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 -1023دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

 
 بعد المائة التاسعة واألربعينمحضر الجلسة 

 
 (.6013 يناير 68) 1341 ربيع األول 62الثالثاء : التاريـــخ
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب: الرئاســـة
دقيقة ابتداء من الساعة احلادية  وثالثونساعتان وإثىن : التوقيت

 .السادسةعشرة صباحا والدقيقة 
اجللسة الشهرية املخصصة ألجوبة السيد رئيس : جدول األعمال

 . احلكومة
 

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة
السادة الوزراء تفضلوا  تفضلوا السيدات والسادة النواب،

 السادة النواب تفضلوا،. مقاعدكم، سننطلق على بركة اهللإىل 
 .على بركة اهلل السادة الوزراء تفضلوا، السيدة الوزيرة تفضلي،

لصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم وا
 .المرسلين

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيد وزير الدولة،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور وعمال  100طبقا ملقتضيات الفصل 
خيصص اجمللس هذه  ،مبقتضيات النظام الداخلي جمللس النواب

اجللسة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة اليت سيجيب عنها السيد 
  .رئيس احلكومة

وقبل الشروع يف جدول األعمال أعطي الكلمة للسيد 
مكتب  امللخص عن املراسالت اليت وردت علىاألمني لتالوة 

 .اجمللس

 :ةجلسعبد الصمد حيكر أمين الالسيد 
 .شكرا السيد الرئيس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،قوانني التاليةالتوصل مكتب جملس النواب مبقرتحات 

 : ويتعلق األمر ب
مي إىل إحداث جملس الوطين ر قانون تنظيمي يمقرتح  -

أمحد الزايدي  :تقدم به السيدات والسادة النواب ،للغات والثقافة
 ؛رشيدة بن مسعود وباقي أعضاء الفريق االشرتاكي

 الظهري الشريف  بتعديل وتتميم مقرتح قانون يقضي -
تقدم به السيدات  ،ابة قانون القضاء العسكريثمب 1.12.6.0

 ،حسن طارق ،شة خلماسائع ،أمحد الزايدي :والسادة النواب
عبد  ،محاين حممد ،عبد احلق أمغار ،رشيد محوين ،علي اليازغي

  ؛شرتاكياخلالق القروطي وباقي أعضاء اال
مقرتح قانون يتعلق باملناصفة ومكافحة كل أشكال  -

 :السادة النوابتقدم به السيدات و  ،يز بني النساء والرجاليالتم
منية  ،نعيمة رباع ،قيوح بزين ،و كمالملتمكا ،نور الدين مضيان

 ،فتيحة مقنعطارق، كنزة الغايل، نعيمة بن حيىي،  فاطمة ،غالم
كيطو يعادل تش ،عمر حجرية ،عادل بن محزة ،فتيحة البقايل

 ؛ستقاليل للوحدة والتعادليةوي عن الفريق االاوحممد مست
 13.08بتغيري وتتميم القانون رقم مقرتح قانون يقضي  -

 :تقدم به السيدات والسادة النواب ،املتعلق ببيع السمك باجلملة
محيد  بودالل، دودوهحممد ب ،لييسعيد بل ،رشيد الطالب العلمي

 ،نتامو مصطفى تض ،كردوديال عمر فضلي،أمحد  ،عكرودال
يق عن الفر  أوبركةاهلل  عبد القادر قنديل وعبد ،يدةاختار بنفامل

  ؛حرارلتجمع الوطين لأللالنيايب 
 ،ستغاللمقرتح قانون يتعلق جبرف الصيانة وجرف اال -

حسن  ،رشيد الطاليب العلمي :تقدم به السيدات والسادة النواب
سعيدة  سي،حممد السال ،صابر الكياب ،حسن الفياليل ،بن عمر
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عبد اهلل أبرين وسعيد زعزاع عن  ،جواد غريبمطالسي، شاكر 
  .الفريق النيايب للتجمع الوطين لألحرار وشكرا السيد الرئيس

  :السيد الرئيس
  ،شكرا السيد األمين

  ،السيدات والسادةحضرات 
أريد أن أخرب  ،ه اجللسةذأعرض جدول أعمال ه قبل أن

الدولية  "transparency"لس املوقر بوجود وفد عن منظمة اجمل
السيدة املنظمة  رئيسة هذهرتأسه السيدة فد تو بني ضهرانينا 

Huguette Labelle ونتمىن له مقاما الوفد  ونرحب هبذا
  .ببالدناطيبا 

يتضمن جدول  ،السيدات والسادة اتحضر ، شكرا
تفضل نقطة  ؟نقطة نظام، جلزء األوليف اه اجللسة أعمال هذ

 .نظام
 :(نقطة نظام) النائب السيد نور الدين مضيان

  ،شكرا السيد الرئيس
أتقدم ، قبل الشروع يف جدول األعمال اليوم جلسة اليوم

، ه اجللسةذهر على حسن سري هسنقطة نظام املتعلقة بال ادهب
كما الحظنا خالل جلسات متعددة املتعلقة مبناقشة   ألن

ه اجللسات عن الدور ذهنا غالبا ما تزيغ هأالسياسات العامة 
راد أيف فقرته الثانية اليت حيث  100املنوط هبا وخاصة الفصل 

اد بني اجلبطبيعة احلال خلق نوع من احلوار  ياملشرع الدستور 
يف مراقبة العمل احلكومي للربملان الربملان واحلكومة وهو حق خمول 

ولكن لألسف الشديد السيد  ،من خالل السياسات العامة
 يف معظمه الحظنا أنه السيد الرئيس احلكومة حاول أن ،الرئيس

    ه اجللسة إىل جلسة ذتحويل هاخلروج عن املوضوع للسات اجل
   .ا اجمللسذال تليق هب

  :السيد الرئيس
  ،شكرا السيد الرئيس

، السي نظام تفضل نقطةأذكر  ،تلالرسالة بغواضح 
 .اهلل خيليكبووانو السي رئيس الفريق متم نقطة نظام باختصار  

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

وخاصة ما حدث خالل ألنه  ،السيد الرئيسنكمل 
العامة حول موضوع احلوار  ةاجللسة األخرية املتعلقة بالسياس

ه ذالرأي العام أنه كيف حتولت ه وعرفاالجتماعي وأنتما عرفتوا 
عيشه نما ملستوى يعين قى ر تال إىل جلسة أخرى ال ميكن  ةلساجل

طبيعة احلال ب ،فلذلك السيد رئيس احلكومة ،من إصالحات اآلن
بدأ يزرع التهم ميينا ومشاال يف حق قيادات حزبية فلذلك حنن قمنا 
بدورنا والزلنا وسنقوم بدورنا من أجل مطالبة رئيس احلكومة 

من و بتمكني اجمللس بقائمة بأمساء املهربني يعين خارج الوطن 
 .بالدور ديالنا أمام القضاء اانقومو غطبيعة احلال 

 :رئيسالالسيد 
 .نقطة نظام ،شكرا

رئيس فريق العدالة  النائب السيد عبد اهلل بووانو
 :(نقطة نظام)والتنمية

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السادة الوزراء،
 السيدات الوزيرات،

 السيدات والسادة النواب،
غري كيخصنا   ،نقطة نظام وقائية مزيان اأول مرة كانشوفو 

حنن حريصون باش هاد اجللسة خاصها دوز باش نكونو متافقني 
ها مجيع الوسائل باش يي جلسة دستورية خاصنا نوفرو لادأن هب

  .دوز
كيتكلم على   1ثانيا أنه أول مرة طبقا للدستور الفصل 

فأنا   ،كيتكلم على فصل السلط والتعاون دياهلا  ،تعاون السلط
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نظام أول مرة كانشوفوها كتوجه للحكومة حنا ألن نقطة اكنتمىن 
يف حني أن نقط النظام انتوما خصكم تسهروا عليهم السيد 

 هأما املضمون حىت واحد ما من حق ،الرئيس ديال سري اجللسة
ال  و قول لينا آش غادي نقولو يف التعقيب ديالنا ال كنواب ي

  .كحكومة وهذا هو النظام الداخلي السيد الرئيس
تفقنا عليه فيه باب متعلق ام الداخلي اللي النظا ،ثالثا

هبا  وحنا كيخصنا نتمسكاهاد األخالقيات جيب  ،بأخالقيات
وأؤكد مرة أخرى بأن هاد اجللسة هي جلسة  ،السيد الرئيس

ها الشروط لكي متر يف جو مالئم فيه يدستورية خاصنا نوفرو ل
 .حيرتم اجلميع شكرا

 :رئيسالالسيد 
أذكر هباد  ،حضرات السيدات والسادة نإذ ،شكرا

املناسبة بأنه تنظيم هذه اجللسة ينظم وفق مقتضيات الدستور 
واملقتضيات ديال النظام  4خصوصا الفقرة و  100الفصل 

اليت تقول أنه هذه اجللسة منظمة  .60إىل  606الداخلي املواد 
لة رئيس احلكومة السيدات والسادة النواب يوجهون أسئلة ءملسا

يقة للسيد رئيس احلكومة والسيد رئيس احلكومة جييب على دق
مث هناك  نإذ ،هذه األسئلة اليت هتم السياسة العامة للبالد

طبعا أؤكد  .تعقيبات مث هناك أجوبة دائما على األسئلة املطروحة
ألن هي مناسبة  ،على أنه هذه اجللسات جلسات مهمة جدا

بالتايل نرجو من اجلميع شهرية للنظر يف السياسة العامة للبالد و 
ة للسيد رئيس مالكل، أن يتقيد مبقتضيات النظام والدستور

 .احلكومة
 :رئيس الحكومةعبد اإلله بن كيران سيد ال

رئيس احلكومة تيحضر هنا  ،امسح يل السيد الرئيس
 أنه شي اللي هو مقتنع به ومعتقدال تيمثل احلكومة وتايقول داك

والسلطة ديال رئيس جملس النواب على النواب وعلى  ،صواب

السري العام ديال اجللسة ماشي على الكالم ديال رئيس احلكومة 
 .هذا غري مقبول

 
 :رئيسالالسيد 

ستسمحت السادة النواب إ ،ئيس احلكومةر السيد 
أن ا والسيدات النائبات للسماح للسيد رئيس احلكومة استثناء

ية اجللسة الكلمة مفتوحة فقط لنقط يأخذ الكلمة ألنه يف بدا
 .دخلوا السادة النواب يف إطار نقط النظامت ،النظام نقط النظام

أؤكد أنه ميكن أخذ الكلمة يف إطار نقط النظام وهذا حق 
إذا مسحتم نقطة نظام يف  نإذ ،مكفول للسيدات والسادة النواب

السيد الرئيس من ... نقط النظام...سري اجللسةو إطار دقيقة 
فيها نقطة نظام فضلك ليس لك الكلمة، ليست هادي أول مرة 

دقيقة ...النائب  السيد ...يف بداية اجللسة ليست هذه أول مرة
واحدة أرجو من الطاقم التقين أن يبني التوقيت يف الشاشة لكم 

  .دقيقة
 :النائب السيد عبد اهلل البقالي

نسجل يف سابقة فريدة من نوعها أن  أوال السيد الرئيس،
، نقط نظام انتقلت من حق النواب إىل حق الوزراء وحق احلكومة

نوش  و أنه طلبة السنة األوىل يف القانون الدستوري ما يك وكنتمىن
هاذ اجللسة ألنه تتمثل واحد السابقة خطرية جدا وأيضا  اكيتابعو 
 اكنسمعو وأيضا ألول مرة يف الفقه الدستوري   امسحتو اإيال 

احلكومة خارج املراقبة ديال الربملان نأسف على هاذ القول وعلى 
 .هاذ االنفالت اخلطري

 :السيد الرئيس
السيد رئيس  مسحتم السيدات والسادة النواب، ن إذاإذ

كما تفضل السيد الرئيس  السادة أعضاء احلكومة، احلكومة،
رئيس لة السيد ءنسهر مجيعا على أن نوفر أحسن الشروط ملسا
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احلكومة لتمكينه من اإلجابة على األسئلة املسجلة يف جدول 
  .األعمال

ليس لكم الكلمة السيد  حضرات السيدات والسادة،
ه اجللسة يف اجلزء األول يتضمن جدول أعمال هذ الوزير أعتذر،

ال ميكن أن تقولوا هذا ليس باملعقول نطبق هنا  السيد الوزير،...
هذا معقول ...ليس معقوال هذا معقول النظام الداخلي ال تقولون

سيكون لك السيد رئيس احلكومة الوقت فيما ...وهذا القانون،
يف  كتوباشمما...النظام الداخلي مامكتوباش يف...بعد لتجيب

 ...النظام الداخلي
يتضمن جدول أعمال هذه اجللسة يف اجلزء األول سؤاال 

تقدمت به  ،غربحموريا يتعلق بإصالح وتأهيل القطاع املايل بامل
فرق وجمموعيت األغلبية ويف اجلزء املخصص لبقية األسئلة توجد 
أربعة أسئلة سؤال يتعلق برتاجع املغرب يف ترتيب منظمة الشفافية 
العاملية يف جمال مكافحة الرشوة تقدم به السيدات والسادة أعضاء 

سؤال ثاين يتعلق بالسياسة املتبعة خبصوص  ؛الفريق االشرتاكي
ية تنمية املدن تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء إشكال

سؤال ثالث يتعلق بالسياسة العامة اليت  ؛فريق األصالة واملعاصرة
تنهجها احلكومة يف تعاطيها مع املديونية تقدم به السادة النواب 
أعضاء فريق االحتاد الدستوري وسؤال رابع وأخري يتعلق بصندوق 

قتصادية واالجتماعية تقدم به السيدات احلسن الثاين للتنمية اال
 .والسادة النواب أعضاء الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

نشرع يف جدول األعمال وأعطي الكلمة للنائب احملرتم  
خليل الصديقي باسم األغلبية لتقدمي السؤال احملوري واألول 

 ورا،املتعلق بإصالح وتأهيل القطاع املايل باملغرب، فليتفضل مشك
 : النائب السيد خليل الصديقي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أتقدم بسؤال فرق األغلبية للسيد رئيس 
 .حول إصالح وتأهيل القطاع املايل باملغرب ،احلكومة احملرتم

 السيد رئيس الحكومة،
يعترب القطاع املايل رافعة أساسية لتمويل االقتصاد الوطين 

خار الوطين واألجنيب وجلب ودعم االستثمارات دوتعبئة اال
عن  ،السيد رئيس احلكومة احملرتم نسائلكملذا  .الوطنية واخلارجية

السياسة احلكومية واسرتاتيجيتها إلصالح وتأهيل القطاع املايل 
     ببلدنا سواء تعلق األمر بالقطاع البنكي والسلفات الصغرى 
أو قطاع التأمينات أو بورصة الدار والقطب املايل للدار البيضاء؟ 

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .على السؤال الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة شكرا،
 :سيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومةال

الحمد هلل والصالة والسالم على  بسم اهلل الرحمن الرحيم
  .هرسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن واال
 السيد رئيس مجلس النواب المحترم، 

 ن، و السيدات والسادة النواب المحترم
األغلبية على هاد السؤال اهلام،  اتأشكر فرق وجمموع

وعلى االسرتاتيجية والسياسة احلكومية لإلصالح وتأهيل القطاع 
املايل ببلدنا، وال ختفى هذه األمهية االسرتاتيجية للقطاع املايل 
باعتباره عصب الدورة االقتصادية من خالل دوره احليوي يف تعبئة 

يع االستثمار وهو ما ميكن من تشج ،االدخار ومتويل االقتصاد
ودعم تنافسية املقاوالت وبالتايل تعزيز نسبة النمو االقتصادي 

ولإلشارة فقد بلغ جاري  .ملنتجي الثروة واملوفر لفرص الشغل
   6014القروض املوزعة من طرف البنوك يف حدود هناية نونرب 
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مقارنة  % 6,1أي بزيادة قدرها  ،مليار درهم 66.ما يقارب 
  .6016نة مع نفس الفرتة من س

 ،وعلى مستوى حتسني ولوج األشخاص للخدمات املالية
 6016يف أواخر سنة  % .1فقد بلغ معدل اإلستبناك إىل 

وعيا هبذه األمهية فقد بادرت  ،6010سنة  % 10مقابل 
احلكومات السابقة إىل اختاذ إجراءات خمتلفة لتحديث وتقوية 
القطاع املايل وجعله قادرا على مواكبة دينامية التنمية ببالدنا، وقد 

جعلت احلكومة احلالية من تأهيل القطاع املايل على املستويني  
دائه ومسامهته أهبدف تطوير  االقانوين واملؤسسايت إحدى أولوياهت

يف التنمية االقتصادية وتدعيم استقراره وإشعاعه على املستوى 
رية تنزيل توعملت احلكومة هباد اخلصوص على تسريع و  .القاري

سوق  :إصالحات نوعية هتم القطاع املايل مبكوناته الثالث
الرساميل والقطاع البنكي وقطاع التأمينات وتساهم يف تعزيز 

  .طب املايل للدار البيضاءتنافسية وإشعاع الق
وهتدف هذه اإلصالحات إىل تأطري هذا القطاع برتسانة 
قانونية وتنظيمية وبأدوات مالية تتماشى مع أحسن األسواق 

واملعايري الدولية وجعله أداة فاعلة لتعبئة االدخار وتسخريه لتمويل  
وتقوم السياسة احلكومية يف  .لتشغيللاالستثمار املنتج للتنمية و 

 : جمال اإلصالح وتأهيل القطاع املايل على ركيزتني أساسيتني ومها
تسريع مراجعة الرتسانة القانونية املؤطرة للقطاع  :أوال

 ؛وتوطيد استقراره وتنويع أدواته املالية متتينهاملايل من أجل 
تعميق دوره يف متويل االقتصاد من خالل تعزيز : ثانيا

فئات وخاصة املعوزة منها من االشتمال املايل لتمكني خمتلف ال
ولوج خدمات السوق املايل وسأركز يف معرض جوايب على هذين 

  :احملورين
مراجعة الرتسانة القانونية املؤطرة للقطاع املايل من  ،أوال

لقد فرضت  ،وتوطيد استقراره وتنمية األدوات املالية متتينهأجل 
األزمات واهلزات العنيفة اليت عرفها القطاع املايل على الصعيد 

اقتصاديات جمموعة من الدول الكربى بالدويل واليت عصفت 
تطورات ومراجعات هامة هتدف إىل الرفع من مستوى الرقابة 
والشفافية واليقظة لضمان سالمة هذا القطاع، ووعيا من بالدنا 

وصالبة قطاعنا املايل وجب أخذ هذه  بأمهية احملافظة على قوة
     التطورات واملراجعات بعني االعتبار ووضع اآلليات الضرورية 

اية من السيما لتعزيز الرقابة على أنشطة املؤسسات املالية والوق
وتدبريها وخلق شروط تطابق نظامنا املايل مع األزمات املالية 

وهبذا اخلصوص  .يلأفضل املعايري املعمول هبا على املستوى الدو 
واصلت احلكومة مراجعة الرتسانة القانونية املؤطرة للقطاع املايل 

 :  هبدف
حتصني القطاع املايل واحلمد هلل فقطاعنا املايل مل  ،أوال

  ؛كما عانت بعض الدول الكبرية واجملاورة لنا  يعاين
جهة األزمات واملخاطر احتصني القطاع املايل يف مو 

