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 ةوالعشرين بعد املائ اخلامسةحمضر اجللسة 
 

 .(8102دجنرب 00ه )0441الثاين  ربيع 3 الثالاثء: التاريخ

 .السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب: لرائسةا

ساعات وثالثة ومخسون دقيقة ابتداء من الساعة  ثالث: التوقيت
 العاشرة صباحا والدقيقة اخلامسة والثالثني.

 ةيعير شتلا صو صنلا والتصويت على : الدراسةاألعمالجدول 
 :ةيلاتلا

  يقضي إبحداث وتنظيم مؤسسة  08.01مشروع قانون رقم
حممد السادس للنهوض ابألعمال اإلجتماعية ملوظفي وأعوان 

 .الشؤون اخلارجية والتعاون الدويلوزارة 
  38.28بتغيري وتتميم القانون  80.02مشروع قانون رقم 

 .املأذون مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص
  بتغيري وتتميم الظهري الشريف  24.08مشروع قانون رقم

من مجادى اآلخرة  01بتاريخ  0.88.024مبثابة قانون رقم 
( املتعلق بنظام الضمان 0888يوليو  88)  0388

 .اإلجتماعي
  بتغيري وتتميم الظهري الشريف  81.08مشروع قانون رقم

من مجادى اآلخرة  01بتاريخ  0.88.024مبثابة قانون رقم 
( املتعلق بنظام الضمان 0888يوليو  88)  0388

 .االجتماعي
  املتعلق بتنفيذ قانون  81.02مشروع قانون التصفية رقم

 .8101لية للسنة املالية املا

  بتغيري وتتميم القانون رقم  28.08مشروع قانون رقم
  .نية لهاملتعلق مبدونة التجارة يف قراءة اث 01.81

  يتعلق إبحداث املقاوالت بطريقة  22.08مشروع قانون رقم
 .إلكرتونية ومواكبتها يف قراءة اثنية له

  ألسفار ا يتعلق بتنظيم مهنة وكيل 00.01مشروع قانون رقم
 .يف قراءة اثنية له

  إبحداث الوكالة الوطنية  42.08مناقشة مشروع القانون رقم
 .للتجهيزات العامة

  يقضي إبحداث مؤسسة  24.03مشروع قانون رقم
 .األعمال اإلجتماعية لألشغال العمومية

 :لسة، رئيس اجلالسيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب

انني. واليت تتضمن جمموعة من مشاريع القو منر إىل اجللسة الثانية،  
يقضي إبحداث  08.01وإذا مسحتم، نبدأ مبشروع قانون رقم 

وتنظيم مؤسسة حممد السادس للنهوض ابألعمال اإلجتماعية 
ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل، الكلمة 

 .للسيد الوزير

رئيس احلكومة الوزير املنتدب لدى  السيد مصطفى اخللفي،
السيدة  املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن

كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون  مونية بوستة،
 :الدويل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيدات والسادة أعضاء اجمللس احملرتمني،

أن أجدد أتكيد إرادة احلكومة على التعاون  بداية، ال بد      
مع اجمللس خبصوص مقرتحات القوانني، كاينة إرادة وسنعمل، إن 
شاء هللا، على اإلسراع هباذ األمر، هنالك حاليا ما يفوق أو ما 
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مقرتح قانون، إما اعتمد جزئيا أو ما زال يف مرحلة  41يناهز 
أبلغكم الشكر  الدراسة، إن شاء هللا، سنواصل التعاون، كما

والتنويه دايل السيد وزير العدل على مقرتح القانون الذي مت 
 .اعتماده واملصادقة عليه اليوم

نيابة عن السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون       
اخلارجية والتعاون الدويل، املوجودة خارج أرض الوطن، أتقدم هبذا 

ملؤسسة حممد احملدث  08.01العرض حول مشروع قانون 
السادس للنهوض ابألعمال اإلجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل. ففي إطار تفعيل املوافقة امللكية 
السامية على هذا املشروع، والذي مبوجبه يتم إحداث وتنظيم 
مؤسسة حممد السادس للنهوض ابألعمال اإلجتماعية ملوظفي 

 ن اخلارجية والتعاون الدويل، واليت تفضل موالانوأعوان وزارة الشؤو 
املنصور ابهلل، إبضفاء رعايته وتشريفها حبمل إسم جاللته 
الشريف، نظرا للعناية املولوية اليت حيظى هبا هذا القطاع احليوي 
يف خدمة القضااي الوطنية، وتعزيز حضور اململكة يف خمتلف احملافل 

 .الدولية وتقوية إشعاعها عرب العامل

ويف هذا الصدد، أود أن أتوجه ابلشكر إىل السيدات والسادة       
أعضاء جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة 
املقيمني يف اخلارج، على ما أبدوا من اهتمام ابلغ وتعاون بناء 
خالل املناقشة، وعلى إسهاماهتم القيمة يف إطار جتويد مشروع 

دث هلذه املؤسسة، اليت ستكون هلا آاثر جد إجيابية القانون احمل
على املنتمني هلذا القطاع، نظرا ملا ستخوله من تيسري لشؤوهنم 
اإلجتماعية ولظروف حياهتم، سواء العاملني منهم واملتقاعدين أو 

 .ذوي احلقوق على حد السواء

وستسهر هذه املؤسسة على تنمية اخلدمات اإلجتماعية،        
ل على إحداث وتنمية املنشآت اإلجتماعية لفائدة كما ستعم

املوظفني واألعوان واملستخدمني ولفائدة أزواجهم وأبنائهم، من 
خالل االضطالع مبجموعة من األنشطة ذات الطابع اإلجتماعي 

 والصحي والثقايف والرتفيهي. وسيتوىل تسيريها جملس للتوجيه
أو الكاتب  عاون الدويلواملراقبة يرتأسه وزير الشؤون اخلارجية والت

العام للوزارة بتكليف منه، وسيعهد إىل هذا اجمللس ابلتداول يف 
مجيع القضااي اليت هتم سري املؤسسة، كما ستسند إدارة املؤسسة 
إىل مدير يعني طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة املتعلقة 
ابلتعيني يف املناصب العليا، وستحدث جلنة مديرية توضع حتت 

راقبة، تنفيذ قرارات جملس التوجيه وامل ه املباشرة وتتوىلسلطت
ابإلضافة إىل كاتب عام ومدير للقطب املكلف ابلشؤون املالية 
ومدير للقطب املكلف ابملشاريع واخلدمات. كما ستخضع ملراقبة 

املتعلق  18.88املفتشية العامة للمالية، وكذا ألحكام القانون رقم 
ن وستخضع حساابهتا للتدقيق السنوي ممبدونة احملاكم املالية، 
 .طرف خبريين معتمدين

إن هذا املشروع يعكس رغبة الوزارة يف تكريس روح اإلنتماء       
إىل قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل، ومد جسور التواصل 
وتقوية العالقات اإلنسانية بني املنتمني هلذا القطاع عرب جعل 

را لتضامن بني خمتلف مكوانهتا، شكاملؤسسة فضاء للتواصل وا
 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، كذلك التقرير قد مت توزيعه، وهبذه       
املناسبة أشكر ابمسكم مجيعا السيد النائب املقرر حممد الزوينت 

 :على كل اجملهودات اليت بدهلا، منر إىل عملية التصويت

 ؛اعاإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  1املادة  أعرض

 ؛اعاإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  2املادة  أعرض

 ؛اعاإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  3املادة  أعرض

 ؛اعاإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  4املادة  أعرض

 ؛اعاإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  5املادة  أعرض
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 ؛اعاإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  6املادة  أعرض

 ؛اعاإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  7املادة  أعرض

 ؛اعاإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  8املادة  أعرض

 ؛اعاإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  9املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  11املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عيها  11املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  12املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  13املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  14املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  15املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  16املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  17املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  18املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  19املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  21املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  21املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  22املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:كما صادقت عليها   للتصويت 23املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  24املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  25املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  26املادة  أعرض

 اع؛اإلمج اللجنة:للتصويت كما صادقت عليها  27املادة  أعرض

 للجنة:اأعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه  
 .اإلمجاع

 12.16صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم       
يقضي إبحداث وتنظيم مؤسسة حممد السادس للنهوض 
ابألعمال اإلجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون اخلارجية 

 .والتعاون الدويل

السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، إىل  منر اآلن      
املأذون  38.28بتغيري وتتميم القانون  80.02مشروع قانون رقم 

مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص. الكلمة للسيد 
 .الوزير، مرحبا ابلسيد الوزير

 :السيد حممد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية

 السيد الرئيس احملرتم،

 لسيدات والسادة النواب احملرتمون،ا

بداية جيب التذكري أبن مشروع القانون املعروض على أنظاركم       
يقضي حبذف هيئات مسجلة وإدراج شركتني جديدتني يف الئحة 
الوحدات املزمع خوصصتها، كما يندرج هذا املشروع يف إطار 
 ةأتمني استمرارية سياسة اإلنفتاح على القطاع اخلاص، وإعاد
هيكلة وتنظيم القطاع العام بصفة عامة، مع متكني املؤسسات 
واملقاوالت العمومية من اإلستفادة من رؤوس أموال إضافية لتمويل 
 خمططاهتا التنموية واملشاريع املهيكلة اليت تنجزها يف حيز الربامج
اإلستثمارية العمومية واإلسرتاتيجيات القطاعية، ومن كفاءات 

 . جمال تدبري املقاولة وإاجاز املشاريعالفاعلني اخلواص يف

كما يروم هذا املشروع، إىل تعزيز اإلسهام يف متويل كل من       
صندوق احلسن الثاين للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، وامليزانية 
العامة للدولة دعما لإلستثمار العمومي. ويف إطار تعزيز التكامل 
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ليات للحصيلة اإلجيابية لعمبني القطاعني العام واخلاص، ونظرا 
اخلوصصة اليت تكللت ابلنجاح، واليت كانت هلا أتثريات إجيابية 
على الصعيد اإلقتصادي، ستسهر وزارة اإلقتصاد واملالية على 
إاجاز عمليات اجلديدة يف إطار منهجية مشولية للتدبري النشيط 

 : للمحفظة العمومية، تسعى إىل حتقيق األهداف التالية

  تركيز تدخالت املقاوالت العمومية على مهامها أوال
 األساسية؛

 اثنيا تثمني ملك الدولة؛ 
 اثلثا متويل اإلستثمار العمومي؛ 
  رابعا تطوير تكامل مع القطاع اخلاص وإشراكه يف دينامية

 النمو اإلقتصادي؛
  خامسا مضاعفة حظوظ اهليئات املعنية يف منو أفضل

 وحكامة أمثل؛
 رساميل ابلدار البيضاءوأخريا تنشيط سوق ال. 

كما تعتزم املنهجية اجلديدة اليت نريدها لربانمج اخلوصصة،       
توجيه هذا األخري بشكل أساسي حنو عمليات فتح رأمسال بعض 
املقاوالت واملسامهات العمومية وذلك حسب املعايري املوضوعية 
التالية؛ وعلى وجه اخلصوص النشاط يف قطاع التنافسية، النشاط 

 القطاعات التنافسية، املسامهة يف تنفيذ السياسات العمومية أو يف
توفري خدمة عمومية، مستوى نضج القطاع الذي تنشط فيه 
املؤسسة املستهدفة ومدى قدرته على اإلنفتاح وعلى املنافسة، 
بلوغ املقاولة املعنية مرحلة معينة من النضج، وضعية مالية سليمة 

 .ىن من املردودية وإمكانيات التطورومستدامة، التوفر على حد أد

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إن تسجيل شركات جديدة يف الئحة املنشآت املزمع       
ني، خوصصتها، يعد إذان بتفويتها وال يعين ابلضرورة تفويتها يف احل

وبصفة مشولية، ألن ذلك يستلزم إعدادا دقيقا وإجراءات تطبيقية 

يفية جيدة وفقا للمقتضيات التشريعية ومساطر مؤطرة بك
 .والتنظيمية اجلاري هبا العمل

ويتزامن هذا املشروع مع ما جاء به مشروع قانون املالية 
إعادة  الذي مشل مقتضيات جديدة هتدف إىل 8108لسنة 

النظر يف ختصيص مداخيل الدول. ويقضي املشروع املعروض على 
رارية ديدتني ومها احملطة احلأنظاركم مبا يلي: أوال إدراج شركتني ج

لتهدارت التابعة للمكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للشرب، 
من رأمساهلا إىل جانب مستثمرين  %42الذي ميلك حصة 
؛ اثنيا فندق املامونية، وهو شركة %18أجانب خواص بنسبة 

 %18وليدة مشرتكة بني املكتب الوطين للسكك احلديدية بنسبة 
، وصندوق اإليداع والتدبري بنسبة %81ش بنسبة ومجاعة مراك

 .، يف الئحة الوحدات املزمع خوصصتها08%

ويقرتح أيضا حذف مخس شركات ووحدتني فندقيتني ومها       
؛ القرض "le COTEF" : أوال شركة مركب النسيج بفاس

 ؛ شركة تسويق الفحم واخلشب"CIH" العقاري والسياحي
"Sococharbo"فة لألمالح؛ الشركة الشري "la SCS" ؛

، وفندقي "BTNA" مصنع األجور والقرمود لشمال إفريقيا
"أمساء" و"ابن تومرت" التابعني إىل املكتب الوطين املغريب 
للسياحة. ويهم إدراج الشركتني املذكورتني إعادة تركيز املؤسستني 
العمومية املعنيتني أي كل من املكتب الوطين للماء والكهرابء، 

الوطين للسكك احلديدية، على مهامهما األساسية واملكتب 
وتعزيز حكامتهما وتقوية مردوديتهما من جهة، وكذا متكني شركيت 
"هتدارت" و"املامونية" من االستفادة من مؤهالت مستثمرين 
مهنيني وطنيني يتم اختيارهم على أساس اخلربة التقنية واملعرفية 

 .يدة من جهة أخرىملصادر التمويل والولوج ملصادر متويل جد

أما يف ما يتعلق ابملنشآت املقرتح حذفها، فيعزي ذلك إىل       
تعذر حتويلها للقطاع اخلاص منذ انطالق برانمج اخلوصصة، 
عالقة بتواجد بعض منها قيد مسطرة التصفية كما هو الشأن 
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، وشركة تسويق الفحم "COTEF" ابلنسبة لكل من شركة
 la" كة الشريفة لألمالح، والشر "Sococharbo" واخلشب
SCS"ومصنع األجور والقرمود لشمال إفريقيا ، "BTNA". 

أو ابلنظر ملشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات 
متعلقة ابملستخدمني، كما هو احلال ابلنسبة لفندق "أمساء" و"ابن 
تومرت". أما يف ما يتعلق ابلقرض العقاري والسياحي املقرتح 

ى ذلك لكون هذا البنك شركة وليدة اتبعة لصندوق حذفه، فيعز 
 .اإليداع والتدبري

ويف اخلتام أود أن أشري إىل ما يلي، خبصوص فندق "املامونية"       
ني،  فسيبقى عالمة مغربية، ومن املرتقب تفويته إىل مستثمرين حملي

من رأمسال هذا  %01و 1كما ميكن تفويت حصة ترتاوح بني 
ة بورصة وذلك هبدف املسامهة يف إعطاء ديناميالفندق عن طريق ال

جديدة لسوق الرساميل. أما يف ما يتعلق ابحملطة احلرارية 
"هتدارت"، فتجدر اإلشارة إىل أهنا شركة خاضعة منذ إحداثها 
لتسيري مشرتك مع مسامهني خواص، كما أن تفويت حصة 
از ياملسامهة العمومية يف رأس ماهلا يبقى رهني بتمديد عقد االمت

، بغية تثمني أفضل لقيمة الشركة. ومن 8181إىل ما بعد سنة 
املرتقب حتقيق مداخيل لفائدة كل من صندوق احلسن الثاين 
 01للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، وامليزانية العامة للدولة بقيمة 

ماليري درهم، من خالل بيع مسامهات عمومية للقطاع اخلاص، 
ركتني اجلديدتني املزمع إدراجهما ويتعلق األمر فضال عن الش

مبسامهات يف رأمسال الشركات ما زالت مدرجة يف الالئحة احلالية، 
تلكم هي الغاية من مشروع القانون املعروض على أنظاركم والسالم 

 .عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، التقرير كالعادة مت توزيعه، وأشكر السيدة       
املقررة النائبة مرمي واحساة. أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة 

 .ابسم فريق العدالة والتنمية، إىل السيدة النائبة لبىن الكحلي

 :النائبة السيدة لبىن الكحلي

 شكرا السيد الرئيس،

ة والسالم على أشر  بسم هللا الرمحن الرحيم، والصال
 .املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية، ملناقشة       
يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  80.02مشروع قانون رقم 

حتويل املنشآت العامة إىل القطاع املأذون مبوجبه يف  38.28
 0881أبريل  03اخلاص. وهو القانون الذي مت إصداره يف 

 .قوانني غريته ومتمته 01وعرف جمموعة من التعديالت انهزت 

مشروع القانون الذي يتناوله اليوم ابلدراسة، يهم إدراج شركة       
ئحة الاستغالل احملطة احلرارية "هتدارت" وفندق "املامونية" يف 

شركات من  1الشركات اليت ستتم خوصصتها، إضافة إىل حذف 
الالئحة املزمع خوصصتها، ويتعلق األمر بشركة مركب النسيج 
بفاس؛ وبنك القرض العقاري والسياحي؛ وشركة تسويق الفحم 
واخلشب؛ ومصنع األجور والقرمود لشمال افريقيا؛ والشركة 

ء" وفندق "ابن الشريفة لألمالح؛ إضافة إىل فندق "أمسا
وأتيت هذه املقتضيات التشريعية، يف إطار مواكبة مشروع  ."تومرت

، وبغية متابعة تنزيل برانمج اخلوصصة 8108قانون املالية لسنة 
 .0883الذي اخنرطت فيه بالدان فعليا منذ سنة 

معلوم أن متكني القطاع اخلاص من اإلضطالع جبزء من       
 والسياحية اليت تتوالها مؤسسات األنشطة الصناعية والتجارية

الدولة، ليس الغرض منه ختفيف األعباء اليت تتحملها امليزانية 
العامة فقط، أو ختلي الدولة عن الدور الذي تقوم به يف تنمية 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

6 

البالد، ولكنه يرمي إىل أن يكون القطاع اخلاص حمركا لتجديد 
 وعصرنة االقتصاد الوطين، وتنشيط سوق الرساميل، وتشجيع
إحداث مناصب الشغل، وكذا الرفع من القدرة الشرائية 

 .للمواطنني

وألول مرة، نص من خالل الفصل  8100إن دستور سنة       
على اخلوصصة ابعتبارها عملية تفويت منشآت عامة إىل  80

القطاع اخلاص، تتم أجرأهتا وفق إطار تشريعي وتنظيمي صارم 
ي  تناط ات الوطنية حبوشفاف، وذلك ابالعتماد على تعبئة اخلرب 

عملية التقومي والتفويت إىل هيئة تتمتع ابلكفائة واالستقالل، 
منوط هبا اختاذ كافة االحتياطات من أجل ضمان عدم احملاابة يف 

 .اختيار الشركات اليت ستستفيد من عمليات التفويت

، 0883لقد عرف برانمج اخلوصصة منذ انطالقه سنة       
وحدة فندقية إىل القطاع  81شركة و 10تفويت ما جمموعه 

عملية تفويت.  081اخلاص، بشكل كلي أو جزئي، عن طريق 
مليار  013وقد بلغ جمموع عائدات عملية التفويت أزيد من 

درهم مكنت من متويل مشاريع مهيكلة خاصة يف القطاع 
االجتماعي وجمال البنيات التحتية، من حترير بعض القطاعات 

 تصاالت، وشركة التبغ، وشركة استغالل املوانئاحليوية كقطاع اال
من جانب مستثمرين أجانب وخاصة يف قطاعات الصناعة 
واالتصاالت والسياحة والقطاع املايل، وأيضا ولتنشيط السوق 
املايل للدار البيضاء حي  تضاعفت رمسلة بورصة الدار البيضاء 

 .مرة منذ انطالق برانمج اخلوصصة 011أبكثر من 

 لرئيس احملرتم،السيد ا

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 إننا يف فريق العدالة والتنمية، نثمن الرؤية االسرتاتيجية اليت      
أعلنت عنها احلكومة يف الربانمج احلكومي من أجل تدبري نشيط 

وجيد للمحفظة العمومية، عرب منهجية جديدة تروم فتح رأمسال 
عض املقاوالت العمومية اليت تنشط يف قطاعات تنافسية، خاصة ب

يف املؤسسات ذات احلصة األقلية للدولة واليت ليس هلا طابع 
يندرج يف هذا السياق،  82.02ومشروع قانون  .اسرتاتيجي

وذلك من أجل ضمان تركيز املؤسسات واملقاوالت العمومية على 
ادة ت املعنية من االستفمهامها األساسية من جهة، ومتكني الوحدا

من مؤهالت مستثمرين خواص وطنيني أو دوليني، وكذا جتاوز 
املشاكل اليت تعاين منها بعض املنشآت اليت توجد يف مسطرة 

 .التصفية

إننا نسجل إبجيابية أن من بني أهداف تنفيذ هذا املشروع       
مليار درهم ستنضاف إىل إجراءات  1توفري عائدات تقدر ب

، هتم مراجع 8108ضمنها مشروع قانون املالية لسنة أخرى ت
الضريبة الداخلية على االستهالك، واليت تقدر عائداهتا مبليار 

مليون درهم وإجراء املسامهة التضامنية على الشركات  211و
مليار  8، واليت ستمكن من توفري عائدات تقدر ب%8,1بنسبة 

دة الفئات لفائدرهم ستخصص كلها لتمويل النفقات االجتماعية 
 : الفقرية واهلشة، وذلك عرب

مليون تلميذ  8تعميم برانمج "تيسري" ليشمل أزيد من  .0
 ابملدرسة العمومية؛

متويل النفقات اإلضافية للمساعدة الطبية واملنح اجلامعية  .8
 ومنح التكوين املهين؛

الزايدة يف األجور، ودعم القدرة الشرائية عرب رفع ميزانية  .3
 .مليار درهم 4صندوق املقاصة ب

إن فريق العدالة والتنمية يثمن اإلجراءات اليت جاء هبا مشروع       
 :، ويؤكد على ما يلي80.02قانون رقم 
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إن فندق املامونية يعترب معلمة اترخيية مبدينة مراكش، وتراث  .0
المادي وطين حاز على جائزة أفضل فندق يف العامل، قرار 

ندعو احلكومة  قرار صعب. لذلك %011خوصصته بنسبة 
إىل االحتفاظ حبصة معتربة للدولة واحلرص على تفويته 
ملستثمر مغريب حيافظ على املوروث الثقايف واملعماري هلذه 
املعلمة. وأن يتضمن هذا الشرط يف دفرت التحمالت لكي 

 يظل ماركة مسجلة وترااث الماداي مغربيا؛
ارية ر ضرورة القيام بدراسة لضبط معايري تفويت احملطة احل .8

"هتدارت" مع االنتباه إىل هدف قياس اخلدمة العمومية املؤداة 
للمواطنني من هذه املنشأة، واحلرص على إعادة هيكلتها يف 
اجتاه الرتكيز على اختصاصاهتا، واحرتام التزاماهتا من حي  
آجال األداء وأتدية ما بذمتها من ديون مع إدراج حصة 

 إلعطائها دينامية من األسهم للتداول يف البورصة 01%
 اقتصادية مالية؛

إن مركب النسيج بفاس يعترب هذا مؤسسة اقتصادية مهمة،  .3
لعبت دورا كبريا يف تنمية املدينة وساهم يف تشغيل اآلالف 
من اليد العاملة، ويعترب وعاءا عقاراي مهما من حي  املساحة 
واملوقع اجلغرايف، بعد أن قامت احلكومة بتحرير العقار، جيب 

