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بلسنةيبلتش9يع ةيبلثان ةي2923-2922

دولةيوتكأ 9ي2922

محض9يبلجلسةيبلكاسعةيوبلخمسين

بلجلسةيبالفككاح ةيللبرملان

بلكاليخ: الجمعة 17 ربيع األول 1444ه )14 أكتوبر 2022م(.

بل9ئاسة: صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

الخامسة بعد  الساعة  ابتداء من  أربعة عشرة دقيقة  بلكأق ت: 
العصر والدقيقة الخامسة عشر.

السادس نصره هللا  امللك محمد  افتتاح جاللة  جدوليبألعمال: 
التشريعية  الوالية  من  الثانية  التشريعية  السنة  من  األولى  للدورة 

الحادية عشر 2026-2021.

ترأس  الدستور،  والستين من  الخامس  الفصل  طبقا ملقتضيات 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا محفوفا بولي العهد 

األولى  الدورة  افتتاح  الحسن،  موالي  األمير  امللكي  السمو  صاحب 

عشر  الحادية  التشريعية  الوالية  من  الثانية  التشريعية  السنة  من 

.2026-2021

حضر أشغال هذه الجلسة االفتتاحية املشتركة بين مجل�سي البرملان، 

أعضاء حكومة صاحب الجاللة، يتقدمهم السيد رئيس الحكومة عزيز 

الشخصيات  الجاللة، وعدد من سامي  أ نوش ومستشارو صاحب 

املدنية والعسكرية.

بلش خيبملق9ئ:

وعأذيباهلليمنيبلش طانيبل9ج م.

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

}مَّثـَلُ الَِّذيَن ُينِفقُوَن أَْموَاَلُهْم ِفي َسبِيـِل اللَِّه َكَمثـَِل َحبٍَّة أَنبََتْت 
َسْبَع َسنـَابِلَ ِفي ُكلِّ ُسنبـَُلٍة مِّاَئُة َحبٍَّة ۗ وَاللَُّه ُيَضاِعُف لَِمن َيَشاُء ۗ وَاللَُّه 
وَاِسٌع َعلِيٌم )261( الَِّذيَن ُينِفقُوَن أَْموَاَلُهْم ِفي َسبِيـِل اللَِّه ُثمَّ َل 
لَُّهْم أَْجُرُهْم ِعنَد رَبِِّهْم َوَل َخْوٌف  ُيْتبُِعوَن َما أَنفَقُوا َمنًـّا َوَل أًَذى ۙ 
قَْولٌ مَّْعرُوٌف َوَمْغِفرَةٌ خَْيٌر مِّن   ۞ َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْحزَُنوَن )262( 

َصَدقٍَة يَْتَبُعَها أًَذى ۗ وَاللَُّه َغِنيٌّ َحلِيٌم{. صدق اهلل العظيم.

صاحبيبلجاللةيبمللكيمحمديبلسادسينص9هيهللا:

وآلهي لسأليهللاي مأالناي علىي وبلسالمي وبلصالةي هلل،ي بلحمدي
وصحبه.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادةيبلبرملان ينيبملحترمين،

إن افتتاح البرملان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء 
بممثلي األمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى 

لألمة، السيما تلك التي تحظى باألسبقية.

وقد ارتأينا أن نركز اليوم، على موضوعين هامين:

- األول يتعلق بإشكالية املاء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأ رى 
مستقبلية.

- والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض باالستثمار.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

قال تعالى »وجعلنايمنيبملاءيكلي�شيءيحي« صدق هللا العظيم.

التنمية،  عملية  في  أسا�سي  عنصر  وهو  الحياة،  أصل  هو  فاملاء 
وضروري لكل املشاريع والقطاعات اإلنتاجية.

ومن هنا، فإن إشكالية تدبير املوارد املائية تطرح نفسها بإلحاح، 
 اصة أن املغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي األكثر حدة، منذ أكثر 

من ثالثة عقود.

وإننا نسأل هللا تعالى، أن ينعم على بالدنا بالغيث النافع.

وملواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير املا�سي، باتخاذ مجموعة 
من التدابير االستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف 

توفير ماء الشرب، وتقديم املساعدة للفالحين، والحفاظ على املاشية.

وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببالدنا، ما فتئنا نولي كامل 
االهتمام إلشكالية املاء، في جميع جوانبها.

بإ راج  تكللت  املسألة،  لهذه  عمل  جلسات  عدة  وقد  صصنا 
البرنامج الوطني األولوي للماء 2020–2027.

كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث 
قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى واملتوسطة، إضافة إلى 20 

سدا في طور اإلنجاز.

فإننا  املقبلة،  السنوات  التساقطات،  الل  حجم  كان  وكيفما 
حريصون على تسريع إنجاز املشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج، في كل 

جهات ومناطق اململكة.

ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود املبرمجة، وشبكات الربط 
املائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، باإلضافة إلى تعزيز التوجه 

الهادف لالقتصاد في استخدام املاء، السيما في مجال الري.
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حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

إن مشكلة الجفاف وندرة املياه، ال تقتصر على املغرب فقط، وإنما 
أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات املنا ية.

حكومة  جميعا،  تسائلنا  املائية،  للموارد  الراهنة  الحالة  أن  كما 
ومؤسسات ومواطنين، وتقت�سي منا التحلي بالصراحة واملسؤولية، في 

التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.

فقد أصبح املغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. وال يمكن 
رغم  املبرمجة،  املائية  التجهيزات  بناء  بمجرد  املشاكل،  جميع  حل 

ضرورتها وأهميتها البالغة.

لذا، ندعو أل ذ إشكالية املاء، في كل أبعادها، بالجدية الالزمة، 
السيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، واالستغالل العشوائي وغير 

املسؤول، لهذه املادة الحيوية.

كما ينبغي أال يكون مشكل املاء، موضوع مزايدات سياسية، أو 
مطية لتأجيج التوترات االجتماعية.

استعمال  أجل  من  الجهود،  ملضاعفة  مدعوون  كمغاربة،  وكلنا 
مسؤول وعقالني للماء.

وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه املاء. وعلى 
اإلدارات واملصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا املجال.

كما يجب العمل على التدبير األمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم 
إنجازه، في مجال تعبئة املوارد املائية.

املاء،  مجال  في  تعزيز سياستنا  فيجب  املتوسط،  املدى  على  أما 
وتدارك التأ ر الذي يعرفه هذا القطاع.

مستدامة  ا تيارات  اعتماد  اليوم،  يتطلب  املسؤولية  فواجب 
ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار املخطط الوطني 

الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله.

ونريد التركيز هنا، على بعض التوجهات الرئيسية:

واستثمار  طموحا،  أكثر  ومبادرات  برامج  إطالق  ضرورة  أوال:   -
االبتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد املاء، وإعادة 

استخدام املياه العادمة.

الجوفية،  املياه  استغالل  لترشيد  عناية  اصة  إعطاء  ثانيا:   -
والحفاظ على الفرشات املائية، من  الل التصدي لظاهرة الضخ غير 

القانوني، واربار العشوائية.

- ثالثا: التأكيد على أن سياسة املاء ليست مجرد سياسة قطاعية، 
وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.

وهو ما يقت�سي التحيين املستمر، لالستراتيجيات القطاعية، على 
ضوء الضغط على املوارد املائية، وتطورها املستقبلي.

للموارد  الحقيقية  للتكلفة  االعتبار،  بعين  األ ذ  رابعا: ضرورة   -
املائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقت�سي ذلك من شفافية 

وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

الذي  االستثمار،  بموضوع  الخطاب،  لهذا  الثاني  املحور  يتعلق 
يحظى ببالغ اهتمامنا.

وإننا نراهن اليوم، على االستثمار املنتج، کرافعة أساسية إلنعاش 
االقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط املغرب في القطاعات الواعدة؛

ألنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل ملختلف البرامج 
االجتماعية والتنموية.

وننتظر أن يعطي امليثاق الوطني الجديد لالستثمار، دفعة ملموسة، 
على مستوى جاذبية املغرب لالستثمارات الخاصة، الوطنية واألجنبية.

تحقيق  دون  تحول  التزال  التي  العراقيل،  رفع  يتطلب  ما  وهو 
االستثمار الوطني إلقالع حقيقي، على جميع املستويات.

فاملراكز الجهوية لالستثمار، مطالبة باإلشراف الشامل على عملية 
االستثمار، في كل املراحل والرفع من فعاليتها وجودة  دماتها، في مواكبة 

وتأطير حاملي املشاريع، حتى إ راجها إلى حيز الوجود.

جميع  طرف  من  الالزم،  بالدعم  تحظى  أن  ينبغي  املقابل،  وفي 
املتد لين، سواء على الصعيد املركزي أو الترابي.

وعلى مستوى مناخ األعمال، فقد مكنت اإلصالحات الهيكلية التي 
قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة املغرب في هذا املجال.

كل  لتحرير  العمل،  املزيد من  إلى  تحتاج  املحققة،  النتائج  ولكن 
وجلب  الخاصة،  املبادرات  وتشجيع  الوطنية،  واإلمكانات  الطاقات 

املزيد من االستثمارات األجنبية.

وهنا نريد التركيز، مرة أ رى، على ضرورة التفعيل الكامل مليثاق 
إلى  الولوج  وتسهيل  املساطر،  ورقمنة  وتبسيط  اإلداري،  الالتمركز 
لحاملي  املالي  الدعم  توفير  وكذا  الخضراء،  الطاقات  وإلى  العقار، 

املشاريع.

ولتقوية ثقة املستثمرين في بالدنا، كوجهة لالستثمار املنتج، ندعو 
لتعزيز قواعد املنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، 

لحل النزاعات في هذا املجال.

وبما أن االستثمار هو شأن كل املؤسسات والقطاع الخاص، فإننا 
نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح املسؤولية، للنهوض 

بهذا القطاع املصيري لتقدم البالد.

ويبقى الهدف االستراتيجي، هو أن يأ ذ القطاع الخاص، املكانة 
التي يستحقها، في مجال االستثمار، كمحرك حقيقي لالقتصاد الوطني.
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والقطاعية،  والجهوية  الوطنية  ومنظماتها  املغربية،  واملقاوالت 
مدعوة ألن تشكل رافعة لالستثمار وريادة األعمال.

كما أن القطاع البنكي واملالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل 
الجديد، من املستثمرين واملقاولين،  اصة الشباب واملقاوالت الصغرى 

واملتوسطة.

وفي هذا السياق، نجدد الدعوة إلعطاء عناية  اصة، الستثمارات 
ومبادرات أبناء الجالية املغربية بالخارج.

ولتحقيق األهداف املنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع 
الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني لالستثمار.

االستثمارات،  من  درهم  مليار   550 لتعبئة  التعاون  هذا  ويهدف 
و لق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

ال يخفى عليكم دور املؤسسة البرملانية، في مجاالت التشريع والتقييم 

وبمختلف  واالستثمار،  املاء  بإشكاليات  قدما  الدفع  في  واملراقبة، 

القضايا واالنشغاالت، التي تهم الوطن واملواطنين.

فكونوا رعاكم هللا، في مستوى املسؤولية الوطنية الجسيمة التي 

تتحملونها، ال سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العاملية الحالية.

و ير الختام قوله تعالى: »وونزليمنيبلسماءيماءيفأ 9جيبهيمني

بلثم9بتيلزقايلكم«. صدق هللا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته » )تصف قات(.
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محض9يبلجلسةيبلسكين

بلكاليخ: االثنين 20 ربيع األول 1444ه )17 أكتوبر 2022(.

بل9ئاسة: السيدة  ديجة الزومي، النائبة الثانية لرئيس مجلس 
النواب.

بلكأق ت: ساعتان و مسة و مسون دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  بألعمال:  جدولي
الحكومية التالية:

والتشغيل  الصغرى  واملقاوالت  اإلقتصادي  اإلدماج  .•
والكفاءات؛

التضامن واإلدماج اإلجتماعي واألسرة؛ .•

السياسات  وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلف  القطاع  .•
العمومية.

مجلسي ل9ئيسي بلثان ةي بلنائبةي بلزومي،ي بلس دةي ديجةي
بلنأبب،يلئيسةيبلجلسة:

وش9في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل9ح م،ي بل9حمني هللاي بسمي
بمل9سلين.

افتتحت الجلسة،

بلس ديبلأزي9،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الدا لي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعا على 
القطاعات التالية: اإلدماج اإلقتصادي واملقاوالت الصغرى والتشغيل 
القطاع  وأ يرا  واألسرة،  اإلجتماعي  واإلدماج  التضامن  والكفاءات، 

املكلف باإلستثمار واإللتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وطبقا كذلك بمقتضيات املادة 149 من النظام الدا لي ملجلسنا 
املوقر، نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد 

أمين املجلس لتالوتها مشكورا.

بلس ديمحمديبأدليقةيومينيبملجلس:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

- مشروع قانون..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

من فضلكم السيدات والسادة النواب، هللا يخليكم  ليوا السالم 
تا لبالتي هللا يعطيكم الخير.

بلس ديمحمديبأدليقةيومينيبملجلس:

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

اتفاقية الهاي  يوافق بموجبه على   26.22 - مشروع قانون رقم 
املتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج، لفائدة األطفال وباقي أفراد األسرة 

املعتمدة بالهاي في 23 نونبر 2007.

 17.95 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   96.21 رقم  قانون  - مشروع 
املتعلق بشركات املساهمة وسن قانون إنتقائية  اصة بتحويل أسهم 

لحاملها إلى أسهم إسمية.

أحكام  اصة  بسن   770.22.02 رقم  بقانون  مرسوم  مشروع   -
باملجلس الوطني للصحافة.

كما توصل مكتب املجلس من مجلس املستشارين ب:

شروط  بتحديد  يتعلق   15.86 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع   -
وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون.

توصل املكتب من السيدين النائبين أحمد التويزي وأحمد صباري 
ومجموعة من النائبات والنواب عن فريق األصالة واملعاصرة ب:

-18-17-11 املواد  وتتميم  بتغيير  يق�سي  تنظيمي  قانون  مقترح   -
21-28-39-41-45 و204 من القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق 

بالجهات.

- مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم مواد 10 و16 و18 و20 
و26 و37 و39 و43 و182 من القانون التنظيمي رقم 112.14 املتعلق 

بالعماالت واألقاليم.

- مقترح قانون تنظيمي يق�سي بتغيير وتتميم املواد 19-16-15-9-
25-36-38-42-135 و191 من القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق 

بالجماعات.

والسيدة  التويزي  أحمد  النائب  السيد  من  املكتب  توصل  كما 
النائبة حورية ديدي ومجموعة من النائبات والنواب عن فريق األصالة 

واملعاصرة ب:

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم الفصل 29 من الظهير الشريف 
املتعلق بالتحفيظ العقاري.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب رشيد حموني رئيس 
فريق التقدم واإلشتراكية وباقي عضوات وأعضاء الفريق ب:

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم املادة 161 و269من القانون 
رقم 65.99 املتعلق بمدونة الشغل.
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جرائم  من  واألطفال  الطفالت  حماية  إلى  يرمي  قانون  مقترح   -
اإلعتداءات الجنسية.

- مقترح قانون يق�سي بتتميم املواد -191 194 و195 من القانون 
رقم 52.05 املتعلق بمدونة السير على الطرق.

السنتي�سي  إدريس  النائب  السيد  املجلس من  كما توصل مكتب 
رئيس الفريق الحركي وباقي أعضاء الفريق ب:

- مقترح قانون إطار يق�سي بتتميم املادة 59 من القانون اإلطار رقم 
51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

عبد  النواب  والسادة  السيدات  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
ونور  الز نيني  مليكة  أبركان،  محمد  زلفى،  عويشة  شهيد،  الرحيم 

الدين آيت الحاج وباقي أعضاء أعضاء الفريق اإلشتراكي ب:

- مقترح قانون يق�سي بتغيير وتتميم الفصل 453 من الظهير الشريف 
رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 املوافق ل 1962 26 

نونبر باملصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله؛

ومن السيدات والسادة النواب الرحيم شهيد، عتيقة جبرو، لطيفة 
فريق  أعضاء  وباقي  البوصيري  القادر  وعبد  مجيدة شهيد  الشريف، 

اشتراكي ب:

- مقترح قانون يتعلق بتعديل املادة 19 من القانون 15.01 املتعلق 
بكفالة األطفال املهملين؛

بنتائج  الحكومة  رئيس  السيد  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
اإلنتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022 وأسفرت 

عن إعالن انتخاب املترشحة واملترشحين ارتية أسماؤهم:

- برسم الدائرة املحلية مكناس السيدة صوفيا الطاهري من حزب 
التجمع الوطني لألحرار؛

- برسم الدائرة املحلية الحسيمة السادة بوطاهر البوطهاري من 
األصالة  حزب  من  الحموتي  ومحمد  األحرار،  الوطني  التجمع  حزب 
واملعاصرة، ونور الدين مضيان من حزب استقالل، وعبد القادر أمغار 

من حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية؛

- برسم الدائرة املحلية مديونة السيد هاشم أمين شفيق من حزب 
اإلستقالل؛

النيابية بمراسلة رئيس املجلس  وقد تم إ بار الفرق واملجموعة 
بتاريخ 25 غشت 2022؛

بنتائج  الحكومة  رئيس  السيد  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
وأسفرت عن   2022 25 شتنبر  ليوم  الجزئية  التشريعية  اإلنتخابات 

إعالن انتخاب املترشحين ارتية أسماءهم:

- برسم الدائرة املحلية عين الشق السيدان عبد الحق شفيق من 
حزب الحركة الشعبية وإسماعيل بنبي من حزب اإلستقالل؛

- برسم الدائرة املحلية الدريوش السيدان يونس آشن من حزب 
اإلتحاد اإلشتراكي القوات الشعبية ومحمد الفاضلي من حزب الحركة 

الشعبية؛

من حزب  بوكطاية  رشيد  السيد  آسفي  املحلية  الدائرة  برسم   -
األصالة واملعاصرة؛

- برسم الدائرة املحلية جرسيف السيدان سعيد باعزيز من حزب 
اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية ومحمد برني�سي من حزب األصالة 

واملعاصرة؛

وقد تم إ بار الفرق واملجموعة النيابية بمراسلة لرئيس املجلس 
بتاريخ 11 أكتوبر 2022؛

رقم  بالقرار  الدستوري  املحكمة  من  املجلس  مكتب  توصل  كما 
22.197 الذي صرحت بمقتضاه بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة اإلحصاء 
انتخاب السيد محمد رجدال وأعلنت فوز السيد عبد الرحيم بوعيدة 

وانتخابه عضوا بمجلس النواب؛

انتم  بن عبيدة،  أنا عندي  بن عبيدة،  أنا عندي،  انتم كتعرفوا 
كتعرفوا أنا عندي بن عبيدة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

هللا يجازيكم بخير

بلس ديمحمديبأدليقةيومينيبملجلس:

أنا عندي أنو مكتوب هنا .. عدد األسئلة الشفوية الكتابية واألسئلة 
الكتابية التي توصل بها مكتب املجلس من 25 يوليوز إلى 17 أكتوبر 
2022 توصلت رئاسة مجلس النواب ب591 سؤاال شفويا، 854 سؤاال 
كتابيا و953 جوابا عن أسئلة كتابية، وتم سحب 4 أسئلة كتابية، 

شكرا السيدة الرئيسة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد األمين، أهيب بالسادة املصورين أن يغادروا القاعة، 
السيدات والسادة نخبركم أن مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية 
إلنتخاب هياكل املجلس، وذلك مباشرة بعد جلسة األسئلة هاته، كما 
على  والتصويت  للدراسة  تخصص  عمومية  جلسة  املجلس  سيعقد 
مشروع قانون إطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق اإلستثمار، وذلك ابتداء 

من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد إن شاء هللا؛

حض9بتيبلس دبتيوبلسادةيبلنأبب،

قبل الشروع في جدول أعمالنا أود أن أ بركم أن رئاسة املجلس 
توصلت من السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة الوزير املكلف 
بالعالقات مع البرملان برسالة تلتمس من  اللها السيدة وزيرة التضامن 
واإلدماج اإلجتماعي واألسرة تأ ير األسئلة الشفهية املوجهة إليها إلى آ ر 

الجلسة، وذلك نظرا الرتباطها بإلتزامات حكومية طارئة؛
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حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفوية  األسئلة  بسط  في  ارن  نشرع   
والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  اإلقتصادي  اإلدماج  بقطاع  ونستهلها 
والكفاءات، وذلك بسؤال عن السياسة العمومية للتشغيل للسيدات 
والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  املحترمين من  النواب  والسادة 
نقطة نظام فداك �سي اللي كنقول أنا دابا؟ نقطة نظام ف�سي حاجة 

التسيير لحد ارن وال شنو؟ نعم آسيدي تفضل.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كيي)نقطةي
نظام(:

شك9بيبلس ديبل9ئيسة،

بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلزمالء،

طبقا للمادة 151 من النظام الدا لي التي تنص على تمكين أي 
نائبة أو نائب بدقيقة واحدة لتقديم نقطة نظام، وحيث يتوفر الفريق 
الحركي على 5 نقط نظام، أنا تنسألكوم واش غادي نجمعوهم دفعة 
واحدة وما غنا ذوش 5 الدقائق أو ال نا ذوا كل دقيقة نجلسوا ونعاود 

نوقفوا وهكذا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

مرحبا،

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كيي)نقطةي
نظام(:

شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

مرحبا، اللي بغيتي دير نقط نظام مرحبا.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كيي)نقطةي
نظام(:

شكرا، إذن إن شاء هللا سوف أحاول التركيز، بداية السيدة الرئيسة 
املحترمة نحن جد سعداء في الفريق الحركي بحضورصاحب الجاللة 
محمد السادس بافتتاح الدورة الثانية من الوالية التشريعية الحادية 
موالي  األمير  امللكي  السمو  لصاحب  العاجل  الشفاء  ونتمنى  عشرة، 
رشيد، ثانيا سعيا منا في الفريق إلى استمرار العمل املؤسساتي ووفق 
الدور املنوط بنا كمعارضة بناء على ما جاء في منطوق صاحب الجاللة 
 الل هاد اإلفتتاح، ال يخفى عليكم دور املؤسسة البرملانية في مجاالت 
التشريع والتقييم واملراقبة في الدفع قدما بإشكالية املاء واإلستثمار 
وبمختلف القضايا واإلنشغاالت التي تهم املواطن واملواطنين، وإيمانا 

منا بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نمد يدنا مرة أ رى 
للحكومة للعمل سويا كل من موقعه ملا فيه  دمة الوطن واملواطن 
بعيدا عن املواقع العابرة والحسابات السياسوية الضيقة. قلنا عندنا 
5 نتاع نقط نظام إيال جات على  اطركم، ال ال ال ال. نقط نظام هللا 

يخليك.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

ال السيد الرئيس غي باش نكونوا واضحين نقط نظام.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كيي)نقطةي
نظام(:

آودي راه إيال ما بيتيش نمدوا يدنا ما نمدوهاش، دابا ها  تار شنوا 
بغيتوا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

هللا يعطيك الخير، ال ما غيجاوبك حتى واحد غنجاوبك أنا السيد 
الرئيس.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كيي)نقطةي
نظام(:

ياك تيسيرا للعمل الذي نحن بصدده، إذن التقطنا الرسائل ويعني 
نتفاعل معها، إيال تفضلتوا بخصوص نقط نظام املادة 151 صريحة 

وواضحة لنا الحق في دقيقة في كل.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

السيد الرئيس، السيد الرئيس نقط نظام يحكمها النظام الدا لي 
 ص تكون مرتبطة ب�سي حاجة ديال التسيير، تكون في الوقت معروفة 
أشنا هي، كنظن بأنه البد أن نحترم هاد �سي ديال نقط نظام ونمشيوا 
في إطار أننا نتفاعلوا إيجابا مع دورة وافتتاح دورة تشريعية في إطار 
توجيهات صاحب الجاللة أنا  صنا نكونوا efficace. ال ما عطيتكش 
دابا ما عطيتكش الكلمة عطيتها لل�سي التويزي، اسمح لي السيد الرئيس 
ما عطيتكش دابا الكلمة، السيد الرئيس ما عطيتكش الكلمة اسمح لي.

بلنائبيبلس ديوحمديبلكأيزييلئيسيف9يقيبألصالةيوبملعاص9ةي
)نقطةينظام(:

باركة. شكرا السيدة الرئيسة،

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

اللي  يخليك  الرئيس. هللا  السيد  تفضل  تفضل،  الرئيس  السيد 
ما عطيتوش الكلمة هللا يخليكم هللا يجازيكم بخير، هللا يخليكم هللا 

يجازيكم بخير.
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بلنائبيبلس ديوحمديبلكأيزييلئيسيف9يقيبألصالةيوبملعاص9ةي
)نقطةينظام(:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

أوال،

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

السيد الرئيس السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديوحمديبلكأيزييلئيسيف9يقيبألصالةيوبملعاص9ةي
)نقطةينظام(:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

أوال بعد احتراماتي للسيد رئيس فريق الحركة الشعبية أن نقطة 
عن  حصرا  تتكلم   151 املادة  ألن   151 باملادة  لها  عالقة  ال  النظام 
مسائل التسيير دا ل هاد إيال كاين �سي حاجة تتهم التسيير دا ل هاد 
املؤسسة، ولكن ما جاء في كلمة السيد الرئيس بعيد كل البعد عن 
مسالة ديال التسيير فيها أمور اللي كلنا متفقين عليها هاد ال�سي اللي 
تتقولو كله متافقين عليه ولكن  ارج نطاق املادة 151 وبالتالي، نعم، 
ال ال غي كنهضر معاه ال بغا نجاوبو يدعيني في املحكمة راه البالصة إذن 

السيدة الرئيسة..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

السيد النائب السيد النائب..

بلنائبيبلس ديوحمديبلكأيزييلئيسيف9يقيبألصالةيوبملعاص9ةي
)نقطةينظام(:

هانت تتحنقز ملي  رجتي بوحدك، أنت مالك تتحنقز مالك..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

السيد النائب، هللا يخليك السيد النائب السيد النائب وغاتحتارم 
واحد الحاجة سميتها الرئاسة هللا يخليك السيد الرئيس راك واسمح لي 
راه عنده الحق على راسو، اسمح لي  ليه يهضر راه احنا غادي نجاوبوه 

ما�سي مشكل، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديوحمديبلكأيزييلئيسيف9يقيبألصالةيوبملعاص9ةي
)نقطةينظام(:

كملتو راه قلتو قلت داك �سي أنا قلت شوف هداك �سي كاع اللي 
قلتيه قلنا اسمع ال ال كفى عندنا قلنا كاع داك �سي اللي قلتي متافقين 
عليه ولكن التخريجة ديالو ما�سي هي هديك في املادة 151، وبالتالي 
تنطلب من السيدة الرئيسة على أنها تنضبط هي مسؤولة عن تطبيق 
هاد القانون و صك تكوني مسؤولة عن تطبيق هاد القانون اللي هو 

فيصل بينك وبيننا احنا، شكرا السيدة الرئيسة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

من فضلكم السيدات والسادة النواب، والرؤساء، نقطة نظام هي 
نقطة تخص التسيير وأنا أهيب بكم على تيسير أشغال الجلسة إيال كاين 
�سي حاجة في التسيير أييه أما �سي حاجة اللي  ارجة عن التسيير واضح 

القانون، نعم السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كيي)نقطةي
نظام(:

بلس دةيبل9ئيسةيبملحترمة،

الفريق  مس  لدى  البداية، قلت  في  السؤال  أنا طرحت عليكم 
نقط نظام وقلت أودي إذن إيال جمعنا دقيقة لكل نقطة  وذو النظام 
الدا لي وقراو املادة 151 صريحة قلتو لي بسم هللا، إذن عوض نا ذ 
إكبار وإجالل  5 دقايق قلت أودي غانا ذ أقل وطبعا قدمت تحية 
لصاحب الجاللة وقلنا كذلك تنمدو يدينا للتعاون كان من املفروض 

التصفاق يكون على هاد ال�سي اللي تقال هذا هو، بالنسبة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

ننتقل إلى..

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كيي)نقطةي
نظام(:

إيال تفضلتي..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

ال ال اسمح لي ، نقط نظام ما�سي هي هذه..

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كيي)نقطةي
نظام(:

شوف عنده  لفيات..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

ال ما يمكنش السيد الرئيس ما �سي نقط نظام، ال ما�سي السيد 

إلى السؤال عن السياسة  أنتقل مباشرة  أنا  لي  الرئيس، ال ال اسمح 

العمومية للتشغيل للسيدات والسادة النواب املحترمين من املجموعة 

بالخير،  يجازيك  أسيدي هللا  يخليك  والتنمية، هللا  للعدالة  النيابية 

السيد النائب السيد النائب راه هناك رئاسات تتمارس الحقوق ديالها 

والسلط ديالها أنا أقول نمر إلى السؤال مجموعة العدالة والتنمية، ال 

غادي نعطي نقطة نظام لالتحاد االشتراكي ال غادي نعطي نقطة نظام 

لالتحاد االشتراكي وتكون نقط نظام هللا يخليكم تكون نقط نظام.



09987 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.152–03.ربيع ار ر.1444  )29.أكتوبر.2022( 

بلنائبيبلس ديمحمديماللي)نقطةينظام(:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

نقط نظام بخصوص تسيير هاد الجلسة، هاد نقطة نظام السيدة 
الرئيسة ونحن في الجلسة األولى فهاد الدورة وفي هاد السنة التشريعية 
يعني من  اللكم نناشد الحكومة وننبهها لهاد الحضور الباهت في أول 
جلسة تشريعية وبعد  طاب ملكي سامي يعني نتمنى أن الحكومة يعني 
في القادم من الدورات أنها تلتازم على األقل بالحضور يعني املشرف 
أو اللي غايكون ما يمكنش نكونو احنا في جلسة أولى وحضور وزيرين 

فقط، شكرا السيدة الرئيسة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

فريق  رئيس  للسيد  الكلمة  أعطي   .... راه  الرئيس،  السيد  شكرا 
التقدم واالشتراكية،

بلنائبيبلس ديلش ديحمأنييلئيسيف9يقيبلكقدميوبالشتربت ةي
)نقطةينظام(:

اليوم من  الجلسة  رئيسة  اللجنة،  رئيسة  أنت  الرئيسة،  السيدة 
املفروض أن السيد رئيس الفريق طرح نقطة نظام، ربما املد ل كان 
يكون  ما غادي  واحد  اللي حتى  ولكن هذا مد ل  نظام  نقط   ارج 
كيختالف عليه واللي كيختالف على �سي واحد هادي حاجة أ رى، 
ونقطة نظام مازال ما كملهاش هذاك مد ل فقط من أجل باش يطرح 
بعض األمور بناءا على الخطاب امللكي يعني ديك الدقيقة استغرقها 
تيهش يكّمل، ثانيا: لنفرض السيد 

ّ
لواحد توطئة لواحد األمور ما  ل

الرئيس غلط من يجب أن يوقفه؟ هو الرئيسة ما�سي �سي واحد آ ر، 
وهذا مسؤوليتك واحترام النظام الدا لي أنت مسؤولة عليه، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسةي:

شكرا السيد، هللا يجازيكم بخير يّسيروا أعمال الجلسة، ما نبقاوش 
احنا في نقط نظام اسمح لي غنتقلو إلى مجموعة العدالة والتنمية في 
سؤالها عن السياسة العمومية للتشغيل، تفضل �سي واحد من العدالة 
في  نظام  نقطة  واش  املحترم  النائب  السيد  عيدودي  أ�سي  والتنمية. 

التسيير؟ مرحبا، .. هللا يجازيكم بخير..

بلنائبيبلس ديعبديبلنبييع دوديي)نقطةينظام(:

لهاذ  ديالك  واإلحكام  الضبط  على  تنشكروك  الرئيسة،  السيدة 
.. وأنت مناضلة يعني مشهود لك برحابة الصدر والحكمة  الجلسة، 
ل منطقة الغرب 309 ديال األسئلة 

ّ
والتبّصر، أنا نائب برملاني وكنمث

اللي طرحت على الحكومة في الوالية السنة األولى، تجاوبت غير على 69 
ب 

ّ
األجوبة األ رى راه ما لقيتش الجواب عليها! السيدة الرئيسة أنا كنقل

على األجوبة ديال األسئلة الكتابية اللي طرحنا على الحكومة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، هللا يجازيكم اإل وان أطلب منكم أن ننتقل 
.. هللا يجازيكم بخير  يكم، 

ّ
إلى أسئلة في إطار تسيير الجلسة هللا يخل

السيد النائب أ السيد النائب هللا يخليك شكرا السيد النائب، أدعو 
أدعو مجموعة العدالة والتنمية لتتفضل بسؤالها تفضلوا تفضلوا، أ 
السيدة النائبة أ السيدة النائبة تفضلي هللا يعطيك الخير، هللا يجازيكم 
بخير عاونونا في تسيير الجلسة هللا يجازيكم بخير تفضلي السيدة النائبة، 
.. تفضلي السيدة النائبة غير بداي تدوي راه غادي تم�سي األمور، ..أ 

السيدة النائبة أ السيدة النائبة هللا يخليك أدعوك لقراءة السؤال.

بلنائبةيبلس دةيثأليةيعف ف:

السيد الوزير، صرحتم بتشغيل مليون عاطل في هذه الوالية أين 
وصلتم؟ وما هو برنامجكم االقتصادي واملالي لتحقيق هذا الهدف؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسةي:

جواب السيد الوزير.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

بطبيعة  الحكومة  السؤال،  هاذ  على طرح  النائبة  السيدة  شكرا 
الحال سؤالكم كيفما جا في املنطوق ديالو حول السياسة العمومية 
تعلمون  كما  السياسة،  لهاذ  املرصودة  اإلمكانيات  وحول  للتشغيل، 
أن السياسة العمومية للتشغيل ترتكز على مقاربة حكومية عرضانية 
اقتصادية، تروم تجويد مناخ األعمال وتحفيز املقاوالت واملستثمرين 
على اإلستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، مع توجهاتنا 
كان مطروح  الصدد  فهاذ  التنموي،  النموذج  توجهات  وكتما�سى مع 
علينا كحكومة أوال أننا نبادرو في إصالح األمور اللي تأثرت من جراء 
أزمة كوفيد 19، وبدينا بالبرنامج األول اللي هو سميتو برنامج أوراش 
اللي كيفما كتعرفو عندو واحد الهدف هاذ السنة هاذي واللي وصل 
وهلل الحمد فهاد الشهر هذا ل 80 ألف ديال الناس اللي  دمو واللي 
توصلوا باألجور ديالهم في إطار هاد البرنامج. كما أن الحكومة باش تقدر 
توفي بالتعهدات ديالها في مجال التشغيل بادرت إلى معالجة املعضلة 
ديال التشغيل من األسس ديالها، األساس األول ديالها كيفما كتعرفو 
هو اإلستثمار من أجل  لق فرص الشغل، هاد اإلستثمار اللي في إطار 
التوجيهات امللكية السامية ديال سيدنا هللا ينصرو وجدات الحكومة 
امليثاق ديال اإلستثمار الذي عرض على أنظار اللجنة الوزارية–مجلس 
في  األ يرة  ديالها  املراحل  في  كتعرفو  كيفما  اليوم  هو  الوزراء–واللي 
البرملان بغرفتيه، وبالتالي كيفما كتعرفو التشغيل هو مرتبط باإلستثمار 
وبمجرد إن شاء هللا الخروج ديال هاد امليثاق الجديد ديال االستثمار 
إلى الوجود كاين واحد العروض ديال الخدمات نحن بصدد اإلعداد 
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لها عن طريق واحد العدد ديال املراسيم باش نقدرو نخرجو هاد �سي 
للوجود، وأ يرا الحوار اإلجتماعي، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة أو أحد من املجموعة.

بلنائبةيبلس دةيبلباتأليوبال�شي:

واحنا كنتكلمو اليوم السيد الوزير على سياسة التشغيل كنتمناو 
أنكم تحلو اإلشكاليات الدا لية اللي عندكم أوراش كتسيرها وزارة 
اإلدماج فرصة وزارة السياحة، وعدتم املغاربة ب2 داملليون منصب 
شغل البرنامج الحكومي فيه مليون، جاللة امللك كيقول لكم باركة 
الوعود  باركة من  ألف،   500 الوعود  باركة من  مليون   500 عليكم 
هو سن  والدليل  فيها  نجحتو  اللي  التضييق  في ظل شروط  الحاملة. 
التسقيف 30 سنة، برامجكم السيد الوزير تتسم بضعف الحكامة 
واإلسترزاق،  للريع  مصدر  إلى  أوراش  تحول  الرقابة،  غياب  ظل  في 
برنامج فرصة يلفه الغموض على مستوى اإلنتقاء، واش الجماعات ما 
قاداش تسير تتكلف باال تصاصات ديالها اللي كتقلبو على اللي يقوم 
بالنظافة والتشجير، وبالتالي في العنوان الكبير لبرامج الحكومة ديالكم 
هو اإل فاق والدليل هو توالي حوادث فقدان شباب في عمر الزهور هربا 

من جحيم البطالة، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك تعقيب في نفس السؤال؟ تفضل 
ال�سي ادريس.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

كما هو معلوم السيد الوزير، مشروع أوراش راه هو دعم اجتماعي 
ليس إال، بالرغم من داك املحاولة ديال التسجيل في الضمان اإلجتماعي 
باش يمكن نطلعو األرقام باش نخلقو 200 فرصة 200 ألف فرصة عمل 
في السنة  اص عمل قوي، دابا اإلشكال اللي كاين إال ضاع العام إيال 
ضاع عام آ ر آش بقى باش غادي نخلقو هادوك فرص الشغل اللي 
منتظر باش تكون، احنا نظن بأن املقاربة املستعملة حاليا راها تتعثر 
أكثر من اللي تتمكن من  لق فرص الشغل يعني أوراش معلوم أن الناس 
كاين اللي عنده 60 سنة ودرتو لو الضمان اإلجتماعي ودرتو له رقم باش 
نطلعو األرقام نتاع الناس املصرح بهم، هذا الواقع وا ا تبتسمو واليني 
الواقع أحيانا راه تيدفع لواحد االبتسامة اللي فيها وما فيها، إذن لم 

تخلق  الل هاد السنة املنصرمة..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيد الوزير.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

دابا غير تفاهمو واش التسقيف؟ واش 60 عام ؟ تفاهمو عاد عطيونا 
التشغيل إشكالية  الحكومة جادة، إشكالية ديال  الخالصة ديالكم، 
أزمة  HCP راه كانت  التقرير األ ير ديال  عاملية ودولية وراكم شفتو 
كبيرة عاملية وكانت إصالحات جوهرية ما دارتش مدونة الشغل اللي هي 
املسؤولة وغادي يجي سؤال ربما فهاد املجال على حلحلة القضية ديال 
التشغيل، امليثاق ديال اإلستثمار اللي وصل للنسخة 67 وال 77 نتيجة 
عدم تحمل الحكومات السابقة ملسؤوليتها في هذا املجال حتى إيال دوزنا 
هكا نخدموا وهاد ميثاق االستثمار ما  رج �سي غير هكاك، الحمد هلل 
أن التوجيهات امللكية السامية صارمة في هذا املجال والحكومة تعبأت 
منذ اليوم األول، أوراش برنامج سهلتوه، وعالش ما دارش في وقت آ ر، 
ها هو تدار، ووصل األهداف ديالو، ملي كنشوف أنا في املناطق اللي 
كنم�سي نشوفها وكنتالقى الناس اللي كانوا كيعانيوا من األزمة كيقولك 
غير عطيونا باش نخدمو، وهاد الناس راه  دموا وتلقاو األجور ديالهم 

مقابل عمل.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال الثاني حول تسهيل عمليات 
التمويل العقاري والتسويق للمقاوالت الصغيرة جدا للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

بلنائبيبلس ديونأبليصبري:

السيد الوزير، تتعاني املقاوالت الصغرى والصغيرة جدا من صعوبة 
الولوج للتمويل والعقار والتسويق، كيفما تتعرف  صاص كبير من 
حيث التأطير واملواكبة، أشنو هما التدابير اللي تتوفرها مغرب املقاوالت 
في هذا الشأن؟ وماذا عن البرامج اللي تتعتني بالتكوين والتأهيل و اصة 

املقاوالت في املجال القروي؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

الحكومي  البرنامج  فعال  السؤال،  هذا  على  النائب  السيد  شكرا 
أعطى أهمية  اصة لدعم وتسهيل النسيج املقاوالتي ومواكبة املقاوالت 
تماشيا مع تنزيل النموذج التنموي اللي عطى اإلنطالقة ديالو صاحب 
الجاللة نصره هللا. اسمحوا لي أن أتقاسم معكم بعض املعلومات فهاد 
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املجال: أوال املغرب توفر تقريبا على 1.8 مليون مقاولة منها ثلثين منها 
أشخاص ذاتيين، 570 ألف مقاولة نشيطة مباشرة قبل كوفيد19-، 
%96 منها رقم املعاملة ديالها قل من 10 ديال املليون ديال الدرهم، 
و%91 تقريبا رقم معامالت ديالها قل من 3 املليون ديال الدرهم و84% 
تقريبا رقم املعامالت ديالها قل من مليون ديال الدرهم. إذن املشكل 
عندنا هنا، املقاوالت الصغيرة اللي ملي كنجيوا نديروا واحد الدراسة 
مدققة، وراه  رج واحد التقرير في هاد املجال مؤ را كنلقاوا على أنه 
نسبة كتعاني من ضعف السيولة والبنية املالية ديالها هشة والولوج 

ديالها للتمويل البنكي ال يتعدى %20 من اإلجمالي العام للقروض.

دابا احنا كوزارة بطبيعة الحال عندنا واحد العدد ديال ارليات 
للتد ل، ما نخفيش عليكم ما كانش هاد األمر من السهولة بمكان، 
ألن ورثنا عن الهندسات الحكومية السابقة واحد التشتت كبير في هاد 
املجال، مقاولة صناعية في جيه، املقاولة ديال numérique في جيه، 
املقاولة الفالحية في جيه، املقاولة ديال اإلقتصاد التضامني في جيه، 
وبالتالي ما كاين حتى �سي بالد في العالم اللي نجح أنه ينمي املقاوالت 
الصغرى ديالو بتوجه متشتت بحال هاد الشكل، إذن دوزنا تقريبا 4 
حتى 5 األشهر باملوازاة مع امليثاق ديال اإلستثمار، باش تنوجدوا أشنا 
هي الحكامة الجديدة باش نقدروا نجمعوا الشمل، باش ألن اإلمكانيات 
ديالنا إمكانيات غير متناهية باش نقدروا نوجدوها. نقدر نقول لكم 
راه  دالخدمات  العروض  واحد  تفعل  اللي غادي  املراسيم  أنه  اليوم 

واجدة وسوف..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بلنائبيبلس ديونأبليصبري:

شكرا السيد الوزير على هاد اإلفادات، تنعرفوا جميع أن املقاوالت 
الصغرى والصغيرة جدا هي املحرك األسا�سي لصنع في املغرب، وتنأكد 
السيد الوزير بأن دعم التسويق والتشجيع على استهالك املنتوج املحلي 
وتكريس عالمة املغرب وطنيا ودوليا هو الحل من أجل تقوية وتعزيز 
تنافسية املقاولة، وبال شك دينامية مهمة تعطات للشباب من طرف 
الحكومة من  الل فرصة وأوراش اللي تصرفات فيها أكثر من مليار 
درهم هاد السنة، ولكن مازال واحد املشكل وهو كثرة البرامج واملبادرات 
في دعم املقاوالت، حتى أنه تيوقع لينا  لط بين العشرات ديال البرامج 

فما بالك بالشباب اللي تيقلب على فرصة للمقاولة.

مشكل آ ر هو أننا ما نجحناش السيد الوزير في املواكبة والتأطير 
واجتماعيا،  اقتصاديا  املقاولة  لتأهيل  الذاتي  التشغيل  لفرص 
ونعاونوهم ملواجهة التحديات وضمان اإلستمرارية، وتنظن باللي ميثاق 
اإلستثمار كيفما جاء في  طاب صاحب الجاللة هللا ينصروا قبل أيام 
بإطار شمولي  املشاكل، حيث جا  لتجاوز هاد  الحقيقية  الفرصة  هو 

ومندمج وفيه توجهات مهيكلة من أجل تجاوز صعوبات املقاولة بما فيها 
الصغيرة جدا.

مشكل ثالث وهو تحديات تنزيل العدالة املجالية و اصة باملجال 
القروي، وتنعطي املثال بإقليم سيدي سليمان اللي ما تيتوفر على حتى 
إطار لصنع كفاءات محلية عندها آفاق ومشاريع اللي تقد تكون متنوعة. 
وآ ر نقطة وهي  صنا مبادرات جديدة بآفاق جديدة بخصوص مهن 
املستقبل، لهذا  صنا نفكروا في التدابير التحفيزية الخاصة باملقاوالت 
الناشئة واملبتكرة، ربما هي فرصة اليوم من أجل توجيه هاد النوع من 
املقاوالت باش نوجدوا حلول مبتكرة لتحديات جديدة مثل إشكالية 

الطاقة واملاء اللي هي اليوم في جدول..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب السيد الوزير. هل هناك من تعقيب في 
إطار املادة 267؟ هل هناك من تعقيب؟ ننتقل إذن إلى السؤال الثالث 
للسيدات  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تعيشها  التي  األوضاع  عن 
أحد  فليتفضل  االشتراكي،  الفريق  من  املحترمن  النواب  والسادة 

األعضاء لوضع السؤال.