تعميق دور القطاع املايل يف متويل االقتصاد والتقلبات من جهة و 
من خالل االستفادة من الفرص اليت تتيحها التمويالت البديلة 
واملنتوجات احلديثة متاشيا مع احلاجيات الوطنية على مستوى 

  .تعبئة االدخار ومتويل االقتصاد الوطنيني من جهة ثانية
قرار اإلجراءات التشريعية اهلادفة إىل توطيد است: أوال

يتعلق األمر بتحيني جمموعة من القوانني  ،وشفافية القطاع املايل
ت املراقبة يف السوق ئامبا يقوي استقاللية ويعزز أدوات تدخل هي

املايل وكذا تدعيم شفافية ونزاهة هذه السوق وتقوية مناعة القطاع 
 : املايل وقد مهت هذه املراجعة القوانني التالية

املتعلق بدعوة اجلمهور إىل  33.16القانون رقم  -
االكتتاب، والذي يهدف إىل تقوية سالمة ونزاهة عمليات دعوة 
العموم لالكتتاب يف السندات املالية وتدعيم واجبات إخبار 

 ؛اجلمهور مبا يعزز محاية املكتتبني
املغربية لسوق  ئةاملتعلق باهلي 16.43القانون  ،ثانيا -
ة سوق الرساميل وتعزيز والذي يروم تقوية مراقب 34ميل االرس
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استقالليتها وإحداث جملس تأدييب مستقل عن جملس إدارة 
 ؛اهليأة
ة التأمني وإعادة ئمشروع القانون املتعلق هبي ،ثالثا -

والذي يهدف إىل خلق مؤسسة مستقلة لضبط ومراقبة  ،التأمني
 :بالدنايف ت املراقبة ئاقطاع التأمينات كما هو الشأن بباقي هي

  .واهليأة املغربية لسوق الرساميلبنك املغرب 
وستمكن هذه النصوص من توفر بالدنا على إطار 
متكامل ومندمج ملنظومة رقابة السوق املايل كفيلة بتدعيم 
سالمة السوق والوقاية والتغطية من املخاطر وخاصة الشمولية 

كما مت يف إطار مشروع القانون البنكي اجلديد وضع   .منها
لوقاية من األزمات املالية وتدبريها وتعزيز اآلليات الضرورية ل

ق اب  ط  تمان وخلق شروط ت  ئالرقابة على أنشطة مؤسسات اال
نظامنا البنكي مع أفضل املعايري املعمول هبا على املستوى 

  .الدويل
ولتقوية التعاون بني خمتلف سلطات مراقبة النظام املايل 

  :من أجل مواجهة خماطر الشمولية وتسوية األزمات
مت التنصيص على إنشاء جلنة تسمى جلنة التنسيق  -

والرقابة على املخاطر الشمولية يعهد إليها بتحليل املخاطر اليت 
هتدد استقرار النظام املايل واقرتاح التدابري املناسبة اليت تسمح 

  ؛آثار تلك املخاطر ةباحتواء ومواجه
 يف اإلجراءات اهلادفة إىل تعميق دور القطاع املايل ،ثانيا -

متويل االقتصاد واالستفادة من الفرص اليت تتيحها التمويالت 
البديلة واملنتوجات احلديثة، عملت احلكومة هبذا اخلصوص على 
حتضري جمموعة من مشاريع القوانني اليت هتدف باألساس إىل 
تسريع مواكبة تطورات القطاع وحتديث وتنويع أدواته املالية 

ؤسسايت والرفع من إمكانية متويل للنهوض باالدخار الفردي وامل
 :االقتصاد ويتعلق األمر بالنصوص التالية

   تعديل قانون البورصة هبدف حتسني حكامة الشركة
املكلفة بتدبري البورصة من خالل فتح رأمساهلا على غري 
شركات البورصة لتمكني جملس إدارهتا من استقطاب 

  ؛الكفاءات الالزمة واملتصرفني املستقلني
   تعزيز املقتضيات القانونية املؤطرة ملخطط االدخار

الدخار يف األسهم وخمطط االدخار االطويل األمد كمخطط 
يف السكن وخمطط االدخار يف الرتبية، وقد متت إضافة 

 6014خمطط ادخار املقاوالت يف إطار قانون املالية لسنة 
  ؛لدعم ادخار املأجورين وذلك مبسامهة  الشركات

   املتعلق بتسنيد الديون والقانون  16.111قم القانون ر
املتعلق بعمليات االستحفاظ والذي  ميكن من  01.63رقم 

توسيع نطاق األصول املؤهلة للتسنيد واليت تشمل الديون 
فتح إمكانية وسندات الديون واملمتلكات العقارية واملنقولة وي

مبادرة أخرى مبا فيها الدولة مما سيمكن التسنيد ملؤسسات 
 ؛من إصدار صكوك سيادية من طرف الدولة

   املتعلق بالسوق اآلجلة  36.16مشروع القانون
لألدوات املالية، والذي يرجى منه متكني املؤسسات 
االقتصادية من األدوات املالية الالزمة لتغطية خماطر تقلبات 

ات أسعار الفائدة وأسعار بها تقلكأسعار األصول اليت متتل
  ؛لسلعاألسهم والعمالت وا

   املغري واملتمم للقانون رقم  16.28مشروع القانون رقم
املتعلق بصفة القطب املايل للدار البيضاء هبدف  33.10

توسيع جمال األنشطة املؤهلة للحصول على هذه الصفة 
ليشمل مقدمي اخلدمات يف االستثمار والشركات اليت تزاول 

اتب أنشطة التدبري اجلماعي أو الفردي للمحافظ واملك
التمثيلية وفروع املقاوالت املالية وغري املالية مما سيؤدي إىل 

   ؛تعزيز جاذبية القطب املايل للدار البيضاء
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   مشروع القانون املتعلق بالسندات املؤمنة والذي ميكن
الفاعلني من االستثمار يف أوراق مالية أكثر أمانا مضمونة 

سات من بسلة من الديون مما من شأنه متكني هذه املؤس
تعبئة موارد طويلة األمد ومنخفضة التكلفة لتمويل اإلقراض 

  ؛الطويل األمد وباخلصوص قروض السكن
   مشروع القانون املغري للقانون املتعلق هبيئات توظيف

والذي يهدف إىل مواكبة حاجيات  risque األموال باجملازفة
التمويل املتزايدة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة وتعبئة 

  ؛ملؤسسايتااالدخار 
   مشروع القانون املتعلق بتسيري احملافظ حلساب الغري

والذي يهدف إىل تأطري العمليات اليت تقوم هبا شركات 
 لتدبري احملافظ مبا يضمن محاية املستثمرين ووضع إطار موحد

ومؤمن ألنشطة هذه املؤسسات ويضفي املهنية على عملها 
  .ويوفر محاية أكرب للمستثمرين

ستواصل احلكومة جهودها يف جمال مراجعة الرتسانة و 
القانونية بتحضري مشاريع قوانني ختص أدوات مالية جديدة 
هبدف تعزيز سيولة السوق املايل ومنها مشروع القانون الذي 
ستحدث مبوجبه صناديق االستثمار املتداولة يف البورصة، وكذا 

ماعي يف مشروع القانون املتعلق بإحداث هيئة التوظيف اجل
العقارات والذي يهدف إىل تعبئة االدخار وتوجيهه لفائدة متويل 

املكاتب، )االستثمار يف العقار التجاري والصناعي املوجه للكراء 
  (.املراكز التجارية، املناطق الصناعية،

وفيما خيص إدماج وتأطري املنتجات املالية البديلة 
البديلة متاشيا مع  واالستفادة من الفرص اليت تتيحها التمويالت

ات الوطنية على مستوى توسيع تعبئة االدخار ومتويل  ياحلاج
قد مت يف إطار مشروع القانون املتعلق ف ،االقتصاد الوطنيني

مبؤسسات االئتمان إدخال مقتضيات هتم البنوك التشاركية تضمن 
توفري منتوجات مالية بديلة كاملشاركة واملراحبة واملضاربة 

وغريها، كما سيتم إدراج مشروع قانون  الستصناعوا واالستثمار
تغيري وتتميم مدونة التأمينات هبدف إدماج التأمني التكافلي ب

  .وبإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية
اإلجراءات اهلادفة إىل تعزيز االشتمال املايل، تويل 
احلكومة أمهية خاصة لدعم الولوج للتمويالت من طرف بعض 

من خالل اختاذ  ،اليت ال يتيسر هلا عادة هذا األمرالفئات 
جمموعة من التدابري واآلليات اليت هتم كل من املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة والصغرية جدا والفالحني الصغار واملستفيدين من 
السلفات الصغرى، كما تسعى احلكومة إىل تعزيز التوعية والثقافة 

 : هذه اإلجراءات املالية وسأستعرض فيما يلي بعضا من
فيما خيص متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية   - أ

جدا، من أجل تعزيز آليات ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
متت مراجعة منظومة الضمان اخلاصة هبا  ،إىل القروض البنكية

عن طريق تقوية دور صندوق الضمان املركزي وتوسيع أجهزة 
وممثلي املقاوالت وتبسيط املساطر وتسريع م البنوك ضإدارته لي

صندوق من األبناك واملقاوالت رية منح الضمان وتقريب التو 
ويساهم صندوق الضمان  .بإحداث مراكز أعمال جهوية

ال تقبل األبناك عادة  املركزي يف ضمان قروض املقاوالت اليت 
على إقراضها بفعل املخاطر اليت متيز هذه املقاوالت واملرتبطة 
بطبيعة نشاطها وحبجمها ويتدخل الصندوق عرب جمموعة من 

 : اآلليات منها ما يلي
  ؛صندوق ضمانات املقاوالت الصغرى واملتوسطة -
ضمن األموال الذاتية يضمان رأمسال اجملازفة الذي  -

وشبه الذاتية اليت تستثمرها الصناديق االستثمارية يف 
  ؛املقاوالت الصغرى واملتوسطة

ان املقاوالت املصدرة وقد منح هذا آليات خاصة بضم -
 1,1ضمانات مبا يناهز  6016الصندوق خالل سنة 

 4,4مليار درهم سامهت يف متويل استثمارات تقارب 
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مشروع من  1600مليار درهم منحت ألزيد من 
 دوق ،منصب شغل 1800املنتظر أن ختلق أكثر من 

رية عمل هذا الصندوق تارتفاع و  6014شهدت سنة 
مليار درهم  6,1ا يزيد على مبمانات حيث منح ض

مليار درهم منحت  .,3استفادت منها قروض تفوق 
  .لفائدة ألفي مشروعا

ا يناهز مبوهبذا فقد عرفت الضمانات املقدمة ارتفاعا 
يعزى أساسا إىل منتوج ضمان قروض االستغالل ومنتوج  % 40

ضمان إكسربيس املتعلق بضمان قروض اإلنشاء والتطوير 
 .غالل لفائدة املقاوالت الصغرية جدا هذا هو املهمواالست

عملت احلكومة على تفعيل  ،متويل الفالحني الصغار
ودعم ولوج الفالحني الصغار للقروض البنكية لتمويل مشاريعهم 
من خالل مؤسسة متويل الفالح املخصص للفالحني الصغار غري 

كما مت إنشاء   ،مؤهلني للتمويل من طرف األبناك التجارية
صندوق لضمان التمويالت اليت متنحها املؤسسة املذكورة ميول من 

وإىل حدود متم  .مليون درهم 100طرف ميزانية الدولة مبقدار 
ألف فالح من ضمانة  .1فقد استفاد  أزيد من  6014سنة 

كما بلغ جمموع القروض املمنوحة يف هذا اإلطار   ،الصندوق
افقكم أن هذا الرقم غري كايف ولكنه مليون درهم وأو  100حوايل 

  .6016متقدم جدا على ما كنا عليه يف 
الولوج لقروض السكن ومن أجل تشجيع السكن 

مت كما  ،الرئيسي باخلصوص من طرف األسر ذات الدخل احملدود
تعلمون إحداث آلية صندوق ضمان السكن الذي ابتدأ العمل 

 "فوكارمي" انالضم كنتيجة لدمج صندوقي  6001به من أبريل 
وقد بلغ عدد القروض املمنوحة يف إطار صندوق  "لوجفوكا"و

ألف  111حوايل  6014السكن إىل غاية هناية شهر دجنرب 
مدينة مبختلف جهات اململكة وهو ما  110قرضا موزعة على 

وتتميز هذه القروض  ،مليار درهم 60ميثل جمموع قروض يناهز 

 الفائدة أو أجل سواء من حيث سعر بشروط مالية ميسرة
 .لقروض مقارنة مع خماطر االئتمان املتعلقة بالفئات املستهدفةا

قد عرف قطاع السلفات الصغرية لالسلفات الصغرى، و 
حتوالت هامة نتيجة منوه املتسارع وحتسن مهنية العاملني به وتنويع 

ولضبط املخاطر املرتبطة هبذا القطاع  ،منتوجاته ومصادر متويله
 .ه ملراقبة متزايدة من طرف السلطات النقديةأخضعت مجعيات

ومواصلة جلهود تنمية قطاع السلفات الصغرية متت املصادقة على 
لتمكني مجعيات  6016يف هناية سنة  31.16القانون رقم 

ممارسة نشاطها يف شكل شركة مسامهة من السلفات الصغرية 
 التمويل اخلاصة اخلاضعة اتمعتمدة من طرف بنك املغرب كشرك

ع ضملقتضيات القانون البنكي، كما يروم هذا القانون إىل و 
جسور بني مجعيات السلفات الصغرية وباقي القطاع املايل مما 
سيساهم يف تنمية الولوج للخدمات املالية ببالدنا، وقد وصل 

 3,2إىل  6016املبلغ اإلمجايل للسلفات الصغرى إىل هناية 
ووصلت نسبة ألف  808مليار درهم وعدد املستفيدين 

  .% 11التحصيل إىل حوايل 
تعزيز الثقافة املالية وهبدف تنسيق وتعزيز اجلهود الرامية 

مت إحداث مجعية هلذا الغرض يف يناير  ،إىل نشر الثقافة املالية
م املؤسسات املتدخلة يف تطوير القطاع املايل ضت 6014

-6014واعتمدت هذه اجلمعية اسرتاتيجية للثقافة املالية برسم 
ترتكز على إطالق برامج للتوعية والتثقيف املايل من  6011

أجل تعزيز اندماج املواطنني يف القطاع املايل وتوفري التكوين 
للشباب لتشجيع استخدام اخلدمات املالية وذلك بشراكة مع 
عدد من اجلهات املعنية بأنشطة الثقافة املالية على الصعيدين 

  .الوطين والدويل
نه بالرغم من اجلهود املبذولة من أجل حتصني وختاما فإ 

القطاع املايل وتطويره الستيعاب حاجيات االقتصاد واملواطن 
واملقاولة وملواكبة التحوالت الدولية يف اجملال املايل تبقى فئة 
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عريضة من املواطنني ونسبة مهمة من األنشطة االقتصادية غري 
وهو ما يتعني معه تكثيف املنظمة خارج املنظومة املالية والبنكية، 

اجلهود لتسهيل إدماجها بالقطاع املايل والسالم عليكم ورمحة اهلل 
 . تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
شكرا السيد رئيس احلكومة، نفتح اآلن باب املناقشة حبيث أن 
هذا السؤال مت طرحه من طرف فرق وجمموعايت األغلبية، نشرع 

الكلمة للفريق . لفرق املعارضةهذه املناقشة بإعطاء الكلمة 
 .االستقاليل للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة احملرتمة منية غوالم

 النائبة السيدة منية غوالم 
أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 .المرسلين
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 النواب،السيدات والسادة 
لقد التزمتم السيد الرئيس يف برناجمكم احلكومي بتأهيل  

القطاع املايل وتطوير أدائه ومسامهاته يف التنمية االقتصادية 
وتدعيم استقراره وإشعاعه على املستوى القاري، بتنزيل 
إصالحات نوعية هتم القطاع املايل مبكوناته الثالث وبإجناح 

كل هذه االلتزامات مل تكن . ضاءمشروع القطب املايل للدار البي
يف حد ذاهتا أهدافا ولكن اهلدف األكرب واألمسى هو تعبئة 
االدخار وتسهيل متويل االقتصاد خاصة بالنسبة للمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، إال أنه وبعد سنتني من تدبريكم السيد رئيس 

واملايل خاصة والذي ميزه غياب احلكومة للشأن االقتصادي عامة 
التفكري االسرتاتيجي والرؤية االقتصادية الواضحة واملتكاملة 
الناجعة والفاعلة الستكمال بناء الصرح االقتصادي احملدث للثروة 

وللشغل، يالحظ تدهور جمموعة من املؤشرات اليت تقارب تطور 
 :القطاع املايل

، فقدان السوق املالية املغربية إلشعاعها يف عهدكم، أوال 
تقرير صادر عنه خسارة ق النقد العريب يف آخر فقد أكد صندو 
مقارنة مع سنة  6016مليار درهم يف سنة  80البورصة املغربية 

مليار  16,1، موضحا تراجع السوق املالية املغربية إىل 6011
دوالر سنة ما قبل بسبب عوامل مرتبطة  20دوالر مقابل 

 morganبضعف االقتصاد الوطين، ولعل هذا ما جعل 
stanley  الدولية للرأمسال ختفض تصنيفها للبورصة املغربية من

سيولة السوق وقلة سوق ناشئة إىل سوق حدودية بسبب ضعف 
املتاحة للتداول رغم التزام برناجمكم احلكومي بنهج األوراق املالية 

سياسة إرادية لتشجيع التسجيل بالبورصة خصوصا بالنسبة 
بأدوات جديدة وحمصلة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة وإغنائها 

 .ال شيء حتقق على أرض الواقع لكي ال أقول صفرا
متواصل للسيولة املصرفية  اهنياربالنسبة للقطاع البنكي،  

حيث أصبحت األبناك يف عهدكم تعرف شحا واضحا يف 
السيولة بسبب حاجة اخلزينة العامة إىل متويل عجز ميزانيتها 
وسط تراجع االدخار الوطين وتباطؤ أداء االقتصاد املغريب، فقد 
ارتفعت حاجة البنوك إىل السيولة النقدية مع هناية أكتوبر املاضي 

مليار درهم،  2,4.ولتستقر يف حدود  مليار درهم 4,1بنحو 
وقد كان للتدبري احلكومي الضعيف للمالية العمومية األثر السلبية 

 l’effetوالوخيمة على االقتصاد وخلق ما يعرف ب
d’éviction  حيث ساهم طرح احلكومة لسندات اخلزينة لتمويل

ع يف قطا . دقايق غري كافية ولكن ال شيء حتقق 6... عجزها
التأمينات يف قطاع التأمينات باستثناء القانون حول اهليئة والذي 

ال شيء يذكر، إذن جيب أن نقول  قدمته احلكومة السابقة
  .قول احلقيقة للمواطننينأن احلقيقة 

  :السيد الرئيس
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الكلمة اآلن لألغلبية . انتهى الوقت السيدة النائبة، شكرا
  .حوو احملرتم عبد اللطيف بر  ريق العدالة والتنمية السيد النائبلف

 :النائب السيد عبد اللطيف بروحو
  ،السيد الرئيس

  ،السيد رئيس الحكومة
  ،السيدات والسادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب

ه اجللسة ذه املناقشة العامة يف هذيسرين أن أتدخل يف ه
موضوع يف الدستورية ملساءلة رئيس احلكومة يف السياسة العامة 

وهنا البد من اإلشارة أوال إىل منوذج  .اإلصالح املايل باملغرب
 10أكثر من مدى الذي يعرفه املغرب الذي بين على النمو 

للي هو االستثمار الداخلي اسنوات واملعتمد على شقني 
د النموذج اوه ،واخلارجي مث االستهالك الداخلي واستهالك األسر

اج إىل القطاع املايل وحيت %18الذي ميثل استهالك األسر يف 
والقطاع البنكي كما حيتاج االستثمار الداخلي خاصة إىل القطاع 

د االستثمار لقدرته على ارافعا هل تهاملايل والقطاع البنكي بصف
 .االدخار العموميتعبئة 

ه ذهأمرين أساسيني يف بداية وهنا البد من اإلشارة إىل 
سآيت على وضعية  وهنا ،أوال مناخ األعمال باملغرب، املناقشة

عشر  6014تقدم املغرب سنة  ،املغرب وتنقيطه احلقيقي
 ،6013فق أيف  Doing Business درجات يف تصنيف

صندوق النقد الدويل بعد زيارته للمغرب شهر لتقرير األخري ال
قتصاد املغريب يف حتسن مستمر االالذي اعترب بأن  6014مجربد

حافظ املغرب على تصنيفه االئتماين  .6013و 6014 يتسن
 Fitchمن طرف  6014واحدة سنة  خالل سنة بعد مراجعتني

Ratings  وStandrad & Poor’s  وهو عامل مهم يساهم
، االستثمارات يف دعم استقطاب املغرب لالستثمارات األجنبية

ه السيد ذه .%61 :6014األجنبية اخلارجية ارتفعت سنة 

ونعرتف  ههو التنقيط احلقيقي الذي نعتمد اذه ،الرئيس احلكومة
  .به

االستثمارات حجم طبعا ارتفاع  ،هناك مؤشرات إجيابية
حتسن حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج وكلها أرقام  ؛اخلارجية

أرقام فعلية وليست األرقام اليت  6014 حقيقية أرقام ديال
املغرب صورة بضرار من أجل اإلذاك  ا الطرف أوذيروجها ه

ارتفاع الصادات  ؛حتسن عائدات السياحة ؛داخليا وخارجيا
املغربية خارج الفوسفات بنسب جد مشجعة وألول مرة بعد 

بأكثر  6014سنوات طويلة ينخفض عجز امليزان التجاري سنة 
  .ه احلكومةذا أيضا هو التنقيط احلقيقي هلذوه %3من 

  ،السيد الرئيس الحكومة المحترم
ل القطاع املايل املغريب حيتاج إىل عدة املغرب بالفع

النظام البنكي والنظام  ،صالحات القانونيةاإلإصالحات خاصة 
ألف عفوا منصب شغل يعرف  10االئتماين يشغل أزيد من 

عدد  ،سنوات بالفعل 10أزيد من  ذاستثنائية من ةدينامي
شركات  ؛مبا فيها البنوك 10فوق حاليا ياملؤسسات االئتمانية 

التمويل مث الشركات حتويل األموال مث القطاع يبقى لكن يبقى 
نطلب من  ،إشكال ها فيذقطاع منغلق وه القطاع البنكي املغريب

احلكومة أن يكون أكثر انفتاحا على املواطنني وعلى اجلهات 
واجلماعات الرتابية اليت حتتاج أيضا إىل التمويل من أجل خلق 

جملايل وعلى املستوى اعلى املستوى الثروة وخلق نسب النمو 
أن وهنا البد من اإلشارة إىل  ،إصالح نظام البورصة .اجلهوي

نظام ميول االقتصاد احلقيقي إىل  مننظام البورصة يف العامل انتقل 
ىل إصالح عميق يف إنحتاج فاقتصاد موازي أو اقتصاد مايل 

صة قطت فيها البور سيف اإلشكاالت اليت كي ال نسقط املغرب  
 .على املستوى العاملي خاصة يف الواليات املتحدة واإلحتاد األوريب

نعترب يف فريق العدالة والتنمية أن احلكومة جنحت إىل 
حد اآلن يف مالمسة اإلشكاالت الكربى اليت حتيط بالقطاع 
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 :جنحت يف مالمسة اإلصالحات املالية الكربى ،املايل باملغرب
وحتفيز  امعاجلة بعض إشكاالهتاملالية و ضبط السوق  فأوال هبد

 ساميل،العمومي عرب إصالحات قانونية هتم سوق الر االدخار 
قطاع التأمينات وهي إصالحات مت إجنازها فعليا  ،القطاع البنكي

قانون جملس النواب اآلن يدرس مشروع  .6014و 6016 يتسن
مشروع قانون  كلدار البيضاء وهنالالقطب املايل  وضعية مراجعة

بعد أيام يتعلق مبراجعة النظام البنكي يف املغرب سيأيت 
بإدراج البنوك التشاركية أو البنوك اإلسالمية  االئتمانواملؤسسات 

ا يتطلب أيضا حتسني ذلكن ه ،ضمن منظومتنا البنكية واملالية
احلرة ألن هو إصالح  املتعلق باملناطق املالية 18.10القانون رقم 
  .من  طرف احلكومة االلتفات إليه كذلكموازي جيب 

إصالح النظام القانون والبنكي املغريب اآلن هو يسري يف 
خطى ثابتة ومشروع القانون الذي أعدته احلكومة فيما يتعلق 

أوال إىل ضبط آليات  :ببنوك ومؤسسات االئتمان مشروع يهدف
داء اإللكرتوين، التجمع املايل ملراقبة املخاطر وهذا موضوع األ

تطوير القطب  ؛االحتاد األوريب والواليات املتحدةتعاين منه دول 
إدماج البنوك التشاركية أو البنوك اإلسالمية  ؛املايل للدار البيضاء

وهي صناعة بنكية جديدة تركز على االستثمار املباشر واملنتج 
عوض االقتصار فقط على التمويل وتقوم على مبدأ اقتسام 

ريعة كما هو وارد يف األرباح واخلسائر مع احرتام أحكام الش
املذكرة التقدميية، وهذا اإلصالح نعتربه إصالحا جوهريا يقوم عليه 

القتصاد بطريقة مباشرة عوض االقتصار على التمويل امبدأ متويل 
مث أيضا مالءمة أدوار بنك  ،بطريقة غري مباشرة عرب آليات أخرى

عوض أن تكون فقط   la regulationاملغرب كسلطة ضبط 
راف أو تنسيق ومالءمة القانون البنكي مع قواعد حماربة سلطة إش

غسل األموال وقواعد محاية املعطيات الشخصية وهي كلها حماور 
يتضمنها مشروع القانون البنكي اجلديد الذي هو اآلن سيعرض 

                                                 .للمناقشة والتصويت أمام جملس النواب

 يس الحكومة، السيد رئ
اإلصالحات املالية ذات الطابع القانوين هي مهمة جدا 

ولنا الثقة بأن  ،هي من شأهنا أن تكون رافعة االقتصاد الوطين
ه اإلصالحات اتاحلكومة بدأت فعال قبل سنة ونصف يف ه

لكنها تتطلب إصالحات أخرى على رأسها مراجعة ميثاق 
أكثر فعالية لتدبري ملف االستثمار الذي من شأنه أن يوجد إطارا 

إنعاش االستثمارات وإعطاء قوة أكرب لالستثمارات املنتجة للثروة 
وملناصب الشغل واعتماد منهجية واضحة تتأسس على النموذج 

النظام ، ته املختلفة يف املغربابركالتنموي املنشود ومنوذج منو مب
لمقاول الذايت شرعت احلكومة بالفعل يف إصالحه لالقانوين 

مث مراجعة القانون  ،نناقشه بعد أيام أيضا داخل جملس النوابوس
  .املتعلق مبؤسسة االئتمان اليت حتدثت عنها قلب قليل

يف هذا اجملال أن نشري  ،ال يفوتنا السيد رئيس احلكومة
إىل وضعية املالية العمومية أيضا ليس فقط وضعية السوق املايل 

ايل املغريب ولكن أيضا املالية أو النظام املايل املغريب أو القطاع امل
العمومية اليت عرفت عدة إصالحات وعرفت بداية إصالح 
حقيقي خاصة على مستوى تنظيم املناظرة الوطنية حول 
اإلصالح اجلبائي وهي كلها بني قوسني هي كلها حماور تتعلق 

إصالح القانون  ،بتحفيز االقتصاد وبإنعاش االقتصاد الوطين
ليت جترأت احلكومة وجاءت به وسيغري بنية التنظيمي للمالية ا

سنة املقبلة واعتمدته   60الدولة املالية واإلدارية على مدى 
مقاربة تشاركية ملدة سنة بني اللجن جمللسي الربملان يف كمشروع 

واحلكومة وسريكز أيضا على الربامج اجلاهزة الواضحة لالستثمار 
منهجية واضحة  العمومي وتصفية االعتمادات املرحلة واعتماد

هذه أهم نقط القوة اليت يتمتع هبا املغرب  ،ملراقبة فعالية التدبري
استقرار سياسي مث استقرار وإصالحات مالية وهذا هو التنقيط 

 . احلقيقي وشكرا لكم السيد الرئيس
 : رئيسالالسيد 
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شكرا، نواصل املناقشة العامة، الكلمة اآلن للمعارضة 
لسيد النائب احملرتم يونس السكوري فريق األصالة واملعاصرة ا

 .فليتفضل مشكورا
 : وبحسو النائب السيد يونس السكوري

  .الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل
 السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
  السيدات والسادة الوزراء،

هاد املوضوع اللي كنتكلموا فيه اليوم ولو أن املداخالت 
بقاتش يف املوضوع اللي هو ديال القطاع املايل وليس املالية رمبا ما 

القطاع املايل، السيد رئيس احلكومة، واحنا كنستامعوا  .العمومية
ك عندنا صعوبة يف تتبع الرؤيا أو االسرتاتيجية اللي عند يل

  ...واحنا إذن السيد رئيس احلكومة قلت أنه ،احلكومة
 :السيد الرئيس

  ...من الصوت ارفعو 
 : النائب السيد يونس السكوري وبحسو
 ...مع االحتساب ديال الوقت السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
رفع من النائب  تفضل السيد ال، الوقت راه موجودـ

 .تفضل، تفضلا الصوت ديالك السيد النائب شوية باش يسمعو 
 : النائب السيد يونس السكوري وبحسو

 او تقلت أنه واحنا تنتصن ،مةو إذن السيد رئيس احلك
    للمداخلة ديالكم عندنا صعوبة حقيقية يف تتبع االسرتاتيجية 

 عالش؟ ألنه وميكن ،ديالكم يف إصالح املنظومة املالية ةأو الرؤي
نائب نائب ونائبة ونائبة حىت واحد ما فاهم شي  اا نسولو لين

وخا ...تبارك اهلل عليك ...أنا نقول لكم وخا وخا ...حاجة،
  .كلنا قاريني شوية  ديسي

هاذ  سيد رئيس احلكومة هو أنه رمبا، الإذن السؤال ال
عليها  االشي فيه شوية انتاع التقنية وهاذ قوة القوانني اللي تكلمتو 

خالل النقاش اللي قلتو أنه ما كاينش عندها واحد  نيبدو م
ه شنا هو املطروح اليوم فالنظام املايل؟ املطروح هو أن. ناظمالتوجه 

   عندنا إشكالية حقيقية يف متويل سوق يف متويل املقاوالت، أنا 
بالشكل الالزم هاذ  اأنكم تبعتو  ،ما تنظنش السيد رئيس احلكومة

ألنه لو تبعتوه بالشكل  ،الشي ديال صندوق الضمان املركزي
من خالل احلوار ديالكم مع األبناك ومع  االالزم غاتكتشفو 

ديال الضمان عندها  ازمات اللي تتديرو املقاوالت أنه دوك امليكاني
كاين   ،وفاال ، جدا، كاين هاذ الشيواحد الفعالية حمدودة جدا

هاذ الشي لألسف الشديد ألن كاين صعوبة يف الولوج إىل 
تدير الدولة تتبقى ضعيفة عالش؟ ألنه كالتمويل والضمانات اللي  

اجملال السياسة احلكومية قوي يف  يف  leadershipما عندناش
  .البنكي هاذي املسألة األوىل

اهلل خيليك  ،مة احملرتمو املسألة الثانية السيد رئيس احلك
الثقة  ،هو أنه موضوع املالية بصفة عامة هو موضوع كيتعلق بالثقة

باش تكون هاذ الثقة مع القطاع اخلاص ومع املستثمرين إىل ما 
نا كنظن هذا هو الدور ديالكم أ ،فالسيد رئيس احلكومة ،ذلك

إيال مجعنا كاع املداخالت اللي كانوا ويال مجعنا كاع اإلشارات 
كنظن أن هاذ الثقة يف تدهور   امن خالل قوانني املالية اللي تعطاو 

القرارات السيد رئيس  يالواحد العدد د واعالش؟ ألن خذيت
اللي بعثت واحد الرسائل سلبية ال للقطاع اخلاص وال  ،احلكومة

  .ن خالل متويل االقتصادللقطاع البنكي م
ت اج واملسألة األخرى اللي بغيت نتكلم عليها إيال

هي أنه اليوم العامل تغري يف املنظومة ديال تدبري  ،على خاطرك
املخاطر، املخاطر واّلت مرتابطة فيما بينها إذن عندكم واحد من 

من  اأمرين إما أنه تكون عندكم واحد السياسة مالية اللي بغيتو 
كاين دول دارت مثال أبناك باش توجه التمويل إىل   اخالهلا تدخلو 
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بغيت نكمل بواحد اآلية إيال جات على خاطرك ألنه  ،املقاوالت
اجللسات  يف بداية هاذ النقاش وحىت يف هحز يف نفسي ما رأيت

ها لنفسي قبل ها إىل نفسي قبل يعين هاذ النصيحة تنوجهأوجه
آلية اللي جات يف سورة احلجرات اللي هي ا الغريأن أوجهها إىل 

ْر قـ ْوٌم مِّن قـ ْوٍم ﴿ : تيقول فيها اهلل عز وجل ي ا أ يُـّه ا الَِّذين  آم ن وا ال  ي ْسخ 
خ رْياً مِّنـْه نَّ  ي ك ون وا خ رْياً مِّنـْه ْم و ال  ِنس اٌء مِّن نِّس اٍء ع س ى أ ن ي ك نَّ  ع س ى أ ن

بِْئس  االْسم  الف س وق  بـ ْعد  اإِلمي اِن  و ال  تـ ن ابـ ز وا بِاأل ْلق ابِ  و ال  تـ ْلِمز وا أ نـْف س ك مْ 
 ااهلل جيازيكم خبري باش نعطيو ﴾ الظَّاِلم ون   و م ن ملَّْ يـ ت ْب ف أ ْول ِئك  ه م  

للمواطنني  عن السياسيني ونعطيوا صورة حسنة صورة حسنة
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
كلمة اآلن  ائب احملرتم،شكرا، انتهى الوقت السيد الن

لألغلبية فريق التجمع الوطين لألحرار السيد النائب احملرتم رشيد 
 .الطاليب العلمي، فليتفضل مشكورا

  :النائب السيد رشيد الطالبي العلمي
 .الرحمن الرحيماهلل بسم 

 السيد الرئيس المحترم،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

باعرتاف من صندوق النقد الدويل ومن املنظمات املالية 
يعترب النظام املايل املغريب اليوم واحدا  ،الدولية ووكاالت التنقيط

 ،من القطاعات األقوى واألكثر تنظيما جنوب البحر املتوسط
أن جيدد  1114سنة  اتمنذ انطالق مسلسل اإلصالح ستطاعإ

ة نفسه باستمرار ويواكب كل التحوالت ويساهم يف متويل الدور 
مواجها كل الصعوبات واألزمات و  االقتصادية الوطنية حمصنة ذاته

اهنارت بنوك غربية عديدة وتدخلت احلكومات  ،املالية الدولية
بنوك أخرى غري أن منظومتنا ظلت صادمة بفضل  ذإلنقا

تها خمتلف القطاعات العاملة يف ميدان اإلصالحات اليت عرف
فريقيا إبل طور خربات وتقنيات سافرت خارج املغرب حنو  ،املال

  .لتستقر يف عدد من البلدان الشقيقة
مشلت إصالح  ،لقد مت اعتماد مقاربة متعددة األبعاد

القطاع املصريف وأسواق رأس املال والسياسة النقدية وأسعار 
ك املركزي ودعم استقالليته والرفع من الصرف وتعزيز سلطات البن

ومت  ،قوة التنسيق بني السلطات املكلفة بتقنني النظام املايل
رصة الدار البيضاء وإحداث شركات الوساطة وهيئات و حتديث ب

التوظيف اجلماعي لالستثمار يف السندات وتسنيد الديون 
واالكتتاب يف األسهم واالستحفاظ وتوظيف األموال باجملازفة 

ومت تكليف هيئة مكلفة بتدبري  ...العروض العمومية وغريهاو 
وإحداث وديع مركزي قام بإدخال  ،جملس القيم املنقولة ،رصةو الب

 .نظام جديد للتداول والتصعيد باستعمال التكنولوجيات احلديثة
وتعززت شفافية املعامالت والسلطات الرقابية جمللس القيم املنقولة 

ت اإلصالحات كذلك قطاع التأمني ونظام أمن املعامالت ومه
واالدخار املؤسسايت وقطاع السلفات الصغرى باإلضافة إىل 
صناديق االحتياط وصناديق الضمان وصناديق االستثمار 
والالئحة طويلة واخلزينة العامة للمملكة املغربية ألهنا جزء من 

دون أن ننسى طبعا اإلصالحات األخرية  ،النظام املايل املغريب
  .رأسها إحداث القطب املايل للدار البيضاء وعلى

حماور  4لقد عرف القطاع البنكي إصالحات مهت 
 :وهي

إصالح اإلطار التشريعي الذي حيكم أنشطة : أوال
مبدأ مشولية البنك ومحاية املودعني ومراقبة  ،املؤسسات البنكية

 ؛النظام البنكي
املعايري الدولية تقوية القوانني االحرتازية متاشيا مع : ثانيا

 ؛املالية والسيولة وإدارة املخاطر
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حترير األنشطة املصرفية، حترير األسعار وإلغاء  :وأخيرا
 .إجبارية توظيف االدخار إىل غري ذلك

وإذا كانت هذه اإلصالحات قد لعبت دورا رئيسيا يف 
لنظام املايل باملغرب وسامهت يف لإعادة هيكلة البنية العامة 

 ،هلزات واألزمات اليت عرفتها أنظمة جد متطورةحتصينه أمام ا
فإهنا تظل ناقصة أمام التطور املتسارع لألنظمة املالية وحاجيات 
السوق االقتصادية الوطنية وعدم قيام الفاعلني يف النظام بالدور 

ينبه  ،وهنا السيد رئيس احلكومة احملرتم ،املنوط هبم خاصة األبناك
دم الوقوف عند املكتسبات والتغين التجمع الوطين لألحرار إىل ع

املكتسبات اليت ذكرت تشكل فعال األرضية الصلبة ف ،هبا
الضرورية الستكمال عملية البناء لكنها غري كافية ومن هذا 
املنطلق نريد أن نثري انتباه احلكومة إىل النقاط التالية وأتفق معكم 