رص على تطبيق مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة، احل
واحلفاظ على ختصيصه للتنمية الصناعية، مع جلب 
مستثمرين يف املستوى ومعاجلة امللفات اإلجتماعية املرتبطة 

 .ابإلغالق

 السيد الرئيس احملرتم،

استحضارا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع، ومن أجل       
متويل النفقات اإلجتماعية لفائدة الفئات اهلشة املسامهة يف 

 والفقرية، فإننا يف الفريق العدالة والتنمية سنصوت ابإلجياب على
 .هذا القانون، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيدة النائبة. إبسم الفريق األصالة واملعاصرة،       
 ... ايكما غلطت عاواتين؟الكلمة للسيدة النائب حممد بودرار

 :النائب السيد حممد بودرار

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

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات السادة النواب احملرتمني،

السيد وزير اإلقتصاد واملالية، مرحبا بك جمددا على سالمتك،       
تفكييت هليه وال ابقي، ابقي.. سعيد جدا أن أتناول الكلمة ابسم 
فريقي املعارضة : الفريق داييل فريق األصالة واملعاصرة وكذلك 
ة. الفريق دايلنا الفريق احملرتم، الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلي

بتغيري  80.02ل الكلمة فهاذ مشروع القانون رقم سعيد أن أتناو 
، املأذون مبوجبه يف حتويل املنشآت 38.28وتتميم القانون رقم 
 .العامة إىل اخلاص

بداية، ما بغيتش تفوتين الفرصة أنين نشري لواحد النقطة       
أساسية يف عالقة احلكومة مع اجمللس املوقر، خاصة مع فرق 

طي دايهلا مع مشاريع القوانني. ألنه املعارضة من خالل التعا
صراحة نسجل بكل أسف، أن تفاعل احلكومة مع العمل اجلاد 
اللي تتقوم به املعارضة، ألنه صراحة املعارضة هي ماشي تتشوف 
ا بواحد النقطة سلبية استباقية جلميع مشاريع القوانني اللي تتقدمه
قشة ااحلكومة، بل تنخرط بكل جدية، تنخرط بكل جدية يف من

هاذ مشاريع القوانني، تساهم ابإلقرتاحات، تساهم يف النقاش، 
تساهم يف التعديالت من أجل أننا نوصلو لواحد يعين واحد 

 .املنتوج اللي هو يشرف هاذ املؤسسة التشريعية
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أقول مع األسف تفاعل احلكومة مع هذه املشاريع يعين إيال       
ايل اإلستخفاف غادي نعطيها واحد العنوان واحد النوع د

ابملؤسسة التشريعية، ألنه منني تيجيوان، منني تيجيك مشروع 
قانون، امسع السيد وزير، تيجيك مشروع قانون هو يعين غري اتم 
يف الواثئق دايلو، وتيجيك فواحد الظرفية زمنية يعين قصرية جدا، 
وفهاذ املشروع القانون دااب اللي كناقشوه، جا هنار للمكتب هنار 

التصويت.  01وهنار  01ال على جلنة املالية هنار ، وحت03
عالش؟ ألن احلكومة تتعترب اجمللس عبارة عن آلة للتصويت، تتجي 
تتقول ليك أان عندي األغلبية داييل، غادة تصوت معااي والسالم 
عليكم، وما حيز يف النفس أن الزميالت والزمالء اللي مها يف 

عين حىت ش غنقول ليك، ياألغلبية بعضهم تينخرط يعين بواحد أ
ما عليش، ما  ...هو فقط حبال إيال تيجي هلنا للتصويت فقط

كاين حىت شي مشكل.. على كل ا  عليش، ويهز إيديه وتكلم م
  ...كتصوتوشا  حال، على كل حال، ال م

 :السيد الرئيس

 ..السي بودرار.. السيد الرئيس      

 :النائب السيد حممد بودرار

كاين حىت شي مشكل، شوف ا  هو غادي يبان دااب، م ها      
التصويت، دااب يف وقت ما شديت الكلمة دائما الفريق احملرتم 

  ..يشوش دائما، امسح يل

 :السيد الرئيس

الكلمة  لكمالسيد النائب، نبقاو يف املوضوع من فضلك،       
 .السيد الرئيس، لكم الكلمة

 :النائب السيد حممد بودرار

 ..السيد الرئيس، تيضيعو ليا الوقت، السيد الرئيس      

 

 :السيد الرئيس

ة.. لكم الكلمة، نقطة نظام، السي عدي.. السي احجري       
.. السادة النواب، السيد النائب من السي احجرية، السيد النائب

لنائب.. السيد عدي.. السيد النائب شوية دايل فضلك، السيد ا
اهلدوء، شوية دايل اهلدوء.. السيد النائب نستمعو، السي عدي، 
السي عدي.. السي عدي، ما عندكش الكلمة السي عدي، ما 
عندكش الكلمة، ما عندكش الكلمة.. السي احجرية، السيد 
النائب.. السيد النائب، السي احجرية من فضلك، من فضلكم 

لينا أن حنرتم بعضنا البعض، علينا أن حنرتم بعضنا البعض.. ع
السيد النائب، السي عدي.. السيد الرئيس لكم الكلمة، نقطة 

 .نظام، ونستمعو لبعضنا، السيد الرئيس تفضل

النائب السيد إدريس اليزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 )نقطة نظام(: والتنمية

 السيد الرئيس، 

 والسادة النواب احملرتمني،السيدات 

العمل الربملاين يؤطره الدستور، تؤطره القوانني التنظيمية،       
يؤطر القانون، تؤطره أخالقيات وقواعد وسلوك العمل الربملاين 
اللي هي صوتنا عليها مجيعا. األخ النائب احملرتم منني كان تيتوجه 

ه مع زمالئ للحكومة، حىت واحد ما تكلم معاه، ولكن ساء األدب
 الربملانيني والربملانيات، وعليه أن يسحب، النواب والنائبات ليسوا

 تلم ذلك، وحنن يف بعض األحيان ننعآلة للتصويت، وهو يع
أبننا معارضة، وكيعرف هاذ الشي هو، راه كنتجاوزوه، يف ما يتعلق 
ابلوقوف على املصاحل دايل املواطنني ضدا على احلكومة، وهاذ 

روف، وابلتايل خاصنا حنرتمو بعضياتنا، النواب الشي راه مع
والنائبات هم ممثلو اإلرادة الشعبية، وكلمة "آلة التصويت" عيب 

 .وينبغي أن تسحب
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 :السيد الرئيس

السيد النائب، إذا مسحت علينا أن نساهم يف خلق جو       
صحي، إجيايب ملناقشة مشاريع قوانني مهمة جدا، لذلك علينا أن 

بعضنا البعض، علينا أن حنرتم بعضنا البعض، من فضلك حنرتم 
 .من فضلك، تفضل السيد الرئيس، تفضل

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

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 ن نرتكو السيد النائبأان فقط عندي مالحظة، كان ابإلمكا      
 ..حىت يكمل املداخلة دايلو آنذاك

 :السيد الرئيس

السادة النواب، السادة النواب، السي عدي، السيد احجرية       
 .من فضلكم، نواصلو النقاش يف جو صحي وهادئ

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

على كل السيد الرئيس، أان تنعاود لك كان ابإلمكان خنليو       
السيد النائب حىت يكمل املداخلة دايلو، وتنظن أبنه ميكن تعطى 
نقط نظام. على كل، إذا ظن البعض أبن كاين هناك إساءة إىل 

 ..السيدات والسادة النواب يعين فنحن نسحب

 :السيد الرئيس

 لسيد الرئيس. ما عندكمششكرا لك السيد الرئيس، شكرا ل      
 .الكلمة، السادة النواب، السيدات والسادة النواب

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

السيد الرئيس، إيال امسحتو يل كنظن يعين من ابب اإلحرتام       
 أيضا أن نرتك النائب حىت يكمل املداخلة دايلو، وداك الساعة أان
سبقت أان كنعتذر للسيدات والسادة النواب، إيال كان شي 
إساءة. بطبيعة احلال احنا كنتوجهو للحكومة ابلدرجة األوىل، 

 ...يسود يف كنتمناو هاذ اجلو دايل اإلحرتاموابلتايل  

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، السيد النائب السي بودرار تفضل، آه       
 .تفضل السيد الرئيس

 رئيس الفريق االستقاليل النائب السيد نور الدين مضيان
 للوحدة والتعادلية )نقطة نظام(:

غري واحد التصحيح السيد الرئيس، أنه رمبا السيد النائب       
ة املتدخل يعين أخطأ يف، يعين، يف البداية يف التعبري أنه املداخل

لة، مداخدايلو هي مداخلة دايل األصالة وحزب االستقالل لديه 
 .الفريق اإلستقاليل عندو مداخلة

 :السيد الرئيس

 .طيب، السيدة النائبة،.. السيدة النائبة      

 مينة الطاليب )نقطة نظام(: النائبة السيدة

 السيد الرئيس احملرتم،

أعتقد أبننا كنا ندين وال زلنا ندين بشدة كل من يسفه عمل       
ملاين، التسفيه من انئب بر هذه املؤسسة، فباألحرى أن يصدر هذا 

 .لذلك وجب االعتذار وسحب ما قاله السيد النائب
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 :السيد الرئيس

شكرا لكم مجيعا، الرسالة وصلت ونطلب من السيد النائب       
مواصلة التدخل دايلو على أساس ما قيل، شكرا لك السيد 

 .النائب تفضل

 :النائب السيد حممد بودرار

عاىل، هو الوحيد الذي يعلم شنو كاين أوال هللا سبحانه وت      
يف النيات ايك؟ هذه ال نقاش فيها، يعين النية شنو فيها سيدي 
ريب بوحدو اللي عارف، هللا يرضي عليكم.. غري هللا يرضي عليكم 

 ..شوية

 :السيد الرئيس

 .شوية دايل السمع، نستامعو للسيد النائب      

 :النائب السيد حممد بودرار

احملرتم دائما هذه هي السياسة دايلو أثناء املداخالت  الفريق      
و شي سوق دايل فريق األصالة واملعاصرة، عندو أهداف من داك

هداك، كون غري خليتوين نكمل اجلملة غادي تعرفو أبنين مل أسئ، 
 ..انتما شوف درتو فيها

 :السيد الرئيس

السي عدي هللا يرضي عليك، نستامعو لبعضنا نستامعو       
 ..لبعضنا

 :النائب السيد حممد بودرار

أان حافظ يل غري على التوقيت، درتو فيها حبال "وال تقربوا       
الصالة " وقفتوا متا، أان مل أسئ إليكم، ومل أسئ إىل اجمللس املوقر، 
ابلعكس أان كندافع عليكم يف عالقتنا مع احلكومة. مّلي تنقول 
لكم خليين غري نكمل أصاحيب خليين غري نكمل، خليين غري 

نا غارقني امسحو يل شوف، راه حىت حىت اح نكمل إيوا شوف راه

احنا إيال بغينا نكونو يف املستوى.. ممكن حىت احنا يف وقت ما 
شي واحد فيكم شد الكلمة حىت احنا.. ولكن مغاديش هنبطو 
هلذاك املستوى.. امسح ليا شوف، أنتما درتو الشوشرة ما 

 ..خليتونيش نكمل

 :السيد الرئيس

 ..السادة النواب      

 :سيد حممد بودرارالنائب ال

  راه كنعرفو نغوتو، والغوات دايلنا غيتسمع فيه ونعرفو نديرو..    
 ..كولشي، امسح ليا

 :السيد الرئيس

 ..السادة النواب، السي بودرار.. السي بودرار      

 :النائب السيد حممد بودرار

السيد الرئيس احملرتم، اعتذر وسحب الكلمة آش بغيتو       
 ..مازال، هو رئيس الفريق، امسح ليا

 :السيد الرئيس

السي بودرار، السادة النواب، كمل السي بودرار.. السي       
بودرار، من فضلك، من فضلك واصل التدخل دايلك.. السادة 

 .النواب

 :النائب السيد حممد بودرار

قت داييل، أحتفظ وغادي نبدا املداخلة داييل أحتفظ ابلو       
 .من األول

 :السيد الرئيس

السيدات والسادة النواب.. ولكن خليوه يهضر، خليوه       
 .يتكلم، السي بودرار، كمل واصل، واصل واصل املداخلة دايلك
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 :النائب السيد حممد بودرار

داخلة املأعطيين التوقيت داييل من األول، أان غنعاود كاع       
 .غنعاودها

 :السيد الرئيس

وا اجللوس، اجللوس من فضلكم، السادة النواب.. السادة       
النواب.. السادة النواب، وا اجللوس.. السيدات والسادة النواب 
من فضلكم اجللوس، اجللوس حىت نواصل أشغال اجللسة، نعطي 
الكلمة للسي بودرار يكمل التدخل دايلو.. اجللوس السيد 

نائب، السيد النائب من فضلك، اجللوس.. اعطيوه الفرصة ال
يكمل التدخل دايلو السيد النائب، السيد النائب، السادة 
النواب، السيدات والسادة النواب، نواصلو األشغال دايل اجللسة 

 .يف إعطاء الكلمة للسي بودرار، تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد حممد بودرار

ي لس النواب احملرتم، إعادة التوقيت هللا يرضالسيد رئيس جم      
 .عليك، املداخلة داييل

 :السيد الرئيس

 .السي بودرار خنليو، تفضل السيد الرئيس تفضل      

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

السيد الرئيس، إيال امسحتو وامسحو السيدات والسادة       
النواب، كيظهر يل اخذيت الكلمة واعتذرت ابش نستمرو يف 

 ..العمل، كيظهر يل هللا جيازيكم خبري، إذن خنليو

 :السيد الرئيس

السيدات والسادة النواب، نستمعو لنقطة نظام دايل السيد       
 .الرئيس من فضلكم

 اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرةالنائب السيد حممد 
 )نقطة نظام(:

السيد الرئيس، كنظن من واجبنا مجيع منني يكون املتدخل        
كيتدخل حنرتموه حىت يكمل، وعاد آنذاك غادي نديرو نقط نظام 
ونعتذرو إيال كان ذلك ضروري، ولكن أان فوسط املداخلة دايل 

كمل يستمر ابش يالسيد النائب، إعتذرت وكنظن أبن خنليوه 
 .املداخلة دايلو، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا، أعتقد إيال امسحتو كاين بعض نقط نظام ما دام        
كاين التوضيح من طرف السيد الرئيس، السي اشرورو، نعطيو 
الكلمة للسيد النائب السي بودرار ليواصل العرض دايلو بال ما 

م أان شقران والسي متيمنشيو أبعد إذا مسحتم، إذا مسحتم. السي 
 .أعتذر لكم وشكرا على تفهمكم، تفضل السي بودرار تفضل

 :النائب السيد حممد أبدرار

أعيد املداخلة، نشري لواحد النقطة من البداية املداخلة داييل       
ابسم فريق األصالة واملعاصرة. أستمر يف املداخلة، عندان املفروض 

ريق ع اإلخنراط اجلدي دايل فأن احلكومة تتفاعل بشكل إجيايب م
خمتلف  األصالة واملعاصرة، يعين يف التفاعل دايلو اإلجيايب مع

مشاريع القوانني، يعين وما خاصش تقلل من القيمة دايلو عرب 
التسلح ابألغلبية العددية. لذلك هاذ الشي سجلناه من خالل 
الواثئق اللي هي حبال قول مكايناش يف خمتلف مشاريع القوانني 

للي كتجي وكذلك يف احليز الزمين، واعطيتكم مثال بسيط هباذ ا
املشروع اللي تناقشوه يف ظرف يومني، وكانوا تيقولو لنا صوتوا 
فقط، شوفوا أنتما املصطلح اللي صاحل هلاذ الشي انتما اللي 

 .عارفني

على كل حال، هاذ املوضوع هذا ما هو شي مازال أننا       
ا عام ومدى يعين اإلجيابية دايهل نتكلمو على اخلوصصة بشكل
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وال السلبية دايهلا لإلقتصاد الوطين وال للشق اإلجتماعي، هناك 
جماالت أخرى ووقت آخر نتكلمو على اخلوصصة، مع اإلشارة 
إىل أنه حنن يف فريق األصالة واملعاصرة، لسنا ضد اخلوصصة من 
حي  املبدأ ولكن من حقنا أننا يعين نعرفو فني غادي هاذ 

لربانمج؟ أشنا مها اإلجيابيات اللي غادي جييب لنا لإلقتصاد ا
الوطين؟ ما بغيناش نعطيو شيك على بياض، كاين مؤسسات نعم 
استفاد منها اإلقتصاد الوطين يف اخلوصصة، وكاين مؤسسات 
خسر فيها املغرب مّلي تباعت، هاذ الشي كامل حييلنا إىل أن 

ن ما الشي يتشرح مزاي املوقف دايلنا موقف سليم مّلي خاص هاذ
طلبوش منا اجيو ونصوتو غري هكاك بدون ما اّنقشو وما عطاوانش 
الوقت املناسب هذه هي النقطة األساسية اللي عالش تنركزو يف 
فريق األصالة واملعاصرة خشية أننا خنرجو من اإلطار الصحيح 
دايل هاذ الربانمج، اللي هو صراحة اخنرط فيه املغرب منذ سنوات 

واملغرب راه غادي فهاذ الربانمج، وابلتايل يعين ال  0883من 
جمال ألننا نتعمقو فيه بزاف. هاذ املشروع قانون صراحة ما 
تيحتاجش بزاف دايل الكالم، جبتو لينا أننا فقط أهنا تعدل، 
صندوق املامونية إضافة إىل منشأة أخرى، ونسحبو منشآت 

 .فشلت احلكومة على أهنا تبيعها

ؤل اللي غادي نتساءلوه اليوم ومرتبط ابلطريقة دايل التسا      
تقدمي هذا مشروع القانون، عالش بغيتو تبيعو فندق املامونية؟ 
عالش ما جبتو لنا واثئق دايل هاذ املنشأة، نعرفو اشنو السبب؟ 
عالش كتخسر؟ شكون اللي تيخسروها؟ واش اجمللس املنتخب 

ين؟ ذلك؟ واش املسري  عندو يد يف ذلك؟ واش الوزارة عندها يد يف
عالش هاذ الفندق اللي هو دائما تيفوز جبوائز عاملية مؤخرا فاز 
 جبائزة عاملية كأحسن فندق على الصعيد العاملي، وتيدير

chiffre d'affaires   على حسب املعلومات اللي عندي أان
مليار سنواي؟. هاذو تساؤالت  1-4ابملاليري، وكيفاش تيخسر 
  اللي قلنا لك السيد وزير املالية على أنه حتيلنا كذلك لداكشي

كاين ضرورة إلعادة التقييم وإعادة هيكلة الكثرية من املؤسسات 
 ألهنا تستنزف املالية العمومية. األوىل اللي خاصو يتباع السيد وزير
اإلقتصاد واملالية، واحد العدد دايل العقارات اللي هي جممدة،  

ي ا تيخلصو الكرا، ما هكذلك اللي تيستغلوها مسؤولني ما مه
مفوتة، هاذي األوىل، هاذو األوىل اللي خصهم يتباعو، خمتلف 
الوزارات عندها واحد العدد دايل العقارات مبختلف املدن، اللي 
اليوم تتسوى مئات املاليري، هاذو أوىل للبيع، إمنا املؤسسة رحبية 
عالش كتخسر، خصنا نشوفو هو األول عالش كتخسر؟ عاد 

يف البيع. وجمددا نشري إىل أننا لسنا ضد البيع من حي  نفكروا 
املبدأ لكن يكون هو اآلخر، نشدو هاذ املؤسسة حناسبو هاذ 

مبا فيها  les étapes املسؤولني، ومنشيو فواحد العدد دايل
الشراكة مع القطاع اخلاص، يف إطار التسيري. ولكن اجيو بني 

ري تساؤالت  تفويت يثعشية وضحاها ونقولو سربيوان صوتوا لنا لل
 .كثرية

احنا يف فريق األصالة املعاصرة صوتنا ضد هذا املشروع قانون       
الرتباطه مع مشروع قانون املالية اللي صوتنا ضدو، يعين انسجاما 
مع املوقف دايلنا. كذلك جيب أن نشري إىل أن احلكومة ما 

 أمام المشاتش لبيع املمتلكات دايهلا، املمتلكات دايل الدولة، إ
العجز دايهلا يف توفري اعتمادات مالية، أمام العجز دايل امليزانية 
رغم أن القانون مينع، أمام العجز يف إبداع إجياد حلول متويلية، 
ماتيبان ليها غري تبيع حواجيها، خاص تقلب على حلول وحلول 
وحلول أخرى قبل ما تفكر يف البيع. كذلك رفضنا التصويت على 

نون، وقدمنا تعديل واقرتاح يف جلنة املالية قلنا لكم هاذ مشروع قا
مليار اللي غادي جتي من  111أودي على األقل هاذيك 
صناديق اللي هي تنظنو أبهنا تتساهم  8اخلوصصة نقسموها على 

يف التنمية املطلوبة وهو صندوق احلسن الثاين للتنمية اإلقتصادية 
هذا  لك ارفضتووصندوق التنمية الصناعية لإلستثمارات، كذ

 .املقرتح
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على كل حال يف ختام املداخلة داييل، تنقدمو لكم مطالب       
اللي هي بغيناكم أتخذوها بعني اإلعتبار مستقبال فهاذ الباب 
دايل اخلوصصة، بغيناكم تقدمو لينا مشروع قانون جديد 
ومتكامل للخوصصة، والذي من شأنه أن يعطي الفرصة للربملان 

فقط غري تيجي تيصوت، الربملان إلعادة النظر ابش ما يكونش 
بشكل مشويل يف عملية اخلوصصة أو على األقل فتح النقاش من 
جديد. كذلك تقدمي شامل لوضعية أداء لكل مؤسسات القطاع 
العام، سواء املدرجة وغرياملدرجة بالئحة املؤسسات املزمع تفويتها، 

تش نتكلم ، ما بغيأان بغيتكم تسجلو هاذ املالحظات السيد الوزير
غري هكاك من فراغ ألن هاذ املالحظات مهمة اللي جات من 
الفريق احملرتم، تقدمي شامل ألداء كل املنشآت اليت متت 
خوصصتها منذ بداية العملية، ونقطة أهم، ربط املسؤولية ابحملاسبة 

 ...بشأن املؤسسات العمومية الفاشلة

 :السيد رئيس اجللسة

 .فضلك كلمة أخرية من      

 :النائب السيد حممد بودرار

بقى غري شي شوية، رغم أنين ما حتاسبتش معاك على       
التوقيت.. تقدمي تقييم شامل حول القطاع اخلاص، هل حتمل 
مسؤوليته يف هذه العملية؟ ماذا قدم للمجتمع واإلقتصاد الوطين؟، 
ل اماذ قدم لفائدة الطبقة الشغيلة؟، ماذ قدم للبلد؟. وعلى كل ح

صراحة ما خليتوش يل اخلاطر حىت تكون املداخلة ابلطريقة اللي 
بغينا، أقول قويل هذا واستغفر هللا يل ولكم والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا للسيد النائب، ابسم فريق التجمع الدستوري الكلمة       
 .نائبةال، تفضلي السيدة بليالأللسيد النائب عبد الرمحن 

 نعيمة زيدان: النائبة السيدة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشر  املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السادة الوزراء،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري يف       
بتغيري وتتميم القانون رقم  80.02إطار مناقشة قانون رقم 

، املأذون مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع 38.28
اخلاص، هذا املشروع الذي يسعى إىل متابعة برانمج اخلوصصة 

والت اليت قاوفق تصور جديد سيساهم يف فتح رأمسال بعض امل
تنشط يف قطاعات تنافسية واليت بلغت مرحلة من النضج، كما 
تتوفر على املعايري الضرورية لذلك، من حي  فرص النمو 
واإلستثمار والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، 
ودرجة اإلنفتاح على املنافسة فضال عن اجلدوى اإلقتصادية واملالية 

 .عنيةابلنسبة للمؤسسات امل

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 أخوايت إخواين السادة النواب احملرتمون،

