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 والعشرين ثامنةحمضر اجللسة ال
 

 م(.7982 ليوزيو  3ه ) 8341 شوال 90الثالاثء : التاريخ
 رئيس جملس النواب.احلبيب املالكي، السيد  الرائسة:

امسة اخلدقيقة ابتداء من الساعة  عشر أربعةساعة و  التوقيت:
 .الثانيةوالدقيقة عصرا 

ية التشريعالدراسة والتصويت على النصوص  :جدول األعمال
 :التالية

  حتدث مبوجبه الوكالة املغربية  69.86مشروع قانون رقم
 ؛لتنمية اإلستثمارات والصادرات

 ة يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالي 17.86مشروع قانون رقم
7983. 

 

 :السيد احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب رئيس اجللسة

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

 السيدة الوزيرة والسيد الوزير،

 النواب،السيدات والسادة 

خيصص جملس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت 
حتدث مبوجبه الوكالة املغربية  69.86على مشروع قانون رقم 

لتنمية اإلستثمارات والصادرات، وكذلك مشروع قانون 
. فننطلق 7983يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية  17.86رقم

قدمي واملناقشة الت ابرتباط مع حضور السيد الوزير ابلتصويت بعد
املتعلق إبحداث  69.86بطبيعة احلال على مشروع قانون رقم 

الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات والصادرات، الكلمة للسيد 
 .الوزير

السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

 د الرئيس،شكرا السي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أعرض على جملسكم املوقر مشروع القانون 
 إبحداث الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات 69.86رقم 

والصادرات، أعلن إحداث هذه الوكالة أمام صاحب اجلاللة امللك 
 .7986خالل شهر يوليوز  -نصره هللا-حممد السادس 

 ..ويف هذا اإلطار، عملت هذه الوزارة 

 :السيد الرئيس

 .السيد النائب احملرتم، شوية من احرتام اجللسة واملتكلم، شكرا 

وزير الصناعة السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى 
 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار

ويف هذا اإلطار، عملت هذه الوزارة على دمج الوكالة 
املغربية لتنمية اإلستثمارات واملركز املغريب إلنعاش الصادرات 
ومكتب األسواق واملعارض ابلدار البيضاء يف وكالة واحدة حتمل 

ا ة لتنمية اإلستثمارات والصادرات"، ويربر هذإسم "الوكالة املغربي
الدمج املنصوص عليه مبقتضى مشروع هذا القانون، ابلنظر إىل 
تعدد الفاعلني واهليئات املتدخلة يف جمال تنمية اإلستثمارات 
وإنعاش الصادرات. اثنيا، غياب اإلنسجام والتنسيق بني 

د الشي راه  ااملتدخلني من أجل الرتويج املوحد للعرض املغريب، ه
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كيكون عنده واحد اآلاثر سليب على الصورة دايل املغرب، والزم 
 .أننا حنافظوا على هاذ العالمة التجارية دايل املغرب

 :يهدف مشروع هذا القانون ابألساس

أوال، إىل وضع تصور عام حول إسرتاتيجية للتواصل والتأثري،  -
 تعكس صورة حقيقية عن فرص اإلستثمار يف املغرب؛

 اثنيا، تطوير العرض التصديري املغريب وتنمية الصادرات؛ -

 اثلثا وأخريا، تعزيز جاذبية املغرب جللب املستثمرين؛ -

كتعرفوا أبن الفاعل اإلقتصادي، مهما كان مغريب أو أجنيب،  
داحلوايج: كيشوف من جهة اجلودة دالعالقة ما بني  7كيشوف 

اجلودة دايل  القطاع اخلاص والقطاع العام، وكيشوف أيضا
ما بني املؤسسات العمومية، واش   العالقات داخل القطاع العام

 .كيتوصلوا لواحد اإللتقائية والتآزر والتنسيق، هذا مهم جدا

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات السادة النواب احملرتمون،

مية ستتوىل هذه الوكالة تنفيذ إسرتاتيجية الدولة يف جمال تن
الوطنية واألجنبية وتشجيعها وإنعاشها، وكذا تنمية  اإلستثمارات

-صادرات املنتوجات واخلدمات، ابستثناء تلك املتعلقة منها 
بقطاعات: الفالحة والصيد البحري والصناعة -حسب احلالة

التقليدية والسياحة، مع مراعاة اإلختصاصات املخولة للقطاعات 
 .الصادراتواهليئات األخرى يف جمال إنعاش اإلستثمارات و 

كما نص عليه مشروع هذا القانون، ستسري الوكالة من طرف 
جملس اإلدارة وعلى رأسها مدير عام، ويتكون جملسها اإلداري 
الذي يضم ابإلضافة إىل ممثلي القطاع العام والقطاع اخلاص، أربع 
شخصيات يعينون مبوجب مرسوم، ابلنظر إىل كفاءاهتم يف جمال 

ه كما ستحدث لدى الوكالة هيئة للتوجياإلستثمارات والتصدير.  
 .والتتبع كقوة اقرتاحية واستشارية للوكالة

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

تلكم ابختصار اخلطوط العريضة ملشروع القانون رقم 
حتدث مبوجبه الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات  69.86

ه الفرصة ألتقدم خبالص الشكر والصادرات. كما أغتنم هذ
ألعضاء جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية مبجلسكم املوقر على 
جتاوهبم اإلجيايب ومسامهتهم البناءة يف إغناء هذا املشروع القانون، 
راجيا أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه اللجنة. 

ي دايل الشباب دوكتعرفوا أبن يف هاذ اجملال دايل املستقبل اإلقتصا
 .املغريب وفرص الشغل كلنا نقف يف صف واحد، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، الكلمة اآلن ملقررة جلنة املالية والتنمية 
 .اإلقتصادية السيدة جميدة بنعربية، تفضلي السيدة النائبة

 (:)نقطة نظاممرمي وحساة النائبة السيدة 

 شكرا السيد الرئيس،

 نقطة نظام،

السيد الرئيس، يف بداية مناقشة مشروع قانون إحداث 
الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات والصادرات، جا السيد رئيس 
اللجنة وتقدم مبقرتح أمام أعضاء اللجنة بتعيني مقرر أو مقررة 
ابلنسبة هلذا املشروع، إال أننا عارضنا، ويف األخري مت اإلتفاق على 

للجنة هي مقررة على هذا املشروع، ونفاجأ إبقاء املقررة الدائمة 
اليوم أبن التقرير حيمل توقيع انئبة أخرى ونريد استفسارا على 

 .ذلك وشكرا
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 :السيد الرئيس

ة شاء هللا، شكرا. السيدسندبر ذلك مع السيد رئيس اللجنة إن 
 .عربيةنجميدة ب

 :النائبة السيدة جميدة بنعربية، مقررة اللجنة

 .الرحيمبسم هللا الرمحن 

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أقدم أمام جملسنا املوقر نص التقرير الذي 
أعدته جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية مبجلس النواب، مبناسبة 

ة حتدث مبوجبه الوكالة املغربية لتنمي 69.86دراسة مشروع قانون 
 .لصادراتاإلستثمارات وا

 48لقد عقدت اللجنة ثالث اجتماعات: األول بتاريخ 
ترأسه السيد رئيس اللجنة وحضره السيد وزير  7982ماي 

الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقمي والسيدة كاتبة 
الدولة لدى السيد الوزير املكلفة ابلتجارة اخلارجية والسيد كاتب 

اد والتجارة واإلستثمار واإلقتص الدولة لدى السيد وزير الصناعة
 .الرقمي املكلف ابإلستثمار

وأود بداية، أن أتقدم ابلشكر اجلزيل للسيد الوزير 
وللطاقم املرافق له على العرض القيم الذي مت تقدميه أمام اللجنة، 
وعلى التوضيحات واملعلومات اهلامة اليت قدمت للسيدات 
والسادة النواب. هذا وقد تطرق السيد الوزير يف عرضه إىل السياق 

