاد
والنقابة كذلك جيب أن يكون حوار جاد من أجل الوصول إىل،
يعين ،ما هندف إليه مجيعا ،وشكرا السيد الرئيس.

ابلنسبة للفالحة ،السيد رئيس احلكومة ،الدولة دايلنا ما
كتجاوزش  ،%1املغرب ما كيتجاوزش  %1اللي كتحول
كتحول أكثر
الفالحة لفالحة الصناعية ،يف تركيا الفالحة احمللية ّ
من  %71صناعية ،خاص جمهود فهاذ اإلجتاه ،ألن احنا بلد
فالحي ،وخصنا نبذلو جمهود فهاذ اإلجتاه السيد رئيس احلكومة،
وغنخلقو فرص الشغل.

السيد الرةيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج.

كذلك مراجعة اإلتفاقيات الدولية والتبادل احلر ،ألن دران
اتفاقيات دولية مع دول اللي هي ماشي مكملة لنا هي منافسة

الناةب السيد عمر بالفريج:
السالم عليكم.

لنا ،واللي هلكت اإلقتصاد دايلنا ،ألن كانت اإلتفاقيات كانت
فيه ما هو سياسي أكثر ما هو اقتصادي ،وهلذا جيب مراجعة
بعض اإلتفاقيات.

السيد الرةيس،
السيد رةيس احلكومة،

اإلستثمارات اخلارجية كذلك األغلب دايهلا يف اجتاه دايل
املناولة واخلدمات ،خص التوسيع واحلكومة خاصها تبقى تقرتح
وكذلك التوزيع على املستوى اجملايل داخل املغرب.

السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،
السيدات الناةبات والسادة النواب،

كذلك ابلنسبة للعدل ،ألن ما ميكنش أي حاجة تق ّدم وما

السيد رئيس احلكومة ،احنا كنختلفو معاكم ،مع حكومتكم،

يكونش استقرار وما يكونش الطمأنينة إيال مكانش بضمان واحد
القضاء اللي يكون منصف للمغاربة.

مع احلكومة السابقة كذلك اختلفنا معاها يف عدة أشياء؛ يف
ترتيب األولوايت ،يف طريقة توزيع ثروات البالد ،وتكلمنا وأان
تكلمت شخصيا عدة مرات فهاذ ..حتت قبة هاذ الربملان على
االختالفات بطريقة شفافة وقدمنا بدائل اللي ترفضات من طرف

السيد رئيس احلكومة ،املعركة يف حتسني مناخ األعمال
غتبقى مستمرة ،ولتعزيز الثقة دايل املستثمرين ودايل ،يعين،
تشجيع اإلستثمار وآفاق اإلقتصاد املغريب واإلستقرار اللي كتمتع

احلكومة ومن طرف األغلبية وأحياان حىت من طرف نقولو األغلبية
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الساحقة دايل النواب .ولكن أتقولو ليا هاذي هي الدميقراطية،

شكرا للسيدات والسادة النواب احملرتمني على التعقيبات

صحيح جبتيو انتما مليون و 211ألف صوت وهذا حقكم
كتسريو البالد زعما حقكم وأحرتم أصوات الناخبني ،هذه هي
الدميقراطية.

دايهلم ،وأان بدوري نقول لسي بالفريج أان كنحرتمكم وحنن نعتز
ابالختالف يف وجهات النظر يف املشهد السياسي الوطين ،هذا
ال يضر ،هاذ النوع دايل اخلالف ما فيهش مشكل ،بل العكس
خاص بعضنا ينصت إىل بعض وأن نستفيد من بعض .وأظن أنه

أان كنسمع لكم السيد رئيس احلكومة ،وكنسمع مزاين
ابهتمام الكالم دايلكم ،ومسعت أبن كخالصة كتقولو أبن املغرب
اقتصاداي واجتماعيا وسياسيا يف الطريق الصحيح ،هذا كالمكم

ما كاينش أزمة خطاب سياسي ،كاين أزمة ،كاين أزمة يف تقدمي
ألن الواحد عايش وغادي مزاين وجاي يف األمن وجاي يف
االستقرار ،ولكن يف اخلطاب كيدير خطاب العكس متاما هو

أحرتمه ،أختلف معه ولكن أحرتمه ،ولكن عندي سؤال بسيط
ومباشر السيد الرئيس احلكومة ،ايك كتقولو أبن املغرب غادي يف
الطريق الصحيح ،وعالش كتقدمو وال كتقولو أبن خاص منوذج

مزاين كينعس بكري مزاين ابلليل ،وعارف أبن املستقبل دايلو
وكيشوف األمور كطور مزاين ولكن يف اخلطاب كيقول العكس،
دااب هذا واحد الشوية خصنا التحليل دايلو ،خصنا التحليل بكل
صراحة .وأان نعطي جوج أمثلة ،نعطي جوج أمثلة ونقوهلم دااب

تنموي جديد من جهة .هذا كيبان يل تناقض ،إيال كان كيفما
كتقولو أبن املغرب غادي يف الطريق الصحيح ،واستمرو فهاذ
النموذج التنموي ،وعالش بغيتو تعدلو هاذ النموذج التنموي؟.