إذا كانت بالدان قد بدأت منذ التسعينيات من القرن املاضي       
سياسة خوصصة الشركات العمومية أو فتح رأمسال بعض 
الشركات األخرى، فإن اإلنسحاب من األنشطة اليت ميكن أن 

اخلاص من شأنه اإلسهام يف اجلهود الرامية يضطلع هبا القطاع 
لرتشيد احملفظة العمومية وإعادة تركيز تدخل الدولة على مهامها 
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السيادية، وكذا تنشيط سوق الرساميل وتدعيم حكامة املقاوالت 
 .احملولة إىل القطاع اخلاص

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 أخوايت إخواين النواب احملرتمون،

املأذون مبوجبه يف حتويل  38.28ان القانون رقم إذا ك      
منشآت عامة إىل القطاع اخلاص قد عرف مجلة من التعديالت 
من خالل جمموعة من القوانني الالحقة، فإن مشروع قانون رقم 

ال يعدو أن يكون كما سبقه من القوانني، حي  قام  80.02
فندق و  إبدراج كل من شركة استغالل احملطة احلرارية لتاهدارت

 "املامونية" اللتني تنشطان على التوايل يف قطاع الطاقة والفندقة يف
الئحة الشركات اليت سيتم خوصصتها، حبي  سيتم إسنادمها وفق 
املصدر نفسه إىل مهنيني خواص وطنيني أو دوليني يتم اختيارهم 
على أساس املؤهالت التقنية واملعرفية. ابملقابل عمل على حذف 

لالئحة املزمع خوصصتها، ويتعلق األمر بشركة شركات من ا 1
مركب النسيج بفاس، والقرض العقاري والسياحي، وشركات 
تسويق الفحم واخلشب، ومصنع اآلجور والقرمود، والشركة 
الشريفة لألمالح، ابإلضافة إىل فندقني مها "أمساء" و"ابن 

 ."تومرت

وع خطوة ر وحنن يف فريق التجمع الدستوري، نعترب هذا املش      
جريئة وإلزامية للنهوض ابلسياسات اليت تدعم اقتصاد السوق 
ومؤسساته والتحرير اإلقتصادي وتنمية القطاع اخلاص، إذ سيكون 

 : إجيابيات مهمة جدا 3هلذا التفويت 

توفري موارد مالية من شأهنا ختفيض عجز ميزانية  -أوال-   
 ؛%3,3إىل  8108

ات من حتسني تدبري هذه املؤسسسيمكن هذا التفويت  -اثنيا-   
 لرفع عبء ومصاريف هذه األخرية على الدولة؛

 .املسامهة يف عائدات الضرائب لفائدة خزينة الدولة -اثلثا-  

كم وإننا يف فريق التجمع الدستوري نتفهم األسباب اليت دفعت      
شركات من الالئحة السالفة الذكر، ووعيا منا أبمهية  1إىل حذف 
رانمج اخلوصصة الذي كان من احملتمل أن ميكن من فتح متابعة ب

رأمسال بعض املقاوالت على مهنيني خواص وطنيني ودوليني 
لإلستفادة من خربهتم يف التسيري، وقدرهتم على جلب إستثمارات 
جديدة، آملني أن يتم إعادة هيكلة هذه املقاوالت يف اجتاه الرتكيز 

ها الشروط الالزمة لطرحعلى اختصاصاهتا ومهامها عندما تنضج 
 .للخوصصة

جمع وفيما يتعلق بتفويت فندق "املامونية"، فإننا يف فريق الت      
الدستوري نثمن الضماانت اليت منحتها احلكومة يف هذا اإلطار، 

واليت  أنه سيتم ضمان محاية املعامل املعمارية والتارخيية هلذا الفندق
لى ما أنه سيحافظ ععرف هبا وطنيا ودوليا كموروث ثقايف. ك

حقوق العمال هبذا الفندق، وأنه سيجري تفويته إىل القطاع 
 .اخلاص برأمسال مغريب

من  %42أما فيما يتعلق بتفويض نصيب الدولة احملدد يف       
شركة "هتدارت"، فإنه سيمكن ال حمالة يف تطوير القدرة على إنتاج 

يس، فإن سيد الرئالطاقة ببالدان. بناء على كل هذه اإلعتبارات ال
فريق التجمع الدستوري سيصوت ابإلجياب على هذا املشروع 

 .قانون، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
 .حجريةاوالتعادلية، الكلمة للسيد النائب عمر 
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 :النائب السيد عمر احجرية

بسم هللا الرحيم الرحيم، والصالة والسالم على أشر  املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 يف الوقت اللي كنا كنتظرو من احلكومة جتيب السيد الوزير،      
لنا إجراءات جديدة لألزمة اإلقتصادية واإلجتماعية اللي كتعيشها 
بالدان، يف الوقت اللي كنا كنتسناو احلكومة جتيب لنا اجتهادات 
جديدة ممكن أهنا توسع الوعاء الضرييب وتضخ أموال جديدة 

نا، ب ابش نواجهو به املشاكل دايلوتكثر من الرصيد دايل الضرائ
يف الوقت اللي كنا كنتسناو جرأة دايل احلكومة، مع األسف 
 احلكومة تلجأ إىل احللول السهلة. شي واحد منني كيدفع

"faillite"  كيخرج بيع حواجيو دايل دارو، هذا هو العنوان دايل
هاذ مشروع القانون، مبعىن أنه كاين عجز، وأسهل حل اللي مشينا 

و هو نبيعو منشيو للخوصصة، اخلوصصة يف حد ذاهتا ماشي ل
مشكل، اخلوصصة كانت دائما واحد اآللية من آليات دايل 
التنمية دايل اإلقتصاد، ولكن هاذ اخلوصصة اللي جات فجأة 
وجا هاذ القرارفجأة، اعتربانه يف الفريق اإلستقاليل أبنه التجأت 

ن صصة خصها تكو احلكومة إىل احلل السهل يف حني أنه اخلو 
 إليها لتجويد املردود وتسريع كذلك اإلقتصاد دايل بالدان يتم آلية

والتأهيل دايلو، وما تكونش آلية لسد العجز، وآلية أننا نضخو 
 .أموال يف امليزانية ألنه كاين عجز يف امليزانية دايلنا

جلأت احلكومة اليوم إىل السؤال السيد الوزير، ملاذا       
ن بصدد هتييء منوذج تنموي جديد، واللي تطبيقا حن اخلوصصة؟

للمنظور السامي دايل صاحب اجلاللة، وهاذ النموذج التنموي 

اجلديد خصو يكون واضح، وابلتايل خص تكون إسرتاتيجية 
واضحة عند احلكومة، اليوم احلكومة كتجيب هاذ الشي يف غياب 

ايل د إسرتاتيجية واضحة، إيال كانت اخلوصصة آلية من اآلليات
حتسني اجلودة دايل اإلقتصاد واملردودية دايل اإلقتصاد جبتوان هاذ 
الشي بغينا نفهمو عالش؟ وعالش اختاريتو هاذ املؤسسات 
ابلضبط؟ يف حني أن قانون املالية جاء قانون غري طموح فيه 

وإيال بغينا فقط أننا حنافظو على هاذ النسبة دايل البطالة  3,8%
. %4,1املغرب خص على األقل منيشو لاللي كاينة اليوم يف 

هاذ األرقام اللي هي ضئيلة وغري طموحة كتجي ابملقابل أنه  
كنمشيو للخوصصة، وابلتايل اخلوصصة كنعتربوها اليوم وكأهنا 
آلية من آليات دايل سد العجز فقط، يف حني أن اخلوصصة 
الفلسفة دايهلا كيما كتعرفو اخلوصصة هي مديورة من أجل رفع 

ثمارات، من أجل تشجيع اإلستثمارات فواحد السياسة اإلست
 .تكون واضحة املعامل ماشي سياسة دايل اإلرجتال

كذلك يف الفريق اإلستقاليل بغينا نعرفو من احلكومة شنو       
هي املعطيات دايل صرف هاته املداخيل يف الشق دايهلا الشقني 
جبوج؟ الشق اللي غيمشي ملؤسسة احلسن الثاين، والشق الثاين 
قلتو غادي ميشي للميزانية مبعىن غادي ميشي.. إيال أان كندخل 

ر واحلكومة هتضر ما.. كنهضابش تسمع يل احلكومة إيال كنّدخل 
مع النواب قلتو احنا كنهضرو مع احلكومة وها النواب كيتصنطو 
واحلكومة ما تتصنتش، وابلتايل هذه مالحظات ماشي لإلخوان 
النواب هاذي مالحظات للحكومة، وإيال ما عندكمش استعداد 

 ...تسمعوها نرجع لبالصيت ما عنديش مشكل

 :السيد الرئيس

 .السي احجرية، واصلوا السي احجرية واصل واصل      
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 :النائب السيد عمر احجرية

اخلوصصة اللي كتحدث عليها اليوم احلكومة، كنعتربو يف       
الفريق الاستقاليل أبن هناك غياب للرؤية، وأنه هاذ غياب الرؤية 
هي اللي جعل أننا نوضعو عالمة استفهام ملاذا مت اختيار هاذ 

اريف ك غياب الرؤية فيما يتعلق ابملصاملؤسسات ابلضبط؟، وكذل
دايل هاذ املداخيل دايل اخلوصصة، وكذلك هناك خوصصة اللي 
اجحت طبعا وكنعرتفو هباذ الشي ألنه كاين مسائل اللي 
ختوصصت واليوم عندها مردودية يف اإلقتصاد، ومردودية هائلة 
ومردودية ونتائج مزاينة، وكاين مسائل اللي ختوصصت وعلى 

سامري" واللي كتعرف مشاكل كبرية، مشاكل إجتماعية رأسها "ال
واقتصادية واملشاكل اللي كيعرفها اجلميع فيما يتعلق ابلتفويت 
دايل "السامري". هاذ املشاكل كلها هي اللي خاّلت أنه الفريق 
اإلستقاليل كيتساءل اليوم مدى اجلدوى أننا اجيبو هاذ اخلوصصة 

لكم لنا مزاين يف املداخلة داي اليوم؟، كذلك السيد الوزير، شرحيت
اعطيتينا معطيات، ولكن ما عطيتيناش املعطيات القانونية كيفاش 
غادي ديرو هاذ الشي للخوصصة؟ وأنه فيه متدخلني مثال 

وفيها انس وحدين اخرين  "ONCF" "املامونية" فيها
متدخلني، كيفاش غادي التصريف القانوين أنكم تبيعو هاذ 

فيها اخلواص كيفاش  "ONE" يهااملنشأة؟ "هتدارت" ف
 .التصريف القانوين ابش تبيعو هاذ املنشأة؟

احنا يف الفريق اإلستقاليل بغينا احلكومة تفهم أبنه ما       
عندانش مشكل مع اخلوصصة يف حّد ذاهتا ماشي مشكل، ولكن 
عندان مشكل كيفاش الرؤية دايل احلكومة؟ واش عندكم شي رؤية 

كانت رؤاي مفيدة للمغرب ولبالدان ورؤية   وال ما عندكمش؟ وإيال
أهنا تطّلع من اإلستثمار، وهاذ اإلستثمار منني يطلع غادي ينقص 
من البطالة وغادي ينعش اإلقتصاد اللي اليوم راه ميت ّواقف 
-غادي طبعا غادي نوافقو عليها، احنا ماشي فريق معارض

ملفروض امعارض، احنا فريق نقرتح وفريق اجيبو البدائل ونفهمو. 

أنه النواب ابش يصوتو على واحد احلاجة يفهموها يف الشمولية 
دايهلا، اليوم هاذ املوضوع غري مفهوم عندان، غري مفهوم يف 
والشمولية دايلو، اخلوصصة اعتربانها يف الفريق اإلستقاليل جات  
كآلية لسد العجز فقط وهذا مرفوض ما ميكنش نبيعو حواجينا 

 مليزانية، هذا فيه واحد العنوان دايل فشلابش نسدو العجز دايل ا
دايل واحد املنظومة، واحد الفشل دايل واحد السياسة أننا نلتجأو 

 .للبيع من أجل سد احلاجة دايل الدولة

وهلذا، يف غياب احلكامة كنقرتحو أنه يكون إعادة النظر يف       
و، مقانون املالية، وأننا نشوفو كاين إمكانية ابش نرفعو نسبة الن

ألنه نسبة النمو منخفضة طبيعي أننا منشيو هلاذ الشي. كيما  
كتعرفو السيد الوزير، وهذا ما شي خفي عليكم كاين امليزانية مبنية 
على الضرائب واإلقرتاض واهلبات واخلوصصة، واش نتساءلو 
معاكم واش وصلنا لإلقرتاض صايف ما بقى لناش املديونية وصلنا 

هاذ الشي؟ إيال وصلنا للمديونية  للسقف دايهلا؟ ابش نعرفو
للسقف والتجأان للبيع، واش الضرائب توسيع الوعاء صايف انتهى 
اإلجتهاد دايل احلكومة ما بقيناش عندان إمكانية أننا نوسعو 
الضرائب ابش نضخو أموال جديدة يف امليزانية دايل الدولة؟ واش 

ملغرب ا احلل السهل واش ما بقاتش اهلبات اللي كنا كيتوصل هبا
ما بقاتش كتدخل؟ واش احلل هو اخلوصصة؟، وابلتايل هاذ 
اخلوصصة غادي متشي مباشرة لسد العجز، قلتو صندوق احلسن 

اللي  %11الثاين مزاين هذا قانون ما ميكّناش خنرجوعليه، هاذ 
غتمشي لإلستثمار اشنو غادي نستثمرو؟ فاش غادي نستثمرو؟ 

مرو يف حوايج نبيعو ومنشيو نستثألنه اخلوصصة الفلسفة دايهلا أننا 
أخرى ابش حنافظو على واحد املنظومة، على اإلستثمار، وابلتايل 
هاذ اخلوصصة اللي اقرتحتوها اليوم غامضة، والغموض دايهلا جاي 
من أنه ما تعطاتش الشروحات الكافية للسادة الربملانيني حبال اللي 

ش ءلو عالتقال أنه جات بسرعة. وهلذا السيد الوزير، كنتسا
املقياس اللي دارتو احلكومة ابش اختارت هاذ املؤسسات؟ شنو 
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هو املقياس؟ وكذلك واش كاين شي سياسة قارة اللي غادي تكون 
مستقبال فيما يتعلق هباذ النموذج دايل اخلوصصة؟ منني نفهمو 
هاذ الشي طبعا احنا غادي نكونو مع كل مشروع قانون اللي 

شكل  للقدام، طبعا غادي نسامهو فيه بيسرّي بالدان ويزيّد بالدان
إجيايب، ولكن يف غياب كل هاته املعطيات، يف ظل واحد 
الغموض، ويف ظل واحد اإلرجتال، ويف ظل واحد السياسة دايل 
أننا نبيعو حوجياتنا ابش نسدو اخلصاص دايل امليزانية، الفريق 
اإلستقاليل سوف يصوت ضد هاذ املشروع قانون، شكرا والسالم 

 .ليكمع

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم الفريق احلركي       
 .للسيدة النائبة غيثة حامتي

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي ملناقشة مشروع       
هذا املشروع الذي يبدو يف ظاهره مشروعا  80.02القانون رقم 

تقنيا حمضا، ولكنه يف واقع األمر يعترب نصا إسرتاتيجيا ذا أمهية 
ابلغة، فاخلوصصة كما نعرف هي زايدة مشاركة القطاع اخلاص يف 

صول اليت تسيطر عليها الدولة عن إدارة وملكية األنشطة واأل
طريق نقل ملكية املؤسسات العمومية كليا أو جزئيا من القطاع 

أبريل  2العام إىل القطاع اخلاص، لقد حدد اخلطاب امللكي ل 

األهداف االقتصادية واالجتماعية للخوصصة واملتمثلة  0822
دالت ايف عصرنة اإلقتصاد وختفيف أعباء ميزانية الدولة وتنمية املب

التجارية، كما هتدف اخلوصصة أيضا إىل إحداث مناصب شغل 
 .جديدة، ومتكني جيل جديد من اإلخنراط يف عامل املقاولة

 السيد الرئيس،

إننا يف الفريق احلركي ننظر إىل عمليات اخلوصصة ابعتبارها       
رؤية اقتصادية تقوم على اإلستفادة من عائداهتا املالية، بقصد 
إعادة استثمارها من جديد يف قطاعات أخرى إىل جانب 
االستفادة أيضا من جودة اخلدمات وتنافسية األسعار، وابلتايل 

 التخلص من عبء فإن منظوران لعمليات اخلوصصة ال يعين
مؤسسات مفلسة وغري منتجة وغري مدبرة تدبريا سليما، بقدر ما 
ينصرف منظوران إىل الرفع من قدرات هذه املؤسسات وتقوية 
تنافسيتها وحتريك دوالبها، وتطوير أساليب حكامتها لتحسني 
موقعها واإلسهام بقيمة أفضل يف اإلقتصاد والتنمية وصقل اخلربات 

ب فرص الشغل، وجعل خدماهتا يف مستوى الوطنية واستقطا
القدرة الشرائية للمواطنني فالعائد املادي للتحويل على أمهيته، قد 
يكون عابرا وحمدودا يف الزمن، ولكن العائد اإلقتصادي 
واإلجتماعي يكون حتما ممتدا يف الزمن، ولذلك فإن خوصصة 

وت فمؤسسات إسرتاتيجية جيب أن تواكبه متابعة وشروط تلجم امل
وخصوصا املؤسسات اليت طبعت التاريخ اإلقتصادي واإلجتماعي 

 .للبالد

 السيد الرئيس،

مما ال شك فيه، فهذه العملية اإلقتصادية ستمكن من تعزيز       
مداخيل امليزانية العامة للدولة وتسهيل إدماج عدد من القطاعات 

ارجية، خليف السوق العاملية، بفضل الشركاء العاملني واالستثمارات ا
وكذا جلب مستثمرين أجانب واملسامهة يف تنشيط السوق املايل 
احمللي، كما تعترب اخلوصصة رافعة لتنمية اجلهات حي  نص 
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على أن املوارد جيب أن تستثمر يف  38.28القانون األصلي 
اجلهة اليت مت خوصصة املؤسسة فيها، كما على اخلوصصة أن 

الة فيها، ة ويف امتصاص البطتساهم يف تشغيل اليد العاملة للجه
لذا على اخلوصصة أن تكون مشروطة بعدد من الشروط 
واإلجراءات، لعل أبرزها قدرة املؤسسات املؤسسات املفوت هلا 
على التنافسية القوية والقدرة على اإلستثمار، وكذلك ولوج أسواق 
جديدة والتموقع فيها واستحضار البعد اإلجتماعي وهذا هو 

عة احلال فهذا يتماشى اليوم مع مقتضيات مشروع األهم، وبطبي
يهدف  ذي التوجه اإلجتماعي والذي 8108قانون املالية لسنة 

إىل إعادة النظر يف ختصيص مداخيل اخلوصصة عن طريق رصد 
نصف هذه املداخيل للميزانية العامة والنصف اآلخر خيصص 

 .لصندوق احلسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتماعية

لسيد الرئيس، إن إدراج فندق املامونية هذه السنة يف عملية ا
اخلوصصة حبمولته التارخيية والثقافية والرمزية يدعوان مجيعا إىل 
احلرص على احلفاظ على هويته كمعلمة اترخيية ومفخرة لكل 
املغاربة وقد كان عندان ختوف من شرائه من طرف األجانب، ال 

السيد الوزير  ية ابلنسبة لبالدان، إال أنيقدرون قيمته املعنوية والتارخي
أكد أمام جلنة املالية والتنمية االقتصادية أنه سيظل يف ملكية 
املغاربة رغم خوصصته وهذا ما ساهم يف موافقتنا على هذه 

 .العملية

إن إدراج كل من شركة االستغالل احملطة احلرارية هتدارت وفندق 
الفندقة يف  يف قطاعي الطاقة و املامونية اللتني تنشطان على التوايل

الئحة الشركات اليت ستتم خوصصتها يتعني إسنادمها يف تقديران 
إىل مهنيني يتم اختيارهم على أساس املؤهالت التقنية واملعرفية 
وعلى أساسها القيمة املضافة اليت سيقدموهنا لبالدان وخصوصا 
من أجل متكني هذه املؤسسات من االستفادة من املؤهالت 

ع من  البشرية والتدبريية واحلكاماتية هلؤالء املستثمرين، وابلتايل الرف
كفاءة هذه املؤسسات االقتصادية وزايدة مردوديتها وحتديثها 

وحتسني مستوى جودة اخلدمات اليت تقدمها، كما جيب توفري كل 
الظروف والوسائل لتسهيل تنفيذ عملية اخلوصصة هبدف منح 

هذه  ديني املقبلني على االستفادة منالثقة للمتعاملني االقتصا
العملية وإعطائهم الضماانت الكاملة من طرف اهليئات املسؤولة 
عن هذه العملية وما قد يتبعها من عمليات مشاهبة مستقبال 

 .وخصوصا احلرص على مترير كل مراحلها بشفافية اتمة

وإذ نعلن يف الفريق احلركي أبننا سنصوت لفائدة هذا املشروع، 
فإننا نطالب السيد الوزير بتقييم حقيقي هلذا االختيار االقتصادي 
الذي تبنته الدولة يف سياقات معينة معتربين أبن هذا التقييم 
سيكون مبثابة خمرج وخارطة طريق ملعرفة جوانب النجاح بغرض 

ل ا وجوانب الفشل بغرض جتاوزها قبتثمينها واملضي فيها قدم
اإلقدام مستقبال على وضع مؤسسات أخرى يف الئحة التفويت، 
داعني السيد وزير االقتصاد واملالية التفاعل مع هذا األمر من 
خالل تنظيم لقاء دراسي حبضور خمتلف األطراف ذات الصلة 
 وعلى رأسها الربملان كجهاز املراقبة والتشريع والتقييم حي  أن
اط التشاركية واملعرفة الدقيقة مبعطيات يساهم بشكل كبري يف االخنر 
لى الفعال يف كل العمليات اليت سيكون هلا مستقبال أتثري إجيايب ع

 .اقتصاد بالدان، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن ابسم الفريق االشرتاكي للسيد 
 .النائب سعيد ابعزيز

 :سعيد ابعزيزالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيدات السادة النواب،
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يل شرف كبري أن أتناول الكلمة ابسم الفريق االشرتاكي يف إطار 
بتغيري وتتميم القانون  80.02املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 

املأذون مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع  38.28رقم 
خلاص، وجتدر اإلشارة بداية أن عملية حتويل املنشآت العامة إىل ا

القطاع اخلاص أو ما يسمى ابخلوصصة وإن كانت قد متت 
إال أنه  8100دسرتهتا ألول مرة مبوجب دستور اململكة لسنة 

يعود أصلها إىل اخلطاب امللكي خالل افتتاح الدورة الربيعية جمللس 
اخلطاب املدرج يف ديباجة ، وهو 0822أبريل  2النواب يوم 
املأذون مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل  38.28القانون رقم 

أبريل  00القطاع اخلاص والصادر بتنفيذه الظهري الشريف بتاريخ 
، كما أن أول عملية اخلوصصة قد متت خالل شهر فرباير 0881
 واملتعلقة حتديدا بتفويت شركة مشتقات السكر 0883

sodois. 01شروع القانون الذي نناقشه اليوم يف الرتبة وأييت م 
من حي  عدد القوانني اليت أدخل التعديالت على القانون األصل 

 .قوانني قطاعية أخرى 3دون احتساب 

وإننا يف الفريق االشرتاكي كما عربان على ذلك أثناء مناقشة هذا 
املشروع يف جلنة املالية والتنمية االقتصادية، نؤكد على توخى 

 حليطة واحلذر يف حتويل منشآت اقتصادية ذات حيوية واليت ترتبطا
خدماهتا بشكل مباشر ابملواطنات واملواطنني وذلك عرب إاجاز 
دراسات لقياس حجم اخلدمة العمومية اليت تؤديها، وكذا اليت 