حتدث مبوجبه الوكالة  69.86العام إلعداد مشروع القانون رقم 
حداث يندرج إ املغربية لتنمية اإلستثمارات والصادرات، حيث

هذه الوكالة ضمن األوراش املعلن عنها أمام صاحب اجلاللة امللك 
، ويهدف 7986خالل شهر يوليوز  -نصره هللا-حممد السادس 

مؤسسات تعمل على الرتويج االقتصادي يف وكالة  4إدماج 
ؤسسات هي: الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات، واحدة وهذه امل

املركز املغريب إلنعاش الصادرات، مكتب األسواق واملعارض ابلدار 
البيضاء. وأييت مشروع إدماج هذه املؤسسات الثالث ضمن وكالة 
واحدة بناء على توصيات التقارير الصادرة عن اجمللس األعلى 

ود  ية، واليت خلصت إىل وجللحساابت وعن وزارة االقتصاد واملال
مؤسسات  4كثرة املتدخلني وتشتث اجلهود الناجتة عن وجود 

حتت وصاية وزارة الصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، تعمل 
على الرتويج لالقتصاد املغريب. كما أن االسرتاتيجيات والوسائل 
ال تتماشى مع أولوايت املغرب وفاعليه االقتصاديني، نظرا لغياب 

 .لتنسيق بني املؤسسات الثالث فيما خيص عروض الرتويجا

 وتتلخص املهمة الرئيسية للوكالة، يف تنفيذ اسرتاتيجية
الدولة يف جمال تنمية االستثمارات الوطنية واألجنبية وتشجيعها 
وإنعاشها، من خالل القيام أبعمال كتابة جلنة االستثمارات، 

اريع يات للمشوتفعيل ميثاق االستثمار، ووضع بنك للمعط
املوضوعة رهن إشارة املستثمرين. كما ستعمل الوكالة على تنمية 

-صادرات املنتوجات واخلدمات، ابستثناء تلك املتعلقة منها 
بقطاعات الفالحة والصيد البحري والصناعة  -حسب احلالة

التقليدية والسياحة، مع مراعاة االختصاصات املخولة للقطاعات 
ال إنعاش االستثمارات واهليئات األخرى يف جم

وستتوىل أيضا تطوير مناطق األنشطة الصناعية  .والصادرات
ة والتجارية والتكنولوجية، وفقا لالسرتاتيجية الوطنية ملناطق األنشط

 .الصناعية والتجارية والتكنولوجية

وأشار العرض التقدميي إىل أن مشروع القانون هذا حدد  
صادرات، ية االستثمارات والكيفيات تسيري الوكالة الوطنية لتنم

ومل يغفل العرض التقدميي التطرق لعنصر املوارد البشرية، إذ سيتم 
ابتداء من دخول مشروع القانون الذي بني أيدينا حيز التنفيذ، 
نقل املستخدمني العاملني ابلوكالة املغربية لتنمية االستثمارات 
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عارض ملوابملركز املغريب إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق وا
الدار البيضاء للعمل ابلوكالة، مؤكدا أن املستخدمني املدجمني 
سيحتفظون بكافة احلقوق واالمتيازات اليت كانوا يستفيدون منها 
ضمن إطارهم األصلي، وذلك يف انتظار املصادقة على النظام 

 .األساسي اخلاص مبستخدمي الوكالة

ويف نفس السياق، ستنقل إىل الوكالة املنقوالت 
 العقارات اليت توجد يف ملكية الوكالة املغربية لتنمية االستثماراتو 

واملركز املغريب إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق واملعارض الدار 
البيضاء، كما سينقل إىل الوكالة امللفات واألرشيف املمسوك من 

 .لدن هذه املؤسسات العمومية الثالث

سيدات لمة البعد االستماع للعرض التقدميي، تناول الك
والسادة النواب، يف إطار مناقشة اخلطوط العريضة لنص مشروع 
القانون الذي بني أيدينا، والذي يسري يف سياق جديد متمثل يف 
دمج ثالث مؤسسات بوكالة واحدة، عكس توجهات سابقة 
أدت إىل إحداث وكاالت أصبحت اآلن دون مردودية وتشكل 

 .عبئا على ميزانية الدولة

 مت التنويه هبذا التجميع، أكد بعض السيداتففي حني 
والسادة النواب، على ضرورة وجود عدم تضارب اختصاصات  
كل من الوكالة والقطاع احلكومي الوصي، حفاظا على توازن هذه 
االختصاصات يف ما بينها. وقدم السيدات والسادة النواب، عددا 

 انون،من االقرتاحات واملالحظات، من شأهنا إغناء مشروع الق
منها إضافة رؤساء اجلهات أو من ميثلهم لرتكيبة جملس اإلدارة، 

خبصوص تنمية االستثمارات.   وذلك تطبيقا ملبدأ العدالة اجملالية
كما وقف املتدخلون عند عالقة الوكالة ابملراكز اجلهوية لالستثمار 
وكيفية التنسيق بينها، وكذا عند املعيقات اليت تعرقل جلب 

، وعلى رأسها تعقيد املساطر اإلدارية وكثرة املتدخلنياملستثمرين 
إضافة إىل مشكل العقار وضعف البنيات التحتية لبعض اجلهات، 
مؤكدين على ضرورة تكريس مبدأ الثقة بني اإلدارة واملستثمرين، 

ألهنا ركيزة أساسية لنجاح أي مشروع استثماري، والعمل على 
روف د والرشوة وحتسني ظحتسني مناخ األعمال عرب حماربة الفسا

 .استقبال املستثمرين

ولربط االستثمار ابلتصدير، مت التأكيد على ضرورة تقدمي 
الدعم للمصدرين وللجمعيات املهنية الوطنية أثناء مشاركتهم يف 
املعارض املنظمة ابخلارج، وتوفري اخلربة الالزمة يف هذا الشأن. كما 

شاملة التفاقيات طالب السيدات والسادة النواب، مبراجعة 
التبادل احلر ومحاية االقتصاد الوطين، يف إطار اتفاقيات الشراكة 

 .اليت يتم إبرامها مع ابقي الدول

ولتحقيق العدالة اجملالية، طالب السادة النواب، إبقامة 
مناطق أنشطة صناعية وجتارية وتكنولوجية يف خمتلف جهات 

 .ة احلاليةاململكة وعدم االقتصار على املناطق الصناعي

ويف نفس اإلطار، مت التساؤل عن الربانمج الذي مت 
تسطريه جلعل املغرب بلدا صناعيا واجملهودات املبذولة لتسريع 

 .خمطط التنمية الصناعية

واغتنم السيدات والسادة النواب، فرصة مناقشة هذا 
املشروع، للتطرق لوضعية املوظفني العاملني حاليا ابملؤسسات 

سيتم دجمها يف يف الوكالة، مؤكدين على ضرورة الثاللث اليت 
 .إدماجهم دون املس مببدأ احلق املكتسب

وإثر ذلك، تقدم السيد الوزير، بعد االستماع لتدخالت 
السيدات والسادة النواب، يف إطار املناقشة العامة، بتوضيحات 

 .وأجوبة على التساؤالت املطروحة

انون الذي وبداية، أكد على أن اهلدف من مشروع الق
بني أيدينا هو حتقيق املصلحة العليا للبالد، بعيدا عن أي صراع 
سياسي وحزيب أو هتافت حول الصالحيات واملسؤوليات، وأنه 
جاء بعد دراسة عميقة كانت انطالقتها من الربملان، بناء على 
مالحظات السيدات والسادة النواب، حول عمل املركز املغريب 
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اعتمد إعداد مشروع القانون على جتارب إلنعاش الصادرات. كما 
عدد من الدول كأملانيا، سويسرا، السويد، فرنسا، اململكة 
املتحدة، املكسيك، كوراي اجلنوبية، الياابن والربازيل، إضافة إىل 
تقرير اجمللس األعلى للحساابت حول تقييم عمل املؤسسات 

صوص خبالثالث اليت سيتم دجمها يف الوكالة، والذي كان واضحا 
االختالالت يف التدبري اإلداري واملايل، مما تطلب تكثيف اجلهود 
والعمل على إحداث وكالة واحدة هتتم بتنمية االستثمارات 