مسعنا أبن االستثمارات ،هللا جيازيك خبري مرحبا ،حىت أان كنحرتم
مزاين اهليئة دايلكم ،ولكن ظهر يل تغريتو شوية من هنار خرجتو
يف  6182كان شيوية هذاك ابقي ما مفهومش هذاك التصرف

عالش كنقول هاذ الشي السيد رئيس احلكومة ،فايت يل
تكلمت فهاذ املوضوع كنقول أبن عايشني اليوم أزمة خطاب

السياسي يف احلقيقة ،ما مفهومش ولكن ماعليش ولكن من
حقكم خترجو ،ما فهمناش هداك أمسو..

سياسي ،لكان النموذج الناس مقتنعني وهاذي هي الدميقراطية،
مقتنعني أبن النموذج احلايل هو اللي صحيح ويستمرو فيه ويدافعو
عليه وخليو اللي خمتلفني معاه مها يقرتحو بدائل ،شكرا السيد
رئيس احلكومة.

طيب أنتما كتقولو االستثمارات األجنبية نقصات ،دااب أان
بغيت غري نفهم هاذي آخر مذكرة دايل مكتب الصرف ها هي
يف األنرتنيت اياله خرجات ،كيقول فيها أبن االستثمارات
األجنبية les EDE la recettes : 39 milliards

السيد الرةيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة
لإلجابة على تعقيبات السيدات والسادة النواب فيما تبقى من
الوقت .تفضلوا السيد رئيس احلكومة.

السنة املاضية  67مليار ،زايدة بle flux ،%48يعين
املدخول انقص املخروج يعين les recettes moins les
،dépenses le flux des EDE : 30 milliards

السيد سعد الدين العثماين ،رةيس احلكومة:

السنة املاضية  68مليار زادت ب ،%48وقول ليا أان ما فهمتش
منني جبتو هاذ األرقام أان بغيت نتيقك أبن االستثمارات ترتاجع،
ولكن األرقام صادمة ،قاطعة واضعة هاذي ابحلساب هذا حسب
غري داك الشي اللي كان إىل حد الساعة .وأان أقول سنحقق من

بسم هللا الرمحن الرحيم.
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هنا لنهاية السنة ،وأان قلتها هنا ملا طرح هذا يعين هاذ السنة قلت

ماشي معناه ما عندانش إشكاالت دايل الفساد دايل االستبداد

أبنه من هنا لنهاية السنة غادي حنققو أكثر من السنة املاضية،
وها هو هذا مذكرة مكتب الصرف ..ال ابين ،فلذلك هللا جيازيكم
خبري ،أنتم برملانيني أان راه ماشي مشكل هللا جيازيكم خبري ،ماشي
مشكل تقدموا شي رقم أتولوه كيما بغيتو ،ولكن اتين راه هذا

دايل هاذ الشي كامل ،ماشي معناه ما كاينش ولكن عندان أيضا
إجيابيات .أان أظن أبنه فعال مشكل اخلطاب السياسي راه هو
هذا ،خاص يكون واقعي كينطلق من معطيات موضوعية وينظر
لألمور كما هي ،طيب هاذي النقطة األوىل؛

وجه بالدان ،عندما يتحدث الربملاين دااب احنا اآلن كنتواجهو
كنستقبلو ابستمرار أجانب ،راه بعض املرات كيقدمو لينا سياسي
قال يف جريدة ،ما ضبطش مزاين ،هللا جيازيكم خبري هللا ،جيازيكم

النقطة الثانية ،أان كنحيي السيد النائب احملرتم ،على بعض
األمور اللي قال ،ولكن أان نقول لك ،حكومة عندها مشاكل
دايهلا ،احلكومة عندها االختالفات دايهلا ،واش غادي نقولو كاع
الوزراء متفقني معااي وال متفق معاهم وال مع بعضياهتم .ولكن رغم
ذلك تسري يف عملها ابنسجام ،على كل حال منسجمة أكثر من

خبري ،هذا ملصلحة املغرب ماشي احلكومة ماشي هاذ احلكومة راه
غادي تسايل وراه وعلم هللا شكون اللي غادي جيي من بعد ،رمبا
انتما غري امسح ليا دااب كنذاكرو وطنيا ،وطنيا إذن نرتفعو شوية.