ة للتطور أن إنتاج النصوص التشريعية املؤطر  ،السيد رئيس احلكومة
السريع للهندسة املالية واملتطلبات امللحة القتصاد حقيقي حتتاج 

ألن  ،السرعة والتحيني املستمر من طرف احلكومة والربملان كذلك
 ،النصوص كتبقى عندنا هنايا يف اللجان وهادي مسؤوليتنا كنواب

إصدار النصوص التطبيقية اخلاصة باهليئة املغربية لسوق الرساميل 
ف تأخرا غري مفهوم بعد املصادقة على القانون املتعلق هبا اليت تعر 

قيم الحيث أصبح جملس رتبطة بإدارة البورصة وكذا النصوص امل
بل عائقا  ،قا أمام تطور سوق القيم واملتدخلني فيهائاملنقولة عا

ه البورصة وحمل نزاع بن الشركاء ذأمام نظام احلكامة هل
 جملس إحداث ذاألرباح اليت تراكمت من أن كما  ،نيياملؤسسات

      600فايتة و القيم املنقولة أصبحت هي األخرى حمط نزاع 
وا ليها حل بسرعة ودخل اصكم تلقامليون درهم خ 400وال 

اخلزينة العامة ديال الدولة ألن املكونات ديال يعين جملس اإلدارة 
صها اع وخا هو اقتصاد الريذديال القيم املنقولة حتقق أرباح وه

  .دخل يف صندوق التكافل أو صندوق الضمان

يف سوق البورصة سيظل ضعيفا أمام  والعرض الطلب أن
فعدد املقاوالت اليت وجلت بورصة القيم  ،األهداف والطموحات

وات دحتفيزية للعرض رغم تنوع األ ةاليزال حمدودا يف غياب دينامي
  ؛املالية

الفردي الزالت تفضل ار دخأن معظم عمليات اال :ارابع
مما يدفعنا إىل  ،رصة القيمو ب ،البنوك التقليدية عوض البورصة

مقرطة فع بده اإلشكالية قصد الدذالتساؤل حول كيفية معاجلة ه
كافة األسر واملقاوالت خصوصا الصغرى البورصة لولوج إىل ال

  .واملتوسطة
وإذا كانت البنوك التجارية والبنوك املتخصصة تستأثر 

فما هي املعايري اليت تعتمد يف  ،خار الفردييف االداألسد حبصة 
فهل فعال تواكب البنوك التجارية  ؟متويل االقتصاد احلقيقي

املشاريع اإلنتاجية خصوصا تلك اليت حتظى باهتمام السياسات 
إن متويل  .تقرير بنك املغربلالعمومية للحكومة يف قراءة بسيطة 

 610إىل  6006درهم سنة مليار  40القطاع العقاري مر من 
الدخار الفردي ا نا التمويل يرهذعلما أن ه 6016مليار درهم 

لسنوات طويلة ويغذي املضاربة العقارية على حساب السيولة 
املالية وعلى حساب القطاعات املنتجة للنمو وفرص الشغل 

إن متويل  ،ولفرص االستثمار وتنافسية القطاعات املصدرة
اهم يف استعمال السيولة اليت تتقلص بفعل الواردات هو األخر يس

دول  اتكأننا بصدد متويل اقتصاديو بقاء جزء منها خارج املغرب 
 لبلغة أخرى نطلب من احلكومة مراجعة سياسة متوي .أخرى

ا التمويل ذدودة أو املنعدمة وتوجه هاحملاملخاطر  ذاتالقطاعات 
النقط السيد ديال  6باقي يل  .حنو القطاعات الداخلية املنتجة

  .يل بسرعة وشكرا السيد الرئيس مسحيت يالالرئيس إ
إن ضيق الوقت مل يسمح يل بالتطرق إىل كل 

قرتحات اليت هتم قطاع التأمني املسنتقدم بهنا و اإلشكاالت، 
ببورصة  تهعالقو لدار البيضاء لملايل االسلفات الصغرى والقطب و 
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تعلق باالدخار يف جانبها املايل امل التقاعد قيالقيم وصناد
  . وتوظيف االدخار املؤسسايتاملؤسسايت

لتشاركي ليس أمرا اأن التمويل بوأخريا البد من التفكري 
عشرات السنني  ذاملوضوع من ذابدأ النقاش حول ه ، لقدجديدا

لوجيا بقدر ما كان نقاشا يهم تنافسية إيديو ومل يكن نقاشا 
  .شكرا... ني أمام الفاعلنييالفاعلني التقليد
  :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للمعارضة الفريق ، عتذرأ انتهى الوقت
 .فليتفضل مشكورااالشرتاكي السيد النائب احملرتم أمحد الزايدي 

  :النائب السيد أحمد الزايدي
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ،السيد الرئيس
  ،السيد رئيس الحكومة

  ،السيدات والسادة الوزراء
  ،النوابالسيدات والسادة 

هذا لن أناقش يف تدخل اإلحتاد االشرتاكي اقتصاديا 
 واحدأوال كنهين األغلبية ألهنا اختارت . اجملال سأناقشه اجتماعيا

اختارت  اكنهنيها ألهن  "هيل النظام املايلأإصالح وت"املوضوع 
فيه إصالحات كبرية و واحد املوضوع بذكاء ألن فيه تراكمات 

 منللي جات اواملقارنة  اليوم تحدث عنههل أننا نمن السوبالتايل 
املقارنة كذلك مع أن تكون كنا نتمىن   6014و 6016

، احلكومة فشلت ماشي احلكومة جنحت. اللي قبلهاالسنوات 
واطن اليوم، واش امل ،الشارع اليومهذا هو موضوعنا اليوم، واش 

واش االقتصاد املغريب اليوم يلمس هذا  ،واش املقاولة اليوم
القطاع املايل السيد رئيس  .حىت ال أقول شيئا آخر ؟النجاح

املايل مل يعاين مما عانته بعض الدول  نااحلكومة احملرتم، قلتم قطاع
لكن هناك قطاعات هي اليت اليوم حمل املعاناة، املقاوالت 

 .التمويل البنكي هنا مربط الفرس ؛السيولة ؛الصغرى واملتوسطة

فيما يتعلق بتوفري السيولة الالزمة بناك اليوم ال تقوم بواجبها ألا
اليت ختلق  ،لتمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت ختلق احلركية

 .اليت تساهم يف التنمية الوطنية ،اليت تنعش االقتصاد ،التشغيل
السوق املالية وسوق البورصة حتدث عنها من سبقوين هناك 

 ،لق هبذه السوقانعدام الشفافية وهناك ديناميكية حمدودة فيما يتع
سأعطيكم مثال بعض النموذج فيما يتعلق باإلصالح، اليوم 
السيد رئيس احلكومة، الصفقات العمومية يف اجلماعات احمللية 
تكاد تكون متوقفة ألننا بصدد إصالح وهذا اإلصالح سيوقف 
اآلن الذين ميارسون اآلن يف اجلماعات احمللية يعرفون بأن 

ا غري مؤهلة ملتابعة اإلصالح الذي الصفقات أغلبها يتوقف ألهن
نريد أن نقوم به اليوم يف اجملال املايل، اإلصالح شيء مجيل ولكنه 
يوقف العمليات االقتصادية على مستوى اجلماعات احمللية، 

فقط أريد أن أقول للسيد  ،املنتوجات البديلة حنن ننتظر نتائجها
بشراسة عن فعت ارئيس احلكومة، يف القانون املايل احلكومة د

 التعديل املتعلق باسرتجاع األموال من اخلارج ودافعت عنه وجئتم
وقلتم لنا بأنكم تعرفون الذين يهربون  ،نا السيد رئيس احلكومةه

األموال واألموال موجودة يف اخلارج وقلتم لنا بأن هناك أموال 
لنا أشنو عملتوا ملتابعة  احنن ننتظر منكم اليوم تقولو  ،مهربة

 ؟أشنو هي اإلجراءات احلكومية ؟خارج هاد اإلطار املهربني
اجملتمع املدين كذلك يطالب اليوم بعدم التسرت على من هربوا 

 . شكرا. أموال املواطنني
 : رئيسالالسيد 

شكرا السيد الرئيس، نواصل املناقشة العامة يف إطار 
ن و الكلمة لألغلبية، الفريق احلركي النائب احملرتم السيد عثم

 .عرفات
 : نو عثمعرفات النائب السيد 

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
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 السيد وزير الدولة المحترم، 
 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أتشرف بتناول الكلمة باسم الفريق احلركي إلبداء وجهة 
مبتدئا  ،وتأهيل القطاع املايل باملغربنظرنا حول موضوع إصالح 

لصندوق النقد الدويل  ةماالع ةلمدير لباإلشادة األخرية 
Cristine LAGARDE  باإلصالحات املالية واالقتصادية

ى بالنسبة ذاجلارية باملغرب واليت وصفتها بأهنا منوذجا حيت
الذي  "دافوس"ملنتدى  33وأبرزت على هامش الدورة  ،للمنطقة

األسبوع املنصرم أن جهود اإلصالح املبذولة من قبل  لانعقد خال
اململكة حتظى بالتقدير مؤكدة على القدرة االستباقية اليت أبان 
عنها املغرب يف ظرفية صعبة دون انتظار توصيات من املؤسسات 

إن هذه الشهادة تتقاطع مع ما أكده وايل بنك املغرب  .الدولية
مؤخرا كون املغرب قد أوىف بكل التزاماته خبصوص التوازنات املالية 

 ،إضافة إىل كون وكاالت التنقيط العاملية مل تغري تقييمها للمغرب
مضيفا أن وكاالت التنقيط الدولية بررت احلفاظ على مستوى 

ليت أطلقها خصوصا يف اجلانب اإلصالحات ابتقييمها للمغرب 
  .املايل

إن االسرتاتيجية اليت وضعتها احلكومة على مستوى 
اإلصالح املايل واليت تتمحور حول التحكم يف النفقات العمومية 
وحتسني التدبري العمومي وحتديث املراقبة من خالل تنفيذ التدبري 

 ،اتاملبين على النتائج وتعميم إطار النفقات على مجيع الوزار 
استمرار يم بني القطاعات لضمان يشكالن آليتني للربجمة والتحك

التوازن املاكرو اقتصادي حيث أفرزت هذه اإلصالحات مقاربة 
جديدة هتدف إىل توجيه تدبري امليزانية حنو ثقافة النتائج واألداء 

إن تنفيذ قوانني  .القائمني على الفعالية وجودة النفقات العمومية
عدة سنوات باستقرار اإلطار املاكرو اقتصادي  ذناملالية متيز م

والتحكم يف عجز امليزانية إىل مستوى إجيايب رغم اإلكراهات 
 .الداخلية واخلارجية

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

لقد سعى املغرب إىل إصالح الرتسانة القانونية املنظمة 
مالية يف سنة للمالية العمومية عرب إصالح القانون التنظيمي لل

يف اعتماد الدستور  ال أن املستجدات القانونية متمثلةإ ،1118
   م مع ءاجلديد عجلت بضرورة إجياد قانون تنظيمي جديد يتال

وبالنظر إىل كونه ينظم اإلطار العام  ،ما جاء به من مقتضيات
لصرف املال العمومي انطالقا من التخطيط والربجمة مرورا بالتنفيذ 

فإن تاليف نواقص القانون  ،املراقبة البعدية واحملاسبية ووصوال إىل
التنظيمي للمالية املعمول به إىل حدود اليوم تقتضي إخراج قانون 
جديد ميكن من حتقيق أهداف النجاعة والشفافية واملشاركة يف 

وهي معايري تشكل ما يطلق عليه  ،تدبري ومراقبة املالية العمومية
وإذا كان العديد من املهتمني باملالية  .اصطالحا باحلكامة اجليدة

العمومية يرون أن إصالح القانون التنظيمي للمالية يتعني أن 
يتوجه إىل حتقيق أهداف مرتبطة بتكريس قيم الشفافية واملراقبة 
والولوج إىل املعلومة من طرف املؤسسة التشريعية وأخرى تتعلق 

اإلدارية وتنظيم  األجهزةبرتشيد النفقات العمومية عرب حتسني أداء 
توزيع االعتمادات وتصريفها قطاعيا فإن احلكومة التقطت 

فاء احلكامة والشفافية على التدبري ضاإلشارات لتزيل برناجمها إل
املايل من خالل مصادقة اجمللس احلكومي وبعده اجمللس الوزاري 

  .على مشروع القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية
يبدو واضحا من خالل مشروع القانون  إن التوجه

التنظيمي للمالية الذي متت دراسته منذ فرتة داخل جلنة تقنية 
مكونة من أطر الوزارة املنتدبة املكلفة بامليزانية وأعضاء جلنيت املالية 

حيث سيطر هاجس الشفافية  ،يف جملسي النواب واملستشارين
املالية العمومية يف على املشروع بتأكيده على ضرورة تعزيز مبادئ 
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تأطري االعتمادات املالية  :تها أبرزهايالقانون املايل وتقوية شفاف
اليت ستمنح للقطاعات احلكومية بناء على برامج عمل حمددة 
ومدققة واحلد من االستثناءات وحتديد طبيعة النفقات املتعلقة 

ومبقتضى  .بتكاليف املشاركة وإعطاء قانون التصفية بعده املايل
ذا املشروع سيصبح قانون التصفية والتصويت عليه وفق نفس ه

الكيفية اليت يقدم ويصوت هبا على قانون املالية للسنة، مما يشري 
إىل أن القانون يريد أن جيعل من مناقشة قانون التصفية فرصة 

  .حملاسبة الدولة ومؤسساهتا عن كل النفقات واملصاريف الفعلية
الذي أعدته احلكومة  إن مشروع القانون التنظيمي

يعترب وثيقة جد  ،بالتشاور مع جملسي الربملان وملدة ستة أشهر
كما أن التشاور القبلي   ،مهمة حتدد احملاور األساسية لإلصالح

مع الربملان يعترب أحد األهداف األساسية يف النظام املرتقب 
 وذلك عرب تزويد الربملان باملعطيات املتعلقة بتنفيذ قانون املالية

 جلنةعند هناية الفصلني األول والثاين من السنة اجلارية مث إطالع 
املالية قبل شهر يونيو خبصوص عملية التحضري ملشروع القانون 

كما يفرتض أن يتم متكني جملس النواب من   ،املايل للسنة املوالية
االطالع على النتائج الفصلية لتنفيذ املخططات القطاعية 

 .لربامج املتعددة السنواتواملشاريع املرتبطة با
 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة،
نثمن التوصيات اليت أفرزهتا أشغال نا كفريق حركي إن

املناظرة الوطنية حول اإلصالح الضرييب املنظمة بالصخريات 
آملني يف أن تؤسس التوصيات املنبثقة  ،خالل شهر أبريل املاضي

صالح شامل وعميق للنظام عن هذه املناظرة النطالقة فعلية إل
حة الالزمة بني املواطن واإلدارة الضريبية ر الضرييب ببالدنا وللمصا

مبا خيدم العدالة االجتماعية واجملالية ويقوي تنافسية االقتصاد 
إن معظم اإلسهامات واالقرتاحات جاءت مسايرة  .الوطين

ية و يات اليت سطرها الربنامج احلكومي الذي أعطى األولو لألول

لإلصالح الضرييب هبدف جعل املنظومة الضريبية املغربية أكثر 
 .إنصافا

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

إن احلديث عن إصالح وتأهيل القطاع املايل باملغرب لن 
طلع به مشروع املركز ضيستقيم دون ذكر الدور احملوري الذي ي

ة االقتصادية والذي يهدف إىل جعل العاصم ،املايل للدار البيضاء
واملالية املغربية مركز خربة لتسهيل االستثمار باملنطقة املمتدة من 

فريقيا إفريقيا الوسطى مرورا بإفريقيا وحىت دول اخلليج إىل إمشال 
إذ يأيت املركز املايل للدار البيضاء كقطب إقليمي من شأنه  ،الغربية
من مليار درهم وأن يسهم يف الرفع  16و .فر ما بني و أن ي

ندماج املايل ليكون آلية لال% 6الناتج الداخلي الوطين اخلام ب 
وتوسيع الشبكة البنكية واإلشعاع االقتصادي باململكة وقاعدة 
الستقبال االستثمارات الوطنية واألدبية واستقطاب عدد من 

 .مراكز اخلربات واملهارات الدولية وشكرا
 :رئيسالالسيد 

نواصل املناقشة العامة الكلمة  .شكرا السيد النائب احملرتم
السيد النائب احملرتم حممد ، اآلن للمعارضة فريق االحتاد الدستوري

 .الزردايل فليتفضل مشكورا
 :النائب السيد محمد الزردالي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أن إصالح القطاع املايل يف بالدنا يعترب مما الشك فيه 
ية ألن األزمة املالية متواصلة و أول ،أولوية السيد رئيس احلكومة

فمعظم املتعاملني مع سوق األسهم املغربية ينظرون إليه بريبة 
 ،وستزداد خسائر هذه السوق مع تراجع مستويات السيولة
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ومة علما أن احتياط األبناك بدأ يضيق إننا أمام دورة مالية مأز 
تدخالت احلكومة غري خمططة وال تتوفر على بنيات لسوق مايل 

ولذلك السيد رئيس احلكومة جند أنفسنا أمام  .يستوعب األزمة
منو ضعيف يف معدل االدخار وأن تغطية العجز يف التمويل يتم 
عرب االستثمارات املباشرة وعرب اللجوء إىل االقرتاض وخاصة 

من الناتج % 26يونيتنا إىل أكثر من اخلارجي مما رفع من مد
اخنفاض موجودات اخلارجية سيؤدي إىل تفاقم  ،الوطين اخلام

الضغوطات على السيولة وبالتايل إىل املزيد من تشديد الصعوبات 
إن إصالح  ،وقبل ذلك السيد الرئيس .على الشروط التمويلية

املالية العمومية يقتضي يف نظرنا حماربة عملية هتريب األموال ملا هلا 
وسبق لكم وأن أقررمت هبذا  ،من تداعيات على اقتصادنا الوطين

 ،التهريب بل وأنكم على اطالع بلوائح املهربني هلذه األموال
ستضربون بيد من  لوه ؟فماذا فعلتم لوقف نزيف هتريب األموال

أم ما قيل هنا كان جمرد جعجعة وال  ؟هؤالء املهربنيحديد على 
  .طحني

سبق وأن قلنا لكم  ،وإلصالح وتأهيل ماليتنا العمومية
السيد رئيس احلكومة يف فريقنا االحتاد الدستوري أنه ال مناص من 
اعتماد جيل جديد من اإلصالحات اهليكلية هبدف مواصلة 

 ،القطاع املايل اإلشراف على اتإصالح القانون البنكي وآلي
صالح اإل ،دعم تنافسية النسيج املقاواليت ،حتسني االدخار

اعتماد  ،إصالح أنظمة التقاعد ،الشمويل ملنظمة دعم األسعار
، االستثمار يف القطاعات ال الوطينرأمسلسياسة جبائية حمفزة ل

 .املنتجة للسلع والقابلة للتداول ودعم الصادرات وتنويع األسواق
ومتنا املالية البد من إصالح حقيقي لنظامنا ولتأهيل منظ