 .تكون عائدهتا املالية إجيابية على خزينة الدولة

ويف هذا الصدد نؤكد فيما يتعلق بشركة استغالل احملطة احلرارية 
لتهدارت على تضمني دفرت التحمالت إجراءات وشروطا ال تضع 
الدولة يف مأزق كما وقع يف اجلرف األصفر، حي  أهنا اليوم 
أصبحت ملزمة ابلتعامل مع هذه األخرية وأبسعار تفضيلية. أما 

ق االشرتاكي سبق ية، فإننا يف الفريفيما يتعلق بتفويت فندق املامون
أن أكدان على أن كل املؤسسات اليت ميكن أن تكون عرضة لسوء 
م التسيري والتدبري نتيجة غياب احلكامة وتفشي الفساد جيب أن يت

أتهيلها وحتويلها إىل القطاع اخلاص، ويتعلق األمر حتديدا 
العمراين و ابلوحدات الفندقية شريطة احلفاظ على املوروث الثقايف 

ق هلته املعلمة التارخيية عرب التنصيص يف دفرت التحمالت املتعل
أة بتفويتها على ضرورة محاية املقومات الثقافية والعمرانية هلذه املنش

وضمان حقوق الشغيلة، وهذا هو مطلبنا األساسي وضمان 
حقوق الشغيلة اليت توجد هبا وفق ماتكفل به القانون. وهنا السيد 

ق لنا التساؤل خاصة أنكم قلتم أن إخراج القرض العقاري الوزير حي
والسياحي وحنن معكم يف هذا التوجه سببه الوحيد هو كونه اتبعا 
لصندوق اإليداع والتدبري، ويف هذه احلالة حتتفظ هذه املؤسسة 
أبمواهلا مما يستوجب عدم حتويله. ويف نفس السياق اجد أن نفس 

يف فندق  %01ري متتلك نسبة املؤسسة لصندوق اإليداع والتدب
املامونية، فكيف سيتم التعامل مع هاته احلالة؟ ولذلك السيد 
 الوزير طلبنا ابلتايل الرتي  أيضا يف إخراج فندق أمساء وفندق ابن
تومرت من هذه املنظومة حبجة أن الدولة ال حتول القطاع اخلاص 

ضعية و إال املؤسسات والشركات الناجحة وأن الوحدتني حاليا يف 
صعبة بسبب مشاكل متعددة جعلتهما يف مرحلة تصفية العقار 
وتوفري التعويضات املالية للشغيلة، آملني أن يتم أتهيلهما 
وعرضهما للتحويل بدل اإلبقاء على هاته الوضعية واليت ستؤدي 
 ال حمالة إىل إغالقهما وابلتايل التخريب والتالشي لنصبح فيما بعد

ط وآنذاك سيكون عقاران موضوع املضارابت أمام مباين آيلة للسقو 
ية وتفويتات أبمثان غري مقبولة، ويف نفس السياق توقفنا عند وضع

واليت كانت شركة رائدة  COTEF شركة مركب النسيج بفاس
يف حي سيدي ابراهيم بفاس من حي  املردودية االقتصادية 
واملؤشرات االجتماعية حي  كانت تشغل أفواجا كبرية، إال أن 
التأخر يف تدخل احلكومة من أجل أتهيلها أو حتويلها إىل القطاع 
اخلاص ساهم بشكل كبري يف إغالقها وحتويلها إىل خراب الشيء 
الذي سيجعلنا مستقبال أمام قطع أرضية فقط يف ملك الدولة 
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اخلاص وليست شركة بكل مقوماهتا، لذا كان يتعني على احلكومة 
 .تهال الرتاجع عن حتويل طبيعفتح اجملال أمام املستثمرين بد

إن املؤسسات والشركات املقبلة على اإلفالس والغري املنتجة واليت 
تعرف عجزا ألسباب خمتلفة أبرزها سوء التسيري ال جيب أن نتعامل 
معها ابلالمباالت والرتاجع عرب إخراجها يعين عن سياق املنشآت 

وأتهيلها  ااحملتمل حتويلها إىل القطاع اخلاص، بل جيب إصالحه
يال  إ حىت ال تضيع ميزانية الدولة يف عائداهتا، واليوم السيد الوزير

كنا كنقولوا أبننا غادي خنرجو هاد الوحدات الفندقية ألنه ما  
كيتسريوش بشكل إجيايب وماشي صاحل، فاحنا كانكرسو الوضع 
املأزوم هلاد املؤسسات، وابلتايل فاملطلوب ماشي اإلخراج دايهلم 

ومة، املطلوب هو اإلصالح والتأهيل مث التفويت، أما هو املنظ
خنرجوهم فكونوا ميقنني أنه غيتصرحو يف العقار وغدا غادي 
املضاربني يقتنصون الفرص وغادي ميشيو غادي ايخدوهم وأبمثان 

 .غري مقبولة

إننا يف الفريق اإلشرتاكي نتفهم توجه احلكومة الرامي إىل حتويل 
خلاص هبدف توفري مداخيل اخلوصصة منشآت عامة إىل القطاع ا

، لتوزع 8108املنصوص عليها يف مشروع قانون للسنة املالية 
مناصفة بني ميزانية الدولة وصندوق احلسن الثاين للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية، لذلكم قرران ، السيد الرئيس، يف الفريق 

 .اإلشرتاكي التصويت ابإلجياب على هذا املشروع، وشكرا

 :يد الرئيسالس

شكرا للسيد النائب، إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية 
 .الكلمة للسيدة النائبة ثراي الصقلي

 :النائبة السيدة ثراي الصقلي

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

خبصوص مناقشة مشروع القانون املتعلق بتفويت املنشأة العامة 
الكهرابئية بتهدارت وفندق املامونية مبراكش، إننا يف للطاقة 

اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية نعترب أن حان الوقت أن نطرح 
بعض األسئلة اجلوهرية يف هذه التدابري املتكررة للدولة، وسأطرح 

 :منها ثالثة

ما هو الرصيد؟ وهل هناك أي تقييم لعمليات تفويت  -أوال
ات الطابع اإلسرتاتيجي للدولة املغربية منذ عشرات املؤسسات ذ

مليار  011سنة، واليت أدخلت على خزينة الدولة أكثر من  81
درهم، يبقى تساؤلنا عن دراسة األثر وتقييم املنتجات، أو أن 
ز اخلوصصة تعترب مبثابة اإلجراء اإلسعايف لكفاح التقليدي لتعزي

ساهم غري ذلك، أو أن ت املوارد املالية للدولة لتغطية املديونية أو
حقيقة يف اإلستثمار من أجل أن النمو اإلقتصادي وخلق فرص 
الشغل ومن أجل التنمية البشرية ابلتأثري الناجع على القطاعات 
اإلجتماعية املنتجة ملوارد بشرية متمكنة مؤهلة للمسامهة يف منو 
 مالبالد، هنا نتساءل عن األثر على املدى القريب والبعيد يف تسلي

 امللك العام إىل اخلواص؛

السؤال الثاين، هو ما هي اإلجراءات اليت تضمن احلكامة اجليدة 
والتدبري الدميقراطي لعمليات اخلوصصة؟ مما يفرض علينا تعزيز 
املنافسة الشريفة بدل التفويت اإلحتكارات دون حتقيق املزيد من 

 الشفافية والفعالية يف اإلاجاز، يف اإلنتاج؛

و سؤال الثال  هو متعلق بدور الدولة يف عملية وه -اثلثا 
اخلوصصة وإمكانية مواكبة مصري هذه املؤسسات املفوتة؟ كيف 
ثل م ستكون احلماية من املشاكل الصادمة املرتبطة هبذه اخلوصصة

على سبيل املثال، وهو ما  icos ما تعيشه شركة السامريأو شركة
خبصوص مصري  اإلشرتاكيةجيعل قلقنا يف اجملموعة النيابية للتقدم و 

اآلالف من العمال واملوظفني الذين أصبحوا فائضني ومشردين، 
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فدور الدولة يف التنظيم واإلستثمار واخلوصصة هو جد مهم 
ابلنسبة لنا، وهو من ركائز النموذج التنموي اجلديد الذي نطمح 
إليه مجيعا، ابإلضافة إىل دور القطاع العام كفاعل تنموي ومساهم 

 .وير النسيج اإلقتصادي املنتجيف تط

ويف األخري، رغم تصويتنا ابإلجياب على هذا املشروع، إان ما 
حققناه من اجاح مايل كبري، يبقى أتثريه انجعا شريطة أن نضمن 
أتمني مستقبل هذه املؤسسات العمومية املخصخصة وضمان 
مستقبل العمال وحقوقهم لتنمية مستمرة هلذه املؤسسات املغربية، 

 .كراوش

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات السادة النواب،

هذا املشروع قانون هو كيما جا على لسان احلكومة هو تكميل 
يف مشروع  أبن كان عندكمملشروع قانون املالية، يف احلقيقة تبني 

قانون املالية يف التحضري دايلوا عجز يف امليزانية اللي قدرتيوها 
املليار درهم وجيتوا لتجئتيو هلاد املشروع دايل اخلوصصة  01ب

ابش تسدوا هاد العجز، كيما انقشناها وتكلمت يف هاد املوضوع 
ة ييف اللجنة قلت ليكم أبن هذا كيبني أبن ما كاينش رؤية حقيق
حول اخلصاصة افرتضنا أبن اخلوصصة ميكن هلا تعلب أدوار إيال  
كانت خصاصة نسبية يف بعض األحيان، هنا ما كيناش رؤية 
اقتصادية يف جمال خلق فرص الشغل جديدة، خلق قيمة مضافة 
إضافية، فمارستيو هاد احلق اللي عندكم كحكومة بنوع من 

ب الوطين للسكك املكت اإلرجتال، حىت التفسري اللي جبتيوا وقلتيو

احلديدية ما عندوا ما يدير يف السياحة وال الفنادق، احنا متافقني 
معكم ولكن فسرولنا كيفاش بقات، غتخرجوا املامونية وخليتوه 
فندق ميشليفن، غنخدموا ابملنطق إيال كان هاد املنطق دايل 
خنرجوا املكتب الوطين للسكك احلديدية من اجملال السياحي 

ا كاع الفنادق اللي كاينة اللي اتبعة للمكتب الوطين، وغنخرجو 
فهذا كاين نوع من اإلرجتال يف الوقت اللي كان خصنا انخذوا 
الوقت الكايف ابش نفكروا يف هادو املنشآت الوطنية كيفاش نبنيوا 
مثال يف اجملال السياحي، قطب وطين يف جمال السياحة وتكون 

نا أبن  حة، فاحنا حي  عرفإسرتاتيجية حقيقية بعيدة املدى طمو 
كاين سد يف امليزانية، اقرتحنا لكم فيه مشروع قانون املالية  
كفدرالية اليسار الدميقراطي بديل هلاد النوع من اإلرجتال، قلنا 
لكم اقرتحنا ليكم فرض مسامهة استثنائية على شركات احملروقات، 
ة، ياللي اجلميع كيعرتف أبن حقها يف أرابح خيالية وغري أخالق

راه غتسد ليكم  08مليار درهم، فهاد  08اللي وصالت ل
 .مليار درهم 01هاديك اخلصاص دايل 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، شكرا جلميع السيدات والسادة على 
مداخالهتم، منر اآلن إىل عملية التصويت بدءا ابملادة األوىل اليت 

 .تا للتصويتتضمن اجلدول األول، واجلدول الثاين ونعرضهم

 :أعرض للتصويت اجلدول األول كما صادقت عليه اللجنة

 119املوافقون: 

 65املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :أعرض للتصويت اجلدول الثاين كما صادقت عليه اللجنة

 119املوافقون: 

 65املعارضون: 
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 املمتنعون: ال أحد

 :برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0أعرض املادة 

 119املوافقون: 

 65املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

من مشروع القانون كما صادقت عليها  8أعرض للتصويت املادة 
 :اللجنة

 119املوافقون: 

 65املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة

 119املوافقون: 

 65املعارضون: 

 أحد املمتنعون: ال

بتغيري  91.18صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
املأذون مبوجبه يف حتويل منشآت  39.89وتتميم القانون رقم 

 .عامة إىل القطاع اخلاص

منر اآلن، السيدات والسادة النواب، إىل مناقشة مشروعي قانونني 
متعلقني بنظام الضمان االجتماعي، مشروع القانون األول رقم 

تغيري وتتميم الظهري الشريف مبثابة قانون رقم ب 24.08
يوليو  88) 0388من مجادى اآلخرة  01بتاريخ  0.88.024

( املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي، الكلمة للسيد الوزير 0888
 .لتقدمي مشروعي القانون

 :السيد حممد يتيم، وزير الشغل واإلدماج املهين

 السيد الرئيس احملرتم،

 والسادة أعضاء جملس النواب،السيدات 

 السادة الوزراء،

يسعدين أن أتقدم أمام جملسكم املوقر مبشروعي القانونني على 
 القاضيان بتغيري وتتميم الظهري 81.08ورقم  24.08التوايل رقم 

من  01الصادر بتاريخ  0.88.024الشريف مبثابة قانون رقم 
لضمان ( املتعلق اب0888يوليوز  88) 0388مجادى اآلخرة 

 .اإلجتماعي، كما مت تغيريه وتتميمه

وجتدر اإلشارة إىل أن مشروعي القانونني املذكورين قد صادق 
يناير وفاتح مارس  08عليهما جملس احلكومة املنعقد بتاريخ 

، كما متت املصادقة عليهما من طرف جلنة التعليم 8102أ
 83والشؤون الثقافية واإلجتماعية مبجلس املستشارين بتاريخ 

يف جلسة عامة، وكذلك  8102ماي  88وبتاريخ  8102ماي 
 83جلنة القطاعات اإلجتماعية مبجلس النواب بتاريخ 

 .8102أكتوبر

واب والسادة الن أود هبذه املناسبة، أن أتقدم ابلشكر للسيدات
احملرتمني أعضاء جلنة القطاعات اإلجتماعية على اجملهودات اليت 

ة أحكام مواد هذين املشروعني بذلوها من أجل دراسة ومناقش
وحرصهم على جتويد صياغتهما واخنراطهم من خالل إقرتاحات 
 .بناءة إلجياد احللول الالزمة لتدارس وحل اإلشكاليات املطروحة

أيها السادة والسيدات، كما تعلمون فإن نظام الضمان 
اإلجتماعي وكذا نظام التأمني اإلجباري األساسي على املرض 

أجراء القطاع اخلاص والذين يدبرمها الصندوق الوطين  مطبق لفائدة
للضمان اإلجتماعي يتطلبان حتديثا وعصرنة مستمرتني آلليات 

نية تطوير النصوص القانو ووسائل تسيريمها من خالل حتيني و 
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املنظمة هلما، ابإلضافة إىل تطوير وحتسني بعض اخلدمات املقدمة 
 .من طرف الصندوق

 للضمان اإلجتماعي تطورات مهمة لقد عرف الصندوق الوطين
 بفضل احلكامة اجليدة املتميزة ابلرتكيبة الثالثية للمجلس اإلداري،
ممثلو الدولة، املنظمات املهنية األكثر متثيلية لفائدة األجراء 
 واملشغلني، وبفضل اخنراط مجيع الفاعلني واملتدخلني يف اجملهودات

واملضمونة من طرف  املبذولة من أجل الرقي ابخلدمات املقدمة
 .الصندوق

أيها السادة، أيها السيدات، لقد مت إعداد مشروع القانون رقم 
الفقرة  48-88-81القاضي بتغيري وتتميم الفصول  24.08
الفقرة الثانية، تفعيال لقرار اجمللس اإلداري للصندوق  42األوىل، و

 08الوطين للضمان اإلجتماعي املنعقد يف دورته العادية بتاريخ 
ألول إىل اإلقرار إبجبارية التصريح ، يهدف القرار ا8104دجنرب 

ابألجر واألجراء وأداء اإلشرتاكات عرب الوسائل اإللكرتونية، 
ابلنسبة للمشتغلني الذين يتوفرون على عدد من األجراء يساوي 
أو يفوق متوسطة العدد السنوي لألجراء الذي سيتم حتديده بنص 

صندوق لتنظيمي، سيمكن هذا اإلجراء من تبادل املعلومات بني ا
وبني املقاوالت املنخرطة فيه بطريقة عقالنية وآمنة، وكذا ختفيض 
مصاريف وآجال معاجلة امللفات املتعلقة ابلتصرحيات وأداء 
اإلشرتاكات وفرض غرامة ابلنسبة للمقاوالت اليت ال حترتم هذه 
اإلجبارية. وتتمثل أهم التعديالت املدخلة يف هذا الصدد حسب 

 :اآليت

 فاف لتبادل املعلومات مع منخرطي الصندوق؛إحداث نظام ش

 احلفاظ على احلقوق اإلجتماعية املؤمنني؛

حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمقاوالت املنخرطة ابلصندوق 
 الوطين للضمان اإلجتماعي؛

 تقليص مدة معاجلة التصرحيات؛

اإلخنراط أيضا يف اإلسرتاتيجية الوطنية للخدمات اإللكرتونية 
 .املساطر ابلنسبة للمقاوالتوتبسيط 

من الظهري  42و 48 أما القرار الثاين فيهدف إىل تعديل الفصل
بية إجراء اخلربات الط  املشار إليه أعاله والذي يقضي بضرورة

الالزمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب اتبع للصندوق أو 
مقبول لديه على غرار التعويضات األخرى، وذلك من من أجل 

لصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز املراقبة الطبية وجتاوز إعطاء ا
املخاطر النامجة عن حالة الغش وتسليم شواهد اجملاملة اليت يلجأ 
إليها أو حيصل عليها بعض املؤمنني، وبطبيعة احلال أدخل جملس 
املستشارين تعديال على هذا املقتضى حبي  أنه يف حالة إذا وقع 

يعين اخلربة دايل الطبيب دايل  اإلختالف بني املؤمن وبني
الصندوق دايل الضمان اإلجتماعي، فإنه ميكن للمؤمن أن يطلب 

 .خربة أخرى ليتم األنصاف

مادتني تتضمن األوىل تغيري  24.08ويتضمن مشروع القانون رقم 
الفقرة  42الفقرة األوىل، و 48و 81و 88وتتميم الفصول 

ا القانون مقتضيات هذ ولالثانية، أما املادة الثانية فتتعلق بدخ
 .حيز التطبيق ابتداء من اتريخ نشره ابجلريدة الرمسية

املعروض على أنظاركم  81.08أما خبصوص مشروع القانون 
-1فيتوخى منه تغيري وتتميم مقتضيات الفقرة األوىل من الفصول 

من الظهري الشريف املذكور وذلك تفعيال لقرارين  01-38
 .يف هذا الصدد اجمللس اإلداري املتخذين

ويهدف مشروع هذا القانون إىل إدخال تغيري وتتميم الفصول 
 :يليمن الظهري الشريف كما  38-01-1اخلمسة 

حتسني اآلجال احملددة لتمديد أجل طلب اإلخنراط يف التأمني 
شهرا املوالية للتاريخ الذي تنتهي  11شهرا إىل  08اإلختياري من 

نتهي جباري، ألنه حينما يعين تفيه حقوق املؤمن يف التأمني اإل
حقوق املؤمن يف التأمني اإلجباري كان القانون يفرض على أن 
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املؤمن إذا أراد أن ينضمن إىل التأمني اإلختياري فكيعطيه واحد 
شهر، ويف الغالب الناس ما تينتبهوش هلاد املقتضى ابش  08

ن ذحيسنوا املعاش دايهلم كيبغيو يدخلوا للتأمني اإلختياري، فإ
املشرع هنا جاء ابقرتاح أن ميدد هذا األجل حىت يتمكن من 
يريدون أن يستفيدوا من التأمني اإلختياري أن يسجلوا وهلذا 
فجاءت التوسعة لصاحل املؤمنني. ويتوخى من تغيري الفصل 
اخلامس املذكور منح األجري حيزا زمنيا مهما لتقدمي طلب اإلخنراط 

 داء واجبات اإلشرتاك يف النظاميف التأمني اإلجباري ومواصلة أ
اإلجتماعي، لتمكينهم من ضمان احلق يف معاش الشيخوخة، 
شريطة توفره على شرطي السن وعدد األايم املصرح هبا. متت 

من الظهري املذكور تقضي أبن  01إضافة فقرة جديدة يف الفصل 
علق مجيع املقاوالت اليت يسري عليها التعريف الوارد يف التشريع املت

إبحداث املقاوالت اإللكرتونية يتعني عليها االخنراط يف الصندوق 
الوطين للضمان اإلجتماعي عرب املنصة اإللكرتونية اليت يديرها 
املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية. ويتوخى هذا التعديل 
يف األساس مواكبة خمتلف التحوالت اليت يعرفها النسيج 

 الدان والتطور التكنولوجي املتميزاإلقتصادي واإلجتماعي بب
 .ومسامهته يف تطوير تبسيط مساطر إحداث املقاوالت

من الظهري املذكور تقضي  38إدخال تعديالت على الفصل 
إبلغاء املراقبة الطبية التلقائية اليت يباشرها الصندوق الوطين 
للضمان اإلجتماعي على املؤمن له، بعد تقدميه طلب احلصول 

اليومية عن املرض واإلكتفاء عند دراسة الطلب  اتعلى التعويض
 .ابلواثئق املثبتة للعجز عن العمل إال عند اإلقتضاء

أما املادة الثانية من مشروع القانون فتم مبقتضاها حتديد اتريخ 
حيز التنفيذ بتاريخ نشر  38و 1دخول مقتضيات الفصلني 

 01ل لفصابجلريدة الرمسية، أما مقتضيات ا 81.08القانون رقم 
فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من اتريخ سراين التشريع املتعلق 

 .إبحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية

فلهذا اختصارا هذه املشاريع القوانني جاءت لكي تطور نظام 
الضمان اإلجتماعي يف إطار حتسني حكامته وتطوير يعين 

ا مم اإللكرتونية ابلتصريح، خدماهتا من خالل اعتماد اآلليات
سيسهل يعين اخلدمات املقدمة من قبل الصندوق، سيسرعها 
أيضا، وجاءت أيضا لكي حتمل ضماانت ابلنسبة للمؤمنني الذين 
قد يطعنون يف اخلربة اليت يقدمها الطبيب دايل صندوق الضمان 
اإلجتماعي، وبطبيعة احلال الصندوق له من الوسائل القانونية ما 

ربة يف حالة ما إذا تبني أبن اخل ميكنه كذلك أن ينظر يف الطعن
اليت جلأ إليها املؤمن خربة حتتاج إىل الطعن، فلهذا يعين لقانونني  
كالمها يعين مكملني ومطورين خلدمات صندوق الضمان 
اإلجتماعي وحلكامتهما وخلدمات املؤمنني، شكرا لكم، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

نة ماشي يف اللج شك مت توزيع التقرير شكرا للسيد الوزير، بدون
هذين املوضوعني، وأشكر ابملناسبة السيدة املقررة النائبة ابتسام 
مراس، أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم فرق األغلبية للسيد 

 .النائب رشيد محوين

 :النائب السيد رشيد محوين

 السيد الرئيس،

 السيدين السادة الوزراء،

 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعات األغلبية يف إطار 
مناقشة مشروعي قانونني يتعلقان بنظام الضمان اإلجتماعي، ومها 
القانونني الذين أيتيان يف سياق إقرار عدد من التغيريات اليت 
اعتمدت على مستوى الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي، 

مناسبة نتقدم من خالهلا للساهرين على خدمات الصندوق  وهي
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الوطين للضمان اإلجتماعي، من إدارة وأطر ومستخدمني ابلتحية 
اخلالصة على اجملهودات الكبرية اليت يقوم هبا الصندوق، والذي 
ميكن اعتباره من املؤسسات اليت حيق لنا اإلفتخار هبا، نظرا ملا 