احلزب دايلكم ،بال ما ..أعتذر على هاذ أمسو ..ما خاصناش
نقولو هاذي النقطة األوىل .ولكن أان كنحييك على امسع ليا ولكن
عندك واحد القضية قلتيها عندك فيها احلق ،كما قلت أبن اغتيال
املناضل بنجلون كما تستنكرونه نستنكره ،كما تقولون جمرمون

أان نذكر بواحد القضية ،ملا كان هناك تفكري يف املرور إىل
مرونة الدرهم ،من حق اإلخوان سياسيني وخرباء يتحدثو ،ولكن
اثين اليوم ابن أبن االنتقال املغريب إىل مرونة الدرهم مل تكن عنده
أي آاثر سلبية ،أية آاثر سلبية حلد الساعة ما كاين حىت شي
حاجة ما حتركات .ال كان هناك من حتدث ابقيني les vidéos
كيقول لك هاذ التحرير اجلزئي التحرير الكلي أو اجلزئي ألي

جمرمون قتلة بن جلون حىت احنا كنقولو جمرمون جمرمون قلتة بن
جلون ،ونقول جمرمون جمرمون كل من قتل مواطنا مغربيا منذ
االستقالل غيلة وظلما .احنا ضد البلطجة السياسية على طول،

عملية كيفما كانت ال ميكن أن يؤدي إال إىل اخنفاض الدرهم،
حتليل موضوعي للمؤشرات كيقول لك ،كيقول لك النتيجة
اخنفاض الدرهم ال حمالة ،ها هو أان كتبتو من  le vidéoوتبني
وهذا سياسي من هيئة سياسية حمرتمة كيتينب خاص دااب تصدرو

حيثما كانت وضد من كانت ،وما ميكن هاذ الدعوة دايلك إال
نثمنوها أان معك فهاذ القضية ،معك يف واحدة ،وماشي معك
يف واحدة ابش نديرو التوازن.
أريد أن أؤكد أبن احلكومة عندها رؤية إصالحية ،ترمجناها
ودرانها يف الربانمج االنتخايب وهي عالش جمموعني هاذ األحزاب،

بيان تقولو أودي هذاك التحليل اللي دران آنذاك تبني ابلواقع
امللموس أنه غري صحيح ،وهاذ املرور إىل مرونة الدرهم ،وكون
احلمد هلل األمور غادية اقتصاداي مزاين وما وقع ال اهنيار دايل

كوننا خمتلفني راه كون كنا متفقني مائة يف املائة ،بال ما نديرو
أحزاب غادي نديرو حزب واحد ونديرو مؤمتر ونديرو قيادة وحدة
وهننّيو روسنا ،ولكن احنا أحزاب خمتلفة ما كاين مشكل هاذي
التعددية السياسية ،وهذا بلد التعدد السياسي واحنا كنعتزو به

الدرهم وال والو ،وهذا دليل على ماذا؟ ،دليل على أن القرار كان
صائبا ،ولكن قبله دليل على متانة االقتصاد الوطين ،هاذ الشي
ما ميكن يديرو إال اقتصاد قوي ،أتكدو من هاذ الشي .هذا ماشي
معناه ما عندانش مشاكل ،ماشي معناه ما عندانش حتدايت،

اجتمعنا قلنا غادي نشكلو أغلبية حكومية ،قلنا آمشن برانمج
حكومي ،شكلنا جلنة تقنية ،اجتمعو هاذوك اخلرباء دايلنا ،دوزانه
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سياسيا ،دران واحد الربانمج حكومي من غري الربانمج احلكومي

هو؟ ها هو ،ماشي العام كلو زين ،ال ال احنا مستعدين لتطوير

ميكن خنتلفو ،واحنا خمتالفني من غري الربانمج احلكومي يف أمور
كثرية ،ومن بعض األمور اختالفات بني األحزاب كثرية ،ولكن
احلضارة شنو هي؟ ،هو جنتمعو على املتفق عليه وخندمو فيه ونفعو
بالدان هذا هو ،وهنار جتي االنتخاابت هلا مدبر حكيم يف أغلبية
أخرى فهمتيين.

وللتطور والتحسني ونديرو ما هو أحسن ،ولكن رغم ذلك حنن
نتقدم إىل ما هو أحسن لبالدان وملواطناتنا وملواطنينا ،وسيبقى
املغرب قواي إن شاء هللا ،قوي بشعبه اليقض ،قوي بنظامه امللكي
وجباللة امللك ،قوي بتشبثه بثوابته الوطنية والدينية ،هاذ الشي كلو
كيقوي هذا هو األساس الساس تشبثنا به الباقي كنحسنو
هو اللي ّ
فيه على حسب القدرة دايلنا وإىل آخره...