 .والصادرات

وقدم السيد الوزير معطيات هامة عن تطور قطاع صناعة 
السيارات والطائرات ببالدان، جتدوهنا مفصلة يف اجلواب املرفق 

  نفس السياق، على أن تشجيع التصنيع الابلتقرير، مؤكدا يف
يقتصر فقط على هذين القطاعني، بل هناك جمهودات كبرية 
للنهوض بقطاعات أخرى كالنسيج والصناعات الغذائية، وأن 
اهلدف املتوخى هو تشجيع املقاوالت املصدرة وخلق املزيد من 
مناصب الشغل، بتشجيع املستثمر املغريب وجلب املستثمرين 

ب، وتوفري كل الظروف املالئمة لالشتغال وفق اسرتاتيجية األجان
 .واضحة تؤسس ملبدأ الثقة بني اإلدارة واملستثمر

وتطرق السيد الوزير، للمالحظات املقدمة حول 
اتفاقيات التبادل احلر، ووقف عند أمهية هذه االتفاقيات وضرورهتا 

رى على يلتسويق املنتوج املغريب، مؤكدا على أنه وإن كان البعض 
أهنا أضرت ابالقتصاد املغريب إال أهنا تشكل فرصة للمستثمرين 

للرتويج ملنتوجاهتم ابخلارج، مضيفا أن العمل انصب يف  املغاربة
السنوات األخرية على تدارك هذا الوضع حلماية املنتوج املغريب، 
وأن هذه اإلتفاقيات تدخل يف اختصاص وزارة اخلارجية والوكالة 

 .جلب املستثمرين وتشجيع املصدرينستعمل على 

وخالل املناقشة التفصيلية ملواد مشروع القانون واليت عقد 
تقدم  7982يونيو  83بشأهنا اجتماع اثين للجنة بتاريخ 

السيدات والسادة النواب مبالحظات هامة، سواء على مستوى 

مضمون النص أو على مستوى الشكل جتدوهنا مفصلة ضمن 
ير، وأسفرت هذه النقاشات على تقدمي تعديالت طيات هذا التقر 

هامة من طرف فرق وجمموعة األغلبية، فريق األصالة واملعاصرة 
 21والفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية بلغت يف جمموعها 

 .تعديال

يونيو  78وخصصت اللجنة اجتماعا اثلثا انعقد يوم    
ع و خصص للتصويت على التعديالت وعلى مواد مشر  7982

حتدث مبوجبه الوكالة املغربية لتنمية  69.86قانون رقم 
اإلستثمارات والصادرات، حيث صادقت اللجنة على عدد من 
التعديالت أدرجت نتائجها يف جداويل مفصلة ضمن فقرات هذا 

 .التقرير

ونشري يف األخري إىل أن اللجنة صادقت على مشروع     
غربية لتنمية حتدث مبوجبه الوكالة امل 69.86قانون رقم 

 .اإلستثمارات والصادرات كما مت تعديله ابإلمجاع، السالم عليكم

  :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، افتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة 
 .ابسم فرق وجمموعة األغلبية للسيدة النائبة أمساء اغاللو

  :النائبة السيدة أمساء غاللو

 لسيد الرئيس،ا

 الوزراء،السيدات والسادة 

 حضرات السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتدخل اليوم إبسم زمياليت وزمالئي عن    
حتدث  86.69فرق األغلبية الربملانية ملناقشة مشروع القانون رقم 

مبوجبه الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات والصادرات، والذي 
ة نقاشا ديشهد خالل عرضه على جلنة املالية والتنمية اإلقتصا
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فعاال وحوارا حقيقيا وتعاوان بناء بني احلكومة والربملان يف جتسيد 
 .حقيقيي لتكامل األدوار بني املؤسستني التشريعية والتنفيذية

 ،السيد الرئيس

 ،حضرات السيدات والسادة

إن تقوية اإلستثمار وإنعاش الصادرات هي من السبل     
أوجه  خالهلا خمتلفاألساسية لتعزيز التنمية اإلقتصادية ومن 

اإلقالع اإلقتصادي، كما من شأهنا تقوية تنافسية اإلقتصاد 
الوطين على الصعيد الدويل، وكذا الرفع من قدرات البالد إلنتاج 
الثروة وخلق فرص الشغل، ابعتبارها أهم التحدايت اليت تواجه 

ها العديد ويف خضم الدينامية اليت تشهد املغرب يف الظرفية الراهنة.
القطاعات املنتجة، يظل اإلستثمار اخلاص هو احملرك األساسي  من

والفعلي لسلسلة اإلنتاج وحجر الزاوية يف تعزيز القيمة املضافة 
 .للناتج الداخلي الوطين

ويف هذا الصدد، ال خيتلف اثنان أن اجملهودات      
اإلستثمارية املبذولة من طرف الدولة يف إطار اإلستثمار العمومي 

تبقى  ة البنيات التحتية وتعزيز مؤهالت النتيج اإلقتصاديعرب تقوي
وتظل احملرك األساسي لإلقتصاد الوطين، ابعتبارها أهنا تشكل أزيد 

من جمموع اإلستثمارات، فيما ال يشكل اإلستثمار  % 69من 
أي حوايل  Kمن احلجم اإلمجايل لإلستثمار % 43سوى  اخلاص

من الناتج الداخلي اخلام، وعلى سبيل املقارنة مع أول  89%
شركائنا أي اإلحتاد األورويب، جند أن اإلستثمار اخلاص داخل 

 81ب 7992منطقة األوروعلى الرغم من اخنفاضه منذ سنة 
 .من الناتج الداخلي اخلام % 80نقطة ال يزال يشكل 

 ،حضرات السيدات والسادة

من املقارنة رغم اإلختالف اهليكلي اهلام  إن هذا النوع   
بني اإلقتصادايت الكربى واألخرى السائرة يف طريق النمو، إال 
أنين أسوقه هنا لتسليط الضوء على أن دور اإلستثمار العمومي 

هو هتيئة اجملال والواقع أمام اإلستثمار اخلاص واستجداد الرساميل 
 .سواء الداخلية أو اخلارجية

املنطلق، مل يكن يسعنا حنن يف فرق األغلبية إال  ومن هذا     
التعاطي إجيابيا مع تنزيل مقتضيات املشروع الذي حنن بصدده 
اليوم، حبكم أنه سيجعل من الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمار 
والصادرات شريكا حقيقيا للمستثمر، وذلك عرب التدخل الفاعل 

بداية  ستثمار منذوالفعال يف خمتلف مراحل سلسلة قيمية لإل
ة اإلنتاج وحىت تثمني املنتوج وإنعاشه، وقد تفاعلنا إجيابيا مع رغب

مؤسسات  4احلكومة يف توحيد اجلهود وتالقحها عرب جتميع 
عمومية داخل مؤسسة واحدة، اهلدف منها هو رفع املردودية 
وحتقيقا للنجاعة املطلوبة يف التعاطي مع ملفات اإلستثمار  

 .التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية كإحدى أهم روافع

إن إحداث هذه الوكالة بصيغتها هاته يعترب تكريسا   
للحكامة وتفعيال ملبدأ تقوية التدخالت احلكومية، عرب توحيد 
املسؤولية وتسهيل التتبع واحملاسبة، وهنا ال بد من شكر احلكومة 
يف شخص السيد وزير التجارة والصناعة وفريق عمله على 

اعة واجلرأة يف تقدمي هذا املشروع و لتعاطيه اإلجيايب مع الشج
تعديالت الفرق، سواء األغلبية أو املعارضة، وأخص ابلذكر 
املقتضيات املتعلقة بتوسيع املشاركة داخل اجمللس اإلداري 
للمؤسسة ليشمل ممثلني عن اجلهات وعن مهن قطاع التصدير، 

يل ا احلضور لتفعنظرا للدور اهلام الذي ميكن أن يكتسبه هذ
 .االتشاركية يف تسطري إسرتاتيجية الوكالة وحتسني مردودية تدخالهت