 رية وتواصلية مهمة وفق معايريتسديه من خدمات إجتماعية وإدا
الشفافية وجودة اخلدمات، وهذا ما جيعلنا مطمئنني هلذه املؤسسة 
يف قدرهتا على ضمان األمن اإلجتماعي للطبقة الشغيلة، وهو 
األمر الذي يقتضي العناية ابملوارد البشرية العاملة ابلصندوق 

 ...وتشجيعها وحتفيزيها

 :السيد الرئيس

 .ضلكمشوية اإلنصات من ف

 :النائب السيد رشيد محوين

 .وحتسني أوضاعها اإلجتماعية واملهنية أكثر

 السيد الرئيس،

إن استكمال احلماية اإلجتماعية لكافة املواطنات واملواطنني هو 
ورش اجتماعي كبري، ونعترب أن حتقيق هذا املطلب هو إستجابة 
حلق أساسي من حقوق اإلنسان، وهو مطلب مشروع ومنتظر 

بداية الورش اإلجتماعي اهلام، املتعلق ابلتغطية الصحية منذ 
واإلجتماعية والتدابري واإلجراءات املتخذة اليوم، ميكن اعتبارها، 
أتيت يف سياق ضمان التغطية اإلجتماعية والصحية ألكرب عدد 
ممكن من املواطنات واملواطنني، وهي إجراءات إجيابية هتدف على 

ق يات ووسائل تسيري الصندو اخلصوص إىل حتدي  وعصرنة آل
الوطين للضمان اإلجتماعي، وحتسني اخلدمات املقدمة من طرفه، 
عالوة على حتسني اآلجال املتعلقة ابلتأمني االختياري لفائدة 
املنخرطات واملنخرطني الذي انتهت حقوقهم يف التأمني 
اإلجباري، وذلك من خالل تسهيل تبادل املعلومات بني 

 ت املنخرطة فيه بكل شفافية وعقالنية وأبقلالصندوق واملقاوال

تكلفة، واختاذ إجراءات أخرى تضمن التوازن واحلفاظ على حقوق 
 .مجيع األطراف املعنية

إن التغيريات املستمرة احلاصلة على مستوى الصندوق الوطين 
للضمان اإلجتماعي، واليت، من دون شك، تصب يف صاحل 

وق جتماعية ملنخرطي الصندالطبقة العاملة وتقريب اخلدمات اإل
يتعني مواكبتها مبنهجية تشريعية منسجمة وشاملة، خاصة فيما 
 يتعلق ابلتشريع اإلجتماعي وفق مقاربة تشاركية ابلدرجة األوىل مع
الشركاء اإلجتماعيني عرب خمتلف اآلليات والوسائل القانونية 
بة سواملؤسساتية املتاحة، وعلى رأسها احلوار اإلجتماعي، وهي منا

السيد الوزير احملرتم نتوجه من خالهلا إليكم وعربكم إىل احلكومة 
حلكومة ا بضرورة إعطاء األولوية إىل إنقاذ احلوار اإلجتماعي بني

والنقاابت العمالية وممثلي املشغلني، على أساس حتمل الفرقاء كافة 
لكامل مسؤولياهتم من أجل جعل هذا احلوار يفضي يف أقرب 

رجات مقبولة من اجلميع، متكن من تعزيز السلم األوقات إىل خم
اإلجتماعي وتتجاوب مع املطالب املشروعة ملختلف فئات 
الشغيلة املغربية يف العيش الكرمي، وهبذا الصدد فإننا يف فرق 
وجمموعة األغلبية نعترب أن احلكومة مطالبة ابختاذ اإلجراءات 

احلوار  وجعل العملية وامللموسة واجلدية لصون السلم اإلجتماعي
اإلجتماعي حقيقيا ومنتجا مع ضرورة تفاعلها الالزم مع املطالب 
املشروعة للطبقة الشغيلة، وحتّمل املسؤولية السياسية بشجاعة 

 .تتجاوز املنطق احملاسبايت واهلاجس املوازانيت

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب،

لف اليوم ابلتوجه اإلجتماعي، على مستوى خمتإن اإلهتمام املتزايد 
السياسات العمومية، يقتضي سن جمموعة من اإلجراءات والتدابري 
املستعجلة والواضحة اليت من شأهنا تطوير نظام التغطية 
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اإلجتماعية، وتعميم التغطية الصحية من أجل حتقيق التماسك 
ح الواألمن اإلجتماعيني، ويف هذا الصدد وعالقة مبوضوع إص

بعض املقتضيات املتضمنة يف نظام الضمان اإلجتماعي، فقد كان 
هناك شبه إمجاع أثناء التداول يف مشروعي القانونني بلجنة 
القطاعات اإلجتماعية على ضرورة إعادة النظر يف القانون املتعلق 

أي الذي  0888بنظام الضمان اإلجتماعي الصادر منذ سنة 
عليه، السيد الوزير، عدة  سنة، وأدخلت 41مرت على صدوره 

تعديالت متفرقة وجزئية أفقدته اإلنسجام والتناسق التشريعي 
املطلوب، لذلك فقد أصبح ضروري، السيد الوزير اليوم، مراجعة 
هذا القانون مراجعة شاملة وعميقة، تنسجم أوال مع أهداف 
الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي القائمة على مراعاة احلقوق 

ة لألجراء وجتويد اخلدمات املقدمة إليهم، وترسيخ وتقوية املكتسب
هذه احلقوق؛ اثنيا حىت تنسجم مع هذه املراجعة كذلك مع 
اإلطار القانوين والتنظيمي ملنظومة احلماية اإلجتماعية اليت تسعى 
بالدان إىل تنزيلها على أرض الواقع ضمن جمهود مجاعي وجمتمعي 

ن  واملعنيني، ويف إطار مينخرط مجيع الفاعلني واملتدخلني
اإلنسجام واإللتقائية والتكامل على مستوى السياسات والربامج 
العمومية حنو التغطية واحلماية اإلجتماعية، وابملناسبة ويف سياق 
املواكبة التشريعية إلعداد هذا الورش اإلجتماعي نثمن السيد الوزير 

كسبا يعد معاليا إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل، والذي 
يف غاية األمهية، إال أنه ال بد من مراجعة معايري اإلستفادة من 
هذا التعويض يف اجتاه مزيد من املرونة والتبسيط حىت يكون معىن 
وفائدة هلذا اإلجراء الذي مر على دخوله حيز التنفيذ ما يزيد عن 
سنة دون أن نتمكن أو أن تكون له آاثر كبرية وملموسة على 

ليها،  ه، ابلنظر للتعقيدات املسطرية اليت سبقت اإلشارة إاملعنيني ب
كما نسجل كذلك يف فرق األغلبية ويف فرق وجمموعة األغلبية 
إبجياب كذلك إحداث نظام للمعاشات لفائدة املستقلني واملهنيني 
والعمال املستقلني واألشخاص غري األجراء، الذين يزاولون نشاطا 

مني اإلجباري األساسي عن خاصا وإحداث نظام يتعلق ابلتأ
املرض اخلاص هبذه الفئات، وهو الذي استهدف يف مرحلة أوىل 
الفئات املنظمة على أن يشمل يف املستقبل ابقي الفئات األخرى، 
وهذا عمل كبري يتطلب املزيد من التعبئة وتظافر اجلهود خاصة 

فئات جمتمعية أخرى تنتظر بدورها حقها يف الرعاية  وأن هناك
 .ماعية واإلستفادة من مثار النمواإلجت

ويف األخري، السيد الوزير، أنتم تدركون أن اجاح هذه القوانني رهني 
 حبسن تنزيله يف أقرب اآلجال، وأعمال املقاربة التشاورية والتشاركية
مع الفئات املعنية واملستهدف خصوصا أثناء إعداد النصوص 

ام إلجتماعي اهلالتنظيمية، ألهنا السبيل إلاجاح هذا الورش ا
واإلستفادة الفعلية للفئات املهنية، ويف إطار إخراج منظومة قانونية 
متوازنة ومواكبة، ندعوكم، السيد الوزير احملرتم، إىل اإلسراع إبخراج 
القانون التنظيمي املنظم لإلضراب والقانون املتعلق ابلنقاابت يف 
وق قإطار من التشاور والتوافق ومبا يضمن احلفاظ على احل

 .واملكتسبات لكل األطراف املعنية

 السيد الرئيس،

إنسجاما مع ما عربت عنه فرق وجمموعة األغلبية من مواقف 
املتعلق بتغيري  81.08و 24.08خبصوص مشروعي قانون 

وتتميم الظهري الشريف مبثابة قانون املتعلق بنظام الضمان 
داخل جلنة القطاعات  0888اإلجتماعي الصادر يف 

اعية، فإهنا ستصوت ابإلجياب لصاحل هذين املشروعني، اإلجتم
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن ابسم فرق املعارضة للسيدة 
 .الرئيسة سعيدة أيت بوعلي
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 :النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 النواب احملرتمون،السيدات والسادة 

يطيب يل أن أتدخل إبسم فرق املعارضة للمسامهة يف مناقشة 
مشروعي القانونني املعروضني للتصويت، واملتعلقني بنظام الضمان 
اإلجتماعي، وهي مناسبة إلعادة طرح اإلشكاالت املتعلقة بنظام 
الضمان اإلجتماعي ابعتباره جزءا من منظومة احلماية اإلجتماعية  

 ككل،

 لسيد الرئيس،ا

  السيد الوزير،

إن جتاوبنا مع املشروعني املقدمني للتصويت، يهدف أساسا إىل 
تصحيح جزء يسري من األعطاب اليت يعرفها الصندوق الوطين 
للضمان اإلجتماعي، وهدفنا تيسري وتقريب بعض خدماته من 
املواطنني من خالل رقمنتها، األمر الذي سيسهل على الشركات 

الصغرى واملتوسطة على اخلصوص، عملية التصريح  واملقاوالت
ابألجراء واألجر وأداء اإلشرتاكات عرب الوسائل اإللكرتونية من 
خالل بوابة ب" ضمانكم" وكذا حتسني آجال طلبات االخنراط 

شهر، ابإلضافة إىل  31شهر إىل  08يف التأمني االختياري من 
ق الوطين للضمان ا الصندو إلغاء املراقبة الطبية التلقائية اليت يباشره

اإلجتماعي على املؤمن له، بعد تقدمي طلب احلصول على 
التعويضات اليومية عن املرض، مع اإلشارة إىل أن مواطين املغرب 

شبكة ل العميق قد جيدون صعوبة يف ذلك لغياب جزئي أو كلي
 .االتصال، مما يعيد طرح سؤال العدالة اجملالية واإلجتماعية

 الرئيس،السيد 

 السيد الوزير،

لقد كانت مناقشتنا داخل اللجنة هلذين املشروعني مناسبة 
للوقوف على مكامن اخللل يف منظومة احلماية اإلجتماعية بصفة 
عامة ومنظومة الضمان اإلجتماعي بصفة خاصة، وقد تساءلنا 
عما يدفع احلكومة إىل التقاعس عن تعديل الظهري الشريف 

ته، واإلكتفاء جبزء منه، علما أنه استنفد برم 0888الصادر سنة 
مهامه ومل يعد يستوعب منطا جديدا من احلقوق ومل يعد يستطيع 
اإلجابة على منط جديد من اإلشكاالت، هل تفتقر احلكومة، 
 .السيد الوزير، إىل رؤية مشولية إلصالح أعطاب هذه املنظومة

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 ب احملرتمون،السادة والسيدات النوا

إن احلكومة، ومن خالهلا صندوق الضمان اإلجتماعي، اليوم أمام 
حتداين أساسيان، أوالمها ضرورة اإلسراع إبخراج النصوص 

املتعلق بنظام  82.01التطبيقية وإلجرائية اخلاصة ابلقانون رقم 
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض اخلاص بفئات املهنيني 

واألشخاص غري األجراء اللذين يزاولون نشاطا  والعمال املستقلني،
مليون شخص، وذلك لضمان  00خاصا، والذين يناهز عددهم 

 اإلستفادة السليمة والسريعة هلذه الفئة العريضة من املواطنني؛

واإلحتكام  11.11ضرورة إخراج مقتضيات القانون  هو-اثنيا
على  سريمنه، واليت حتدد حاالت التناسي الذي ي 44إىل املادة 

املصحات التابعة للضمان اإلجتماعي واليت تشتغل خارج القانون، 
وهو األمر الذي يتطلب من احلكومة تدخال استعجاليا وحتمال 
 03ملسؤوليتها يف ضبط ومراقبة هذه املصحات واليت يبلغ عددها 

 مصحة؛



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

28 

 السيد الرئيس،

لنقاش اال ميكن عزل النقاش املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي عن 
العام ألنظمة احلماية اإلجتماعية، وهي جزء من احلوار اإلجتماعي 
املتعثر للسنوات واليت تستوجب إضفاء احلكامة على كل 
مؤسساهتا لتحقيق فعاليتها، وضمان الولوج خلدماهتا وجودة أدائها 
واحلفاظ على توازهنا املايل واستدامته، وتلبية حاجيات املؤمنني 

اف وحتدايت رهينة ابلعديد من العوامل وذويهم، كلها أهد
املؤسساتية واملالية واالقتصادية وليس فقط للهيئات املشرفة على 

ت إىل حمدودية استقاللية جمالس اإلدارة والصعواب التدبري، بل أيضا
اليت تعرتض هذه األخرية يف التحكم يف جودة واجاعة التدبري، 

ة أنظمة الضمان وهذا ما جيسد عدم التجانس على مستوى حكام
 .اإلجتماعي

  كما ال يفوتنا املطالبة بتوفري املوارد البشرية الالزمة واملؤهلة لرفع
كل هذه التحدايت، وخاصة على مستوى املغرب العميق الذي 
ال زالت تعاين فيه الطبقة الشغيلة الكثري من التهميش، وهضم 
ماية احلقوق اإلجتماعية واإلقتصادية، تلك أعطاب يف منظومة احل

اإلجتماعية ويف الصندوق كذلك ال ميكن جتاوزها إال من خالل 
رؤية مشولية، وال ميكن حلها إال وفق مقاربة تشاركية منفتحة على  
كل املتدخلني، مما يتطلب من احلكومة ابإلسراع بفتح أبواب 
احلوار االجتماعي املتعثر لسنوات حفاظا على السلم واألمن 

ويل  رئيسيني يف ظل وضع إقليمي وداالجتماعيني، ومها مطلبني
متأجج أساسه البح  عن العدالة اإلجتماعية وعن اإلنصاف، 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة الرئيسة، منر اآلن إىل عملية التصويت على مشروع 
 :24.08القانون األول رقم 

 إلمجاعا :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0أعرض املادة 

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه 
 اإلمجاع :اللجنة

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم 
بتغيري وتتميم الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  84.17

 27) 1392من مجادى اآلخرة  15بتاريخ  1.72.184
 .( املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي1972يوليو 

منر اآلن، السيدات والسادة النواب، إىل عملية التصويت على 
 :81.08لثاين رقم مشروع القانون ا

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0أعرض املادة 

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه 
 اإلمجاع :اللجنة

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم 
م لظهري الشريف مبثابة قانون رقبتغيري وتتميم ا 91.17

 27) 1392من مجادى اآلخرة  15بتاريخ  1.72.184
سيد ، شكرا لل( املتعلق بنظام الضمان اإلجتماعي1972يوليو 
 .الوزير

املتعلق بتنفيذ  81.02منر اآلن إىل مشروع قانون التصفية رقم 
 .، الكلمة للسيد الوزير8101قانون املالية للسنة املالية 

 :حممد بنشعبون، وزير االقتصاد واملاليةالسيد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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يطيب يل أن أعرض على أنظار جملسكم املوقر مشروع قانون 
، ويندرج 8101التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 

تقدمي هذا املشروع يف إطار احلرص الدائم للحكومة على تكريس 
اجملهودات املبذولة إلعداد قوانني التصفية داخل اآلجال الدستورية 

ود أن أشكر السيدات والسادة النواب احملرتمني والقانونية، وبداية أ
على العناية اليت مت إيالؤها هلذا املشروع، وهو ما يؤشر على األمهية 
اليت حيظى هبا ابعتباره أداة أساسية لتفعيل مضامني الدستور، 
ا وخاصة ما يتعلق بتعزيز الشفافية وربط املسؤولية ابحملاسبة، وكذ

الح ي ابعتباره حمورا أساسيا لإلصترسيخ اجاعة التدبري العموم
امليزانيايت القائم على النتائج، واملشروع املعروض على أنظاركم هو 
أول مشروع، هو أول مشروع قانون لتصفية يتم إعداده وفقا 
للقانون التنظيمي اجلديد، ويف احرتام لآلجال اليت حددها، حي  

 01 أي 8102مارس  31مت وضعه مبؤسستكم احملرتمة بتاريخ 
، كما مت إغناء الواثئق املرافقة هلذا 8101شهر بعد هناية سنة 

 .املشروع بتقرير جديد حول املوارد املرصدة للجماعات الرتابية

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ة يثبت مشروع قانون التصفية املعروض على أنظاركم النتائج النهائي
، وذلك على مستوى كل من 8101الية لسنة لتنفيذ قانون امل

امليزانية العامة واحلساابت اخلصوصية للخزينة، ومرافق الدولة 
 :املسرية بصفة مستقلة، وقد جاءت النتائج كما يلي

فعلى مستوى امليزانية العامة، بلغت النفقات املنجزة عند هناية 
مليار درهم، وفيما خيص املوارد فقد بلغت  028.08السنة 

مليار  828.80ما قدره  8101قديرات امليزانية العامة لسنة ت
مليار درهم أي بنسبة  884.81درهم، وقد مت حتصيل ما جمموعه 

، وقد شكلت املوارد العادية نسبة %014.84إاجاز بلغت 
 من جمموع املوارد احملصلة؛ 81.31%

 وفيما يتعلق ابحلساابت اخلصوصية للخزينة، فقد بلغت النفقات
مليار درهم، حي  متثل نفقات  %81.32زة ما جمموعه املنج

من جمموع  %23.48احلساابت املرصدة ألمور خصوصية نسبة 
 .هذه النفقات

أما فيما خيص موارد هذه احلساابت فقد حددها قانون املالية 
مليار  81.81مليار درهم وقد مت حتصيل  82.84يف  8101

تقلة فة أو بصورة مسدرهم؛ وفيما يهم مرافق الدولة املسرية بص
مليار درهم، أما  8.12فقد بلغت نفقات االستغالل ما جمموعه 

موارد االستغالل هلذه املرافق فقد بلغت تقديراهتا النهائية ما قدره 
 .مليار درهم 3.88مليار ونصف، ومت حتصيل  1

مليار درهم  0.18يف حني بلغت نفقات االستثمار هلذه املرافق 
رافق قديرات النهائية ملوارد االستثمار هلذه املوابملقابل بلغت الت

مليار درهم  1.18مئة درهم، وقد مت حتسني ما جمموعه  4.43
وعلى مستوى نسب اإلاجاز فإن التوقعات اخلاصة بقانون املالية 

 %23قد حتققت بنسبة إمجالية حددت يف املوارد  8101
ات للنفقوإمجاال سجلت امليزانية العامة زايدة  %81والتكاليف 

مليار درهم ويقرتح مشروع قانون  08.14على املوارد قدرها 
أن ينقل فائض النفقات املثبت أعاله ليضاف  4التصفية يف مادته 

إىل املكشوف يف حساب اخلزينة وعرفت احلساابت اخلصوصية 
مليار  03.28للخزينة زايدة للموارد على النفقات حددت يف 

رد ة بصفة مستقلة زايدة للموادرهم وسجلت مرافق الدولة املسري 
مليار درهم هذا وقد نتج عن تنفيذ قانون  4.14على النفقات ب

املالية زايدة للموارد على النفقات حددها مشروع القانون يف 
 .مليار درهم 0.48يف  8101

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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انون املالية م املتعلقة بتنفيذ قتلكم ابختصار أهم املعطيات واألرقا
كما هي مثبتة يف مشروع قانون التصفية املعروض على   8101

أنظاركم علما أن مصاحل وزارة االقتصاد واملالية بصدد إعداد 
والذي سيتم تقدميه إىل  8108مشروع قانون التصفية لسنة 

تفعيال ملقتضيات  8108الربملان قبل هناية الربع األول لسنة 
ون التنظيمي لقانون املالية، وأشكر لكم حسن انتباهكم القان

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، أشكر كذلك السيدة املقررة السيدة الرئيسة 
عائشة البلق على كل اجملهودات املبذولة يف إطار اللجنة املعنية، 

د الكلمة ابسم فرق األغلبية للسيوأفتح ابب املناقشة إبعطاء 
 .النائب عز العرب حليمي

 :النائب السيد عز العرب حليمي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتقدم ابسم فرق األغلبية مبداخلة ملناقشة مشروع 
ق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية املتعل 81.02القانون رقم 
وهي مناسبة دستورية وسياسية يتم من خالهلا الوقوف  8101

على عمل احلكومة ومراقبة أدائها برملانيا، تقوية الرقابة البعدية 
ها قانون تقييم الصالحيات اليت منح للربملان على املالية العمومية

 للحكومة؛ 8101املالية 

اإلستعمال احلقيقي للرتخيصات املصاحبة التعرف على أوجه 
 ؛8101لقانون املالية 

ة كذلك الوقوف على ما مت ختطيطه وبرجمته وتنفيذه يف قانون املالي
والوقوف على مدى مسامهة الدولة يف احلركية اإلقتصادية عن 
طريق تنفيذ قانون املالية، والوقوف، كذلك، على قدرة احلكومة 

 ارد واملبالغ املستحقة؛التدبريية يف حتصيل املو 

وبشكل عام تعد هذه احملطة ذات أمهية سياسية ورقابية جيب 
إعطاؤها ما تستحقه من اهتمام للوقوف على كيفية تعامل 
احلكومة مع املوارد وقدرهتا على اإلاجاز وقراءة املؤشرات واألرقام 
واآلاثر الواقعية وامللموسة، وكذا من أجل حتسني طرق التنبؤ 

 .رات وتقليص هامش اخلطأ يف إعداد قانون املالية املقبلوالتقدي

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

تعترب، كما أشار السيد الوزير،  8101جيب اإلشارة بدءا أن سنة 
لدخول القانون التنظيمي للمالية حيز التنفيذ حي  أن التدبري 

ري حمدد قرارات سنوية إىل تدبالعمومي انتقل من تدبري مبين على 
 بربامج متعددة السنوات تدبري حمكم ابلنتائج؛

كذلك على مستوى املدة الزمنية الفاصلة بني هناية السنة املالية 
شهر عوض  01ومناقشة املشروع حددها القانون التنظيمي يف 

شهر أو كما كان سابقا يعين بعض قوانني التصفية اللي  84
وات، وحىت تكون الرؤية أكثر موضوعية، سن 8تناقشت من بعد 

ال بد من استحضار سياق إعداد ومناقشة وتنزيل القانون املالية 
، حي  نسجل استمرار املغرب يف خيار اإلصالح يف ظل 8101

مارس والتصويت على دستور  8اإلستقرار بعد اخلطاب امللكي ل 
وية هنونرب وكذا اإلنتخاابت اجلماعية واجل 81وانتخاابت  8100
 8شتنرب اليت عرفتها بالدان، كذلك انتخاابت تشريعية ل  4ل 

 ؛8101أكتوبر 
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 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

آخر سنة من عمر الوالية التشريعية التاسعة،  8101تعترب سنة 
وهي حمطة للوقوف على ما مت حتقيقه خالل هذه الوالية، انطالقا 

احلكومي، فقد عرفت هذه الوالية التشريعية حتقيق من الربانمج 
 :عدد كبري من اإلاجازات غري املسبوقة

فعلى املستوى اإلقتصادي، طبعا، ال بد من التذكري ابلسياق 
اإلقتصادي الذي جاءت فيه احلكومة، حي  كان املسار احنداري 
يهدد بفقدان السيادة الوطنية على القرار اإلقتصادي، حي  

لية العمومية ملأزق اخلطري يف ظل اإلرتفاع املهول وصلت املا
مليار دايل الدرهم، واللجوء  11لنفقات املقاصة اليت بلغت 