أريد أن أؤكد احلكومة عندها رؤية إصالحية ،شاملة،
متكاملة وعندها إرادة سياسية مسؤولة كما قالت األخت ابش
منشيو إىل األمام ،ابش نفذو هاذ الربانمج احلكومي على حد
اإلستطاعة .وإىل اآلن ،راه يف سؤال سابق هنا ،جبت الربانمج

وبغيت نقول لألخوات املواطنات واملواطنني خصنا نتحالو
دائما ابألمل ،كل األمور راه عندها مستقبل ميكن نصلحوها،
ولكن "مىت يبلغ البنيان يوما متامه *** إذا كنت تبين واآلخر

احلكومي وقريت اإلجراءات بعض اإلجراءات اللي وعدان هبا وكنا
خرجناه ،التطبيق
طبقناها ،قلنا غاديني خنرجو ميثاق الالمتركز راه ّ
دايلو غادي نبداو فيه إن شاء هللا قريبا ،قلنا كذا احلماية
اإلجتماعية كذا ،قلنا "تيسري" غادي نوسعوه غادي امسو راجعناه

يهدم" خصنا كلنا نسامهو يف البناء ،يف اللفظة الطيبة ،يف بث
روح األمل ،يف اإلجيايب للمستقبل .وإن شاء هللا ،وبطبيعة احلال
احنا احلكومة عندها دور وعندها مسؤولية اإلنصات للمواطنني،
واإلهتمام ابهلموم دايهلم ،واملتابعة دايهلا وكنحسنو فيها على

وسعناه احلمد هلل ابملباركة دايل جاللة امللك ،والدعم دايلو ،قلنا
غادي نديرو فهكذا ،قلنا غادي حنسنو مناخ األعمال يف أفق
أمسو ..راه دران نصف الطريق نتمناو على هللا ،يوفقنا هللا ،يف

حسب القدرة ،ما ميكنش شي حاجة تقول ليا بديت اإلصالح
داييل وتقول ليا يف العشية فني هي النتائج؟ ،البد اإلصالح
كيحتاج إىل الوقت بعض الوقت ،ولكن ،إن شاء هللا ،غاديني يف
الطريق اإلجيايب دايل اإلصالح .

نصف الطريق اآلخر ابلتعاون بني اجلميع ،هاذي هي اإلرادة
السياسية ،وهذا هو العمل اجلاد ملصلحة الوطن ،كوننا كأحزاب
تنربزو
يف مهرجاانت سياسية كنديرو العمل السياسي دايلناّ ،
اإلختالفات دايلنا كندافعو على روسنا هذا حاجة أخرى.

احلوار اإلجتماعي ،أان متفق مع األخوات واإلخوان اللي

واحنا عارفني هناك تشويش على هاذ احلكومة ،خصنا

طرحو احلوار اإلجتماعي ،وأان عارف أبن هاجس دايل جمموعة
دايل املواطنات واملواطنني والسادة الربملانيون من حقهم .لكن
حرام تقولوا مهشتم النقاابت ،احنا ما مهشنا النقاابت ،احنا يف

نقولوه هناك تقارير خمدومة ،ولكن ال تنبين على أساس ألن األرقام
الصلبة صادمة ،األرقام احلقيقية الواقعية صادمة وقوية وغادي
هترس هاذيك اإلشاعات أو بعض األرقام املفربكة ،أو بعض
احلوارات والنظرة التشاؤمية ،إن شاء هللا غيتبني أبهنا غري صحيحة

حوار دران حوارات مرارا ،دران جلسات احلوار ،واحلوار مسؤولية
مشرتكة ابملناسبة ،مسؤولية مشرتكة ،ما توصلناش إىل حد الساعة
احنا دائما ،آخر جلسة احلوار ،رغم أن بعض اإلخوان انسحبوا،
ألن اإلخوان اللي بقاو اتفقنا ومببادرة منهم ،على أنه ال ميكن أن

وأن املغرب يسري يف اإلجتاه الصحيح ،ما شي يسري يف اإلجتاه
الصحيح معناه العام كلو زين ،السي بالفريج ما عرفت كاع فينا

نغلق ابب احلوار ومها قالو ،احنا النقاابت هنا ابش نتحاورو،
ماشي ابش نسدو ابب احلوار ،نتحاورو .ابقي ما وصلناش
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التفاق ،ماشي فشلنا ،ابقي ما وصلناش التفاق ،غادي نستمرو

مغيبة اجلانب اإلجتماعي ،راه حاولت ندير إشارات ،نقول عندما

واحلكومة ،أريد أن أؤكد أبن عندها إرادة جادة حازمة يف الوصول
إىل إتفاق ،وغادي حناول مرة أخرى ومرة أخرى ،إن شاء هللا،
حىت نوصلو التفاق .مع األسف أتخران ،كنا كنتمناو يكون هاذ
االتفاق قبل ،ما وصلناش ليه حناولو ،إن شاء هللا ،نوصلو ليه،
هذا جانب أول؛