بلنائبةيبلس دةيح اةيلع9بيش:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

بلسادةيبلأزلبء،

بلسادةيبلنأببيوبلنائباتيبملحترمات،

السيد الوزير، كيف تعرف تعيش املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
وضع مزري قا�سي  اصة بعد »كوفيد«، نسائلك عن اإلجراءات املتخذة 

إلنقاذ هذه املقاوالت؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال، فعال كيفما سبق وقلت في 
الجواب على السؤال السابق عبر عدد من اإلحصائيات غادي نكملها 
بإحصائيات أ رى مثال ف %88,3 ديال املقاوالت الصغرى توفر 21,4% 
%12,6 من  6,6 هي مقاوالت صغيرة جدا كتوفر  من فرص الشغل، 
فرص الشغل، %3,9 مقاوالت صغرى توفر %23 من فرص الشغل، 
الشغل، واملقاوالت  1,6 من فرص  تقريبا  املتوسطة كتوفر  املقاوالت 
الكبرى كتوفر %26,2 من فرص الشغل. إيال جينا جمعنا غادي نلقاو 
تقريبا أكثر من %70 ديال فرص الشغل كتوفرها املقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة والصغيرة جدا. تطرح علينا هاد السؤال وقلنا كيفاش غادي 
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نقدو باش نتد لو كسياسة حكومية في هاد املجال؟ أول حاجة درناها 
هي أنه ضروري أننا البرامج اللي عندنا بما يسمى السياسات النشيطة 
للتشغيل املوجهة للمقاوالت بحال البرنامج ديال »تحفيز«، هذا برنامج 
كيعطي  اللي  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  في  كاين 
لكل مقاولة صغيرة  صوصا إيال كانت حديثة النشأة كيعطيها واحد 
ي كتبغي توظف واحد العدد ديال الناس، فدرنا واحد 

ّ
اإلمتيازات مل

والكفاءات  التشغيل  الوطنية إلنعاش  للوكالة  اإلعادة هيكلة شاملة 
باش نقدرو نعاونو املقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا في إطار السياسة 
ديالها ديال التشغيل عبر برامج فيها استهداف، ألن لقينا أنه البرامج 

السابقة كانت نفس البرنامج لكل املقاوالت ولكل..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، وتعقيب للسيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيح اةيلع9بيش:

شك9بيبلس ديبل9ئيسة،

السيد الوزير، صراحة اعطيتنا أرقام واعطيتنا وصلت املقاوالت 
املتوسطة والصغرى حتى ل %70، و لق واحد البرنامج اللي سميتيه 
أنت السياسات النشيطة للتشغيل، ولكن السيد الوزير، هاد املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة راه كتعيش واحد األزمة ديال صرف املستحقات 
املالية املتأ رة، هادي راها بحد ذاتها هاد النقطة راه كتدمر من هاد 
النشاط ديال هاد املقاوالت. أيضا السيد الوزير، هناك الزيادة في املواد 
في األسعار  األثمنة  بثمن وزادت  الصفقات  ذا مار�سي  في  واألسعار 
السيد  أيضا  كذلك  ديالو؟  املقاوالت  في  هاد  غيواكب  كيفاش  يعني 
الوزير ال بد من  لق مرصد للتتبع واملواكبة لهاد املقاوالت املتوسطة 
والصغرى، كذلك ال بد من أ ذ بالتوصيات ديال املجلس اإلجتماعي 
والبيئي واإلقتصادي فهاد التقارير السنوية ديالو في املقاوالت املتوسطة 
والصغرى، ألن نجاح املقاوالت املتوسطة والصغرى هو نجاح اإلستثمار 
دا ل البالد، املرجو من السيد الوزير أ ذ باإلعتبار بأن نسبة اللي 
كيشتغلو هاد املقاوالت هم شباب هما ils.créent واحد املقاولة ولكن..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب في إطار 267؟ تفضل السيد 
النائب.

بلنائبيبلس دييأنسيبنسل مان:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

املجموعة  بواحد  قامت  السنة  هاد  الحكومة  جات  ّملي  ليوما 
واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  لدعم  مهمة  هي  اللي  اإلجراءات  من 
وباملناسبة إيال دعمنا املقاوالت الصغرى واملتوسطة دعمنا التشغيل، 

ي تنقولو أن هاد املقاولة استرجعت الضريبة على 
ّ
نعطي أمثلة بعجالة، مل

القيمة املضافة هذا إجراء دارتو الحكومة اللي مكنها من السيولة واللي 
مكناتها من إضافة التشغيل، البرامج اللي تتقوم بها وزارة الصناعة من 
أجل التأهيل ديال أوال املستخدمين من  الل برامج ديال التكوين ديال 
املستخدمين؛ كذلك تحديث آليات اإلنتاج بمنح اللي هي مهمة وتبسيط 
املساطر، هذا راه إجراء مهم قامت به الحكومة وفعالتو، أكثر من ذلك، 
املراسيم التطبيقية ديال واحد املجموعة من النصوص اللي استفدات 
منها املقاولة والتوجيه ديال رئيس الحكومة لإلدارات باش تعتمد على 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة في املشاريع ديالها وفي الصفقات ديالها، 
هادي كلها إجراءات تدعم بها الحكومة املقاولة الصغرى واملتوسطة 
وفي نفس الوقت تدعم التشغيل، إذن اليوم إيال درنا الحصيلة ديال 
سنة ديال الحكومة غنأكدو أنها في صلب إهتمامها، وهذا راه كان في 
التصريح ديال رئيس الحكومة املقاولة املتوسطة والصغرى وباملوازاة 

دعم التشغيل، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، رد السيد الوزير على التعقيب.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

السيدة الرئيسة، هو الزم علينا نفرقو ما بين.. تتمة للسؤال اللي 

تطرح وعلى التعقيبات اللي كانت السؤال عندو أوجه متعددة، كاين 

واحد الوجه اللي كيتعلق بما يسمى بالرأسمال الالمادي اللي محتاجاه 

ديالها هو  املقاولة الصغيرة جدا املشكلة  املقاولة الصغيرة جدا ألن 

مشكل التسويق ومشكل التمويل بطبيعة الحال، كاين واحد العدد 

ديال القطاعات عرفات واحد العدد ديال الصعوبات والحكومة د الت 

بشكل قطاعي ما د التش بشكل عرضاني؛

ديال  السياسة  فهاد  نبقاو  وا ا  هو  تطرح  اللي  الثاني  اإلشكالي 

اإلطفائي راه ما غنمشيوش بعيد، عليها درنا واحد العمل هيكلي، باملوازاة 

يتلو  إن شاء هللا، غادي  املرسوم،  واحد  فيه  اإلستثمار،  ميثاق  مع 

امليثاق ديال اإلستثمار فيه 4 ديال عروض الخدمات موجهة للمقاوالت 

الصغيرة جدا اللي أقل من 10 ديال املليون ديال الدرهم، تنضاف إلى 

اإلجراءات الظرفية التي قامت بها الحكومة في تجاوب بطبيعة الحال 

مع اإلشكاليات املطروحة على املستوى الدولي من قبيل األمور اللي 

في  عليه  نعلنو  غادي  اللي  الخدمات  ديال  العرض  وهاد  سردتوها، 

الوقت املناسب، إن شاء هللا، راه في اللي قلت كيفما قلت قبيال فيه أوال 

تجميع امليزانيات باش نوجهوها لهاد املقاوالت باش نمولوا األمور اللي ما 

كتمولش من طرف القطاع البنكي اليوم كما جاء في عدد من التوجيهات 

ديال سيدنا هللا ينصرو.
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بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال الرابع الذي يتحدث عن 
تحديث اإلطار القانوني للشغل للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق الحركي.

بلنائبةيبلس دةيفدوىيمحسنيبلح اني:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

إصالح  لتنفيذ  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
حقيقي لقانون الشغل وتحديث إطاره القانوني وتبسيطه، ووضع إطار 

عام يستوعب املبادئ العامة وحقوق وواجبات األجراء؟ شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

على  أدل  وال  معقدة،  قضية  هي  الشغل  مدونة  ديال  القضية 
ذلك بأنه الحكومات املتعاقبة لم تستطع منذ سنة تقريبا 2004 من 
معالجة هاد املوضوع ألسباب تقدر تكون أسباب يعني، على أية حال 
ي كنتكلمو 

ّ
كاين األسباب. وهي مدونة اللي طرحات إشكاال في التنفيذ، مل

مع النقابات تيقولوا لنا أنه واحد العدد ديال القطاعات وال في شرائح 
ي كنتكلمو مع املقاوالت تيقولو لنا 

ّ
املقاوالت ال تحترم حقوق، حقوق مل

أنه راه الثقل اللي علينا في التنافسية ديالنا هو ثقل كيجعل أنه من 
ي كنشوفو التوجه ديال 

ّ
الصعوبة بما كان أن بالدنا تبقى تنافسية، مل

ميثاق اإلستثمار كنلقاو أنه املستثمرين كيشوفو واحد العدد دالنقط 
اللي دا لين في إطار يعني الترتيب ديالنا باش كيعرفو واش يجيو وال ما 
يجيوش، ها هو السيد الوزير معانا يمكن يتكلم معاكم فهاد املوضوع. 
وبالتالي املعادلة ما�سي معادلة سهلة، وهذا عمل جدي كنقومو به، 
اشنو درنا؟ أوال باش نقدرو نديرو إصالح حقيقي وهادف وفعال ملدونة 
الشغل أول حاجة  ص يكون في إطار توافقي مع النقابات ومع أرباب 
زعما على سبيل  منها  أسرد  إشكاليات مختلفة،  اللي عندهم  العمل 
اإلستئناس فقط اإلشكالية ديال العمل املوسمي، كاين واحد العدد 
ديال القطاعات ومنها القطاع الفالحي عندها إشكالية حقيقية دالعمل 
املوسمي؛ كاين إشكاليات ديال الشروط باش تيد لو اإلنسان يخدم 
والشروط باش اإلنسان تيبغي يخرج من الخدمة؛ كاين إشكاليات أ رى 
اللي عندها عالقة بالعمل عن بعد اللي والت في عدد من القطاعات 
وكاين ضغط كثير على املوارد البشرية؛ وكاين واحد العدد ديال األمور. 
على أية حال اتفقنا مع النقابات وهذا هو الجديد على أن عندنا أفق 
أق�سى ديال يوليوز 2023 ملعالجة شاملة ملدونة الشغل ووفرنا أجواء 

الثقة مع النقابات باش نقدرو نوصلو لهاد الهدف وهاد ال�سي ما عمرو 
ما كان في التاريخ القريب ديال الحكومات املغربية، ونتمناو أننا نتوفقو 

في هذا املجال..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيدة النائبة املحترمة، أو السيد 
النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبب9به ميبعبا:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

بلس دةيبلأزي9ةيبلسادةيبلأزلبء،

إ أبنييو أبتييوعضاءيمجلسيبلنأبب،

أنتما السيد الوزير ارن كتجاوبوا على واحد العدد ديال اإلشكاليات 
اللي مطروحة اليوم وكنعيشوها، يعني ، واحد العدد ديال األجراء اللي 
اللي سدات  املقاوالت  ديال  العدد  واحد  ديالهم،  العمل  من  تطردوا 
بهاد مدونة  ملا كنخدمو  القانون  القانون،  ديال  املشاكل  هاد  بسبب 
الشغل اللي عمرات تقريبا 15 سنة، أنه فيها بزاف ديال النواقص؛ 
أوال املراسيم التطبيقية ديال القوانين، واحد العدد القوانين ما ما 
تطرحاتش املراسيم التطبيقية، وهذا اللي كيخلي أنه تكون واحد، كل 
واحد كيفاش كِيؤول القوانين، وبالتالي ما كنوصلوش لواحد الحلول 
اللي عند مفتش الشغل وال حتى فاش كنمشيو للمحاكم، إذن هاد ال�سي 
عالش احنا كنقولو أنه  اص التحيين ديال اإلطار القانوني ديال الشغل 
في أقرب وقت، ألنه هو غادي يحل واحد العدد ديال املشاكل اللي هي 
مرتبطة بالحرية النقابية واإلقرار الفعلي لحق تنظيم ديال اإلضراب 
وغادي يحل املشاكل ديال املفاوضة الجماعية وغادي يحل اإلشكاليات 
ديال التشغيل ديال األطفال واملساواة في األجر، وكذلك ال توحيد ديال 
الحد األدنى لألجر بين مختلف القطاعات، وهناك إشكالية مرتبطة 
بالصالحيات ديال هاد مفتش ديال الشغل، كايمشيو عندو وما عندوش 

صالحيات واسعة..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 
267؟ إذن ننتقل إلى السؤال الخامس عن مآل مدن املهن والكفاءات 
للوحدة  الفريق اإلستقاللي  النواب املحترمين عن  للسيدات والسادة 

والتعادلية ، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

بلنائبيبلس ديعبديبإللهيبمهدي:

السيد الوزير، يعتبر ورش مدن املهن والكفاءات دعامة أساسية 
لتعزيز الرأسمال البشري وتثمينه وتنميته ببعده االجتماعي، األمر الذي 
يدعو للتساؤل عن مآل  ارطة الطريق املتعلقة بمدن املهن والكفاءات؟
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بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شكرا السيد النائب على السؤال ديالك، فعال البرنامج ديال إحداث 
الطريق  لخارطة  املهيكلة  املشاريع  أحد  هو  والكفاءات  املهن  املدن 
الجديدة لتطوير التكوين املنهي اللي أعطى االنطالقة ديالها سيدنا هللا 
ينصره بتاريخ 4 أبريل 2019، هاد البرنامج فيه 12 مدينة ديال املدن 
والكفاءات على مستوى مختلف الجهات، بواحد الهيكلة معينة بواحد 
الحكامة معينة، وهاد البرنامج، بطبيعة الحال، كيهدف إلى تعزيز قابلية 
التشغيل وتنافسية املقاوالت بواحد مقاربة جهوية حيث دوك املجالس 
اإلدارية فيهم الجهات وفيهم أرباب العمل أو ممثلي القطاعات، املرتقب 
أن تستقبل هاد املدن 36 ألف متدرب ومتدربة، كما ستحتوي على 
دا ليات إليواء تقريبا %16 ديال مجموع أعداد املتدربين أي ما يقارب 
5500 متدرب ومتدربة، وهاد القضية ديال الدا ليات مسألة مهمة 
وأساسية جدا ألن عندها واحد البعد اجتماعي باش تيقدر املغاربة كلهم 
يقدروا يقراوا على حسب اإلستحقاق. لبلوغ األهداف الوزارة، بطبيعة 
الحال، عندها واحد العدد ديال الركائز، دابا هاد املدن ديال، باش 
نجاوبك بعد مباشرة على مآل؟ ثالثة داملدن، الحمد هلل، جاهزة، تم 
استكمال البناء والتجهيز والتأطير البيداغوجي كلو، وثالثة مدن أ رى 
بكل الجهات، إن شاء هللا، غادي تكون جاهزة من هنا ألوا ر السنة 
أو بداية السنة، إن شاء هللا، بداية سنة 2023، والفوج الثالث راه هو 
كيتقدم كاين تقدم متباين حسب الجهات؛ املجموعة األولى هذه اللي 
جاهزة اللي هي ديال سوس وديال الناظور في الشرق وديال العيون 
الساقية الحمراء كتشكل %26 من العرض التكويني اإلجمالي، وبطبيعة 
في هاد  1600 متدرب ومتدربة  املتوقع واحد  تقريبا من  فيها  الحال، 

اإلنطالقة اللي غادي تكون بإذن هللا، وكتوفر تكوين 81 شعبة..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، والكلمة للسيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديبإللهيبمهدي:

شكرا السيد الوزير على هذا التوضيحات، ال يخفى علينا أنه وهذا 
اإلقتصادية  التكوينية،  التعليمية،  بأبعاده  األهمية  بالغ  ملكي  ورش 
اإلستباقية  الرؤية  إلنجاح  األعمدة  أهم  من  التكوين  واإلجتماعية. 
لصاحب الجاللة نصره هللا، والدليل على ذلك أن أول ورش تفتتح في 
أكادير في 2019، كل هاد األوراش تتوخى أساسا الرفع من الرأسمال 
البيضاء كمثال  الدار  املناطق  تعاني بعض  السياق  في هذا  البشري. 
و اصة منطقة موالي رشيد سيدي عثمان اللي لي شرف أن أنوب عنها 

من عدة مشاكل، عاملها املشترك هو الحاجة لرفع مستوى الرأسمال 
البشري، فنجد كثرة الهشاشة، كثرة الهدر املدر�سي، البطالة وبالتالي 
فاملطلوب من السيد الوزير ومن  اللكم الحكومة اإلهتمام بأماكن 
مقاعد  من  كبير  حيز  وتخصيص  عثمان،  سيدي  رشيد  موالي  مثل 
التكوين بهذه املدينة ألبناء ساكنة موالي رشيد، اإلسراع بإ راج مدينة 
الكفاءات واملهن بالدار البيضاء اللي كتعرف بعض التعثرات،  اصة 
أنه كان معقود األمل أن اإلفتتاح املدر�سي يكون في 22-23، احنا ليه 
إضافية  تحفيزات  إعطاء  وكذلك  إرادتكم،  ربما  ارجة عن  ألسباب 

للمستثمر.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 
267؟ تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلحسنيبنلفق ه:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

السيد الوزير هللا يجازيك بخير، أنتوما عطيتونا واحد النظرة على 
هاد مدن املهن والكفاءات، وبغيت نقول لكم السيد الوزير أن ديال 
املدن والكفاءات فالرشيدية فهي حابسة، ف le.projet كان بدا ودابا 
املقاول هز matériel ديالو ومشا، بدات les.fondations وداك �سي وراه 
واقفة لحد ارن، واسمعنا بأنه هاد املقاول الدا 3 ديال املهن والكفاءات، 

فواش هاد �سي بصح وال ال؟ وعالش واقفة هادي دالرشيدية؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائب، تفضل السيد النائب من فريق األحرار.

بلنائبيبلس ديبسماع ليبلبرهأمي:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

كذلك السيد الوزير نسائلكم بالنسبة ملدينة املهن والكفاءات ديال 
جهة مراكش آسفي املتواجدة بمدينة تمنصورت، األشغال فيها تقريبا 
وصالت واحد 60 %70، واليوم توقفت املقاولة غادرت املكان، يعني 

التساؤل كبير بخصوص هاد املشروع من أجل استكماله، شكرا لكم.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 267؟ 
جواب السيد الوزير.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شكرا السادة النواب على األسئلة ديالكم وعلى التعقيبات ديالكم 
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اإلضافية، املدن ديال املهن والكفاءات كيفما قلت لكم هي مدن تمت 
برمجتها، ووقع واحد العمل كبير جدا وفواحد الظرف قيا�سي جدا من 
نقدروا  باش  املنهي،  والتكوين  الشغل  إلنعاش  الوطني  املكتب  طرف 
نخرجوا هاد املدن ديال املهن والكفاءات للوجود، ويمكن لكم تشوفوا 
فواحد العدد ديال اإلدارات وفي التقاليد ديالنا كبالد ما كنظن �سي واش 
عندنا سابقة في هاد املجال أن مدينة املدن وكفاءات كتخرج في عام، 
البيداغوجي. فالحمد  بالتأطير  باملسائل ديالها،  بالتجهيز ديالها،  يعني 
للهدف ديالها وغادي نطلقوها  اللي كانت مبرمجة وصالت  هلل املدن 
في الوقت ديالها إن شاء هللا املناسب تبعا للتوجيهات ديال سيدنا هللا 
ينصرو. بالنسبة لبعض املدن اللي كانت على أية حال لم تكن مبرمجة 

اإلنطالقة ديالها ال ارن وال في يناير هي بطبيعة الحال.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، وننتقل إلى السؤال السادس عن حماية 
املقاوالت من اإلفالس للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

بلنائبيبلس ديمحمديبلعزلي:

شك9بيبلس ديبل9ئيسة،

البالد  تعرفها  الزالت  التي  الصعبة  الوضعية  إن  الوزير،  السيد 
اإلجراءات  عن  للتساؤل  تدعو  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  بأبعادها 
املتخذة لدعم املقاوالت  اصة الصغرى جدا والصغرى واملتوسطة 

ومواكبتها وحمايتها من اإلفالس؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير املحترم.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

املهم واللي كيجي كتكملة  السؤال  النائب على هاد  السيد  شكرا 
لألسئلة بجوج اللي طرحوا قبل على املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
الصناعية  امللكية  ديال  املكتب  مستوى  على  متوفرة  اللي  املعطيات 
والتجارية كيعطي عدد املقاوالت املفلسة ولكن املفلسة رسميا 5400 
في 2020 و8000 تقريبا في 2021، ولكن بعض الدراسات بطبيعة الحال 
كتكلم على املقاوالت اللي هي في وضعية كيتسمى في توقف غير رسمي 
ما�سي مفلسة بشكل، إلى تقريبا 95 ألف مقاولة وهو تقريبا %14 من 
إجمالي املقاوالت املغربية. بطبيعة الحال في 2021 كانت هنالك يعني 
املقاوالتي  املجال  في  الدينامية جديدة  واحد   2021 ديال  األوا ر  في 
ونتيجة واحد العمل دؤوب ونتيجة بطبيعة الحال التجاوز األزمة ديال 
كوفيد19-، وكنعرفوا أنه األزمة ديال كوفيد19- هي واحد العامل كان 
أوقفت  املقاوالت  ثلث  يقرب  ما  املقاوالت ألن  ديال  اإلفالس  في  مهم 

نشاطها، في املتوسط 143 يوم سنة 2021.

بالنسبة للحكومة بطبيعة الحال كاين واحد العدد ديال اإلجراءات 
الضريبي وإشعارات  التدقيق  تعليق عملية  الحكومة،  بها  اللي قامت 
الطرف الثالث؛ تأجيل وضع التصريحات الضريبية اللي كانت بالنسبة 
للمقاوالت اللي أقل من 20 مليون ديال الدرهم، املقاوالت اللي على 
أساس أنها تعطي واحد الطلب بطبيعة الحال لإلدارة ديال الضرائب، 
ضمان أوكسجين و relance اللي تقريبا 100 ألف تمويل إيال جمعناهم 
ب 2، وبطبيعة الحال الدينامية الجديدة اللي دارت مؤ را في البرامج 
الحكومية، ولكن ومنها بطبيعة الحال مشروع القانون حول آجال األداء 
هذا األ ير اللي عاد درنا فيه املرسوم، ومشروع قانون حول ولوج سمح 

لي هذا مرسوم ولكن قانون حول..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، وتعقيب السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبلعزلي:

شكرا الوزير على اإليضاحات فعال، ولكن السيد الوزير سيكون 
تعقيبي عبارة عن نقط ولكم أنتم الصالحية في تفسيرها وتحليلها، في 
أزمة كوفيد بيان صندوق الضمان اإلجتماعي تبين أن 40 ألف شركة 
تعمل بها 194 ألف عامل لم تجدد تسجيل سجيالتها، أكثر من 10 آالف 
شركة أعلنت إفالسها  الل سنة 2021 أي بزيادة نسبتها %59 مقارنة 
مع السنة املاضية يعني..، بعد الحرب بروسيا و أوكرانيا الوضعية تأزمت 
املهول  اإلرتفاع  جراء  واملتوسطة  الصغرى  باملقاوالت  أكثر  صوصا 
ألسعال األساسية بشكل غير مسبوق، املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
تشكل أكثر من %95 من الشركات في البالد، نزيد كذلك سنة الجفاف 

صعبة ووقعها على الوضعية اإلجتماعية باملغرب.

كلها مقيدة  الصغرى واملتوسطة  املقاوالت  الوزير، جميع  السيد 
برهونات وضمانات بنكية يعني ضمان شخ�سي مع األبناك. املالحظة 
األولى في جائحة كوفيد19- أن البنوك تعاملت مع املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة في إطار التخفيف بل كانت تتسابق على الزبائن، هنا غادي 
الدولة ضامنة  كانت  ألن  تتسابق  كانت  الوزيرعالش  السيد  نقوليك 
الحرب  وبعد  كوفيد  بعد  كذلك  أ رى  مالحظة  هذا.  املشروع  هاد 
الروسية ونصف سنة دالجفاف أن األبناك زادت أرباحها هللا يعاونها 
ما غنقوليكش �سي حاجة بينما املقاوالت الصغري واملتوسطة تأزمت 

وضعيتها..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 267، 
الوقت  انتهى  عندكش  ما  تعقيب  الوزير،  السيد  رد  إلى  ننتقل  إذن 
عندك، ننتقل إلى السؤال السابع عن برنامج وزارتكم لتنفيذ توصيات 
املجلس األعلى للحسابات املتعلقة بالتشغيل للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق اإلشتراكي.
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بلنائبةيبلس دةيعأيشةيزلفى:

شك9بيبلس ديبل9ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن آليات تنزيل توصيات املجلس األعلى 
للحسابات في قطاع التشغيل؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شك9بيبلس دةيبلنائبة،

هو الحق يقال املجلس للحسابات أصدر واحد التقرير اللي عطى فيه 
واحد العدد ديال املالحظات على أداء الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
والكفاءات برسم السنوات السابقة، ومن جملة املالحظات اللي لقينا 
واحد العدد منها في محلها هو أنه إذا كانت األهداف ديال الحكومات 
املتعاقبة عن املغرب هي  لق فرص عمل مهمة وإدماج أعداد مهمة 
الدور ديال  تقدر بعشرات أو مئات ارالف في سوق الشغل، كيبقى 
الوكالة محدود ألنها كتراوح ما بين 50 ألف حتى ل 100 ألف على حسب 
البرامج اللي كاينة. بطبيعة الحال فكان العمل ديالنا في الوزارة هو أوال 
وقبل كل �سيء إعادة هيكلة شاملة للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
والكفاءات، وكان واحد العمل كبير وشرفات عليه الحكومة والحمد 
هلل في شهر يونيو وصلنا لهاد اإلعادة ديال الهيكلة، حيث الحجم ديال 
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل الكفاءات تضرب في 2، واحنا اليوم 
بصدد إعمال هاد الهيكلة الجديدة ملواكبة الحاجيات اللي كاينة. ثانيا 
كاين القضية ديال الشرائح اللي كيهتم بها يعني الوساطة في املغرب، ألنه 
كاين واحد العدد دالناس ما عندهومش مؤهالت ودبلومات، ولألسف 
ما كانتش الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات كتكلف بهم، 
واحنا وجدنا واحد البرنامج  اص بما يسمى ب L›ENITE كيفما كتعرفوا 

الناس اللي كاينين بدون.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد أعضاء فريق اإلتحاد اإلشتراكي.

بلنائبةيبلس دةيعأيشةيزلفى:

احنا في الفريق اإلشتراكي، احنا حاطين هاد السؤال تشوف فينا 
احنا أوال. السيد الوزير الجواب ديالكم غير مقنع أساسا وعندو يعني 
واضح،  كان  الحسابات  األعلى  املجلس  التنزيل،  آليات  إلى  تفتقدون 
عطاكم توصيات وعطاكم مجموعة من اإلكراهات اللي كتعاني منها 
اللي  الخروقات،  من  ومجموعة  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكاالت 
أنتوما  صكم توظفوا وتبنيوا هاد التوصيات باش تجودوا الخدمات 

.L›ANAPEC ديال الوكالة الوطنية للتشغيل

تقدم  التتبع،  التكوين،  إلى  تفتقد  الوكاالت  هاد  الوزير،  السيد 
لجميع املقاوالت ما ينقصها عالش؟ حيت ما فيهاش كفاءات، ما فيها 
موارد بشرية متخصصة في التكوين، ما عندهمش تجهيزات ضرورية، 
يجب  كذلك  الوزير  السيد  التوصيات.  بهاد  فعال  األ ذ  عليكم  لهذا 
عليكم استحضار البعد الجهوي، إمتى غتبقى هاد الوكاالت وطنية ما 
غاديش تنزلوها تولي وكاالت جهوية؟ نقترح عليك أنها تكون وكاالت جهوية 
منزل  املغرب  بأن  الترابي،  اصة  والبعد  الجهوي  البعد  واستحضار 
الجهوية املوسعة. كذلك السيد الوزير  صكم تحضروا الحاجيات لكل 
جهة، راه جهات هشة ما�سي الجهات الغنية، نعطيك مثال جهة كلميم 
واد نون راه ما�سي هي جهة طنجة فرص الشغل راه متوفرة احنا ما 
عندناش، هاد الوكاالت ديال إنعاش التشغيل والكفاءات الدور ديالها 
في  الحقول  مستوى  على  املوسمية  للفالحات  العقود  كيجيب  فقط 

أوروبا، ولكن راه الدور ديالها الحقيقي هو أنها تموقع في سوق الشغل.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، وهل هناك تعقيب في إطار املادة 
267؟ إذن ننتقل إلى، ما بقاليكش التعقيب ال انتهى الوقت، إلى السؤال 
الثامن سؤال حول مواكبة وتأطير الشباب الباحثين عن شغل للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبةيبلس دةيحأليةيديدي:

أحدث  في  للتخطيط  السامية  املندوبية  كشفت  الوزير  السيد 
املغربي، حيث  الشباب  مقلقة بخصوص تشغيل  أرقام  نشراتها عن 
صرحت أن الشباب املتراوح سنهم ما بين 15 و24 سنة يتميز بضعف 
املشاركة في الشغل وأكثر من ربعهم على الصعيد الوطني ال يعملون وال 
التي  والتدابير  تكوينا، نسائلكم عن إجراءاتكم  يتابعون  يدرسون وال 
تعتزمون اتخاذها بالنسبة ملواكبة وتأطير هؤالء الشباب الباحثين عن 

الشغل؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، جواب السيد الوزير.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شكرا السيدة النائبة، هاد السؤال بحال السؤال اللي قبل منو كاين 
ترابط بيناتهم، دابا باش نقدروا نواكبوا الشباب باش الحصول على 
عمل بطبيعة الحال كاين واحد العدد داإلجراءات  صها الدار، جزء 
منو جا في األسئلة ديالكم اللي كتعلق باملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
ألن قلنا هي اللي كتخلق %73 او هي املسؤولة عن %73 ديال الشغل 
اللي كاين عندنا في املغرب، فتقوية هاد املقاوالت وإيجاد يعني سياسة 
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املشاكل هو  ديالها، بحل  باملواكبة  ديالها،  بالتمويل  ناجعة  عمومية 
كيفما  اإلستثمار  ميثاق  مع  كذلك  عالقة  عندها  اللي  األولى  الركيزة 
قلت لكم، من هنا ر ر السنة غادي نخرجوا املرسوم اللي كيعني هاد 
الشريحة من املقاوالت في هاد اإلطار. ثانيا بالنسبة للوساطة في سوق 
الشغل وهذا عندو هذا موضوع اللي كيتعلق ب L›ENITE بالخصوص، 
�سي جهة  تا  كان  ما  السابقة  الحكومية  السياسات  في  إيال الحضتوا 
حكومية مسؤولة على معالجة هاد املوضوع كجهة حكومية لم تكن، 
دالبرامج  العدد  واحد  من  الدارت  اللي  اإلستفادة  هلل  الحمد  اليوم 
اللي كاينة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي قامت بواحد 
املجهود كبير  ذينا هاد ال�سي وكنشوفوا كيفاش على مستوى الوكالة 
اللي كيفما قلت لكم درنالها واحد  الكفاءة  الوطني إلنعاش تشغيل 
اإلعادة الهيكلة نقدروا نديروا برنامج  اص بالشباب اللي كاين في واحد 
الوضعية ما ديال دراسة ما ديال تعلم ما ديال التكوين، وهذا من أولى 
األولويات ديالنا، وما نساو �سي على أنه بطبيعة الحال حتى التشغيل 
على املستوى الدولي حتى هو راه دا ل في صلب اإلهتمامات ديالنا، 
وعلى أية حال األهداف اللي درنا الجديدة ديال الوكالة الوطني إلنعاش 
التشغيل والكفاءات كاين أعداد ضربات في 5 وفي 6 بالنسبة لداك 
�سي اللي دار العام اللي فات والعام اللي قبل منو مثال تحصيل قابلية 
التشغيل لتقريبا 153 ألف مستفيد، أهداف محددة ديال دمج 500 
ألف شخص في سوق الشغل تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية اللي 

جات في الخطاب األ ير بمناسبة افتتاح..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبيبلس دةيحأليةيديدي:

الصعيد  على  للبطالة  تراجع  هناك  بأن  ننكر  ال  الوزير،  السيد 
الوطني ب%12،1 في  الل الفصل األول ديال السنة 2022، ولكن 
الوزير عندها  بعض الجهات ال زالت تعاني منها جهة الشرق السيد 
تكوين  في  الوزير  السيد  السبب يعزى  البطالة،  %20 من  إلى  ارتفاع 
وتأهيل املهارات التي يجب أن تتحلى بها الباحث عن الشغل، إيال كان 
احنا  فبالتالي  الشغل،  لسوق  يستجيب  ال  بأنه  كنلقاو  دبلوم  عندو 
.les اللي يكون عندهم اإلبتكار ويكون عندهم  startops بغينا نديروا
املواكبة والذكاء اإلصطناعي  صهم يكون عندهم مهارات، ثم بعد ذلك 
 profile نتكلموا على استثمار متطلبات اإلستثمار كتقول بأنه  صنا
اللي يستجيب للتكنولوجية الحديثة، فاحنا كنشوفوا بأن هاد النماذج 
نفتقر إليها. أن نثير انتباهكم السيد الوزير ملا أكثر من هذا وهو أننا في 
العالم القروي وال في الفئات الهشة كاين اللي  صوا يم�سي يشتغل ألنه 
فهاد السن هذا راه كان ما يقدرش يلقى لقمة العيش وبالتالي أنه  صوا 
يعيل حتى األسرة ديالو، هذا راه ما عندوش مؤهالت و اصو يشتغل 
وعاد نقولولوا تكون، لهذا السيد الوزير هادوا هما الفئة وهذه الفئة 

الغالبة وفيها فئات نسائية لألسف، هاد �سي اللي كنقول بأنه  صوا 
يتخاذ بعين اإلعتبار باش تكون هناك سياسات فعالة وناجعة ويكون 

لها انطباع إيجابي على ..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

السؤال؟  هذا  في  تعقيب  من  هناك  النائبة، وهل  السيدة  شكرا 
تعقيب لألصالة واملعاصرة دائما.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيبلزع م:

بلس دةيبل9ئيسة،

بلس ديبلأزي9،

إ أبنييو أبتييبلنأبب،

لخلق  اإلستثمار  للتشجيع  الحكومية  البرامج  هاد  الوزير،  السيد 
مناصب الشغل قانون بمثابة ميثاق اللي غادي نصوتوا عليه غدا إن 
شاء هللا ديال اإلستثمار، غادي يخلق واحد العدد د مناصب الشغل 
ولكن كنلقى الشباب ديالنا مامأهلش لهاد مناصب الشغل هنا الدور 
ديال الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات واللي ما عندهاش 
املوارد البشرية الكافية ما عندهاش املؤهالت ما عندهاش اإلمكانيات، 
الرحامنة نموذجا السيد الوزير عندنا 3 ديال األطر في املندوبية اإلقليمية 
كلها، واش يمكنلكم يأهلوا لينا 100 ألف ديال الشباب اللي عندنا واللي 
 اصهم الشغل؟ وجاي إن شاء هللا الشغل بهاد اإلستثمارات اللي جاية 
الرحامنة  إقليم  في  الوزيركنتظروا  السيد  الخاصة.  وال  العمومية  ال 

وواعدتينا باش تجي والزلنا ننتظر، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذن ننتقل إلى 
األسئلة الخمسة .. عندك ماعندكش واقلة انتهى الوقت ياهلل  ود 

بسم هللا.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلسادةيبلنأبب،

شكرا السيد النائب والسيدة النائبة على حرارة يعني الدفاع على 
إلنعاش  الوطنية  الوكالة  هي  فيه،  أنتما  اللي  الحال  بطبيعة  التراب 
ما  الوسائل  وهاد  سنين  هادي  الحال  بطبيعة  والكفاءات  التشغيل 
دارت  اللي  األولى  هي  ديالي  العلم  حسب  الحكومة  وهاد  عندهاش، 
هاد الوسائل للوكالة، أنا قلت لكم الحجم ديال الوكاالت تضرب في 
اللي كاين  الوقت  في واحد  2 ماعرفتش واش كنتخيلوا شنوا كتعني 



عدد.152–03.ربيع ار ر.1444  )29.أكتوبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان09996  

اشكاليات موازناتية ديال املزانية وديال املوارد وديال التشغيل إلى آ ره 
مزيان، إذن بعدا هاد �سي راه درناه بطبيعة الحال وصلنا لو في يونيو 
واحنا كنفعلوا فيه دبا باش هاد �سي تشوفوه أنتما على أرض امليدان، 
إن شاء هللا، برسم هذا القانون املالية هذا اللي غادي تبدا املناقشة 

ديالو؛

ثانيا ملي كنتكلمو على عدد املوارد اللي كيكونوا في الوكالة ما�سي 
هادوك 3 دالناس وال 4 دالناس غادي يخّدمو راه كيكون دابا طرق ديال 
العمل ديالنا كتكون عن طريق شراكات، ما�سي يكونوا عندنا 100 واحد 

في كل وكالة في كل إقليم باملناسبة الوكالة الوطنية..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى األسئلة الخمسة املوالية 11-10-9-
12-13 وهي أسئلة آنية لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بفرص وظروف 
على  أقترح  لذا  الدولي،  الصعيد  على  املغربية  العاملة  اليد  تشغيل 
السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من 
لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد األعضاء مشكورا.

بلنائبيبلس ديمحمديبلكأيمييبنيجلأن:

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابير التي إتخذتها حكومتكم 

لتتبع الحركية الدولية لليد العاملة املغربية؟ وما هي إستراتيجيتكم 

لإلستفادة من فرص الشغل املتوفرة على الصعيد الدولي لخلق منافذ 

لتشغيل اليد العاملة املغربية، مع الحرص على توفير شروط العمل 

الالئق؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ارن الكلمة ألحد أعضاء فريق التجمع 

الوطني لألحرار.

بلنائبيبلس ديمحمديبأدليقة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

مجهودات الحكومة لتتبع حركية اليد العاملة املغربية في السوق 

الدولية؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

للسيدات والسادة  الثالث  السؤال  النائب املحترم،  السيد  شكرا 

النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبلشنكأف:

تتنشط  املغربية  الكفاءات  مئات ارالف من من  الوزير،  السيد 
ضمن اقتصادات الدول الصديقة، وسنويا الكم يرتفع من ارالف من 

اليد العاملة ومن الكفاءات املغربية تلتحق بهذا السوق املعولم، لذلك 

نسائلكم عن اإلجراءات اللي اتخذتوها أو اللي كتنويو تبناوها لضمان 

الحماية ديالهم مهنيا، وكذا الفرص املتاحة لتنظيم وتطوير ومأسسة 

هاد الولوج بما يضمن حقوق العمال املغاربة  ارج الوطن؟ شكرا .

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

والسادة  للسيدات   14 والسؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

النواب املحترمين من فريق التقدم واإلشتراكية.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيب شخأش:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

تداعيات  بسبب  التشغيل  أزمة  تفاقم  ظل  في  الوزير،  السيد 

الجائحة وبسبب الصعوبات اللي كتعيشها املقاولة الوطنية، وفي ظل 

محدودية وضعف الحلول الحكومية ملعالجة هذه الوضعية، عدد كبير 

من املواطنين واملواطنات لقاوا راسهم أمام  يار وحيد أال وهو البحث 

عن فرص الشغل  ارج أرض الوطن، إذن شنو هي اإلجراءات ديالكم 

من أجل تيسير فرص العمل بالخارج، وشنو هي التدابير لحماية كرامة 

وحقوق عمالنا املغاربة باملهجر؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

والسادة  للسيدات   15 والسؤال  املحترمة  النائبة  السيدة  شكرا 

النواب املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي.

بلنائبيبلس ديف صليبلزلهأني:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

سؤالنا السيد الوزير، مع انتشار املغاربة في مختلف بلدان العالم 

بحثا عن فرص الشغل ، نسائلكم، السيد الوزير، عن استراتيجية 

القطاع في االستفادة من فرص الشغل املتوفرة على الصعيد الدولي 

و لق فرص عمل جديدة مع توفير شروط عمل الئقة لليد العاملة؟ 

وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

عن  الوزير  السيد  جواب  وأعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

األسئلة وليتفضل للمنصة مشكورا.
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وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

بلسادةيبلأزلبء،يبلس دبتيبلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأبب،

شكرا جزيال على السؤال اللي طرحتو، اللي هو سؤال محوري واللي 
إستراتيجية  إطار  في  للحكومة  رؤية شاملة  الحقيقة جزء من  في  هو 
التشغيل، تكلمنا على واحد العدد ديال الركائز،  لق فرص الشغل 
في املقاوالت الصغرى، في املقاوالت الكبيرة، العالقة ديال هاد ال�سي 
مع اإلستثمار، تكلمنا كذلك على السياسات النشيطة ديال التشغيل 
باش ندعمو الوساطة في سوق الشغل وباش ما نبقاوش رهيني هاديك 
80 أو 100 ألف اللي مولفين تنديروا هادي عشرات السنين والحكومة 
 دات مسؤولياتها ودارت إعادة هيكلة شاملة للوكالة الوطنية لإلنعاش 
ديال مراقبة  التدقيق  ديال  اللجنة  وباملناسبة  والكفاءات،  التشغيل 
املالية العامة راه دايرة لنا واحد الجلسة في هاد اإلطار، تكلمنا كذلك 
على هاد الشق الثالث واللي هو شق مهم جدا وأسا�سي اللي هو العمالة 
املغربية في الخارج، وهاد السؤال اللي طرحتوا اليوم هو مختلفة بشكل 
احنا  فيما سبق، عالش؟ ألنه  كان كيتطرح  باش  الطريقة  كبير على 
 ارجين من كوفيد19- وفي إطار هاد األزمات الدولية الجيواستراتيجية 
املتتالية وانعكاساتها كاين حركية في سوق الشغل على املستوى الدولي، 
كاين حاجيات جديدة ناتجة عن إستراتيجيات واحد العدد ديال الدول 
واإلحتياجات ديالها في املجال ديال سوق الشغل، احنا كبالد مطالبين 

يكون عندنا واحد الجواب واضح في هذا املجال:

- أوال واش عندنا إستراتيجية وال ماعندناش؟

- ثانيا واش عندنا نظام معلوماتي وال ما عندناش؟

- ثالثا واش عندنا واحد القدرة على استقطاب هاد الفرص ديال 
العمل على املستوى الدولي وال ما عندناش؟

- رابعا واش عندنا إطارات قانونية واضحة لحماية املغاربة إيال مشاو 
حماية الحقوق ديالهم على األقل على األقل كيف ما هي على املستوى 

ديال التشريعات ديال بالدنا؟

هادي واحد العدد ديال األسئلة، فما قامت به هاد الحكومة أوال 
بادرت إلى إطالق إستراتيجية في هاد املوضوع، غا تكون واجدة إن شاء 
هللا في شهر دجنبر اللي تقريبا دوزنا ما فيها النصف ديال الوقت ودابا 
باقي تقريبا 3 شهور باش نكملوا إستراتيجية متكاملة في هاد املجال. 
ليا نقول لكم ما يمكن لناش نتمشاوا فهاد املوضوع بدون  سمحوا 
إستراتيجية، أنا نجي نبقى نعطيكم في اإلجراءات الترقيعية ما يمكن 
لهاش تم�سى، ولكن في انتظار أن هاد اإلستراتيجية تخرج للوجود قامت 
الحكومة بواحد العمل مهم، كانت مؤ را الدورة 48 اللي تنظمات في 

القاهرة ديال وزراء العمل والتشغيل والشغل العربي، كتعرفوا كاين 
واحد السوق ديال العمالة كذلك الخليج واحد 4 وال 5 ديال الدول اللي 
عندها واحد الطلبات، فبصفتنا احنا اللي ترأسنا هاد اإلجتماع هذا، 
كانت لقاءات مع عدد ديال الوزراء في عدد من الدول واتفقنا على أنه 
من هنا ر ر السنة نخدموا معهم ألن أصعب ما كاين في هاد املوضوع 
هو يكون عندك الرقم، هي تجي واحد البالد تقولك بغيت قدا وقدا، 
هاد ارنا أصعب ما كاين فهاد األمر، ألن لو عندنا الرقم احنا كحكومة 
في اإلستراتيجية ديالنا كنقولوا كيفاش غادي نوجدوا إيال كان 20 ألف 
إيال 30 ألف إيال كان 50 ألف، فدرنا جولة واحد آ رى مشنا لجمهورية 
البرتغال عالش البرتغال؟ ألنه الحكومة ديالنا استطاعت أنها دير واحد 
املفاوضات من جيل جديد ودارت مع جمهورية البرتغال واحد اإلتفاقية 
غير مسبوقة في تاريخ اإلتفاقية اللي عندنا مع الدول الصديقة اللي 
عندنا معها هاد العمالة الخارجية، اللي كتحفظ للمواطنات واملواطنين 
اإلجتماعي،  الضمان  في  ديالهم  التصريح  ديالهم،  الحقوق  املغاربة 
كتعطيهم واحد العدد ديال الحقوق بما فيها الحق ديال التجمع العائلي 
بالنسبة للناس اللي بغاوا يبقاو، ما اصش يبقى عندنا عقدة في هاد 
املجال،  صنا نواجهوه في بالصة ما نعطيولوا بالظهر وال ندوروا راسنا 
أملانيا بحال كندا بطبيعة  بلدان فحال  أنه  نعرفوا  ونخليوه،  صنا 
الحال إسبانيا، البرتغال وبلدان أوروبية واحد أ رى بلدان في الخليج 
عندها طلبات، احنا عندنا واحد األولويات والتراتبية في بالدنا شنا هي 
هاد األولويات؟ عندنا قطاعات إستراتيجية واعدة مايمكنا �سي نجيو 
نخليوها ونخويو بالدنا، ولكن بطبيعة الحال ما يمكن لنا شاي نحاربوا 
املغاربة من الحق ديالهم أنهم يمشيوا يخدموا ويكتسبوا واحد املهارات 
ويعاودوا يرجعوا للبالدهم، إيال وفرنا غير هاد �سي بغينا نديروه الجديدة 
ما بين السياسة الحكومية الحالية والسياسات السابقة فيها 2 أو 3 

املواضيع:

- أوال: نريد ونعمل مع كل هاد الدول باش يكون اإلطار ديال العمالة 
ديال املغاربة في الخارج إطار واضح وقانوني وسنين عليه؛

البوابة  هي  غتكون  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  ثانيا:   -
الرسمية ديال املغرب باش يمشيوا هاد الناس؛

- ثالثا: شكون هما Les.profiles الناس اللي غادي مشيوا، ألن شحال 
هادي كنا كنمشيوا الناس فقط ما عندهومش مؤهالت ما عندهومش 
ديبلوم وغادي يستمر هاد �سي، ولكن باإلضافة لهاد �سي غادي نشوفوا 
كذلك الناس اللي تيديروا التكوين املنهي بالخصوص كمرحلة أولى قبل 
ما ندوزوا للناس اللي عندهم دبلومات عالية. نعطيكم بعض األرقام 
دابا احنا تقريبا عندنا التاريخ ديالنا فهاد املوضوع هاد العام 26 ألف 
تقريبا 27 ألف ديال الناس فقط اللي كيدوزوا من القنوات الرسمية، 
منهم واحد 15 ألف في فرنسا، إسبانيا اسمحوا ليا 15 ألف في فرنسا، 
12 ألف في إسبانيا وبعض املئات فواحد العدد دالدول بحال قطر 
وكندا وأملانيا والسعودية، في مجاالت متعددة فيها الفالحة، فيها النقل 
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الجوي، فيها الفندقة واملطعمة، الوسائل الحديثة لإلتصال، األشغال 
العمومية، صناعة التعدين والتوزيع والسيارات والصحة. كاين تجارب 
نموذجية درناها مع واحد العدد ديال الدول، أملانيا درنا معها واحد 
في  إن شاء هللا  تجربة  معها  البرتغال غنبداوا  ناجحة جدا،  التجربة 
األسابيع القليلة املقبلة إن شاء هللا، على ما تجي عندكم اإلتفاقية اللي 
حظات باملوافقة في املجلس الوزاري األ ير، باش نوجدوا العدة ألن 
كاين واحد العمل لوجيستيكي قوي جدا اللي  صوا يدار، وباملناسبة 
مديرية  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  في   لقنا 
قائمة الذات باش تكلف بهاد املوضوع. الحاجة األ رى اللي كنفكروا 
فيها واحنا دابا وجدنا العمل في املجال ديال التكوين املنهي، ألن قلنا 
عالش إيال كنا عارفين اإلحتياجات ديال هاد الدول بطبيعة الحال ما 
غنعرفوهاش بالتدقيق، ولكن إيال كنا عارفينها إجماال، احنا كحكومة 
غادي نتوجهوا للمؤسسات ديالنا اللي تيكونوا الشباب ديالنا، وغادي 
نقولوا لهم ها اإلحتياجات اللي كاينة على سائر التراب الوطني، باش 
ملي يقراوا الشباب ديالنا يكونوا عارفين واحد الجزء منهم أنه اللي بغى 
يم�سي لواحد البالد راه  صو باإلضافة لهادوك املهارات اللغة، بحال 
دابا البرتغال  اص اللغة، أملانيا  اص اللغة واحد العدد ديال األمور 
 اص اللغة، وحتى دول الخليج  اص اللغة ألن ما تتكون �سي الخدمة 
بالعربية  اص اإلنجليزية، فالدعم ديال اللغات أصبح من األولويات 
ديالنا نتمناوا أننا نتوفقوا ولنا موعد إن شاء هللا من هنا إن شاء هللا 
وامليكانيزمات وارليات  باألرقام  التفاصيل  باش نعطيكم  السنة  ر ر 
والتمويالت، واحنا جد متفائلين إن شاء هللا باش نكونوا في املوعد في 

هاد السياسة هادي، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، ارن التعقيب إلحدى السيدات أو أحد السادة 
النواب من فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبيبلس ديمحمديبلكأيمييبنيجلأن:

شكرا السيد الوزير على هاد املعطيات املهمة جدا، أنتوما كتعرفوا 
بأن الحكومة دارت في برنامجها التشغيل كأولوية، واحنا كذلك كنعرفوا 
بأن املغرب يعاني من البطالة وهاد البطالة يمكن لها تزيد وكتفاقم مع 
نثمن ما جاء على  العالمي، ولكن  الحالية ديال اإلقتصاد  الوضعية 
لسان السيد الوزير ألن هاديك الزيارة اللي مشا للبرتغال ودار لقاء مع 
اتحاد مقاوالت البرتغال وحددوا بعض املعطيات املهمة جدا، والبد من 
تتبع هاد املسائل هادي باش يكون عندها الفعالية والنتائج الجيدة، 
ولكن رغم هذه املجهودات السيد الوزير نريد أن تولوا التعاون الدولي 
والشراكة في مجال التشغيل العناية واألهمية الالزمين،، كذلك النهوض 
ببرنامج التعاون الثنائي واملتعدد األطراف في كل املجاالت  اصة ما يهم 
قطاع التشغيل واليد العاملة، كذلك مراجعة اإلطار القانوني للتعاون 
واإلنفتاح  اإلجتماعية،  والحماية  والتشغيل  الشغل  مجال  في  الدولي 

كذلك على أسواق العمل الدولية الجديدة، وتشجيع الهجرة القانونية 
وتشجيع إبرام اإلتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة وعقود 
العمل القارة، وتعزيز عروض العمل املوسمية بطبيعة الحال مع العديد 
إفريقيا،  وكذلك  األوسط  الشرق  دول  األوروبية،  البلدان سواء  من 
وتطوير العرض التكويني بمختلف مؤسسات التكوين املنهي بما يتالءم 

مع متطلبات سوق الشغل الدولية.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ارن أحد أعضاء فريق التجمع الوطني 
لألحرار.