املكثف لإلستدانة، كذلك أن النزيف الكبري يف عجز ميزان 
من الناتج الداخلي اخلام سنة  %8األداءات، الذي وصل نسبة 

ل خنفض حبلو داملليار دايل الدرهم، والذي ا 14.1مببلغ  8100
 11.8، طبعا كذلك العجز املوازانيت بلغ %8إىل  8101

مع  %3.1وصل إىل  %8داملليار دايل الدرهم بنسبة تقارب 
، طبعا أمور أخرى ال يتسع الوقت لذكرها بتفصيل 8101هناية 

مثل معدل النمو املتوسط والتضخم ومناخ األعمال وتعزيز 
سؤوليتها ملت احلكومة ماإلستثمار والتحكم يف املديونية، فقد حت

يف استعادة عافية املالية العمومية بسياسة إرادية جريئة لتحقيق 
التوازانت املاكرو اقتصادية، وحسنت من مستوى املوازنة العامة، 
أسهم يف هذا بدون شك وبشكل أساسي سلسلة من 
اإلصالحات والتدابري احلكومية اجلريئة، من قبيل إصالح صندوق 

اد نظام املقايسة، وارتفاع موارد اإلستثمارات املقاصة واعتم
، أما على املستوى 2016 سنة %0.11األجنبية حبوايل 

اإلجتماعي فقد كانت احلصيلة واضحة حي  يف هذه الدقائق 

من الصعب احلدي  عن كل اإلاجازات اإلجتماعية للحكومة، 
لكن سنذكر بعض األمثلة أو بعض املؤشرات فقط منها: هناك 

بذلت جمهودات مهمة جدا مثل الصحة والتعليم قطاعات 
والسكن ابإلضافة إىل تطوير اإلجراءات املرتبطة ابحلماية 
اإلجتماعية، التغطية الصحية، التعويض عن فقدان الشغل، 
ختفيض أمثنة عدد كبري من األدوية، التعويض عن حوادث الشغل، 

تح ف الرفع من مبلغ التقاعد للفئات اهلشة، الضمان اإلجتماعي
الباب أمام املنخرطني السرتجاع مدفوعاهتم أو إمتام النقط، سأذكر  
كذلك بعض املؤشرات: منظومة التعليم العايل ابملغرب ما بني 

مؤسسة جديدة  88:  8101-8101و 8100-8108
مؤسسات جامعية، ارتفاع العدد اإلمجايل  1للتعليم العايل، 

منوحني إرتفع ، عدد الطلبة امل%88للمقاعد ابجلامعات إىل 
وأمور أخرى، دعم جمموعة من الربامج والصناديق  %20بنسبة 

رغم حمدودية فعاليتها إال أهنا تبقى تسجل للحكومة مع ضرورة 
جتويدها وأذكر منها صندوق التكافل العائلي، صندوق دعم 
 .التماسك اإلجتماعي، دعم األرامل، برانمج رميد، برانمج تيسري

ل ءة ملشروع قانون التصفية ابألرقام نسجالسيد الرئيس، يف قرا
داملليار دايل الدرهم ما  8اخنفاض مبلغ دعم املواد األساسية ب

، بسبب إلغاء دعم احملروقات، كذلك 8101و 8101بني 
نفقات اإلستثمار النهائي املوضوعة رهن إشارة القطاعات الوزارية 

للي  ا 10داملليار دايل الدرهم عوض  28,3أو املؤسسات بلغت 
من اإلعتمادات النهائية،  %81بنسبة تقريبا  8101كانت ف

اخنفض من  8108و 8101مبلغ اإلعتمادات املرحلة ما بني 
مليار دايل الدرهم، اإلعتمادات  01مليار دايل الدرهم ل 01

داملليار دايل الدرهم ما  4,8امللغاة تقريبا بقيت اثبتة يف حدود 
ت الدين العمومي من ، اخنفاض نسبة نفقا8101و 8101بني 
، خبصوص 8101و 8101ما بني  %08,18ل  83%

التقرير حول املوارد املرصودة للجماعات الرتابية هي فرصة لنتساءل 
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مرة أخرى عن معايري التوزيع بني اجلماعات؟ كما نتساءل عن 
العدالة اجملالية يف دعم برامج التنمية احمللية ومدى استفادة اجلهات 

ء اهلامشية من هذه الربامج، نسجل كذلك رصد الفقرية واألحيا
داملليون دايل الدرهم لنفقات املوظفني واألعوان يف  13,1مبلغ 

إطار نفقات امليزانية العامة للدولة، يف حني أنه ينبغي أن ال يتم 
رصد أي إعتماد على مستوى القانون املايل للفقرة املتعلقة 

ة ل كذلك استفادابملوظفني واألعوان داخل هاذ الفصل، نسج
 .نفس القطاعات الوزارية من اإلقتطاعات

أما خبصوص مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة فنسجل توقعات 
مليار دايل  3,88داملليار دايل الدرهم، حتقق منها  1,1املوارد 

أو تقارب، موارد اإلستثمار  %11الدرهم أي نسبة أقل من 
داملليار دايل  1املتوقع لداملليار دايل الدرهم  4,3ارتفعت من 

الدرهم املنجز، كما نسجل ضعف نسبة اإلاجاز ابلنسبة لنفقات 
ابلنسبة  %32اإلستغالل وكذا نفقات اإلستثمار اليت بلغت 

ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، خبصوص امليزانية العامة 
املليار دايل الدرهم، كما  08نسجل زايدة النفقات على املوارد ب

مليار دايل  0,48ل زايدة موارد الدولة على النفقات بنسج
الدرهم، نسجل املالحظة خبصوص الفرقات بني بياانت اخلزينة 
العامة للمملكة والبياانت الفردية لبعض احملاسبني العموميني، 
وأيضا املعطيات املقدمة من طرف الوزارة املضمنة مبشروع قانون 

ية وانعكاس لتنفيذ قانون املالالتصفية ال متكن من التحليل اجليد 
أثره الوظيفية على اإلقتصاد واألاثر اإلجتماعية، كذلك البد من 
التأكيد على الدور املهم للمجلس األعلى للحساابت، كهيئة 
دستورية يعهد إليها مراقبة تنفيذ قوانني املالية من خالل إعداد 

 مع يبونوصي احلكومة بضرورة التفاعل اإلجيا التقرير عن تنفيذ
توصياته وأجرأهتا، كذلك البد من التأكيد على ضرورة إعطاء هذه 
احملطة حمطة مناقشة مشروع قانون التصفية األمهية الالزمة البد من 
بذل املزيد من اجلهد يف تنزيل ابقي مقتضيات القانون التنظيمي 

للمالية، ضرورة العمل على إجياد اآلليات لتجاوز الصعوابت 
لى ة وإاجاز املشاريع املقررة يف امليزانية مع العمل عاملرتبطة بربجم

إجياد آلية لتسريع تنفيذ نفقات االستثمار اخلاصة مبرافق الدولة 
 .املسرية بصورة مستقلة

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 ،السيدات والسادة النواب

هذه املناسبة، دقيقة السيد الرئيس، هذه املناسبة للتأكيد على أن 
التنزيل الصارم واملسؤول للمشاريع والربامج العمومية من خالل 
احلرص على تنفيذ االعتمادات املالية املربجمة يف قوانني املالية 

 .يشكل احرتاما، شكرا

 :السيد الرئيس

د املعارضة للسي شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن ابسم فرق
 .الرئيس رشيد العبدي

 :النائب السيد رشيد العبدي

 السيد الرئيس،

 السادة أعضاء احلكومة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

هذه يف إطار الكلمة ابسم فرق املعارضة فيما خيص قانون التصفية 
أول مالحظة هي أنه خنجل لعدم حضور أعضاء احلكومة  8101

، كانت 8101خالل تقدمي هاد القانون د املالية بنفس العدد 
احلكومة جمنده كيحضرو يف اللجان وكيتبعواألشغال دايل هاد 
األشغال دايل اللجن دايل هاد املؤسسة يف حني أنه اليوم يف 

وزارات من احلكومة وهذا  3قانون التصفية كنشوفو أنه حضور 
 ر الليعيب، وهذا كذلك مؤشر على أنه األساس دايل الدستو 
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هو ربط املسؤولية ابحملاسبة ما كتعربوش هاد احلكومة هادي ألنه 
اليوم كيمكن لنا حنسبو احلكومة يف الطريقة دايل الصرف دايل 
امليزانية دايهلا والطريقة دايل التدبري دايل الشأن العمومي واحلكومة 
غائبة أان كان بودي وبود اإلخوة اللي كنتكلم ابمسهم أن رئيس 

بنفس جيي هلنا ابش يعطي املدلول احلقيقي هلاد العنوان  احلكومة
ن الكبري اللي كيتكلم عليه الدستور هو ربط املسؤولية ابحملاسبة، إذ

 .هادي املالحظة األوىل

املالحظة الثانية من الناحية التقنية أن هاد القانون هذا دخل لقبة 
من  11والقانون املادة دايل  8102أكتوبر  83الربملان بتاريخ 

القانون التنظيمي للمالية كتكلم على هناية الربع األول من السنة 
الثانية إذن دخل معطل، اثل  حاجة واحنا اليوم غناقشو قانون 
التصفية أانقشوه وغنجيبو فيه مالحظات اللي خص احلكومة 
اتخذها بعني االعتبار ابش تفاداها يف القانون اللي من موراه حنا  

ان أظن أن هاد النقاش اللي كاين اليوم أ 8101كنتكلمو على 
 08دازت و 02دازت و 08داخل هاد القبة هو نقاش زايد ألن 

ها هي تتناقش إذن ال جدوى منه إذن جيب مراجعة هاد العملية 
ابش تكون هلا جدوى ويكون عندها املدلول احلقيقي، ابلنسبة 
للهاد املداخالت ابسم فرق املعارضة فيها الشق االقتصادي 

االجتماعي وفيها التقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت، و 
 ..ابلنسبة

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب وأنت يف اخلطوط الورائية شكرا على اهتاممك

 :النائب السيد رشيد العبدي

اد قانون هب  2016يف نفس السياق هو أنه جاءت احلكومة يف
ن، ختص دياملالية، وجاءت بعدة مؤشرات ختص التضخم، ختص ال

املؤشرات خاصة الثمن دايل الدوالر والثمن دايل الربميل دايل 
النفط، وكذلك دايل نسبة دايل النمو، وقد أخطأت يف مجيع هاد 

املؤشرات ما عدا الثمن دايل الربميل دايل البرتول يل بقى مقاد، 
ولكن تنسجلو مالحظة على أنه يف مجيع قوانني املالية يل كتجي 

لهم، بدون استثناء، كتجيب بعض املؤشرات وما  هبم احلكومة ك
كتلتزمشاي هبا، كاين هناك خطأ يف الطريقة اللي كتحتسب هبا 
أو ليس هناك الذكاء اللي كيخصو يكون يف الطريقة دايل ألن 
مللي كنجيبو واحد قانون املالية راه النسيج اإلقتصادي واجملتمع  

ستثمارات وا ألنه اإلكلو متّبعو، و حىت الرأي العام الدويل كيتبع
والنسيج اإلقتصادي كيكونوا متفائلني، ملي كتجيبو لنا واحد 
التفاؤل وكيكون كنحسو حبالة إحباط يف النهاية دايل السنة مللي  
كنلقاو أبن اإللتزامات دايلكم ما وفيتوش هبا، كذلك ابلنسبة 
احلكومة كنشوفوها أبهنا دائما كرتجع لنا دائما ملا تقول يقوله 

نك الدويل وصندوق النقد الدويل، نعم البنك الدويل هو يعترب الب
مبثابة مكتب دراسات كبري يل عندو بزاف دايل الدراسات بقتدى 
هبا ويف جمموعة من اجملاالت، يف جمموعة الرقع اجلغرافية، نعم، 
ولكن كذلك احلكومة ما خصهاش تكون غي تلميذ اجيب 

نا إلطار، وجتيب لللمؤسسات الدولية كيخصها جتتهد داخل ا
حلول ذكية، ملي كنقولو نسبة التضخم خاصها تبقى حمدودة أو 
نسبة العجز، اهلم األول واألخري دايل احلكومة ما خص شي، مها 
هاد املؤشرات تلتزم اهلم األول واألخري هو أنه املواطن املغريب يعيش 
يف اللياقة خاصة به، ما يكون شي أن هناك بؤر توتر داخل 

، ما خصش يكون عندان انتفاضة دايل النسيج اجملتمع
اإلقتصادي، ما خصش يكون عندان اهلروب دايل رؤوس األموال، 
احنا كتكلموا لنا على مناخ األعمال حتّسن و كتجيبوا لنا بعض 
املعطيات، ولكن يف أرض الواقع ما كنشوفو حىت شي حاجة،  

لوقت  اكتقولوا لنا أبنه احلماية اإلجتماعية حتسنات ويف نفس 
كنلقاوا أبنه املواطنني كيتشكاو، كاين منوذج دايل فرنسا، ها أنتما  
كتشوفوا اشنو وقع فيه، واحنا كبلد، كهيئات سياسية، كمجتمع 
مدين، كل شي كيشتغل على هاد اللحمة هاد اللحمة اللي انتما 
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اللي ما بغيتوش اتخدوها بعني اإلعتبار، انتما اهلم الوحيد دايلكم 
وبوا مع املؤسسات الدولية وتقولوا هلم احنا كنلتزموا، هو أنكم جتا

هذا هو اهلم دايلكم، ولكن اجلزء الكبري اللي هو الشعب اللي 
متضرر ما كتسمعوا لوش وال ما مسعتوا لوشاي غتكون عواقب 
وخيمة، النموذج اإلقتصادي فيه خلل كبري، ولكن اللي مسؤول 

كلمو وذج اإلقتصادي كنتعليه األول واألخري ألنه جمموع هلاد النم
عليه يف مجيع املنابر ومجيع املؤسسات، اللي خصو يتكلم عليه هو 
احلكومة، ألن النموذج االقتصادي هو جمموعة من اإلجراءات هو 
تصور أنتما مها اجلهاز التنفيذي، حلد اليوم كنشوفو أنه هناك 
واحد اخلطاب كبري، ولكن األجرأة دايلو عمليا حىت فهاد قانون 

ملالية اللي دخل دااب للربملان وسوف يصوت عليه قبل هناية السنة، ا
ما كنشوفوش إجراءات عملية كنشوفو ديك العملية دايل ما كان 
سابقا منشيو فيه، وهاد الشي ماشي هو احلل، واحنا السيد وزير 
املالية، أنتم جيتو من واحد القطاع اللي هو قطاع حساس، هو 

ل الشارع ألنه العملية كاملة اشنو اللي كاحيس بذاك النبض داي
فيها، فيها بطالة كبرية، فيها نسبة الشباب اللي هو كبري عاطل، 
هو اللي يف أمس احلاجة، كيفاش ميكن لنا اليوم نتفداو هاد 
الشي؟ إيال ما انضش القطاع اخلاص واشتغل، ايال ما كانش 
آللة اهناك ذكاء يف التسيري دايل اآللة دايل احلكومة ويف دايل 

اإلدارية، اليوم هداك النسيج اإلقتصادي أان غنبلكم، نبلغك السيد 
الوزير على أنه اليوم كاين حالة دايل أزمة عند القطاع اإلقتصادي، 

يهربو وراه ك راه الناس ما غيستثمروش،االقتصادي عند النسيج 
فلوسهم من األبناك، وشوف املؤشرات اللي كاينة داخل األبناك 

األخبار، ما غيمكن شي هاذ الضغط اجلبائي اللي يعطيوك 
غاديني به اليوم حيل املشكل، راه ما غيمكناش خنلقو فرص الشغل 
إيال ما عندان شي استثمارات، والناس ما بقى حد بغى يستثمر، 
 وبغيناك تعطينا بعض املعطيات يف اجللسات املقبلة قل لينا شحال

خرجات، وعالش  دايل الفلوس عواتين هترابت من املغرب،

خرجات؟ كاينة أزمة ثقة بني املواطن واملؤسسات دايل الدولة،  
كاينة أزمة الثقة ابلنسيج اإلقتصادي وبني اإلدارة املغربية، عالش؟ 
هذا سؤال كيخصكم تطرحوه على أنفسكم اليوم، ألنكم قلتها 
ليكم يف جلنة مراقبة املالية اللي كنا كناقشو، قلنا أبن هذوك اللي  

دايل احلساابت البنكية دايل املقاوالت،  compte و منكتهز 
هذا راه ما بغيتش نقول أنكم، على أي حال راكم كتخذو، راه  
 كل مقاولة عندها واحد اإلسرتاتيجية وعندها واحد

planning    دايهلا كتهرسوه ليها، راه الناس اللي كيستثمرو
كيخصكم اتخذوها بعني اإلعتبار، كيخصكم تكونو اليد 

ساعدة واملؤطرة دايل املقاولة، ما تكونوش اليد اللي كتهرسها، امل
وحىت الطموح دايهلا كتهرسو، فما ابلك ابإلستثمار اللي غادي 
جيينا من برا؟ راه ما غيجيوش عندان الناس، إذن بل على املستوى 
اإلقتصادي كاين هناك تسجيل انكماش يف القيمة املضافة على 

اعات، ضعف القطاعات غري الفالحة، استمرار ضعف القط
الفالحية، هذا ضعيف لقطاع البناء واألشغال العمومية والصناعة 

(، وصلت 4,8-اإلستخراجية، صايف الصادرات يف منو سليب )
،  %14,8مديونية اخلزينة منحاها التصاعدي لتصل لتصل إىل 

من الناتج الداخلي  %8,0كذلك عجز احلساب اجلاري من 
، على املستوى 8101ف 4,4إىل  8101اإلمجايل ف

اإلجتماعي كذلك، اخنفاض معدل نشاط السكان البالغني سن 
أزيد من ثلثي العاطلني عن العمل هم عاطلون  %41,4التشغيل 

أكثر من سنة، وقد وصلت هاذ البطالة لإلرتفاع يف صفوف 
، %81الشباب، بلغت نسبة البطالة عند خرجيي التعليم اجلامعي 

يوم إىل  818111يوم،  818ضراابت ارتفاع عدد أايم اإل
واليوم عاواتين احلوار اإلجتماعي  %21بزايدة بلغت  488214

 ..ها هو عاوتين فشل، إذن اآلفاق ليست

 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس
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 :النائب السيد رشيد العبدي

ما ميكن ليناش نكونو فرحانني هلاذ الوضع هذا، سوف أختم، 
 .ون، وشكرا السيد الرئيسوسوف ال نصوت على هاذ القان

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد الرئيس، تفضل نقطة نظام، السيد الرئيس، تفضل

 :النائب السيد ادريس صقلي عدوي )نقطة نظام(

ال هو يف ما خيص التقرير أو مشروع قانون دايل التصفية دايل 
، توصل به جملس النواب وهذا أوردانه يف التقرير 8101سنة 

يعين يف هناية  8102مارس  31ة يف ورقة تقنية يف دايل اللجن
 الربع األول من السنة الثانية اليت تلي تنفيذ امليزانية، وأحيل على

، طبعا اللجنة ال ميكن أن تربمج هذا 8102أبريل  01اللجنة يف 
املشروع القانون حىت تتوصل بتقرير اجمللس األعلى للحساابت 

، أي هناية الدورة الربيعية، 8102يوليوز  81الذي توصلنا به يف 
أكتوبر  83فبالتايل برجمناه كلجنة يف بداية هاذ الدورة وابلضبط يف 

، احلكومة احرتمت املقتضى دايل الدستور ودايل القانون 8102
 .التنظيمي للمالية اإلنصاف

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس ابسم فرق املعارضة تفضل

 :السيد رشيد العبدي )نقطة نظام(النائب 

أان غري مالحظة ابلنسبة للسيد الرئيس ال أقل وال أكثر، هي 
مسطرية دايل النظام الداخلي مالحظة على أنه تكلم اجمللس ابسم 
احلكومة، احلكومة عندها اللسان دايهلا وكاين الوزير اللي حاضر 

د الرئيس السياليوم معنا ميكن لو اليوم يقول لنا التواريخ كاملة، 
والزميل رئيسي يف اللجنة أشكرك على التوضيح ولكن كان بودي 

 .أن يتكلم السيد الوزير

 :السيد الرئيس

املسطرة سي العبدي كما تعلم جيدا املسطرة ال تسمح بتدخل 
الوزير طبقا ملا اتفقنا عليه، هذا هو الواقع أما اللي تنسجل إيال 

ريع هناك اهتمام متزايد ملشا امسحتو السيدات والسادة النواب أبن
القوانني املتعلقة بتصفية امليزانيات، وهادي حلظة مهمة جدا ومن 
املهام دايل اجمللس يف هذا السياق أن يراقب من هاد املنظور ما 
تقوم به احلكومة و بدون شك أن التوضيحات اللي استمعنا إليها 
واالهتمام من طرف السيدات والسادة النواب غادي أكد 
مستقبال إعطاء أمهية أكرب لكل املشاريع القوانني املتعلقة 
ابلتصفية، شكرا لكم مجيعا، منر إىل عملية التصويت على مشروع 

 .81.02قانون التصفية رقم 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0أعرض املادة 

 111 املوافقون:

 56 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 .كما صادقت عليها اللجنةللتصويت   8أعرض املادة 

 111 املوافقون:

 56 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 3أعرض املادة 

 111 املوافقون:

 56 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 
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 111 املوافقون:

 56 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 111 املوافقون:

 56 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 111 املوافقون:

 56 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 111 املوافقون:

 56 ن:املعارضو 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 111 املوافقون:

 56 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 111 املوافقون:

 56 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01أعرض املادة 

 111 املوافقون:

 56 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة

 112 املوافقون:

 58 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

صادق جملس النواب على مشروع قانون التصفية رقم 
 .2116املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية  26.18

بتغيري  28.08للسيد الوزير، منر اآلن إىل مشروع قانون رقم شكرا 
املتعلق مبدونة التجارة يف قراءة اثنية  01.81وتتميم القانون رقم 

يتعلق إبحداث املقاوالت  22.08له، مث مشروع قانون رقم 
 .ربطريقة إلكرتونية ومواكبتها يف قراءة اثنية له، الكلمة للسيد الوزي

 ، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومةالسيد مصطفى اخللفي
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة 

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة  عن
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني،

 السيد رئيس اجمللس احملرتم،

 النواب احملرتمون، السيدات والسادة
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يشرفين أن أعرض على جملسكم املوقر بعد قراءة اثنية اإلطار 
القانوين املتعلق مبشروع إحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية والذي 
يهم ابلدرجة األوىل تقليص آجال وكلفة إحداث املقاوالت، وكذا 
تطوير وتشجيع وإنعاش اإلستثمار الوطين واألجنيب، يندرج هذا 

، ضمن عمل أو برانمج اشتغال اللجنة املشروع ضمن عمل اللجنة
، حي  مت 8102-8108الوطنية ملناخ األعمال برسم سنة 

إعداد ترسانة قانونية من أجل املالءمة مع املمارسات الدولية يف 
ما خيص إحداث املقاوالت، تعزيز تنافسية املقاوالت املغربية، 

ولية دحتسني مناخ األعمال، حتسني متوقع املغرب يف التصنيفات ال
ال سيما يف تقرير دون بيزنس الذي يصدر عن البنك الدويل، هذا 

سنوات  2واحد العمل مهم إنطلق على األقل هاذي واحد 
كان   8108وحتققات فيه نتائج، ألن الرتتيب دايل املغرب ف

، ولكن أهم إاجاز كيما جا فهاذ التقدمي 11داب اآلن الرتبة  84
كنسمعو، فاش كنشوفو وهو جذب اإلستثمار األجنيب، فاش  

احلصيلة دايل املداخيل داإلستثمار األجنيب اللي كيعلن عليها 
مكتب الصرف كنوقفو فعال على اجلاذبية دايل بالدان من 

مليار درهم دايل  811: 8102إىل غاية أكتوبر  8108
املداخيل داإلستثمارات األجنبية داملغرب، ماشي غري ضوبل 