نتحدث عن الرقمنة دايل املساطر ،والرقمنة دايل عدد من
اإلجراءات راه هو يف هناية املطاف حماربة الفساد ،حماربة الرشوة،
تقريب اإلدارة للمواطنني ،تسهيل على املواطنني ،راه املهم بدل ما
يكون عندان واحد الصف طويل ايال النص دايهلم مشى دار
الرقمنة كايبقى النص قصري صغري ،مبعىن ،املواطن غادي يقضي
احلاجة دايلو بطريقة أسرع ،هذا مهم حىت هو ،مبعىن ذلك هذا
راه جزء من خدمة املواطن ،وفيه اجلانب اإلجتماعي ،فيه اجلانب
االجتماعي أيضا.

نسرعو ابلقانون
اجلانب الثاين ،أان متفق معاك أبنه خصنا ّ

التنظيمي لإلضراب خيرج ،مشروع القانون التنظيمي لإلضراب،
خنرجو ابملشروع دايل النقاابت خنرجوه ،وأنكد لكم أبن ما دام
مشروع القانون التنظيمي هنا ،احنا راه صيفطناه للنقاابت بطلب

لكن أريد أن أشري إىل أن مشروع قانون املالية احلايل اللي

منهم ،فاش جينا احنا كحكومة حالية ،صيفطنا يعطيوان
املالحظات ،مع األسف ،ابقي ماعطاوانش مالحظات يف
املضمون ،ولكن احنا إيال اعطاوان مالحظات احنا مستعدين
ونسرعو إخراج
انخذوها بعني اإلعتبار إىل أقصى حد ممكنّ ،

كاين اآلن عندكم هو مشروع اجتماعي ابمتياز ،ومشروع دايل
التوازن يف اجملتمع ابمتياز ،واش هاذ  41مليار اللي قلنا دايل
" ،"TVAاللي تراكمت من  85سنة ،تراكمت هاذ  41مليار
دايل الدرهم ،اللي اآلن وعندان ابش فهاذ السنة  6181نصفيوها
كلية ملصلحة املقاوالت العامة واملقاوالت العمومية والشركات
العمومية والشركات كلها ،ولكن الديون األكثر راه ماشي على
الشركات ،ألن الشركات الديون دايهلا حمدودة ،ولكن الديون

القانون التنظيمي لإلضراب ،وحىت القانون مشروع القانون دايل
النقاابت راه موجود يف الصيغة األوىل دايلو ،إن شاء هللا ،مبجرد
ما تكون واحد الصيغة شبه معتمدة قبل ما ندوزوه يف اجمللس
احلكومي ،غنصيفطوه للنقاابت وغنطلبو منهم اآلراء دايهلم يف
إطار املقاربة التشاركية ونتمناو على هللا يتجاوبو معاان ويعطيوان
املالحظات دايهلم ،احنا معولني على أن مشروع قانون النقاابت
أوال الدستور يفرض ،يفرض يف املادة  1كيما قلتو ،أنه يكون

األكثر هلاذ املؤسسات ،غادي نعطيوهم بشرط يعطيوان املقاوالت،
ومنها أغلبها مقاوالت صغرى ومتوسطة ،بعد ذلك راه هذا غادي
يضخ يف النسيج اإلقتصادي وهلاذ املقاوالت غادي ميكنها من
متويالت وتسرتد األموال دايهلا والديون دايهلا اللي كتسال هلاذ

هناك قانون كينظم العمل دايل النقاابت ،وخصوصا مداخيل
الصرف املايل دايل النقاابت والتنظيم دايهلا الداخلي ،فهذا ،إن
شاء هللا ،غادي حناولو ما أمكن منشيو يف فهاذ اإلجتاه ،فاحنا

املؤسسات العمومية أو املقاوالت العمومية أو اإلدارة أيضا ،أو
مقاوالت كربى أخرى ،ابش تسرتدها وهذا غادي ينفع هاذ
املقاوالت وحيركها ،هذا راه واحد الورش مهم ،وجزء منو غادي

عندان داك الشي يف الربانمج دايلنا ،عندان يف الربانمج وغنمشيو
ليه تدرجييا شوية بشوية على حسب ،على حسب امسو..