بلنائبيبلس ديمحمديبأدليقة:

شك9بيبلس ديبلأزي9،

أن  شأنها  من  عنها  تحدثتم  التي  والتدابير  اإلجراءات  أن  صحيح 
تخلق فرص إضافية للتشغيل وتشجع على استقطاب الكفاءات واليد 
العاملة املغربية في السوق الدولية. إن تخوفنا، السيد الوزير، يكمن 
في توفير الضمانات القادرة على حماية العمال املغاربة،  صوصا وأن 
تطبيق اإلطار القانوني واإلتفاقيات الثنائية التي ال يوفر حماية كافية 
لليد العاملة في بعض البلدان األجنبية، وفي غياب تمثيل نقابي يحمي 
العمال املغاربة املوسميين والدائمين بالخارج، فقد يؤدي األمر إلى وقوع 
انتهاكات لحقوق العمال الذين يجدون أنفسهم في مواقف قاسية، نحن 
مع اإلجراءات التي اتخذتموها والتي ستتخذونها لتشجيع اليد العاملة 
املغربية، ولكن، السيد الوزير املحترم، هاته القوة العاملة تجد نفسها في 
ظل من سبقوك من الوزراء تعيش هشاشة إجتماعية واقتصادية، وال 
أدل على ذلك ما يعيشه قطاع كبير من العامالت في املجال الزراعي الذي 
وصل إلى حد التحرش بهن، بل ومحاولة ممارسة إعتداءات جنسية على 

بعضهم، وهو ما يستوجب إيالء العناية الكاملة لحماية العاملين:

-أوال: من رداءة ظروف العمل واملشاكل الكبيرة املتعلقة بالصحة 
والسالمة املهنية في ظل بعض الدول؛

-ثانيا: مساعدة اليد العاملة ال سيما املوسمية منها على مواجهة 
التمييز من حيث الجنس وا تالف الحد األدنى لألجور العمال املهاجرين 

املغاربة. وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

الفريق  أعضاء  تعقيب ألحد  وارن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبلشنكأف:

السيد الوزير، كتعرفوا باللي الكفاءات ديال بالدنا كتمتع بواحد 
املصداقية على مستوى التكوين والخبرة، لذلك من الطبيعي باش تكون 
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هي محط استقطاب اللي يمكن في بعض األحيان كيكون ممنهج من 
طرف العديد من الدول وفي مختلف القطاعات والتخصصات، تارة 
بالعروض املادية املغرية، تارة ظروف العمل وإمكانية التطور املتاحة 
فهاد الدول، وبالنظر إلى أن اإلقتصاد ديالنا نا�سيء فإننا في حاجة إلى 
باش  ينبغي  لذلك  الوطني،  اقتصادنا  لتطوير  املغربية  الكفاءات  هاد 
تعمل الحكومة على تنظيم هاد الهجرة النوعية وفق ما يجعل بالدنا 
ما تبقاش مجرد مركز للتكوين فقط، بل الوصول إلى التحكم النوعي 
في تدفق العمالة املغربية على اإلقتصاد العالمي البراغماتي، فليس من 
باب التضييق ولكن لضمان حماية أفضل وأنجع لليد العاملة الوطنية 
بالخارج وأيضا لتنظيم ومأسسة الهجرة العمالية في إطار مبدأ رابح/

.gagnant/gagnant رابح

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم ، والكلمة ألحد أعضاء فريق التقدم 
واإلشتراكية.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيو شخأش:

أجنبية  بلدان  مع  كتديروها  اللي  اإلتفاقيات  الوزير،  السيد 
لإلستفادة من اليد العاملة املغربية، صحيح هو إجراء إيجابي ولو أن 
بالدنا هي األولى بعقول وسواعد بناتها وأبنائها، لكن، من دون شك، 
أنتم على علم بما يتعرض له بعض العمال املغاربة بالخارج كحاالت 
التعسف واإلستغالل التي تمارسها وكاالت توظيف أو أصحاب العمل 
واحتجاز جوازات السفر أحيانا وأيضا التمييز في األجور والحقوق املهنية 
وصعوبات العودة إلى الوطن في حاالت الصعوبات واألزمات، لذلك أنتم 
مطالبون، السيد الوزير، ليس فقط بتيسير عملية إيجاد فرص الشغل 
للمواطن املغربي ولكنكم مسؤولون باألساس عن حماية كرامة وصون 
حقوق عمالنا املغاربة بالخارج، والحرص على استفادتهم من معايير 

العمل الدولية، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

الفريق  أعضاء  ألحد  والتعقيب  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

بلنائبيبلس ديف صليبلزلهأني:

بلس دةيبل9ئيسة،

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

كما ال يخفى عليكم أن مصدر مهم، تعتبر جاليتنا في الخارج مصدرا 
مهما في الرفع من اإلستثمار ببالدنا إال أن الظروف التي يزاولون فيها 
مهامهم ببلدان إقامتهم ال زالت تشوبها مضايقات على مستوى املمارسة 
واستغاللهم  ارج أوقات العمل، إن املغاربة في مختلف بلدان العالم 

الباحثين عن فرص الشغل، السيد الوزير، املتوفرة في بلدان إقامتهم 
الحقوق  إليها، وال يستفيدون من نفس  الولوج  في  يجدون صعوبات 

والتسهيالت املمنوحة لغيرهم. وتنفيذا

للتوجيهات امللكية السامية الداعية إلى توفير الشروط الالئقة لهذه 
الفئة من املغاربة وحماية حقوقهم في بلدان اإلقامة وأينما وجدوا، 
ندعو الحكومة من  اللكم السيد الوزير إلى فتح السفارات والقنصليات 
على  والسهر  النشغاالتهم  الكاملة  العناية  وإيالء  املتضررين  وجه  في 

التواصل معهم لتحسين ظروف عملهم وحل املشاكل العالقة.

الشغل واالنتقال  الوزير، كما ال يخفي عليكم أن فرص  السيد 
للكفاءات..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 
267 من النظام الدا لي؟ تعقيب؟ تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفط مةيبنيعزة:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

في الحقيقة أن كل ما جاء على لسانكم السيد الوزير هو جميل 
أو سوق  باب  أن فتح  في هذا اإلطار على  الحكومة  ننبه  جدا، فقط 
الشغل بالنسبة للكفاءات سوف يؤثر على مردوديتها دا ل الوطن ألن 
هذه الكفاءات الدولة كتخسر عليها مصاريف كثيرة ونصدروها باش 
كتستافد بها دول أ رى واحنا كتجي مقاوالت أجنبية للمغرب كتبحث 
على هاد الكفاءات وما كتجبرهاش، يعني ال بد وأن نتعامل مع املوقف أو 
مع الوضع بحذر شديد باش ما يمكنش أن كاع أوالدنا والكفاءات ديالنا 

تصدر وما يبقى لنا والو في املغرب، شكرا جزيال.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

على  الوزير  السيد  رد  وارن  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
التعقيبات.

وبملقاولةي بالقكصاديي بإلدماجي يأنسيسكألييوزي9ي بلس دي
بلصغ9ى،يوبلتشغ ليوبلكفاءبت:

هاد  مع  ديالكم  التفاعل  على  النواب  والسادة  للسيدات  شكرا 
الحكومية،  اإلستراتيجية  من  جزء  هو  اللي  وأسا�سي  املهم  املوضوع 
أساسيتين  نقطتين  فيها  كانوا  ديالكم  التعقيبات  أو  ديالكم  األجوبة 
بطبيعة الحال إجماال: نقطة تتعلق بقضية الحقوق واحترام الحقوق 
ي تيكونوا في الخارج اللي تيخدمو، الجواب على 

ّ
ديال املغاربة ديالنا مل

هذا السؤال كيكون كيفما قلت ليكم عبر شيئين أساسيين:

-أوال هاد املغاربة اللي تيكونوا في واحد البالد كاين صنفين؛ كاين 
اللي تيم�سي بالطرق القانونية اللي كنقدرو نتبعوها في إطار إتفاقيات 
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مع هاد الدول اللي كتكفل لهم الحقوق ديالهم، وكاين بطبيعة الحال 
بعض الحاالت اللي كاينة مع واحد الدول اللي ما عندناش معاهم واحد 
اإلتفاقيات ديال العمالة، فالواجب ديالنا كحكومة هو تسريع العمل 
باش نقدرو نشملو جميع الدول اللي فيها هاد العمالة بإتفاقيات، وكاين 
مفاوضات مع بعض الدول باش نحققوا فيها هاد التوازن باش يتحترم 

فيها هاد الحقوق، هذا املسألة األولى؛

ي كيم�سي واحد 
ّ
-املسألة الثانية،  اص التتبع ألن ما تنساوش مل

ي تيكون عندك نظام معلوماتي وكتعرفو كيفاش 
ّ
اإلنسان يخدم راه مل

جا؟ وشكون املشغل اللي جا  داه؟ وفي اشمن إطار م�سى؟ واش درنا 
إتفاقية مع ديك الدولة وال ال؟ كنقدرو نتبعو هاد ال�سي قبل ما يوقع 
املشكل، واش ما�سي حتى كيوقعو بحال دابا نعطيكم مثال في البرتغال 
األسئلة اللي طرحنا مع املقاوالت تالقيت وزير الدا لية ديال البرتغال، 
و15  البرتغال،  ديال  الفالحة  وزير  البرتغال،  ديال  التشغيل  وزيرة 
أسئلة  وطرحنا  البرتغال،  ديال  املقاوالت  إطار  في  منضوية  فيدرالية 
دقيقة في إطار ورشات العمل اللي درنا فين غيسكنو هاد الناس؟ وإيال 
كانوا هاد الناس غيعاودو يرجعو les.répétiteurs كيتسماو بحال دابا في 

إسبانيا واحد العدد كبير جداد، هاد العام غادي يتزادو 6000..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

هذه  في  مساهمتكم  على  ونشكرك  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
وتقييم  وااللتقائية  باإلستثمار  املكلف  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة 
السياسات العمومية، ونبدأ بالسؤال 22 بسؤال حول تسهيل املساطر 
اإلدارية للجالية املقيمة باملهجر لإلستثمار ببالدنا للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبيبلس دي ل ديحاتمي:

بلس دةيبل9ئيسة،

بلس ديبلأزي9،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

العالم  مغاربة  إستثمار  ضعف  على  الوزير  السيد  نسائلكم 
واإلجراءات املتخذة لتسهيل وتبسيط املساطر اإلدارية؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

بلسالميعل كم،

شكرا السيد النائب على هذا السؤال، وبالفعل احنا تنفتخروا بهاد 
الجالية املغربية املقيمة بالخارج، وهي عندها  برات وكفاءات يجب 
الجاللة  لتعليمات صاحب  التعاون معها طبقا  وتعزيز  بها  اإلستعانة 
امللك محمد السادس نصره هللا، حيث انعقد اإلجتماع التاسع للجنة 
الوزارية لشؤون املغاربة املقيمين في الخارج وشؤون الهجرة برئاسة 
السيد رئيس الحكومة بتاريخ 30 غشت املا�سي، كما أن الحكومة تعمل 
حاليا على وضع آليات الدعم ومواكبات مناسبة لفائدة مغاربة العالم، 
 اصة وأنهم يمثلون حوالي 5.8 داملليون ديال نسمة أي تقريبا 16% 
ديال املغاربة، كما أن تحويالتهم بلغت حوالي 93 مليار ديال الدرهم في 
سنة 2021 وإن شاء هللا هاد العام 2022 غنوصلوا ل 100 مليار يمكن 
حتى نفوتوا 100 مليار ديال الدرهم، ولكن النسبة ديال هاد التحوالت 
ما كتعداش %10 تتوجه لإلستثمارات وفقط %2 تتم�سي لإلستثمارات 
املنتجة، والهدف ديالنا هو الرفع من حجم وحصة هاد اإلستثمارات 

املنتجة، وتجدر اإلشارة أن امليثاق..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، والتعقيب للسيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس دي ل ديحاتمي:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

السيد الوزير، قلت بأن الجالية املغربية تتمثل 5 داملليون تقريبا 
نسمة أي تقريبا %16 من ساكنة املغرب تيتوزعوا على تقريبا 120 
دولة، وباملوازاة مع األهمية اإلقتصادية هاد الناس تيلعبوا واحد الدور 
كبير في الدبلوماسية املوازية وتيمثلوا واحد soft.power بالنسبة للبالد. 
فكيف قلتوا السيد الوزير بأن املغاربة في الخارج كيحولوا 93 مليار 
أكثر من 93 مليار درهم في السنة تقريبا 8 النقط من الناتج الدا لي 
التداعيات  الخام  الدا لي  الناتج  الخام، وعرفتوا فقدان نقطة من 
ديالها على اإلقتصاد، على الشغل، كذلك على مالية الدولة، فالسيد 
الوزير فهاد 93 مليار كيف قلتوا بأن 25 تتم�سي للتضامن العائلي، 15% 
تنظن تتم�سي لإلد ار و%10 هي اللي تتم�سي لإلستثمار، اإلستثمار كلو 
تيم�سي للعقار تقريبا وهاد ال�سي راجع لعدم الثقة في اإلدارة املغربية، 
 صنا نتعاملوا السيد الوزير مع هاد الشريحة بطريقة أ رى بعقلية 
أ رى، ألن تقريبا أكثر من %95 تيسكنوا في دول جد متقدمة وتنطيحوا 
في أغلب األوقات تيقارنوا بين اإلدارة في البالد اللي ساكنين فيها واإلدارة 

املغربية.

السيد الوزير، ارن احنا تنتحدثوا على الجيل الثاني والجيل الثالث 
تقريبا الجيل الرابع فكاين مشكل داللغة، كاين مشكل ديال الثقافة في 
بعض األحيان،  صنا نقويوا العالقات ونشابكوا العالقات واإلستثمار 

أحسن وسيلة لذلك، وشكرا.
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بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 
267؟ السيد النائب املحترم تفضل.

بلنائبيبلس ديوديبيبنبربه م:

شك9بيبلس ديبل9ئيسة،

السيد الوزير، بالنسبة ملغاربة العالم كما كتعرفوا كاين اللي كيكون 
عندو غالف مالي صغيرة مكيخليهش يدير اإلستثمار، وال ما عندوش واحد 
الرؤيا على اإلستثمارات اللي موجودة، احنا باش نشجعوهم كنظن إيال 
 fond. d›investissement كان يمكن نخلقوا واحد صندوق رأسمال
اللي يكون الرأسمال ديالو مغاربة العالم، اللي هو يكون في إطار الشركة 
اللي هي تكون صندوق وطني باش يكون عندو واحد le poids، وهداك 
صندوق هو اللي يبدا يدير شركات على الصعيد الوطني يد ل في مشاريع 
كبيرة وتا هو غادي يدعم من هاد la.charte.d›investissement في هاد 
les.projets، ويكون فيه واحد un.minimum.garanti ديال العائدات 

باش تا هو كيكون اإلستثمار ما فيهش مخاطر كبيرة، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن الكلمة للسيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

الدسك  واحد  غنديروا  الدسك  واحد  كاين  للتد ل  بالنسبة 
تنسميوه DESK.MDM.flamdy اللي غيكون هو متوجه ملغاربة العالم 
شوية  �سي  غنقويوه   MDM. invest سميتو  املفهوم  واحد  وكاين   ،
املغاربة  نشجعو  باش  التمويل  لو  وغنزيدو  به  غنشجعو  وغنشجعو 

املقيمين في الخارج، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

عن  وهو  يليه  الذي  السؤال  إلى  وننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
السياسة الحكومية املتعلقة بتحسين مناخ األعمال للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

بلنائبيبلس ديم9وبنيشبعكأ:

شك9بيبلس ديبل9ئيسة،

عن  طة عمل الحكومة بخصوص تحسين مناخ األعمال والرفع 
من أدائه في ظل الدينامية الجديدة التي يشهدها اإلقتصاد الوطني، 

نسائلكم، السيد الوزير املحترم؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس ديبلنائبيبملحترم،

هذا موضوع مهم جدا وبطبيعة الحال إيال بغينا نقلعو اإلستثمار فهاد 
البالد  صنا نخدمو على تحسين مناخ األعمال بطبيعة الحال، فهاد 
الشأن وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، عمل املغرب على عدة إصالحات هيكلية إلزالة العراقيل 
تدريجيا، وذلك لجعل املغرب وجهة مفضلة لإلستثمار. املغرب اليوم 
ملتزم بالقيام بعدة إصالحات لتحسين مقومات مناخ األعمال، ومن 
بين هاد املقومات، الولوج إلى عقار منتج وطاقات بديلة والتمويل الالزم 
لجعل مناخ األعمال رافعة حقيقية للتنافسية، وموازاة مع إعداد نص 
الحكومة من  انكبت  التطبيقية  الجديد لالستثمار ونصوصه  امليثاق 
 الل عقد 4 اجتماعات بين وزارية على اتخاذ إجراءات عملية تماشيا 
مع التعليمات امللكية السامية لضمان تنزيل امليثاق الجديد لإلستثمار 
حيث تم تحديد أربعة محاور ذات أولوية كما أكد على ذلك صاحب 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في  طابه األ ير:

أوال: تبسيط ورقمنة املساطر اإلدارية؛

ثانيا: التفعيل الكامل مليثاق الالتمركز اإلداري؛

ثالثا: تسهيل الولوج إلى العقار؛

وأ يرا، الوثائق والترا يص العمرانية، والحكومة تعمل على تفعيل 
 طة الطريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ األعمال كذلك، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديم9وبنيشبعكأ:

شكرا السيد الوزير على التوضيحات القيمة، املعطيات الدقيقة 
األولى  السنة  في  الحكومة  به  كتقوم  اللي  الجبار  العمل  كتأكد  اللي 
املؤسساتي  اإلصالح  هاد  األعمال،  مناخ  لتحسين  ديالها  الوالية  من 
والقانوني ضروري ومطلوب، لكن، السيد الوزير، ما زال كاين أعطاب 
تتأ ر تحقيق القفزة االستثمارية املطلوبة من طرف صاحب الجاللة 
واملنتظرة من طرف املغاربة قاطبة، من  الل جعل املقاوالت رافعة 

أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

يتحقق  ما غاديش  املحترم، تحسين مناخ األعمال  الوزير  السيد 
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فقط بوضع اإلطار القانوني واملؤسساتي رغم األهمية ديال اإلصالحات 
الهيكلية اللي جا بها مثال القانون اإلطار الجبايات، مشروع قانون مجلس 
املنافسة أو املنافسة واألسعار، ميثاق الالتمركز وغيرهم،  ص التغيير 
ديال العقلية والثقافة في التدبير اإلداري للحد من التواطؤ والرشوة؛ 
تبسيط املساطر عمليا ما�سي غير األوراق وتقليص املتد لين في عملية 
ايال ا تصر تحسين  الوزير،  اإلستثمار، ما غاديش ننجحوا، السيد 
مناخ األعمال على املركز دون الجهات، الشمال دون الجنوب الغرب 

دون الشرق وبعض القطاعات دون أ رى.

املشكل ديالنا السيد الوزير، أننا تنقومو بإصالحات مهمة ومفصلية 
على املستوى القانوني املؤسساتي، ولكن متنتبعوش التأثير ديالها باش 
نشوفو واش حققت األهداف اللي بغينا، الفساد اإلداري، السيد الوزير، 
كيسمح مثال بمنح دعم املشاريع االستثمارية ما تمش االستكمال ديالها، 
وأصحابها متابعين في قضايا إ تالس أموال عمومية، وكذلك املسؤولين 
تيدبروا الشأن العام من الحيف على اإلستثمار العمومي تدار من أجل 
الشباب، ونتيجة الشكايات من املواطنين سألنا عليها الحكومة باش 
تقوم بالتحريات الالزمة وترجع الثقة ديال املغاربة في املؤسسات اللي هي 
مكون أسا�سي لتحسين مناخ األعمال، مناخ األعمال اللي  اصنا نركزو 
عليه السيد الوزير هو ديال العالم القروي اللي تيعاني من الجفاف، 
ومن البطالة، ومن قلة التكوين، والتماطل اإلداري، والرشوة، وقساوة 
الظروف ديال التمويل من طرف األبناك اللي  اصها تقبل أنها تغامر أكثر 
مع فئات املقاوالت الصغرى والصغيرة جدا والفالحين الصغار والكسابة 
التمويل  ديال  الشروط  تراجع  األبناك  التقليديين،  اص  والصناع 
ديالها لهاد الفئة بحال نسب مناسبة، مستوى ضمانات مقبول، وتوفر 
لهم الدعم التقني في تحضير الطلبات، وتقوم بإعادة الهيكلة منين تكون 
الطريقة غادي نكونوا  بهاد  الحالية.  الظروف صعبة بحال الظروف 
تجاوزنا حقيقة السيد الوزير، تجاوبنا حقيقة السيد الوزير مع النداء 
ديال صاحب الجاللة نصره هللا، تجاه األبناك باش تساهم في الرفع من 

اإلستثمارات املنتجة في بالدنا، والسالم عليكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 
267؟ رد السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس ديبلنائبيبملحترم،

متعلق  إجراء   558 درسات  وراه  راه  دامة،  دامة  اللجنة 
باالستثمار، و دامة على تبسيط حوالي 22 إجراءات متعلقة باالستثمار 
في إطار اللجنة الجهوية املوحدة لإلستثمار، و دامة في تقليص حوالي 

واحد  دابا  تربط  باش  و دامة  كذلك،  املطلوبة  الوثائق  من   % 45
املنصة ديال اإلستثمار هاديك »Cri-invest« تربطها بمنصة الر ص، 

وكلما نقصنا le.contact كلما حسنا مناخ األعمال، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال 24 عن تشجيع اإلستثمار وتبسيط 
الفريق اإلستقاللي  النواب املحترمين من  للسيدات والسادة  املساطر 

للوحدة والتعادلية.

بلنائبةيبلس دةيم9وىيبألنصالي:

السيد الوزير، عن تشجيع اإلستثمار وتبسيط املساطر نسائلكم؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

تشجيع اإلستثمار الوطني والخارجي فهاد الظرفية اإلستثنائية باش 
نشجعو هاد اإلستثمار عملت الحكومة على عدة محاور بعض منهم 

نعطيك واحد ثالثة:

-1 بطبيعة الحال التعجيل بإ راج ميثاق محفز لإلستثمار، تلبية 
لدعوة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، في  طابه 
السامي املوجه للبرملان لوضع ميثاق جديد ومحفز لإلستثمار في أسرع 
وقت ممكن، فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون اإلطار رقم 

03.22 بمثابة ميثاق اإلستثمار في ظرف 9 أشهر؛

-2 املحور الثاني، مواصلة إستقطاب املستثمرين، حاليا الوزارة 
والوكالة املغربية لتنمية اإلستثمار والصادرات على تواصل مع حوالي 
200 مستثمر من املغرب ومن األجانب، املغاربة واألجانب في مجاالت 
مختلفة كالطاقات املتجددة، النقل الكهربائي، السيارات وغيرها. وفي 
.des« في  boat. show« إطار تنويع املستثمرين نظمت الوزارة جوالت
كل ما اململكة املتحدة في إنجلترا، أملانيا، سويسرا، اليابان، الواليات 

املتحدة األمريكية؛

-3 تسريع عمل لجنة اإلستثمار، ففي أقل من 10 أشهر عقدت 
اللجنة 6 إجتماعات لدراسة 65 إتفاقية لإلستشارة وتمت..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، والتعقيب للسيدة النائبة.
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بلنائبةيبلس دةيم9وىيبألنصالي:

أوال نثمن ما جاء في الخطاب التاريخي لصاحب الجاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا وأيده، الذي أكد فيه على أهمية اإلستثمار، لهذا 
ال نعتقد أنه كاينة إشارات أكبر من أجل تسريع الزمن التشريعي ووضع 
القانون اإلطار وإ راج املراسيم لحيز التطبيق، والتوجه نحو الخريطة 
اللي رسم األسس ديالها سيدنا هللا ينصرو في الخطاب ديالو انطالقا من 
الالتمركز إلى الولوج إلى العقار إلى تبسيط املساطر إلى كذلك تشجيع 
إلى  املنتج، وصوال  اإلستثمار  تشجيع  واملتوسطة،  الصغرى  الشركات 

الدفع بمغاربة العالم والتحفيز ديالهم من أجل اإلستثمار.

الشك السيد الوزير أن اإلستثمار في الهندسة الجديدة ديالو أصبح 
اقتصادية، ولكن من  الل  الحل األمثل من أجل إقالع وتنمية  هو 
ببعض  والقيام  املطروحة  اإلكراهات  وتجاوز  الالزمة  الشروط  توفير 
اإلصالحات املتالزمة بما فيها أساسا إصالح اإلدارة والرقمنة ديالها من 
اللي  النقط  أهم  هي  الشفافية  والشفافية،  والسرعة  النجاعة  أجل 
األبناك كقطاع  انخراط  اإلصالح، كذلك ضرورة  فهاد  تكون   صها 
مواطن قطاع مواطن بعيد عن العقلية الربحية واملساهمة الفعلية 
إلى  الوصول  أجل  من  الشابة  الشركات  ملشاريع  املستمرة  واملواكبة 
التمويل. ونقطة مهمة كذلك السيد الوزير تخص اإلنصاف والعدالة 
املجالية وتكافؤ الفرص بين الجماعات واألقاليم على مستوى التوزيع 

اإلستثماري التوزيع الترابي..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، وهل هناك من تعقيب في إطار املادة 
267؟ مرحبا تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديسع ديباعزيز:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

بلس ديبلأزي9،

السياسة العمومية املتعلقة باإلستثمار هي سياسة متعثرة، احنا في 
اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية أصدرنا بالغ وأكدنا على أن الخطاب 
امللكي السامي هو  ريطة طريق اليوم أمام الحكومة وأمام مختلف 
املؤسسات باش يتم تدارك ماتم النقص اللي عندنا حاصل ارن اإلشكال 
فين كاين؟ ذكرناه في البالغ ديال الحزب هو اإلشكال دالبيروقراطية 
والريع، اليوم الحكومة  اص تكون عندها الجرأة أنها تحارب الفساد 
تحارب اإلحتكار وتضارب املصالح، وتحارب أيضا مختلف أشكال الريع 
ألنه اليوم اإلستثمار في قطاع معين ماليه ما كايبغيو حد يجي يستثمر 
فيه، اليوم كاين اإلحتكار على املستوى الوطني وكاين احتكار في أقاليم 
وسير تستثمر في إقليم وهضر على تبسيط اإلجراءات وإيال كان عندك 
�سي واحد قبل منك شاد اإلقليم شوف واش يطلقك.. ها فين الحكومة 

 اص تكون عندها اليوم الجرأة، هذا هو اإلشكال الحقيقي في بالدنا، 
الوزير،  السيد  للجميع  للجميع،  مفتوح  السوق  يكون  اليوم  اص 

وتتحمل الحكومة مسؤوليتها، ولهذا الترسانة القانونية ..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، والرد للسيد الوزير املحترم.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

احنا معاكم متافقين، إصالح اإلدارة، تبسيط املساطر، التمويل 
بطبيعة الحال مع األبناك، تقليص الفوارق املجالية، هاد �سي كل �سي 
راه جاي في مشروع قانون اإلستثمار، وإن شاء هللا دبا  اصو دغيا 
يد ل في حيز التنفيذ باش هاد �سي كل�سي نوضحوه على أرض الواقع، 

شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

يليه حول تعزيز  إلى السؤال الذي  الوزير، وننتقل  شكرا السيد 
عرض اإلستثمار بجهات اململكة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج9ي:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

عرض  لتعزيز  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
اإلستثمار بكل جهة من جهات اململكة؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس ديبلنائبيبملحترم،

بطبيعة الحال، احنا الهدف ديالنا هو يكون اإلستثمارات في جميع 
املغرب وفي جميع الجهات ديال املغرب، فامليثاق الجديد لإلستثمار يطمح 
اإلقتصادية واإلجتماعية، واملساهمة  للتنمية  الجهات محرك  لجعل 
في إنجاح ورش الجهوية املتقدمة، وامليثاق الجديد سيمكن ألول مرة 
من اإلعداد واملوافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع اإلستثمار على 
املستوى الجهوي وكما أنه يضع منحة ترابية في إطار الدعم األسا�سي، 
الدعم األسا�سي وأنظمة دعم  نظام  بين  الجمع  يمكن  أنه  العلم  مع 

اإلستثمارات التي تضعها الجهات، وشكرا.
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بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، وتعقيب السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج9ي:

الدعم  على  تكلم  لإلستثمار  الجديد  امليثاق  الوزير،  السيد  فعال 
الجهوي واإلقليمي ولكن بكل صراحة في التنزيل  صوصا  طاب جاللة 
امللك األ ير كان واضح قبل ما نمرو للتشجيع تكلم على رفع العراقيل يعني 
أصال كاين عراقيل، جوج إيال نزلنا على أرض الواقع تنافسية املقاولة 
دا ل الجهات وتنافسية املقاولة دا ل نفس الجهة وهنا غادي نحيلكم 
على مجال التصنيع مثال البعد عن األسواق والبعد عن املواد األولية 
الدعم في االستثمار ما غاديش يكون كافي السيد الوزير، ما غاديش 
يكون كافي، في l›exploitation دائما غادي يكون مشكل ونعطيك أنا على 
سبيل املثال بسيط، أنا كنمثل إقليم شيشاوة أرض كلها ديال األمالك 
املخزنية، تدار حي صناعي سنة 2008، 2050 هكتار اليوم صفر تشغيل 
عالش؟ ألنه جاتنا بين أكادير وما بين مراكش إيال ما كانش دعم املقاولة 
في التنافسية ديالها على الصعيد الوطني مستحيل نجلبو اإلستثمارات، 
جوج السيد الوزير، واليوم انتما وزير التقائية السياسات العمومية، 
جاللة امللك تكلم على 500 ألف منصب شغل، 500 ألف أسرة  صها 
التقائية راه  إيال ما كانتش  التعليم،  السكن  صها الصحة،  صها 
غنديروا بحال الدول ارسيوية وغنديرو أحزمة البؤس اللي بدات كتبان 
عندنا اليوم في طنجة وفي الدار البيضاء عالش؟ ألن كاين لوبيات العقار 
اللي كيضبطو كاين لوبيات سياسية اللي كتضغط من أجل مناطق 
دون أ رى وكنجيبوا العامل وكنخلصو ب 4000 درهم ونقولو له سير 
كري ب 3000 درهم يعني  دام فابور وغادي يكون عندنا إشكاالت، 

مجموعة ديال املدن يجب إعادة النظر في التنزيل السيد الوزير.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، وهل هناك من تعقيب في إطار املادة 
267 ؟ تفضلوا السيد النائب من التجمع الوطني لألحرار.

بلنائبيبلس ديبسماع ليبلبرهأمي:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

أن  نريد  املحترم  الوزير  السيد  اإلستثمار  تشجيع  إطار  في  دائما 
نستحضر إشكالية العقار، مزيان، مزيان امليثاق ديال اإلستثمار وغادي 
نصوتو عليه البرملان وغادي يخرج لحيز الوجود ولكن كاين إشكال ديال 
العقار دائما مرتبط باالستثمار، هنا كنتكلم على املنطقة الصناعية 
حربيل الجنوبي اللي كتواجد في جهة مراكش- آسفي عندنا مستثمرين 
املنطقة الصناعية كتوظف ما  السنتيمات، هاد  املاليير د  استثمروا 
يزيد على 4000 ديال اليد العاملة ولكن اإلشكال ديال العقار هو عقار 
مملوك لجماعة ساللية نريد حل لهاد اإلشكال هذا حتى يتم تشجيع 

هاد املستثمرين في الزيادة في استثماراتهم، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آ ر؟ إذن 
ننتقل إلى رد السيد الوزير. تفضلوا.

بلنائبةيبلس دةيماديحةي  ير:

السيد الوزير، لإلضافة فقط هناك الجهات اللي لم تستفد ولم 
السيد  تادلة  مدينة قصبة   ، اإلستثمارات  من  ديالها  الفرصة  تأ ذ 
الوزير في إقليم بني مالل رغم أن عدد السكان ديالها تيفوق 150 ألف 
نسمة ما فيهاش ولو وحدة صناعية قادرة على  لق فرص الشغل قارة 

ودائمة، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، وأذكر أن واضع السؤال ليس له الحق في 
التعقيب في مرة مقبلة، السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

الخطاب ديال صاحب الجاللة هللا ينصره هو كيف قلتيو  طة 
الطريق ديالنا كلنا وتكلم صاحب الجاللة على cir وفي إطار الدور الجديد 
التي تلعبه مراكز اإلستثمار الجهوية في تنزيل ميثاق اإلستثمار الجديد 
ستقوم الحكومة باإلصالحات الضرورية لتمكينهم من اإلشراف الشامل 

على عملية اإلستثمار طبقا للتعليمات امللكية السامية، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

26 و27 لهما  إلى السؤالين املواليين  شكرا السيد الوزير وننتقل 
بالخطط الحكومية لتشجيع اإلستثمار  وحدة املوضوع ويتعلق األمر 
في املناطق النائية، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحهما 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال 26 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم واإلشتراكية.

بلنائبيبلس ديوحمديبلعبادي:

بلس دةيبل9ئيسةيبملحترمة،

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

عن توطين اإلستثمار باملناطق النائية نسائلكم؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
الحركي، تفضلوا السيدة النائبة.
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بلنائبةيبلس دةيفاطمةيياسين:

نسائلكم السيد الوزير عن التدابير واإلجراءات املتخذة لتشجيع 
النائية إلنقاذ شباب هذه املناطق من معضلة  في املناطق  اإلستثمار 
انعدام فرص الشغل في هذه  إليها نتيجة  التي يلجأون  قوارب املوت 

املناطق؟ شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الجواب للسيد الوزير في املنصة.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شكرا على األسئلة، حرصت الحكومة أن يشكل مشروع القانون 
اإلطار 03.22 بما ثبت امليثاق الجديد لإلستثمار إطارا محفزا لإلستثمار 
الخاص يشمل كل الجهات واملناطق ويثمن كل املؤهالت، حيث يهدف 
امليثاق الجديد لإلستثمار لخلق مزيد من مناصب الشغل مع مراعاة 
اإلنصاف في توزيعها بين أقاليم وعماالت اململكة حسب الخصوصيات 
املحلية، ويضع امليثاق الجديد لإلستثمار أربعة أنظمة للدعم لتشمل 
جميع فئات اإلستثمارات كبيرة كانت أو صغيرة في كل جهات اململكة 
بدون إستثناء. ولدعم اإلستثمار وتعزيز جاذبيته حسب املجال الترابي 
يضع امليثاق الجديد منحة مخصصة للبعد الترابي للحد من الفوارق 
بين أقاليم وعماالت اململكة من حيث جلب اإلستثمارات، هذا إضافة 
الذي  واملتوسطة  والصغرى  جدا  الصغيرة  املقاوالت  دعم  نظام  إلى 
يعتبر مهما بالخصوص لتشجيع اإلستثمار في املناطق الجبلية واملناطق 
إمكانيات  على  تتوفر  األقاليم  كل  بأن  مقتنعة  والحكومة  النائية، 
ومؤهالت سيساهم امليثاق الجديد لإلستثمار في إبرازها وفي تطويرها، 

وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

التقدم  فريق  أعضاء  ألحد  التعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
واإلشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديوحمديبلعبادي:

شك9بيبلس ديبلأزي9يبملحترم،

الخطاب امللكي السامي كان واضحا وصريحا يوم الجمعة باألرقام 
وبأجندة زمنية محددة، 550 مليار درهم و500 ألف منصب شغل، 
وجاب بأن هاد اإلستثمار يجب أن يكون الشغل اللي عندو قيمة مضافة 
و لق فرص الشغل واملنتج للثروة، لكن السيد الوزير واقع الحال يقول 
بأن 60 % من اإلستثمار متمركزة بثالث جهات ما كاينش �سي رقم أكثر 
داللة على هاد التفاوتات املجالية، وإيال الحظتو السيد الوزير كاين هنا 

إجماع ال في فرق األغلبية وال من املعارضة فهاد الجلسة على أن هناك 
كاين تفاوتات مجالية فادحة وهذا هو املشكل السيد الوزير.

السيد الوزير، ما بغيناش مغرب يسير بسرعتين، هناك مناطق فيها 
التنمية سريعة ومناطق الشاون هشة ومهمشة لم تنل بعد حظها من 
التنمية، السيد الوزير، الشباب العاطل باملناطق النائية بحال تازة 
الهائل  املبلغ اإلستثماري  ينتظرون حصتهم من هاد  وبوملان وتاونات 
الذي أعلن عنه صاحب الجاللة في  طاب يوم الجمعة، ولكن السيد 
الوزير تعلمون بأن جلب اإلستثمار إلى املناطق النائية ال بد أن عدالة 
مجالية في توزيع اإلستثمار العمومي من أجل تأهيل البنيات التحتية، 

ومن أجل تأهيل العنصر البشري املحلي، ثم ال بد من املراكز الجهوية..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

تفضل  الحركي،  للفريق  والتعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبلفض لي:

نتكلم عن اإلستثمار وما يرتبط به من شغل أو تشغيل، أعتقد بأنه 
الجميع يعي ما أهمية اإلستثمار والشغل املرتبط به، ال يمكن أن نتكلم عن 
اإلستثمار السيد الوزير املحترم إال إذا وفرنا ظروف اإلستثمار، يقت�سي 
اإلستثمار األرض املهيأة واملجهزة، كاين تشجيع املستمر يقت�سي أيضا 
القرب وا تصاص، يجب توزيع املغرب أو املناطق النائية على مناطق 
متخصصة، كل منطقة يجب أن تتخصص في نوع ما من اإلستثمار، 
وكذلك مغاربة العالم باش نشجعوهم يستثمروا وهما عندهم استعداد 
كبير جدا البد أن نوفر لهم مكتب، مكتب مخاطب وحيد، ألنهم ال 
يعرفون املساطر وعندهم تعقيدات واإلدارة واللي كيطمع فيهم واللي 
كيرونهم، إذن البد من توفير األرضية املالئمة لإلستثمار، باإلضافة إلى 
األرض، األرض وربط املشروع املستثمرين فيه باإلنارة العمومية واملاء 
التحتية  البنيات  الصالح للشرب البد من تيهيء األرضية لإلستثمار، 
شكل ضروري جدا وكذلك التوزيع الجغرافي لإلستثمار، راه ما يمكنش 

نديرو..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، وهل هناك تعقيب في إطار املادة 267، 
شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تفضل السيد النائب املحترم

بلنائبيبلس ديم مأنيعميري:

شك9بيبلس ديبل9ئيسة،

املجالية  العدالة  من  البد  اإلستثمار  يخص  فيما  الوزير،  السيد 
فيها  منعدم  الجهات  بعض  كنلقاوا  الوزير  فالسيد  الوزير،  السيد 
اإلستثمار، كالجهة ديال درعة تافياللت السيد الوزير اللي األبناء ديالها 
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اليوم كيموتو في قوارب املوت، ما لقاوا الخدمة ما عندهم وزينات ما 
عندو معامل فاش يخدمو، الجفاف طول، القطاع السياحي توقف 
أزيد من ثالث سنوات، البد السيد الوزير تفكروا في االستثمار فهاد 
املناطق، نعم السيد الوزير احنا في جهة بعيدة ما عندناش فيها البحر، 
ما عندناش لوتوروت، ولكن حتى احنا السيد الوزيرة راه مغاربة، راه 
التنمية، بغينا حقنا من لوزينات، بغينا والدنا غدا  بغينا حقنا من 
نشوفوهم  دامين، عندنا كفاءات، عندنا أوالد كيخدموا هللا يجازيك 
بخير السيد الوزير  رجوا من املحيط الكالسيكي ديال طنجة الدار 
البيضاء كذا، جيوا املنطقة ديالنا جيوا تشوفوا املناطق ال البة عندنا، 
راه كل�سي كاين، الضو مئة في املئة، املا كاين، الطرق، كل�سي كاين، الناس 
هللا يعمرها دار، نسهلو ليكم املأمورية ديال الوثائق، احنا أي حاجة 

بغيتوها مرحبا، غير اجيو أ سيد الوزير.

بلس دةيبل9ئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، رد السيد الوزير املحترم.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

بلس دةيبل9ئيسةيبلجلسة:

اسمح لي السيد الوزير، تعقيب إضافي، تفضل الفريق الدستوري.

بلنائبيبلس ديف صليبلزلهأني:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

السيد الوزير، السيد الوزير غير عندنا واحد الطلب، االستثمار 
املعلومات  يجمع  يكون  أو ال مخاطب وحيد  الوحيد  الشباك   اصو 
قبل من اإلستثمار، ألن كاينة عرقلة في اإلستثمار احنا كنطلبوا منك 
ونترجاوك السيد الوزير أنكم تمشيو باإلستثمار على أحسن ما يرام، 

وشكرا السيد الوزير.