يف هذا اإلطار، إذ نؤكد على احلكومة ضرورة التنزيل و 
اجلهوي لتدخالت هذه الوكالة تكريسا ملبادئ العدالة اإلجتماعية 
واجملالية، لندعو إىل تنسيق فعلي وحقيقي بني تدخالت هذه 

بني املراكز اجلهوية لإلستثمار يف أفق إجياد صيغة املؤسسة و 
لتجميعها، توخيا ملزيد من الفاعلية وأتهيال لظروف توطيد 
اإلستثمار بصفة عادلة ومنصفة بني خمتلف اجلهات، أي مواكبة 
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التوجه اإلسرتاتيجي للدولة للمقاربة اجلهوية للتنمية اإلقتصادية، 
 .اتهوالسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبرك

  :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، إبسم فريق األصالة واملعاصرة السيد 
النائب عزيزاللبار، قبل إعطاء الكلمة لزميلنا السي عزيز اللبار 

غري عادية، حيث حصلت على أعلى معدل  توجد ابلقاعة تلميذة
 .سي اللبارشكرا، الكلمة لل ،ابلباكالوراي، فتحية هلا ابمسكم مجيعا

 :النائب السيد عزيز اللبار

 بسم هللا الرمحان الرحيم،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

نعم أسيدي متفقني شكرا، شكرا، حنا غادي نصوتو النيت على  
 .هذا ماشي مشكل

إذن يف إطار املناقشة العامة هلاذ مشروع القانون الذي يتوخى     
من أن  والصادرات، البد إحداث الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمار

نتوقف على السياق العام وعن دواعي التفكري يف هذه املبادرة 
 ..التشريعية

 :السيد الرئيس

 .شوية اإلنصات، شوية اإلنصات، السيد النائب، السيد النائب

 :النائب السيد عزيز اللبار

اليت نعتربها أساسية ومهمة وإن جاءت املتأخرة، ترمي 
رة اإلنتباه إىل بعض االشكاليات األساسية هذه املداخلة إىل إاث

املرتبطة ابإلستثمار الوطين والصادرات، ونظرا لضيق الوقت، 
 .غنمشي مباشرة لبعض النقط

إن صياغة وزارة الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد   
الرقمي مشروع القانون هذا يهدف دمج ثالت مؤسسات اتبعة 

 يتها جتميع اجلهود وتكريس قواعدللدولة يف مؤسسة واحدة، غا
 احلكامة، وهذه املؤسسات الثالث هي مغرب التصدير

MAROC EXPORE الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات ،
وستدمج يف مؤسسة  ومكتب أسواق معارض الدار البيضاء، 

واحدة حتمل اسم الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمارات والصادرات، 
اذه يف نظران بناء على مالحظات أكثر من وهاذ القرار مت اخت

مؤسسة يف هذا الشأن، كاجمللس األعلى للحساابت ومديرية 
املنشآت العامة واخلوصصة التابعة لوزارة اإلقتصاد واملالية واجمللس 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، حيث أوصت هذه املؤسسات 

املغريب،  ضبضرورة حتقيق اإللتاقية يف السياسات الرتوجيية للعر 
وكانت هذه املؤسسة قد انتقدت أداء مؤسسة الرتويج، وحالة 
التشتث اليت تعرفها وخاصيتها مبا يفوت على املغرب العديد من 
الفرص على مستوى جلب اإلستثمارات األجنبية ورفع القدرة 

فإن  التصديرية للمنتوج املغريب، ومع تبين قواعد احلكامة يف التدبري
ي املؤسسة العمومية ستصبح مؤسسة قوية هذه اآللية أي ه

سرتتقي إىل مستوى تطلعات املستثمرين واملصدرين، وتصبح 
خماطبا وحيدا هلم مع جتميع وتوحيد اإلمكانيات وموارد الرتويج 
 للعرض املغريب وتنسيق اجلهود املتعلقة ابلتسويق واإلنعاش

كما أن هذه الوكالة يف نظران سوف لن يتأتى هلا  .التجاري ...
النجاح إال إذا عملت وفق إسرتاتيجية هادفة للتواصل حول 
الفرص اليت يتيحها اإلقتصاد املغريب، وذلك بتنسيق اتم مع 
البعثات الدبلوماسية املغربية، كما أن هذه الوكالة جيب أن تصبح 

رب، وذلك ل ابملغقوة اقرتاحية فيما يتعلق بتحسني مناخ األعما
للتبوء يف مراكز متقدمة يف سوق عاملي تطغى عليه املنافسة 
الشرسة، والكل يعرف كما قال السيد الوزير، يعين اليوم املنافسة 

ى ما اللي اليوم تتقاض عندان من طرف الدول األوروبية الشرقية، 
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أورو، واملنافسة ما بني الصني اللي كانت  299حىت ل 199بني 
أورو، وابلتايل حىت  299حىت ل 199ل داب طلعات  أورو 899

رب إذن املوقع اجلغرايف دايل املغ. فحال تركيا املنافسة مع الدول
اإلقتصادي كبوابة إفريقية و بوابة أوروبية زائد اليد العاملة هي 

، إذن فهاذ النطاق هذا إن األساس أو سر جناح إقتصاد البالد
املعارضة ماشي املعارضة  شاء هللا، غادي نساعدو وخا احنا يف

من أجل املعارضة، ولكن املعارضة البناءة ألجل الصاحل العام، لذا 
 :أن يرتكز نشاط هذه الوكالة على أربعة حماور ذات أولويةجيب 

 اليقظة والتنافسية، يعين اليقظة والتنافسية، يعين -أوال 
 laو احرتام طبقا للقانون اللي صوتنا عليه دايل التنافسية

concurance إذن التنافسية خصها تكون طبقا إلحرتام ،
 حىت االستهالك، يعين حىت املستهلك منضروهش؛

 رج الرتويج التجاري مع إلزامية فتح مكاتب متثيلية هلا ابخلا
ومراقبتها وإعادة النظر يف املندوبيات يف اخلارج، وحنا مسعنا للسيد 

 الوزير كالمكم كان جد مهم فهاذ النطاق؛
  التعاقد مع وكالء جتاريني دوليني وتنظيم تظاهرات

ومعارض ذات طبيعة تروجيية وتسويقية، والكل السيد الوزير يعلم 
 طريقة، يعين التنظيم من طرف اللوبيات يف اخلارج يف نطاق تسويق

 املنتوج، يعين هذا مشكل جد عويص يف اخلارج؛
 ا ذنشر املعلومات التجارية على األسواق اخلارجية، وك

 ؛ معطيات العرض املغريب القابل للتصدير

ويف هذا الشأن، ال بد من تشجيع التصدير ألن هو 
الشغل الشاغل جللب العملة الصعبة، عوض صرفها عن طريق 
اإلسترياد، وخاصة الكل يعلم أبن املغرب يستهلك أكثر من 
اإلنتاج، وهذه نقطة من النقط السوداء، ألن اإلنتاج والتصدير 

بعض اإلعفاءات، يعين إعفاءات حيث تيصّدر وتينتج  اللي عندو
يف  من إعادة النظر وتيشغل اليد العاملة، فال بد السيد الوزير

بعض األغالط اللي تّدوز وخا تتكون بعض اإلعفاءات تتعطى 

يف واحد الوقت ولكن تتحيد بطرق خاصة ملي تتكون عندهم 
 .الغرض ببعض املداخيل

 :لسيد الرئيسا

 .للسيد النائب، شكراشكرا، شكرا 

 :النائب السيد عزيز اللبار

نصف دقيقة، السيد الرئيس ايال جا على خاطركم أان مزاوك    
فيكم، إذن هلذا يعين سنصوت إن شاء هللا ألن األهم اللي تيهمنا 
يف األصالة واملعاصرة ماشي هي احلزب دايلنا فحسب،ولكن 

ستثمار، ألجل الوطن واملصلحة العامة سنصوت...ألن اإل
اإلستثمار، اإلستثمار هو سر النجاح هو اآللة الوحيدة لتشجيع 
التشغيل واليد العاملة وجلب العملة الصعبة، وشكرا وأستسمح 