ميشي للمقاوالت الصغرى واملتوسطة .أليست املسامهة التضامنية
اللي دران اللي غادي جتيب تقريبا  6مليار دايل الدرهم6,5 ،
دايل األرابح دايل الشركات اللي أكثر من  41مليون درهم ،هو
راه جزء من العدالة اإلجتماعية أتخذ من الغين ابش تعطي للفقري،

اجلانب االجتماعي ،أان متفق مع اإلخوان اللي قالوا خصنا
هنتمو ابجلانب اإلجتماعي"Doing Business" ،ماشي
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به غادي منولو عدد من الربامج اإلجتماعية وندعمو التعليم،

الطبقات الفقرية والطبقات اهلشة والطبقة املتوسط الصغرى ،هاذو

وندعمو الصحة ،وحنسنو اجلودة دايل اخلدمات دايل الصحة.
هذا احلمد هلل راه درانه فهاذ امسو ..هذا راه كيسري فهاذ املنحى
اإلجتماعي ،بغيتو حنسنوها أكثر؟ كاين اقرتاحات أكرب ما كاين
مشكل مرحبا احنا مفتوحني جلميع االقرتاحات.

كلهم خصهم اهتمام .وهاذ اإلجراءات هاذي راه كيوصل املنفعة
دايهلا إىل هؤالء ،وهذا اهلدف منو هو إعادة التوازن للمجتمع،
وهاذ الشي كيجي تدرجييا ،وإن شاء هللا جيي ،ماشي جيينا السنة
األوىل السنة الثانية خصنا نفضيو مجيع املشاكل اللي داروها شي
وحدين قبل ،بال ما نقول شكون..

ولكن جيب أن نعرتف أبن هناك إهتمام ابلبعد اإلجتماعي،
كان كثري من اإلخوة الربملانيني كيجيو كيتش ّكاو أو رؤساء

طيب حتدث بعض اإلخوان ،ابملناسبة راه كثري من األمور

اجلماعات أيضا ،فاش زران ال الرشيدية ،زران الشرق ،زران سوس-
ماسة ،زران بين مالل ،الداودي كيغوت قال ليك بين بالل .هاذ
اجلهات اللي زرانها رؤساء اجلماعات كيقول ليك عالش واحد

اللي كنديروها اليوم بدات من احلكومات السابقة ماشي احلكومة
السابقة فقط دايل السي عبد اإلله بنكريان ،اللي كان جاب أمور
كثرية مهمة ،ولكن أيضا حىت السابقة راه بداو" ،تيسري" راه بدا

اجلماعة احدااي ها هي حدااي كتستافد من "تيسري" واحنا املواطنني
دايلنا ال يستفيدون من "تيسري"؟ ،دااب احلمد هلل معمم ،يف
اإلبتدائي على مجيع املناطق القروية ويف اإلعدادي على املناطق
القروية واحلضرية ،إيوا غري إيال صفقو ليه غري هذا ..أان ما فهمتش

من  ،6112ال قبل من عهد السي جطو ،فلذلك احنا نوسعناه
وداك الشي وهذا مشروع مهم جدا ،هذا مشروع إجيايب ألنه أثبت
أبنه حيثما كان هناك الدعم دايل األسر عن طريق التيسري كينقص
اهلدر املدرسي ،كتطلع اجلودة عندو أتثريات على األداء الدراسي

كيفاش؟ ،واش دااب كلو مكاين حىت شي جهد اجتماعيو والو
والو كاع؟ .رفع املنحة دايل التكوين املهين ،واملمرضني وهناك
ملفات أخرى يف الطريق للتسوية إن شاء هللا ،وهناك أوراش

وعلى جودة التعليم ،وهذا شيء مهم الربانمج اللي هكا عالش
ما ندعموه ونوسعوه ونشكرو الناس اللي بداوه النهار األول؟.
حماربة الفساد ،األخت الكرمية شكون اللي قالت ما بقيتوش
كتهضرو على حماربة الفساد؟ ،حشومة عليك ،هضرت عليه غري
قبيلة ،حماربة الفساد جزء أساسي من اسرتاتيجية احلكومة ولذلك

إجتماعية مهمة ،ورفع التوظيف أو التعاقد راه حبال حبال ،هو
النيت راه نوع من التوظيف ،التوظيف أكثر من  41ألف فهاذ
السنة يف سنة  ،6181مربمج هذا راه جهد دارتو احلكومة وفق
رؤية هاذ الشي ماشي جا غري هكاك " "éparpilléمبعىن غري

خرجنا املرسوم دايل تشكيل اللجنة الوطنية حملاربة
تشكالت ّ
الفساد يف ظل هذه احلكومة ،من بعد ما كانت اإلسرتاتيجية اللي
تعدت يف احلكومة السابقة ،السيد الوزير كان الرائد دايهلا احلكومة
السابقة واحنا جديني يف تطبيق هذه األمور.