الضرييب، إصالح يتوخى ربطه بقوة مع باقي حماور السياسات 
العمومية ويهدف كذلك إىل توزيع العبء الضرييب ومحاية القدرة 

شرائح الوسطى من اجملتمع، نظام ضرييب كذلك يسمح لالشرائية ل
واالستثماري مبحاربة أشكال املضاربة وحيفز القطاع اإلنتاجي 

عدا هذا  .النشاط الغري مهيكلجمال ونظام ضرييب يتيح احلد من 
فال إصالح وال تأهيل فقط نوايا طيبة نشاطركم إياها والنوايا 

أما االنتظارية املميتة اليت  ،وحدها ال تكفي ما مل ترتبط بالعمل
حنياها فلن تزيد إال يف تفاقم دينامية املصاعب اليت يعيشها 

 . ايل ومعه اقتصادنا الوطين وشكراقطاعنا امل
 : رئيسالالسيد 

الكلمة اآلن لألغلبية فريق  .شكرا السيد النائب احملرتم
  .التقدم الدميقراطي السيد  النائب احملرتم بوعزة الركييب

 : النائب السيد بوعزة الركيبي
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس، 
 السيد رئيس الحكومة، 

 السيدات والسادة الوزراء، 
 ن، و السيدات والسادة النواب المحترم

سعيد أن أتدخل باسم فريق التقدم الدميقراطي يف هذه 
اجللسة، اليت خنصصها ملناقشة موضوع إصالح وتأهيل القطاع 

وهي مناسبة جندد لكم من خالهلا السيد رئيس  ،املايل باملغرب
تنويه فريق التقدم الدميقراطي باجملهودات اليت تقومون  ،احلكومة

هبا من أجل اإلصالح وهذا ما تأكد فعال من خالل جمموعة من 
ويف املقابل  .املبادرات اليت تتخذها احلكومة يف أكثر من قطاع

جيب إيالء االهتمام للمالحظات اليت تقدمها خمتلف الفعاليات 
التايل هي مناسبة ندعوكم من على خمتلف مستوياهتا يف بالدنا وب

خالهلا إىل تقدمي احلصيلة املرحلية للحكومة قصد إبراز 
اإلصالحات املنجزة وتلك اليت ستنكبون عليها يف إطار تفعيل 

 .الربنامج احلكومي
 السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
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البد من الـتأكيد على أنه  ،خبصوص الذي نناقشه اليوم
ب أن يعرف القانون املنظم للقطاع البنكي من املوضوع املرتق

واملايل بعض التعديالت خنص باألساس الرتخيص للبنوك 
التشاركية ملزاولة نشاطها باملغرب يف انتظار ما ستأيت به من 
مراجعة هذا القانون البد من اإلشارة إىل أن اإلصالحات اليت 

ت عرفها هذا القطاع خالل التسعينات من القرن املاضي قد أد
باألساس إىل إقرار ما يعرف بالبنك الكوين ووضع حد للتجربة 

البنك التنموي وحتويل  لىاملبنية على فصل البنك التجاري ع
البنوك التنموية العمومية اليت أنيطت بكل واحد منها مهمة متويل 
القطاعات حمددة إىل بنوك كونية مثلها مثل البنوك التجارية 

مية االقتصادية الذي متت تصفيته باستثناء البنك الوطين للتن
  .وإصالح بورصة القيم بالدار البيضاء واستقاللية بنك املغرب

إن السؤال الذي يطرح بإحلاح بعد أكثر من  عشر 
سنوات من هذه اإلصالحات هو هل اإلصالح حقق ما كان 

 ثهذا اإلصالح من حتدي ؟ بغض النظر عما حققهيرجى منه
القطاع واجلوانب التقنية واحلكاماتية اليت ساهم يف حتسينها 

فإن اجلانب التمويلي يلقي بظالله على  ،بارتباطها باملعايري الدولية
هذه اإلصالحات اليت مل تكن كافية للدفع بالقطاع البنكي واملايل 

مصاحبة القطاعات املنتجة يف و  ،دعم االستثماريف إىل االخنراط 
 ،البطالةامتصاص وإعادة   استيعابية قدرةفر على وتلك اليت تتو 

يت على بورصة اوهذا ما اتضح من خالل طغيان البعد املضارب
القيم بالدار البيضاء على حساب تعبئة توفري لتمويل االقتصاد 

وحماكاة  للمنطق التجاري احملضوخضوع تدخالت األبناك 
  .هذا املنطقيف األبناك العمومية لألبناك اخلصوصية 

ويف املقابل يالحظ أن بعض املؤسسات املالية العمومية 
تعاين من حمدودية تدخالهتا بينما ال تعرف هيئة احلكامة 
لصندوق اإليداع والتدبري خاصة منها جلنة املراقبة أي إصالح 
يذكر حيث تقتصر التمثيلية على مؤسسات الدولة بينما يغيب 

دع الرئيسي الذي هو و املعن هذه اهليئة ممثلي املودعني وخاصة 
أما صندوق احلسن الثاين  ،صندوق الوطين للضمان االجتماعيال

للتنمية االقتصادية واالجتماعية فهو كباقي الصناديق واملؤسسات 
  .املالية خارج مراقبة الربملان

نالحظ أن املقاوالت يف منتهى  ،وعلى مستوى املقاواليت
الصغر واملقاوالت الصغرية ال حتظى مبواكبة القطاع البنكي كما أن 
البعد التنموي اجلهوي ال حيظى باألمهية الالزمة وهو ما يعين أن 
القطاع املايل والبنكي ختلى عن دوره الريادي يف دينامية االستثمار 

وتنظيم وتأهيل هذا وبالتايل فإن الضرورة تقتضي تعبئة وتوجيه 
       على عاتقه متويل االستثمارات املنتجة اليت  ذالقطاع ليأخ

ال تدخل يف اهتمامات البنوك التجارية الكونية وإحداث أبناك 
ونعتقد أن  .جهوية هتتم بتأهيل اجلهات يف أفق اجلهة املتقدمة

الية  متخصصة يف التنمية اجلهوية من هذا القبيل املؤسسات امل
ن جزءا من القطب العمومي كما ميكنها أن تدخل يف إطار ستكو 

ما يعرف باالقتصاد  املختلط لتشكل شراكة ما بني العام واخلاص 
املوجه لتعبئة توفري املؤسسات من خالل إصالح منظومة التقاعد 

الشمويل عرب ربط هذا اإلصالح بإصالح املقاصة  هممن منظور 
لى توزيع التغطية االجتماعية والنظام اجلبائي والرتكيز باألساس ع

والعمل على إنعاش التشغيل % 40اليت ال تتجاوز نسبتها احلالية 
واخنراط تام لباقي البنوك واملؤسسات الوطنية يف الطفرة 

 .االقتصادية بالبالد
 السيد الرئيس،

وفيما يتعلق بالتغطية املالية املؤداة مسبقا من طرف 
ندعو إىل مزيد من  ،سترياداألبناك إلنعاش عملية التصدير واال

اجلهد حىت ال تتغري عميلة االسترياد وهو ما سيؤثر سلبا على 
  .النسيج املقاواليت العامل يف هذا القطاع

ي ظيمونعتقد يف فريق التقدم الدميقراطي أن القانون التن
اجلديد للمالية الذي سيحال علينا قريبا سيضمن مفاتيح أخرى 
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نا وحنن واثقون صدق نواياكم السيد الرئيس بالديف للتنمية املالية 
يف اإلصالح وبالتايل ندعوكم إىل مزيد من اجلهود ألن تطلعات 
شعبنا كبرية وال سبيل أمامكم إال مزيدا من العمل والسالم عليكم 

 .ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :رئيسالالسيد 

الكلمة اآلن للمجموعات . شكرا السيد النائب احملرتم
باعزيز  سعيدجمموعة احلزب العمايل السيد النائب احملرتم  ،النيابية

 .فليتفضل مشكورا
 :باعزيز سعيدالنائب السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

ما دام أنكم حتدثتم عن اإلصالح  السيد رئيس احلكومة،
أن هناك تعطيل بتبني اوالتأهيل املايل سأعطي فكرة واحدة اللي غ

يف حديثكم أنكم  ءألن جا ،بإصالح وأقول ما هيوليس 
ميل احملدثة مبوجب قانون اتكلمتوا على اهليئة املغربية لسوق الرس

مت نشر القانون  ،فهاد اهليئة السيد رئيس احلكومة ،34.16
 2يعين هادي  6014احملدث هلا باجلريدة الرمسية يف يوليوز 

م من أهنا جات إال أهنا الزلت معطلة بالرغ ،شهور منني تنشر
باش تطور وتوسع الظهري مبثابة القانون املنظم جمللس القيم 

عطل جملس القيم املنقولة يف  34.16فهاد القانون  ،املنقولة
 ماذا؟ 

 دهاديال بأن هاد اهليئة ما ميكنش يتم تفعيل  أوال
  ؛القانون إال بإصدار مراسيم تطبيقية

كيقول بأنه   كون الفصل األخري من هذا القانونب وثانيا
أي شيء خمالف يف جملس القيام غادي يوقف العمل به وبالتايل 
غادي نوقفو العمل مبجموعة نصوص ظهري مبثابة قانون اللي  

 ،لسيد رئيس احلكومةا لتعطي ، هذاكاينة يف جملس القيم املنقولة
وليس بإصالح ونتمىن أن يتم تداركها يف أقرب وقت ألن فيه 

هذا  ،دث جمللس القيم املنقولةاحملتعطيل حىت للظهري مبثابة قانون 
  .من جهة

شنو الفرق  ،من جهة أخرى خبصوص األبناك التشاركية
فيها ربح، فيها  اديحىت هراه بينها وبني األبناك التقليدية؟ 

كثر من ذلك أهنا تزيد الوضع تأزميا ربح، بل أالقروض مقابل ال
اخلسائر ديال  اعني يف اخلدمات االستثمارية غيتحملوا مهودألن امل

 .، شكرا السيد الرئيساألموال دياهلم وليس باألبناك
 :السيد الرئيس

آخر متدخل اجملموعة النيابية . شكرا السيد النائب
 .املستقبل، النائب احملرتم السيد حمسن الشعيب

 :محسن الشعبيالسيد النائب 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد رئيس الحكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،
 أخواتي إخواني النواب،

شك أن إصالح وتأهيل القطاع املايل باملغرب أصبح  ال
إننا ندعو ف لذلك. ضروريا نظرا للظروف الوطنية والدولية الراهنة

كريان لإلسراع بتنزيل اإلصالحات  بناحكومة السيد عبد اإلله 
اليت تراها مناسبة خصوصا فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنوك 
واملؤسسات املالية األخرى وكذا تشجيع املقاوالت الصغرية 

كما أنه جيب ترسيخ مبدأ الشفافية يف املعامالت . واملتوسطة
إن اهلدف من إصالح ف ،التسيري املالية واحلسابات وحتسني

القطاع املايل ببالدنا هو حتقيق األمن، حتسني اخلدمات وتطوير 
 .وفقنا اهلل مجيعا والسالم عليكم ورمحة اهلل. اإلنتاج املناسب
 :السيد الرئيس

أهنينا املناقشة العامة، الكلمة . شكرا السيد النائب احملرتم
 .ذه التعقيباتلكم السيد رئيس احلكومة لإلجابة على ه
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 :رئيس الحكومة ،كيران بناالسيد عبد اإلله 
الحمد هلل والصالة والسالم على  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن واله
 السيد الرئيس،

 ن،يالسادة الوزراء المحترم
 اإلخوان النواب واألخوات النائبات المحترمات،

أنه رمبا كان اجلواب الذي  امسحوا يل يف البداية أن أقول
وقد تقامست هذه املالحظة مع  ،تلوته عليكم متمنع بعض الشيء

منا  ذوألن كل جواب كياخ ،السيد وزير امليزانية يف هذا الصباح
ديال التشاور والعمل فقال بأن عدة جلسات عدة جلسات، 

يصل إليها جواب على تساؤالهتا  أنهنالك جهات كذلك جيب 
     ولكن ماشي كلشي اللي كان  ،ف ما يهمهاتعر تفهم و حىت 

للربملان راه كذلك  احنا ملي كنجيو امجيع األحوال  ويف ،ما كانش
حنا مجيع كنتعلموا ماشي يقول لكم شي ادي مدرسة، راه اه

واحد بلي رئيس احلكومة كيعرف كلشي، وال شي رئيس ديال 
دي احنا مجيع كتكون هااحلكومة غادي جيي كيعرف كلشي، راه 

كانوا   إيالوهلذا  .فرصة باش نعمقو النظر يف امللفات ديالنا
هاد احلكومة وال ينقصوا من القيمة دياهلا  ااإلخوان كيبغيوا يعايرو 

خصهم يردوا شوية البال، أودي السي مضيان اهلل يهديك راه  
كان شي وقت الكالم صعيب على الناس اللي كيتكلموا، دابا 

 . االحرتام، شوية غري شوية الدي  كلشي كيتكلم، شويةوىّل 
 ايعلى كل حال هاد النهار غنحاول ما نستاجبش

واخا يكون متفق عليها بالليل، دبرت بالليل، ...لالستفزازات
  ،on verra on verraسأحاول راه ما عنديش ضمانات 

هي اللي   .3كنت صغري بلي   نينعلى كل حال أنا عرفت م
باغي نقول لإلخوان هاد  أنا. ما ميكنش هاد القضية 18كتغلب 

 الرصيد السليب اللي كتكلموا عليه يف عهد من حصل؟ أوال يف
ا أحسن وزير مالية ذاملالية خ ديال كان عندنا وزير  األوىلاحلكومة 

يف بداية  "ربانكذي "يف منطقة الشرق األوسط من طرف جملة 
على  6014، وأحسن وزير مالية يف إفريقيا يف ماي 6014

وعينوا جاللة امللك بعد  ،البنك اإلفريقي للتنمية هامش اجتماع
ذلك مسؤوال عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، واش املسار 

 ءجا السليب،ديال هاد السيد هو اللي كنستحقوا هاد التقدير 
وزير آخر ورغم أنه حديث عهد، بال ما نتكلموا على واحد 

وزير  ءجا l’intérim املرحلة دوزها السي أخنوش جد موفقة، يف
نعطي مؤشر واحد، اليوم احلساب ديال االعهد ديالو غ آخر يف

 مليار درهم اليوم ويوظف 18اخلزينة يتوفر على رصيد يصل إىل 
مليار  11يف السوق املايل يوظف  -احلساب ديال اخلزينة-

درهم، هو كيوظفها باش كتسهال السيولة بالنسبة للمؤسسات 
االقرتاض هو وىل كيوظف، وبذلك  هم يفخرى ما بقاش كيزامحاأل

فإن ظاهرة مزامحة اخلزينة يف التمويل للقطاع اخلاص تقلصت منذ 
اخلارج حتسنت  شهر وهذا دليل على أن املسامهة ديال عمالنا يف

حرام املغرب فهاد الوقت، احلمد  ،ألن الناس كيتكلموا على الثقة
للي الفضل ديال تدرجييا، أنا كنعرتف وا نهلل اللي كلشي كيتحس

من السماء ومن األرض ومن كل جهة علينا اهلل سبحانه وتعاىل 
اخلارج  اآلن عمالنا يف .حرام بالدنا الثقة ديال نشككوا يف

الدفوعات دياهلم لبالدهم حتسنت، السياحة اللي كان كلشي  
الدول اللي كانت  ،كيقول مع هاد احلكومة غرتاجع حتسنت

، التصدير ا،اخلليج كيوفيو  لنا يفتساعد املغرب، اإلخوان ديا
 68مليار درهم فيها  30 للخارج  د العامااالستثمار وصل ه

 .c’est un recordهذا  effectifمليار 
لقمة لوصلنا و شي مزيان كلأنا ماشي تنقولكم   فإذن،

ا ذه هللي قال بأنا الزايدي يين واش يف سنتني وتنشكر السيوال
 كلشي  اللي فيه تراكمد اجملال اماشي غري ه ال فيه تراكم،جم

ية لبابية فيها تراكم واألمور السجياألمور اإل ،اجملاالت فيها تراكم
 ، يف سنتنييف سنتنيو نا كنحاولوا نعاجلو ا احفيها تراكم وه
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ة تزول لبيجعل األمور اإلجيابية يعين هي األساس واألمور السسأ
  .ا غري معقول وغري ممكنذه ؟مطلقا

صها تقال اكانت واحد العدد ديال األمور خ  ،طيب
ض األموال املغرب كان يف الرتتيب يما خيص تبييف ،وتوضح للناس
ملي جينا يف الالئحة الرمادية وعلى  ”GAFI“املنظمة ديال 

أعلى املستويات وقع به احلكومة لواجبها وبدلنا جمهود وكنا غادي 
 .قة الرمادية هنائيان خرجنا من املنط، اآللمنطقة السوداءل حواينط
 اد الشي كلشي مرتبط وخاألن ه ،على مستوى العجز  

        العمومية نتش يف املاليةاكا األخ قال لك الكلمة ديايل م
les finances publiques  ،كانت القطاع املايل ولكن   ال

 % 2,.العجز مرتبط السيد الوزير املالية كيأكد أنه انتقلنا من 
 % 7,1لـ ناش اخلوصصة تسبحا  ميالو  ،احتسبنا اخلوصصة يالإ

واحد القضية أنا أراوا حنايا او  ،يف العجز % 1,3إىل 
الناس  ،للي بغى يقول شي حاجة يقوهلااش من األرقام و قلقكنتا م

 سيء رقم شي عندك  يل شي واحد قال ء جايالبالعكس إ رأحرا
راه يف  -حالة ما إذا كانت النية حسنة يف-كنشعر باللي راه أنا  

واحد احلالة ديال الغفلة يف وا يعين ابقنصاحلنا باش انتبهوا ماشي 
ولكن احلقيقة سوف تظهر  ،وا يف األمور السلبيةأتفاجنحىت 

 sont têtusني ييقولوا الفرنستكيف  les chifffresميكنش ام
يف  األرقام عنيدة واحلقيقة سوف تظهر هل حنن سوف نكون

نايا السيد وزير هلواملديونية وأنا جاي  ،أو أكثر %1,3عجز هو 
السي عبد اإلله   الرمحن الرحيمإن شاء اهلل بسم اهلل قال ليااملالية 

كنتساءل ملي  أنا  ا هو وهلذا ذه ،عام سننقص املديونيةال هاد
كما   نقتارضوملي كنخرجوا اليوم للعامل باش الثقة، كتكلموا على 

اللي  فوا العرض ر واش كتع ، يف قانون املالية،الربملان به يفمسحتم 
  الكارد نيكريستالسهولة باش يقتارض؟   مغرب؟بالنسبة للكاين 

الدولة  احنا ن ألتماين ئاخلط ديال اال ذاملغرب أنقبأنه كتقول 
كيفهمش ا  كان شي واحد ميالباملناسبة إ ،للي خديناهاالوحيدة 

ت املواد الي بدالت الوقب يداه ،د القضية ماشي عيباه
كرتتفع يف شكل جنوين ختوفنا على اإلقتصاد الوطين ات  احملروق

 رضوااينا إمكانيات نقتذعندهم لصندوق النقد الدويل وخلومشينا 
مليار درهم يف  20الدوالر مبعىن حوايل ديال مليار  2,6منهم 