 .إن أطلت

 :السيد الرئيس

شكرا، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، السيد النائب 
 .أمحد التومي

 :النائب السيد أمحد التومي

 .الرمحن الرحيمبسم هللا 

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، أن     
الذي يؤسس إلحداث  69.86أتدخل حول مشروع قانون رقم 

سسة اليت والصادرات، هاته املؤ  الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات
حسب حتليلنا هي يف الشكل انذماج لثالث مؤسسات، كما مت 
ذكرها ويف املضمون هي الربط الوثيق بني اإلستثمار والتصدير، 
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أما يف اجلوهر وهذا مهم فهي احلصول على متويل إضايف لإلقتصاد 
 .الوطين لتسريع انضمام بالدان لنادي الدول الصاعدة

قفناه، السيد الرئيس، على مؤشر مستوى املديونية إذا و    
من الناتج الداخلي اخلام ومستوى تغطية  %61الذي يقارب 

وإذا أخذان بعني  ،%69الصادرات للواردات والذي ال يتعدى
اإلعتبار معدل النمو اإلقتصادي يف الثالثني السنة املاضية والذي 

ملزيد ىل املزيد انستنتج أن بالدان يف حاجة ماسة إ %7.1مل يتعد 
من اجلهد جللب اإلستثمارات وخاصة األجنبية منها، وضرورة 
حتويل هذه اإلستثمارات إىل منتوجات ذات قيمة مضافة عالية 

 أن ألن التاريخ اإلقتصادي، السيد الرئيس، يبني وقابلة للتصدير.
الدول اليت هي اآلن ضمن اإلقتصادات الصاعدة مل تكن تتعدى 

من الناتج الداخلي اخلام، ألن حاجز  %39ىل إ 49مديونيتها 
يستحيل كسره دون طاقة هائلة جللب املزيد من  61%

ة ذات احلمولة التكنولوجية العالي اإلستثمارات األجنبية وخاصة
على األقل جليل   % 6اليت متكننا من ضمان مستوى منو يفوق 

 .كامل

تبقى الصادرات السيد الرئيس كذلك حيوية خلفض 
ز ميزاننا التجاري، ومن هنا يتجلى أمهية الرفع من قيمة املنتوج عج

ه املغريب عرب توطني الصناعة ونقل التكنولوجية، كما بدأان جنين مثار 
 .يف صناعة السيارات والطائرات

قد اخنرط الفريق اإلستقاليل يف مناقشة مشروع هذا ل 
 مجيع ا بنيالقانون من قناعة راسخة، أن العامل يعرف سباقا حمموم

دوله جللب اإلستثمارات والبحث عن أسواق جديدة، إذ أربع 
من  % 19دول مصنعة فقط تستحوذ على ما يزيد من 

اإلستثمارات األجنبية، لذا كان احلرص على أن تكون مهام 
تدخل هذه الوكالة وهيكلتها ووسائل عملها يف مستوى حتدايت 

تقاليل م الفريق اإلسهذا السباق احملمود الدويل، وعليه فقد ساه

إىل جانب الفرق األخرى بتقدمي مقرتحات مهت هاته اجلوانب 
وأستحضر هنا روح التعاون اليت سادت أثناء املناقشات، وأبجوبة 
السيد وزير الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي اليت  
كانت تطبعها الصراحة واملصداقية وتنم عن خربة ميدانية عميقة، 

تنا نشعر كأننا فريق عمل واحد، وهكذا مت إغناء دور الوكالة جعل
يف معاجلة جوانب أساسية متعلقة جبلب اإلستثمارات وإنعاش 
الصادرات والتكوين ونقل التكنولوجية وتوطني الصناعات عرب 
إشراك املقاوالت املغربية ومحاية اإلستثمارات وهتييء املناطق املعدة 

 dans la mesure du ضمانالستقبال املستثمرين إىل 
possible    أقصى ما ميكن توزيع عادل لإلستثمارات، ومتت

كذلك تقوية مؤسسات احلكامة كإضافة الفاعل اجلهوي وجعل 
هيئة التوجيه والتتبع تقوم مبعية املدير العام بدور جملس مديري 

 .حقيقي

 ال بد من اإلشارة إىل ضرورة تسريع ،وهنا السيد الرئيس 
ع القانون التنظيمي املتعلق مبدونة احلكامة اجليدة احلكومة لوض

 le pack de bonne للمؤسسات العمومية
gouvernance   حىت ال يفتح النقاش كل مرة عندما يتعلق

األمر بدور جمالس اإلدارة وتكوينها ومسؤولية أعضائها ورائستها 
وحتديد دور القطاع احلكومي الوصي فيها، وحتديد سقف زمين 

 .وإعادة النظر فيها إن هي مل تنجح يف أهدافهالوجودها 

البد كذلك يف مثل هذا الصنف من املؤسسات  
اإلسرتاتيجية أن يتضمن قانون إحداثها موارد مالية قادرة جتعلها 
يف منأى عن تقلبات امليزانيات السنوية للدولة وكافية لتحقيق 
 أهدافها، تبقى كذلك مشولية تدخل الوكالة يف خمتلف جماالت

اإلستثمار والتصدير موضوعا جديرا ابملتابعة، إذا كان بود فريقنا 
 أن يشمل تدخل الوكالة مجيع القطاعات بدون استثناءات؛
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 ،السيد الرئيس

 ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب

رغم هذه املالحظات يود الفريق اإلستقاليل التعبري عن 
ذا صوتنا عليه نا إليه هلارتياحه جلودة املنتوج التشريعي الذي توصل

 .ابإلجياب، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا، السيدات والسادة النواب، منر اآلن إىل عملية 
املتعلقة ابلباب األول واخلاص  8التصويت انطالقا من تقدمي املادة 

 أبحكام عامة؛

  .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 .ميتنع ليس هناك من يعارض ومن

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7أعرض املادة 

 :الباب الثاين املتعلق ابملهام

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 4أعرض املادة 

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 3أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 .من الباب الثالث واملتعلق أبجهزة اإلدارة والتسيري 6املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنةللتصويت   0أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 89أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 88أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 87أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 84أعرض املادة 

 .اخلاص هبيئة التوجيه والتتبع 3الباب 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 83أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 86أعرض املادة 

 .الباب اخلامس اخلاص ابلتنظيم املايل

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 82أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 80أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 79أعرض املادة 

 .اإلمجاع :ةللتصويت كما صادقت عليها اللجن 78أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 77أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 74أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 73أعرض املادة 

 .الباب السادس املتعلق ابملستخدمون

 .اإلمجاع :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  71أعرض املادة 

 .الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 76أعرض املادة 
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 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 72أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 71أعرض املادة 

 .اإلمجاع :عليها اللجنةللتصويت كما صادقت  70أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 49أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 48أعرض املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 47أعرض املادة 

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

 .شكرا للسيد الوزير، وشكرا للسيدات والسادة النواب

يتعلق بتصفية  17.86منر اآلن إىل مناقشة مشروع قانون رقم 
 .، الكلمة للسيد الوزير7983ميزانية السنة املالية 

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
السيد  نع املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة

 :حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين ابلنيابة عن السيد وزير اإلقتصاد واملالية، الذي   
مل يتمكن من احلضور بسبب حضور نشاط ملكي بتطوان، أن 

قانون التصفية للسنة املالية أقدم أمام جملسكم املوقر مشروع 
، والذي أييت يف إطار جمهود احلكومة إلعداد مشاريع 7983

ان قوانني تصفية امليزانية يف آجاهلا الدستورية، وتقدميها إىل الربمل
من أجل املناقشة واملدارسة ابعتبارها وسيلة أساسية يف الرقابة 

تيح للربملان يالبعدية لقوانني املالية، ابش كيجي قانون التصفية ك
 ..واآلن يدير رقابة بعدية،