بلس دةيبل9ئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آ ر، إذن 
رد السيد الوزير، تفضل.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

النائب  السيد  نجاوب  أوال  الرئيسة،  السيدة  شكرا  أ رى  مرة 
متفقين  الواحد  الشباك  النائب  السيد  معاك  متفقين  احنا  املحترم 
معك وغنسهلوا اإلستثمار عبر الشباك الواحد بطبيعة الحال، ومتافق 
وكاين  الجديدة–طنجة،  ديال  من الكس  نجرجو  على  صنا  معاك 

واحد الدعم كاين واحد املنحة هي املنحة املخصصة للبعد الترابي إذن 
هي اللي غتخلي املستثمرين يجيوا يد لوا ويخرجوا من الكس، كل ما 

غندعموا املقاوالت.

أما فيما يخص البنية التحتية تكلمتيو على البنية التحتية هي ما�سي 

ما تد لش في اإلستثمار الخاص هي تتد ل في اإلستثمار العام، والدولة 

غتحافظ على نفس مستوى اإلستثمار العمومي وهذاك غيكون موزع 

املتعلقة  تلك  و اصة  املشاريع  برمجة  في  املجالية  العدالة  وستراعي 

بالبنيات التحتية، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، وننتقل إلى السؤال األ ير وهو حول تبسيط 

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  اإلستثمار  مساطر 

لوضع  األعضاء  أحد  فليتفضل  اإلجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري 

السؤال، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس دينأليبلدينيبله9و�شي:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

السيد الوزير، عن التدابير املزمع اتخاذها حول تبسيط مساطر 

اإلستثمار؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس ديبلنائبيبملحترم،

تيظهر لي تكلمنا على تبسيط املساطير ولكن غنأكد باش نقول عاوتني 

باللي امليثاق ديال اإلستثمار سيعطي دفعة ملموسة لجلب اإلستثمار 

وسيمكن املستثمرين املغاربة املقيمين باملغرب ومغاربة العالم وأيضا 

األجانب من إطار قانوني يتميز بالوضوح يرتكز على 3 محاور: أوال  لق 

4 أنظمة للدعم اإلستثمار، ثانيا اتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ 

األعمال وثالثا تعزيز حكامة موحدة والالمركزية، والحكومة راه  دامة 

املستثمر،  مسار  للتبسيط  املعنية  القطاعات  ديال جميع  باملشاركة 

وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.
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بلنائبيبلس دينأليبلدينيبله9و�شي:

انخرط  الذي  اإلستثمار  مجال  تطوير  ورش  إن  الوزير،  السيد 
فيه املغرب منذ مدة طويلة، وعززه بترسانة قانونية آ رها القانون 
اإلدارية يسير على  املساطر واإلجراءات  بتبسيط  املتعلق   55.19 رقم 
الطريق الصحيح، لكن ال زالت هناك إكراهات تعيق تطور هذا الورش، 
أهمية  على  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  جاللة  تأكيد  أن  كما 
اإلستثمار وتشجيعه  الل  طابين متتالية في أقل من شهرين يعطي 
صورة واضحة لتوجيهات الصريحة للحكومة، وقد أظهرت السياسة 
العمومية في هذا املجال محدوديتها لكونها مشتتة وغير مرتبطة، وذات 
للتنسيق  الوقت  حان  لذلك  امليداني،  املستوى  على  ضعيفة  تأثير 
واإلبتكار لخلق آليات جديدة تمكن من إضفاء الطابع املؤسساتي على 
العالقات مع مغاربة العالم وكذلك األجانب وإدماجهم في دينامية النمو 
اإلقتصادي والنموذج التنموي، واإلشتغال على ورش اإلستثمار من 
املعنية،  القطاعات  بين مختلف  إستراتيجية مندمجة  اعتماد   الل 
والتشجيعات الضريبية و لق منافذ للوصول إلى التمويل عبر الشراكة 
بين الدولة والقطاع البنكي. كما ال يخفى على علمكم السيد الوزير إن 
حجم التحويالت املالية للمغاربة املقيمين بالخارج دليل آ ر على الصلة 
القوية التي تربطهم ببالدهم فحسب التقارير السنوي للبنك املغرب 

حول الوضعية اإلقتصادية والنقذية ..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 
267؟ ننتقل إلى رد السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس ديبلنائبيبملحترم،

كيفما قلت من قبل راحنا  دامين في واحد الديسك، واحد الخلية 
 disque.MDM.flamdy اصة بإستقبال وتوجيه مغاربة العالم يتسمى 
وتكلمتي على القانون رقم 55.19 وراه احنا  دامين فيه وبدينا الدراسة 
ديال 558 إجراء متعلقة باإلستثمار وبدينا نبسطوا تقريبا 22 إجراء 
الجهوية املوحدة لإلستثمار،  اللجنة  في إطار ديال  باإلستثمار  متعلق 

وتقليص تقريبا %45 من الوثائق املطلوبة وتحديد الوثائق التي..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزيرانتهى الوقت، ونشكركم على مساهمتكم في هذه 
الجلسة، وننتقل إلى قطاع آ ر قطاع مبرمج وهو التضامن واإلدماج 
اإلجتماعي واألسرة، إيوا نرجع إلى السؤال 14 حيث يدور حول نزالء دور 
النواب  الهشة للسيدات والسادة  الفئات  الرعاية والخيريات وبعض 
املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، فلتتفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيكل لةيبأنع الت:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

الرعاية  بدور  املتعلق  القانون  يفرض  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
والخيريات على النزيل مغادرة املؤسسة في سن 18 سنة، مما كيجعلهم 
عرضة للعديد من املشاكل واملعامالت الحاطة من كرامة اإلنسان، كما 
نسجل بكل أسف أن هناك عدد من األطفال واملتشردين في الشوارع، 
األطفال.  القلق حول وضعية هؤالء  يتزايد  الشتاء  ومع قدوم فصل 
السيدة الوزيرة، ماذا أنتم فاعلون لتغيير هذا الوضع املاس بكرامة 

أطفالنا وصورة البلد ديالنا؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، جواب السيدة الوزير املحترمة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيبل9ئيسةيبملحترمة،

شك9بيبلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

التضامن  فوزارة  جدا،  املهم  السؤال  هاد  على  شكركم  أن  أود 
ديالها  الجديدة  اإلستراتيجية  إطار  في  واألسرة  اإلجتماعي  واإلدماج 
أوال  الرعاية اإلجتماعية،  العناية كبيرة بمؤسسات   صصات واحد 
بتأهيلها بحيث  صصنا هاد السنة 200 مليون درهم لتأهيل 250 ديال 
املراكز بما فيها مراكز التكفل باألطفال في وضعية صعبة، وأيضا حاليا 
السياسة  2022-2026 ديال  التنفيذي  البرنامج  الوزارة على  تشتغل 
اللي كما كتعرفوا كان عندها  العمومية املندمجة لحماية الطفولة، 
شق من 2015-2020، وكان يعني لم يتم تحضير البرنامج التنفيذي 
الثاني 2020-2025، فحاليا احنا كنشتغلوا عليه باش نوجدوا البرنامج 
2022-2026، هاد البرنامج فيه هاد النقطة اللي شرتي لها مهمة جدا 
ديال مواكبة األطفال أو ملي كيبلغوا فوق 18 سنة، فحاليا طلقنا في 
إطار اإلستراتيجية الجديدة ما�سي باش نتظروا ما ننتظرو �سي البرنامج 
الحاضنات  هاد  اإلجتماعيات  بالحاضنات  يسمى  ما  حطينا  املقبل، 
اإلجتماعيات تيواكبوا األطفال في مؤسسات الرعاية اإلجتماعية اللي 
نجح في التمدرس هادي مزيان، اللي ما نجحش تيم�سي للتكوين املنهي 
وحتى اللي ما ينجحش تيم�سي للتكوين الحرفي في إطار واحد البرنامج 
اللي كيحدد واحد املشروع منهي. فيما يخص األطفال اللي هما أطفال 
في وضعية الشارع أو في وضعية التشرد، هاد السنة الوزارة عممات 
الوحدات املتنقلة للمساعدة اإلجتماعية فعدد من الجهات وإن شاء 
هللا في 2023 غنكملوا جميع الجهات بهاد الوحدات، وهناك مراكز كبيرة 
فعدد من الجهات اللي احنا واكبناها ماديا بواحد اإلمكانيات مهمة 
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جدا، وأيضا النقطة اللي بغيت نشير لها هو كان بعض البرامج متأ رة 
 ce.qu›on.apelle من البرنامج التنفيذي األول اللي تكلمت عليه بما فيها
.les، هاد  dispositifs. territoriaux. de. la. protection. de. l›enfance
املراكز ديال مواكبة الطفولة كانت  صها واحد املنظومة معلوماتية ما 
تنجزات، احنا دابا راه واقفين عليها باش يتم الرصد ديال األطفال منذ 
يعني وضعية الشارع إلى ادماجهم سواء في مراكز الرعاية اإلجتماعية 
اللي تكلمت عليها، أو في ما يسمى األسر املستقبلة اللي احنا هذا برنامج 
جديد كنشتغلوا عليه اللي غادي نتكلم عليه في املستقبل إن شاء هللا، 

وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيكل لةيبأنع الت:

كيبشر  ال�سي  هاد  ديالكم،  الجواب  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
بالخير. السيدة الوزيرة كل واحد فينا في مرحلة وصل ملدينة ما عندوش 
فيها عنوان، ما عندوش فيها عائلة، ما عندوش حضن، كيفاش كيكون 
شعورو؟ الغربة والخوف والتيه، احنا عشنا هاد ال�سي ربما اللحظة 
باليتيم،  بالك  فما  ولدينا  وعندنا  إمكانيات  وأصحاب  كبار  واحنا 
بالقاصر العاجز الضعيف الذي ال حضن وال حاضن له. السيدة الوزيرة 
سبق لي زرت دور الرعاية فوجدت أن سن 18 هو كابوس هو عنوان 
للتشرد، بنات صغار  ايفين يوصلوا ل 18 عام و يخرجوا وراء أسوار دار 
الرعاية، هاد الدار اللي كيعتبروها البيت ديالهم. اليوم السيدة الوزيرة 
الدولة  ركيزة  ألنه  اإلجتماعي  التماسك  بأهمية  نذكرك  نحتاجش  ما 
اإلجتماعية، ما نحتاجش نذكرك باملوجود من تطورات عرفتها دفاتر 
تحمالت دور الرعاية اإلجتماعية اللي  رج من منطق العمل اإلحساني 
الدرا�سي واإلدماج  والنجاح  التنشئة اإلجتماعية  ديال  إلى مؤسسات 
اإلجتماعي، وهنا دوركم كقطاع وزاري في أن تجدوا جسرا آمنا لهؤالء 
الشباب، وأنا على يقين السيدة الوزيرة في أنكم تتفقون معي بأنه غير 
مقبول أن نجد مغرب اليوم ساحاته وشوارعه وليله مفتوحا في وجه 
األطفال في الوقت اللي احنا كنحتاجو فيه لفتح دور الرعاية، وشكرا 

السيدة الوزيرة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةينجأىيتكأس:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

بلس دةيبلأزي9ة،

جميل جدا الجواب ديالكم يعني كاين فيه إجراءات وفيه واحد 
أنه  األمر  مؤسف  ديالكم،  الوزارة  عليها  كتشتغل  اللي  اإلستراتيجية 

اليوم واحد العدد ديال املدن ديالنا كتعاني ما�سي ما كنقولش فقط 
أن هادوك األطفال اللي كيعانيو ولكن مدن ديالنا كاملة كتعاني من 
األطفال املتشردين، احنا مقبلين على فصل الشتاء ما يمكنش اإلنسان 
السوي، إنسان عندو شوية ذرة من اإلنسانية أنه يقبل أنه يشوف أبناء 
وبنات مغاربة حرمهم هللا من عائالت ألسباب ال نعرفها وكيعرفوها هما 
وال حتى هما ما كيعرفوهاش، ولكن أطفال بناتنا وأوالدنا املتخلى عنهم 
في الشوارع ديال بالدنا، اليوم مؤسف أكثر أن هاد األطفال ملا كنتعاملو 
املقاربة  بواحد  يعني   approche ب  معاهم  فقط  كنتعاملو  معاهم 
ي كيكونو في الشوارع أو ال في les feux rouges وال كيكونو 

ّ
أمنية أنهم مل

كيشكلو مثال  طر نظرا للتجمعات ديالهم في بعض األماكن واملساكن 
اللي مهجورة وال في بعض الشوارع وال كيعرقلو السير كنجيو كنجيو يعني 

كنجمعوهم في stafette ما كاينش حتى...

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي آ ر؟ السيدة 
النائبة راه ساال الوقت، هل هناك من إذن الرد للسيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

أشكرك جزيل الشكر السيدتين النائبتين املحترمتين على األسئلة 
التي  جدا  الصعبة  الوضعية  هاد  على  التأكيد  على  و اصة  ديالكم 
يعيشها األطفال في وضعية الشارع، ولهذا أنا كنتافق معاكم تماما وكأم 
أنا تنقولها دائما ال يمكنني أن أرى طفال في الشارع وأنا يعني بال ما تقولها 
لي  ديت واحد العهد على نف�سي أنني غادي نشتغل على هاد املشكل 
ديال أطفال الشارع باش، إن شاء هللا، تنتمناو في 2023 نقصو من 
هاد املشكل هذا بواحد الطريقة يعني بواحد الشكل مهم جدا، ولهذا 
احنا تنشتغلو على: أوال كيما قلت ليك تفعيل املنظومة املعلوماتية، 
.la يعني التتبع  traçabilité ألن املنظومة املعلومات هي اللي غتعطينا
ديال هداك الطفل من الوضعية ديال الشارع واش د ل للوحدة ديال 
حماية الطفولة؟ واش د ل للمركز؟ واش رجع أو ال عالش ما غاديش 

يرجع؟ فإذن كنشتغلو أوال على هاد املنظومة؛

مع  الوطني  التعاون  بأن  وتنقولكم  الشتاء  ديال  املساءلة  -وثانيا 
وزارة الدا لية كيشتغلو على الحملة ديال الشتاء اللي كيواكبو فيها هاد 
األطفال، ولكن هذا ال يكفي، ال يكفي ألن احنا الهدف ديالنا باش هاد 

األطفال ما يبقاوش ...

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، وسؤال حول شروط حصول دور 
األمومة على التر يص للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار.
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بلنائبةيبلس دةيح اةيومنجأح:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

مساطر  لتبسيط  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  شروط،  عن 
الحصول على ترا يص فتح دور األمومة ومالءمة القوانين و صوصيات 

املناطق القروية النائية نسائلكم السيدة الوزيرة؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

فعال هو دور األمومة باش نشرح لكم يعني جاو من واحد املبادرة 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتنسيق مع مع وزارة الصحة وكان 
كيتم الخلق ديالهم بالقرب من املراكز الصحية لتسهيل عملية الوالدة 
بالنسبة لألمهات في املناطق الجبلية وفي املناطق القروية النائية، واحنا 
وهي بينات واحد التجربة بينات على الدور األسا�سي اللي كتلعبو هاد 
الدور ولكن في األول ما كانوش يعني معروفين واش هما دور عندهم 
طابع إجتماعي أو طابع إجتماعي صحي، حاليا هاد الدور ما فيهمش يعني 
عمليات يعني تابعة لوزارة الصحة، فلهذا د لناهم في إطار القانون 
14.05 اللي حاليا احنا ر صنا 15 دار ديال األمومة وفي السنة املقبلة 
غادي نعطيو واحد األولوية كبيرة ألن  ص دفتر التحمالت ما كاينش 
اللي  النصوص  القانون  إطار  في  فلهذا  التحمالت محدد،  حاليا دفتر 
غادي تخرج ديال 65.15 غادي نخصصو واحد الدفتر تحمالت لدور 

األمومة باش يتم تقنين ديال هاد الدور، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة ، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيح اةيومنجأح:

شكرا، التوضيحات اللي قدمت بالفعل، فدور األمومة هي كتندرج 
ضمن مؤسسات الرعاية اإلجتماعية واللي كيأطرها القانون 14.05، 
مجموعة  واحد  كيشترط  أنه  هو  كنهضرو  عالش  هو  القانون  هاد 
الشروط واملعايير اللي هي صعب أو نقول مستحيل أننا نلقاوها في العالم 
القروي، حيث كتواجد هاد دور األمومة بكثرة، فدار األمومة اللي هي 
واحد الفضاء مخصص الستقبال النساء الحوامل اللي كيسهل تحسين 
ولوج النساء الحوامل للخدمات الصحية، وكيساهم في تقليص من 
النسب ديال الوفيات ديال النساء الحوامل، وكيما قلت كتواجد في 

املناطق القروية اللي كيصعب معها أننا نلقاو فيها مساعدة إجتماعية 
أو أننا نلقاو مدير باملواصفات ديال اإلجازة في علم اإلجتماع أو ال علم 
النفس أو ال أننا نلقاو واحد طبا ة بواحد دبلوم، فما يمكنش نعطيك 
مثال، السيدة الوزيرة، املنطقة اللي كنتمي لها إقليم ميدلت، منطقة 
إملشيل اللي هي منطقة جبلية واللي هي كتعرف واحد الظاهرة ديال 
وفيات النساء الحوامل نظرا ملجموعة ديال العوامل أهمها البعد ديال 
املستشفى اإلقليمي بواحد 220 كيلومتر، فيها دار األمومة ما حصالتش 
على التر يص رغم يعني املجهودات الكبيرة اللي كتبدلها واألثرا اللي 
يعني قدمتوا  الل، يعني، هاد السنتين هذا فاش تفتحات، لصالح ، 
يعني، هاد النساء فهاد املطلب هو أننا كنتمناو أن، يعني، العالم القروي 
تراعيو ليه ما�سي نفس القوانين اللي كنخدموها في املدينة هي غادي 
تنطبق على العالم القروي، فالشروط ديال الفتح وهاد الفتح هذا اللي 
هو بيه كيتخاذ املنحة ديال التعاون الوطني، وديك املنحة اللي كيما 
كتعرفوا، السيدة الوزيرة، يالاله كتكفي للمستخدمين األجور الهزيلة 
اللي كيكونوا  دامين فهاد مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، فكنتمناو 
أن هاد ال�سي كلو يتخاد بعين االعتبار ويتم تبسيط، يعني، وفق دفتر 
التحمالت الجديد اللي قلتي أن تكون  صوصية لهاد املناطق هادي، 

وشكرا لك.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب في إطار 267، 
رد السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

ربما  كتكون  اللي  الشروط  بعض  هناك  أن  معكم  تنتفق  أنا  هو 
صعيبة على املجال القروي، ولكن  اص نعرفو بأن دفتر التحمالت 
وهاد الشروط هي كلها لحماية املرتفقين وحماية املستفيدين، لكن أنا 
تنقول لك بأنه في إطار تأهيل مراكز الحماية اإلجتماعية واملراكز الخاصة 
بالنساء في وضعية صعبة هاد السنة تم كما قلت ليكم رصد 200 مليون 
درهم للتأهيل ديالها، السنة املقبلة، إن شاء هللا، غادي نشتغلو على 
ألف مركز في جميع جهات اململكة، فغادي نعطيو األولوية لهاد املراكز 
هذه اللي تكلمتي عليها با�سي يكون، احنا مستعدين نواكبوهم، يعني ما 
يمكنش ما نعطيوهمش الر صة ما يمكنش نعطيهم الر صة بال ما 
يستوفى الشروط، ولكن مستعدين نواكبوهم باش يكون يحصلوا على، 
يعني، الشروط الضرورية للفتح، وأنا، يعني، تنواعدك غادي نشوف 
احنا  لهذا  بوحدها  حالة  حالة  نتكلم  نبغيش  ما  ولكن  الحالة،  هاد 
أيضا في إطار برنامج ديال العاملين اإلجتماعيين اللي غادي يخرج هاد 
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السنة اإلعتماد ديالو ما غنبقاوش نحتاجو للشهادات  اص الناس اللي 
عندهم  برة كيدوزوا من املسطرة ديال االعتماد، وكيقدرو يحصلوا 
على واحد اإلطار ديال مساعدة اجتماعية في إطار العمل اإلجتماعي اللي 

ممكن واحد السيدة اللي حاليا كاينة..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، وننتقل إلى السؤال 16 حول دعم التعاونيات 
النواب  والسادة  للسيدات  للمملكة  الجنوبية  الجهات  في  النسائية 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بلس ديبلنائبيمحمديصبالي:

التعاونيات  لدعم  وزارتكن  استراتيجية  عن  الوزيرة،  السيدة 
النسائية بالجهات الجنوبية؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال كتعرفو األهمية الكبرى التي يوليها 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا لألقاليم الجنوبية 
والتي نوليها لها جميعا كحكومة وشعب، فنحن نضع أقاليمنا الجنوبية، 
يعني، في قلوبنا وفي صلب النموذج التنموي للمملكة، ولهذا فيما يخص 
مواكبة النساء في وضعية صعبة فهاد األقاليم أنتما شفتوا بأنني ملا 
الدا لة  من  بديت  اململكة  جهات  جميع  في  املشاورات  يعني  بديت 
والعيون وكلميم ومشيت يعني عاد طلعت للمناطق الشمالية، وكان 
اإلطالق ديال البرنامج ديال التمكين والريادة من جهة الدا لة اللي 
حاليا الحمد هلل مسجلة أكثر من 3 آالف إمرأة و كاينة املواكبة ديالها، 
وهاد البرنامج كما كتعرفوا فيه 36 ألف إمرأة في جميع جهات اململكة 
بما فيها طبعا األقاليم الجنوبية، ونبغي أيضا نأكد على أن هاد السنة 
كان تهيئة وتأهيل الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء، هاد السنة 
كنا ملتازمين بواحد 44 مراكز اللي ما كانش واجد وفعلناه والتزمنا بأكثر 
بمراكز في كل عمالة وإقليم بحيث هاد السنة كنت بغيت نوصل ل 82 
وحاليا التعاون الوطني تيقولي راه احنا وصلنا ألكثر من 86 مركز في 
جميع جهات اململكة، يعني كان واحد النجاح كبير ورفعنا أيضا امليزانية 
ديال هاد الدعم لهاد املراكز اللي كتكلف بالنساء في وضعية صعبة في 
جميع الجهات و اصة في الجهات األقاليم الجنوبية اللي الدعم طلع 

من 120 ألف إلى 200 ألف درهم.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديصبالي:

بلس دةيبلأزي9ةيبملحترمة،

اإلجتماعية،  التنمية  وكالة  الجنوب،  وكالة  الوطنية،  املبادرة 
هاد كثرة الصناديق وكثرة املتد لين معها ضاعت حقوق املواطنات 
واملواطنين، معها ضاعت حقوق وآمال النساء والتعاونيات النسائية 
السيدة الوزيرة املحترمة، العديد من البرامج حظ إقليم كلميم مثال منها 
هو السماع فقط تسمع عنها وال ترى شيئا في الواقع السيدة الوزيرة، 
العديد من البرامج أنشئت وحدة للكسكس بجماعة القصابي وأ رى 
بجماعة تاكانت، أنشئت البنايات ولكن لحد الساعة بدون تجهيزات 
لحد الساعة لم تستفيد النسوة بتلك الجماعات من هاد البنايات التي 
أصبحت ارن عرضة لإلهتالك ولإلهتراء، إذن هذا إهدار للمال العام، 

البد من إيالء وإلتفاتة  اصة لهذه الجهات الجنوبية.

إلى  تضطر  للمقرات  تفتقر  القروي  بالعالم  النسائية  التعاونيات 
كراء محالت بسيطة إلى كراجات أحيانا ومع ذلك يفرد عليهن من أجل 
الشهادة،  تلك  والحصول على   onssaأن يخضعن ل املنتوج  تسويق 
كيف يمكن لجماعة بسيطة و لتعاونية بسيطة بمحدودية اإلمكانيات 
نصوص  نضع  ونحن  لذلك  هاد شروط؟  تحقق  أن  أيضا  بهزالتها  و 
الحالة اإلجتماعية والوضعية  اعتبار  بعين  نأ ذ  أن  يتعين  تشريعية 
للمادية لألشخاص املعنيين بذلك، لذلك نقول لكم على أن تشجيع 
التعاونيات بالجهات الجنوبية الثالث من أجل املشاركة في التظاهرات 
الوطنية والدولية يقت�سي منكم بذل املزيد من الجهود لأل ذ بيد هذه 
التعاونيات، وكذلك البد من  لق مراكز لدعم وتمكين املرأة اقتصاديا 
حتى يتسنى لها بالفعل أن تصل للمكانة التي نريد لها ويريد لها صاحب 

الجاللة نصره هللا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

السيد النائب املحترم هل هناك من تعقيب إضافي في إطار 267؟ 
عندكم مازال لكم الوقت؟ تفضلي بينما نشوف الوقت، تفضل.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

مابقاش عندكم الوقت عندكم فريق اإلستقالل، إذن رد السيدة 
الوزيرة، السيدة الوزيرة حتى هي ماعندهاش رد. السؤال 17 سؤال عن 
مواكبة النساء في وضعية هشاشة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةي ديجةيبأت9ن:

شك9بيبلس ديبل9ئيسة،

املجتمع  دا ل  مكانتها  وتعزيز  املرأة  تكريم  إن  الوزيرة،  السيدة 
يسائل السياسة القطاعية عن برنامج العمل للنهوض بيعني املرأة في 

وضعية هشاشة؟ شكرا.
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بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

الشكر السيدة النائبة، جاوب السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، في تتم ما قلته ارن هناك يعني في إطار 
للتمكين  »جسور«  برنامج  إطالق  تم  للوزارة  الجديدة  اإلستراتيجية 
والريادة في جميع جهات اململكة، وهو يستهدف بالخصوص النساء في 
وضعية هشاشة، وكما قلت لكم جميع الجهات تم إطالق هذا البرنامج 
فيها، وحاليا نحن في تتبع في إطار اإللتقائية تماما كما قال السيد النائب 
املحترم، كان هناك، مع األسف، ضعف اإللتقائية بين املؤسسات اللي 
كتشتغل على هاد املسألة ديال إدماج األشخاص في وضعية هشاشة، 
جميع  بين  ما  اإللتقائية  على  اشتغلت  الحكومة  يعني،  إطار،  ففي 
القطاعات وما بين املؤسسات العمومية فيما يخص وزارة التضامن 
واإلدماج اإلجتماعي واألسرة، اشتغلنا على اإللتقائية ما بين أوال التعاون 
الوطني ووكالة التنمية اإلجتماعية بحيث التعاون الوطني عندو القرب 
وعندو امليدان والتكوين والتأهيل ديال األشخاص في وضعية هشاشة 
وكتجي وكالة التنمية اإلجتماعية باش كتدير التكوين عبر املنصات عن 
بعد في أو حضوريا في مراكز التعاون الوطني وأيضا وقعنا اتفاقية ديال 
الشراكة مع املبادرة الوطنية للتنمية اإلجتماعية، عفوا املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، اللي هذا التكوينات ديال هاد النساء غادة تستفد 
أيضا من الدعم ديال املبادرة، إذن كتشوفوا بأن هناك التقائية، وهناك 
أيضا تواصل حاليا مع وكالة الجنوب باش نكمل على السؤال ار ر اللي 
فيه واحد الدعم لتأهيل املراكز للنساء اللي عندها تعاونيات، فأكثر 
من تنقول لكم 3000 إمرأة، يعني، بمعدل تقريبا واحد 300 تعاونية 
في كل جهة من جهات اململكة اللي وزارة التضامن بشراكة مع الجهات 

والواليات كتشتغل على..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةي ديجةيبأت9ن:

السيدة الوزيرة، أعتز، يعني، بما وصلت إليه بالدنا في مجال، يعني، 
حماية املرأة ونثمن جهود وزارتكم في هذا املجال، في الحقيقة املجال، 
يعني، أو املوضوع يتطلب تعبئة حقيقية مجتمعية مختلف الشركاء 
عن  سأتحدث  لي،  بالنسبة  الوزيرة  السيدة  الحكومة.  فقط  وليس 
برنامج تمكين االقتصادي بجهة الدا لة واد الذهب هذا ال األ ير الذي 
تعلقت به آمال نساء هذه الجهة وأقبلن عليه بكل حماس، إال أنهن 
تفاجأن بالتأ ير الحاصل في تنزيله، مما يجعلنا دائما موضوع تساؤل 

عن هذا البرنامج بما يقت�سي ذلك من تواصل مستمر من أجل تنوير 
الساكنة بكل ما يرتبط بهذا املوضوع من مستجدات في إطار متطلبات 
التتبع ومواكبة هذا البرنامج الطموح، وكذا أيضا، يعني، نلتمس منكم، 
يعني، أو نرجو الرفع من عدد املستفيدات من هذا البرنامج بالنظر إلى 
ارتفاع معدل البطالة في، يعني، الجهات الجنوبية  اصة بين صفوف 
النساء، وفي هذا السياق دائما أدعوكم السيدة الوزيرة بكل ما يرتبط 
بهذا املوضوع إلى تعزيز املجهودات الكفيلة بتوفير الدعم املادي والنف�سي 
يعني،  و اصة،  واألرامل،  إعاقة  وضعية  في  والنساء  املطلقات  لفئة 

النساء الحاضنات لألطفال، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ رد السيدة 
الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

إذن غير فيما يخص الشق املتعلق بالنساء األرامل أو برنامج دعم 
اللي فات عدد املستفيدات منو 126 ألف..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

تعزيز  18 سؤال حول  السؤال  لي، شكرا،  اسمح  الوقت،  انتهى 
إستراتيجية القطب اإلجتماعي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيبلسعدي:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

بلس دةيبلأزي9ةيبملحترمة،

كتعرفوا بأن تعزيز ركائز الدولة اإلجتماعية هو املحور ديال البرنامج 
الحكومي فكنسائلوكم، السيدة الوزيرة، عن إستراتيجية التي تعتزمون، 
إستراتيجية تعزيز، يعني، تعزيز القطب اإلجتماعي هي كيفاش غتفاعلوا 

مع املالحظات اللي اعطاها املجلس األعلى للحسابات.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيجزياليبلس دةيبل9ئيسة،

السيدة النائب املحترم، فعال  دينا بواحد الجدية بالغة التوصيات 
ديال املجلس األعلى للحسابات وكنبغي نغتنمها فرصة باش نشكر أيضا 
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اللجنة املوقرة ديال هاد املجلس املوقر، مجلس النواب وعلى رأسها 
السيدة الرئيسة لجنة متابعة املالية التدقيق في املالية العمومية اللي 
38 توصية،  37 توصية من أصل  واكبتنا وتمكننا حاليا من تفعيل 
اللي كانت فيها أيضا تحضير واحد اإلستراتيجية واحنا قمنا بتحضير 
اإلستراتيجية اللي عندها حاليا 3 ديال الدعائم: الدعامة األولى أو الركيزة 
األولى هي تأهيل القطب اإلجتماعي برمته، تأهيل البنية التحتية، تأهيل 

األطر وتأهيل الجمعيات.

املحور الثاني يهم النساء والريادة والتمكين بالنسبة للنساء، ألن 
كتعرفوا باللي النساء في بالدنا  صهم املواكبة باش يوصلوا على األقل 

ل %30 في النشاط اإلقتصادي.

األسرة،  يهم  الذي  املحور  وهو  أسا�سي جدا  وهو  الثالث  واملحور 
األسرة كوسط داعم للحقوق، كوسط داعم للرابط اإلجتماعي وكوسط 

داعم ملقاربة التنمية املستدامة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديلحسنيبلسعدي:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة أوال البد ما نحييوك على النفس اإليجابي 
اللي تفعلتي فيه مع أعضاء لجنة مراقبة املالية، وكانت بواحد املنهجية 
اللي فيها اإلنصات وفيها السعي نحو تفعيل مجموعة من التوصيات اللي 
جابتها اللجنة، واللي كتنصب كلها في إطار يعني تعزيز الحكامة دا ل 
هاد املجال اإلجتماعي اللي هو كما قلنا اللي كتراهن عليه اليوم بالدنا 

وكتراهن عليه الحكومة.

السيدة الوزيرة املحترمة، اليوم القطاع ديالكم عندو واحد الدور 
كبير باش أننا غدا نوقفوا قدام املغاربة بوجهنا أحمر ونقولوا راه استطعنا 
أننا نوفيوا بهاد الشعار الكبير ديال تعزيز ركائز الدولة اإلجتماعية، ولكن 
هاد ال�سي ما يمكن يدار إال بمزيد من اإلنصات، إال بالحوار، باإلستماع، 
بالتفاعل مع مجموعة من هاد املالحظات اللي جات يعني في التقرير ديال 
املجلس األعلى للحسابات، لهيكلة هاد املؤسسات اللي  صها تلعب 
األدوار ديالها الحقيقية، التعاون الوطني  اص يرجع لها داك البريق اللي 
كان عندها وتلعب األدوار ديالها، وكالة التنمية اإلجتماعية  صها تلعب 
األدوار ديالها الجديدة في إطار هاد اإلستراتيجية، ألن السيدة الوزيرة 
املغاربة ملوا من الهضرة، من الوعود، من البرامج، هاد الوزارة اللي 
أنت فيها لألسف الشديد 10 سنين وهي كتبيع الكالم املعسول واألحالم 
الوهمية للمغاربة، ولو كانت كتعطى جائزة نوبل فهاد بيع األوهام لو 
كان  داوها الوزراء اللي قبل منك فهاد القطاع فهاديك 10 سنين اللي 
دازت، لذلك األمل معقود عليكم أنكم ترجعوا الثقة للمغاربة في هاد 
الجانب اإلجتماعي، وأنكم إن شاء هللا تكونوا نموذج، شكرا السيدة 

الوزيرة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب في إطار التعقيب 
اإلضافي؟ إذن ننتقل إلى رد السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

السيد النائب املحترم، في إطار فالهدف هو كما قلت هو إرجاع الثقة 
في املؤسسات وإرجاع الثقة في املؤسسات التي.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

السيدة  راه  النائبة  السيدة  الخير  يعطيك  النائبة هللا  السيدة  آ 
الوزيرة زعما كتجاوب، ياهلل تفضلي.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

فإذن كما قلت اإلهتمام ديالنا الكبير هو إرجاع الثقة في املؤسسات 
اإلجتماعية وفي جودة الخدمات وهذا هو الهدف اللي كنشتغلوا عليه، 
و اصة اإللتقائية بين مكونات القطب، وشرتوا للتعاون الوطني اللي 
تم تعزيز التموقع ديالوا كواحد الذراع ميداني بامتياز اللي شفناه واقف 
فكوفيد، شفناه واقف في الحرائق، شفناه واقف دائما فين ما كتكون 
يعني حاالت صعبة جدا ويجب التد ل السريع كيكون التعاون الوطني 
هو أول من يتد ل، وتأتي وكالة التنمية اإلجتماعية في تموقعها الجديد 
 اصة كآلية للهندسة اإلجتماعية للتكوين عن بعد، فالنموذج التنموي 
كيتكلم على اإلستثمار في العنصر البشري، كيفاش غادي نستثمروا 
فهاد املاليين إيال ما كانش التكوين ديالها، وطبعا التكوين ديالها السهل 
غيكون عن طريق املنصات، عن طريق تكوين سهل وولوج للجميع وهاد 
ال�سي اللي غادي تكون لنا إن شاء هللا فرصة قادمة باش نقدموا لكم 

بطريقة يعني أوضح اإلستراتيجية الجديدة، وشكرا لكم.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال 19 حول هيكلة مؤسسة التعاون 
الوطني للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبةيبلس دةيلط فةيلبل ج:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

بطبيعة الحال ما يمكناش نتكلموا على الحكومة اإلجتماعية بال ما 
نتكلموا على مؤسسة التعاون الوطني، هاد املؤسسة اللي تم اإلحداث 
ديالها وتعطاوا لها أهداف إجتماعية نبيلة، ولكن مع األسف عرفت 
سنوات من الجمود لدرجة أنها إرتفعت بعض األصوات كتطالب ما 
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هي الجدوى من هذه املؤسسة؟ ومشات إلى أبعد حد طلبت بحل هذه 
سنة  ديال  للحسابات  األعلى  املجلس  تقرير  كذلك  هناك  املؤسسة. 
2020 اللي وقف على مجموعة من النقائص اللي كتعاني منها اللي كانت 
كتعاني مع هذه املؤسسة، بطبيعة الحال احنا ما يمكنا إال أن نشجعوا 
ونحييوا السيدة الوزيرة ألن منذ التعيين ديالها هادي سنة اتخذات 
مجموعة من القرارات ومن اإلجراءات اللي عطاتنا أمل في إعادة أحياء 
هذه املؤسسة، وبالتالي السيدة الوزيرة نطالبكم ونتساءل عن ما هي 
الهيكلة الجديدة التي تعتزمون اتخاذها تماشيا مع اإلستراتيجية ديال 

الوزارة ديالكم؟ وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شكرا جزيال السيدة النائبة، ومرة أ رى يعني تنتوجه لكم بالشكر 
على املواكبة ديالكم عبر لجنة متابعة الحسابات العامة أو املالية العامة 
عفوا اللي تمكنا فيها كما قلت بتنزيل في الفترة اللي واكبتون فيها فهاد 5 
أشهر، أننا بتنزيل ديال 37 توصية من أصل 38 ديال املجلس األعلى، 
وهاديك 38 هي  اصة باألشخاص اللي عندهم إعاقة ذهنية اللي ربما 
فيها جانب ديال وزارة الصحة والحماية اإلجتماعية، لكن باش نرجع 
لتموقع أو الهيكلة ديال التعاون الوطني، هو فعال في إطار اإلستراتيجية 
الجديدة ديال الوزارة تم إعادة النظر في الهيكلة ديال التعاون الوطني 
حتى يتمكن من اإلستجابة مع اإلستراتيجية الجديدة  اصة فيما يخص 
اعتماد الرقمنة، هندسة إجتماعية جديدة، التكوين ديال األطر، األطر 
ديال التعاون الوطني التكوين ديالهم، احنا بدينا في التكوين ديالهم فيما 
يخص أرقمنة وفيما يخص مقاربة الجودة، فهاد الهيكلة الجديدة تم 
وضعها وهي حاليا في إطار يعني النقاش ما بين التعاون الوطني ووزارة 
التضامن ووزارة املالية حتى يتم اعتمادها، ولكن أؤكد لك سيدتي النائبة 
املحترمة أن التعاون الوطني انخرط وبدا كيشتغل وبدينا كنشتغلوا 
إلعادة اإلشعاع والدور الرئي�سي للتعاون الوطني، اللي كان عندو إبان 
يعني إحداثه من طرف املغفور له املرحوم محمد الخامس رحمه هللا، 
ديالو سمو  اإلبنة  أنه عين  بحيث  كانت عندو  اللي  الكبرى  واألهمية 
األميرة املرحومة اللة عائشة يعني رئيسة على هاد املؤسسة العريقة. 
فنحن نعرف أن على عاتقنا واحد الثقل ثقافي وحضاري وإجتماعي مهم 
جدا، ونحن نعمل جاهدين باش إلعادة كما قلت لكم اإلشعاع والدور 

األسا�سي للتعاون الوطني، وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة .

بلنائبةيبلس دةيلط فةيلبل ج:

شكرا السيدة الوزيرة على هاد التوضيحات، بدوري ما تفوتنيش 
الفرصة باش نشكركم ونشكر الوزارة من  اللكم على التجاوب ديالها 
مع توصيات لجنة مراقبة املالية العامة، فبالفعل فمن أصل 38 توصية 
طلبات  على  انفتاحكم  عرفنا  الوزيرة  السيدة  وهنايا   ،37 قبول  تم 
السيدات والسادة النواب، وبالتالي بخصوص التوصية التي قررتم على 
أنها ال تد ل في ا تصاص مؤسسة التعاون الوطني واملتعلقة باملر�سى 
املصابين بأمراض نفسية أو ال عقلية، فبهاد الخصوص نطالبكم السيدة 
الوزيرة باش تكونوا أنتم هما الصوت اللي يدافع على هاد الفئة دا ل 

الحكومة، وشكرا مرة أ رى.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل.

ببلنائبيبلس دييأنسيشيري:

املجهودات  كنثمن  بدوري  أوال  شكرا،  الوزيرة،  السيدة  تنميرت 
اليوم  هادي،  الوزارة  فهاد  الروح  رجعتوا  الحقيقة  في  اللي  الجبارة 
كنحسوا فعال بأن الحكومة كتهتم بالجانب اإلجتماعي وكتهتم باملواطن 
املغربي. املؤسسة ديال التعاون الوطني عندها واحد الدور كبير واحد 
الدور اللي هو إحساني، واحد الدوراللي هو إنساني، لكن اليوم ملي 
في  كتمركز  الوطني  التعاون  ديال  املؤسسات  معظم  بأن  كنشوفوا 
املدينة، كنتسائلوا كيفاش الناس اللي في العالم القروي أنهم ممكن 
يولجوا لهاد املؤسسات. وباملناسبة كنطلب منكم السيدة الوزيرة أنكم 
ترفعوا من الدعم لهاد املؤسسات هادي، وتخلقوا واحد برامج أ رى 
اللي تشرك مجموعة من الشرائح ديال املجتمع  اصة الشباب فيهم 
اللي في وضعية اجتماعية صعبة، وكذلك أنه كاينين طاقات اللي دوزوا 
الناس هادو  الوطني وعندهم تجربة كبيرة، هاد  التعاون  في  سنوات 
 صنا نحافظوا عليهم وما نخليهمش مشردين ونعطيوهم قيمة ونثمنو 
العنصر البشري وكونوا على يقين بأن املسار ديالكم، إن شاء هللا، يشد 

الطريق ديالو الصحيحة..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيجزياليبلس دةيبل9ئيسة،

السيد النائب املحترم، هو فعال، يعني، التموقع الجديد ديال التعاون 
الوطني غادي يسمح لنا كما قلنا باش نواكبو هاد الورش ديال ديال 
الدولة اإلجتماعية وتعزيز ركائز الدولة اإلجتماعية، فيما يخص امليزانية 
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وانتم تكلمتوا على واحد الجانب حساس جدا ومهم جدا، ففعال احنا 
يعني حطينا في امليزانية الجديدة ديال واحد رفع ميزانية التعاون الوطني 
حتى نتمكن من تأهيل املراكز ومن تأهيل األطر وتكلمتو على األطر ديال 
التعاون الوطني اللي احنا كنشتغلو أيضا على النظام األسا�سي ديال 
هاد املؤسسة، ألن فعال هاد األطر كتخرج في واحد الظروف اقتصادية 
وإجتماعية صعبة، وال يمكن أن نقبل ذلك، فلهذا احنا كنشتغلوا على 
هاد النقطة أيضا وفي انتظار ذلك فقمنا بالتواصل مع عدد من عبر 
مديرية التعاون الوطني التنسيقية أو املنسقين واملندوبين ديال التعاون 

الوطني اللي كنشير أنهم ما كيتواجدوش غير..

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، والسؤال ما قبل األ ير عن مآل مشروع 
مغرب إدماج للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي 

للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة .

بلنائبةيبلس دةيسح9يوبدوح:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

إلى  اإلدماج  مغرب  مشروع  يهدف  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
إرساء منظومة عمومية للتضامن االجتماعي من  الل إحداث آلية 
مؤسساتية لقيادة مندمجة ومتناسقة وفعالية ونجاعة لبرامج شبكات 
العمل اإلجتماعي ومؤسسات الرعاية اإلجتماعية، نسائلكم ، السيدة 

الوزيرة املحترمة، عن مآل مشروع مغرب اإلدماج؟

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلي السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، فيما يخص مغرب اإلدماج، كما 
تعلمون هو جاء من التوصيات اللي جات في النموذج التنموي الجديد، 
وانتم كتعرفوا أننا في اإلستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن اإلذماج 
اإلجتماعي واألسرة اعتمدنا النموذج التنموي الجديد في صلب املقاربة 
اللي  رجنا بها لبلورة اإلستراتيجية الجديدة، وهاد ارلية اللي جات 
في املخرجات ديال النموذج التنموي الجديد هي آلية لتسهيل تدبير 
وتجويد حكامة املؤسسات العمومية اإلجتماعية أو اللي كتوفر  دمات 
إجتماعية، ففي هاد اإلطار قمنا بدراسة وإعادة تموقع كما قلت وسبق 
اشرت لو مؤسسة التعاون الوطني ومؤسسة وكالة التنمية االجتماعية، 
.le، يعني، في واحد اإلندماج  tendem بحيث حاليا كيشتغلو في واحد
في ما بينهم بحيث أن كما قلت التعاون الوطني، يعني، عززنا الدور 

ديالو في املقاربة امليدانية وفي التد ل امليداني السريع وفي املساعدة 
اإلجتماعية، وكالة التنمية اإلجتماعية كتجي باش تشتغل على تثمين 
الرأسمال البشري واالستثمار في الرأسمال البشري عبر التكوينات اللي 

تكلمت عليها في األجوبة السابقة، وشكرا لكم.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيسح9يوبدوح:

بأننا  لك  ونؤكد  جوابك،  على  املحترمة  الوزيرة  السيدة  أشكرك 

جد مقتنعين بوجاهة مشروع مغرب اإلدماج وانسجامه مع طموحات 

البرنامج التنموي الجديد، لذا نسعى جميعا على إحقاقه وتنزيله إلى 

وتكريس  والكرامة  اإلنصاف  مرامي  إليه من  يهدف  ملا  الواقع،  أرض 

مؤسساتنا  في  الثقة  منسوب  وتقوية  للوطن  اإلنتماء  إحساس  عمق 

الدستورية وسيادة الدولة اإلجتماعية، لذا السيدة الوزيرة املحترمة، 

سعينا في فريقنا في طرح هاد السؤال من أجل تعزيز فضيلة التواصل 

وتمكين املواطن من حقه في املعلومة  اصة فيما يتعلق بوتيرة إنجاز 

العائلية أو رصد  هذا املشروع، إن على مستوى تعميم التعويضات 

الحد األدنى من الد ل يضمن العيش الكريم، وتشجيع الجودة ودعم 

الحكامة  ملنظومة  جدري  إصالح  وكذا  األداء  على  والتحفيز  اإلبتكار 

العمومية للتضامن اإلجتماعي وتعزيز استقرار مصادر التمويل برامج 

شكرا  املستفيدين،  استهداف  وتحسين  اإلجتماعي  التأمين  وشبكات 

السيدة الوزيرة.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب في إطار املادة 267، إذن 
رد السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

تنبغي نأكد في إطار الفكرة األساسية اللي جاء بها مغرب اإلدماج واللي 
هي اإللتقائيات، تكلمت على اإللتقائية ما بين التعاون الوطني ووكالة 
ديال  الحدود  في  كتحدش  ما  اإللتقائية  ولكن  اإلجتماعية،  التنمية 
القطب اإلجتماعي، بل هي تسير إلى ما أبعد من ذلك،  اصة املؤسسات 
األ رى، فلهذا قمنا بعقد شراكات مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
باش تكون هناك واحد اإلستمرارية في العمل ديال اإلدماج اإلجتماعي، 
تكلمنا على التأهيل اإلجتماعي اللي هو التأهيل ديال فئات في وضعية 
صعبة باش تصبح قادرة على أن تشارك في الشأن اإلجتماعي وأن تكون..
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بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

املقتضيات  مراجعة  عن  األ ير  والسؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
القانونية للقيام بعمليات اإلجهاض للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق اإلشتراكي، فلتتفضل السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيلط فةيبلش9يف:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

ملراجعة  املتخذة  اإلجراءات  عن  أسائلكم  الوزيرة،  السيدة 
املقتضيات القانونية الجاري بها العمل اليوم من أجل توفير الشروط 

الصحية، ونعاودها، الصحية للقيام بعمليات اإلجهاض وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

شك9بيبلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

مقاربة  هناك  أوال  هو  املوضوع،  هاد  يخص  فيما  نقولكم  نبغي 
إجتماعية ومقاربة قانونية، فاملقاربة اإلجتماعية والصحية فيما يخص 
هاد الجانب احنا قمنا، في إطار اإلستراتيجية الجديدة ديال السياسة 
ملواكبة  برامج  هناك  تكون  باش  عليها،  كنشتغلوا  احنا  اللي  األسرية 
األسر، بحيث يكون هناك تحسيس حول أوال: املساواة بين الجنسين، 
حقوق املرأة وأيضا محاربة الصور النمطية دا ل املجتمع اللي كتأدي 
أيضا  اإلجتماعية،  املقاربة  فهاد  النساء،  على  اإلعتداء  من  للعدد 
تحسيس حول الصحة واملقاربة الصحية في املدارس، دا ل الجامعات، 
فعدد من األوساط، هادي املقاربة إال بغينا نقولوا اإلجتماعية. كتجي 
األهمية  واحد  كتولي  فالحكومة  اإلطار،  هاد  وفي  القانونية،  املقاربة 
كبرى للموضوع ديال اإلجهاض، ويتم يعني معالجته في إطار املقاربة 
التشريعية الجديدة ذات الصلة،  اصة فيما يخص القانون الجنائي 

وشكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيلط فةيبلش9يف:

السيدة الوزيرة، ما يمكن ليناش نغمضوا عنينا عن األحداث التي 
تقع في مجتمعنا والذي يعرف العديد من األحداث املأساوية، والتي 
كان آ رها فاجعة الطفلة مريم 14 سنة -هللا يرحمها- بعد تعرضها 

السيدة  مسؤولياتكم  سري.  إجهاض  لعملية  وإجراءها  لالغتصاب 
الوزيرة، توفير الحماية لهاد النساء وتوفير الصحة الجسدية والنفسية 
الفريق  قانون  مقترح  مع  تتفاعل  لم  الحكومة  لألسف،  للضحاية. 
اإلشتراكي الذي اللي قدموا في هاد اإلتجاه، مسؤوليتكم السيدة الوزيرة 

هو التضامن مع الضحايا باألفعال ما�سي بالكالم.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل مزالكم 
30 ثانية.

بلنائبةيبلس دةيهنديبنانييبل9طل:

الفريق  مع  متفقين  املبدأ  ناحية  من  احنا  الوزيرة،  السيدة 
اإلشتراكي، ولكن راه  طاب صاحب الجاللة ديال العرش كان حاسم 
وواضح، صراحة هاد النقاش كان من املفروض أننا نكونوا تجاوزناه، 
عالش؟ ألن في 2015 عّين جاللة امللك واحد اللجنة اللي كانت فيها كافة 
التخصصات الطبية والقانونية والشرعية، هاد اللجنة اللي  رجات 
بمخرجات وتم تضمينها من طرف الحكومة السابقة في مشروع القانون 
الجنائي، اللي لألسف الشديد جاء وتسحب، ملي تسحب رجعنا لنقطة 
الصفر، ما �سي فهاد املوضوع فقط ولكن في نقط عديدة وفي مواضيع 
اإلتجاه  في  تم�سي  األمور  أن  وتعالى  من هللا سبحانه  نتمناو  عديدة، 

الصحيح ديالها، شكرا.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

اسمحلي  اسمحلي،  الوزيرة.  السيدة  رد  النائبة،  السيدة  شكرا 
ماشفتكش السيد الرئيس تفضل، تفضل السيد الرئيس.

بلكقدمي ف9يقي لئيسي بلحمأنيي لش دي بلس دي بلنائبي
وبالشتربت ة:

شك9بيبلس دةيبل9ئيسة،

السيدة الوزيرة، في اعتقادنا هاد املوضوع يجب أن يتفاعل معه 
قطاع الصحة، ألن تقدمنا بمقترح قانون وماسميناهش إجهاض وهو 
اإليقاف الطبي للحمل، بطبيعة الحال هناك من يسّوق هذا املقترح 
بسوء نية ،كأن القوى التقدمية يعني كتضرب في األسر وكتضرب في 
القيم الدينية، بالعكس احنا مشينا للتوجيهات ديال اللي ترفعت لجاللة 
امللك، اللي كان احترام األ القيات واحترام للدين وهادي كانت فيها يعني 
السلطة القضائية والدينية، منها مثال أم حامل واألطباء يجمعون على 
أن داك الحمل  الل 3 أشهر سيهدد حياة هاديك األم، هنا دابا كيدار 
بغيناه  السري  قانونية، هاد اإلجهاض  بطريقة غير  اإلجهاض وكيدار 
يتقنن في إطار احترام الدين واحترام حتى األ القيات. كذلك بالنسبة 

الغتصاب القاصرات، بالنسبة لزنا املحارم..
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بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، والكلمة للسيدة الوزيرة.

بلس دةيعأبطفيح اليوزي9ةيبلكضامنيوبإلدماجيبالجكماعيي
وبألس9ة:

شكرا جزيال للسيدات والسادة النواب املحترمين، هو فعال كما قلت 
لكم فهناك طبعا كانت لجنة راه تكلمت عليها السيدة النائبة اللي قامت 
وتنقول  هادي  املسألة  بهاد  واعون  نحن  وجميعا  املقترحات،  بواحد 
لكم بأن الحكومة تتفاعل بجدية كبير مع هاد املوضوع، وهاد القانون 
الجنائي إيال تم السحب ديالو فهو لتجويده، ولهذا تنقولوا راه في املقاربة 

التشريعية الجديدة يعني هناك مجال لأل ذ بعين اإلعتبار بعدد من 

املقترحات اللي جات، طبعا وكما قال صاحب الجاللة في  طابه  طاب 

يعني العرش في إطار مقاصد الشريعة اإلسالمية، وفي إطار ما هو متداول 

ومتعارف عليه ومتوافق عليه في مجتمعنا املغربي اإلسالمي، وشكرا 

لكم.

بلس دةيلئيسةيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، وبهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة 

رئيس  سيحضر  ألن  الجلسة  نرفع  ولن  أعمالنا،  جدول  في  املدرجة 

الجلسة الثانية، وشكرا.
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محض9يبلجلسةيبلحاديةيوبلسكين

بلكاليخ: االثنين 20 ربيع األول 1444ه )17 أكتوبر 2022(.

بل9ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

بلكأق ت: ساعة وأربعة دقائق ابتداء من الساعة الخامسة مساء 
والدقيقة الثامنة والخمسون.

جدوليبألعمال: جلسة مخصصة النتخاب هياكل املجلس:

رئيس لجنة العدل والتشريع؛ .-

محاسب املجلس. .-

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنأببيلئيسي
بلجلسة:

وش9في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل9ح م،ي بل9حمني هللاي بسمي
بمل9سلينيوعلىيآلهيوصحبهيوجمعين.

افتتحت الجلسة،

حض9بتيبلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

الجلسة  هذه  املجلس  يعقد  الدا لي،  النظام  ملقتضيات  طبقا 
النتخاب عضو مكتب املجلس النواب منصب محاسب املجلس ورئيس 
لجنة دائمة لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، وقبل الشروع في 
عملية التصويت أ بر املجلس املوقر أن رئاسة املجلس توصلت من 
السيد النائب نور الدين مضيان بتاريخ 26 غشت 2022 بمراسلة يخبر 

من  اللها انتخابه رئيسا للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

توصلنا  أننا  املوقر  املجلس  وأ بر  التصويت  إلى عملية  ارن  ونمر 
بالترشيحات التالية في إطار الئحة موحدة تضم السيد محمد الحموتي 
في منصب محاسب املجلس والسيد محمد فضيلي في منصب رئيس 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، نشرع ارن في عملية التصويت 
وأطلب من السيدة أمينة املجلس املناداة على السيدات والسادة النواب 
املحترمين واحدا واحدا لإلدالء بأصواتهم دا ل معازل مخصصة لهذه 
الغاية، ويشرف على عملية التصريح السيد األمين محمد بودريقة، 
إذا كانت هناك إمكانية �سي جوج اإل وان أو أ وات يساعدوا السيد 
بودريقة باش نسهلوا العملية ديال التصويت، �سي متطوع أو متطوعة، 

تفضل ا�سي حسن، تفضلي السيدة األمينة.

بلنائبةيبلس دةيإلهاميبلساقييوم نةيبملجلس:

السيد النائب محمد غيات

السيد النائب عبد الكريم الزمزمي

السيد النائب رشيد الحمري

السيد النائب أحمد الغزوي

السيد النائب حاتم بن رقية

السيد النائب أنوار صبري

السيد النائب عالء الدين البحراوي

السيد النائب عبد الرحيم واسلم

السيد النائب عبد السالم البويرماني

السيد النائب حسن الفياللي

السيد النائب محمد شفيق بنكيران

السيد النائب عبد القادر قنديل

السيد النائب صابر الكياف

السيد النائب إدريس الشرايبي

السيد النائب حسن بن عمر

السيد النائب هشام آيت مانة

السيد النائب محمد شباك

السيد النائب نور الدين رفيق

السيد النائب بناصر رفيق

السيد النائب عبد الرحيم أوطاس

السيد النائب ياسين عوكاشا

السيد النائب توفيق كميل

السيد النائب محمد بودريقة

السيد النائب محمد حدادي

السيد النائب مروان شبعتو

السيد النائب عمرو اووجيل

السيد النائب عدي  زو

السيد النائب الحسين وعالل

السيد النائب يونس شيري

السيد النائب محمد عياش

السيد النائب سيدي إبراهيم  يي

السيد النائب عبد الحي حرطون

السيد النائب عبد هللا أبركي

السيد النائب مبارك حمية
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السيد النائب محمد األمين حرمة هللا

السيد النائب سعيد الكورش

السيد النائب عبد اللطيف صنديل

السيد النائب عبد الرحمن رابح

السيد النائب محمد الحيداوي

السيد النائب يونس بن سليمان

السيد النائب إسماعيل البرهومي

السيد النائب عبد الواحد الشافقي

السيد النائب محمد جني

السيد النائب املختار بنفائدة

السيد النائب عبد هللا البوكيلي

السيد النائب محمادي توحتوح

السيد النائب مصطفى توتو

السيد النائب محمد جمال الدين

السيد النائب ميلود ناصر

السيد النائب محمد هوار

السيد النائب إسماعيل الزيتوني

السيد النائب لحسن السعدي

السيد النائب محمد بوهدود

السيد النائب مصطفى تاضومانت

السيد النائب اسماعيل كرام

السيد النائب عبد هللا غازي

السيد النائب حميد العر�سي

السيد النائب محمد بادو

السيد النائب املحفوظ كمال

السيد النائب  الد املنصوري

السيد النائب املصطفى الرداد

السيد النائب رشيد املنصوري

السيد النائب التهامي الوزاني التهامي

السيد النائب رشيد الفايق

السيد النائب حفيظ وشاك

السيد النائب التهامي عكبي

السيد النائب عبد الرزاق هاشيمي

السيد النائب محمد شوكي

السيد النائب نور الدين قشيبل

السيد النائب بوشتى بوصف

السيد النائب  ليل الصديقي

السيد النائب وحيد حكيم

السيد النائب عبد السالم الحسناوي

السيد النائب محمد احويط

السيد النائب محمد سيمو

السيد النائب عبد الرحمان العمري

السيدة النائبة زينب السيمو

السيدة النائبة فاتن الغالي

السيدة النائبة زينة شاهيم

السيدة النائبة سميرة قصيور

السيدة النائبة ياسمين ملغور

السيدة النائبة ثورية العزاوي

السيدة النائبة السعدية أمحزون

السيدة النائبة فاطمة  ير

السيدة النائبة سلمى بنعزيز

السيدة النائبة مريم الرميلي

للسيدة النائبة حياة ومنجوج

السيدة النائبة زينة إدحلي

السيدة النائبة كليلة بونعيالت

السيدة النائبة نادية بوعيدة

السيدة النائبة ليلى داهي

السيدة النائبة ليلى أهل سيدي مولود

السيد النائب أحمد زاهو

السيد النائب فتحي عالوي

السيد النائب عبد هللا طايع

السيد النائب الحسين بن الطيب
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السيد النائب محمد غريب

السيد النائب عمر األزرق

السيدة النائبة صوفيا الطاهري

السيد النائب بوطاهر البوطاهري

السيد النائب أديب بنبراهيم

السيد النائب محمد بنعطية

السيد النائب محمد الهاللي

السيد النائب محمد اشرورو

السيد النائب رحو الهيلع

السيد النائب عبد العزيز بوحسيني

السيد النائب السعد ابن زروال

السيدة النائبة لطيفة لبليج

السيد النائب محمد التويمي بن جلون

السيد النائب عادل البيطار

السيد النائب صالح الدين شنكيط

السيد النائب أحمد بريجة

السيد النائب مصطفى جداد

السيد النائب عبد الرحيم بن الضو

السيد النائب صالح الدين أبو الغالي

السيد النائب الطاهر بمزاغ

السيد النائب ربيع هرامي

السيد النائب نور الدين البي�سي

السيد النائب محمد مهدب

السيد النائب عبد الفتاح عمار

السيدة النائبة نجوى ككوس

السيد النائب عبد هللا العماري

السيد النائب الحسين بوحسيني

السيد النائب إبراهيم بن ديدي

السيدة النائبة إيمان ملاوي

السيد النائب حميد وهبي

السيد النائب محمد ودمين

السيد النائب أحمد بومكوك

السيد النائب  ليد حاتمي

السيد النائب حسان التابي

السيدة النائبة حنان املا�سي

السيد النائب محمد الحموتي

السيد النائب عادل الدفوف

السيد النائب محمد العربي أحنين

السيد النائب محمد العربي ملرابط

السيد النائب محمد حماني

السيد النائب عبد الرحيم بوعزة

السيد النائب العربي املحر�سي

السيدة النائبة قلوب فيطح

السيد النائب هشام صابري

السيد النائب إبراهيم مجاهد

السيد النائب إبراهيم فضلي

السيد النائب  ليفة مجيدي

السيدة النائبة جوهرة بوسجادة

السيدة النائبة  ديجة حجوبي

السيد النائب عزيز اللبار

السيد النائب حسن املقدم

السيد النائب إدريس الشبشالي

السيد النائب جواد شامي

السيد النائب عبد الواحد املسعودي

السيد النائب عبد اللطيف الفويقر

السيد النائب محمد الحجيرة

السيدة النائبة فاطمة الزهراء بن طالب

السيد النائب طارق حنيش

السيد النائب هشام املهاجري

السيد النائب أحمد تويزي

السيد النائب عبد الرحيم واعمرو

السيد النائب عبد اللطيف الزعيم
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السيد النائب محمد كاريم

السيد النائب يوسف الرويجل

السيدة النائبة نادية بزندفة

السيدة النائبة حنان اتركين

السيدة النائبة بديعة الفياللي

السيد النائب رضوان بوكطاية

السيد النائب محمد إبراهيمي

السيد النائب عبد الرحمان السهلي

السيد النائب حميد الشاية

السيد النائب رفيق مجعيط

السيدة النائبة حورية ديدي

السيد النائب محمد سالم الجماني

السيد النائب صالح اإلدري�سي

السيدة النائبة لال حجة الجماني

السيد النائب سيداتي جمال

السيد النائب محمد صباري

السيد النائب إبراهيم الوعبان

السيدة النائبة ياسمينة حجي

السيد النائب الحسين بورحيم

السيد النائب عثمان بن الطالب

السيد النائب عبد الفتاح العوني

السيد النائب إبراهيم

تأكدتي السيد النائب من االسم ديالك.

حنا ارن فريق األصالة واملعاصرة األسماء ديال السادة والسيدات 
النواب فريق األصالة واملعاصرة:

وتنقراو غير األسماء اللي موجودة عندنا مطبوعة فقط غير، األصالة 
املعاصرة، ال ولكن هضرتي معايا بواحد الطريق بحال أنني أنا اللي دايرة 

الغلط، انا تنقرا غير هاد �سي اللي عندي هنا، شكرا.

السيد النائب عماد الدين الريفي

السيد النائب عبد الواحد شوقي

السيد النائب سعيد اتغالست

السيد النائب السالك لبكام

السيد النائب محمد البرني�سي

السيد النائب رشيد بوكطاية

الفريق  النواب من  السيدات والسادة  بأسماء  أنادي  ارن سوف 
االستقاللي للوحدة والتعادلية

السيد النائب نور الدين مضيان

السيد النائب موالي حمدي ولد الرشيد

السيد النائب عمر احجيرة

السيد النائب عبد الصمد قيوح

السيدة النائبة  ديجة الزومي

السيد النائب عبد اإلله اإلدري�سي البوزيدي

السيد النائب عبد العزيز أبا

السيد النائب امبارك الطرمونية

السيد النائب عبد الرحمن  يير

السيد النائب عبد العزيز لشهب

السيد النائب محمد إدمو�سى

السيد النائب هشام سعنان

السيد النائب عالل العمراوي

السيد النائب إسماعيل البقالي

السيد النائب محمد الحافظ

السيد النائب الكبير قادة

السيد النائب الحسين أزوكاغ

السيد النائب املفضل الطاهري

السيد النائب طارق قديري

السيد النائب عبد املجيد الفا�سي الفهري

السيد النائب محمد الطيبي

السيد النائب محمد كريمن

السيد النائب مصطفى القاسمي

السيد النائب ميمون عميري

السيد النائب رشيد عدنان

السيد النائب محمد العزري

السيد النائب عبد اإلله امهدي
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السيد النائب الزبير حبذي

السيد النائب عبد هللا أبليالت

السيد النائب محمد الحمامي

السيد النائب سعيد التدالوي

السيد النائب محمد زكراني

السيد النائب  الد الشناق

السيد النائب رشيد ساجد

السيد النائب الحسين آيت أولحيان

السيد النائب عبد الفتاح أهل مكي

السيد النائب ادريس ساور املنصوري

السيد النائب الحسين نصر هللا

السيد النائب لحسن العمود

السيد النائب العيا�سي الفرفار

السيد النائب عبد الحكيم بوعزة بنعبد هللا

السيدة النائبة فطيمة بن عزة

السيد النائب جمال ديواني

السيد النائب حسن بركاني

السيد النائب حسن البيهي

السيدة النائبة حنان عدباوي

السيدة النائبة  ديجة بوكرن

السيدة النائبة  ولة الخر�سي

السيد النائب رشيد أفيالل العلمي اإلدري�سي

السيدة النائبة سحر أبدوح

السيدة النائبة سميرة حجازي

السيدة النائبة سومية قديري

السيد النائب بوشعيب طه

السيد النائب عبد الحليم املنصوري

السيد النائب عبد الرزاق أحلوش

السيد النائب عبد العالي بروكي

السيد النائب عبد العزيز البهجة

السيد النائب عبد العزيز درويش

السيد النائب عزيز الفيدي

السيد النائب الرباب عيالل

السيدة النائبة فاطمة السيدة

السيدة النائبة ماديحة  يير

السيد النائب محمد الركاني

السيد النائب محمد نجيب الخالدي

السيدة النائبة مروى األنصاري

السيدة النائبة مليكة لحيان

السيد النائب منصف الطوب

السيد النائب منير شنتير

السيد النائب الحسن بنلفيقه

السيدة النائبة نورة كروم

السيد النائب هشام الحيد

السيد النائب مصطفى الشنتوف

السيد النائب الحسن اليمني

السيد النائب محمد كربوب

السيد النائب أحمد العالم

السيد النائب الصالح أوغبال

السيد النائب هاشم أمين الشفيق

السيد النائب عبد الرحمان بنعبيدة

السيد النائب اسماعيل بنبي

أسماء السيدات والسادة النواب من الفريق اإلشتراكي:

السيد النائب عبد الواحد الرا�سي

السيد النائب الحبيب املالكي

السيد النائب عبد الرحيم الشهيد

السيد النائب إدريس اشطيبي

السيد النائب محمد مالل

السيدة النائبة  دوج السال�سي

السيدة النائبة النزهة أباكريم

السيد النائب الشرقاوي الزنايدي

السيد النائب محمد أبركان
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السيد النائب األمين البقالي الطاهري

السيد النائب الحسن لشكر

السيد النائب املهدي العلوي

السيد النائب حميد الدراق

السيدة النائبة حنان فطراس

السيدة النائبة حياة لعرايش

السيد النائب سعيد انميلي

السيدة النائبة سلوى الدمناتي

السيدة النائبة عائشة الكرجي

السيد النائب عبد الغني مخداد

السيد النائب عبد القادر البوصيري

السيد النائب عبد القادر الطاهر

السيد النائب عبد نور الحسناوي

السيدة النائبة عتيقة جبرو

السيد النائب عمر أعنان

السيدة النائبة عويشة زلفى

السيد النائب فاضل براس

السيدة النائبة لطيفة الشريف

السيدة النائبة مجيدة شهيد

السيد النائب محمد البوعمري

السيد النائب محمد لعسل

السيد النائب محمود عبا

السيدة النائبة مليكة الز نيني

السيد النائب املهدي الفاطمي

السيد النائب نور الدين آيت الحاج

السيد النائب عبد الحق أمغار

السيد النائب يونس أشن

السيد النائب سعيد بعزيز

املناداة على أسماء السيدات والسادة النواب الفريق الحركي:

السيد النائب إدريس السنتي�سي

السيد النائب محمد والزين

السيد النائب محمد مبديع

السيد النائب محمد لحموش

السيد النائب عادل السباعي

السيد النائب عبد القادر لبريكي

السيد النائب أحمد شد

السيد النائب حسن العنصر

السيد النائب عبد النبي عيدودي

السيد النائب عواض عمارة

السيد النائب ابراهيم اعبا

السيدة النائبة زينب أمهروق

السيد النائب رشيد الطيبي العلوي

السيدة النائبة لطيفة اعبوث

السيد النائب محمد ابراهيم البوفري�سي

السيدة النائبة عزيزة بوجريدة

السيد النائب عبد املجيد بن كمرة

السيد النائب سعيد السرار

السيد النائب نبيل الد ش

السيد النائب عمر الباز

السيد النائب محمد هيشامي

السيد النائب محمد املخنتر

السيدة النائبة فدوى محسن الحياني

السيدة النائبة سكينة لحموش

السيدة النائبة فاطمة الكشوتي

السيدة النائبة كلثوم نعيم

السيدة النائبة فاطمة ياسين

السيد النائب عبد الحق الشفيق

السيد النائب محمد فضيلي

الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي:

السيد النائب بلعسال شاوي

السيد النائب ياسين الرا�سي

السيد النائب عبد اللطيف حرشيش
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السيدة النائبة أميمة زهير

السيدة النائبة حكيمة سحاقي

السيد النائب العباس الومغاري

السيد النائب عبد العزيز الوادكي

السيد النائب فيصل الزرهوني

السيد النائب حسن عاريف

السيد النائب محمد جودار

السيد النائب محمد الزموري

السيد النائب نور الدين الهرو�سي

السيد النائب الحسين الرحوية

السيدة النائبة وسيلة الساحلي

السيدة النائبة جيهان تاتو

السيدة النائبة سناء البنين

السيد النائب الصغير بابور

السيد النائب عبد الصمد عرشان

السيد النائب حميد نوغو

السيدة النائبة  ديجة أولباشا

السيدة النائبة مريم املسقي

السيد النائب عبد الكريم أمين

السيد النائب طارق اتكارت

فريق التقدم واالشتراكية:

السيد النائب أحمد العبادي

السيدة النائبة إكرام الحناوي

السيد النائب حسن أومربيط

السيدة النائبة  ديجة أروهال

السيد النائب رشيد حموني

السيدة النائبة رفعة ماء العينين

السيدة النائبة زهرة املومن

السيد النائب سعيد إد بعلي

السيد النائب سعيد الزيدي

السيد النائب عبد اإلله شيكر

السيد النائب عبد الصماد  ناني

السيد النائب عبد هللا اإلدري�سي البوزيدي

السيد النائب عدي شجيري

السيدة النائبة فريدة  نيتي

السيدة النائبة لبنى الصغيري

السيد النائب محمد عواد

السيدة النائبة مريم وحساة

السيدة النائبة مليكة أ شخوش

السيدة النائبة نادية التهامي

السيدة النائبة نزهة مقداد

السيدة النائبة نهى املوسوي

السيد النائب يوسف بيزيد

املجموعة النيابية للعدالة والتنمية:

السيد النائب عبد هللا بووانو

السيد النائب مصطفى إبراهيمي

السيد النائب عبد الصمد حيكر

السيدة النائبة عائشة الكوط

السيدة النائبة سلوى البردعي

السيدة النائبة نعيمة الفتحاوي

السيد النائب إبراهيم اجنين

السيدة النائبة ربيعة بوجة

السيدة النائبة فاطمة الزهراء باتا

السيدة النائبة نادية القنصوري

السيدة النائبة ثورية عفيف

السيدة النائبة هند الرطل بناني

السيدة النائبة الباتول ابال�سي

السيد النائب رؤوف عبدالوي معن

السيدة النائبة ريم شباط

السيدة النائبة شفيقة لشرف

السيدة النائبة فاطمة التامني

االشتراكي املوحد:
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السيدة النائبة نبيلة منيب

السيد النائب راشيد الطالبي العلمي

السيدة النائبة إلهام الساقي

بلس ديبل9ئيس:

ميكرو، بالتي.

بلنائبيبلس ديمحمديبأدليقةيومينيبملجلس:

نتائج التصويت:

ورئاسة  املحاسب  املكتب،  لعضوية  الترشيحات  الئحة  حصلت 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان على ما يلي:

عدد األصوات املعبر عنها 163 صوت؛

عدد األصوات امللغاة 2؛

السيد  شكرا   ،161 الالئحة  عليها  حصلت  التي  األصوات  عدد 
الرئيس.

بلس ديبل9ئيس:

شك9بيحض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

أسفرت عملية الفرز كما أعلن عن ذلك السيد أمين املجلس، عن 
النتائج التالية:

عدديبألصأبتيبملعبريعنهاي063؛

عدديبألصأبتيبمللغاةي2؛

060ي بملأحدةي بلالئحةي عليهاي حصلتي بلتيي بألصأبتي عددي
صأت.

بهذا نكون قد أنهينا عملية التصويت أو االنتخاب والتي أسفرت عن 
انتخاب:

يبلس ديمحمديبلحمأتييمحاسبيبملجلس؛

بلس ديمحمديفض لييلئيسيلجنةيبلعدليوبلتش9يعيوحقأقي
بإلنسان؛

فضيلي  وال�سي  الحموتي  محمد  لل�سي  بالشكر  أتوجه  باملناسبة، 
وا�سي نور الدين مضيان على..، بطبيعة الحال، السيد الرئيس، ونفتخر 

بك السيد الرئيس، شكرا،يلفعتيبلجلسة.
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محض9يبلجلسةيبلثان ةيوبلسكين

بلكاليخ: الثالثاء 21 ربيع األول 1444ه )18 أكتوبر 2022(.

بل9ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

بلكأق ت: أربعة ساعات وأربعة وأربعين دقيقة، ابتداء من الساعة 
العاشرة صباحا والدقيقة الرابعة.

جدوليبألعمال: جلسة مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع 
قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق االستثمار.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنأبب،يلئيسي
بلجلسة:

وش9في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل9ح مي بل9حمني هللاي بسمي
بمل9سلينيوعلىيآلهيوصحبهيوجمعين.

بلس ديبلأزي9،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين

بالدراسة  مرتبطة  تشريعة  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق اإلستثمار.

الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروع االطار، فليتفضل مشكورا.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

وش9في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل9ح مي بل9حمني هللاي بسمي
بمل9سلين.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

بالشكر الجزيل  أتقدم  لي أن  البداية وقبل كل �سيء اسمحوا  في 
للسيدات والسادة النواب املحترمين على تد التهم الجوهرية والبناءة 
في كل مراحل املناقشة العامة والتفصيلية ملشروع القانون اإلطار رقم 
03.22 بمثابة ميثاق اإلستثمار، الذي دعا إليه صاحب الجاللة امللك 
افتتاح  بمناسبة  املوقر،  مجلسكم  أمام  نصره هللا  السادس  محمد 
الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية الحادية العشرة.

كما أ ص بالشكر السيد رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية 
على سعة صدره و حسن تسييره لكل اجتماعات اللجنة، هاد التجاوب 
اإليجابي يدل على أن كل األطراف السياسية حريصة على إنجاح هذا 
الورش اإلصالحي الكبير تماشيا مع  طاب صاحب الجاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا أمام مجلسكم املوقر بمناسبة افتتاح الدورة األولى 
من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية الحادية عشرة، 
حيث قال صاحب الجاللة، حيث قال جاللته »وبما أن اإلستثمار هو 
شأن كل املؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة 
الجميع والتحلي بروح املسؤولية للنهوض بهذا القطاع املصيري لتقدم 

البالد« انتهى النطق املولوي.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

القانون اإلطار السابق رقم 18.95 الذي مر على صدوره أكثر من 
26 سنة، ساهم في مواكبة التنمية ببالدنا بقيادة جاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا، مما مكن من املساهمة في تطوير إقتصاد حديث 
التي  التحتية  والبنية  البشرية  واملؤهالت  الكفاءات  وبفضل  ومتنوع، 
تحترم كل املعايير الدولية، نجح املغرب في تطوير العديد من القطاعات 
الجديدة مثل صناعة السيارات والطيران التي أصبحت نموذجا عامليا، 
ولكن اليوم نحن في لحظة إنتقالية تاريخية تتطلب منا جميعا املزيد 
من الجهود واإلنسجام واإللتقائية من أجل تنزيل النموذج التنموي 
مفضلة  كوجهة  املغرب  مكانة  على  حاسم  بشكل  والتأكيد  الجديد، 
لالستثمارات، وكقوة اقتصادية مرجعية على املستوى اإلقليمي، وبالتالي 
القيام بإصالح سياسة الدولة في مجال اإلستثمار أصبح ضرورة ملحة 
من أجل مالءمتها مع التحوالت املؤسساتية واإلقتصادية واإلجتماعية 
والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي، وهذا 

بالضبط ما يجسده هذا امليثاق الجديد لإلستثمار.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

الظرفية االقتصادية الراهنة ال ترحم ، فقد تسببت جائحة كورونا 
والتوترات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، باإلضافة إلى التغييرات 
املنا ية في نقص اإلنتاج وارتفاع التضخم في العالم ككل، والحمد هلل، 
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا، يظهر املغرب مرة أ رى صمودا كبيرا في الوقت الذي برهن فيه 
املغاربة على انخراطهم القوي أمام كل هاد التقلبات، ففي مقابل كل 
التحديات التي نواجهها توجد فرص متعددة جديدة يمكن استغاللها 
وتوظيفها في تموقع جديد لسالسل اإلنتاج، نظرا للمؤهالت الجيو-
استراتيجية املهمة للمملكة، ومن جهة أ رى تفتح هذه التحديات آفاقا 
واعدة للمملكة املغربية في ظل ارتفاع الطلب على الطاقات املتجددة 

والتوجه إلى إزالة الكربون لدى أغلب شركائنا التجاريين.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

املغرب ليس وحيدا في املنافسة العاملية،  اصة في هذه الظرفية 
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اإلستثنائية، إن اعتماد إطار قانوني شفاف وجذاب وتناف�سي وواضح 
 اص باالستثمار أصبح أمرا مستعجال لكي نكون في املوعد الستغالل 
الجديد  امليثاق  يجسده  ما  بالضبط  هذا  أمامنا،  املتاحة  الفرص 

لإلستثمار.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

إننا نعيش لحظة مغربية تاريخية بفضل اإلصالحات التي قادها 
 20 من  أكثر  منذ  نصره هللا  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب 
األ رى  الضفة  نزور  أن  يكفي  املكتسبات  على هذه  وللوقوف  سنة، 
للمحيط األطل�سي أو البحر األبيض املتوسط، أو أن نقوم بجولة في 
إفريقيا لندرك أن كل أنظار العالم متجهة نحو اململكة املغربية، في 
الواقع بلدنا في طريقه ليصبح قوة إقليمية واعدة، واليوم تتصادف 
هاد اللحظة املغربية التاريخية مع مرحلة تنموية جديدة تتميز بوضع 
أسس الورش امللكي األصيل من أجل بناء الدولة اإلجتماعية، البرامج 
اإلقتصاد  إلنعاش  قوية  دفعة  تحتاج  اإلجتماعية  للدولة  الطموحة 

وتوفير التمويالت الالزمة.

للنمو اإلقتصادي،  الرئي�سي  تعلمون، االستثمار هو املحرك  وكما 
ففي هذا السياق وكما أكد عليه صاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، القطاع الخاص له دور رئي�سي في تنمية اإلستثمار، لذلك 
يطمح مشروع القانون اإلطار رقم 03.22 لعكس التوزيع الحالي بين 
مضامين  مع  تماشيا  وذلك  الخاص،  واإلستثمار  العمومي  اإلستثمار 
النموذج التنموي الجديد ليبلغ اإلستثمار الخاص الذي يشكل حاليا 

ثلثي اإلستثمار اإلجمالي في أفق 2035 .

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

امليثاق الجديد لإلستثمار دعامة أساسية فهو يدشن قفزة نوعية 
ويعكس صورة مغرب املستقبل، وفي هذا السياق فاألهداف األساسية 

التي يحددها ميثاق اإلستثمار الجديد تلخص فيما يلي:

-1 إحداث مناصب شغل قارة؛

-2 تقليص الفوارق بين أقاليم وعماالت اململكة في جذب اإلستثمار؛

-3 توجيه اإلستثمار نحو القطاعات ذات األولوية ومهن املستقبل؛

-4 تحسين مناخ األعمال وتسهيل عملية اإلستثمار؛

-5 تشجيع التنمية املستدامة؛

ودوليا  قاريا  قطبا  جعلها  أجل  من  اململكة  جاذبية  تعزيز   6-
لإلستثمارات األجنبية املباشرة؛

الصعيد  على  املغربية  املقاوالت  وتواجد  الصادرات  تشجيع   7-
الدولي؛

- وأ يرا تشجيع تعويض الواردات باإلنتاج املحلي.

ولتحقيق هذه األهداف يرتكز مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة 
ميثاق اإلستثمار على ثالث محاور:

-أوال: أنظمة الدعم؛

-ثانيا: تحسين مناخ األعمال؛

-وثالثا: حكامة موحدة.

يتعلق املحور األول بأنظمة الدعم غير مسبوقة في تاريخ املغرب، 
حيث تشمل هذه األنظمة كل اإلستثمارات كبيرة كانت أو صغيرة وجميع 
بدون  الترابية  املجاالت  وجميع  أجانب،  أو  كانوا  مغاربة  املستثمرين 
إستثناء لنمو إقتصادي منصف، وشامل، أ ضر، مستدام، وموجه 
نحو مهن املستقبل. وبما أن العوملة ال تفي دائما بكل وعودها، فإن 
دعم اإلستثمار يهدف لبناء إقتصاد سيادي في املغرب قادر على مواكبة 

توجهات الدولة الحالية.

أما املحور الثاني فيرتكز على إتخاذ التدابير الالزمة لتحسين مناخ 
األعمال، ويهدف لتسهيل مسار املستثمر وتبسيط عملية اإلستثمار، وفي 
هذا السياق، فمن واجبنا تكريس مناخ الثقة من أجل تحرير الطاقات؛

وبخصوص املحور الثالث، فتم تخصيصه لتعزيز حكامة موحدة 
سيتم  التي  التدابير  كل  في  والنجاعة  اإللتقائية  تضمن  والالمركزية 
للمستوى  مرة سيكون  اإلستثمارات. وألول  وتشجيع  لتنمية  إتخاذها 

الجهوي السلطة التقريرية فيما يخص دعم الدولة لإلستثمارات.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

مشروع القانون رقم 03.22 بمثابة ميثاق جديد لإلستثمار، إطار 
قانوني مبتكر على عدة مستويات، وتجاوبا مع هاد الظرفية التي يمر 
منها العالم يجعل من املرونة ضرورة ملحة. ولهذا، فمشروع القانون 
اإلطار يحدد الطموحات والتوجهات األساسية التي تتضمنها النصوص 
التطبيقية والتي ستسمح بالتكيف مع الظرفية املتغيرة ومع الفرص 

الجديدة التي تمنحها األسواق العاملية.

ولذلك، فإن الحكومة بنفس الفعالية والنجاعة التي تميزت بها منذ 
تعيينها، تلتزم بإ راج النصوص التطبيقية للميثاق الجديد في آجال 
سنة من تاريخ د ول القانون اإلطار حيز التنفيذ، مع العلم أن النص 

سيتم إ راجه في ظرف ثالثة أشهر.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

هاد امليثاق الجديد لإلستثمار يعطي نفسا جديدا لتحقيق إنخراط 
قوي للجميع، ويجعل من املغرب أرضا مفضلة لإلستثمار ويبقى إ تيار 
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إستراتيجي ملغرب الغد، سيساهم في رسم مالمح إقتصاد املستقبل، 
والرافعة الرئيسية لهذا املستقبل ستكون من  الل جيل جديد من 

املقاولين واملستثمرين.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

املصادقة على مشروع القانون اإلطار 03.22 بمثابة ميثاق جديد 
ومحفز لإلستثمار، سيوفر اإلطار الضروري لبروز هاد الجيل الجديد من 
املقاولين واملستثمرين وسيساهم في بناء الدولة الحديثة التي دعا إليها 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، شكرا والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيدة مقررة لجنة املالية والتنمية 
النائبة املحترمة  في هذا املوضوع،  اللجنة  تقرير  لتقديم  اإلقتصادية 

السيدة ماديحة  يير.

بلنائبةيبلس دةيماديحةي  يريمق9لةيلجنةيبملال ةيوبلكنم ةي
بإلقكصادية:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

والتنمية  املالية  لجنة  تقرير  املوقر  ملجلسنا  أقدم  أن  يشرفني 
اإلقتصادية بعد انتهائها من الدراسة والتصويت على مشروع قانون 
عليها  إحالته  بعد  وذلك  اإلستثمار،  ميثاق  بمثابة   03.22 رقم  إطار 
بتاريخ 22 يوليوز 2022، لقد عقدت اللجنة اجتماعا لها بتاريخ 26 
يوليوز 2022 برئاسة السيد النائب املحترم محمد شوكي رئيس اللجنة، 
وبحضور السيد محسن جزولي الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 
العمومية  صص  السياسات  باإلستثمار واإللتقائية وتقييم  املكلف 

لتقديم مشروع قانون إطار املشار إليه أعاله.

قانون  مشروع  أن  املنتدب  الوزير  السيد  أكد  ذلك،  سياق  وفي 
إطار املذكور يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات امللكية السامية الواردة 
في  طاب جاللته بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 
الثانية من الوالية التشريعية الحادية عشرة الداعية إلى وضع ميثاق 
جديد ومحفز لإلستثمار في أسرع وقت ممكن، وذلك على الرغم من 
صعوبة الظرفية وما تطرحه من تحديات، كوباء كوفيد19- والنزاع بين 
روسية وأوكرانيا والتقلبات املنا ية وارتفاع األسعار، قصد إستغالل 
ما يخلقه السياق الصعب من الفرص الجديدة، وأوضح أن ضرورة 

الدولة في مجال اإلستثمار أملته دواعي مالءمة هذه  إصالح سياسة 
السياسة مع التحوالت املؤسساتية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية 
والتكنولوجية العميقة وطنيا ودوليا، بعد مرور أزيد من 26 سنة على 
صدور القانون اإلطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق اإلستثمار وذلك وفق 

منهجية تشاركية.

وأفاد أن مشروع القانون اإلطار املذكور يهدف باألساس إلى بلوغ 
اإلستثمار الخاص ثلثي اإلستثمار اإلجمالي في أفق 2035 وفقا ملضامين 
النموذج التنموي الجديد، وجاء في عرضه أيضا أن األهداف األساسية 

لهذا امليثاق تتلخص فيما يلي:

أوال إحداث مناصب شغل قارة؛ .•

جذب  في  اململكة  وعماالت  أقاليم  بين  الفوارق  تقليص  .•
اإلستثمارات؛

ومهن  األولوية  ذات  القطاعات  نحو  اإلستثمار  توجيه  .•
املستقبل؛

تحسين مناخ األعمال وتسهيل عملية اإلستثمار؛ .•

ودوليا  قاريا  قطبا  جعلها  أجل  من  اململكة  جاذبية  تعزيز  .•
لإلستثمارات األجنبية املباشرة؛

على  املغربية  املقاوالت  وتواجد  الصادرات  تشجيع  كذلك  .•
الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات باإلنتاج املحلي.

ولتحقيق ذلك أشار السيد الوزير املنتدب إلى أن مشروع امليثاق 
قيد الدراسة يرتكز على ثالث محاور تتجسد في  لق أربعة أنظمة لدعم 
من  الل  موحدة،  حكامة  ووضع  األعمال  مناخ  اإلستثماروتحسين 

اللجنة الوطنية لإلستثمارات.

وعالقة بذلك، أورد أن أنظمة دعم اإلستثمار تتضمن نظام دعم 
أسا�سي هدفه دعم نمو إقتصادي مستدام وشامل ويتكون من منح 
مشتركة، منحة ترابية ومنحة قطاعية وأنظمة دعم  اصة تهم املقاوالت 
الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة ومشاريع اإلستثمار اإلستراتيجي، 

باإلضافة إلى تواجد املقاوالت املغربية دوليا.

وتابعت اللجنة املالية والتنمية اإلقتصادية دراسة مشروع قانون 
إطار بمثابة ميثاق اإلستثمار بعقد إجتماع ثاني بتاريخ 13 شتنبر 2022، 
التنويه فيها بسرعة  حيث  ضع املشروع املذكور ملناقشة هامة تم 
تفاعل الحكومة مع التوجيهات امللكية السامية ذات الصلة بموضوع 
املشروع  هذا  مناقشة  النواب  والسادة  السيدات  واعتبر  اإلستثمار، 
بمثابة محطة تاريخية في إطار النهوض بالتنمية وتحسين وضعية البالد 
وتموقعها اإلقتصادي على املستويين اإلقليمي والقاري، ذلك أنه يعد 
التنموي  النموذج  لتفعيل  األساسية  التشريعية  النصوص  بين  من 
الجديد وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العاملية، 
بالنسبة  واإلبتكار  التنافسية  وتشجيع  املحلي  اإلنتاج  لدعم  ورافعة 
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للمقاوالت الناشئة، و لق فرص شغل قارة، كما سجلوا أن الحس 
واملسؤولية الوطنية جعلت منه نتاج عمل جماعي وتوافقي، سيما أنه 
يندرج في سياق ظرفية صعبة، ودعوا في ارن ذاته إلى اغتنام ما تتيحه 
هذه الظرفية من فرص من أجل تنمية اإلستثمارات والرفع من حجمها 
واإلستغالل األمثل للمؤهالت التي يتوفر عليها املغرب، واإلستفادة من 
موقعه الجغرافي. وما راكمه من إنجازات على مستوى البنى التحتية 
واإلقتصادية  الوطنية  السيادة  تحقيق  من  يمكن  الذي  النحو  على 
ما هو غذائي وطاقي وصحي  اتجاه  في  اإلستراتيجي،  األمن  بما يضمن 
ومائي وتقليص الفوارق اإلجتماعية والتفاوتات املجالية. وشكل نظام 
النقاش العام أيضا مناسبة إلثارة جدوى تقييم القانون اإلطار بمثابة 
ميثاق اإلستثمار رقم 95.18 بعد مرور حوالي 26 سنة على صدوره، 
أعمال  مناخ  إلرساء  وتعثرات  نواقص  من  يعتريه  ما  استجالء  بغية 
الدراسة  امليثاق موضوع  يتضمنه  داعم لإلستثمار، واإلستفادة مما 
دينامية  على  لق  قادرا  األ ير  هذا  وتحفيزات، وجعل  من ضمانات 
استثمارية من شأنها تقوية التماسك اإلجتماعي والعدالة اإلجتماعية 

واملجالية، وكسب الرهانات التنموية الحالية واملستقبلية.

وسمحت املناقشة العامة أيضا باإلستفسار حول دواعي استثناء 
املشاريع اإلستثمارية املتعلقة ببعض القطاعات من هذا امليثاق، وال 
سيما ما يتعلق بالقطاع الفالحي، هذا وشدد السيدات والسادة النواب 
على ضرورة تقوية مشروع قانون إطار املذكور وتعزيزه بكافة الضمانات 
التي تحصنه ضد املمارسات البيروقراطية واملساطر اإلدارية املعقدة 
املتد لة  والهيئات  الجهات  كافة  مستوى  على  والعراقيل  والثقيلة، 
في العملية اإلستثمارية، إلى ذلك فقد كان مطلب القطع مع اقتصاد 
الريع واملضاربة واإلحتكار، ونهج سياسة جبائية متوازنة وعادلة مجاليا 
واجتماعيا، ومحاربة التهرب الضريبي، وتوسيع دائرة القطاع املهيكل، 

حاضرا أثناء املناقشة العامة ملشروع القانون املتحدث عليه.