وها لينا بشروط صعبة طاقدر اهلل خالل سنتني وعال ا ذحالة ما إ
وها لينا وكل عام  يا متسرعني باش يعطنوش مهاالصعوبات مكمن 

ين هاد ذثانيا ألننا  واخ ،حنا عضو معاهم أوالاألن كاخيضعونا 
  حقو وال اضعونا للمناقشة واش نستخيااخلط االئتماين كل عام ك

شاء اهلل  تبقى هاد العام إنابقات هداك العام وغ ،حقوشاما نست
تعمم عالش؟ ألنه املغرب وىف وما الرمحن الرحيم وميكن غادية 

يناهاش، بقات ذمليار ديال الدرهم ما خ 2,6ديك ايناش هذخ
      الرحيم  شاء اهلل الرمحن صندوق النقد الدويل وإن يف اك،مت

الوقت  ءجا يالان الرحيم إ شاء اهلل الرحم ما ناخدوهاش وإن
    د غنعاودوا نطلبوها احتياطا لظروف ال نعرف مباذا قد تأيت وق

 . ال تأيت
اإلخوان هذا واحد  ايسمحوا لي ،أما فيما خيص البورصة

 يفاملشكل حنا اللي عملنا ااجملال اللي كلشي كيعرف واش 
ها عشرات السنني ءالبورصة يف سنتني؟ وهي هذه البورصة ورا

ولكن  ،ومرت مرحلة كانت فيها احلكامة تتعيش مشاكل صحيح
جييت دابا وعطيتيين الرتتيب ديالنا وال  يالطبعا إ ؟هل ملا جئنا

باحلق شوف منني جيت   ،عطيتين األرقام تقدر تكون سلبية
 .  je reviens de loinكيقولوا الفرنسيني 

وخبصوص ختفيض تصنيف املغرب من رتبة االقتصاديات 
الناشئة إىل مرتبة اقتصاديات األسواق احلدودية من طرف وكالة 

"MCI"أن وزن املغرب ضمن مؤشر ، جتدر اإلشارة إىل 
ومل يكن يغطي سوى  %0,1األسواق الناشئة كان منخفضا 

هذا ثالث شركات وبالتايل فحجم االستثمار املرتتب على 
وميكن اعتبار إعادة تصنيف املغرب ضمن  .اإلدراج كان ضعيفا
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مؤشر األسواق احلدودية على املدى القريب شيئا إجيابيا لكونه 
وضع بورصة الدار البيضاء يف اإلطار املالئم واألكثر متثيلية 

وهكذا فإن  ،بالنسبة للمستثمرين ةوأعطاه وضوحا أكرب يف الرؤي
 .لغ ما بني وزن بورصة الدار البيضاء ضمن املؤشر اجلديد سيب

 600 بالشيء الذي يرتقب أن يرتتب عنه جل ،%10إىل 
مليون دوالر من االستثمارات اجلديدة إذ يقدر حجم املبالغ 
املالية اليت توظفها الشركات االستثمارية يف البورصات املدرجة 

  ،د املليار ديال الدوالر 4ضمن مؤشر األسواق احلدودية بنحو 
ات من بينها شركة اتصاالت كما ستشمل أكثر من عشر شرك

وهلذا . املغرب اليت أصبحت متثل أكرب رأمساال يف السوق احلدودية
كيبغيوا زعما اإلنصاف، راه كاين حتسن يعين  كانوا اإلخوان   يالإ

 .بالنسبة لبورصة املغرب
 السيد الرئيس،

 السادة النواب المحترمين، 
 السيدات النائبات المحترمات،

 إخواني أخواتي،
واحد الكلمة معقولة، قال أودي هادشي هذا  كانت

مع  ؟نقاربوه اجتماعيا، أشنو هو اللي كيوصل للمواطن مباشرة
األسف الشديد أنه املواطنني اللي وصالهتم واحد العدد ديال 
األمور اللي عمالهتا هاد احلكومة واللي لوال الظروف املالية دياهلا 

ئما كيتكلموا عمرها كانت غادي تقدر تعملها، ماشي داا م
ي تكلم  ذألخ الل ياولكن الناس كيعرفوا، وهلذا باغي نقول هنا

ليست القضية  طحنية بدون جععبصدق أو بصواب عن اجل
مرة فيك، ولكن الواقع كيشوفو املواطن  اقضية كالم، كالم مرة في

وكيعرفو املواطن وكيحكم عليه املواطن وواحد العدد ديال األمور 
عملية شافها املواطن وعاشها املواطن ما نتكلمش على التحسن 

 ذخين فيهم اللي كياديال الناس اللي كانوا كياخدوا التقاعد كا
لى ما نتكلمش ع درهم 1000دابا كياخذ درهم  30و 0.

اللي زدنا، ما نتكلمش ولكن نبغي نقول للسي الزايدي الزيادات 
أقسم لك باهلل أ السي الزايدي وكالمي صادق ما فيه مزايدة إيال 
واحد النهار وزير حمرتم من جهتكم وهديك الساعات نائب 
برملاين جالس لورك يتكلم على اجملال ديايل اللي هو التعليم، 

هاد السيد الوزير يعين فيناهو يف  وتنقول هاد الشي اللي تيقول
الواقع؟ هو ماكانش وزير ديال التعليم، وهذا راه واحد املشكل 

واحد من الناس  ألنه أنا    il ronge le cœurعميق حقيقي 
اللي مكنأمنش بالتقدم إيال ما وصلش للمواطن العادي وداك 
الشي حىت إيال ما كانش هو ضرورة غادي يقول وغادي يبان، 

غادي نشوفو املظاهر ديال البؤس تقلصات، وفعال هاد ملي 
النهار اللي يوليوا القضية ديال املظاهر ديال البؤس ما تقلص إال 

األبناك ديالنا، وامسحوا يل نقول لكم واحد الكلمة هباذ املناسبة 
حتية وأقسم باهلل كنت غادي نوجهها يف الكلمة  ديايل نوجه هلم 

اللي كيضبط  qui réguleملغرب األصلية، عالش؟ أوال بنك ا
يضبط السوق  -شيت املعارضة تقدم خدمات إجيابية للحكومة–

املايل واألبناك املغربية، امسحوا يل أنا مشيت إلسبانيا ومشيت 
لدول أخرى وسولت على األزمة أشنو هو السبب دياهلا، األبناك 

املغربية ميكن أن يؤاخذ عليها بعض التحفظ واالحتياط         
le raisonnement par défaut ولكن هاد الشي هذا ،

ملي جات األزمة جترب لصاحل البلد، يقدر كيعانيوا الناس ولكن 
تكون فواحد الباخرة تيعانيوا فيها واحد الشرحية أحسن ما تكون 

فالبد واليوم البد نقولو هلم كذلك اهلل . يف باخرة كتغرق كلها
لس اإلداري ديال القرض جيازيكم خبري وأنا الرئيس ديال اجمل

الفالحي، جاوا عندي اإلخوان ديال القرض الفالحي قلت هلم 
هاذ الشي اللي تتقولوا ليا دابا مزيان، الفالح العادي داك املواطن 

األرض حمفظة، ما عندوش كيفاش يدير العادي اللي ما عندوش 
يعطيكم شحال كديروا لو؟ قالوا ليا خصصنا لو مليار ديال 

مليون  600زيان شحال عطيتيوه منها؟ قالوا ليا الدرهم، م
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درهم، قلت هلم واش شتيوا اهلل جيازيكم خبري الفالح العادي 
شوفوا هاديك النسبة اللي جبنا ديال األداء ديال القروش 

رغم أن اجملال فيه مشاكل ومعروف ومعرتف به، ولكن الصغرى 
 هداك. ديال الناس كيخلصوا % 11ديال األداءات،  % 11

الفالح العادي راه غاخيلص ويال ما خلصش غادي نشوفو حلول 
فيها الرفق، ما ميكنش ألنه البنك هو بنك عندو منطق وتيبغي 
يربح وأنا كنظن هذا معقول ولكن يف القناعات ديالنا ويف الثقافة 

؟ هداك اللي ما عندوش احملافظة "أما إلخوتكم نصيب"ديالنا 
ف عندك يف الباب وكذا فهما وما عندوش السيارة باش جيي يوق

مليون ديال  100تسمعوا ليا وأنتما كيشوفوا اإلخوان بلي اآلن 
اإلمكانية الدرهم مشات للفالحني والناس اللي ما عندمهش 

الفالحني الصغار، والناس اللي ما عندمهش اإلمكانيات باش 
املايل  وأنا كنقول األبناك ديالنا والنظام. يقتانيوا السكن دياهلم

يالنا وهذا حس قبل ما يكون كالم، جعجعة وال طحني ال، د
أم جعجعة وطحني يف  سريى الزمن هل هو جعجعة بال طحني

وهنالك أشخاص مروا من هذا املكان ويعرف . نفس الوقت
 .اجلميع ماذا جعجعوا علينا وكم من طحني تركوا لنا

طبعا، باقية واحد القضية كيتكلموا عليها اإلخوان، 
الذي يوقف املسائل ديال اجلماعات ل اإلصالح القضية ديا

مع األسف الشديد احمللية هي مالحظة يف حملها السي الزايدي، 
خصك ثقافة يالفلوس كتعطي  ا بغيتذالعامل كيتمشى هك

د الشي جيب اومع ذلك ه همخذاللي غادي ياحىت و خصك وكي
للي اللي فكرنا يف القضية ديال الفالح الصغري واإلنسان اال حب

كيفاش يديروا   وكذا للي كبيع يف األرضااإلنسان دكان و عندو 
 وفكرنا ومازال مطلوبني نفكرو  كلهم حيسنو الوضع دياهلم؟ 

  .مطلوبواألبناك كذلك حنا ا
        ألبناك التشاركية باش افيما خيص القضية ديال 

     الت بنكية بال معامه ذه، ما بنالغوش اإلخوان، لغوشانبا م

 هباالت بنكية معمول معامه ذهالكلمات الكربى، ستعملوا نا م
وقبل كل شيء أن جمموعة  مقصود من خالهلا أوال ،العامل كلهيف 

الصناديق يف هلم اوا األموال ديييخلكللي رمبا اليوم  اديال الناس 
هبا  واويساعد ،احلديدية وال يف البيوت خيرجوها ويستثمروها

اهلل الرمحن الرحيم  إن شاءشك  بدونو  ،خار ديال بالدهمداال
خرين آين ر اجمليء ديال مدخغادية تكون سبب يف  غادي تستورد

اد احلكومة  يين هعمل هبا اخلاص والعام والو  ،من خارج الوطن
كم من قانون ومرسوم   ،ريسيتالب اهلل ييجكن  كتشجع وحلد اآل

عشر  يداالقانون ديال املالية هعشرات السنني؟ ناه تأخر دوج
رسوم ديال امل الية،القانون التنظيمي ديال امل ،ت وهو حمطوطسنوا

 ءد القضية ديال األبناك التشاركية عاد جااه ،سنة 60العقار 
للي اهو  ءللي جااالوقت و كل حاجة عندها وقت   ا،الوقت دياهل

للي اهو يقول باللي  يجي لو كنا ميشي واحد م حىتخري و فيه 
وا اللي تيخص نبقاولكن  مكل واحد فينا ساه  ،خرتع العجلةا

سامهنا إيال  راهو  يداعاقلني عليه هو أنه يف النهاية راه بالدنا ه
يف  ناششيا مللي مبنية على احلق وماباش يكون فيها الثقة 

ة رمبا تكون عندها مكاسب وياإلطار ديال املغالطات السياس
يني ألن و غرب للسياسأنا كنستسياسية ولكن يف السياسة 

        للي احيصل و غااألخر  فني بنادم يف ةلبالصالسياسة هي ا
حلد اآلن الذي حناول  ذايكون معقول وهخصو بغاش حيصل ا م

  .واهلل املوفق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

ننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين . شكرا السيد رئيس احلكومة
السؤال املتعلق  ،أسئلة ه اجللسة وفيه أربعةذمن جدول أعمال ه

برتاجع املغرب يف ترتيب منظمة الشفافية العاملية يف جمال مكافحة 
الرشوة تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق 

  .السؤال يضعاأعطي الكلمة ألحد و ، إذن االشرتاكي
 :النائب السيد أحمد رضى الشامي
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  ،السيد الرئيس
  ،السيد رئيس الرئيس الحكومة

  ،السيدات والسادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب

  :السيد الرئيس
السيد الوزير من شوية د اهلدوء من فضلكم، باليت 

  .تفضلوا، فضلكم
 :النائب السيد أحمد رضى الشامي

  ،السيد الرئيس
  ،السيد رئيس الحكومة

 ،السيدات والسادة الوزراء
  السيدات والسادة النواب،

نا بن امحد، أحسن  يمسإأنا اليوم السيد رئيس احلكومة 
يف الصباح فقت األمس  ،دراريال 4صانع تقليدي وعندي 

واحد  ذخالمقاطعة باش نلخرجت مع الثامنة صباحا باش منشي 
يل  عالش طلبواهي ما عندها  توا يل اإلدارةاطلب ،زديادعقد اال

املقاطعة  لداك، وصلت البطاقة الوطنية اجلديدةحيث أنا عندي 
يت عقد ذعطيت عشرين درهم خ ،دقيقة 31عاينت واحد 

ين واحد الخدمة تالقل يباش منشالطريق . وخرجتزدياد اال
 ءالضو قلت لو دزت يف محر األ ءدزيت يف الضو قايل البوليسي 

درهم وزدت حبايل  10الصباح خلصت نضيعش ا األصفر باش م
واحد  تعملش لمستشفى بالعشية ديت الوالدة ال. للخدمة

      معني باش ربتخواحد امللطلبوا مين باش منشي  ،التحليالت
الدولة خلصت  نتاعستعمل اخلدمة ونمعني ملخترب منشيش ا م

ديال العشية جات عندي بنيت هي دازت  . .درهم 600
جات عندي  masterوبغات تعمل  la licenceعمالت 

باش تنجح  درهم ألف 60قالت يل بأن شي مسؤول طلب منها 
د ليل داز عندي األخ ديايل هو مقاول  concours، 1يف 

صغري وربح واحد الصفقة عمومية ودفع داك املواد لإلدارة وباش 
يتشاور معايا  اش جاتخلص طلب منو شي مسؤول شي تربع في

  .وزيد وزيد وزيد
هادو السيد رئيس احلكومة حقائق تيعيشوها املغاربة كل 

املفروض علينا مجيعا كربملان وكحكومة  يوم ومن املفرتض ومن
تاع الشعب املغريب باش حنميو الشعب املغريب نممثلني  حيت احنا

السيد أنت ولكن املسؤولية عندك أكثر  ،من هاد املمارسات
نت أ ثنت عندك الصالحيات وحيأ ترئيس احلكومة حي

ا وعود يف هاد اجملال هذا سابقا وأنا ذاحلزب ديالك احملرتم كان خ
ماشي  أمحد الشاميبكل أمانة كمواطن هاد املرة تنهضر معاك ك

 ت تنجح فهاد املهمة هادي حيىنمحد كنت تنتمابن  سنكح
هادي ظاهرة اللي البد خاصها حتارب والبد خاصنا نقلصو 

مجيع اإلدارات كاين يف ميكن ليك تنجح حيت ن وكا ،منها
امليدان ساعدوك يف هاد يميكن ليهم ان موظفني نزهاء اللي ك

مع األسف بأن هاد الظاهرة  واساعا آش تنالحظ؟ تنالحظ .هذا
جابوا هاد   transparency internationalهادي انتشرت 

صبحنا يف أدرجات و  4التقرير األخري دياهلم وقالوا بأن تراجعنا 
فلهذا نسائلكم  السيد رئيس  .دولة ..1على  1.الدرجة 
يل على انتشار الرشوة يف أوال واش عندكم نفس التحل، احلكومة
السؤال الثاين هو حقيقة هاد الظاهرة ديال الرشوة خاصنا ؟ املغرب
تتهم املواطنني هداك حسن بن  ،ها هي ظاهرة تتهم اجلميعو نأكد

تتهم  ،تتهم احلكومة ،عطي داك األمواليمحد ما كانش خاصوا ا
 ،تتتهم اجلمعيا ،تتهم املؤسسات ،تتهم اجملتمع املدين ،الربملان

ما و نتوما من املوقع ديالكم كحكومة انتاولكن  .تتهم تتهم الكل
به يف  يواعندكم صالحيات ومن املوقع ديالكم كحكومة شنو قمت

 ، كنتولكن ما شفناش و نشوفىنأنا كنت تنتم ؟هاد السنتني
 ،ما شفتهاش هاو يتنتمىن نشوفو مشاريع قوانني جديدة اللي جبت

نشوفو إجراءات  اكنا كنتمانو   ،اشرتاكيحنا كفريق اما شفناهاش 
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،  فهاد امليدان هذا ما شفناهاش والتفعيل داك القوانني اللي كان
نت تنتمىن نشوفو مقاربة جديدة داخل القطاعات اللي انتوما ك

 اكنا تنتمناو   ،عليها لتقليص حملاربة الرشوة ما شفناهاش واتتشرف
 اتنتمناو  كنا  ،نشوفو محالت حتسيسية للمواطن ما شفناهاش

نشوفو برامج ختليقية داخل املدرسة ما شفنهاش فعدة أشياء اللي  
نشوفو موارد  ااإلمكان كنا كنتمناو باللي و نشوفو  اكنا كنتمناو 

كنا   ،صدة هلاد الظاهرة هادي أكثر ما شفناهاشر مالية وبشرية م
ة حملاربة هاد الظاهرة هادي مع ينشوفو واحد اإلرادة حقيق اتنتمناو 

كاين مناذج يف   .ما شفناهاش ،لسيد رئيس احلكومةاألسف ا
ولكن كاين  ةنت عارف مثال سانغافور أ ،العامل بلدان متعددة

ال كانت يوتنظن بأن إ ،أخرى اللي جنحت يف هاد العمل هذا
ة يال كانت عندكم اإلرادة والشجاعة السياسيإو عندنا اإلرادة 

بشرية وواحد حيت ماشي هذا ساهل وكانوا موارد مالية وموارد 
على  واالتدبري عقالين هلاد الظاهرة هادي ميكن لينا مجيعا نتغلب

 .هاد الظاهرة هادي وشكرا
 :رئيسالالسيد 

 .الكلمة لكم السيد رئيس احلكومة، شكرا السيد النائب
 :رئيس الحكومةالسيد عبد اإلله ابن كيران 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 المحترمين والسيدات النائبات المحترمات،السادة النواب 

كنت بغيت نقول لكم يا سالم يا سالم على تدخل 
واهلل العظيم صدقين السي أمحد ليس للعالقات الطيبة اليت  ،مجيل

مبا فيه  ،بيين وبينك أنا كنتبىن ذاك الشي اللي قليت مائة باملائة
ت اللي مبا فيها االنتقادا ،االنتقادات اللي وجهتيها للحكومة

وجهتيها لرئيس احلكومة، ميكن الصورة اللي رمسيت بزاف بزاف 
 ،على واحد الصانع تقليدي جييه كلشي ذاك الشي فنهار واحد

آه كاينة ياك السي؟ جييه شوية  ،يين جييه شوية بشوية معقولالو 
  .بشوية هاذ الشي كاين

احلكومة  ؟ت احلكومةأنا إيال تتسويل على شنو عمال
داك ك ألنه حىت فهافق معات والو ولكن أنا متماشي ما عمال