شي مرة تنبداو نقولو ،هاذ الشي مسطر يف الربانمج احلكومي
وكنطبقوه على حسب السنوات وعلى حسب القدرة .إذن هناك
إهتمام ابجلانب اإلجتماعي ،واحنا مهتمني واحنا عارفني أبن كثري

وابملناسبة عدد كبري من اإلجراءات ّدارت غري فهاذ الفرتة

من املغاربة كيعانيو وخصهم الدعم وخصهم هنتمو هبم ،ولذلك
مجيع الربامج االجتماعية اللي كانت كنوسعوها والربامج اللي ما
كايناش دااب حناولو ما أمكن نديروها يف املستقبل اهتماما ابلعنصر
البشري ،واهتماما ابملواطنات واملواطنني اللي حمتاجني وخصوصا

القصرية من غري هاذ القضية ،اإلجتماع األول االجتماع الثاين
غادي يتعقد إن شاء هللا يف دجنرب إيال يسر هللا دايل هاذ اللجنة
الوطنية ملكافحة الفساد ،ولكن خصكم تعرفو أبن اآلن أحيل
أكثر من  811ابلضبط  885ملف من امللفات الواردة يف تقارير
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اجمللس األعلى للحساابت أحيلت على القضاء ،فهذا هو جهدان،

اإلستثمار يف املقالع للتنافس ،مبعىن ذلك كيفتحو للتنافس وكيسد

احيلت على القضاء وأيضا اخلط األخضر للتبليغ عن حاالت
الفساد والرشوة اللي انطلق يف ظل احلكومة السابقة ،ال يزال هاذ
اخلط شغال ،وكان أدى إىل إحالة عدد من احلاالت دايل الفساد
اللي تبلغ عليها إىل القضاء ،كنقول غري يف املرحلة األخرية أحيلت

على هذاك اإلحتكار اللي كان من قبل ،وأيضا عندان يف الرخص
املعدنية ،راه اعلن عليها السيد الوزير سحبنا  8411رخصة
معدنية نتيجة أهنا تعرف أبهنا يف واحد الوقت تعطات بدون
تنافسية إخل ،...وكانت اختالالت يف استغالهلا وتسحبات ،وهذا

 21حالة من احلاالت دايل الفساد على القضاء نتيجة التبليغ
عليها يف اخلط األخضر.

تنسموه ..عندان التصنيف دايل مؤشر املغرب يف مالمسة الرشوة
اللي حت ّسن ب 1نقط سنة  ،6187مبعىن ذلك ما ميكنش تقول
ما كاين والو ،تقولو يل ما كافيش ،أان متفق معكم ،تقول يل

وهنا بغيت نقول أبنه هاذ القضية دايل حماربة الفساد هي
واحد الورش تشاركي ،هللا جيازيكم خبري ،تشاركي ،احلكومة إيال
حكمتو علينا بشي حاجة خاصنا نديروها احنا موجودين ،ولكن

الرشوة ابقي موجودة ،أان متفق معكم ،تقولو يل الفساد ابقي
موجود ولكن خصنا ن ّدافعو معاه ،أه أان متفق معكم ،وإذا كان
هناك أي إجراء تقرتحونه أو ..ولكن عندان إسرتاتيجية ،إن شاء
هللا ،غادي حناولو نتعاونو ابش نطبقو هاذ اإلسرتاتيجية ابلشروط
املناسبة ،إن شاء هللا.

ال ميكن اليد الواحدة ال تصفق ،خص اجلميع ،وقلتها مرارا ،هاذ
اخلط األخضر دايل التبليغ عن حاالت الفساد خص اجلميع اللي
يعرف شي حاجة واللي عندو شي دليل يبلغو ،يبلغو واحنا عندان
الثقة يف اجلهات اللي كتبلغ عندها النيابة العامة ،وعندان الثقة يف

بعض اإلخوان سولو على متوسط أجل األداء ،يف احلقيقة
ما قدم من معلومات عن متوسط أجل األداء فيه واحد الشوية
دايل املبالغة ،عالش؟ ألن هاذ احلكومة اختذت ،احلكومة السابقة
وحتسن
ابملناسبة ،اختذت جمموعة من التدابري لتحسني أجل األداء ّ

القضاء دايلنا أبن هاذ املسائل غادي يتابعها ،واحنا عندان حاالت
دايل عدد من...
السيد الرةيس:

هاذ أجل األداء بشكل كبري جدا ،عرف معدل أجل األداء
اخنفاض ملموس طيلة السنوات األخرية ،ونشري أبنه مرصد أجل
األداء تطلق مع أو يف طريقة تشاركية مع االحتاد العام ملقاوالت
املغرب ،وت ّدار حفل دايل اإلطالق وتعلن ،وهاذ املرصد غادي

شكرا ،كاين استفتاء من أجل إضافة دقيقتني.
السيد سعد الدين العثماين ،رةيس احلكومة:
ابقي  1دقايق السيد الرئيس ،ابقي  1دقايق ..هللا جيازيك