 :السيد الرئيس

 .شوية اتإلنصات تكرميا لتدخل السيد الوزيرمن فضلكم   

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

 :واملاليةحممد بوسعيد، وزير االقتصاد 

مت تقدمي وفق  7983واليوم عندان قانون املالية دايل   
وسيناقش اآلن حىت يعترب مرجع يف مناقشة  7986أجله يف 

قوانني املالية، وامسحوا يل يف البداية أن أشكر السيدات نيابة عن 
السيد وزير اإلقتصاد واملالية السيدات والسادة النواب على العناية 

اقشته هلذا املشروع والتنويه ابجلدية اليت طبعت من اليت مت إيالئها
من طرف جلنة مراقبة املالية العامة ابجمللس املوقر، خاصا وهو 
يؤسس ملزيد من الشفافية وربط املسؤولية ابحملاسبة وكذا ترسيخ 

 .جناعة التدبري العمومي للمالية العامة

تنفيذ ليف هذا اإلطار يقدم هذا املشروع النتائج النهائية    
على مستوى امليزانية العامة واحلساابت  7983قانون املالية لسنة 

اخلصوصية للخزينة، مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة ويتضمن 
 :عشر مواد وهذه املواد تشمل ما يلي

إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات، سواء تعلق  :أوال
ولة خلصوصية أومرافق الداألمر ابمليزانية العامة أو ابحلساابت ا

 .املسرية بصورة مستقلة

ما يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات  :اثنيا
املسجلة يف نفقات التسيري ونفقات الدين العمومي، أيضا إلغاء 
اعتمادات التسيري الغري املستهلكة عند انتهاء السنة املالية 

اية مل تكن إىل هن، أيضا إلغاء اعتمادات اإلستثمار اليت 7983
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حمل التزام ابلنفقات املؤشر عليها من قبل مصاحل  7984سنة 
اخلزينة العامة للمملكة؛ بيان اعتمادات اإلستثمار املتوفرة يف هناية 

؛ نقل زايدات النفقات على املوارد ابلنسبة للميزانية 7983سنة 
العامة لتضاف إىل املكشوف يف حساب اخلزينة؛ مث أخريا ضبط 

يد الدائن أو املديل لكل صنف من أصناف احلساابت الرص
 .7983اخلصوصية للخزينة عند هناية السنة املالية 

 ،السيد الرئيس

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمون

على     ما هي النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية؟
 مستوى امليزانية العامة حدد مشروع القانون مبلغ اإلعتمادات

مليار  800برسم نفقات التسيري يف  7983النهاية للسنة املالية 
 .مليون درهم 399ودرهم 

 803.22يف حني بلغت النفقات املنجزة عند هناية السنة    
مليار درهم نفقات موظفني،  897.86منها  803مليار درهم، 

مليار درهم مث حتمالت  48.27نفقات معدات ونفقات خمتلفة 
 .مليار درهم 69.11مشرتكة 

مليار  60.08اإلعتمادات النهائية برسم نفقات اإلستثمار    
على مستوى القطاعات الوزارية،  31درهم، استعمل مبلغ 

مليار درهم يتوزع منها على مستوى القطاعات  31استعمل منها 
مليار  86.64مليار درهم والتحمالت املشرتكة  48.42الوزارية 

 .درهم

بلغ ات املتعلقة ابلدين العمومي فقد مت إنفاق موخبصوص النفق   
 39.10مليار درهم الذي يتوزع ما بني اإلستهالكات  63.12

 .مليار درهم 73.71مليار درهم والفوائد والعموالت 

أما على مستوى املوارد، فقد بلغت التقديرات امليزانية    
مليار درهم هاذي التقديرات اتمليزانية، لكن ما مت  767.44

مليار درهم، واحد الزايدة دايل حوايل  497.62حتصيله بلغ 
من جمموع  % 62.37مليار درهم، وشكلت املوارد العادية  39

 على مستوى احلساابت اخلصوصية بلغت النفقات املوارد احملصل
مليار درهم،  18,70مليار درهم، ومت حتصيل  62,98املنجزة 

 .مليار درهم 83مبعىن كاين واحد الرصيد تبقى يف حدود 

أما خبصوص مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، فقد 
ما جمموعه  7983بلغت اإلعتمادات النهائية برسم السنة املالية 

مليار درهم برسم نفقات اإلستغالل، وقد مت إستعمال  3,89
 .مليار درهم 7مليار درهم أي حوايل  8,03

رافق الدولة ملوبلغت التقديرات النهائية ملوارد االستغالل 
مليار درهم، لكن  3,46املسرية بصورة مستقلة، بلغت التقديرات 

مليار درهم أي يف هذا اإلطار سجلت زايدة  3,67مت حتصيل 
 .مليون درهم 499حبوايل 

كما بلغ جمموع اإلعتمادات النهائية لنفقات اإلستثمار 
هم أجنز مليار در  7,29املرتبطة مبرافق الدولة املسرية هلاذ املرافق 

 .مليون درهم 038,18منها 

مار وابملقابل بلغت التقديرات النهائية للموارد املرتبطة ابستث   
 .7,70مليار درهم، ومت حتصيل ما جمموعه  4,81هلذه املرافق 

على مستوى اإلجناز، إذن عطينا التقديرات وعطينا ما مت 
 حتصيله فعليا، تقديرات مرتبطة ابملوارد، تقديرات مرتبطة

رتبطة ابلنفقات، عملية التحصيل املرتبطة ابملوارد والنتائج النهائية امل
ابلنفقات، على مستوى نسب اإلجناز ميكن حبسب النتائج 

 :النهائية، فقد مت حتقيق النسب التالية

 ؛%03على مستوى املوارد نسبة اإلجناز 

 ؛%18على مستوى التكاليف 
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زايدة  %881ة إجناز دايل املوارد دايل امليزانية العامة كانت نسب
 على املوارد اللي كان متوقع التحصيل دايهلا؛

 ؛%813وموارد اإلقرتاض  894ابلنسبة للموارد العادية 

موارد احلساابت اخلصوصية للخزينة هنا فني كانت النسبة أقل 
 ؛16%

 ؛%07وموارد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

 :أما على مستوى النفقات

 ؛%03، 7نفقات امليزانية العامة التسيري واالستثمار ب

 ؛%19نفقات احلساابت اخلصوصية للخزينة 

 ؛%37نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

 3,06وإمجاال تكون امليزانية العامة سجلت زايدة للنفقات قدرها 
مليار درهم، وعرفت احلساابت اخلصوصية زايدة للموارد على 

مليار درهم، وسجلت مرافق الدولة  83,71ددت يف النفقات ح
 3,94املسرية بصورة مستقلة زايدة للموارد على النفقات قدرها 

 .مليار درهم

احملصلة نتجت  7983وهكذا فإن تنفيذ قانون املالية لسنة    
عنه زايدة للموارد على النفقات حددها مشروع القانون يف 

لسادة النواب احملرتمني مليار درهم، تلكم السيدات وا 84,41
، وحاليا مصاحل 7983النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية لسنة 

وزارة اإلقتصاد واملالية تعمل على إعداد مشروع قانون التصفية 
ليتم عرضه على أنظاركم قبل هناية هذه السنة،  7981لسنة 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

سم فريق إب للسيد الوزير، أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمةشكرا 
 .األصالة واملعاصرة السيد النائب رشيد العبدي

 :النائب السيد رشيد العبدي

 شكرا، شكرا السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

كان بودان أن نناقش قانون التصفية حبضور السيد الوزير 
املالية واإلقتصاد على أنه، أظن يستحال أن يقدم مشروع قانون 
املالية من طرف وزير آخر، ولكن قانون التصفية مل يطلب أتجيل 
مناقشته والتصويت عليه، وبذلك ميكن أن تساءل اليوم، هل حنن 

و ألن هاد قانون التصفية هذا هنكرس مبدأ املسؤولية واحملاسبة؟ 
اللي مبثابة ورقة ميكن حماسبة احلكومة على جمموعة من األفكار 
والربانمج اليت جاءت به، وبذلك غنقولو نفس املالحظات اللي 
فريق األصالة واملعاصرة قاهلا يف السنوات السابقة وهي أتكد سنة 