با كنشوف باللي الرتيب احنا تراجعنا ألن ناس اخرين تقدموا ودا
أنا قابل  فورة،اغاك الشي اللي دارت ساندأنا مطالب باش ندير 

ليش وملي كنيت  بوحدي ما ميكن ،يين حبال اللي قليتالحناول و 
على احلكومة  تتكلم تكلميت على كافة املعنيني، تكلميت

 اص اإلخوان اللي تيقولو ايين خالالصالحيات دياهلا و 
بالضبط شنو هي  االدستور باش يعرفو  ايقراو  االصالحيات يرجعو 

الصالحيات اليوم اجلديدة اللي تزادت لرئيس احلكومة بالنسبة 
غري  الغوشاي غري يقراو اما نب .للوزير األول اللي كان سابقا

خصنا نتعاونو على هاذ كيال اللي قتلي  يين حبالو  ايقراو  ايعاودو 
صنا نغريوها وما عرفتش اصنا بعدا الثقافة خاخ ،الشي كاملني

عالش ما ذكرتيش األحزاب السياسية؟ حىت األحزاب السياسية 
تش، إذا حزب سياسي كيدافع على الفساد من خالل اما غري 

هى وال حىت انت الالدفاع على ناس اللي فيه متورطني ما فيها ال إ
وال ما تتذكروش؟  اكذكرو   ،ما بقاش، ما بقاش ،الكالم، ما بقاش

وهنا غنتكلم كرئيس ديال حزب سياسي امسحوا يل وخا أنا رئيس 
احلزب ديايل حصل كياخذ الرشوة  النهار اللي واحد يف ،حكومة

نا  للو ك ،ندناهش وتطرد من احلزبامشى للمحكمة وما س
 .واحد التغريو تحول هاذ الشي غادي يكون واحد ال اكنعملو 
ت والو الولكن احلكومة ماشي ما عم ،السي أمحد اامسح لي

ت وكانت ولكن هاذ الشي هذا ماشي احلكومة الدولة عمال
يف احلكومة ومّلي جينا وكان تقوية  امحالت حتسيسية قبل ما جنيو 

اإلطار القانوين املتعلق مبكافحة الفساد تنزيال ديالنا تقوية 
مته مع االتفاقيات الدولية وتأهيل ءومال ملقتضيات الدستور

اإلطار املؤسسايت لتقوية قدرات األجهزة املعنية وحتسني أدائها 
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ألن كلشي كيدخل فهاذ الشي، كيفاش غتحصل الشخص اللي 
حتسني اخلدمات اإلدارية عن طريق  ؟تيعطي الرشوة إىل أخره

 األكثر تداوال وتطوير اإلدارةالرتكيز على تبسيط املساطر 
 la carteاك الشي اللي تتكلم عليه ديال داحنا ه ،لكرتونيةاإل

nationale قلنا عالش؟  ،احلكومة جبدناه يف واهلل العظيم إيال
قلنا عالش كيتطلب من املواطن  ا،يشهدو و ها اإلخوان حاضرين 

ولكن  ااحنا كنحاولو  ،باش وكنعتقد أن التوجيهات مشات باش
نزيدك على السي خريات ألن أنا باقي غنواخذ عليك حىت أنت و 

باش جيي عندي وال منشي أنا  تاملرة اللي فات طلبت منو يف
عندو هنضرو على القضية ديال النقابات والعمال وما جاش، 

ها املهمة  ، فهميت وال ال،العنق ديالك با ها أنت ها املهمة يفاود
أجي لعندي هنضرو على هاذ الشي ديال الرشوة  يف العنق ديالك 

أمحد بن علي وال ما يبقاش تيعاين  ياك السدنديرو باش  كيفاش
العامل كلو صحيح ولكن  الرشوة موجودة يف ألنه ،الدرجة دهلا

يناش مع األسف ااملغرب وباقي ما ك هاذ الشي اللي عندنا يف
اك السي أمحد شيت السي حسن ما شي املشكل ديالو دشيت ه

سيد وزير تيسكت ودبا راه ال ،درهم ما تيبلغش 60تيعطي 
اجتاه وضع خط هاتفي رهن إشارة املواطن باش  العدل غادي يف

وهلذا آش غنقول ليكم؟ أنا  .يعلم مع ضمان سرية املكاملات
    معروف عليا واحد القضية ما تنبغيش ندافع على شي حاجة 

، ما غندافعش على شي حاجة ما ميكنش هاعلي ما ميكنش تدافع
  ،كمؤسسات  ،تئاذا اصبحنا كهييين إذا وال إالو  ،ندافع عليها

بالواجب  اوتنقومو  اوتنتشجعو  انعطيو وتنبلغو  اكأفراد كنرفضو 
ويال وقع شي واحد فشي حاجة ما تندافعوش  اديالنا وتندينو 

  .عليه، كنظن األمور غادية حّتّسن
إيال كنا بيناتنا  ،أنا باغي نقول لإلخوان املغاربة باش خنتم

العامل كيحكم علينا من  اهاذ الشي عيب لكن اليوم راه والو 
ورقة  اروسهم باش ياخذو  ااخلارج إيال مسعو  املستثمرين يف ،خاللو

هاذ الشي  اإذن الناس اللي تيديرو  ،ما تيجيوش اتيخصهم يعطيو 
  .بالدهم وخوهتم ارامها كيقتلو 

 :السيد الرئيس
السؤال الثاين املتعلق بالسياسة ننتقل اآلن إىل . شكرا

تقدم به السادة والسيدات  ،املتبعة خبصوص إشكالية تنمية املدن
النواب أعضاء فريق األصالة واملعاصرة فليتقدم أحد واضعي 

 .السؤال
 :عدنان بن عبد اهللالنائب السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد رئيس الحكومة،

احلكومي أمام ممثلي األمة بوضع وعدمت يف تصرحيكم          
اسرتاتيجية تنموية مندجمة من شأهنا توفري سبل العيش الكرمي 
للمواطنني املغاربة ومتكينهم من ولوج اخلدمات االجتماعية 

 ،اقتصادية كحقوق مضمونة من طرف الدستور املغريب والسوسيو
حصيلة عمل حكومتكم يف هذا  ،فما هي السيد رئيس احلكومة

  اجملال؟
 :السيد الرئيس

كلمة لكم السيد رئيس احلكومة لإلجابة على ال. شكرا        
سؤال متعلق بالسياسة املتبعة خبصوص إشكالية تنمية  السؤال،

 .املدن
 :بن كيران رئيس الحكومةاالسيد عبد اإلله 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 ن،و السيدات والسادة النواب المحترم
كما تعلمون فإن املغرب عرف خالل العقود األخرية         

تناميا مضطردا للساكنة احلضرية نتيجة اهلجرة القروية من جهة 
والنمو الدميغرايف يف املدن من جهة ثانية، وأمام غياب سياسات 
شاملة ومندجمة لتهيئة اجملال وتنمية املدن فقد نتج عن ذلك توسع 
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ن غري الالئق ومدن الصفيح املدن بصفة غري منظمة وتنامي السك
كما تفاقم العجز يف إنتاج السكن لعقود   ،واألحياء غري املؤهلة

من الزمن نتيجة عوامل خمتلفة منها عدم فعالية السياسات 
العمومية املتبعة وضعف املبادرة اخلاصة وضعف التحفيزات 

وقد بذلت الدولة  .وصعوبة الولوج إىل التمويل وضعف احلكامة
األخري باخلصوص جمهودات لتكثيف إنتاج السكن  خالل العقد

كما باشرت   ،خاصة االجتماعي منه وتنويع العرض السكين نسبيا
سياسة املدن اجلديدة كتجربة نوعية المتصاص العجز يف إنتاج 

السكن العشوائي والبناء غري الالئق وغري كن ومكافحة الس
وقد تبنت احلكومة احلالية يف برناجمها خيارا اسرتاتيجيا  ،نظمامل

يتمثل يف سياسة املدينة ودشنت هذا الورش حبوار وطين تشاوري 
واسع أفضى إىل بلورة مرجعية اسرتاتيجية لسياسة املدينة تؤسس 
ملقاربة تنموية مشولية ومندجمة توفر فرصا أكرب اللتقائية السياسات 

ت واعدة لتعبئة االستثمارات العمومية القطاعية وتتيح إمكانيا
وتطوير مردوديتها على مستوى تنمية املدن، وكذا ترسيخ جيل 

مي االختالالت و جديد من برنامج اإلصالحات الرامية إىل تق
 .واجملاالت احمليطة هباالتنموية اليت تعاين منها املدن 

وبعد تعبئة املنظومات  ،وعلى مستوى العمل اإلجرائي
تفعيل هذه  ين أجل بلورة مشاريع عملية للمدن جير احمللية م

اتفاقية ملشاريع  14األخرية من خالل برامج تعاقدية قد مت توقيع 
املدن من طرف الشركاء املعنيني بغالف مايل يصل إىل حوايل 

كما توجد مخس اتفاقيات مشاريع يف طور   ،مليار درهم 18
مليار  4,6التوقيع من طرف الشركاء بغالف مايل يقدر ب 

وهذه األرقام مرشحة لالرتفاع إىل السنة اجلارية نظرا  ،درهم
دن يف مراحل متقدمة من إعدادها، كما مللوجود عدة مشاريع 

جيري تأهيل بعض احلواضر الكربى من خالل مشاريع اسرتاتيجية 
حتسني جودة احلياة يف هذه من أجل وإدماجية مباليري الدراهم، 

ك حفظه اهلل كما هو احلال بالنسبة املدن برعاية جاللة املل
  .لطنجة ومراكش

تقائية السياسات لومن أجل ترسيخ ا ،ويف نفس السياق
القطاعية وترشيد استعمال االستثمار العمومي املوجه لتنمية 

إصدار مرسوم إحداث جلنة بني  6014مت يف غشت  ،املدن
التقائية الوزارية الدائمة لسياسة املدينة كما مت الشروع يف تفعيل 

االلتزامات املالية العمومية اخلاصة بالربامج املندجمة مع جمموعة من 
القطاعات الوزارية يف أفق تعميم هذه املقاربة مع باقي الشركاء 
املعنيني ومشاريع املدن، وباهلل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل 

 . تعاىل وبركاته
 

 : السيد الرئيس
السيد النائب، الكلمة للسيد النائب احملرتم يف  .شكرا

 . إطار التعقيب على جواب السيد رئيس احلكومة
 :النائب السيد عدنان بن عبد اهلل

 السيد رئيس الحكومة، 
فلسنا هنا كما جئتم يف خطابكم للمزايدات السياسية 
واخلطابات الشعبوية، يف إطار املوضوع اللي احنا تناقشوه ألن 

 ،املغريب ينتظر منكم مبادرة عملية اللي ملسوها يف الواقعالشعب 
تشهد حتسني وضعيتهم املعيشية داخل املدن، الربامج اللي 
ذكرتيوها السيد رئيس احلكومة، كانت مبادرة اجلماعات احمللية 

أما  .واللي هي عيطات وتشرفات بقدوم صاحب اجلاللة لبلورهتا
املدن بسبب  أنه يوجد داخلأنتم تعرفون  ،بالنسبة للسيد الرئيس

اهلجرة مواطنني اآلن يعيشون يف أحياء أو دواوير بدون أدىن 
شروط احلياة الكرمية األساسية وهذا ماشي مشكل اجلماعات 

هذا مشكل اآللة التنفيذية ديال احلكومة اللي هي  ،احمللية
اللي صارت ولألسف أصبحت غري قادرة على تنفيذ  "العمران"

إىل  .املخططات املربجمة من طرف اجلماعات والسلطات احمللية
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جانب ذلك أصبحت الساكنة اليت تقطن يف أراضي الدولة منذ 
عقود بني صباح ومساء عرضة للطرد واملضايقات من طرف 

ه إن هذ .املضاربني العقاريني حتت ظل حكومتكم السيد الرئيس
الوضعية ناجتة عن عدم انكباب حكومتكم على إجناز تصاميم 

واحنا يف عهد  ،فكيف السيد الرئيس ،التهيئة ألغلب املدن
الدميقراطية فكيف تقبلون أن تكون اجلماعات اللي هي الفاعل 
األساسي يف التعمري هلا فقط دور استشاري يف حتضري وثائق 

  ؟التعمري
غريب يعيش أزمة خانقة السيد الرئيس، جند املواطن امل

أثناء تنقالته إىل عمله ويضطر إىل استعمال أكثر من وسيلتني 
علما  ،ه املعضلةذللنقل دون أن تتدخل حكومتكم إلجياد حل هل

  % 10أكثر من بأن العديد من الدول تدعم النقل احلضري 
  .تحسني اخلدماتل

لوال تفاين رجال ونساء األمن والتعليم ، السيد الرئيس
تغطية العجز احلاصل يف املوارد البشرية ل مالصحة يف عملهو 

واملرافق االجتماعية لكانت األزمة اليت يعيشها املواطن املغريب 
نظرا لعدم مواكبة حكومتكم  دةيوميا يف حياته اليومية أكثر ح

 .للمدن يفراغعمراين والنمو الدميالتطور لل
القطاعات ه ذحتويل هيف تفكروا  ذا ململا، السيد الرئيس

هي سياسة  ااالختصاصات إىل اجلماعات احمللية مبا أهن ادوه
ما للمواطنني من حاجة  ،القرب وأنتم تعلمون السيد الرئيس

  .لتشغيل أبنائهم وبناهتم لتغطية العجز احلاصل يف املوارد البشرية
يف اجملال االقتصادي واالجتماعي املدن ، السيد الرئيس

ه ذه ،مهوال للباعة املتجولنيا توليكم املسؤولية انتشار  ذعرفت من
الفئة اليت تعاين الكثري يوميا لضمان عيشها ورغم وعود للتدخل 

فإن غياب أي حركة من حكومتكم صار يهدد  ،مشاكلهم لحل
  .ن املهيكلونو مسار حىت التجار واألسواق والصناع التقليدي

من أصبح  ه اإلكراهاتذيف ظل ه، السيد الرئيس... 
إعادة النظر يف نظام وحدة املدينة الذي أبانت أيضا  الضروري

التجربة عن فشله وازدواجية القرار ما بني الرئيس والسلطات 
  .احمللية

مر على تنصيب حكومتكم على أزيد ، السيد الرئيس
به فيما وعدت تغيري من سنتني من واليتها دون أن تنجز أي 

 وائمني يف ظل سياستكم اليت مل ير املغاربة الذين أصبحوا متشا
  .وتدهور قدراهتم الشرائية منها إال غالء املعيشة

  :السيد الرئيس
هل ترغبون يف . السيد النائب احملرتمشكرا ، انتهى الوقت

  .التعقيب لكم دقيقة
منر إىل السؤال املوايل واملتعلق بالسياسات العامة اليت 

تقدم به السيدات  ،املديونيةهجها احلكومة يف تعاطيها مع نت
الكلمة ألحد ، فريق اإلحتاد الدستوريأعضاء والسادة النواب 

  .السؤال يضعاو 
فريق اإلتحاد  رئيس الشاوي بلعسالالسيد النائب 
 :الدستوري

  ،السيد الرئيس الحكومة
  ،السيد وزير الدولة

  ،السيدات والسادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب

احلكومة يف السنتني األخريتني إىل االستدانة اجتهت 
د األمر بطبيعة احلال كريهن البالد لدى املؤسسات اوه ،اخلارجية

 ذال .الدولية املاحنة وكذلك يقربون من سياسات تقومي اهليكلي
تعاطي لهل هناك من إسرتاجتية ل ،لكم السيد رئيس احلكومةئنسا

وشكرا السيد  ؟صهافاق واعدة لتقليآوهل من  ؟ه الديونذمع ه
  .الرئيس

  :السيد الرئيس
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 .الكلمة لكم رئيس احلكومة
  :السيد عبد اإلله ابن كيران رئيس الحكومة

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،نو السادة النواب المحترم

  ،السيدات النائبات المحترمات
 ناالسؤال مهم ك ذايف احلقيقة ساحمكم اهلل ألن ه

طريقة بتكلمو فيه نصو يكون عندو واحد الوقت طويل باش اخ
لمجيب تيبان يل غادي للسائل وال لال ديال الدقائق  3معقولة 

أوال احلكومة  .واليين مع ذلك غادي حناول ،يكون من الصعب
هتا مبواردها اال تلجأ لالستدانة إال إذا مل تتمكن من تغطية نفق

ستدانة عموما لتمويل اخلاصة وحترص على أن ختصص موارد اال
نفقات االستثمار ليس االستهالك من بنيات حتتية وأوراش 

كما حترص على أال تتجاوز نسبة املديونية سقفا معينا   ،إصالحية
ويتم اللجوء إىل الدين اخلارجي لتعزيز املوجودات اخلارجية 

ويعزى ارتفاع مؤشر  ،وختفيف الضغط على السوق املالية الضخم
ل السنوات الثالث األخرية أساسا إىل تزايد املديونية خال

تمويل الناتج عن ارتفاع عجز امليزانية بفعل التزامات الحاجيات 
 اخاصنا نكونو  .احلكومة لالستجابة للمطالب االجتماعية

واضحني مشينا يف اجتاه االستجابة للمطالب االجتماعية عندها  
له   الزيادة يف الرتقية كل هذا ،الزيادة لإلخوان املوظفني ؛كلفة

احدة ومخس و مليار إضافية مرة  13 وكلفة، كنظن اجملموع ديال
باإلضافة إىل االرتفاعات الكبرية  .مليارات ديال الدرهم  كل سنة

 30-40ألسعار املواد األولية على خزينة الدولة كالبرتول ب 
وية احلمد هلل راه غادي وتيهبط ش .10اليوم ب  ،ديال الدوالر

بشوية ونطلبوا هلل السالمة، والضغط املتنامي على السيولة يف 
السوق الداخلية وتراجع املوجودات اخلارجية واستمرار األزمة 

الشركاء ديالنا األساسيني راهم حىت هم  ،االقتصادية العاملية
  .رونطقة اليو يال مدعندهم أزمة خصوصا 

ينة يف متم ية اخلارجية للخز وباألرقام بلغ مؤشر املديون
مليار درهم  161من الناتج الداخلي اخلام  % 13,2 :6014

 100الناتج الداخلي اخلام وجمموع ما ينتجه املغاربة تقريبا حوايل 
مليار ديال الدرهم  140منه  % 13,2 ،مليار ديال الدرهم

مقارنة مع متم سنة  0,1ارتفاعا طفيفا مبا يقارب  سجالمتقريبا 
وكلكم كيعرف سنة  6011متم سنة  مقارنة مع 6,1و 6016
أما املديونية  ،شنو كان ميكن ال قدر اهلل يوقع فيها 6011

من الناتج  1,.3مليار درهم أي  361الداخلية فقد بلغت 
  .الداخلي اخلام

وحىت تكون األمور واضحة فإنه بالرغم من ارتفاع مؤشر 
يبقى  املديونية اخلارجية للخزينة خالل السنوات الثالث األخرية

هذا املؤشر متحكما فيه وبعيدا عن مستوياته املسجلة خالل فرتة 
التقومي اهليكلي حيث وصل معدل املديونية اخلارجية ساعتها إىل 

واش أعباد اهلل ما كاينش اللي يقرا األرقام؟ ماشي  % 11,3
من الناتج الداخلي اخلام  % 11,3هي  % 13,2شبه نبه 