يعلن على هاذ التطور دايل األجل دايل األداء .وابملناسبة األجل
دايل األداء ابلنسبة لإلدارات العمومية وابلنسبة للجماعات
حنسنو ،وصلنا ل 55يوم ،ابقي
حتسن كثريا ،ابقي خصنا ّ
الرتابية ّ

خبري شكرا .إذن وهناك أيضا ،وهناك أيضا دائما يف قضية حماربة
الفساد ،عندكم تعديالت دايل القانون اجلنائي ،وأنتم تعرفون أبن
هاذ مشروع القانون اجلنائي اللي عندكم دااب فيه مقتضيات هتم
حماربة الرشوة وحماربة الفساد ،وهذا مهم ،الصدور دايلو غادي

خصنا حنسنوه ،ولكن املشكل هو آجل األداء بني الشركات
حنسنوه ،ونطلبو منهم
اخلاصة فيما بينها ،واللي خصنا أيضا حناولو ّ
ابش يشوفو كيفاش يديرو جهد كبري.

يكون مهم ألنه غادي ميكنّا من أدوات وآليات قانونية فهاذ
اجملال ،عندان قانون املقالع اللي كان تصادق عليه من قبل من قبل
الربملان ،واللي خرجنا املرسوم التطبيقي دايلو والذي يطرح
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ابلنسبة مليثاق املرافق العمومية ،أان متافق معكم خصو خيرج،
راه عندان واحد املشروع أويل حنن نتدارسه ابش حناولو ما أمكن،
إن شاء هللا ،خنرجوه يف الوقت املناسب ويف اللجنة الوطنية ملناخ
األعمال اللي غيتعقد قريبا كما قلت بعد أسابيع معدودة ،غادي
يتدار فيها عرض مع مجيع الشركاء ،وخصوصا اإلحتاد العام

كاين بعض املناطق اللي الدولة كتخلّص الفرق دايل النقل إيال

طنجة ..كاين هاذ الشي ابلنسبة لقنيطرة كلها ال كاينة ،كاينة
ت ّدار يف اتفاقيات ثنائية ،ال ماشي "رونو" ال اتفاقيات ثنائية،
ك ّدار يف االتفاقيات الثنائية كت ّدارهاذ التحفيزات للنقل ابلنسبة
اللي بغاو بطبيعة احلال أحياان ال يريدون ،ألنه هو كاين بزاف

ملقاوالت املغرب حول التقدم مبيثاق املرافق العمومية ألن مها
مهتمني به بزاف وغادي نوجدوه بطريقة تشاركية.

دايل احلاجيات ما كاينش غري النقل راه كاين عدد من الشروط،
ولكن على كل حال علينا أن حناول ونبذل جهدان يف هاذ اإلجتاه.
وابملناسبة اآلن املخطط دايل التنزيل اجلهوي دايل خمطط التسريع

وهناك البد أن أشري إىل أن هاذ القضية دايل التوزيع اجلهوي
هي اللي بقات ،التوزيع اجلهوي لإلستثمار إيال كتعنيو اإلستثمار
العمومي راه أنتما عندكم مذكرة التوزيع اجلهوي لإلستثمار

الصناعي كياخذ بعني اإلعتبار هاذ البعد وكيحاول غادي ميشي
من جهة جلهة ،وخا بديناه بسوس-ماسة-درعة السيد الوزير،
مشا وتطلق أمام جاللة امللك ،هاذ الربانمج غدي نبداو جبهة
جهة إن شاء هللا وغادي حناولو ما أمكن تكون عندو أتثري على

وزع مع مشروع قانون املالية ،ابلنسبة للقطاع
العمومي الذي ّ
اخلاص كنديرو جهود ،ولكن أنتما عرفو هناك جهود كبرية فهاذ
اجملال ،هاذوك اللي جاوك ملكناس راه جاو بدعم بعض املرات
كيجي الناس كيمشيو كرت ّغبهم وكيمشيو يف بعض األحيان وخاّ

اإلستثمار ونسبة اإلستثمار اخلاص يف خمتلف اجلهات .شكرا
جزيال للسيدات والسادة النواب احملرتمني والسالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته.

كرت ّغبهم ما كيبغيوش ،أحياان يتأخر االستثمار نتيجة احملاولة دايل
اإلقناع ابلذهاب إىل مناطق معينة ،خصك تعرف هاذ الشي،
واحنا عندان اآلن أان عندي مستثمرين جاو عندي ولكن بغاو

السيد الرةيس:
شكرا للسيد رئيس احلكومة ،شكرا للجميع ،رفعت اجللسة.

ابلضبط الدار البيضاء أان ابغي ابلضبط طنجة ،كنحاولو نقنعوهم
وكنحاولو نشوفو اشنو هي االمتيازات اللي نعطيوهم وابملناسبة راه
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