أن  7983بعد سنة، الفرضيات تؤخذ ابستخفاف، ال ميكن 
ومسألة طبيعية وعادية ألن اإلقتصاد  3.7وقع نسبة النمو دايل نت

  7984الوطين فهو مبين، جزء كبري منو مبين على الفالحة، ويف 
كانت عندان سنة فالحية جد مهمة، وما ميكنش جييو عندان 

، ولو أننا حنصلو على 7983و 7984سنتني فالحيتني مهمتني 
ماغاديش  stable نفس املنتوج الفالحي نسبة النمو غتكون

تزيد، وكذلك اإلقتصاد الوطين ما حصلناش شي طارىء جديد 
على أننا ولينا كنتجو اكثر، اهتّمينا ابلصناعة يف ظرف سنة ولّينا  
كنتجو اإلنتاج الصناعي أكثر أو خدمايت أكثر، بل العكس 
اإلنتاج يف اجملاالت غري الفالحية فهو نقص ذاك النمو دايلو 

 .غادي وهو كيهبط

كان شبه   3.7إذن التوقع دايل النسبة دايل النمو دايل    
مستحيل، وقلناها، وكذلك التوقعات دايل بنك املغرب آنذاك 
قالت أنه ما ميكنش حنصلو على هذاك نسبة النمو، شأن احلكومة 

اللي كتعامل مع  la BAD هو شأن املؤسسات الدولية حبال
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 la اد املغريب إعطاء،املغرب وما عندهاش دراية قوية ابإلقتص
BAD         ولكن اللي  3.7احلكومة  %3نسبة دايل قالت

ميكن غري غلطو يف الرتتيب دايل األرقام،  7.3وقع هو العكس 
كتجي   7984هو الوضع اآلن يف  7983وبذلك الوضع يف 

احلكومة مبشروع قانون املالية متفائل جدا، ويف احلقيقة كنلقاو أبنه 
رات ذلك كتجيبو لنا جمموعة من املؤش متواضع وبئيس، إضافة إىل

منها التضخم، هذاك العام ما جبتولناش التضخم، 
l'inflation   ما تكلمتوش عليها، عالش؟ مع العلم أن سنة

من بعد سنة كيكون حاضر هذاك املؤشر، واكتشفنا من بعد أهنم 
جايبني اإلصالح دايل نظام املقاصة، ألن نظام املقاصة إيال رفعتو 

على املواطنني يف جمموعة من واملواد هاذ الشي غادي  احلماية
أيدي الش؟ الرتفاع األمثان، مع العلم أنكم قلتو مثال البرتول 

دايل الدوالر للربميل واخنفض، واخنفض  891أو  893يكون ب
السعر دايل الدرهم مقابل الدوالر، ولكن يف األخري كنلقاو أبنه 

ة هاد الشي هذا خصو شويالنسبة دايل األسعار، كلها ارتفعت و 
دايل الوضوح، ألنكم كتجيو كتعرضو مشروع قانون أمام 
الربملانيني وكيسمعو الشعب، والنسيج اإلقتصادي اللي هو خاص 
اللي حىت هو كيبين التوقعات دايلو بناء على التوقعات دايلكم 
انتم وبذلك كتغلطو كل شي، هاد الشي عالش اليوم عندان 

 .ليس مبفرّح وما عرف شي شي تطور مهم اقتصاد وطين اللي هو

واش مسألة دايل التعومي دايل  :حنا اليوم كنتسائلو  
اللي تكلمتو عليها، خرجتوها ولكن املشكل أهنا ما  الدرهم

تناقشاتش داخل قبة الربملان، كتناقش خارج قبة الربملان، يف 
 وسائل دايل التواصل اإلجتماعي، وكاين التصريح دايل الوزير مع

 ، ودرتوعلى وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم ورد دايل اخلرباء
السحب دايلو، حىت هو كان غيكون عندو نفس اآلاثر دايل 
نظام املقاصة، كون خرجتوه يف هاذ الوضع اللي احنا كنعيشوه يف 
املغرب، فيه نوع من اإلحتقان، كنتو غادي أتزمو الوضع، هاذ قبة 

يه و الفضاء اللي خاص يتفتح فالربملان ما بقاتش هي املكان أ
النقاش، وال كيتفتح خارج القبة، وهاذ الشي ولينا كنالحظوه يف 
جمموعة من احملطات، كاين عندان بنك املغرب وعندان اخلزينة 
العامة، وعاد كيجي القانون دايل التصفية، بنك املغرب اللي 

 ةتيقدم الوايل دايل بنك املغرب تيقدم تقرير أمام صاحب اجلالل
سنة من بعد ما كتسايل السنة املالية، من بعد منو بناء على 

 ..املعطيات اللي كياخذها من

 :السيد الرئيس

 السيد النائب اخلتم

 :النائب السيد رشيد العبدي

 .وبذلك سوف أصوت ضد هاذ القانون دايل التصفية، شكرا

 :السيد الرئيس

نائب للوحدة والتعادلية السيد ال شكرا، ابسم الفريق اإلستقاليل
 .حممد بودس

 :النائب السيد حممد بودس

 بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على األمني،

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين أن أتدخل ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة   
 يتعلق بتصفية ميزانية 17.86شروع قانون والتعادلية يف مناقشة م

، يف ظل وضعية سياسية مطبوعة ابلضبابية، 7983السنة املالية 
وانعدام رؤية واضحة املعامل، وضعية اجتماعية مطبوعة ابإلحتقان 
اإلجتماعي، وضعية اقتصادية مطبوعة أبزمات خانقة، وضعية 
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لدرهم، ا مالية مقلقة بعد اإلرتباك احلكومي خبصوص حترير صرف
 .وضعية حقوقية مطبوعة ابلتوتر

 السيد الرئيس،    

نناقش مشروع قانون يبقى بعيدا عن التفعيل السليم 
منه، واليت مبقتضاها جيب  26للدستور، وترمجة أحكام الفصل 

على احلكومة أن تعرض سنواي على الربملان قانون التصفية املتعلق 
ميزانية  تضمن حصيلةبتنفيذ قانون املالية، والذي ينبغي أن ي

التجهيز ابخلصوص اليت انتهت مدة نفاذها وذلك خالل السنة 
الثانية اليت تلي سنة تنفيذ هاذ القانون، فلماذا إذن هذا التأخري 
يف عرض مشاريع قوانني التصفية على السلطة التشريعية حىت 
يتمكن أعضاء الربملان من ممارسة حقهم الدستوري يف مراقبة مدى 

اقبة وانني املالية حىت تشكل هذه املشاريع آلية حقيقية ملر تنفيذ ق
 .العمل احلكومي

، 7983نناقش مشروع قانون التصفية لقانون املالية    
عرفت خالله القطاعات احلكومية يف جمملها نسبة اإلجناز ال 

، األمر الذي يطرح أكثر من تساؤل عن األسباب %18تتعدى 
ة احلقيقية هلذه املفارقة اليت تنعكس سلبا على التنمية اإلقتصادي

تند سس اليت تسواإلجتماعية ببالدان؟ وابلتايل مدى صحة األ
 عليها الفرضيات والتوقعات املبنية عليها امليزانيات السنوية، ومدى

 .احرتامها ملبادئ احلكامة اجليدة وربط املسؤولية ابحملاسبة

يف هذا السياق نستحضر منوذجا حيا للمشاريع املربجمة     
اليت ال زالت تعرف أتخرا يف التنفيذ وما هلذا التأخري من 
انعكاسات على الوضعية االقتصادية واإلجتماعية للساكنة إقليم 
احلسيمة منوذجا، هذا يعين أيضا أن الربملان ال ميارس مهامه 

ات العمومية  تقييم السياسالدستورية يف الوقت احملدد، فيما خيص 
 من الدستور، مبا يضمن التدبري 29كما ينص على ذلك الفصل 

 