كما أن بالدنا حتظى بثقة الدائنني   ،خالل سنوات الثمانينات
واملؤسسات املالية على املستوى الدويل وهو ما يدل عليه حجم 
اإلقبال على الطلبات املغربية مما ميكن بالدنا من تعبئة حاجياهتا 

راه كاين الدول لو كان جربوا اللي يسلفهم راه  ،املالية بسهولة
ب سولوا السادة وزراء احنا احلمد هلل املغرب مطلو  ،يطريوا بالفرحة

تيكون اإلقبال عليهم واش تيكون وال  شي تيخرجوا كيفااملالية ملّ 
ووفق شروط تفضيلية وبتكلفة متدنية وعلى أمد  ؟ما تيكونش

ومع ذلك فإنه يتعني تقليص منحى تطور هذه  ،متوسط أو بعيد
ية وعجز احلساب اجلاري مليزان املديونية بالتحكم يف عجز امليزان

ات وهو ما تعمل احلكومة على اختاذ جمموعة من داءاأل
اإلجراءات بصدده، وهلذا اللي كيجيين أنا صعيب هو كطالبوين 

باش غادي منول  ،بواحد العدد ديال األمور اللي تتبكر النفقات
عالش  اقولوا لييمنشي نستامل كاي كالعجز إال باملديونية ملّ 
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أنا على كل  .بعهاغري شي حاجة بغيتوها نت ااستلميت؟ وقولوا لي
حال عندي واحد القناعة ضروري هنبط املديونية ديال املغرب، 
ضروري حناولو نتحكمو يف التوازنات املاكرو اقتصادية، ضروري 

ديال  الدخل اخلام، ضروري هنبطو  % 20نكونو حتت من 
 . والسالم عليكم. شاء اهلل الرمحن الرحيم العجز إن

 : السيد الرئيس
رئيس احلكومة، الكلمة للسيد النائب واضع شكرا السيد 

  .السؤال للتعقيب على جواب السيد رئيس احلكومة
 : الشاوي بلعسال النائب السيد

 شكرا السيد رئيس الحكومة المحترم، 
ة إشكالية احنا يف فريق االحتاد الدستوري اخرتنا معاجل

هاد الشي نابع من  ،هاد الظرفية بالذاتاملديونية العمومية ف
استشعارنا باملسؤولية امللقاة على عاتقنا قبل أي اعتبار آخر 

مما ال شك فيه السيد   .وباخلطورة اليت هتدد ماليتنا العمومية
على أننا كنمروا بواحد الوضع صعب منذ عقود  ،رئيس احلكومة

يتجلى هذا يف إقدام حكومتكم وبشكل قياسي ومفرط يف 
وقد بلغت  ،يا وخارجياتني األخريتني إىل االستدانة داخلنالس

مليار درهم، كانت هذه املديونية قبل  166ة إىل ضرت قاملبالغ امل
مليار درهم أصبحت اآلن يف حدود  368تعيينكم يف حدود 

أي يف أقل من سنتني، هذا  6014مليار درهم قبل هناية  133
ودون احتساب  ،إجناز غري مسبوق السيد رئيس احلكومة

األخرية وما برجمتم القرتاضه يف قانون لثالث أشهر لاالقرتاضات 
هذه املديونية  .مليار درهم 23يف حدود  6013املالية لسنة 

طالت املؤسسات العامة واحليوية أيضا وعلى سبيل املثال املكتب 
الوطين للماء والكهرباء مثقل بعشرين مليار درهم السيد رئيس 

ة على واش افتقدنا القدر  ؟هل انعدمت االختيارات ،احلكومة
ابتكار حلول هيكلية ملواجهة اختالالت ماليتنا العمومية؟ اللجوء 

احلكومة وبالشكل اللي كيتم به هذا  لالستدانة السيد رئيس

ان الثقة وتآكلها دأسهل احللول ألن االستدانة ستؤدي إىل فق
غراق البالد يف دوامة إوتضييق دائرة احللول إن مل نقل سيؤدي إىل 

كيف تتعاملون   ،عيات على مجيع املستوياتمن املشاكل والتدا
مع هذا الوضع؟ هل تتوفرون على سياسة  ،السيد رئيس احلكومة

ناجعة يف التعاطي مع هذه املديونية؟ من قبل كانت بالدنا تتوفر 
على سياسة التدبري النشيط للمديونية بفضلها مت التحكم يف 

جملال إذن اآلن ال نعثر على سياسة واضحة يف هذا ا ،املديونية
التعاطي مع الوضعية املتأزمة ال يتم إال من خالل ثالثة ديال 

 إما كنقصوا من االستثمارات أو ،إما كنمشيوا نقتارضوا ؛اجملاالت
ال كنزيدوا يف احملروقات والزيادة يف الرسوم والضرائب ومتويل جزء 
من امليزانية أي الضغط على جيوب املواطنني وهذا ما نلمسه 

نا نعيش اليوم خماض ارتفاع معدالت التضخم إن ،بوضوح
 .والتهديد باخنفاض مسؤولية املعيشة حتت وطأة غالء األسعار

مقابل هذه الوضعية، السيد رئيس احلكومة، ومقابل هذه 
االختيارات كان عليكم، السيد رئيس احلكومة، الشروع مباشرة 

ل االعتماد على إجراءات دب ىيف اإلصالحات اهليكلية الكرب 
أن تقطعوا مع املواقف  ،مكلفة كان عليكم، السيد رئيس احلكومة

كان عليكم، السيد  املرتددة وعدم احلسم يف االختيارات الناجعة
نسيج اإلنتاجي الوطين سواء على التدعموا  ،رئيس احلكومة أن
ال على مستوى الصادرات ذات القيمة العالية  مستوى التصنيع أو

كان عليكم كذلك السيد رئيس   ،بالنسبة للمردودية دياهلا
أن تتجهوا إىل إصالح مستوى الواقع الفعلي وليس جمرد  ،احلكومة

اإلصالح على الورق والتنظري ودون ذلك، السيد رئيس احلكومة، 
 . وبكل صدق ال ندري إىل أين نسري؟ شكرا السيد الرئيس

 : السيد الرئيس
ننتقل اآلن إىل السؤال الرابع  .شكرا السيد النائب احملرتم

واألخري يف هذه اجللسة واملتعلق بصندوق احلسن الثاين للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية تقدم به السيدات والسادة النواب أعضاء 
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أعطي الكلمة ألحد  ،الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
ئب السيدات والسادة النواب واضعي السؤال تفضلوا السيد النا

 . احملرتم
 : خالد سبيع النائب السيد

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس، 

 السيد رئيس الحكومة، 
يف  يلموضوع ديال الفساد املستشر بعدا لعودة 

والسيد رئيس احلكومة أنتم تعلمون أن حىت  ،ألحزاب السياسيةا
هم قضايا فساد، هناك منتخبني من  حزبكم ال خيلو من هتم

مت من  ،داخل العدالةاياهم رائجة من قض ،السجونداخل 
من هو مظلوم وبالتايل لندع القضاء يقوم  اطردهم وهناك حتم

 ا منربذاهلل خيليك السيد احلكومة ه ،بدوره والسيد رئيس احلكومة
وبالتايل اهلل خيليكم  ،ينا فيه حدلع دزايتا ياملساءلة وبالتايل مديال 

 لو وأعود إىل ايدلقضاء يقوم بالدور و ايلخنتزايد علينا حد و ا يم
  .هكنا بصددما  

مت إحداث صندوق احلسن الثاين  ،السيد رئيس احلكومة
ات ملكية سامية سديدة عليمللتنمية االقتصادية واالجتماعية بت

ويت استغالل اهلاتف احملمول  فوصائبة غداة جناح عملية ت
. لشغلكمؤسسة عمومية رافعة لالستثمار وأداة منتجة لفرص ا

سؤالنا يروم تقدمي أجوبة لثالث أسئلة واستفسارات مل تقدم 
حصيلة تدخل  :موهت ،احلكومة رغم مطالبنا املتكررة أجوبة بشأهنا

ب ناصثارها يف جمال االستثمار ومآلم احلكومة يالصندوق وتقي
ثانيا الربامج املستقبلية وتوزيعها الرتايب والقطاعي وأخريا  ؛الشغل

ا الصندوق واجلدول ذبرسم دفعات الدولة هلتأخرات املحجم 
د اد قارة هلر ضمانا لتوفري موا تصفيتهاواضحة من أجل الالزمنية 

  .الصندوق وشكرا
  :السيد الرئيس

  .الكلمة للسيد رئيس احلكومة، شكرا السيد النائب احملرتم
  :رئيس الحكومة عبد اإلله ابن كيران السيد

هلل والصالة والسالم على الحمد ، بسم اهلل الرحمن الرحيم
  .ومن وااله له وصحبهآرسول اهلل و 

  ،السيد رئيس مجلس النواب المحترم
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

د الصندوق أنشئ مببادرة اأن هبكري ذ بداية البد من الت
ستقبال موارد ال ،امللك الراحل احلسن الثاين رمحه اهلل اللةج من 

شكل الصندوق بذلك وياخلوصصة وتوجيهها ملشاريع منتجة 
د اخلصوص فإن اوهب ،تشجيع االستثمار والتشغيللرافعة أساسية 

حيث  ةإجيابي هي جد منذ إحداثه إىل اآلنحصيلة أنشطته 
مكنت مسامهة الصندوق من تشجيع تنفيذ العديد من املشاريع 

قطاعات السياحة والصناعة التحتية وال اتالكربى هتم البني
والفالحة والطاقات املتجددة والنقل اجلوي واملرافق الرياضية 

احلسن الثاين اهلل يرمحوا  ، ألنوالثقافية واملراكز احلضرية الكربى
كان باقي     يال كلشيإ meditelي تباعت الرخصة ديال ملّ 

عبد الرمحان اليوسفي للسي ش و ميشيا د الفلوس ماه ، قالكيذكر
لميزانية ديال الدولة خليهم ل شو يميشا  يذكروا خبري قالوا ماهلل

وا يف امليزانية القن علينا باي يصعاحتياط باش املشاريع الكربى ملّ 
عالش ماليهم مفهوم ا شأن مفهوم ذمنولوها فإذن ه ا،باش منولوه

  .دار
 ،صندوق احلسن الثاينلوخبصوص الوضعية املالية احلالية 

إمجايل موارد للصندوق املرتاكمة  :األرقام التاليةيف ها ز فيمكن إجيا
إمجايل النفقات امللتزم هبا  ؛مليار درهم 38 :6014إىل هناية 

ديال مليار  11,4الرصيد املتبقى  ؛مليار درهم .4حوايل 
نص على  6010وكما تعلمون فإن قانون املالية لسنة  ،درهمال

وجب إرادات لصندوق مبلوعة دفقلت حصة املبالغ املإذا أنه 
مليار درهم برسم سنة معينة فإن الدولة  4,1مبلغ اخلوصصة عن 
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ل يبرسم مداخواملبلغ املؤدى ا السقف ذبني هتسدد الفارق 
مل  وهو ما ،املبلغ من ميزانية السنة املوالية داخلوصصة ويتم أداء ها

سبب إشكالية ببطبيعة احلال  ،نقم به دائما كما هو مطلوب منا
ولكن دابة احلمد هلل الصندوق  ،د اخلصوصاوهب. التمويلديال 

من  ها اخلصوص فإنذوهب ،درهمديال المليار  11,4باقي عندو 
فرتة ال برسمستحقة امل درهم مليار 14,2بلغ املأصل 
وقد مت يف  ،مليار درهم 6,1أدت الدولة فقط  6011/6013

على لنفس القاعدة املطبقة اإلطار إخضاع الصندوق  ذاه
الدولة تقوم أن اليت تنص على و املؤسسات العمومية األخرى 

ه املؤسسات وفق احلاجيات احلقيقية ذستحقة هلاملبالغ دفع املب
هذا إجراء دارتوا هاد احلكومة أنه ماشي غري أنت خلزينتها، 

كنعطيه   من املال مؤسسة عمومية وخاص نعطيك واحد القدر
تيش راك نال ما كإيه فعال ال كنت حمتاج لإيكنعطيه لك   ،لك ال
بال ما منشي أنا  وي حتتاج لماشي مشكل ولكن ملّ  وتتسال

  .رض باش نعطيك أنت باش يبقاوا عندك يف البنكانقت
ويف  ،ويف مجيع ترشيدا الستعمال املوارد املالية للدولة

مجيع األحوال فإن خزينة هذا الصندوق التزال تسجل فائضا 
يع اليت يساهم فيها يتم بوترية عادية وفق وبالتايل فإن متويل املشار 

  .ااملساطر اليت تنظمه
أما خبصوص املشاريع اليت ساهم فيها هذا الصندوق 

املسامهة يف : فيتجلى أمها فيما يلي 6014-6016برسم سنة 
غرب املتوسط مبليار -مشروع تطوير جممع الطاقة واملوانئ الناظور

 ،ي تيلقاوا الضوء وتيلقاوا املاءملّ ملغاربة اليوم تيحمدوا اهلل ادرهم، 
 ءال كان من الضروري شي إجراء لصاحل يبقى عندهم الضو يإ

مستعدين، متويل برنامج دعم االستثمار  اويبقى عندهم املاء مه
عقدا مع الصندوق  41يف بعض املشاريع الصناعية مت توقيع 

إجناز مناطق  ؛مليار ديال الدرهم 6,1باستثمارات إمجالية ب 
اعية مندجمة متخصصة يف صناعة السيارات والطريان حيث صن

"   Tanger automotive city"املنطقة الصناعية يف ساهم 
 " Nouasseur airospace city"مليون درهم و 20ب
 "1ملوسة "مشروع محاية املنطقة الصناعية  ؛مليون درهم 80ب

 ؛مليون درهم يتحملها الصندوق 60من الفيضانات بتكلفة 
مشروع إعادة تأهيل وحتويل القصور والقصبات إىل مؤسسات 

درعة يساهم يف هذا -اسةم-سياحية راقية يف منطقة سوس
 .من حجم االستثمار الكلي % 10الصندوق بنسبة تصل إىل 

فإن برنامج  ،أما خبصوص آفاق صندوق احلسن الثاين
عمله للسنوات املقبلة سينصب على دعم تنفيذ خمتلف 

يات القطاعية وخاصة االسرتاتيجية الطاقية وخمطط االسرتاتيج
ومن أجل  6060اإلقالع الصناعي واملخطط السياحي رؤيا 

ذلك فإن احلكومة تلتزم مبواكبة احلاجيات املالية للصندوق مما 
ميكنه من الوفاء بالتزاماته والقيام بالدور الذي من أجله أحدث 

 . عاىل وبركاتهوباهلل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل ت
 : السيد الرئيس

شكرا السيد رئيس احلكومة، الكلمة للسيد النائب احملرتم 
  .يف إطار التعقيب على جواب السيد رئيس احلكومة

 : خالد سبيع النائب السيد
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الرئيس، أنصت لكم بإمعان واألجوبة ديالكم 
أمتىن مزيدا من الدقة ألنه لألسف فيها الكثري من األرقام، كنت 

املناقشة ديال القوانني املالية املعلومة غري متوفرة وبالتايل نستغل 
 .هذه اجللسة الدستورية من أجل أن نتوفر على معلومات إضافية

أوال ملاذا هذا السؤال؟ : امسحوا يل أن أعقب يف حمورين
بعض  ،يةحنن ندرك األمهية ديال الصندوق، حصيلته حصيلة إجياب

بعض األقوال ساحمها اهلل يف بعض األحيان ومن منابر  ،اخلطابات
دستورية عن حسن أو سوء نية مغرضة أو العكس حاولت طمس 
أو تبخيس جهود احلكومات السابقة كوهنا استفادت من 
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لحكومة احلالية إال لاخلوصصة وتفويتات مما ال جيعل  اتعائد
والواقع بلغة األرقام أننا اليوم نبقى فخورين  .هامش املديونية

جطو، وعباس الفاسي  ،اليوسفي :مدينني حلكومات األساتذة
اليت دبرت تفويتات بوطنية صادقة بانسجام صادق مع التعليمات 
امللكية وتطلعات الشعب املغريب يف تنمية اقتصادية واستعمال 

     ية احملاسباتية أمثل لعائدات اخلوصصة، بعيدا عن املقاربة الزمن
منها ما أكدمت  مقار أستحضر بعض األ ،أو مقاربة عجز امليزانية

مليار درهم ما يعين أن عائدات  38املوارد املرتاكمة  :عليه
 ،رشداململ تذهب لإلنفاق الغري  ،اخلوصصة مل تذهب للتسيري

مليار ديال  24املوارد املرتاكمة بعد استخالص املتأخرات ستناهز 
اخلوصصة استغلت  تمن عائدا % 80ما يعين أن  الدرهم

إجناز ما يناهز من مكنت املشاريع املمولة  ،فائدة الصندوقل
مليار درهم  410 ،مليار درهم 410جمموع استثمار يناهز 

ا ذت من هذاليت أخاملوارد االستثمارات اليت مكنها  محج
ه ذألف منصب شغل وه 140مع إحداث أكثر من  ،الصندوق

 ،تهم بأن مصادرنا غري موثقةناالقتصاد واملالية حىت ال  ةزار أرقام و 
عمال يف حني و جهدا كبريا  تتطلبو بوليف كل متناثرة السيد ال

لربملان حىت ال نستعمل ل هفر و أن احلكومة كانت ضروري أن ت
يعلم  الكل consolider les donnéesاجلهد الكبري من أجل 

من عائدات سيمكن من أصول من  أن ما ميتلكه الصندوق اآلن
 ،ية مهمة لصاحل االقتصاد الوطين يف املستقبلئابعائدات ج جين

ا أو مل تكن له املعلومة الصحيحة أن ذكل من مل يدرك هلأمتىن 
َواَل ﴿ية الكرمية  باآليصحح أفكاره وأن يراجع معلوماته عمال

مشكل  وا مكاينمكنتعل؟  ما هو األهم  ﴾تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ 
 ... السيد الرئيس ؟هو األهم ما
 
 
 

  :السيد الرئيس
كمل الكلمة ديالك . تفضل ثواين وختم الكلمة ديالك

 10بعض الثواين باش تكمل الكلمة ديالك، انتهى الوقت عندك 
 .ثواين إلهناء الكلمة 10، ...ثواين

 :النائب السيد خالد سبيع
ما هو األهم؟ اللي بغيت نركز عليه هو املتأخرات، 

احلكومة حنن لسنا بتعاقد مع املؤسسات العمومية السيد رئيس 
يلزم عليكم أن  11إما نطبق قانون مايل الفصل  ،ا قانونذه

من  % 10: 11صندوق موارد قارة ويف قانون املالية لوا لنتضم
ار وبالتايل عائدات اخلوصصة كتمشي للصندوق الوطين لالستثم

مليار ديال صندوق احلسن الثاين خصها متشي ألنه  13
إىل  6001ديال املليار سنة  2االلتزامات عرفت اخنفاض من 

   .وهو تراجع يف الصندوق 6011مليون درهم سنة  200
  :السيد الرئيس

، السيدات شكرا السيد رئيس احلكومة. شكرا انتهى الوقت
السادة النواب على مشاركتكم يف ، السيدات و السادة الوزراءو 
  .ورفعت الجلسةه اجللسة ذه
 
 

 