املاضية بل أكثر، هذا معطى أول، ابملقارنة مع السنوات اخلمس 
ابملقارنة مع  8102وهاذ السنة ابملقارنة مع السنة املاضية أكتوبر

، املداخيل دايل اإلستثمار األجنيب إرتفعت 8108أكتوبر 
، وصلنا لرقم غري مسبوق فهاذ العشر سنوات األخرية %40ب

مليار درهم أجنيب، هاذ الناس كيجيو ألن مناخ  38اللي هو 
ال كيتحسن، كاين إجراءات قانونية كتدار، ويف نفس األعم

مليار دايل  88الوقت املغاربة املسامهة اإلبرائية أدت إىل أن 
الدرهم اللي كانت خارج املغرب تسجلت، وأعطات مداخيل 

داملليار دايل الدرهم،  8لصندوق التماسك اإلجتماعي دايل 
 88دخلو  غاربةالسيد النائب احملرتم اللي طرحيت هاذ السؤال، امل

داملليار  8مليار درهم اللي كانت برا أو سجلوها، دخلو للخزينة 
 811دايل الدرهم هبا الدعم األرامل والدعم دايل تيسري وغريو، و

مليار درهم دايل اإلستثمارات األجنبية دخالت لبالدان من يناير 
حبسب األرقام الرمسية ملكتب الصرف،  8102أكتوبر  8108

نتاج ماذا؟ نتاج واحد العمل مجاعي ألنه هنار بدات هاذ األمر 
الفكرة دايل تكون واحد اللجنة وتوضع اإلجراءات القانون اللي 

غادين خطوات وهلل احلمد، اليوم  واحنا 8101خاصها تصلح يف 
القاضي  03.88اللي هو تسميم القانون  28.08القانون األول 

ادق عليه التجارية، صإبنشاء املكتب املغريب للملكية الصناعية و 
قوانني، مها اللي   8، بقاو لنا 8102يوليوز  84جملس النواب يف 

كيتعرضو اآلن على اجمللس يف إطار قراءة اثنية، األول يهم إحداث 
 22.08املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها. مشروع قانون 

. اهلدف 28.08وحيمل رقم 01.81والثاين يغريمدونة التجارة 
روع األول هو إحداث منصة إلكرتونية يطلق عليها املنصة د املش

 اإللكرتونية إلحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها، ويتوىل
املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية تدبريها واستغالهلا 
ومسك قاعدة املعطيات املتعلقة هبا حلساب الدولة، هذا املشروع 

املستشارين وأدخل بعض التعديالت األول، عرض على جملس 
، وعند القراءة الثانية تقدمت احلكومة 1و  8على املادتني 

بتوضيحات يف صلب موضوع هذا املشروع، القراءة الثانية هنا 
مبجلس النواب، ال سيما بعض األمور اليت طرحت إلعادة صياغة 

 8بغاية حتقيق اإلنسجام، وهنا فإن املادة  1و8هاتني املادتني 
اليت تنص على أنه تباشر وجواب عرب املنصة اإللكرتونية مجيع 
اإلجراءات القانونية إلحداث املقاوالت، والتقييدات الالحقة 
املتعلقة هبا يف السجل التجاري، وقد متت املصادقة ابإلمجاع على 
مشروع هذا القانون من طرف جلنة القطاعات اإلنتاجية مبجلس 

 .النواب
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والذي يعدل مدونة التجارة فيتضمن جزئني:  أما املشروع الثاين
جزء متعلق ابلسجل التجاري اإللكرتوين وجزء متعلق ابلتوطني 
فيما خيص األول، فيهم إحداث سجل جتاري إلكرتوين حيل حمل 
السجل التجاري الورق، ومن شأن هذه املقتضيات أن تسهل 
طريقة إحداث املقاوالت وختفيف العبء على أصحاهبا، فيما 

ص مباشرة املساطر واإلجراءات، وهذا واحد الشي مهم، بالدان خي
 41.111وصلت ملعدل دايل أزيد من  8108و  8101ف 

 ..، هذا املعدل اللي8108و 8101مقاولة حتدث سنواي، يف 

فيما خيص التوطني، يهدف هذا املشروع إىل تغطية الفراغ 
 تالتشريعي احلاصل يف جمال التوطني، خاصة يف ظل التوجها

الواضحة اليت عربت عليها الدولة يف جمال ما يهم القوانني املنظمة 
للميدان التجاري واملايل، وبعد عرض هذا املشروع يف جملس 
املستشارين، أدخلت تعديالت، خاصة ما يتعلق ابلسجل 
التجاري اإللكرتوين، يف القراءة الثانية تقدمت احلكومة 

دم تسجيل التاجر على ع 32بتوضيحات خاصة ما يهم املادة 
ابلسجل التجاري اإللكرتوين إىل بناء على طلبه، أو طلب وكيله 
الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجواب هبذا الطلب، وأيضا ما 

اليت تنص على إلزام األشخاص الطبيعيني  41و  48يهم املادتني 
التجار والشركات التجارية ابلقيام بتصرحيات التسجيل يف السجل 

 ري عرب املنصة إلكرتونية احملدثة، وقد متت املصادقة ابإلمجاعالتجا
 .أيضا، على مشروع هذا القانون

ختاما أغتنم هذه الفرصة، نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة 
واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي، ألتقدم خبالص الشكر ألعضاء 
 جلنة القطاعات اإلنتاجية على التجاوب مع هذين املشروعني
واقرتاحاهتم البناءة، اليت سامهت يف إغنائهما وإثرائهما، راجيا أن 
يناال رضا اجلميع كما كان األمر عليه داخل اللجنة، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 

 :السيد الرئيس

السيد املقرر السيد النائب  شكرا للسيد الوزير. وأشكر كذلك
ة القطاعات اإلنتاجية، منر اآلن إىل عمليحممد احلارثي، مقرر جلنة 

اليت  0ونبدأ ابملادة  28.08التصويت على مشروع القانون رقم 
 :تتضمن عددا من املواد، ونعرضها للتصويت تباعا

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 32أعرض املادة 

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 48أعرض املادة 

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 41املادة أعرض 

أعرض للتصويت املادة األوىل برمتها من القانون كما صادقت 
 اإلمجاع :عليها اللجنة

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية له، كما 
 اإلمجاع :صادقت عليه اللجنة

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم 
املتعلق مبدونة  15.95بتغيري وتتميم القانون رقم  89.17

 .التجارة يف قراءة اثنية له

منر اآلن، السيدات والسادة النواب إىل عملية التصويت على 
 ؛22.08مشروع القانون رقم

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 اإلمجاع :ةللتصويت كما صادقت عليها اللجن 3أعرض املادة 

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 08أعرض املادة 

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية له كما 
 اإلمجاع :صادقت عليها اللجنة
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صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم 
تعلق إبحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية ي 88.17

 .ومبواكبتها، ومواكبتها، عفوا، يف قراءة اثنية له

يتعلق بتنظيم مهنة وكيل  00.01منر إىل مشروع قانون رقم 
 .األسفار يف قراءة اثنية له، الكلمة للسيد الوزير

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :صاد االجتماعيالتقليدية واالقت

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

شرف كبري أن أتقدم أمامكم هبذا املشروع املتعلق بتنظيم مهنة 
وكيل األسفار كما وافقت عليه جلنة القطاعات اإلنتاجية، ويف 

جنة، اللي اللما نشكر وننوه ابلعمل اللي قامت هبا  البداية ال بد
قاموا به أعضاء اللجنة يف جتويد وتوضيح هاد املشروع دايل 
القانون. مما يدل على اإلهتمام الكبري اللي كيعطيوه هلاد املهنة 

 .املهمة واللي كيعطيوه هلاد القطاع دايل السياحة بصفة عامة

يعترب هذا القطاع دايل توزيع األسفار حلقة أساسية يف القيم 
السياحية، مما يستوجب النهوض به والعمل على تطويره. ويهدف 
هذا املشروع إىل جعل قطاع توزيع األصفار أكثر ديناميكية 
وإستجابة للمتطلبات املتزايدة، حي  أصبح هذا القطاع خيضع 

ادات ح أوال، وكذلك لتطورعإىل حتوالت متعددة لتزايد عدد السيا 
اإلستهالك وشراء األسفار، وظهور فاعلني جدد، وتطور السياحة 
اإللكرتونية، واستخدام لتقنيات التواصل اجلديدة، واليت تشكل  
كله التوجهات نوعية، وابلتايل أصبحت قوانني التوزيع التقليدي 
 .حتتاج.. قنوات التوزيع التقليدي حتتاج إىل خطط عمل جديدة

وعيا هبذه الرهاانت، خصصت الوزارة ورشا مهما لتحيني القانون و 
املتعلق ابلنظام األساسي لوكاالت األسفار، لتوفري نظام لتوزيع 
األسفار يكون شامال، سلسا مران وآمنا لتحقيق هذه األهداف، 
وابلتشاور مع املهنيني ، مت اعتماد مجلة من اإلصالحات تشمل 

 :ما يلي

خصة وكالء األسفار وفقا لنوع األنشطة وضع نظام لتدرج ر   .0
 .واملسؤولية

 .إدماج إجراءات البيع عرب اإلنرتنيت وكذلك البيع عن بعد .8
 .األسفار ملهنة وكيل حتسني شروط الولوج .3
 .حتسني وتبسيط شروط تدبري نشاط وكيل األسفار .4
 .ارنشاط وكيل األسف املالءمة مع القوانني ذات التأثري على .1

 على اهتمامكم وعلى اإلهتمام الذي تعطيه هلاديف اخلتام أشكركم 
 .القطاع دايل السياحة، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، وأشكر بطبيعة احلال السيد املقرر، السيد 
 :النائب خليل تيكوكني. منر إىل عملية التصويت

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 3 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد
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 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 34 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 عارضون: ال أحدامل

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 31 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية له كما 
 :صادقت عليها اللجنة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم 
يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار يف قراءة اثنية  11.16

 .شكرا للسيد الوزير له،

إبحداث الوكالة  42.08منر اآلن إىل مناقشة مشروع القانون رقم 
 .الوطنية للتجهيزات العامة، الكلمة للسيد الوزير

القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عبد 
 :واملاء

 .بسم هللا الرمحان الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 ،السيد الرئيس

الذي  42.08يسعدين أن أعرض على اجمللس املوقر مشروع قانون
 ..يتعلق إبحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، الذي نوقش

 :السيد الرئيس

 شوية داإلنصات من فضلكم، شوية اإلنصات

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 
 :واملاء

اللجنة أود فقط أن أذكر أبمهية إحداث هاد الوكالة الوطنية، 
ابعتبار أن مديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز النقل 
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واللوجستيك واملاء قامت خالل السنوات األخرية ابإلشراف 
املنتدب على إاجاز مشاريع كربى مربجمة يف إطار سياسة احلكومة 

اث من جتماعية، وكذا تثمني الرت يف جمال التنمية اإلقتصادية واإل
املباين اإلدارية للدولة، وتتدخل مديرية التجهيزات العامة بصفتها 

قطاعا يضم عدة  11صاحبة مشروع منتدب لفائدة حوايل 
وزارات ومؤسسات عمومية وكذا اجلمعيات ذات منفعة عامة،  
كما تقدم املديرية املساعدة التقنية لبعض اجلماعات احمللية اليت 

رغب يف ذلك وابلرغم من ارتفاع مؤشر معامالت املشاريع ت
مليار دايل  08.8املفوضة إىل مديرية التجهيزات العامة الذي بلغ 

، 8108مليار سنة  3.1مقارنة مع  8102الدرهم برسم سنة 
فإن هامش التطور يف قادم السنوات يبقى مهما ابلنظر 

ة العمومي لإلستثمارات املربجمة من قبل الدولة واملؤسسات
 واجلماعات احمللية وإسرتاتيجية املديرية الرامية إىل الوفاء إىل الشركاء
احلاليني والبح  عن شركاء جدد، وعلى هاد األساس تقدمت 
وزارة التجهيز والنقل هبذا املشروع دايل القانون الذي لقي 
استحساان من طرف السيدات والسادة النواب، ومت التصويت 

خل اللجنة، ونقدمه، السيد الرئيس، بني يديكم عليه ابإلمجاع دا
 .يف هذه اجللسة املوقرة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، وأشكر السيد مقرر جلنة البنيات األساسية 
والطاقة واملعادن السيد حسن احلارس، أفتح ابب املناقشة إبعطاء 

 .تنميةق العدالة والالكلمة للسيد النائب حسن احلارس ابسم فري

 :النائب السيد حسن احلارس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتدخل، إبسم فريق العدالة والتنمية، ملناقشة مشروع 
يقضي إبحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات  08.42قانون رقم 

العامة، الذي مت تقدميه أمام جلنة البنيات األساسية والطاقة 
، كما مت يف 8102-4-01واملعادن والبيئة مبجلس النواب يوم 
الة قضي إبحداث نفس الوكنفس اجللسة تقدمي مقرتح قانون ي

تقدم به فريق العدالة والتنمية، وبعد مناقشة املقرتح ومشروع 
القانون ونظرا لوحدة املوضوع بينهما، اكتفينا ابإلحتفاظ مبشروع 
القانون الذي مت التصويت عليه ابإلمجاع داخل اللجنة، بعد 
 التفاعل اإلجيايب للسيد الوزير مع تعديالت الفرق، وأييت مشروع

عامة للتطور الذي عرفته مديرية التجهيزات ال القانون هذا كتتويج
بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ابإلضافة إىل الرتاكم 
ها والتجربة واخلربات اليت تتوفر عليها هذه املديرية واليت تفتقد

العديد من القطاعات يف جمال البناء هاته القطاعات اليت أاجزت 
ق ببناء مرافقها على حساب املهام األصيلة هلذه مشاريع تتعل

القطاعات، والشاهد على أمهية مدير التجهيزات العامة واليت 
ستشكل نواة هلذه الوكالة موضوع املشروع الذي حنن بصدد 
التصويت عليه هي املشاريع الكربى اليت أاجزهتا كصاحبة مشروع 

ضية العب الرايمنتدبة لفائدة عدد من القطاعات وأذكر منها: امل
الكربى بكل من الرابط وفاس وطنجة ومراكش وأكادير واملركزين 
االستشفائيني اجلامعيني ملدينة فاس ومراكش ومقر جملس 
املستشارين ومتحف حممد السادس للفن احلدي  واملعاصر 
ابلرابط ومقر وزارة اخلارجية والعديد من املشاريع الكربى ابإلضافة 

روع يف إطار الربامج اإلجتماعية وأكثر من إىل أكثر من ألفني مش
ألف بناء إدارية، كما أن هذه املديرية اطلعت مبهام تطوير التنميط 
والتقنني التقين يف جمال البناء والتجهيزات العامة، اليوم وبعد 
التجربة الطويلة وحىت تستمر هذه املديرية يف آداء أدوارها على 

ارها املؤسسايت مع حميطها أحسن الظروف أصبح لزاما مالءمة إط
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اخلارجي الشيء الذي سيمكنها من إاجاز املشاريع ابجلودة الالزمة 
وأبقل تكلفة ويف اآلجال احملددة مع استحضار واحرتام مبدأ 

 . احلكامة اجليدة

ويف إطار التشريع املقارن، وجدان أن العديد من الدول توجهت 
ري ية للدولة لتدبإىل إنشاء وكاالت منفصلة عن املصاحل اإلدار 

مشاريع البناء العمومي ومن هذه الدول اجد فرنسا، الصني 
الشعبية، السينغال، البينني ومايل وبوركينافصو ولقد قطع هذا 
املشروع كل املراحل من إاجاز دراسة اجلدوى املالية اليت متت 
املصادقة عليها من طرف املصاحل املختصة لوزارة اإلقتصاد واملالية 

املشروع أمام جلنة البنيات األساسية، وستتخذ هذه  إىل عرض
الوكالة شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية تتمتع 
ابإلستقالل املايل تعمل حتت وصاية الدولة ويديرها جملس إدارة، 
وستناط هبا مهمة صاحب املشروع املنتدب فيما يتعلق إباجاز 

 اعات الرتابيةالتجهيزات العامة لفائدة إدارات الدولة واجلم
واملؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون 
العام واملقاوالت العمومية واهليئات املعرتف هلا بصفة املنفعة 
العامة، كما أن هذه الوكالة ستسعى إىل حتقيق األهداف التالية: 
توسيع جمال التدخل ليشمل أكرب عدد ممكن من أصحاب 

 مان احرتام آجال إاجاز وضبط التكاليفاملشاريع العموميني مع ض
والرفع من مستوى اجلودة؛ ختفيف العبء على اإلدارات 
واملؤسسات العمومية لرتكيز إهتمامها وعملها عن املهام األساسية 
املنوطة هبا، ستمكن ابخلصوص من تتبع إاجاز مشاريع مبناطق 

كن مانئية أوصعبة الولوج إنسجاما مع مشروع اجلهوية املوسعة ست
من تغطية نفقات التسيري تدرجييا مبداخيلها خالف الوضعية 
، احلالية اليت تتحمل فيها امليزانية العامة للدولة جمموع هذه النفقات
ستحل هذه الوكالة حمل مديرية التجهيزات العامة اليت ستحدف 
آنذاك من هيكلة اإلدارة، وابلتايل فإحداثها لن يشكل عبئا إضافيا 

لعامة، ستتوفر على وسائل تدبري أكثر استقاللية على املالية ا

ومرونة تتالءم وحجم تطلعات أصحاب املشاريع العموميني، 
ستتمكن من دعم الكفاءات التقنية وتشجيع التعاون التقين مع 
دول أخرى مما سيخول الوكالة تبادل التجارب واخلربات وإمكانية 

الوزارة مبهمتها  ظتتبع إاجاز مشاريع على املستوى الدويل، وستحتف
زات السيادية واملتمثلة يف حتديد اإلسرتاتيجية العامة يف جمال التجهي

 ..العامة وكذا التنظيم التقين و

وإذ نثمن يف فريق العدالة والتنمية مقتضيات هذا املشروع البد أن 
 :نؤكد على املالحظة التالية

واجلماعات دعوة القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية  -
الرتابية الرتابية إىل تشجيع هذه الوكالة ومتكينها من إاجاز 

 مشاريعها؛

اش يف املشاريع املنجزة وإنع تشجيع إستعمال املواد احمللية -
 إستعماهلا وتثمني نتائج البحوث والتجارب املنجزة يف هذا اإلطار؛

  تدعيم القدرات يف اجملاالت املتعلقة مبهام الوكالة، وال
تدبري مشاريع التجهيزات العام وحتديد كيفية إعداد الربامج  سيما

تها وكذلك طرق حتديد تكلف  املتعهدة هبا، املعمارية والتقنية
 التقديرية؛

  تقدمي اقرتاحات إىل احلكومة يف شأن املعايري التقنية
 الكفيلة بتطوير اجلودة وضمان السالمة يف البناايت العمومية؛

 ية النصوص التشريعية والتنظيم إبداء الرأي يف مشاريع
 ذات الصلة مبجال اختصاصاهتا؛

 ة املسامهة يف تطوير اخلربة يف اجملال البناء والربجمة املعماري
 والتقنية؛
  املسامهة يف تشجيع ودعم البح  العلمي والتقين يف جمال

 البناء واألشغال العمومية؛
 اإلستمرار يف املساعدة التقنية للجماعات الرتابية؛ 
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 ثمني املوارد البشرية تكوينا وحتفيزا مع االنفتاح على ت
 استقطاب الكفاءات يف اجملال؛

 وأخريا تثمني ودعم احملافظة على الرتاث املغريب العريق يف 
 .جمال املعمار؛ وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب؛ الكلمة اآلن ابسم فريق األصالة واملعاصرة 
 .أمحد شوكيللسيد النائب 

 :النائب السيد أمحد شوكي

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

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،

 النواب،السيدات والسادة 

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة للمسامهة 
ة ث الوكالة الوطنييف مناقشة مشروع القانون املتعلق إبحدا

للتجهيزات العامة، وأابدر السيد الوزير، أبن إحداث هذه الوكالة 
أمر جاء متأخرا يف نظران، ذلكم أهنا منتوج كان انضجا منذ زمن 
يف مديرية التجهيزات العامة؛ فقد مت رصد هذه املديرية على 
أشغال البنيات العمومية الكربى، وراكمت جتارب ومهارات، 

لها أطر وكفاءات، واكتملت هلا املقرات يف املركز ويف وتكون داخ
خمتلف اجلهات واألقاليم، ومل تكن تنتظر غري هذا املشروع لتنال 
استقالهلا كمؤسسة عمومية، استقالال مصحواب هبؤالء األطر، 
وهذه املقرات، وتلكم والتجارب واملهارات، مل تدفع مقابل ذلك 

وع أمال يف أن تكون أي عوض؛ ومع ذلك صفقنا هلذا املشر 
الوكالة اجلديدة مدرسة ترفع من مستوى وجودة البناء يف بالدان، 
مدرسة تطور البناء وحتفظ طابعه املغريب األصيل، وتسهر وعلى 

تشييد منشآت عمومية تفتخر به األجيال القادمة؛ مدرسة تطور 
قدرات تبدع وتنافس يف هذا اجملال، وغري ذلك تريح خمتلف 

عمومية وتتحمل بدهلا مسؤولية البناء لتتفرغ هذه القطاعات ال
القطاعات ملهماهتا األساسية؛ نريدها السيد الوزير مؤسسة حتفز 
 القطاع اخلاص، وترقى به إىل اخللق واإلبداع، ال أن تكون منافسا
له خوفا من السقوط يف تنافس غري متكافئ، هبذه النظرة السيد 

جتد  املشروع وكلنا أمل أن الوزير سامهنا يف تعديل وجتويد نص
اجلماعات الرتابية الفقرية لدى الوكالة دعما ومساندة كما كان 
احلال مع مديرية التجهيزات العامة، كلنا أمل يف أن تعمل الوكالة 
على توسيع دائرة إشراك مجيع املهتمني هبدف البح  عن 

سيد لاخلصوصيات اليت تغين تراثنا يف البناء واملعمار، هبذه الروح ا
الوزير، السيد الرئيس كذلك صوتنا داخل اللجنة لفائدة املشروع 

 .وكذلك نفعل اليوم يف هذه اجللسة العامة، والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب املرابط السوسي إبسم 
 .فريق التجمع الدستوري

 :املرابط السوسي لنائب السيد أمحدا

 السيد الرئيس،شكرا 

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة السالم على أشر  املرسلني 
 وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدان الوزيرين احملرتمني،

 أخوايت، إخواين النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري وذلك من 
إلحداث الوكالة الوطنية  08.42ن رقم أجل مناقشة مشروع قانو 
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التجهيزات العامة، الذي يرمي إىل حتويل اإلطار املؤسسايت ملديرية 
التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل إىل وكالة وطنية 
على شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية تتمتع 

ها جملس ر ابالستقالل املايل، حي  تعمل على وصاية الدولة ويدي
 .اإلدارة

 السيد الرئيس،

 إخواين أخوايت،

 احلضور الكرمي،

إن هذا املشروع اجلديد واملعروض على جملسنا املوقر أجل املصادقة 
، 0821أييت بعد مسار طويل ملديرية التجهيزات العامة منذ سنة 

مث إحداث مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املسمى مديرية 
، وإطالق وتنفيذ ميزانية الدولة 8112سنة التجهيزات العامة 

املسري بصفة مستقلة والذي جعلها وتبثها الساهرة واملشرفة على 
 تنفيذ املشاريع العمومية املفوضة إىل وزارة التجهيز والنقل، وتتبع
دراسات والتنسيق وفحص املشاريع وتقدمي وهتييء ملفات 

قبة األشغال مرااالستشارة وإبرام وتدبري الصفقات وكذلك تتبع و 
 .إىل حني تسليم املنشآت

 السيد الرئيس،

أييت هذا املشروع القانون، أيضا يف سياق خاص وهذا ما برز 
خالل املناقشة العامة والتفصيلية داخل اللجنة املختصة واليت 
أكدت وأكدان حنن معها على الكفاءة واجلودة واحلكامة والتتبع 