اجليد للشأن العام، مادامت امليزانيات السنوية ذات بعد قطاعي، 
يف انتظار الشروع يف اعتماد ميزانية الربامج ابتداء من مشروع 

د، يانسجام مع القانون التنظيمي للمالية اجلد 7981قانون املالية 
وال تفوتين هذه املناسبة دون التذكري ببعض املالحظات اليت 
أثرانها، أاثرها تقرير اجمللس األعلى للحساابت سواء فيما يتعلق 
بكون جزء من نفقات التسيري مت صرفه يف شكل إعاانت 
وإمدادات مليزانية موازية، حساابت خصوصية للخزينة، ومرافق 

ة، ومؤسسات عمومية على الدولة النص املسرية بصورة مستقل
، أو من حيث  %899أساس احتساهبا كنفقات منجزة بنسبة 

كون بعض النفقات غري املربرة من حيث طبيعتها وأجور صرفها 
أو من حيث غياب الطابع اإلستعجايل لبعض التحويالت ابلنسبة 
للنفقات الطارئة واملخصصات اإلحتياطية أو من حيث غياب 

الية لفائدة املؤسسات واملقاوالت اجلدوى من التحويالت امل
العمومية والقطاعات اإلجتماعية اليت الزالت تعرف تدهور وتدنيا 
يف مستوى اخلدمات املقدمة، أو من حيث عدم جدوى بعض 
احلساابت اخلصوصية اليت يبقى دورها ضعيفا من حيث األهداف 

ة بوالنتائج احملصلة عليها، أو من حيث عدم حتيني امليزان، احملاس
اإلدارية وحماسبة مرافق الدولة خاصة فيما يتعلق مبسطرة التحصيل 
أو من حيث غياب أي دراسة جلدوى ابلنسبة لإلعتمادات املرحلة 

وغريها من املالحظات اهلامة، نتمىن  7981إىل  7983من سنة 
، 7981أن يتم جتاوزها من خالل قانون التصفية للسنة املالية 

 .السالم عليكم

 :ئيسالسيد الر 

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن ابسم فرق جمموعة األغلبية 
 .للسيد النائب حممد حلموش
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 د حلموش:حممالنائب السيد

 .بسم هللا الرمحان الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لبية غيشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فرق جمموعة األ
املتعلق  17.86لإلدالء بوجهة نظران خبصوص مشروع قانون رقم 

، وهي حلظة للمحاسبة ابمتياز 7983بتصفية ميزانية السنة املالية 
مومية ابعتبار قانون التصفية يعترب وسيلة للرقابة البعدية للمالية الع

 .من طرف الربملان

 وإذا كنا نسجل ابعتزاز اجلهود احلكومية اهلادفة إىل 
تقدمي قوانني التصفية إىل املؤسسة التشريعية داخل اآلجال 
الدستورية والقانونية، فإننا نشري أبن حجم املواكبة والدراسات 
هلذه املشاريع ال تعكس األمهية اليت تكتسيها كوسيلة انجعة 

لى مستوى لة عءللمراقبة البعدية اليت يضطلع هبا الربملان، مسا
كل   ملطابقة بني اإللتزام والتنفيذ، يقدماحلكامة املالية ومنسوب ا

األرقام والبياانت اليت متكن فعال من الوقوف عن ما مت اتفاقه 
وإجنازه من الناحية احملاسباتية لكنه ينطوي كذلك على نفس 
سياسي جيعل السياسات العامة للحكومة حتت جمهر التقييم 

تهد والتصويت، واقرتاح مسلك احلكامات املال األفضل الذي جي
ن توزيعها، انطالقا م يف جلب املوارد وعقلنة النفقات وحسن

احلاجيات امللحة لبعض القطاعات وخاصة منها اإلجتماعية، كما 
أن العربة من كل هذا النقاش تكمن يف مدى حتقيق النتائج انطالقا 
من األهداف احملددة اليت على أساسها مت فتح اعتمادات وصرف 

السيد الرئيس أن القراءة املتأنية هلذا املشروع النفقات، وال شك 
تبني وتؤكد حجم اجلهود اليت بذلتها احلكومة خالل السنة اليت 

يشملها هذا املشروع واملتمثل يف حتصني املالية العمومية واحلفاظ 
 على الطابع السيادي املايل. 

ت والسياقات الدولية واإلقليمية على الرغم من اإلكراها
 بالدان ماضية حنو التوقيع على منوذجها التنموي الذين لك ،املؤثرة

نريده متفردا ومقدارا وطموحا، البد من التأكيد على ضرورة 
اإلجتهاد أكثر يف حتويل اإلكراهات إىل إجنازات بتحديد 
األولوايت ودعم القطاعات من الناحية التدبريية وتقوية احلكامة 

مومية، كل السياسات الع  وفق مقاربة مندجمة جتعل املواطنني هدف
وكل اإلصالحات، فبالدان السيد الرئيس اخنرطت يف مسلسل 
متدرج إلصالح على خمتلف املستوايت ضمنها العديد من 
األوراش الكربى واملشاريع اإلمنائية، وهي مشاريع يتعني أن حتدث 
تغيريا جذراي يؤسس ملصلحة املواطنني مع الدولة، ويزرع الثقة من 

سساهتا، فالبد من تقديران من الثقة من جديد يف جديد يف مؤ 
مؤسساهتا، فالبد من فتح حوار جاد ومسؤول ومنفتح وشامل 
من أجل أتمني استمرارية املشاريع املربجمة واحرتامها آلجال التنفيذ 
وتوزيع مثارها بشكل عادل ومتوازن على اإلنسان واجملال، لقد 

ات املالية ى إجيابيا ملؤشر عرفت السنة اليت مشلها هذا املشروع منح
العمومية، وذلك ابملوازاة مع حتسن التوازانت املاكرواقتصادية 
لبالدان، ويتجلى ذلك ابألساس يف تقليص عجز امليزانية واستقرار 
املداخيل العادية، غري أن التطور اإلجيايب هلذه املؤشرات ال ينفي 

خلزينة كما اجمموعة من الصعوابت أبرزها املستوى املرتقب لديون 
 .أن جمهود االستثمار

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، السيدات والسادة النواب منر اآلن إىل عملية 
 :التصويت

املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليها  8أعرض املادة رقم 
 :اللجنة
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 751املوافقون: 
 55املعارضون: 
 03املمتنعون: 

 :كما صادقت عليها اللجنة  7املادة 
 751املوافقون: 

 55املعارضون: 
 03املمتنعون: 

كما، غادي نضيفوه يف التصويت املوايل إن شاء هللا،   4املادة 
 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:  4أعرض املادة 
 751املوافقون: 

 50املعارضون: 
 03املمتنعون: 

 صادقت عليها اللجنة: كما   3املادة 
 751املوافقون: 

 50املعارضون: 
 03املمتنعون: 

 كما صادقت عليها اللجنة:   1املادة 
 751املوافقون: 

 50املعارضون: 
 03املمتنعون: 

 كما صادقت عليها اللجنة:   6املادة 
 751املوافقون: 

 50املعارضون: 
 03املمتنعون: 

 
 
 
 

 كما صادقت عليها اللجنة:   2املادة 
 751املوافقون: 

 50املعارضون: 
 03املمتنعون: 

 كما صادقت عليها اللجنة:   1املادة 
 751املوافقون: 

 50املعارضون: 
 03املمتنعون: 

 كما صادقت عليها اللجنة:   0املادة 
 751املوافقون: 

 50املعارضون: 
 03املمتنعون: 
 كما صادقت عليها اللجنة:   89وأخريا املادة 
 751املوافقون: 

 50املعارضون: 
 03املمتنعون: 

 :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت
 751املوافقون: 

 50املعارضون: 
 03املمتنعون: 

يتعلق  65.78مشروع قانون رقم جملس النواب على  صادق
لنا جلسة أخرية على  ،5372بتصفية ميزانية السنة املالية 
ستماع لعرض السيد الرئيس األول الساعة السادسة والنصف لال

 .للمجلس األعلى للحساابت، شكرا لكم
 