وعموما، فقد اعتبر إصالح اإلطار القانوني لإلستثمار بمثابة ورش 
كبير متعدد األبعاد ال يحتمل أية مقاربة تجزيئية، بقدر ما يجب النظر 
إليه في شموليته بمواصلة اإلصالحات الهيكلية التي التزمت الحكومة 
إجراءات  واتخاذ  اإلستثمار  مناخ  لتحسين  برامجها،  في  باعتمادها 
مواكبة قادرة على دعم املشاريع اإلستثمارية ومراعاة األبعاد السياسية 
والقضائية  الضريبية  وكذلك  والتنظيمية،  والتشريعية  واإلجتماعية 
والجهوية في  لق بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين املغاربة ورؤوس 

األموال األجنبية.

بلس دبتيوبلسادة،

لقد واصلت اللجنة دراسة مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة 
ميثاق اإلستثمار بعقد اجتماع ثالث بتاريخ 14 شتنبر 2022،  ّصص 
لإلستماع لجواب السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف 
باإلستثمار واإللتقائية وتقييم السياسات العمومية، حيث أشار هذا 
يعانيه  ما  أظهرت  النواب  والسادة  السيدات  تد الت  أن  إلى  األ ير 

املستثمر من مشاكل على مستوى العقار والتمويل والعدالة املجالية 
بأن  مذكرا  العراقيل،  من  وغيرها  اإلدارية  املساطر  مستوى  وعلى 
الحكومة انكبت على صياغة مشروع قانون إطار، املتحدث عنه، تنفيذا 
للّتعليمات امللكية السامية، وذلك في إطار تشاركي والتقائي، تماشيا 
مع توصيات النموذج التنموي الجديد. كما أوضح أن مرامي وأهداف 
املشروع ال يمكن بلوغها إال من  الل انخراط الجميع، حكومة وبرملانا 
ومؤسسات عمومية وقطاعا  اصا وأبناكا وكل الفاعلين. كما أورد أن 
مشروع امليثاق الجديد جاء واضحا وشامال للمستثمرين، بغض النظر 
عن جنسياتهم وأماكن إقامتهم وحجم استثماراتهم، وأنه يراعي البعد 
الجهوي في املصادقة على اإلتفاقيات، ويضع منحة مخصصة للبعد 
هذا  في  عليها  املنصوص  التحفيزات  بين  الجمع  إمكانية  مع  الترابي، 
امليثاق، وما تمنحه الجهات من تحفيزات ويفرض أهمية  اصة ملناخ 
اإلستراتيجية  األولويات  نحو  اإلستثمار  لتوجيه  السعي  مع  األعمال، 

للدولة.

وجوابا على ما أثير بخصوص اإلحاالت على نصوص تنظيمية على 
د أن 

ّ
مستوى عدد من مواد مشروع قانون اإلطار املتحدث عنه، أك

جميع النصوص ذات الصلة ستحترم مقتضياته، مبرزا في ارن ذاته أن 
الحكومة تلتزم بإصدار املراسيم التطبيقية حسب الجدول الزمني املحدد 
اإلنشغاالت  بخصوص  أيضا  وأشار  املشروع.  أحكام  تطبيق  لضمان 
املعّبر عنها بشأن مناخ األعمال، أن البيئة اإلستثمارية عرفت تطورا، 
مستدركا في الوقت نفسه ضرورة مواصلة تطويرها و اصة من  الل: 
الولوج إلى العقار؛ الولوج إلى التمويل؛ إستعمال الطاقات املتجددة؛ 

تبسيط املساطر اإلدارية؛ الالمركزية اإلدارية؛ وتكوين املوارد البشرية.

أن  إلى  املنتدب  الوزير  السيد  أشار  العالم،  مغاربة  موضوع  وفي 
الحكومة عازمة على وضع آليات دعم ومواكبة للرفع من استثماراتهم 
في مجموع اإلستثمارات املنجزة. كما أبرز أيضا، عالقة بما أثير بشأن 
في  الخاص  نظام دعم  أن هذا األ ير يستفيد من  الفالحي،  القطاع 
إطار صندوق التنمية الفالحية، حيث تصل قيمة الدعم نسبة 90% 

بالنسبة لبعض املشاريع.

بلس دبتيوبلسادة،

التفصيلية  الدراسة  في  اللجنة  شرعت  اإلجتماع،  ذات  فخالل 
هّمت  مالحظات  تسجيل  تم  حيث  الذكر،  السالف  قانون  ملشروع 
املضمون،  حيث  ومن  الشكل  حيث  من  مواده  من  وعددا  ديباجته 
عبارات  واستعمال  القانون  لغة  غياب  في  بالخصوص  ذلك  وتجّسد 
ملتبسة وعدم مالءمة عناوين بعض األبواب ملضامين املواد ذات الصلة 
وكذا ترتيب بعض املواد، هذا فضال عن إثارة عدد من اإلشكاليات 
ذات اإلرتباط الوثيق بمجال اإلستثمار وال سيما ما يتعلق بمجال العقار 
والطاقة والتكوين والتمويل، وهو ما تفاعل معه السيد الوزير باإليجاب، 
معبرا عن ترحيبه بما تم اقتراحه في اتجاه تجويد وتقوية مشروع قانون 

اإلطار السالف الذكر.



09029 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.152–03.ربيع ار ر.1444  )29.أكتوبر.2022( 

وبعد استكمال كافة أطوار املناقشة، تلقت لجنة املالية والتنمية 
واملجموعة  الفرق  من  تعديالت   2022 أكتوبر   3 بتاريخ  اإلقتصادية 

النيابية بلغت 152 تعديال، موزعة كارتي:

األصالة  فريق  لألحرار،  الوطني  التجمع  )فريق  األغلبية:  فرق 
واملعاصرة، الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الفريق الدستوري 

الديموقراطي االجتماعي( : 23 تعديال؛

الفريق الحركي: 43 تعديال؛

الفريق االشتراكي: 55 تعديال؛

فريق التقدم واالشتراكية: 11 تعديل؛

املجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 20 تعديال.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التعديالت تفرعت عنها تعديالت جزئية 
 الل البت فيها دا ل لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، في اجتماعها 
املنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 2022. وتجدون تفاصيل لنتائج التصويت في 
مواد مشروع القانون املذكور كما هو مبين في الجداول املرفقة في هذا 

التقرير.

بمثابة   03.22 كما تمت املصادقة على مشروع قانون إطار رقم 
ميثاق اإلستثمار  الل اإلجتماع نفسه، وفق النتيجة التالية:

بملأبفقأن:ي08؛

بملعالضأني:ياليوحد؛

بملمكنعأن:ي9؛

وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة مقررة اللجنة. قبل أن أفتح باب 
املناقشة، أريد أن أسرد على حضراتكم مقتضيات املادة 16 للتذكير: 
» تحضر النائبات والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين لباس 
وطني، يحضرون باقي الجلسات بلباس تقليدي كامل، أو بلباس عصري 
أن  العنق  ربطة  يحملون  ال  الذين  النواب  السادة  من  أرجو  كامل«. 

يحترموا هذه املادة في مستقبل االجتماعات.

تطبيق  على  كنتكلم  غير  الكلمة–أنا  العامة.  املناقشة  باب  أفتح 
النظام الدا لي- فريق التجمع الوطني لألحرار، النائب املحترم السيد 

عالء الدين البحراوي.

بلنائبيبلس ديعالءيبلدينيبلبح9بوي:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلسادةيبلأزلبءيبملحترمين،

حض9بتيبلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

لألحرار  الل  الوطني  التجمع  فريق  بإسم  أتد ل  أن  لي  يطيب 
الجلسة التشريعية املتعلقة بالتصويت على مشروع قانون إطار بمثابة 

ميثاق اإلستثمار.

بداية، من حسن حظنا أن هاته الجلسة الدستورية تتزامن مع 
الخطاب امللكي السامي املوجه ألعضاء البرملان، بمناسبة افتتاح الدورة 
أ رى على  -حفظه هللا- مرة  امللك  فيه جاللة  أكد  والتي  الخريفية، 
أولوية اإلستثمار كتوجه إستراتيجي للدولة يتجاوز الوالية الحكومية 

واإلنتدابات اإلنتخابية.

ومن هذا املنبر الدستوري، ننوه باملبادرات واملشاريع الكبرى التي 
أطلقها جاللة امللك، والتي تفرض علينا، كممثلين لألمة، أن نكون في 
مستوى تنزيلها، تشريعيا ورقابيا وتقييميا، وفي مقدمتها املساهمة في 
صياغ تعاقد وطني لإلستثمار وترجمة التزامات كل طرف مشارك في هذا 
التعاقد. كما أن تعليمات جاللة امللك -نصره هللا- بتعبئة ما مجموعه 
يفرض  الخاص،  القطاع  إلنعاش  اإلستثمارات  من  درهم  مليار   550
علينا كمؤسسة تشريعية، أغلبية ومعارضة، بما نتوفر عليه من أدوار 
دستورية مالية، تيسير توفير هذا اإلعتماد املالي الهام الذي سيمكن من 

 لق 500.000 فرصة عمل  الل الفترة ما بين 2022 عشرين و2026.

إن األولوية الحصرية التي يوليها جاللة امللك لإلستثمار في  طاباته 
املوالية األ يرة تعني شيئا واحدا ووحيدا، أن إصالح منظومة اإلستثمار 
وتحسين مناخ األعمال لم يعد  يارا، بل ضرورة ملحة، ولم يعد أولوية 
حكومية بل أولوية دولة، ولم يعد مسألة سياسات عمومية بل موضوعا 
ظل  في  الوطني  اإلقتصادي  قرارنا  استقاللية  على  للحفاظ  سياديا 

تحوالت جيو-استراتيجية عميقة.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

حينما يربط جاللة امللك -نصره هللا- قطاع اإلستثمار بمصير تقدم 
تختار  امللك  املبالغة، فخطابات جاللة  باب  ليس من  البالد، فذلك 
مفرداتها بعناية فائقة، وما نراه اليوم من صراعات جيواستراتيجية 
ومن نزاعات بينية، ليس ناتجا عن ا تالفات إيديولوجيه وسياسية 
أو حتى حدودية، بل هي حروب مصالح كبرى ناتجة باألساس عن هذا 
اإلصرار على الهيمنة على مقّدرات الشعوب وضمان اإلستتباع للدول 
التي ال تملك قرارها السيادي، فعدم تأمين الدول إلكتفاءها الذاتي 
من الطاقة والغذاء وعدم توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، سيقود 
إلمالءات  وإ ضاعها  اإلستقرار  وعدم  للخراب  الدول  تلك  محالة  ال 

املؤسسات املالية الدولية.

الشك أن هذه الجلسة الدستورية التي نعقدها اليوم للتصويت على 
مشروع قانون اإلطار بمثابة ميثاق لإلستثمار، تعكس مدى التفاعل 
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اإليجابي للمؤسسة التشريعية اتجاه أحد األولويات الكبرى التي ستؤطر 
عملنا التشريعي والرقابي والتقييمي  الل السنة التشريعية الجارية إلى 

جانب أولويات أ رى ذات نفس اجتماعي.

إن دورنا كممثلي األمة في هذا الورش اإلستراتيجي لن يقتصر على 
مجرد التصويت على املشروع، بل من واجبنا متابعة حسن تنزيله، 
أو  اإلطار  قانون  مشروع  الواردة ضمن  بالقوانين  يتعلق  فيما  سواء 
متابعة إصدار الحكومة للنصوص التنظيمية التي يتضمنها أو من  الل 

إجراءات برملانية أ رى.

اليوم ال أحد يشك أن أفضل  طة للتنمية اإلقتصادية الشاملة 
هي اإلستثمار واملزيد من اإلستثمار العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم 
من اإلجراءات لدعم اإلستثمار الوطني واألجنبي واستثمارات جاليتنا 
بدول املهجر، وليست السياسات التقشفية الشعبوية، فمن يدافع 
عن  يار تقليص اإلستثمار العمومي وعرقلته كما كان يتم في السابق 
البلد  يعرض  فهو  التسيير  في  تبسيطي  بمنطق  الدولة  أموال  وصرف 
للسكتة القلبية. ومن يحسن التدبير اإلستثمار العمومي والخاص من 
أجل السيطرة على تداعيات األزمة، البد أن يقود سفينة البلد نحو 
اإلستقرار اإلجتماعي واملكاسب اإلقتصادية التي تخلق القيمة املضافة 
وهذا ما تقوم به في الحكومة الحالية. فالقاعدة اإلستثمارية تقول أنه 
دائما توجد فرصة استثمارية جديدة مهما تكن الظروف اإلقتصادية 
هو  مّما  أفضل  بطريقة  الفرصة  تلك  اغتنام  يجب  ولكن  السائدة، 
موجود في السوق من مثيل له. بمعنى آ ر، توجد في قلب هذا السياق 
الصعب الذي نعيشه فرصة استثمارية جديدة أمام بالدنا، ولكن يجب 
والقضائي  والضريبي  والتشريعي  واإلجتماعي  السيا�سي  منا ها  تهيئة 
واإلداري لتقديم أفضل العروض املغرية حتى تحوز رضا املستثمرين. 
وإذا كانت القاعدة األولى تدعو ملزيد من اإلستثمار واستغالل الفرص، 
فهناك مبدأ آ ر يقول أن الرأسمال جبان يبحث دائما عن البيئة ارمنة 
والنظام السيا�سي املستقر، والحمد هلل، هذه من مميزات بالدنا، حيث 
تعيش بفضل جاللة امللك ومؤسساتنا األمنية والقضائية والتنفيذية 
والتشريعية استقرارا عز نظيره في جوارنا العربي واإلفريقي. والبد لهذا 
اإلستقرار أن يدعم ويثمن بيئة قانونية وتنظيمية محفزة لإلستثمار 

ومحاربة لكل أشكال عرقلة.

إن ما يواجه تنمية البالد والنهوض باإلستثمارات الوطنية والخارجية 
كما قال جاللة امللك -نصره هللا- هي العراقيل املقصود التي يهدف 
أصحابها لتحقيق أرباح شخصية و دمة مصالحهم الخاصة. وحينما 
هناك  أن  األ ير،  العرش  في  طاب  -حفظه هللا-  البالد  ملك  يقول 
عراقيل مقصودة، ويؤكد في  طابه السامي الفتتاح البرملان على ضرورة 
رفع العراقيل التي ال تزال تحول دون تحقيق اإلستثمار الوطني إلقالع 
حقيقي على جميع املستويات، فهذا ليس من باب اإلنشاء أو فرضته 
دواع  طابية، بل ألن أعلى سلطة دستورية وصل إلى علمها الكريم أن 
شيئا ما ليس على ما يرام، جعل جاللة امللك يقرع جرس اإلنذار بشأن 

معيقات اإلستثمار وعرقلة مساطره، وفي نفس الوقت يطالب بمحاربة 
تلك العراقيل لكي ال تعترض طريق رؤوس األموال املغربية واألجنبية 

الراغبة في حط رحالها اإلستثمارية باملغرب.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

صحيح أننا ربحنا قانونا من طينة  اصة ينتمي لقوانين اإلطار، 
استوجب دستوريا املرور أمام امللك باملجلس الوزاري، وهذا في حد ذاته 
أحد الضمانات بأن مشروع قانون الذي نتداول بشأنه اليوم يتجاوز 
اإلصطفافات السياسية واملزايدات العميقة، فهو مشروع دولة وليس 
مشروع حكومة، قانون إستراتيجي يتجاوز الوالية الحكومية والحسابات 
اإلنتخابية الضيقة، قانون يعلو على املسؤولين، لكن ال نريد أن يقع لهذا 
القانون ما وقع لقوانين إطار سابقة تم إفراغها من محتواها الدستوري 

ت جامدة ومعطلة.
ّ
ومن مقاصدها النبيلة، فظل

إن مشروع القانون اإلطار املتعلق باإلستثمار الذي نناقشه اليوم، 
ب، انطلقت قبل 

ّ
يأتي في سياق ظرفية وطنية وعاملية  اصة تتسم بالتقل

سنتين بأزمة كوفيد19- التي سببت ركودا اقتصاديا كبيرا وغير مسبوق، 
لم يكد العالم يتخلص من تبعاتها حتى انطلقت أزمة جديدة،  اصة 
بتصاعد أسعار املواد األولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها، تفاقمت السنة 
الجارية بفعل ازدياد اإلضطرابات الجيو-إستراتيجية التي أذكتها األزمة 

األوكرانية، تنضاف إليها التقلبات املنا ية للسنة الحالية.

بالحسبان  أ ذها  األزمات،  بتعدد  املتسمة  الظرفية  هذه  إن 
مشروع قانون رقم 03.22 وترجمها إلى إجراءات قانونية من شأنها أن 
تمنح إلقتصاد بالدنا مناعة وقوة على التأقلم مع كل املتغيرات الوطنية 
والدولية. وإن هاته التحديات املعّقدة الخارجة عن إرادتنا التي نعيشها 
اليوم، تعّزز أكثر من أي وقت م�سى الحاجة إلى دور الدولة اإلستراتيجي 
والحمائي في مجال الطاقة، وتحّتم على الحكومة والبرملان مسؤولية 
اإلستثمار في املقّدرات الوطنية لحماية السيادة الطاقية واإلقتصادية 
ل القاطرة ملجابهة مختلف 

ّ
لبالدنا، لذلك فإن مشروع قانون اإلطار يشك

التحوالت الجارية في جميع املستويات، وعلى الصعيدين الوطني والدولي 
من أجل الرفع من اإلستثمارات وتحسين مناخ األعمال، استنادا إلى 

املرجعية املتعلقة بمخرجات النموذج التنموي الجديد وفق مبادئ :

حرية املقاولة؛ .•

املنافسة الحرة والشفافية؛ .•

املساواة في معاملة املستثمرين كيف ما كانت جنسيتهم؛ .•

األمن القانوني؛ .•

مبادئ الحكامة الجيدة. .•

قيمة مشروع القانون اإلطار أنه يهدف إلى تحقيق عدد من األولويات 
اإلستراتيجية لبالدنا منها:
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•. لق مناصب شغل قارة؛

ومهن  األولوية  ذات  قطاعات  نحو  اإلستثمارات  توجيه  .•
املستقبل؛

تقليص الفوارق بين األقاليم وعماالت اململكة في مجال جدب  .•
اإلستثمار؛

ودوليا  قاريا  قطبا  جعلها  أجل  من  اململكة  جاذبية  تعزيز  .•
لإلستثمارات األجنبية املباشرة؛

الصعيد  املغربية على  املقاوالت  الصادرات وتواجد  تشجيع  .•
الدولي؛

تشجيع تعويض الواردات باملنتوجات املحلية؛ .•

تحسين مناخ األعمال وتسهيل عملية اإلستثمار والرفع من  .•
االستثمارات  مجموع  في  والدولي  الوطني  الخاص  اإلستثمار  مساهمة 

املنجزة.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

اليوم ونحن بصدد تنزيل ميثاق ال بد من اإلستفادة من الدروس 
عقدين،  من  ألكثر  القديم  بامليثاق  العمل  بعد  استخالصها  تم  التي 
وتدارك مختلف النواقص والثغرات التي كانت تعتريه، واإلتجاه بكل 
جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة املناسبة للمستثمرين الوطنيين واألجانب 
ومن  الوطن  بأرض  الكثيرة  اإلستثمار  لإلستفادة من فرص  وللجالية 
التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق اإلستثمار الجديد. 
الربح،  منطق  وسيادة  واملصالح  والحسابات  األسباب  كانت  ومهما 
طاردة  بيئة  ذات  دولة  إلى  املغرب  يتحول  أن  مبرر  أي  هناك  فليس 
لإلستثمار، لذلك فنحن في حاجة إلى  طوة تكون بمثابة عصا رادعة 
في وجه البيروقراطيين وبعض املسؤولين اإلداريين والهيئات العمومية 
واملنتخبين واملهنيين الذين يتعمدون فرملة اإلستثمارات ببالدنا ودفعه 

نحو البحث عن وجهات أ رى.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

لقد آن األوان أن يقف القانون والسلطات واملؤسسات الدستورية 
أبناء  تعيق  التي  واملشاكل  العراقيل  من  جملة  اتجاه  صارمة  وقفة 
يعود  أن  املشروع  لهذا  بد  ال  منهم.  املستثمرين  الجالية،  صوصا 
الستثمارات  وحافزة  قوية  أداة  وجعله  العالم  مغاربة  على  بالفائدة 
 فال حاجة لنا به. فتحفيز مغاربة العالم على اإلستثمار 

ّ
الجالية، وإال

في بالدهم واإلستفادة بدورهم من الفرص املتوفرة في بلدهم األصل، 
تتطلب إزاحة كل العراقيل التي تقف أمام طريقهم ومعالجة اإلكراهات 
املتعددة التي تنفر أكثر مما تشجع على املغامرة بما اّد روه من أموال 

وراكموه من كفاءات طيلة سنوات.

علينا أيها السيدات والسادة، أن نجعل من  طاب جاللة امللك 

كل  من  طرق  مفترق  بشأنه  نتداول  الذي  اإلطار  والقانون  بمجلسنا 
الجالية  وإ واننا من  والوطني  األجنبي  املستثمر  تجعل  التي  العوامل 
يترددون في التفكير في بالدنا كوجهة استثمارية محبذة. على هذا املشروع 
وما يتضمنه من ترسانة قانونية أن تقف سدا منيعا اتجاه التعقيدات 
اإلدارية، بتعدد الهياكل التي يتوجه نحوها املستثمر، عالوة على مسألة 

تضريبات غير مستقرة وغيرها من املعيقات.

إن ما يتضمنه هذا املشروع وما ورد في  طاب جاللة امللك، تعد 
تحمي  استثمارية  كوجهة  املغرب  مصداقية  ترفع  إيجابية  إشارات 
من  يتطلب  وهذا  السواء،  حد  على  واملغاربة  األجانب  املستثمرين 
الحكومة اتخاذ كل ما يلزم للرفع من تصنيفنا لدى مؤسسات التنقيط 
الدولي. فعندما يقرر أي مستثمر، ال سيما إذا كان أجنبيا، إحداث 
لع على الترقييم السيادي لتلك الدولة. وفي وضعية 

ّ
مشروع في أي بلد، يط

بالدنا، فرغم املجهود الذي قامت به الحكومة  الل سنتها األولى لتدارك 
تداعيات كوفيد19- وتركة املا�سي ومخلفات التقلبات املنا ية وتأثيرات 
ملجهود  يحتاج  السيادي  ترقيمنا  أن   

ّ
إال الروسيا-األوكرانية،  الحرب 

إضافي لجلب مستثمرين جدد. واليوم بالنظر لهذا املشروع اإلستراتيجي، 
الوجهات  أكثر  مستوى  على  كبرى  قفزات  يحقق  أن  للمغرب  يمكن 
اإلستثمارية جاذبية. وال نشك السيد الوزير، أنه في حالة حسن تنزيل 
ند ل  ربما  بحذافيرها،  السامية  امللكية  التعليمات  وتنفيذ  املشروع 
اإلستثمار. فنحن  األكثر جاذبية من حيث  العالم  في  دولة   30 نادي 
كدولة عريقة وذات موقع إستراتيجي وتتوفر على كل مقومات االستقرار 
والسيادة، ال تنقصنا سوى اإلرادة الصادقة والكفاءات القادرة، أقول 
اإلرادة الصادقة والكفاءات القادرة على ترجمة هذا املشروع امللكي إلى 

ثورة وطنية منتجة للمكاسب واإلنجازات.

لكل ما سبق، فإن فريقنا فريق التجمع الوطني لألحرار سيتعامل 
باإليجاب مع هذا املشروع البالغ األهمية، شكرا على انتباهكم والسالم 

عليكم ورحمة هللا.

بلس ديبل9ئيس:

واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم ال�سي عزيز اللبار.

بلنائبيبلس ديعزيزيبللبال:

شك9بيس ادةيبل9ئيسيبملحترم،

بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيزم التي،يزمالئييبألعزبء،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
مناقشة مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة قانون اإلستثمار. نحن 
في فريق األصالة واملعاصرة ال يمكن إال أن نعبر عن سعادتنا وترحيبنا 
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إطار  بوضع  املتعلقة  والهامة  اإلستراتيجية  التشريعية  املبادرة  بهذه 
تشريعي جديد لتحفيز اإلستثمارات ببالدنا، باعتبار أن اإلستثمار آلية 
أساسية من آلية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة واملستدامة 
الجهود  على  الحكومة  املناسبة  بهذه  وننّهئ  املواطنين.  حياة  وتحسين 
املبذولة إل راج هذا النص، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجاللة 
امللك -نصره هللا وأيده- لهاد النصوص، وعلى التفاعل والتجاوب مع 
النقاش الهام والبناء الذي شهدته لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية من 
طرف جميع السيدات والسادة النواب، سواء من املعارضة أو األغلبية، 
والذي يؤكد مدى األهمية التي يحظى بها هاد الورش لدى كافة مكونات 

املشهد السيا�سي.

ونعتبر هذه املبادرة تجسيدا للرؤية اإلستراتيجية التي حرص جاللة 
امللك -نصره هللا- في العديد من  طبه ورسائله السامية، على تسريع 
بلورتها في مجال تحسين مناخ األعمال وتوفير بيئة مناسبة لإلستثمار، 
من  الل اعتماد منظومة قانونية مندمجة حديثة ومتكاملة، أساسها 
جعل النهوض بدور القطاع الخاص في تنمية البالد، وجعل املبادرة 
واإلجتماعية.  اإلقتصادية  للتنمية  أساسية  رافعة  واملقاولة  الخاصة 
د جاللة امللك -حفظه هللا- في مناسبات عديدة ومتقاربة طوال 

ّ
فقد أك

السنوات املاضية على أهمية اإلستثمار في تحقيق التنمية، وتنشيط 
الدورة اإلقتصادية، و لق فرص الشغل. وأصدر توجيهاته السامية 
لإلسراع بإ راج ميثاق اإلستثمار الجديد، والعمل على تبسيط مساطر 
اإلستثمار، وتكثيف وتحيين البرامج املواكبة للمقاوالت وتسهيل ولوجها 
للتمويل وتأهيل مواردها البشرية. وهو ما أكد عليه جاللته -حفظه 
هللا- مرة أ رى بمناسبة افتتاح دورتنا التشريعية هاته، حيث  صص 
 طابه السامي بمحورين أساسيين يتعلق أحدهما بملف اإلستثمار وما 
أدراك ما اإلستثمار ببالدنا، كما كانت توجيهاته السامية طيلة السنوات 
املاضية واضحة وملحة في مجال إصالح اإلدارة، وضرورة تغيير العقليات 
اإلدارية، واإلسراع في إصدار مجموعة من النصوص القانونية املهيكلة 
اإلستثمار  الوطنية، وتشجيع  اإلقتصادية  املنظومة  تطوير  في مجال 
منها  صوصا إصالح املراكز الجهوية اإلستثمارية وما أدراك ما املراكز 
اإلستثمارية الجهوية، وتمكينها من القيام بدورها، وإد ال تعديالت 
هامة على مدونة التجارة وقوانين الشركات، وإقرار مجموعة من القوانين 
وقانون  واألعمال،  املال  منازعات  مجال  في  ومؤ را  املالي،  املجال  في 
الوساطة والتحكيم، وتشجيع الطرق البديلة للتقا�سي. لذلك، فسياق 
هاد اإلصالح مهم جدا جدا، ألن املغرب  الل العقدين املاضيين بدل 
مجهودات كبيرة لتحسين مناخ اإلستثمار، بهدف تنويع اإلقتصاد و لق 
فرص عمل ذات جودة عالية. والشك أن تقدما ملحوظا قد تحقق، غير 
أن الحاجة ال زالت ملحة إلى سياسات إصالحية، في مجال اإلستثمار، 
أكثر جرأة وانفتاحا على املتغيرات واملستجدات التي يعرفها العالم، وكذا 
الدولية  املنافسة  باحتدام  املتعلقة  املطروحة،  صوصا  التحديات 

الشرسة على جذب اإلستثمارات.

كما أنه إصالح يأتي في ظرفية دولية دقيقة ومفصلية، حيث تواضع 
اإلستثمارات األجنبية املباشرة ببالدنا، وهي ظرفية مطبوعة بتداعيات 
عدد من الصدمات اإلقتصادية واإلجتماعية الذي ذكر من قبل، أثرت 
بشكل سلبي على مناخ اإلستثمار وعلى اإلستقرار اإلقتصادي واإلجتماعي. 
هذا فضال من عدد من التحديات الهيكلية التي تعرقل اإلستفادة املثلى 
من فوائد اإلستثمار، بما فيها تقادم التشريعات والحاجة املاسة إلى 
مالءمتها مع التشريعات الحديثة واملمارسات الفضلى املعمول بها دوليا، 
ومعالجة مشاكل عديدة على مستوى ضعف انخراط القطاع الخاص، 
وتواضع مؤشرات النمو االقتصادي وضعف اإلنتاجية واإلبتكار و لق 
الجيدة  واملنافسة والحكامة  املهارات  وتنمية  الوظائف ورفع جودتها 
إلى آ ره. كما يأتي كذلك بعد صدور تقرير اللجنة املكلفة بالنموذج 
التنموي الجديد، الذي يعتبر أحد أهم املنطلقات التي تم اإلعتماد عليها 

في ورضع وهندسة هاد اإلصالح الطموح الكبير.

بلس ديبل9ئيس،

فاملغرب وإن ا تار أوال القيام بإجراء إصالحات جوهرية لتحسين 
واملنافسة  والتجارية  املالية  املنظومة  و صوصا  األعمال،  مناخ 
املتقدمة  الجهوية  العام والخاص، وتفعيل  القطاعين  بين  والشراكة 
و الالتمركز اإلداري وإصالح مراكز اإلستثمار إلى آ ره، وهو نهج نعتبره 
موفقا ومنطقيا ساهم في تحديد وعصرنة املنظومة التشريعية للبالد، 
ثم أ يرا إصدار تقرير حول النموذج التنموي الجديد للبالد، غير أنه 
يجب اإلعتراف بأننا تأ رنا في إصالح ميثاق اإلستثمار، بحيث لم يطرأ 
عليه أي تغيير أو تجديد منذ إصداره سنة 1995، و اصة ملي تنقولوا 

شهر أو شهرين وتيبقاو بعض األمور في بعض الرفوف.

إن تشخيص وضعية اإلستثمار ببالدنا تؤكد أن امليثاق الحالي قد 
بلغ مداه، وجميع املؤشرات واألرقام تتبث أن مجموعة من اإل تالالت 
البنيوية والهيكلية تعاني منها منظومة اإلستثمار ببالدنا، وهذا ال يعني 
أننا ننكر الحصيلة الجيدة نسبيا التي تم تحقيقها منذ بداية األلفية 
في قطاعات اقتصادية استراتيجية مهمة، و صوصا قطاع الصناعة 
وصناعة الطيران وغيرها، إال أن ذلك يبقى بعيدا عن طموح املغرب في 
الولوج لنادي الدول الصاعدة بالرغم الجهد اإلستثماري الكبير الذي 

تبدله الدولة.

هناك  أن  تتبث  ببالدنا  اإلستثمار  وضعية  فإن  األرقام،  فبلغة 
ن املنظومة التشريعية الحالية من 

ّ
صعوبات وإ تالالت بنيوية لم تتمك

تجاوزها، ويمكن أن نوجزها فيما يلي:

- أوال، بلغ مجهود اإلستثمار من حيث القيمة %32.2 من الناتج 
الدا لي الخام كمتوسط ما بين 2000 و2017 مقابل %25.6 كمتوسط 
ذلك،  ورغم  املتوسط.  الد ل  ذات  للبلدان  كمعدل  و29%  عالمي 
بالدول الصاعدة، مما يؤكد ضعف  يتمكن املغرب من اإللتحاق  ال 
مردودية اإلستثمار مقارنة مع الدول ذات الد ل املتوسط، وهي الفئة 
الدنيا التي ينتمي إليها املغرب كمثال )تركيا، الشيلي، كرواتيا، وغيرها(؛
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تراجع  حيث  الشغل،  فرص  على  لق  لإلستثمار  تأثير  ضعف   -
محتوى النمو من حيث عدد املناصب املحدثة بشكل ملموس، بحيث 
كل نقطة أصبحت تخلق أقل من 21 فرصة عمل مابين 2010 كل نقطة 
21 ألف إلى 2019 بعد أن كانت تحدث ما يزيد عن 30.000 منصب 

شغل بين 2000 و2009؛

- تباطؤ تطور اإلستثمار منذ 2000، حيث سجل اإلستثمار من حيث 
الحجم وتيرة نمو بنسبة 8,5 % ما بين 2000 و2009، ثم تباطأ إلى 2,9 

بين 2010 و2019؛

- هيمنة اإلستثمار العمومي الذي وصل في سنة 2022 إلى 245 مليار 
درهم و230 مليار درهم سنة 2020 و198 مليار درهم سنة 2020، 
ويشير تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى أن حصة اإلستثمار 

العمومي تصل إلى %65، فال بد من رؤية فهاد النطاق فهاد النسبة.

أما اإلستثمارات األجنبية املباشرة، فتؤكد معطيات مكتب الصرف 
أن املغرب يحظى بقدرة تنافسية وجاذبية مهمة، حيث سجل  الل 
16 سنة األ يرة تدفقا صافيا بلغ حوالي 22 مليار درهم سنويا أي ما 
يعادل في املتوسط 2,6 من الناتج الدا لي الخام، وهو معدل قريب 
من املتوسط العالمي ويفوق معدل فئة البلدان ذات الد ل املتوسط 
التي ننتمي إليها، غير أنه يواجه منافسة إقليمية وقارية شرسة في هاد 

.c›est.une.grande.concurrence املجال، إذن

وبخصوص حصة اإلستثمار الخاص، فحسب تقرير اللجنة الخاصة 
للنموذج التنموي تمثل هذه الحصة %35 ويو�سي برفعها إلى 65%. 

ويمكن إجمال العوامل التي تؤدي إلى هذه الوضعية فيما يلي:

- يعاني النسيج اإلنتاجي للمغرب من بنية مجزأة، يعني هذا عن طريق 
بنك املغرب و«HCP«، إذا من بنية مجزأة وهيمنة املقاوالت الصغيرة 
والصغيرة جدا، حيث أن %92 من املقاوالت هي متناهية »الصولد«، 
وال يتجاوز رقم أعمالها 3 داملليون درهم فهي جد ضعيفة، و84,4 % 
من املقاوالت تحقق أعمال أقل من مليون درهم، فهذا جد ضئيل. 
جد  وهي  املصدرة  املقاوالت  عدد  مستوى  على  وضعف  ومحدودية 
ضعيفة. تشير معطيات مكتب الصرف أن املقاوالت املصدرة النشيطة 
للغاية  يعتبر عددا ضعيفا ضعيفا  ما  4309 مقاولة، وهو  يتعدى  ال 

باملقارنة مع حجم الساكنة حيث ال يتعدى 0,2 لكل 1000 نسمة؛

معطيات  فحسب  املقاوالت،  لدى  االستثمارية  القدرة  ضعف   -
املندوبية السامية للتخطيط صرحت ب29,4 % فقط من املقاوالت 
الصغيرة جدا بقيامها بإستثمارها ما بين 2016 و2018، مقابل 49,5% 
بالنسبة للمقاوالت املتوسطة وما أدراك ما املتوسطة، و%88 بالنسبة 
للمقاوالت الكبرى، فال بد أن ال نن�سى الطبقة املتوسطة ألنها هي التي 

تنمي الدورة الدموية اإلقتصادية واإلجتماعية؛

- تركيز الضعف الضريبي على عدد جد محدود من املقاوالت، بحيث 
2 % من املقاوالت تدفع 80 % من الضريبة على الشركات؛

ولجوء  الذاتي  التمويل  هيمن  حيث  املقاوالت،  تمويل  صعوبة   -
جدا  الصغيرة  املقاوالت  تجد  إذ  العادي،  غير  التمويل  إلى  محدود 
والصغيرة واملتوسطة صعوبات في التمويل، بالنظر إلى تشدد البنوك 
وما أدراك ما البنوك في طلب الضمانات وتطبيق أسعار فائدة مرتفعة 
لدى  مالية  شفافية  بغياب  ذلك  البنوك  وتبرر  تقييدية،  وشروط 
املقاوالت وضعف حكامتها، مما يرفع من مخاطر قدرتها على السداد. 
للتخطيط،  املندوبية  وحسب  هذا.  النطاق  فهاد   carte. rouge فهنا 
صرحت 69 % من املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة أنه 

سبق لها أن واجهت صعوبات في الولوج إلى التمويل؛

منها  ونذكر  الخاص،  للقطاع  املعيقة  املمارسات  تف�سي  كذلك   -
الرشوة ملنظمة  الرشوة، حيث يضع مؤشر مدركات  الخصوص  على 

»Transparency.International« املغرب في املرتبة 87 من بين 180؛

- ارتفاع العبء والضغط الضريبي، فحسب معطيات البنك الدولي، 
يصل مستوى الضرائب على األرباح والد ل في املغرب إلى %32، وهو 
مستوى جد مرتفع مقارنة بالدول املشابهة مثل: األردن %13.2، بولونيا 

%13.3، جمهورية التشيك %16.5، وتركيا املعروفة ب18.5 %؛

- مشكل القطاع غير املهيكل أواإلقتصاد الخفي الذي يشمل اإلنتاج 
األسر  وإنتاج  املنظم،  الغير  واإلنتاج  القانوني،  غير  واإلنتاج  السري 
لحسابهم الخاص، والذي يمثل حوالي %30 من الناتج الدا لي الخام؛

بسنة  املتعلقة  األرقام  أحدث  تشير  األداء، حيث  آجال  - مشكل 
2019 إلى أن أكثر من نصف املقاوالت املغربية تحصل على مستحقاتها 
تزيد  آجال  مستحقاتها  الل  منها   35 وتتلقى  القانوني،  األجل  بعد 
%120 وأكثر. وتواجه املقاوالت الصغيرة جدا والضعيفة وضعية جد 
صعبة، فيما يرتبط بآجال أداء الزبناء في جميع القطاعات،  اصة مع 
مستويات تتجاوز 200 يوم وأكثر من رقم معامالت بالنسبة للمقاوالت 
الصغيرة والصغيرة جدا في قطاع النقل والتخزين والصناعة التحويلية 
على سبيل املثال. وهذا ما يسبب باإلفالس لجل هذه املقاوالت، و اصة 
 les sous العمومي  فاإلستثمار  حتى  ألن   ،les. sous. traitants منها 
traitants.souffrent يعني في نطاق تماطل األداءات من طرف الخزينة.

إذا هذا هو السياق الذي يأتي فيه مشروع قانون اإلطار، الذي من 
 الل قراءته يتجلى بوضوح التوجه الواضح للدولة املغربية في اعتماد 
إصالح بعيد املدى، يستخلص الدروس من التجربة املاضية ويستشرف 
املستقبل بكل ثقة لرفع تحدياته املتعددة، باعتماد مرتكزات صلبة 
أهمها  الصات وتوصيات النموذج التنموي الجديد وأهدافه، املتمثلة 

أساسا في جعل بالدنا قطبا قاريا ودوليا في مجال اإلستثمار.

وفي هاد املضمون، نثّمن توجه مشروع امليثاق الجديد لإلستثمار 
الهادف إلى تجاوز املقاربة القديمة املعتمدة في امليثاق الحالي لإلستثمار، 
املركزة بشكل حصري على نظام الحوار الجبائية واإلعفاءات الضريبية 
إلى اعتماد نظام حديث لدعم استثمار أكثر مرونة ودقة في اإلستهداف، 

يشمل نظام وأنظمة دعم  اصة، وهي منهجية ذكية ستسمح:
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* أوال ومن  الل النظام األسا�سي للدعم، تحقيق أهداف الدولة، 
 صوصا في مجال توجيه االستثمار، بما يضمن العدالة املجالية وفي 
مجال التنمية القطاعات اإلقتصادية ذات األولوية والقيمة املضافة 
العالية، وهو نظام يهدف إلى دعم مشاريع اإلستثمار التي تستجيب ملعايير 
محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعماالت اململكة في مجال جذب 
اإلستثمارات، وتنمية اإلستثمار في قطاعات األنشطة ذات األولوية كما 

سمعنا في جل تد الت السيدات والسادة النواب.

أهداف  تحقيق  في  للدعم  الخاصة  األنظمة  ومن  الل  ثانيا،   *
الدولة، من  الل دعم املشاريع ذات الطابع اإلستراتيجي، وتعزيز النسيج 
املقاوالتي الصغير جدا والصغير واملتوسط، وتعزيز الروابط التجارية مع 

العالم وحضور املقاولة املغربية. البد من التسويق من طرف الدولة.

ومن املستجدات الهامة التي تضمنها املشروع، والتي لها أهمية بالغة 
في إنجاح السياسة الجديدة في مجال اإلستثمار، التزام الدولة بإصالحات 
موازية في مجال الولوج للتمويل والتمويل املبتكر )Innovant(، وتعزيز 
تنافسية قطاع اللوجستيك واللجوء للقطاعات املتجددة واالنخراط في 
اإلنتقال الطاقي، وكذلك اإلنكباب على مشكلة تعبئة العقار والولوج إليه 
بسهولة وبأسعار تنافسية. ومسألة تسريع ورش إصالح اإلدارة وتبسيط 
تكنولوجيات  إلى  والولوج  الرقمي  االنتقال  جهود  وتكثيف  املساطر، 
املعلومة ولكن تطبيقها من أجل تسريع املساطر اإلدارية، ما�سي من 
أجل تطبيق la.plateforme، اليوم عن طريق املراكز االستثمارية اللي 

رجعت كتعاكس جل أو أغلبية االستثمارات.

ومن النقط القوية في املشروع كذلك، والتي وإن كان بعضها مكفول 
في نصوص تشريعية أ رى أو في اتفاقيات دولية ومعمول بها في الواقع، 

فإننا نثمن التنصيص عليها في امليثاق الجديد لالستثمارات، وهي:

املمنوحة  بالضمانات  يتعلق  املشروع  في  باب  اص  إدراج   -
في مجال تحويل  األجنبي  للمستثمر  تامة  للمستثمرين، تضمن حرية 
األرباح دون تحديد السقف، وكذلك بالنسبة لتحويل حصيلة التفويت 
التتبع  من  الزم  النطاق  فهاد  فهي  باستمراراته  املتعلقة  التشريع  أو 

الدائم؛

- إدراج باب  اص في املشروع يتعلق بتسوية الخالفات، وهو من 
الضمانات الجوهرية التي تتما�سى مع املمارسة الدولية وتبنتها معظم 

اإلصالحات التي باشرتها العديد من الدول في السنين األ يرة؛

- التنصيص على مبدأ الحكامة الجيدة للحد من الفساد في جميع 
الخاص  القطاعين  في  األعمال،  في  النزاهة  وتعزيز  اإلستثمار  مراحل 
ستعزز  عوامل  كلها  لإلدارة،  التقديرية  السلطة  من  والحد  والعام، 

وتحسن من وضوع التشريع وقواعد اإلستثمار واملساطر؛

- تكريس الحكامة القانونية لبراءة اإل تراع وامللكية الفكرية، والتي 
يجب أن تكون وفق قواعد املعمول بها دوليا. ولإلشارة، فتطبيق هاد 
امليثاق يجب أن ينطلق بالعمالة واإلقليم ثم جهويا ووطنيا حتى يعم 

وقعه بامللموس في كل أرجاء الوطن العزيز.

ال يفوتني في األ ير، أن أذكر أن الحل الوحيد لإلقالع اإلقتصادي 
بالتر يص لإلستثمارات الصغرى واملتوسطة والجد صغيرة،  مقرون 
من أجل ال يتعدى شهر واحد وشهرين على األكثر بالنسبة لإلستثمارات 
الكبرى. فهذا جئتم به السيد الوزير، وجاو حتى الوزراء السابقين وبقاو 
دائما في الرفوف، إال ماعندكش نظر جهوي للمغرب ما غايمكنش لهاد 
املشاكل تحل. وهنا أناشدكم هللا، أناشدكم هللا، أناشدكم ثالثة مرات، 
بتسريع كل املشاريع العالقة بالجهات بشكل عام و بجهة فاس-مكناس 
بشكل  اص، راجين من الجميع تطبيق ما جاء في الخطاب امللكي األ ير 
حتى يصبح املغرب رائدا في نادي الدول األكثر جاذبية لإلستثمار. وال 
يمكن بتطبيق ميثاق اإلستثمار إال بإعادة النظر في املراكز اإلستثمارية 
والوكاالت الحضرية وبعض اإلدارات األ رى. هنا الزم من إعطاء قيمة 
للسيدات والسادة النواب وممثلي األمة، ألن هم املشرعين وهم اللي جاو 
عن طرق انتخابية، اللي صوتو عليهم املواطنين وتيعانيو منا الكثير ثم 
الكثير، و اصة الطبقة الهشة والفقيرة والصناع التقليديين والطبقة 

الجد فقيرة.

في إطار سعيها لتجويد هذا النص التشريعي اإلستراتيجي، تقدمت 
فرق األغلبية مجتمعة بمجموعة، أستسمح، أستسمح،  اصني نكمل 
....االستثمار هو  قلنا  إذا  كاين، أستسمح.  ما  اللي هي أصعب  األمور 
مسؤولية الجميع من أجل ربح رهان التنمية فكل موظف، هنا غانرجعو 
للملكية من أجل تبسيط املساطر اإلدارية و تسريعها وتوجيه االستثمار.. 
بتفعيل الشباك الوحيد قوال وفعال، شباك يلتزم بحضور كل اإلدارات 
املعنية باالستثمار والتر يص املباشر ملشاريع دون طلب العديد من 
األوراق والوثائق، ومحاربة الرشوة والزبونية واملحسوبية، فاإلستثمار 
هو مسؤولية الجميع. ومن أجل ربح هاد رهان التنمية، فكل موظف 
صغير أو كبير أو حتى مسؤول سامي، يجب أن ينخرط في اإلصالح من 

أجل تنمية شاملة ونفع عام وليس ربح  اص أو شخ�سي.