لى العامة على املشاريع وعواإلشراف من طرف مديرية التجهيزات 
بناايت مرافق الدولة اليت أشرفت عليها، حي  أابنت عن كفاءة 
وحنكة يف تدبري مهامها املتعلقة ابملشاريع، وهذا ما تشهد عليه 
ات البناايت واملرافق املشيدة اليوم واليت تكلفت هبا مديرية التجهيز 

طيات فقد العامة، كما أنه ومن املالحظ خالل ما قدم لنا من مع

الحظنا املهنية العالية واالحرتام التام ملا مت وضعه حتت إشراف 
 املديرية العامة للتجهيزات يف إطار منهجية عملها؛

إخراج وإاجاز املشاريع انطالقا من إبرام الصفقات اخلاصة  -
ابألشغال، وإدارة الورش ومراقبة األشغال واحرتام اجلدولة الزمنية 

ورش إىل حني التسليم النهائي للمشروع، وهذا احملددة من بداية ال
الذي أكد أيضا على  42.08 ما جاء به مشروع القانون رقم

أمهية هاته الوكالة يف حل العديد من اإلشكاليات املطروحة يف 
موضوع التجهيزات العامة، يف مقابل أتكده وترسيخه ملبدأ 
ن عاحلكامة يف التدبري عرب النص على ختفيف العبء والضغط 

 القطاعات واملؤسسات العمومية من أجل منحها الوقت والزمن
الكايف للرتكيز على اختصاصاهتا ومهامها األساسية املنوطة هبا، 
وكذا احلد من تداخل اإلختصاصات وعقلنة وترشيد اهلياكل 
اإلدارية كما أنه يف نظر فريقنا، من شأن إحداث هاته الوكالة، 

د لية التجهيزات العامة، وتشييضمان حكامة وجودة عالية يف عم
إنشاء املرافق وضمان احلد من التالعبات اليت تعرفها عملية إنشاء 

 .البنيات وغريها من املشاريع

 السيد الرئيس،

 أخوايت وإخواين واحلضور الكرمي،

حنن يف فريق التجمع الدستوري واعون أبمهية إحداث هاته الوكالة، 
مشاريع  يف جمال اإلشراف على واليت ستشكل ال حمالة طفرة كبرية

بناء املؤسسات واملنشآت العمومية، خصوصا بعد دراسة اجلدولة 
املالية املقدمة يف هذا الشأن واليت صادقت عليها املصاحل املختصة 
لوزارة اإلقتصاد واملالية، واليت أكدت على اجاعة هذا املشروع 

يض الدعم تخفاعتبارا لعدة نتائج متوخاة من إنشاء هاته الوكالة ك
املايل للدولة تدرجييا، وأيضا ما ستعود به على مستوى العائدات 
املرتتبة عن خدمات اإلشراف املنتدب على مشاريع واليت ستمكن 

 .من تغطية نفقات الوكالة وحتدي  خدماهتا
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وهلذا فنحن يف فريقنا سنصوت ابإلجياب التام على هذا املشروع، 
م عليكم ورمحة هللا، وشكرا السيد والقانون املهم الواعد، والسال

 .الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب أمحد التومي إبسم 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، معذرة اإلسم اللي عندي 

 .دايل البارح، السيد النائب السي شباط

 :النائب السيد نوفل شباط

 .الرحيمبسم هللا الرمحن 

 السالم عليكم،

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يف 
مناقشة مشروع القانون املتعلق إبحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات 

يزات ة التجهالعامة، هذا املشروع الذي جاء من أجل حتويل مديري
العامة إىل وكالة مستقلة، وذلك هبدف اإلرتقاء هبا إىل مؤسسة 
عمومية تتوفر على اختصاصات واسعة يف عملها، وإضفاء نوع 
من االستقاللية يف تدبري األمور املرتبطة هبذا اجملال احليوي، الذي 
 ال ختفى أمهيته البالغة ابلنظر إىل املهام املوكولة إليه، مبا يف ذلك

ساسا إاجاز مشاريع البناء املعهود هبا إىل وزارة التجهيز والنقل، أ
من قبل وزارات أخرى، أو من قبل اجلماعات احمللية أو املؤسسات 
العمومية، وكذلك القيام بدراسات وإقرتاحات اإلصالحات 

خل يف املتعلقة ابلتشريع والتنظيم وحتديد املعايري ابجملاالت اليت تد

أجل عقلنة وترشيد اهلياكل اإلدارية اختصاصه، وذلك من 
 .وختفيف العبء على القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية

كما يراد هلذه الوكالة أبن تشكل أداة فاعلة حلكومة من أجل 
تطوير البنيات التحتية لبالدان وتثمني رصيدها اإلداري، ابإلضافة 
نها مإىل السهر على تدبري صيانة التجهيزات العامة بطلب 

اإلدارات واهليئات، من قبل إدارات الدولة واجلماعات الرتابية 
واملؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون 
العام واملقاوالت العمومية، واهليئات املعرتف هلا بصفة املنفعة 

 .العامة يف إطار تعاقدي

ترية و إن تغيري هذا اإلطار املؤسسايت جيب أن يشكل حمركا لتسريع 
اإلاجاز وإقرار معايري النجاعة والفعالية يف التدبري، وعلى أساس 
مبادئ احلكامة اجليدة ومقومات النزاهة والشفافية يف تدبري 
امللفات املعروضة على الوكالة، بعيدا عن احملسوبية والزبونية يف 
دراسة املشاريع وتقييم جدواها وإاجازاهتا وضمان احرتام القواعد 

املنظمة للصفقات العمومية، واحلد من التالعبات اليت  القانونية
ميكن أن تعرفها العمليات املنوطة ابلوكالة، وذلك من أجل تقوية 
مصداقية الفعل العمومي وممارسته لصاحل التنمية االقتصادية 

نة البنيات التحتية األساسية على أسس متي واإلجتماعية وتعزيز
 تسيء إستعمال املال العام بعيدا عن املمارسات املشينة اليت

 .وجعلها يف خدمة أغراض شخصية وإثراء هلذا املشروع

السيد الرئيس، يف هذا اإلطار تفاعل الفريق اإلستقاليل للوحدة 
والتعادلية إبجيابية مع مشروع القانون من أجل إغناء مقتضياته 
 وحتسينها وجتويدها مستحضرا يف مناذج الكثري من الدول اليت تعود

وكالة حمددة ابإلشراف على مجيع التجهيزات القطاعات  إىل
احلكومية وغريها، وذلك من أجل ختفيف العبء على القطاعات 
الوزارية لكي تتكلف فقط ابملهام الرئيسية املنوطة هبا، وابلتايل 
تعفى هذه األخرية من املهام اليت تستهلك الكثري من الوقت 

على  الفريق اإلستقاليلوالزمن اإلداري وبنفس احلرص فقد شدد 
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ضرورة الشروط القانونية واللوجيستيكية حىت تتمكن الوكالة من 
القيام ابملهام املنوطة هبا األمر الذي يستوجب ضمان التمويل 
الكايف من أجل ضمان الفعالية والنجاعة حىت يتسىن للوكالة أن 
تكمن اجلودة يف اخلدمات املقدمة للقطاعات احلكومية 

لعمومية يف اجملال املوكولة هلا، والسالم عليكم ورمحة واملؤسسات ا
 .هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم الفريق احلركي للسيد 
 .النائب عبد الرمحان العمري

 :النائب السيد عبد الرمحان العمري

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشر  املرسلني 
 ى آله وصحبه أمجعني،وعل

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي لإلدالء بوجهة نظران 
املتعلق إبحداث الوكالة  42.08وموقفنا من مشروع قانون رقم 

الوطنية للتجهيزات العامة، إن فريقنا ال ميكنه إال أن يثمن ويشجع 
هذه املبادرة التشريعية اهلامة، وذلك ابلنظر للتوسع اهلام والتنوع 

هام تقدمي املساعدة التقنية ألصحاب املشاريع العمومية، امللحوظ مل
فقد كانت هذه املهام موكولة إىل وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك مبوجب مرسوم لتطلع هبذه املهام الوكالة الوطنية 
مبوجب القانون، ونعتقد أبن هذه الوكالة سوف لن تنطلق من 

جهيز تابعة لوزارة التالعدم حي  أن مديرية التجهيزات العامة ال
راكمت العديد من التجارب واخلربات يف جمال إاجاز املشاريع 
 الكربى ذات الطابع التقين ابلنظر إىل خربة فرقها وأطرها وكفاءاهتا،

وابلنظر كذلك للمشاريع العمومية اليت تسهر على إاجازها وهي 
ن م فرصة كذلك للتنويه هبذه اخلربات الوطنية واملهارات املتمكنة

إاجاز املشاريع الكربى نضري املراكز اإلستشفائية والكليات 
واملركبات الرايضية واملقرات اإلدارية واملشاريع اإلجتماعية، وبدون 
شك فإن إحداث هذه الوكالة سوف ميكن هذه املهارات من 
تثمني خرباهتا ونقل هذه األخرية إىل اجلهة اجلديدة اليت ستنخرط 

ة قنية للمشاريع العمومية، نؤكد أن هذه الوكاليف جمال املساعدة الت
ستفتح اجملال ملتخرجني جدد من معاهد واملؤسسات العليا الوطنية 
ذات الصلة هبذا اجملال، بل إن هذه الوكالة اليت ستعتمد ابألساس 
عن اإلمكان البشري ميكنها أن تكون مزودة للخربة الوطنية، ال 

ع العديد اليت ترتبط بلدان م سيما يف إطار العالقات واإلتفاقيات
 .من الدول ومن ضمنها الدول اإلفريقية الصديقة

 السيد الرئيس احملرتم،

إن بالدان اليت اختارت هنجا صائبا يتمثل يف توطني اإلستثمارات 
اختارت كذلك اآللية الكفيلة إباجاز املشاريع املرتبطة  العمومية

جال لفة ويف اآلهبذه االستثمارات ابجلودة الالزمة وأبقل تك
ات احملددة، وابلتايل فإن هذه الوكالة هي مبثابة الرافعة لتطوير البني

 .التحتية للمملكة، وكذا تثمني ثراهتا اإلداري

ومن هذا املنطلق، فإننا نعترب يف الفريق احلركي أبن هذه املؤسسة 
العمومية ذات الشخصية املعنوية واملتمثلة من اإلستقالل املايل، 

تقييم فائدهتا وأمهيتها من زاوية االنتقال من إدارة إىل  ال ميكن
وكالة، بل نعترب أبن هلا بعدا أفقيا إسرتاتيجيا، وجمال اإلبداع 
ة واملبادرة واالستثمار يف الفكر املغريب اخلالق يف التدبري والصيان
وإعداد الربامج املعمارية والتقنية، وكذا تطوير اجلودة وضمان 

ة العمومية، عالوة على املسامهة يف تطوير اخلرب  السالمة للبناايت
 جمال البناء والربجمة املعمارية والتقنية، ابإلضافة إىل تشجيع البح 

 .العلمي يف جمايل البناء واألشغال العمومية
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إهنا يف احلقيقة آلية فعالة إلبراز وتسجيل مواهب اخللق واإلبتكار 
ة يف جمال ومقاربة وطني واإلجتهاد يف هذا اجملال املرتبط ابختيار

اإلستثمار العمومي، إن من حسنات هذه الوكالة كذلك مهمة 
صاحب املشروع أو صاحب املشروع املنتدب اليت ستناط هبا. 

ار تعاقدي املعهود هبا يف إط فيما يتعلق إباجاز التجهيزات العامة
من قبل إدارة الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات العمومية وكل 

اعتباري من أشخاص القانون العام، واملقاوالت العمومية  شخص
واهليئات املعرتف هلا بصفة املنفعة العامة، ونركز هنا على 
اجلماعات الرتابية، مطالبني مبد جسور واملمرات على خمتلف 
اجلماعات، ويف كل مناطق توطينها ملساعدهتا على إاجاز 

، وفق ساعدة التقنيةمشاريعها، على اعتبار أهنا االكثر حاجة للم
 .شروط ميسرة أتخذ بعني اإلعتبار إمكانياهتا

ويف هذا الصدد، نطالب أبن ينكب جملس إدارة هذه الوكالة يف 
حدود صالحيات املخولة له، على توسيع متثيليات هذه الوكالة 
على نطاق واسع واالنفتاح على خمتلف اجلماعات والتواصل معها 

 .يف أفق مساعدهتا

 ئيس احملرتم،السيد الر 

نتمىن أن تكون هذه الوكالة يف مستوى احلكامة املطلوبة، وأن 
تعطي قيمة مضافة يف جمال املساعدة التقنية ويف البناية والصيانة 
وستكون لنا فرصة ابلطبع كمراقبني لتقييم عمل هذه الوكالة بعد 
الشروع يف تنفيذ هاد القانون، وإىل ذلك احلني فإننا يف الفريق 

ي سنصوت لصاحله، متمنيني هلذه الوكالة كل النجاح يف احلرك
املهام اليت ستضطلع إليها، شكرا لكم على حسن انتباه والسالم 

 .عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيد النائب 
 .حممد أحويط

 :النائب السيد حممد أحويط

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 الرئيس، السيد

 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

شروع قانون م يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلشرتاكي ملناقشة
القاضي إبحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة   42.08رقم 

كإطار مؤسسايت يضطلع ابملهام اليت كانت موكولة ملديرية 
املاء، لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و التجهيز العامة التابعة 

مع توسيع جمال تدخلها ليشمل أكرب عدد ممكن من أصحاب 
 .املشاريع العموميني

ية إننا يف الفريق اإلشرتاكي، نعترب أن حتويل اإلطار املؤسسايت ملدير 
التجهيزات العامة وإحداث مؤسسة عمومية ذات شخصية تتمتع 

ات اليت وصاية الدولة وتستفيد من اخلرب ابإلستقالل املايل خاضعة ل
راكمتها مديرية التجهيزات العامة اليت ضاعفت رقم معامالهتا 

مليون درهم  1.3مخس مرات خالل الست سنوات األخرية من
من شأنه أن  8102مليون درهم سنة  8.08إىل  8108سنة 

يطور وحيسن اخلدمات اليت يقدمها هذا املرفق احليوي ويرسخ 
كامة اجليدة يف التدبري العمومي وخيفف العبء على مبادئ احل

خمتلف القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية لرتكز اهتماماهتا 
وعملها على املهام األساسية املنوطة هبا، ابإلضافة إىل أتهيل 
وتطوير البنيات التحتية الوطنية والبنيات العمومية، والشك كذلك 

يعطي للوكالة صالحيات السلطات أن هذا املشروع القانون الذي 
العمومية إسوة ببعض التجارب املقارنة للعديد من الدول اليت 
جلأت لوضع إطار خاص منفصل عن املصاحل اإلدارية يتوفر على 
وسائل تدبري أكثر استقاللية ويناط هلا مهام إاجاز التجهيزات 
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العامة لفائدة إدارات الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات 
العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام 
واملقاوالت العمومية واهليئات املعرتف هلا بصفة املنفعة العامة 
سيمكن من التتبع الدقيق إلاجاز خمتلف املشاريع خاصة ابملناطق 
النائية وصعبة الولوج مما سيمكن من إاجاز وتتبع هذه املشاريع 

ل التكاليف ويف اآلجال احملددة واألوراش ابجلودة الالزمة وأبق
لذلك، وتطوير التنظيم التقين والتكنولوجي يف ميدان البناء 

 .واملسامهة يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للبالد

ويف نفس السياق، البد كذلك من الوقوف عند أمهية إبداء رأي 
الوكالة يف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة 

اختصاصاهتا إذا طلبت احلكومة منها ذلك وإشراك الوكالة مبجال 
عن طريق تقدمي اقرتاحات هلذه األخرية يف شأن املعايري التقنية 
الكفيلة بتطوير اجلودة وضمان السالمة يف البنيات العمومية 
ية واملسامهة يف تطوير اخلربة يف جمال البناء والربجمة املعمارية والتقن

لعلمي والتقين، كما نسجل أمهية هذا وتشجيع ودعم البح  ا
النص التشريعي فيما يتعلق مبوضوع اجاعة التسيري حبي  إن 
إحداث هذه الوكالة سيخفف من العبء على ميزانية الدولة على 
اعتبار أنه سيتم حذف مديرية التجهيزات العامة من اهليكلة 
اإلدارية، كما سيتم تغطية نفقات التسيري من مداخيل الوكالة 

 .خالل السنوات القليلة املقبلة

السيد الرئيس، امسحوا يل أن أجدد التأكيد على ما سبق أن 
طرحناه بشأن ضرورة التسريع إبصدار النصوص التنظيمية الالزمة 
لضمان تنفيذ هذا القانون ويف أقرب اآلجال وتفاداي ألي أتخر 
قد يكون دون حتقيق األهداف اليت وضعت من أجلها، واعتبارا 

وننا يف الفريق اإلشرتاكي نرى أن هذا املشروع قانون الذي لك
حظي ابإلمجاع أعضاء اللجنة والذي استجابت احلكومة ألهم 
التعديالت اليت قدمت بشأنه خاصة تعديل املادة الرابعة املتعلقة 
 إبسناد إدارة الوكالة وتسيريها مبديرعام بدل مدير فقط اعتبارا للبعد

 ألمهيتها وأدوارها اإلسرتاتيجية، فإننا يفالوطين جملال تدخلها و 
الفريق اإلشرتاكي سنصوت على هذا املشروع القانون ابإلجياب، 

 . ورمحة هللا والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية 
 .الكلمة للسيد النائب مجال كرميي بنشقرون

 :ا كرميي بنشقرونالنائب السيد مج

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية
املتعلق إبحداث الوكالة  42.08يف إطار مناقشة مشروع قانون
ل املشروع الذي يهدف إىل حتويالوطنية للتجهيزات العامة وهو 

مديرية التجهيزات العامة التابعة للقطاع احلكومي املكلف 
ابلتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء إىل وكالة وطنية للتجهيزات 
العامة واعتمادها كذرع عملية جديد للدولة، بغية إاجاز املشاريع 
ه يف الكربى هذا التحويل وإن بدى يف ظاهره تقنيا فإننا نعترب 

اجملموعة النيابية ذا بعد جوهري وأساسي مرتبط ابلطلب املتزايد 
على إاجاز عدد من املشاريع والبنيات األساسية اخلاصة بقطاعات 
 حكومية خمتلفة، واملقرتن ابخلربة التقنية واجلودة الالزمة املطلوبة يف
جماالت البناء والبنيات التحتية الكربى خاصة ابلنسبة لبعض 

ت احليوية اإلسرتاتيجية كالصحة والتعليم والعدل وغريها، القطاعا
وهي املعايري اليت تتوفر لدى املديرية املعنية بفضل أطرها 
ومهندسيها وخربائها الذين يتولون اجلانب التقين ابملشاريع 
والبنيات التحتية الكربى وهي مناسبة ساحنة نتقدم هلم من خالهلا 
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ة الكبرية ة على كل اجملهودات املبذولاليوم ابلتحية اخلالصة والسابق
 .اليت يقومون هبا

وتكمن أمهية إحداث هذه الوكالة الوطنية اخلاصة ابلتجهيزات 
العامة بعقلنة وترشيد اهلياكل اإلدارية، وتفادي تداخل 
االختصاصات واالزدواجية ابخلدمات واملهام وتوفري مصاحل الدولة 

عات بء على القطاعالوة على كوهنا ستساهم يف ختفيف الع
احلكومية واملؤسسات العمومية، ذلك لرتكيز اهتمامها على املهام 

رتاكم األساسية املوكولة إليها وتطوير البنية التحتية ببالدان وترصيد ال
 الذي تعرفه اإلدارة املغربية ابلنظر إىل اخلربة الكبرية اليت أكدهتا

طنية ة الو املديرية املعنية بدون شك، واليت ستكون ابلوكال
للتجهيزات العامة القدرة الكبرية على املنافسة يف جمال إاجاز أوراش  
كربى واملشاريع العمومية والقدرة كذلك يف تنفيذ مهامها 
وإلتزاماهتا يف أفضل الظروف والوفاء مبسؤوليتها وفقا ملستلزمات 
ومعايري املشاريع الناجحة سواء من حي  اإلاجاز يف اآلجال 

ضبوطة يف تنفيذ اإللتزامات أو من حي  حتقيق املعقولة وامل
 .النجاعة والفعالية واجلودة املطلوبة

السيد الرئيس، إن إحداث وكالة وطنية خاصة ابلتجهيزات العامة 
أييت يف سياق املتغريات اليت تشهدها بالدان على مستوى تدبري 
املال العام والتحكم يف النفقات املرصودة للتجهيزات العمومية 

ق ترسيخ قوي ملبادئ احلكامة اجليدة وإعمال آليات التقييم وف
ة والتتبع وربط املسؤولية ابحملاسبة، لذلك كله فإن اجملموعة النيابي
للتقدم واإلشرتاكية وإستجابة مع موقفها املعرب عنه يف اللجنة 
الدائمة املختصة ستصوت ابإلجياب لصاحل هذا املشروع، والسالم 

 .اىل وبركاتهعليكم ورمحة هللا تع

 :السيد الرئيس

 :شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 ال أحد املعارضون :

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 3أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :ما صادقت عليها اللجنةللتصويت ك 1 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع
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 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 : ال أحد املعارضون

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 00 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 08 أعرض املادة

 اعاملوافقون: اإلمج

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 03 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 04 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01 املادةأعرض 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد
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 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 08 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 02 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 08أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 : ال أحداملمتنعون 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81أعرض املادة 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه 
 .اإلمجاع :اللجنة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 42.08ابإلمجاع على مشروع قانون رقم صادق جملس النواب 
 .إبحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، شكرا للسيد الوزير

يقضي إبحداث مؤسسة  24.03آخر مشروع قانون رقم 
 .األعمال اإلجتماعية لألشغال العمومية، الكلمة للسيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :اءوامل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد الرئيس، حنن بصدد مؤسسة األعمال اإلجتماعية لألشغال 
العمومية اللجنة مشكورة انقشت هاد املشروع دايل القانون الذي 
أحيل على جملس النواب وجملس املستشارين ومت اإلشتغال عليه 

 األعضاء دايل اللجنة وصوت عليه كذلك ابإلمجاع، بتوافق ما بني
األشغال العمومية ابلنسبة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 
تعود إىل الثمانينات من القرن املاضي وحصالت على املنفعة 

ى مستوى جيد عللتسعينيات وعندها واحد اآلداء العامة يف بداية ا
النقل في وزارة التجهيز و اخلدمات اليت تقدمها ملنخرطيها من موظ

واللوجيستيك واملاء، وحنن قدران أهنا وصلت واحد املرحلة د 
النضج اليت تؤهلها لتصبح مؤسسة حمدثة مبقتضى قانون وهو 
الشيء الذي تفاعل معه السيدات والسادة النواب مشكورين، 

 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

ر املقرر حسن احلارس، منشكرا للسيد الوزير، شكرا كذلك للسيد 
 .إىل عملية التصويت

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0أعرض املادة 
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 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 3 املادةأعرض 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1 أعرض املادة

 اإلمجاعاملوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2 املادةأعرض 

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01 أعرض املادة

 اإلمجاع املوافقون:

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 00 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد
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 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 08 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 03 املادة أعرض

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 04 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 08 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 ال أحداملمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 02 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 08 أعرض املادة

 املوافقون: اإلمجاع

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 اإلمجاع :نةللتصويت كما صادقت عليها اللج 81أعرض املادة 

 :أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة
 .اإلمجاع

 24.03صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم 
اإلجتماعية لألشغال العمومية. يقضي إبحداث مؤسسة األعمال 

 .رفعت اجللسة، شكرا لكم مجيعا

السادة الرؤساء يوم غد طبعا على الساعة العاشرة وأنتم 
 .مدعوون من طر  السادة الرؤساء لتناول وجبة الغذاء
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