لقد طفح الكيل وباتت إعادة النظر في دور مراكز اإلستثمار والوكاالت 
الحضرية أمر واجب لكي نسرع عجلة النمو، وندفع بهاتين اإلدارتين 
رئيس  إعطاء  مع  ومسؤولية،  كاملة  بثقة  اإلدارية  القرارات  بإسراع 
الجماعة دورا فّعاال في تطبيق القوانين واملصادقة على اإلستثمارات، 
وليس صفة استشارية تكاد تكون صورية. يجب أيضا القطع مع بعض 
املمارسات التي تدفع في بعض األحيان رجال السلطة بالضغط على 
الر ص وتصاميم  بالتوقيع على  الترابية، وأمرهم  الجماعات  رؤساء 
التهيئة، مجبرين ومهددين بالعزل كما كاد أن يحدث مؤ را في فاس 
على سبيل املثال. وبالتالي، نأمل أن تكون ردة املسؤول املذكور سحابة 
صيف، ونطلب من رئيس الحكومة ووزير الدا لية العطف على جهتنا 
وباقي جهات اململكة الشريفة، بالوقوف والحرص على تطبيق امليثاق 
االستثمارات  لجلب  إفريقية  قبلة  املغرب  لإلستثمار، وجعل  الجديد 

الوطنية.

في هذا النطاق ولإلشارة، فتطبيق امليثاق يطلب بالعمالة كما قلنا، 
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وهنايا غادي نكملوا التنصيص على، ففي إطار تجويد النص التشريعي 
اإلستراتيجي تقدمت فرق األغلبية مجتمعة بمجموعة من التعديالت، 
تفاعلت معها الحكومة مشكورة بكل إيجابية، حيث تم قبول عدد مهم 
منها. وقد همت أهم التعديالت الجوانب، وأنا كنطلب من السيدات 
والسادة النواب املحترمين،  صهم حتى هما يدافعوا ألن ال بد اإلدارة 

باش ترد اإلعتبار ملمثلي األمة.

- التنصيص على تحقيق نسب معدل نمو كفيلة بالدفع بعجلة 
العالية،  املضافة  والقيمة  شغل  مناصب  وتوفير  الوطني،  اإلقتصاد 
كهدف من أهم األهداف التي يجب العمل على تحقيقها لتحقيق اإلقالع 
اإلقتصادي، مع مراعاة نسب التضخم والتوازنات املاكرو-اقتصادية، 
الطبقة  ومتانة  الشرائية  والقدرة  اإلجتماعي  السلم  على  والحفاظ 

الوسطى والحد من توسع دائرة الفقر والهشاشة؛

- تدعيم مبدأ املساواة في معاملة املستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، 
بالتنصيص على مبدأ تكافؤ الفرص  كإشارة قوية وضمانة أساسية 

ومكافحة تضارب املصالح؛

التنصيص على مبدأ اإلستقرار الجبائي كمبدأ أسا�سي إلعطاء   -
رؤية واضحة للمستمرين املحتملين؛

- التنصيص على تدعيم وتشجيع املقاوالت النشيطة على االستثمار 
لتوسيع أنشطتها؛

- تعويض كلمة »الجهاز الوزاري« ب«الجهاز الوزارية«؛

كنمشيوا  هنايا  قلنا  لهذا  معكم،  احنا  راه  بلأزي9،ي بلس دي
كنشجعوكم، تعويض كلمة »الجهاز الوزاري« ب«اللجنة الوزارية«؛

- الحرص على إعطاء أهمية ملهن املستقبل من  الل التشجيع على 
اإلبتكار؛

- التأكيد على أن مواصلة عملية تبسيط املساطر اإلدارية املرتبطة 
بإنجاز االستثمارات ورقمنتها، يجب أن تتم وفق الشروط املنصوص 

عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

آلية لضمان عدم تحويل الدعم  التنصيص على  اقتراح  كما تم 
للخارج على صورة أرباح، وذلك من  الل اقتطاع نسبة 5 وال %10 من 
الربح الصافي للسنة املالية املراد تحويله، يخصص لتكوين احتياطي، 
مع إمكانية إستعماله للزيادة في رأسمال، الشراكة. غير أن الحكومة 
قدمت توضيحات تفيد بوجود ضمانات قانونية كافية في هاد املجال، 

سنرى إن شاء هللا وسنتابع الحكومة في هذا الشأن؛

- تقليص أجل إصدار النص التنظيمي املتعلق بتفعيل نظام الدعم 
الخاص الرامي إلى تشجيع، وعندنا فيكم كامل الثقة السيد الوزير، 
الرامي إلى تشجيع تواجد املقاوالت املغربية على الصعيد الدولي من 9 

أشهر إلى 6 أشهر، جد مهم ربحنا 3 أشهر في هذا النطاق؛

- تقليص آجال إصدار النص التنظيمي املتعلق بتفعيل نظام الدعم 
الخاص املوجه للمقاولة الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، يعني سنة 

كاملة إلى 9 شهور، ربحنا 3 أشهر هادي جد مهمة تاهي؛

باإلضافة إلى العديد من التعديالت األ رى املتعلقة بجوانب تقنية 
ولغوية تم قبولها من قبل الحكومة، وكنشكروكم واحنا معكم تنشكرو 
حتى اللي هو جد مجتهد وشباب، يعني جد مقتدر، وساهمت في تحسين 

صياغة النص وتجويده؛

ومن جهة أ رى ومما يجب التأكيد عليه في إنجاح تنزيل هاد النص 
على  نؤكد  املشروع،  هذا  في  عليها  املنصوص  ارجال  وفق  التشريعي 

ضرورة اإللتزام:

- إصدار وإ راج دون تأ ير النصوص التنظيمية التي ينص عليها 
هذا القانون،  صها تخرج وتطبق، محليا وجهويا، باش يمكن لها تطبق 
األطراف  جميع  انخراط  وضمان  تطبيق  أساس  تعتبر  والتي  وشكرا. 
واملؤسسات املسؤولة على تطبيق وتنزيل سياسة االستثمار الجديدة 

التي يتضمنها؛

- أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل اإلسهام في املجهود 
املبذول من قبل الدولة لخلق فضاء محّفز ومشجع لإلستثمار،  اصة 
وأن جاللة امللك -حفظه هللا- قد أكد مرة أ رى في  طابه األ ير يوم 
الجمعة 14 أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح الدورة الحالية، الرسالة 
التي سبق وأن وّجهها للفاعلين اإلقتصاديين و اصة القطاع البنكي 
أمام أعضاء مجل�سي البرملان بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر لسنة 2019، 
حيث قال جاللته »أعرف جّيدا أنه من الصعب تغيير بعض العقليات 
اإلدارية،  العقليات  تغيير  أكدت على ضرورة  أن  كما سبق  البنكية، 
ووضع حد لبعض التصرفات التي تعيق التنمية واإلستثمار، لذا نحث 
القطاع البنكي الوطني على املزيد من اإللزام واإلنخراط اإليجابي في 
دينامية التنمية التي تعيشها بالدنا، ال سيما تمويل اإلستثمار ودعم 
امللك  انتهى كالم جاللة  املنتجة واملدّرة للشغل والد ل »  األنشطة 

نصره هللا وأيده.

لذلك، يتعين على القطاع البنكي أن ينخرط كليا في دعم اإلستثمار 
وتيسير الولوج للتمويل لفائدة النسيج املقاوالتي، وال سيما املستثمرين 

الصغار واملتوسطين.

اإلستثمار  جلب  في  العدالة  تلعبه  أن  يجب  الذي  الدور  أهمية 
التي  السامية  الرسالة  في  جاء  بما  نذكر  أن  هنا  ويكفي  وتشجيعه، 
وّجهها جاللة امللك للمؤتمر الدولي للعدالة املنعقد في 21 أكتوبر 2019 
بمراكش، حيث جاء فيها :«إن توفير املناخ املناسب لإلستثمار ال يقت�سي 
فقط تحديث التشريعات املحفزة، بل الثقة في النظام القضائي وتوفير 
األمن الكامل للمستثمرين، ومن هنا تظهر أهمية توحيد آليات ومساطر 
والدولي،  والجهوي  الوطني  الصعيد  اإلستثمارعلى  منازعات  تسوية 
في هذا املجال، وكذا  الوطني  القضائي  وتجاوز إشكالية اإل تصاص 
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إنشاء هيئات مختصة في فض هذا النوع من النزاعات دا ل ارجال 
سم 

ّ
وتت والتجارية،  املالية  املنازعات  وتراعي  صوصيات  املعقولة 

بالسرعة والفعالية واملرونة« انتهى كالم جاللة امللك.

وذلك يعني أنه يجب إ راج القضاء من دوره التقليدي إلى اإلنخراط 
القضائية  الطرق  أبعاد اقتصادية وإجتماعية وتفعيل  أدوار ذات  في 
شمولية  مقاربة  واعتماد  والصلح  والتحكيم  كالوساطة  البديلة، 
مندمجة إلصالح منظومة العدالة وتعزيز استقالليتها وجعلها تقوم على 
اإلنصاف بطبيعة الحال، ولكن أيضا على الفاعلية والسرعة واملرونة 
واليسر كشرط أسا�سي لتحقيق أمن املقاولة ونجاحها وضمان السلم 
اإلجتماعي دا لها، وهو ما سيساهم في تبديد مخاوف املستثمر وتعطيه 

شعورا باألمن واإلطمئنان.

في فريق األصالة واملعاصرة، يجب  لنا  بالنسبة  القول،  و الصة 
الضرورية  اإلصالحات  مواكبة  في  وثبات  عزم  وبكل  قدما  امل�سي 
مبادئ  وتعزيز  األعمال،  مناخ  وتحسين  اإلستثمارات  إلستقطاب 
الشفافية التامة في كافة األصعدة واملعامالت، وإرساء قواعد صلبة 
الريع وكل أشكال املمارسات  ملحاربة املمارسات اإلحتكارية واقتصاد 
املضرة باإلقتصاد الوطني. كما دائما نقول إعطاء األسبقية للمقاوالت 
الصغرى والجد صغيرة، ألنها هي اللي تتشجع اإلستثمار وهي سر النجاح 
ديال الدول الناجحة، وما نساوش، ولكن ولألسف يعني اليوم فهاد 
امليثاق شفنا بأن كاين تشجيعات املقاوالت الصغرى والجد صغيرة، 
كنطلب من هللا إن شاء هللا تطبق. كما يجب تسريع املصادقة على 
القانون التنظيمي املنظم لإلضراب، وإصالح مدونة الشغل، بما ير�سي 
التوازن الالزم واملوضوعي بين حقوق األجراء وأرباب العمل، والعمل على 
تكريس الحماية القانونية لبراءة اإل تراع وحقوق املؤلف، وكذا تسريع 
اإلصالح اإلداري واإلنتقال الرقمي، وإستعمال الوسائل التكنولوجية 
تعزيز  إلى  إضافة  الجزاءات،  وترتيب  املسؤوليات  وتحديد  الحديثة 
وتعميم الالمادية، اإلجراءات واملساطر ومعالجة القطاع الغير مهيكل 
إلى آ ره، كشروط أساسية لتعزيز الثقة واملصداقية لدى املستثمرين 
والفاعلين اإلقتصاديين واملاليين، وبالتالي تحقيق شروط النجاح لهذا 

املشروع الطموح واإلستراتيجي.

ونختم بما جاء في الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة 
فهاد  محوريه  إحدى  جاللته  الذي  ّصص  الحالية،  التشريعية 
امليثاق  يعطي  أن  »ننتظر  قال:  حيث  اإلستثمار،  بموضوع  الخطاب 
املغرب  جاذبية  مستوى  على  ملموسة  دفعة  لإلستثمار،  الوطني 
لإلستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل 
التي ال تزال تحول دون تحقيق اإلستثمار الوطني إلقالع حقيقي على 

جميع املستوياّت«. إنتهى كالم جاللة امللك.

ونحن في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر هذا الخطاب امللكي السامي 
 ارطة طريق لتنزيل هذا القانون اإلطار،  اصة وأنه وقد جعل مسألة 
ص بالذكر 

ّ
اإلستثمار مسؤولية لكل املؤسسات والقطاع الخاص و 

أهمية تفعيل املراكز اإلستثمارية...

بلس ديبل9ئيس:

شكرا إنتهى التوقيت، شكرا، شكرا 33 دقيقة، تبارك هللا، ال تبارك 
هللا، شكرا السيد النائب. الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
للنائب املحترم السيد موالي الحسن بنلفقيه.. ال يسجل في املحضر، 

ال�سي اللبار، ال�سي اللبار ال يسجل في املحضر. انتهى التوقيت.

بلنائبيبلس ديمأالييبلحسنيبنلفق ه:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

بلس ديبل9ئيس،

بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأبب،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
والتعادلية في مناقشة مشروع اإلطار بمثابة ميثاق اإلستثمار، بالنظر 
لألهمية البالغة التي يوليها الفريق لهذا اإلطار القانوني الجديد الذي 
أصبحت  بعدما  اإلستثمار  منظومة  إصالح  أجل  من  انتظاره  طال 
متجاوزة وال تواكب الرؤية اإلستراتيجية الجديدة لتنمية اإلستثمار، بما 
يضمن اإلستغالل األمثل للمؤهالت التي يتوفر عليها املغرب، واإلستفادة 
من موقعه الجغرافي املتميز ومن اإلستثمارات املهمة في مجاالت البنيات 
اإلقتصادية  قدراته  مجموع  تحسين  بهدف  وذلك  املنجزة،  التحتية 
واإلرتقاء باإلنتاج، واإلنفتاح على األسواق الدولية في أفق تحقيق مغرب 
اإلدماج، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، وا تيارات 
شرطا  الوطني  اإلقتصاد  تحول  من  جعل  الذي  الحكومي  البرنامج 
أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على  لق مناصب شغل الئقة ومنتجة، 

من  الل إصالحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية لإلقتصاد الوطني.

ويهايبلس دبتيوبلسادة،

السامي  امللكي  الخطاب  مضامين  بإيجابية  نسجل  البداية  في 
الفترة  من   2023-2022 الثانية  التشريعية  السنة  افتتاح  بمناسبة 
بخصوص  سديدة  توجيهات  من  حمله  بما   ،2026-2021 النيابية 
اإلستثمارات  تعزيز  تواجه  التي  والتحديات  واإلكراهات  الصعوبات 
والبشرية  الطبيعية  املؤهالت  رغم  ببالدنا،  والخارجية  الوطنية 
والتحفيزات القانونية والتنظيمية والبنيات التحتية املهمة التي يتوفر 
عليها املغرب، هذه التوجهات امللكية التي نعتبرها في الفريق اإلستقاللي 
بمثابة  ارطة طريق إلطالق دينامية إستثمارية جديدة ببعدها الترابي، 
وتقوية جاذبية بالدنا لإلستثمارات الوطنية والخارجية وتحويل األزمة 
اإلقتصادية الراهنة إلى فرص وأفق حقيقية وثورة حقيقية للقضاء 
على جميع العراقيل املرتبطة باإلستثمار، ورفع مختلف القيود التي 
تواجهه املستثمرين، بما يقت�سي ذلك من إرادة سياسية قوية ينخرط 
فيها الجميع لتبديد الصعوبات واإلكراهات التي ال زالت تحول دون 

تسهيل جلب اإلستثمارات األجنبية ببالدنا في ظل الظرفية الحالية.
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كما نعتبر هذا املشروع اإلطار القانوني الكفيل بتعزيز اإلستثمار 
بالنظر ملا جاء به من مقتضيات جديدة تستجيب ملتطلبات املرحلة 
بأبعادها الدولية والوطنية، ورهاناتها التنموية في شموليتها اإلقتصادية 
اإلستثنائية  الظرفية  ضوء  في  والترابية  والبيئية  واإلجتماعية  منها 
اإلقتصادية واملنا ية، والتقلبات الدولية الصعبة. وبالتالي يبقى معوال 
عليه في تعزيز الدولة اإلجتماعية من  الل دعم اإلستثمار، وإنعاش 
جميع  لتشمل  واملجالية،  اإلجتماعية  العدالة  وتكريس  اإلقتصاد، 
الوطنية  اإلستثمارات  دامت  ما  اململكة  مناطق  ومختلف  املواطنين 
والخارجية تعتبر رافعة أساسية لتوطيد دعائم اقتصاد قوي مندمج 
وتشجيع  املحلي  اإلنتاج  لدعم  ورافعة  العاملية،  القيمة  سلسلة  في 
أساسية  ودعامة  الناشئة،  للمقاوالت  بالنسبة  واالبتكار  التنافسية 
للتنمية املحلية، من  الل األهداف الكبرى التي حّددها املشروع في 
مجال تنمية اإلستثمار وتشجيعه، بما فيها أساسا  لق فرص شغل 
قارة، تقليص الفوارق املجالية، تعزيز جاذبية املغرب، تحسين مناخ 
األعمال، توجيه االستثمار نحو قطاعات األنشطة ذات األولوية ببعدها 
اإلستراتيجي الكفيل بضمان الوطنية اإلقتصادية، وغيرها من األهداف 
الرامية إلى تحقيق النهضة اإلقتصادية الكفيلة بإقرار التوازن املجالي 
تحفيزية  آليات  من  املشروع  تضّمنه  ما  مع  اإلجتماعية،  والعدالة 
املتعلقة  الدعم  أنظمة  أساسا  فيها  بما  النائية،  باملناطق  لإلستمرار 
باإلستثمار التي من شأنها تشجيع الرأسمال الوطني واألجنبي باملناطق 
التي تحتاج إلى اإلستثمار األمثل لطاقاتها وتأمين مواردها ومنتوجاتها، 
لخلق الثروة وفرص العمل ألبنائها وتعزيز التنمية البشرية املستدامة 
ببعدها املحلي، من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة كما أراده صاحب 
يسمى  لإلستثمار  إضافيا  دعما  املشروع  هاذ  وضع  عندما  الجاللة، 
منحة ترابية، تعطى ملشاريع اإلستثمار املنجزة في األقاليم والعماالت 
التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي إلى جانب املنح املشتركة لإلستثمار، 
ن هذا املشروع أيضا بالدنا من ميثاق تناف�سي لإلستثمار قادر 

ّ
وسيمك

على  لق الثروة وفرص العمل وتحقيق قيمة مضافة عالية، تصبح 
معه بالدنا قطبا دوليا في جلب اإلستثمارات الخارجية، كما راهن عليه 
جاللة امللك لتعزيز اإلستثمار املنتج كرافعة أساسية إلنعاش اإلقتصاد 
الوطني، وتحقيق انخراط املغرب في قطاعات واعدة وتوفير فرص الشغل 
للشباب، وهذا يعني ضرورة تضافر الجهود الجماعية وانخراط جميع 
كامل،  بشكل  البنكي  والقطاع  واالجتماعيين  االقتصاديين  الفاعلين 
للنهوض باالستثمار وتعزيز مكانة بالدنا في هذا املجال، بما يضمن تحقيق 
550 مليار درهم لإلستثمار الخاص في أفق 2026، وإحداث أزيد من 500 
ألف منصب شغل من أجل تحقيق تنمية متكاملة ومتوازنة وعادلة 
ومستدامة بأبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والتنموية الشاملة كما 
أرادها صاحب الجاللة، وهذا يعني أيضا النظر إلى هذا الورش الكبير 
املتعلق بإصالح اإلطار القانوني لإلستثمار في شموليته، وأنه كل ال يتجزأ 
بما يقت�سي ذلك من إصالحات موازية وتدابير مواكبة، بما فيها أساسا 
الرفع من مستوى جودة  دمات املراكز الجهوية لإلستثمار، ومواكبة 

عملية اإلستثمار وتأطير حاملي املشاريع حتى إ راجها إلى حّيز الوجود،- 
وهنا السيد الرئيس ما تفوتنيش الفرصة باش نهضر على برنامج فرصة 
اللي هو برنامج مهم، ولكن مع األسف ليست هناك مواكبة للحاصلين 
على املشاريع، ما كايناش مواكبة ديالهم، وهذا واحد النقص  طير في 
هاذ البرنامج هذا اللي كنعتبروه في حزب اإلستقالل برنامج مهم،- القطاع 
البنكي واملالي الوطني كما أكد على ذلك جاللة امللك في  طابه السامي، 
تعزيز األدوات القانونية والتنظيمية واإلدارية والعملية الكفيلة بتحسين 
مناخ األعمال، تسريع وتيرة استكمال ورش إصالح منظومة العدالة 
وتأهيلها وإحاطة عالم األعمال بضمانات تكفل تكريس سيادة القانون 
واملحاكمة العادلة، تسريع وتيرة تفعيل الجهوية املتقدمة كي تصبح معه 
الجهة فاعال أساسيا لتعزيز اإلستثمار والتقدم وتعبئة طاقة التنمية في 
نطاق تنوع مؤهالتها وثرواتها الجماعية، التعجيل بتفعيل مقتضيات 
قانون اإلطار املتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي 
وتحقيق العدالة الجبائية، تطوير تنافسية اإلقتصاد من  الل وضع 
تدابير مواكبة قادرة على ضمان قواعد واضحة ومستقرة، تضمن تكافؤ 
الفرص أمام جميع املستثمرين، تبسيط اإلجراءات املرتبطة بالحصول 
على الترا يص والشواهد والوثائق املطلوبة، من  الل تعزيز الشباك 
الوحيد  اص بهذه العملية، وهنا في حزب اإلستقالل السيد الرئيس 
الوحيد، ألن كنشوفو  الشباك  نأكدو على  أنه  الفرصة  يفوتناش  ما 
هو الحاجة املهمة اللي يمكن لها تشّجع اإلستثمار، إصالح منظومة 
الحكامة، فتح ورش تبسيط مدونة الشغل، واعتماد قانون النقابات، 
في  الحكومة  بذلك  التزمت  كما  لإلضراب  التنظيمي  القانون  وإصدار 
برنامجها، إصالح منظومة الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام في 
إطار رؤية إستراتيجية واضحة األهداف وارليات، كركيزة أساسية لزرع 
الثقة على مستوى مناخ األعمال لكسب رهان تعزيز اإلستثمار، إقرار 
الشفافية وتبسيط مساطر الولوج إلى العقار بأسعار تنافسية، بما فيها 
أساسا املناطق الصناعية، انطالقا من القانون الجديد املنظم لهذه 
إنسجاما  وذلك  قريبا،  عليه  املصادقة  بعد  اإلقتصادية  الفضاءات 
إلزامية لإلدارات  23 من املشروع، وضع تدابير  املادة  مع مقتضيات 
للمقاولة  األفضلية  مبدأ  لتطبيق  العمومية  واملقاوالت  واملؤسسات 

املغربية،  اصة الصغيرة واملتوسطة منها.

تلزم  إجراءات  وضع  العمومية،  الصفقات  بمنح  يتعلق  ما  في 
اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية بعدم التماطل والتأ ر في 
سداد مستحقات املقاوالت، مواصلة استكمال اإلطار القانوني املنظم 
منظومة  املصالح، وضع  وتنازع  واإلمتيازات  الريع  اقتصاد  من  للحد 
التحفيزات الضريبية والتمويلية بدعم اإلستثمار  ارج املدن الكبرى، 
إنسجاما مع توجهات مشروع قانون اإلطار، تسريع وتيرة تنمية الشراكة 
لهذه  املنظم  القانون  تفعيل  إطار  في  العام والخاص،  القطاعين  بين 
الشراكة، بهدف تحفيز اإلستثمار باملناطق التي تقع  ارج محور طنجة 
الدار البيضاء، من أجل  لق الثروة وفرص الشغل وتحقيق العدالة 
لإلستثمار،  السادس  محمد  صندوق  تفعيل  وتيرة  تسريع  املجالية، 



عدد.152–03.ربيع ار ر.1444  )29.أكتوبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان09038  

الفعلية  املساهمة  على  التأمين  وشركة  البنكية  املؤسسات  تشجيع 
واملواكبة املستمرة للمشاريع اإلستثمارية باملناطق النائية،  اصة في 
الصادرات  تنافسية  تقوية  التضامني،  باإلقتصاد  املرتبطة  املشاريع 
الوطنية ببعض األسواق التقليدية والجديدة، مع الحرص على مراجعة 

اتفاقية التبادل الحر من أجل ضمان تنافسية املنتجات الوطنية.

وهنا السيد الرئيس في حزب اإلستقالل كنسطروا على هاد النقطة 
ديال هاد اتفاقية التبادل الحر، ألن هناك صناعات عديدة اللي تضررت 
الرقمي  التحول  وتيرة  تسريع  مراجعتها.  ويجب  اإلتفاقيات،  هاد  من 
اللوجيستيك،  هيكلة قطاع  وإعادة  تحديث  التحتية،  البنية  وتأهيل 
بهدف تحسين أدائه وتخفيض تكاليفه بما في ذلك التوسع الترابي للنقل 

السككي، لجعله العمود الفقري لعملية تعدد وسائط النقل.

بلس دبتيوبلسادة،

نتطلع إلى أن يشكل هذا املشروع مد ال ملعالجة الصعوبات، التي 
يواجهها مغاربة العالم، إلطالق مشاريعهم، والقيام باملواكبة الالزمة، 
وتوفير الظروف املناسبة لنجاح مشاريعهم اإلستثمارية، وذلك تماشيا 
مع التوجهات امللكية السامية الواردة في  طاب الذكرى 69 لتورة امللك 

والشعب.

اإليجابي  التعامل  على  اإلستقاللي  الفريق  اإلطار، حرص  هذا  في 
وبروح وطنية صادقة مع هاد املشروع، كما هو معهود فيه على الدوام، 
في إطار التعاون بين مختلف الفرق البرملانية أغلبية ومعارضة، والتكامل 
مع الحكومة ما دام األمر يتعلق بإطار قانوني يهم الوطن برمته، ويأسس 
جميع  ويهم  للبالد،  واإلجتماعي  اإلقتصادي  املسار  في  مهمة  ملرحلة 
املغاربة في مسيرتهم التنموية، ويشكل بحق أرضية صلبة لنهضة الوطن 
وتقدمه أوال وأ يرا، وذلك من  الل مجموعة من التعديالت تقدم بها 
الفريق بمعية فرق األغلبية، بهدف إغناء مضامينه حتى يحقق األهداف 

املتو اة منه، في إطار منظومة متكاملة لإلستثمار.

وفي هذا السياق، البد من اإلشارة إلى ما يتوفر عليه إقليم الراشيدية، 
فإقليم الراشيدية أو جهة درعة تافياللت التي أنتمي إليها، فهي السيد 
الرئيس تتوفر على مؤهالت مهمة لإلستثمار، ولكن مع األسف كاين 
عوائق كبيرة اللي غادي نذكر منها مثال فك العزلة على هاد الجهة، ألن 
 صنا نفكوا عليها العزلة عبر الطريق، بإنشاء على األقل طريق سريع إيال 
ما بغيناش نقولوا الطريق السيار، وثانيا فك العزلة كذلك جوا بخلق 
 طوط جوية بين مدن أ رى ما�سي غير الدار البيضاء، بين الرباط مثال، 
فاس ومكناس، كما يجب  لق مناطق صناعية، ألن كيف قلتوا لكم 
هاد املنطقة كتوفر على مؤهالت مهمة  اصة في الفالحة، وفي السياحة، 
وفي املعادن، وفي الطاقات املتجددة، كما أنها كتوفر على طاقات بشرية 
مؤهلة ذات كفاءات عالية تظل دون اإلستثمار األمثل، donc كنتمناو 
من هاد املنبر أنه هاد املنطقة هادي وجميع املناطق تكون واحد العدالة 
مجالية باش نتمكنو هاد املناطق تا هي كذلك باش مايبقاش اإلستثمار 

منحصر في الجهة ديال طنجة الدار البيضاء ، فكنتمناو أنه هاد املنطق 
تا هي املهمشة تحظى بالحق ديالها في االستثمار، ولهذه األسباب كلها ، 
وانطالقا من موقعي في األغلبية النيابية فإن الفريق سيصوت باإليجاب 

على هذا املشروع والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للفريق اإلشتراكي السيد النائب 
املحترم ال�سي حسن لشكر.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك9:

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي9،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

بداية نسجل الظرفية الخاصة التي تنعقد فيها هاد الجلسة العامة، 
التي تأتي مباشرة بعد الخطاب امللكي االفتتاحي لهذه الدورة، والذي 
 صص جاللة امللك محمد السادس محوره الثاني إلشكالية اإلستثمار، 
وال يسعنا في الفريق اإلشتراكي بهاد املناسبة إال أن نثمن عاليا التوجهات 
الكبرى التي أعلنها جاللته للنهوض باإلستثمار، و اصة دعوته إلى إقرار 
تعاقد وطني يحدد إلتزامات الحكومة والقطاع الخاص والبنكي لتعبئة 
550 مليار درهم من اإلستثمارات، و لق 500 ألف منصب شغل في 
الفترة املمتدة بين 2022 و2026، هذا ما يبرز األهمية القصوى التي 
يكتسيها مشروع القانون اإلطار 03.22 بمثابة ميثاق لإلستثمار كنص 
قانوني حاسم نحرص على جودته التشريعية، نظرا لبعده اإلستراتيجي 
وتأتيره املتوقع في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ببلدنا، لذلك كنا في 
الفريق اإلشتراكي كمعارضة واعية ومسؤولة ملتزمين وما زلنا إلى اليوم 
ملتزمين بأن نكون قوة منبهة واقتراحية، تسهم في إنتاج ميثاق شامل 
ومتكامل يستطيع  لق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على 

تقوية التماسك اإلجتماعي وترسيخ العدالة اإلجتماعية واملجالية.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي9،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأبب،

آلية حقيقية  نعتبر أن ميثاق اإلستثمار  الفريق اإلشتراكي  في  إننا 
لتحفيز القطاع الخاص على أداء دور مركزي في التنمية اقتصادية، وأن 
التكامل بين اإلستثمارين العام والخاص يمثل املحرك الفعلي للحياة 
اإلقتصادية الوطنية، من أجل  لق الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين 
مختلف الفئات املجتمعية، ومعنى ذلك أن اإلستثمار بوجهيه العام 
مختلف  إجماع  أصبح محط  الذي  التصور  في صلب  يقع  والخاص 
الفرقاء السياسيين، والذي كنا دائما من أنصاره األوفياء في اإلتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية طيلة عقود متواصلة، وهو تصور الدولة 
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اإلجتماعية، لقد سبق لنا كفريق اشتراكي أن أكدنا في جلسة املساءلة 
الشهرية السيد رئيس الحكومة، حول موضوع الدولة اإلجتماعية على 
التأصيل ملرتكزات هذا  في  الدستورية  للمقتضيات  ضرورة اإلحتكام 
النمط من الدولة، بمعنى أننا اليوم مطالبون، ونحن نؤسس للتحول 
اإلقتصادي في بالدنا، أن نستلهم روح الدستور وأن نلتزم باملقت�سى 
الدستوري الذي ينبغي أن يؤطر الفعل اإلقتصادي، و اصة الفصل 

35 في الفقرتين الثالثة والرابعة اللتين تؤكدان على ما يلي:

تضمن الدولة حرية املبادرة واملقاولة والتنافس الحر، كما تعمل 
على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة اإلجتماعية 
والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق األجيال القادمة، 
تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات 
اإلجتماعية األقل حظا« كان هذا من نص الدستور، إذن هذا املنطق 
والذي  واجتماعي  اإلقتصادي  البعدين  بين  يجمع  الذي  الدستوري 
والجوهرية  الكبرى  املبادئ  يؤطر  أن  ينبغي  الذي  املنطلق  أنه  نعتقد 
مليثاق اإلستثمار، وهي الحرية، واملسؤولية، والعدالة، ويمتلك كل مبدأ 
من هذه املبادئ بعدين أساسيين: فمبدأ الحرية ببعديه حرية املبادرة 
املسؤولية  ومبدأ  ثانية،  الحر من جهة  والتنافس  واملقاولة من جهة 
ببعديه، املسؤولية املجتمعية من جهة واملسؤولية البيئية من جهة 
ثانية، ومبدأ العدالة ببعديه، العدالة اإلجتماعية من جهة والعدالة 

املجالية من جهة ثانية.

فيما يخص مبدأ الحرية، فمن الضروري ابتكار جيل جديد من 
التحفيزات املالية واإلدارية التي تهدف إلى املزاوجة بين تكريس املبادرة 
الحرة وترسيخ التنافسية القوية، وهو ما يستوجب القطع مع اإل تالالت 
الناتجة عن تطبيق ميثاق اإلستثمار الجاري به العمل والصادر سنة 
1995 والذي لم يسمح بتحقيق إال معدل نمو في حدود نسبة 3,2 % 
طيلة 20 سنة املنصرمة، ولم يستطع الرفع من حصة اإلستثمار الخاص 
و لق فرص الشغل الالزمة. من الضروري اإلنتقال إلى نمط إستثماري 
جديد يتمتع بالتحفيزات الالزمة ويتحمل مسؤوليات واضحة في مقابل 

املبادرة الحرة:

مسؤولية  لق القيمة املضافة؛ مسؤولية توفير مناصب الشغل 
املستدامة؛ مسؤولية تطوير املقاوالت الصغيرة واملتوسطة؛ مسؤولية 
توسيع النشاط اإلقتصادي الوطني، لذلك ندعو الحكومة إلى اعتماد 
الرأسمال  تشجيع  والصريح،  املعلن  هدفه  لإلستثمار  حقيقي  ميثاق 
واملضاربة  الريع  إقتصاد  وقف  واملبدع،  واملشغل  املنتج  الوطني 
تحمالت  بدفاتر  واألذونات  الترا يص  مختلف  تعويض  واإلحتكار، 
الخروج  وأيضا  الضريبي،  والتهرب  املالية  التالعبات  منع  حقيقية، 

التدريجي من اإلقتصاد الغير املهيكل؛

-2 مبدأ املسؤولية: فيتعين على مشروع ميثاق اإلستثمار مقابل 
الضمانات التي ينبغي تعزيزها، أن يقر صراحة بمسؤولية املستثمرين 
إزاء الدولة، وإزاء املجتمع على حد سواء، مسؤولية مجتمعية تتمثل 

في حماية املستهلك، وإشراك املهنيين والفاعلين اإلجتماعيين واملدنيين 
لدعم املخططات املحلية للتنمية دا ل املجاالت التي تحتضن املشاريع 
اإلستثمارية. مسؤولية بيئية تعمل من أجل النمو األ ضر القائم على 
اإلستثمار ذي األبعاد اإليكولوجية وتحرص على توفير شروط التنمية 
املستدامة التي تعد حقا أساسيا من حقوق املواطن كما نص على ذلك 

الفصل 31 من الدستور؛

-3 مبدأ العدالة: من الضروري على القانون اإلطار مليثاق اإلستثمار 
تنعكس  إستثمارية  دينامية  بخلق  تسمح  التي  ارليات  يتضمن  أن 
بشكل إيجابي على تقوية التماسك اإلجتماعي وتوسيع دائرة العدالة 
إجتماعيا ومجاليا. وفي هذا الصدد، من األولويات اإلصالحية التي ينبغي 
إرساؤها لتوجيهه اإلستثمار الخاص مجاليا، تفعيل أنظمة الدعم ذات 
البعد الترابي بتخصيص منح إقليمية تضاف إلى الحد املقرر لباقي املنح 
وذلك إلقامة تمييز إيجابي لفائدة الجهات الهشة؛ جهة  نيفرة، جهة 
بني مالل، جهة درعة-تافياللت، جهة كلميم-واد نون. وهنا ألن الحد 
األق�سى داملنح اللي عندنا بالنسبة للمنح األساسية بالنسبة ألنظمة 
الدعم األساسية هو 30 % ويمكن الحصول عليه بشكل مباشر دون 
املرور من املنحة اإلقليمية، مما يمكن أن يضعف من آثارها املتو اة، 
وكذلك ألن لحد ارن املقاوالت الصغرى واملتوسطة ما معنياش بهاد 
املنح اإلقليمية. إذن كما يجب إعادة النظر في اإلطار املؤسساتي بما 
يسمح بتفعيل ميثاق اإلستثمار إنطالقا من الفعل الجماعي القائم على 
إشراك املهنيين والفاعلين اإلجتماعيين واملدنيين في تركيبة املؤسسات 

الترابية إعماال للمقتضيات الدستورية املتعلقة باملقاربة التشاركية.

بلس ديبل9ئيس،

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأبب،

بهذه املبادئ الكبرى ذات األساس الدستوري الصلب نستطيع بلورة 
ميثاق لإلستثمار يستوعب املعنى العميق ملفهوم امليثاق، بما يقتضيه 
من شمولية ال تقبل اإلستثناءات فالحية كانت أو عقارية أو تجارية، ألن 
املبادئ العامة لإلستثمار واألهداف العامة لإلستثمار بما فيها تلك التي 
قدمتها الحكومة وقدمها لنا السيد الوزير، أساسية بالنسبة للفالحة، 
وبالنسبة للعقار، وبالنسبة للتجارة اللي كلها قطاعات مهمة. ميثاق 
األساسية،  ومرتكزاته  وأهدافه  لإلستثمار  العامة  األحكام  في  يدقق 
يرصد بوضوح الضمانات والتحفيزات، يحّدد بدقة أنظمة اإلستثمار 
والخريطة االستثمارية ويحدد عتبات ونسب الدعم املالي املتاح لكل 
نظام من األنظمة اإلستثمارية، بالتراوح بين قيم دنيا وقيم عليا، كل 
ذلك لألسف مفقود في الصيغة التي جاء بها املشروع. وقد حاولنا في 
الفريق اإلشتراكي، بالحس الوطني الذي يسكننا ويحّركنا، أن نقّدم في 
املناقشة العامة والتفصيلية تعديالت بناءة، تستهدف اإلرتقاء بجودة 
النص التشريعي، وتكريس آليات قانونية لدعم التنمية اإلقتصادية 
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سع للتعديالت التي تقدمنا بها، مّما 
ّ
واإلجتماعية، لكن صدركم لم يت

جعلنا نتمسك بأهّمها ونمتنع عن التصويت على مشروع القانون اإلطار 
في لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية. كما أشرنا في البداية ديال هاد 
الكلمة، استبشرنا  يرا بالتوجيهات امللكية السامية التي اعتبرناها في 
الفريق اإلشتراكي الضمانة الفعلية لكي يتمكن امليثاق الوطني لإلستثمار 
من إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية املغرب لإلستثمارات 
الخاصة، الوطنية واألجنبية، وهو ما يجعلنا رغم تحّفظنا على بعض 
مواده نصّوت باإليجاب على املشروع برمته، آملين أن تسارع الحكومة 
إلى تفعيل ما دعا إليه جاللة امللك فيما يخص تعزيز أدوار املراكز الجهوية 
لإلستثمار، والتفعيل الكامل مليثاق الالتمركز اإلداري، وتبسيط ورقمنة 

وتعزيز  الخضراء،  الطاقات  وإلى  العقار  إلى  الولوج  وتسهيل  املساطر 

قواعد املنافسة الشريفة واإلشراك الفعلي والحقيقي ملغاربة العالم.

بلس ديبل9ئيس،

بلس ديبلأزي9،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأبب،

يقين والتحديات املتشّعبة، ال 
ّ
إن الظرفية الراهنة املوسومة بالال

تسمح لنا بهذر الزمن السيا�سي والتشريعي، ويدعونا جميعا إلى أن نعمل 

ر لبالدنا أمنا قانونيا شامال ومتكامال يقطع مع اإلحتكار 
ّ
سويا لكي نوف

واأل القية،  القانونية  املنافسة  وغياب  الفساد  وممارسة  والريع 

ويؤّسس الستثمارات ناجعة ومستدامة تعي جيدا املسؤولية اإلجتماعية 

وتستحضر البعد البيئي ومقاربة النوع، من أجل اإلسهام الفعلي في 

تحقيق التحول التنموي املنشود، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل9ئيسي:

التوقف  أرجو  لشكر،  ال�سي حسن  املحترم  النائب  السيد  شكرا 

واحد 2 دقايق السيد الوزير يعمل هذا، قبل ما نعطيو الكلمة لإل وان 

في الحركة. نستأنف الكلمة للفريق الحركي السيد الرئيس السيد النائب 

املحترم ال�سي إدريس السنتي�سي.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كيي:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلسادةيبلأزلبءيبملحترمين،

حض9بتيبلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

كنا دائما مقتنعون أشّد اإلقتناع بضرورة السعي إلى ارتقاء بالدنا إلى 
مرتبة عليا في مجال اإلستثمار، كما سبق أن أكدنا على ذلك في املناقشة 
العامة. تتذكرون السيد الوزير، ناقشنا وناقشنا بإيجابية إذا  الل 

املناقشة العامة وكذلك  الل املناقشة التفصيلية لهذا املشروع، حيث 
عّبرنا على تعاملنا اإليجابي واستعدادنا لإلنخراط الفعلي في تجويد هذا 

املشروع.

وفي هذا اإلطار وطبقا ملنطوق صاحب الجاللة، في  طابه بمناسبة 
د جاللته على دور 

ّ
الدورة الثانية من الوالية الحادية عشرة، حيث أك

البرملانية في مجاالت التشريع والتقييم واملراقبة، في الدفع  املؤسسة 
واإلنشغاالت  القضايا  وبمختلف  واإلستثمار  املاء  بإشكاليات  قدما 
التي تهم الوطن واملواطنين، وكذا انطالقا من نهجنا املبني على تقديم 
البدائل، بعيدا عن التموقعات العابرة، ووفق اإليمان الراسخ بمنطق 
وحدة الهدف قبل وحدة الصف، فقد سّجلنا في الفريق الحركي أن 
اإلستثمار ركيزة أساسية لبناء اقتصاد صلب وقادر على دعم التنمية 
غل وسوق 

ّ
في شموليتها. نعم، االستثمار هو املحّرك األسا�سي لسوق الش

اإلنتاج وسوق التصدير وسوق املال وغيرها من األسواق، كما أنه منطلق 
لتوسيع قاعدة التشغيل التي لم تفلح الحكومة بعد أو إلى حد ارن في 
تقديم وبلورة مفاتيحها األساسية. لذلك، نثمن عاليا أي مشروع يهدف 
إلى وضع أسس واضحة وذات بعد إستراتيجي لفائدة بالدنا، ولن نكون 
 إلى جانب املواطن وسنظل بجانبه في كل املجاالت التي تفتح أمامه 

ّ
إال

أبواب الولوج إلى العدالة اإلجتماعية واملجالية والجبائية وتحقيق رقي 
وتنمية للبالد.

نجّدد، بلس ديبل9ئيس،

بلسادةيبلأزلبء،

حض9بتيبلس دبتيوبلسادةيبلزمالءيبألعزبء،

تأكيدنا على ضرورة التحلي بالواقعية، حيث أن العالقة الجدلية 
ل وال 

ّ
بين اإلستثمار بشّقيه، العمومي والخاص، برهان التشغيل، شك

ل املعادلة الصعبة التي واجهت وتواجه مختلف الحكومات 
ّ
زال يشك

املتعاقبة. واليوم نحن مطالبون بالتفاعل مع  طاب صاحب الجاللة 
-نصره هللا- الذي وضع األصبع على مكامن ضعف السياسات العمومية 
ذات الصلة باإلستثمار، علما أن الضعف الكبير واإلستراتيجي هو أن 
يكون دافع الضرائب هو املستمر األول في املغرب، فكيف يعقل أن أكثر 
من %66 من حجم االستثمار مصدرها املالية العمومية، والثلث الباقي 
من القطاع الخاص، وهذا ال ينسجم مع رهان بالدنا التي تضع أمامها 
هدف الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة. كما نوّد أن نسجل مفارقة 
عجيبة وغريبة، وهي أن املؤشرات واألرقام التي يتم إعالنها واملطبوعة 
بالتفاؤل، التنعكس على أرض الواقع وال على الحياة اليومية لألسر 

وللمواطنين.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

املتعلقة  سواء  الحكومي،  التصريح  طموحات  أن  التأكيد،  نعيد 
بنسبة النمو أو السقف املحدد في مجال التشغيل، تبقى صعبة املنال، 
فمليون فرصة شغل وليس فرصة عمل على مدى الوالية الحكومية، 
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حتى ولو تم تحقيقه لن يساهم في تغطية العجز القائم جراء فقدان 
قرابة مائة ألف فرصة عمل، بسبب تداعيات األزمة الوبائية وعدد 
العاطلين أصال )6 داملليون متاع LES LISTES( اللي سمعنا البارح من 
هاد املنبر، إذا املعادلة صعبة وجد صعبة ويمكن نقولو مستحيلة املنال 
يعني في الوقت الراهن. إذا اإلفالس، اإلفالس املتواصل بآالف املقاوالت 
وتقليص أ رى لعدد العاملين بها ناهيك عن العجز البنيوي للوظيفة 

العمومية.

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

محدودة  ا تيارات  إال  أمامكم  ليس  الصعبة  املعادلة  ملعالجة 
عنوانها الواقعية السياسية، حيث كنا نتمنى من الحكومة أن تتقبل 
تعديالت األغلبية واملعارضة بصدر رحب، يعني الهدف كان هو التجويد 
والتصويب ليس إال. من أصل 152 تعديل تقدمت به األغلبية واملعارضة 
لم تتم املوافقة إال على تعديل واحد يتيم صافي، وعلى تعديالت شكلية 
وحتى التعديالت الشكلية تم تغليفها في تعديالت اللجنة أو إلى غير ذلك. 
وهنا راه  صنا البد ما نوقفوا واحد الوقفة ونقولوا على أننا بصدد فعال 
مناقشة قانون تنظيمي، هاد القانون التنظيمي بحال الّستة اللي سبقوه 
وهم تيحددو طبعا اإلطار، واليني هاد اإلطار ال يمنع ال يمنع البرملان 
وكذلك الحكومة من تعديل أو إد ال تعديالت. وهنا نقول لكم »ما 

اجتمعت أمتي على ضاللة«.

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

إال رفضتوا تعديالت حتى في الديباجة، هنا يعني نتساءل ونتساءل 
ونتساءل، فهذه التعديالت ليس الهدف منها إال تجويد هاد النص الذي 
سيمتد إلى سنوات وسيلزم الحكومات القادمة. كما أن الهدف منها هو 
انصبت  لذلك  األجنبية،  باإلستثمارات  املأمولة  الجاذبية   لق شكل 

تعديالتنا في اإلتجاه ارتي:

بتجويد مناخ األعمال و لق  أوال: عرض تشريعي جديد كفيل   -
جاذبية اإلستثمار عبر تبسيط املساطر و لق قنوات مرنة للولوج إلى 

التمويل؛

- ثانيا: إصالح جدري شامل للنظام الضريبي والجبائي وفق مقومات 
التمييز املجالي اإليجابي حسب الجهات والقطاعات؛

- ثالثا: الرفع من نسبة األفضلية الوطنية لفائدة املقاوالت الوطنية، 
 اصة الصغيرة واملتوسطة، على غرار ما معمول به وما هو موجود في 

العالم كامل؛

- رابعا: اعتماد آلية الخصوصية الجهوية دعما لخصوصية الجهوية 
املتقدمة؛

-  امسا: التعجيل بتفعيل مخطط تمكين مجالس الجهات من 
ممارسة ا تصاصاتها الذاتية وفق مقتضيات املادة 82 من القانون 

التنظيمي املتعلق بالجهات وكذا أجرأة ميثاق الالتركيز اإلداري؛

- سادسا: وضع منظومة تشريعية جّيدة للعقار بغية توفير الوعاء 
العقاري املالئم الحتضان اإلستثمارات العمومية والخاصة، إما عبر 
اقتناء بقع أرضية بطبعا الشروط، وهذا كله راه كنعملوا عليه على 
مستوى القانون املتعلق بالتجزئات الصناعية، وكذلك عبر عقود كراء 
طويلة األمد، les.bails.emphytéotiques العالم كله راه ماتالش يبيع 
األرض تيكري على مدى طويل ومن بعد راه تيمكن يتجدد العقد وهكذا.

بلس ديبل9ئيس،

أن  قال  حيث  الوزير،  السيد  بالتزام  التنويه  نود  الختام،  قبل 
النصوص التنظيمية للميثاق سوف تصدرها قريبا، واملهم أن تكون 
هذه النصوص جاهزة، وتيظهر لي راها جاهزة ولنا الثقة فيكم، وال 
هي  فكثير  القانون،  تطبيق  تعطيل  في  إنتاجها  في  التماطل  يتسّبب 
القوانين وبما فيها القوانين طبعا اإلطار التي لم تفّعل بسبب التأ ر في 
إ راج النصوص التنظيمية مع األسف، ولنا في القانون اإلطار للتربية 

والتعليم  ير دليل على ضعف مواكبة الفعل التشريعي في هذا اإلطار.

إن االستثمار يعتبر رهانا أساسيا لبالدنا، ونحن في الحركة الشعبية، 
انطالقا من موقعنا ومن ثوابتنا، نؤكد وكما جاء على لساننا في بداية 
األمر و الل كل املحطات على أننا سوف أن نتفاعل مع اإليجاب، وال 

زال لنا األمل في أن يتفاعل كذلك السيد الوزير بإيجاب مع تعديالتنا.

بلس ديبل9ئيسي:

الديمقراطي  الدستوري  للفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
اإلجتماعي، للنائب املحترم ال�سي نور الدين الهارو�سي.

بلنائبيبلس دينأليبلدينيبلهالو�شي:

وش9في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل9ح مي بل9حمني هللاي بسمي
بمل9سلين.

بلس دينيبلأزي9ين،

بلس ديبل9ئيسيوعكذل،

بلس ديبل9ئيس،

بلس ديبلأزي9،

بلسادةيوبلس دبتيبلنأببيبملحترمأن،

يشرفني بإسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي للمناقشة 
واملصادقة على مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق االستثمار، مثمنين 
في نفس الوقت التجاوب الحكومي مع الخطاب امللكي السامي الذي 
دعا فيه إلى وضع ميثاق جديد ومحّفز لإلستثمار، حيث نص الخطاب 
بالحرف »على أنه نفس املنطق الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصالح 
املؤسسات واملقاوالت العمومية واإلصالح الضريبي، وتعزيزه في أسرع 
وقت بميثاق جديد ومحّفز لإلستثمار« انتهى كالم صاحب الجاللة. كما 
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ننّوه بالخطاب امللكي السامي الذي ألقاه جاللته نصره هللا يوم الجمعة 
14 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، حيث يحظى فيه 
موضوع اإلستثمار باألولوية في مرحلة األشغال ونشاط الدولة، حكومة 
وبرملانا. كما يحضرموضوع اإلستثمار ضمن مسلسل اإلصالحات الهيكلية 
واملؤسساتية التي انطلقت منذ بداية العهد الجديد، وفق  ط مّتصل 
ومترابط الحلقات، تحكمها أهداف إستراتيجية مرسومة برعاية ملكية 
سديدة. ونعتقد أن هذا املشروع املتعلق بميثاق اإلستثمار متّوج لحزمة 
ب 

ّ
من اإلصالحات اإلقتصادية واإلجتماعية واملالية واملؤسساتية، يتطل

الوطنية  الساحة  تشهدها  التي  العميقة  التحوالت  سياق  في  وضعه 
والقارية والدولية، حيث يأتي في زمن وظرفية عاملية تتسم بالتقلبات 
وعدم اإلستقرار وصراعات املنافسة الشرسة، واالنكماش اإلقتصادي 
د عنه تحديات كبيرة وإكراهات 

ّ
العالمي، في ظل أفق غير واضح، تتول

شتى. وفي نفس الوقت، فإن هذه الظرفية تقدم فرصا استثمارية مهمة 
لبلدنا، وتفتح املجال لنسج تحالفات واحتالل املواقع الرابحة واملفيدة 

واملعّززة بموقعنا اإلستراتيجي، قاريا ودوليا.

املغرب  يباشر  املتسارعة،  التحّوالت  وهذه  الدينامية  هذه  ضمن 

املستويات  جميع  على  ومدروسة  وهادفة،  هادئة  إصالحية  دينامية 

شأنها  من  والقانونية،  واملؤسساتية  واملالية  واإلجتماعية  السياسية 

الخاصة،  اإلستثمارات  إلى  وجاذب  وآمن  ومستقر  مناخ صحي  توفير 

الوطنية والدولية، ومحّفز على الرفع من منسوب الثقة في النموذج 

التنموي وإشعاع بلدنا على املستوى القاري والدولي.

حقيقة أننا كنا في حاجة مليثاق جديد لالستثمار بعدما استنفذ 

النقاش  وأّن  صدوره،  على  سنة   26 بمرور  أغراضه   18.95 امليثاق 

وأن  سنوات،  منذ  مطروحا  كان  الجديد  املشروع  لهذا  والتحضير 

 الل هذه املدة جرت تحوالت عميقة على جميع املستويات، حققنا 

مشهود  وتأطيرية  وبنيوية  مؤسساتية  رائدة  وتجارب  مكاسب   اللها 

لها بفعاليتها وراهنيتها، تّوجت بدستور 2011 املتميز بنفس إصالحي 

عميق، استغرق تنزيل مجموع مقتضياته أزيد من عقد من الزمن. كما 

تّوجت باعتماد نموذج تنموي جديد يشكل مرجعا وإطارا ملباشرة نقلة 

نوعية وسريعة لنسق النمو والتنمية املستدامة والبشرية، املتجاوبة 

مع الدينامية التحّولية العاملية وطفرة تكنولوجية ورقمية متسارعة 

التي انخرطنا فيها. كما تجدر املالحظة إلى أن هذا السياق التحولي، 
أفرز بدوره حركة تنافسية قوية وصدامية بين مختلف القوى والدول 

العاملية، بحثا على فرص لتحقيق األرباح والحصول على  والشركات 

مواد أساسية، والبحث عن إعادة انتشار الخريطة الصناعية والتجارية 

والتبادلية بين مختلف البلدان واألنظمة، بما ال يترك املجال للشك 

وتوازنات  بتحالفات جديدة  عالمي جديد،  نظام  مليالد  بوادر  بوجود 

بديلة، وإعادة توزيع التدفقات املالية والتحويالت االستثمارية وإعادة 

توطين املشاريع املختلفة.

بلس دبتيوبلسادةيبألفاضل،

إن مشروع ميثاق اإلستثمار الذي نناقشه اليوم يقدم  ارطة طريق 
وتشجيعات  حوافز  يقّدم  واإلستراتيجية،  القريبة  األهداف  واضحة 
للرفع من دينامية استثمارية، ببعد إجتماعي وعدالة مجالية وإشراك 
القطاع الخاص الوطني والدولي، ويقدم عناية  اصة للمشاريع الناشئة 
واملقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة، بما يحقق دعم الطبقة 
الوسطى وتجديد الكفاءات اإلقتصادية و لق جيل جديد من املقاوالت 
والنخب الناشئة. كما يقدم فرص ألفراد الجالية املغربية للمساهمة في 
التنمية اإلقتصادية وتوظيف مد راتهم و براتهم في تطوير اإلقتصاد 

الوطني.

وكأي مشروع جديد محرك للدينامية التنموية يحتاج إلى توفير 
إلى ما  باإلضافة  تدبيره وتنزيل مقتضياته،  لنجاحه وحسن  ضمانات 
يقّدمه من ضمانات للمستثمرين ضمن مواده، نحتاج إلى بذل مجهود 
مكّمل ومعّزز لهذه الّسلة من الحوافز، ويتمثل هذا املجهود في تعبئة 
األجهزة اإلدارية املعنية بتنفيذ والرقي بأسلوب تدبير العالقات املباشرة 
املالية  وااللتزامات  األجندات  مع  امليّسر  والتجاوب  املستثمرين،  مع 
وبرمجتهم الزمنية، لتحقيق وإنجاز املشاريع اإلستثمارية دون تعّسف 

وال مضايقة للوقت وتعقيد إجراءات املعاملة.

إن مواكبة الدينامية اإلستراتيجية واقتناص الفرص والتنافسية 
علينا،  تفترض  األموال،  ورؤوس  االستثمار  جلب  مجال  في  الشرسة 
حكومة وبرملانا وسلطات عمومية وإعالما، التعبئة الواعية وااللتقائية 
واستحضار املصلحة العامة، والعمل على تغيير الذهنيات وسلوكات 
البيروقراطية املعطلة واملنفرة للمشاريع ولحامليها، والقطع مع التجارب 
السابقة التي كانت سببا في تفويت فرص مهمة لتوفير مناصب الشغل، 

وتوطين املشاريع املبرمجة في أقاليمنا وجهاتنا.

القانونية  األنظمة  مستوى  على  مهما  إصالحا  حققنا  لقد 
وإحداث  اإلداري،  والالتركيز  الالمركزية  مستوى  على  املؤسساتية، 
يكفي  ال  اإلنجاز  هذا  أن   

ّ
إال ولجان جهوية،  لالستثمار  مراكز جهوية 

إذا لم يصاحبه التغيير والتطور في عقلية والسلوك اليومي والتعامل 
اإلداري مع املرتفقين ومع حاملي املشاريع وتسهيل املعامالت واحترام 
الوقت والتعامل الجّيد بحسن االستقبال والشفافية واحترام كيان 
مستمر ماديا ومعنويا. إن اإلدارة شريكة ودورها حاسم يجب أ ده 
بعين اإلعتبار في أي مشروع إصالحي كيفما كانت طبيعته، وموقع هذه 
قطاعية،  الترابية،  الجمركية،  الجبائية،  املالية،  اإلدارية،  املصالح 
حكومية وغيرها، لضمان كسب الرهان وعدم تكرار التجارب السلبية 

السابقة.

أمامنا اليوم مشروع قانون إطار حديث وواضح، أهدافه منسجمة 
مع النموذج التنموي الجديد، ومع أولوياتنا اإلستراتيجية وانشغاالتنا 
في مجال النهوض باإلستثمار وإدماج جميع الفئة النشيطة ومجاالت 
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مهمشة وتحقيق العدالة التنموية الترابية، واالستفادة املنصفة من 
الفاتورات  من  والحد  الوطنية  املوارد  وتثمين  وتشغيل  النمو،  ثمار 

فة.
ّ
الواردة وتقليص االرتباط باألسواق الخارجية املكل

إننا في فريقنا نثمن كل ما تضمنه هذا املشروع من أهداف وأنظمة 
قطاعية،  ترابية،  أو  اصة  أساسية  كانت  سواء  اإلستثمار،  لدعم 
توفير  على  الحرص  كل  حريصون  الوقت،  نفس  وفي  إستراتيجية. 
الظروف والشروط لنجاح هذا املشروع الذي نعتبره رافعة لتحقيق 
الرفاه االقتصادي، اجتماعيا، مركزيا وترابيا، ورافعة لتحقيق سيادتنا 
اإلستراتيجية  اصة باملجاالت ارتية: صناعة األدوية، األمن الغذائي، 

السيادة الطاقية، صناعة الدفاع.

بلس ديبل9ئيس،

لقد ساهم فريقنا، من موقعه السيا�سي، في مناقشة وإغناء هذا 
املشروع واملساهمة في اليوم الدرا�سي الذي نظمته األغلبية حول هذا 
املشروع، ومدا لة لرئيس فريقنا حول أبعاد ومضامين هذا املشروع 
إطار لنعبر على مصادقتنا عليه في هذه الجلسة املخصصة للمناقشة 

واملصادقة عليه. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا، السيد النائب املحترم الكلمة لفريق التقدم واالشتراكية، 
النائب املحترم ال�سي محمد عواد.

بلنائبيبلس ديمحمديعأبد:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

في  واإلشتراكية  التقدم  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق اإلستثمار، إنه 
عين العقل أن نبدأ عملنا التشريعي لهذه السنة باملصادقة على هذا 
النص املرتبط بموضوع اإلستثمار، وهو املوضوع الذي حظي بحيز وافر 
وبتوجيهات حكيمة ومتبصرة ضمن الخطاب امللكي السامي بمناسبة 
افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية 
الحادية عشر. وعليه، فإنه من الضروري أن نجعل من هاد القانون 
رافعة  يكون  حتى  املنتج  باإلستثمار  للنهوض  أساسيا  مد ال  اإلطار 
إلنعاش اإلقتصاد الوطني، واإلنخراط في القطاعات الواعدة، وعنصرا 
من عناصر جاذبية اإلستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية. ومن أجل 
أن ننجح في ذلك، فإنه من الالزم على الحكومة أن تجعل من هذا النص 
التي يواجهها  التشريعي منطلقا ومرتكزا لالنكباب على رفع العراقيل 

اإلستثمار واملستثمرون في أرض الواقع.

وهنا البد من استحضار التوجيهات امللكية السامية والواضحة، 
والسيرعلى طريقها، بخصوص اإلرتقاء بأدوار ومكانة املراكز الجهوية 
لإلستثمار والرفع من جودة  دماتها، وبخصوص مسؤوليات القطاع 
البنكي واملالي في تمويل املشاريع، وكذا ضرورة التفعيل الكامل مليثاق 
الالتمركز اإلداري وتبسيط ورقمنة املساطر وأيضا تسهيل الولوج إلى 

العقار.

ومما الشك فيه، أن تحسين مناخ األعمال، ال سيما من  الل حرص 
اإلقتصادي  الفضاء  في  القانون  لدولة  التام  اإلعمال  على  الحكومة 
وتعزيز قواعد املنافسة الشريفة ومحاربة كافة أشكال الريع والفساد 
إلى  باإلضافة  املشروعة،  الغير  اإلقتصادية  واملمارسات  واملضاربات 
تفعيل آليات التحكيم والوساطة، سيكون له األثر الكبير على الجاذبية 

اإلستثمارية ببالدنا إنه ورش لم يعد قابال للتأجيل وال للتباطؤ.

الحكومة  تكون  أن  إلى  نتطلع  واإلشتراكية،  التقدم  فريق  في  إننا 
والقطاع الخاص والقطاع البنكي في املوعد من أجل البلورة الفعالة 
للتعاقد الوطني لإلستثمار الذي دعى إليه جاللة امللك -حفظه هللا- بغية 
تعبئة 550 مليار درهم من االستثمارات وإحداث نصف مليون منصب 

شغل في الفترة ما بين 26-22.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

بلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

إننا اليوم أمام محطة تشريعية من درجة عالية من األهمية، ونحن 
في فريق التقدم واإلشتراكية حينما نلح على التوزيع العادل للخيرات، 
فإنه ال يغيب عن فكرنا أبدا أنه في البداية يتعين  لق هذه الثروات، 
املصيرية  صبغته  يكت�سي  الخاص  اإلستثمار  موضوع  فإن  ذلك  ومن 
بالنسبة لبالدنا. هكذا، فعندما طرح علينا هذا املشروع قانون إطار، 

أعربنا عن مساندتنا له.

وفي نفس الوقت، وانطالقا من مقاربتنا البناءة، لم نّد ر جهدا في 
تقديم تعديالت تتناغم مع توجهات ومبادئ وغايات وفلسفة مشروع 
ميثاق اإلستثمار هذا، وهي تعديالت تندرج في إطار سعينا الجماعي نحو 
مزيد من جودة النصوص التشريعية، وقابليتها ألن يكون لها وقع على 
أرض الواقع. ولكن لألسف، نسجل أن الحكومة رفضت، دون مبررات 
مقنعة، معظم التعديالت التي تقدمنا بها، وجّل تلك التي تقدمت بها 

باقي مكونات املجلس.

لفريق  يمكن  ال  أيدينا،  بين  الذي  الحالي  فاملشروع  ذلك،  ومع 
التقدم واإلشتراكية سوى أن ينخرط فيه ويصادق عليه، انطالقا من 
مقاربته املبنية على ممارسة معارضة وطنية وبّناءة ومسؤولة، وسننتظر 
النصوص التي ستتفّرع عنه والتي ستحّدد التفاصيل الدقيقة،  اصة 
إنه  الدعم املنصوص عليها.  بالنسبة لشروط اإلستفادة من أشكال 
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ع أن تحرص الحكومة على أن ال يتحّول عند التطبيق إلى بؤر 
ّ
دعم نتطل

جديدة للريع.

املقاولة  دعم  ضرورة  حول  اإل تالف  يمكن  ال  أنه  املؤكد،  ومن 
املجالية  الفوارق  وتقليص  قارة،  شغل  مناصب  وإحداث  الوطنية 
واإلهتمام أكثر بالقطاعات اإلستراتيجية ذات األولوية، وتحسين مناخ 
األعمال وحبس اإلستثمارات األجنبية وتقوية الصادرات وتعزيز تواجد 
لتعويض  الوطني  اإلنتاج  ودعم  وتشجيع  دوليا،  الوطنية  املقاوالت 

الواردات.

وبغض النظر عن كون الحكومة كانت ملزمة سياسيا بأن تجري 
عن  أيضا  النظر  وبغض  السابق،  اإلستثمار  ميثاق  لحصيلة  تقييما 
الدعم  بعينها من اإلستفادة من  في قطاعات  االستثناء لالستثمارات 
األسا�سي، وبغض النظر عن ذلك كله، فإنه من الجّيد أن يكون أمامنا 
اليوم مشروع جديد يتضمن التنصيص على التكامل واإللتقائية في 
عمل املتد لين العموميين، لكن سيظل الّسؤال العريض املطروح على 
الحكومة وهو: كيف ستعمل على تحقيق ذلك في واقع املمارسة؟ وما 
هي التزامات القطاعات الحكومية األ رى املعنية في مجال تعبئة العقار 

وتهيئته على سبيل املثال ال الحصر؟

إن هاجس التجويد وضمان شروط نجاح النص التشريعي، هو 
الذي دفعنا إلى اقتراح تعديالت تصّب في اتجاه ضرورة اإلحالة على 
نصوص تشريعية، وليس فقط نصوص تنظيمية فيما يخص معايير 
التي  العامة هي  املصلحة  الدعم، ونفس  لفيات  وشروط وكيفيات 
تجعلنا مقتنعين بضرورة إضافة منحة اإليكولوجيا للمشاريع املبنية 
آليات  إحداث  بضرورة  وكذا  الطاقية،  النجاعة  معيار  أساس  على 
وأدوات لتتبع ومراقبة أوجه إنفاق الدعم املمنوح، وبضرورة تحسين 

آليات التحكيم والوساطة.

وبنفس املوضوعية واملسؤولية، نعتبر أنها مطروحة على الحكومة 
أيضا وبحّدة أسئلة حارقة وعاجلة، ليس بخصوص النص التشريعي 
في حد ذاته، بل بخصوص اإلصالحات املواكبة التي يتعين مباشرتها، 
 في ظل تفعيلها. وهنا، البّد من إثارة انتباه 

ّ
والتي لن يستقيم اإلستثمار إال

الحكومة إلى أن اإلصالح اإلداري لم يعد يتحمل التأ ير، وألن املراكز 
واللجن الجهوية لالستثمار البّد من النهوض بوسائل ومقاربات عملها 
في  اإلفراط  ي عن 

ّ
التخل يتعين  كما  وفاعلية،  نجاعة  أكثر  تصير  حتى 

مركزية القرار اإلستثماري.

بلس ديبل9ئيس،

بلس ديبلأزي9،

بلس دبتيوبلسادبتيبلنأبب،

حينما سيخرج هذا املشروع قانون إطار إلى حّيز التنفيذ، فإن ذلك 
من صلب أدوار املؤسسة التشريعية، التي تقوم بواجبها بهذا الصدد، 

معارضة وأغلبية، لكن سيكون هذا النص مجرد البداية فقط إلعطاء 
نفس أقوى لإلستثمار الخاص، وبعدها مباشرة ستكون الحكومة أمام 
التحديات الحقيقية من أجل أن يحدث هذا امليثاق أثره اإلقتصادي 
واإلجتماعي واملالي والتنموي. ولعّل أهم هذه الرهانات إيجاد الحلول 
الناجعة للمشاكل العقارية التي تعيق املستثمرين، والدفع في اتجاه 
بالجهوية والالتمركز اإلداري واإلصالح  املّتصلة  التسريع باإلصالحات 
وإصالح  والخاص  العمومي  القطاعين  بين  والشراكة  الضريبي، 

املؤسسات واملقاوالت العمومية.

وفي األ ير، مع إعرابنا عن اإلنخراط القوي واملسؤول والبّناء في 
التوجهات األساسية لهذا مشروع القانون إطار، فإننا نتطلع في فريق 
التقدم واإلشتراكية نحو أن توفر له الحكومة كافة شروط النجاح، 
ومن بين أهم هذه الشروط في اعتقادنا، تقوية اإلستثمار العمومي في 
البنيات التحتية، وفي تأهيل العنصر البشري، وفي الحد من التفاوتات 
املجالية وتهيئة املجاالت الترابية واملناطق الصناعية، طاملا أن املشاريع 
االستثمارية الخاصة يمكن جذبها إال إذا توفرت األرضية املالئمة لذلك.

إن األمر يتطلب في األول واأل ير اإلستثمار في اإلنسان الذي يجب 
أن يكون في قلب عملية التنموية، بما يعود بالنفع واالزدهار في جميع 
مناطق بالدنا وعلى كافة املواطنات واملواطنين، تحت القيادة الرشيدة 

لصاحب الجاللة محمد السادس -حفظه هللا- والسالم عليكم.

بلس ديبل9ئيسي:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للمجموعة النيابية العدالة 
السيدة  ، تفضلي  الكوط  السيدة عائشة  النائبة املحترمة  والتنمية، 

النائبة.

بلنابةيبلس دةيعائشةيبلكأط:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

ىيهللايوسلميعلىيس دنايمحمدي
ّ
بلحمديهلليلبيبلعاملينيوصل

بل9سأليبألمينيوعلىيآلهيوصحبهيوجمعين،

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

شرف كبير لي أن أتناول الكلمة، بإسم املجموعة النيابية للعدالة 
السياسة  ستطبع  التي  الهامة  التاريخية  اللحظة  هاته  في  والتنمية، 
 03.22 رقم  قانون  مشروع  مناقشة  من  الل  ببالدنا،  اإلستثمارية 
في  إستراتيجيا  بعدا  يحمل  مشروع  وهو  اإلستثمار،  ميثاق  بمثابة 

املنظومة اإلقتصادية واملسار التنموي ببالدنا.

لقد انخرطنا في مناقشته بحس وطني عالي، بعيدا عن املزايدات 
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في  وردت  التي  السامية  امللكية  التوجيهات  مستحضرين  السياسية، 
 طاب العرش لسنة 2022، والتي أكد من  اللها جاللة امللك على 
أن » أ طر ما يواجه تنمية البالد والنهوض باإلستثمارات هي العراقيل 
و دمة  شخصية  أرباح  لتحقيق  أصحابها  يهدف  التي  املقصودة، 
مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته » انتهى كالم جاللة امللك. 
وهو ما أكده جاللته  الل افتتاح الدورة التشريعية الحالية أيضا. وهنا 
ال بد من التسطير على الدعامة التي أكد عليها جاللته من أجل النهوض 
في اإلصالح املؤّسساتي بضرورة ضمان  باإلستثمار، واملتمثلة أساسا 
وجود مخاطب وحيد يرعى مسألة اإلستثمار من بداية إعدادها إلى غاية 

تنفيذها وهي املراكز الجهوية لإلستثمار.

العدالة والتنمية، على أن قانون املراكز الجهوية  في  وهنا نؤكد، 
لإلستثمار يعد طفرة نوعية في املجال وجب تفعيل مقتضياته،  اصة 
الجهوية  املراكز  توقفت  حيث  اإلستثناءات،  بدراسة  املتعلق  الشق 
على إصدارها،  اصة بالنسبة للقطاعات اإلنتاجية. وعليه، ندعو كل 
الفرقاء واملتد لين، على مستوى اإلدارات املركزية واإلدارات الترابية 

إلى:

اإلنخراط الجدي في تفعيل أدوار املراكز الجهوية لإلستثمار؛ .•

تفعيل اإلصالحات البنيوية التي عرفها املغرب  الل عشر  .•
ورقمنة  وتبسيط  اإلداري،  الالتمركز  ميثاق  األ يرة،  اصة  سنوات 

املساطر وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقات الخضراء؛

القطاعين  انخراط  تتطلب  التي  التمويل  إشكالية  معالجة  .•
بالشجاعة  التحلي  وضرورة  للتمويل  أسا�سي  كمصدر  واملالي  البنكي 
الكافية لدعم ومواكبة اإلستثمارات الواعدة وتمويل الجيل الجديد من 
املقاولين واملستثمرين،  اصة للشباب واملقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

الدعامة الرابعة، وهي ما أكدنا عليها دائما في العدالة والتنمية  .•
وهي الثقة، فال وجود إلستثمار ببالدنا دون تعزيز الثقة في املستثمر وفي 
الدولة، والثقة تعني أساسا محاربة الريع وتضارب املصالح وضمان 
املنافسة الحرة والشريفة دون ابتزاز أو محاباة لطرف على حساب آ ر 

ومحاربة الفساد والرشوة والزبونية في اإلستفادة من اإلستثمارات.

ويهايبلّسادةيبملحترمأن،

إن املنظومة اإلستثمارية ببالدنا عانت من مجموعة من اإل تالالت 
البنيوية جعلت من املجهود اإلستثماري محدود األثر، بحيث ال يتجاوز 
متوسط معدالت النمو %3،  الل 20 سنة األ يرة، ولم يستطع  لق 
فرص شغل قارة ومستدامة. وفي املقابل، تتجاوز امليزانية املخصصة 
لإلستثمارات %30 من الناتج الدا لي الخام، وهو ما يجعل املغرب من 
ضمن البلدان التي تعتمد أعلى معدالت اإلستثمار في العالم. في املقابل، 
مردودية هذه اإلستثمارات تظل ضعيفة وال أثر لها على تجويد على 

الحياة اليومية لكافة املواطنين.

بلس ديبلأزي9يبملحترم،

إن املغرب  الل 10 سنوات األ يرة، حقق قفزة نوعية ونجاحا 
باهرا في مجال مناخ األعمال، حيث انتقل من املرتبة 120 إلى 53 سنة 
2020، وهي اإلنجازات التي جعلت من املغرب وجهة استثمارية معترف 
اللجنة  انعقاد  عدم  نفهم  ال  والتنمية،  العدالة  في  لكننا  عامليا،  بها 
نفهم غياب  الحالية، وال  الحكومة  ملناخ األعمال من طرف  الوطنية 
حتى الحديث عن هذا املؤشر في البرنامج الحكومي رغم أهميته البالغة 
في مجال اإلستثمار الخاص، إضافة إلى حل  لية املركزية لدى رئيس 
الحكومة املكلفة بتتبع مؤشر إدراك الفساد. واسمحوا لي أن أقول لكم، 
أن أول املعيقات لتطور ونجاح اإلستثمار ببالدنا ليس هو النقص في 
الدعم املالي، وال في البنيات التحتية، ولكنه الفساد الذي أصبح إشكاال 

بنيويا ونسقيا...

بلس ديبل9ئيس:

شكرا، شكرا السيدة النائبة. الكلمة للسيد رؤوف عبدالوي، معنا؟ 
ما كاينش، السيدة فاطمة التامني.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلكامني:

بلّس دبتيوبلّسادة،

الذي  الشامل  اإلصالح  إشكال  صلب  في  هو  اإلستثمار  موضوع 
تحتاجه بالدنا من أجل التقدم والتنمية كما نؤكد دائما في فدرالية 
اليسار، فشرط الجاذبية والتشجيع كما شرط اإلصالح املؤسساتي، 
ضرورة ملحة من أجل تكريس الحكامة الجيدة والشفافية واملراقبة 
واملحاسبة لخلق مناخ أعمال سليم. فالفساد والريع واإلحتكار عوائق 
لإلستثمار وجب القطع معها حتى أن نكرس  طابا لإلستهالك. مدا ل 
أ رى جوهرية في موضوع اإلستثمار، وهي: إصالح القضاء واإلصالح 
بين  التوازن  يضمن  بما  إصالحها  التشريعية،  للمنظومة  الشمولي 
الحقوق والواجبات، فاإلستثمار أمام تحديات عديدة تستدعي توفير 
مقومات ربح هذا الرهان الوطني، وهذا ال يستقيم بدون رهان املواطنة، 

وفي مواده ومقتضياته أقصد املشروع، إفراغ...

بلس ديبل9ئيس:

املحترمة  للنائبة  الكلمة  التوقيت.  انتهى  النائبة،  للسيدة  شكرا 
السيدة نبيلة منيب.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

بلسالميعل كم،

اإلستثمار،  ميثاق  نقاش  مناسبة  يعتبر  املوحد  اإلشتراكي  الحزب 
أن أوضاع البالد املتأزمة تفرض ضرورة التوفر على نظرة استباقية 
منسجمة لتجاوز األزمة املركبة، تنطلق من إصالحات وإحداث قطائع 
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جديد  ميثاق  عقود.  منذ  طبقت  التي  الصائبة  غير  اإل تيارات  مع 
ومحاربة  جوهرية  إصالحات  على  باإلرتكاز  ولكن  وقوانين،  لإلستثمار 
الفساد والريع، من أجل إعادة بناء الثقة والتقدم باتجاه تأسيس دولة 
الحق والقانون، وتحصين البالد وضمان كرامة املواطنات واملواطنين. 
هاد امليثاق يجب أن يوفر اإلطار الذي يحترمه مخطط التنمية ملغرب 
الغد، وإمكانية تأمين أمنه اإلستراتيجي وتماسكه اإلجتماعي، وتحقيق 
معقلن  غير  انفتاح  ضمان  فقط  وليس  والترابية،  املجالية  العدالة 
يرهن مستقبل ومصلحة البالد. ميثاق يجب أن يضمن اإلنتقال البيئي 

والرقمي، وهو فرصة لتفعيل الجهوية املتقدمة...

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى التوقيت. نمر ارن إلى عملية 
التصويت، نبدأ بديباجة مشروع القانون اإلطار، ورد في شأنها تعديالن 

من الفريق اإلشتراكي، نقطة نظام السيد الرئيس؟ مرحبا.

بلنائبيبلس ديعبديبل9ح ميشه د،يلئيسيبلف9يقيبالشتربكي:

نقطة نظام حول التقرير املتوصل به من اللجنة السيد الرئيس، 
حسب املادة 112 فإن التقرير، األشياء التي يجب أن ترد في التقرير، 
حسب هاد التقرير كاين تطور فهاد التقرير أن املادة كتقرا قراءة في 
املضمون  حين  في  التعديل،  قراءة  في  واملقبولة  املقترحة  التعديالت 

يتحدث دائما عن تقرير وإدراج التعديالت كما هي، هذا واحد.

املالحظة الثانية هو ترتيب الفرق، مع كامل احترامنا لكل للفرق 
ومكانتها، املقياس التي ترتب عليه الفرق في التقارير واضح يجب احترامه، 

شكرا، وبالتالي يتطلب تصحيح سحب هاد التقرير وتصحيحه، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس، نعم السيدة املقررة تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيماديحةي  يريمق9لةيبللجنة:

السيد الرئيس، بالنسبة للموقع الرسمي ملجلس النواب توجد فيه 
النسخة النهائية ديال التقرير وتحترم الترتيب ديال الفرق، وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

سجلنا املالحظة السيد الرئيس وغادي، نعم. إذن نشرع في دراسة 
أو العملية ديال التصويت. ديباجة مشروع قانون اإلطار ورد في شأنها 
تعديالن من الفريق اإلشتراكي تفضل السيد النائب، تقديم التعديلين 
دفعة واحدة بما أنهم يهموا، تفضلوا شكون اللي غادي يقدم التعديل؟

بلنائبةيبلس دةيسلأىيبلدمناتي:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

اشتراكي  كفريق  ارتأينا  راه  للديباجة،  بالنسبة  الوزير،إذا  السيد 
أنه من الضروري وضع مشروع في سياقه العام، من  الل اإلشارة 
إلى محدودية امليثاق السابق ومباشرة الدولة للعديد من اإلصالحات 
إلى  اإلشارة  املفيد  من  أنه  ارتأينا  كذلك  بامليثاق،  الخاصة  الهيكلية 
اإلطار،  اصة  قانون  مشروع  مع  تتقاطع  التي  القانونية  املنظومة 
ومناخ  اإلستثمار  وتشجيع  بتحفيز  املتعلقة  القانونية  املقتضيات 

اإلستثمار.

وعليه فالتعديل هو كارتي: إذا بعد الفقرة األولى الفقرة الثانية، وهو 
القانون الذي أبان عن العديد من النواقص واإل تالالت أثناء تفعيله، 
حيث لم ترق النتائج املحققة إلى األهداف املسطرة،  صوصا فيما 
يتعلق بخلق مناصب الشغل وتحقيق العدالة اإلجتماعية واملجالية 
والتنمية املستدامة، مّما يستدعي اليوم القيام بإصالح سياسة الدولة 
التوجهات  اإلعتبار  بعين  أ ذا  اإلستثمار وتشجيعه،  تنمية  في مجال 
وال  التالية:  الصلة  ذات  والقوانين  الدستورية  واملقتضيات  امللكية 
سيما امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري؛ نطاق املرافق العمومية؛ امليثاق 
الوطني للبيئة والتنمية املستدامة؛ القانون املتعلق بتبسيط املساطر 
واإلجراءات اإلدارية؛ القوانين املؤطرة لحماية امللكية الصناعية وامللكية 
الفكرية؛ املعلومات ذات الطابع الشخ�سي؛ القانون اإلطار لإلصالح 

الجبائي؛ وأ يرا القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات، وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شكرا السيد الرئيس، غير مقبول السيد الرئيس.

بلس ديبل9ئيس:

أحد معار�سي هاد التعديل؟ ال أحد، أحد مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

تم سحب  يسحب؟  األول،  التعديل  للتصويت،  التعديل  أعرض 
هذا التعديلين يعني التعديل رقم 1و 2 للفريق اإلشتراكي. نمر إلى نفس 
املوضوع )ديباجة مشروع القانون اإلطار( التعديل من 1 حتى 7 ورد 
الرئيس واش تقدموا  الفريق الحركي، السيد  7 تعديالت من  بشأنها 
السيد  تفضلوا  واحدة،  دفعة  تعديال؟  وال  واحدة  دفعة  التعديالت 

الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

بنا جميعا إن شاء هللا، السيد الرئيس كما هو معلوم، الديباجة هي 
طبعا جزء من القانون، توضح نية يعني صاحب أو حامل املشروع أو 
املشّرع، ولها أهمية كبيرة ألنها توضح لقارئ املشروع نية إذا والخطوط 
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العريضة اللي بغى وفلسفة القانون. احنا فهاد اإلطار في الديباجة عندنا 
7 نتاع التعديالت:

مرجعية  على  بالتأكيد  الديباجة  تجويد  يروم  األول،  التعديل 
الدستور، بحيث ورد في هذا املشروع في املادة األولى، طبقا ألحكام 
الدستور و اصة الفقرة األ يرة من الفصل 71، يعني احنا اقترحنا 
باش تجي في الديباجة حتى يتضح يعني األمر، وتنقولوا: وطبقا ألحكام 
الدستور و اصة الفقرة األ يرة، ألنه في النص اللي بين يدينا تنقولوا في 

الفقرة الثانية، والفقرة الثانية يعني تيتلف القارئ فهاد املسألة.

في  فائدة  ال  تنقولوا  الثاني،  التعديل  اإلقتراح  أو  الثانية  املسألة 
تقديرينا من التذكير بالقانون اإلطار 18.98 و 26 سنة حتى ال نعطي 
اإلنطباع بأن هاد امليثاق كان فاشال وإلى غير ذلك، وهنا إذا تنطلبوا 
باش نحيدوا ذاك الفقرة اللي تتقول أصبح من الضروري بعد انصرام 
أكثر من 26 سنة على دستور القانون اإلطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق 
اإلستثمارات، القيام بإصالح سياسة الدولة في مجال تنمية اإلستثمار 
وتشجيعه من أجل ملء هذا إلى آ ره. وتنقولوا، من أجل املالءمة مع 
متطلبات النموذج التنموي الجديد ومع التوصيات الواردة في التقرير 
العام لسنة 2021 الذي يحدد األهداف األساسية لعمل الدولة، في 
مجال التنمية اإلستثمار وتشجيعه، في أفق جعل املغرب قطبا قارية 
ودوليا جذابا لإلستثمارات، وأيضا مع التحوالت إلى آ ر ما جاء في املادة.

وتيظهر لي غادي تكون على أي أفيد في الفريق الحركي، عندنا التعديل 
الرابع وهو شكلي، ونستغرب السيد الوزير كونكم تا هو رفضتوه، احنا 
ما اقترحناه هو يعني نبدلوا جاء، بدل إن هذا اإلصالح املهم، يعني مسألة 
شكلية ولكن لها أهميتها، ثم نضيفوا: فهو يندرج ضمن اإلصالحات، 
وتسهيل  تنمية  في مجال  امللك  لجاللة  النّيرة  القيادة  تحت  ونمشيوا 
تنمية اإلستثمار وتسهيل  في مجال  تتقولوا  أنتوما  عملية اإلستثمار، 
عملية اإلستثمار، وهنا كاين يعني واحد النوع دالركاكة، تمنينا أن على 

األقل تزيدوا بحال هاد التعديالت من التعديالت الشكلية.

إلى  تشير  فقرة  إضافة  الديباجة،  في  دائما  الخامس  التعديل 
والعدل،  كالتعليم،  باالسثمار،  عالقة  لها  التي  األ رى  اإلصالحات 
والرقمنة وغيرها التي تحتاج للمواكبة والتنزيل، وهنا قلنا وكذا مواكبة 
وتنزيل باقي اإلصالحات ذات الصلة، ألن هذاك املستثمر األجنبي ال داعي 
أن يد ل في واحد العدد دالجزئيات، ألنكم أنتوما في النص املقدم من 
طرفكم السيد الوزير املحترم، تتقولوا وهذا هو اللي طلبنا الحذف ديالو: 
التي  الدينامية من اإلصالحات  القانون اإلطار لتعزيز هذه  ويأتي هاد 
تشهدها بالدنا، حيث يحدد استنادا إلى التوصيات الواردة في التقرير 
العام لسنة 2020، الذي أعّدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 
لألهداف األساسية لعمل الدولة في مجال تنمية اإلستثمار وتشجيعه، 
في أفق جعل املغرب قطبا قاريا وكذا. دابا هاد�سي املستثمر األجنبي راه 
ما تيهموش واللي تيهموا هو تقولوا بأننا الحمد هلل نعمل وننعم بإستقرار 
سيا�سي أمني والبالد عندها جاذبية وعندها قوانين لهذا، ونشيروا ربما 

لبعض التعديالت اللي يمكن تد ل على مدونة الشغل نظرا للعناية 
التي يوليها كل املشغلين وحتى العمال على هاد.

التأكيد  إلى  التعديل  هذا  يهدف  الديباجة،  في  األ ير   7 التعديل 
بأن الغاية من دعم املشاريع اللي هي تحقيق القيمة املضافة، يعني 
وهنا بحال اللي تنوجدوا، التي من شأنها املساهمة في تحقيق التنمية 
املستدامة. وهنا السيد الوزير املحترم، احنا تمنينا كون صبنا، يروم 
يعني تكون واحد اإلضافة، يروم النظام األسا�سي دعم مشاريع اإلستثمار 
ونضيفوا ذات القيمة املضافة التي تستجيب إلى معايير محددة في مجال 
تحقيق  لغرض  والبيئية  واإلجتماعية  واملالية  اإلقتصادية  املردودية 
التنمية املستدامة، لو كان أضفنا هاد ذات القيمة املضافة في مجال 
املردودية اإلقتصادية، غادي يبان بأننا حينما ندّعم مشروع ما ندّعمه 
ألنه يأتي بقيمة مضافة، وإال آش غادي نقضيو ب�سي واحد اللي غادي 

يجيب لنا الكادر نتاع �سي كر�سي من la.chaine وداك..

بلس ديبل9ئيس:

السيد الرئيس أ السيد الرئيس، 7 الدقايق فاتها راه 7 دالتعديالت..

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

وا ا ا سيدي، اال رين غادي ندير فيهم غا شوية، ايوا راه كاين 
7 دالتعديالت، إذا نتمنى وتمنينا أن تضاف هاد ذات القيمة املضافة 
حتى نقف على يعني حتى نحمي اإلقتصاد ديالنا أساسا لكي ال يستغلونا 

بشكل غريب سابقا، شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

شك9بيبلس ديبلنائبيبملحترم،

تغيير الديباجة قد يؤدي إلى تغيير اإلنسجام العام وتوازنه، وبعض 
قانون  مشروع  مواد  في  توجد  الديباجة  لتغيير  املقدمة  التعديالت 
إطار و اصة في املادة األولى األحكام العامة، وفي املادة الثانية مبادئ 

السياسة الدولة في مجال تنمية اإلستثمار، إذا غير مقبول، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

إذن هل من معار�سي ؟ مؤيد؟ إذن أعرض هذه التعديالت على 
التصويت:

املوافقون : 40 ، إذا املعارضون : 117، املمتنعون : 2، إذا:
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املوافقون :40

املعارضون :117

املمتنعون :02

التعديل الثاني نفس التصويت.

التعديل الثالث نفس التصويت.

التعديل الرابع نفس العدد.

التعديل الخامس نفس العدد.

التعديل السادس نفس العدد.

التعديل السابع نفس العدد.

نعم استثناء انعطيك الكلمة السيد النائب بدون ربطة استثناء.

بلنائبيبلس ديسع ديباعزيزي)نقطةينظام(:

املقصود  العصري  اللباس  ديال  التفسير  على  نهضروا  حتى  إوا 
باللباس العصري السيد الرئيس، إال سمحتوا السيد الرئيس عمليا أن 
التعديالت التي ترفع للجلسة التشريعية توزع على السيدات والسادة 

النواب..

بلس ديبل9ئيس:

تم توزيعها وتم وضعها رهن الفرق..

بلنائبيبلس ديسع ديباعزيزي)نقطةينظام(:

لم توزع السيد الرئيس، نتفهموا احنا الفريق اإلشتراكي تعديالتنا 
أنها احنا اللي واضعينها عارفينها، ولكن التعديالت ديال الفرق األ رى 
العوا عليها ونكونوا متبعين. نلتمس منكم السيد الرئيس، أنه 

ّ
 صنا نط

يتم استدراك هاد املسألة دا ل هذه الجلسة.

بلس ديبل9ئيس:

تم توزيعها يومين قبل، فكاينة في الفرق، ال أسيدي في الفرق، عّيط 
ل، السيد الرئيس، ال�سي الشهيد عندكم وال ما عندكمش؟ اإلشكالية 
رجعتي  بيك  مرحبا  النائب  السيد  الرئيس،  السيد  دالفريق.  دا لية 
لنا في اإلنتخابات مرحبا، ياك؟ مرحبا، وتم توزيع هاد التعديالت على 
الفرق، حرصت عليها شخصيا، عندك مشكل في الفريق ما تمسحوش 
في الجلسة العامة، إذا فهاد الحالة ما كاين مشكل. السيد الرئيس، وغا 
نبداوا نتغانوا؟ كّمل الكالم ديالك ونجاوبك، ونعاود نعطيك الكلمة 

السيد الرئيس، السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديعبديبل9ح ميشه د،يلئيسيبلف9يقيبالشتربكي:

السيد الرئيس، كنتمنى أنكم تحترموا أيضا الفرق، بحديثكم على 

النقاشات واملشاكل دا ل الفرق هذا تحويل للموضوع، املوضوع ديالنا 
السيد النائب يجب توزيع التعديالت على كل النواب واضح واألمر، ولم 

يتوصل بها الفريق، إذا بال من.

بلس ديبل9ئيس:

ما  الفريق،  بها  يتوصل  حتى  ترفع  إذن  الفريق؟  بها  توصلش  ما 
في  كاين  لل  وال  العامة،  اإلدارة  في  عندنا  كاين  لل  إذا  يمكنش، 
الفريق،  صني نوقف عليه، غادي نرفع الجلسة ونتأكد من املوضوع 
قبل، ال اسمح لي، ألنه ما يمكن�سي نديروا مسطرة ديال التشريع واحنا 
ما دايرينش هذا، وهذا قانون إطار عندو واحد األهمية كبيرة جدا، أنا 

ما متفقش، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

وا ا ما جراتش العادة باش يعني فريق يطلب من فريق باش، يسر 
األمور، هللا يجازيكم بخير، لنيّسر األمور ولنتقدم، ولنسهر جميعا على 
تقديم التعديالت وإلى آ ره، وهللا يجازيك، ال هللا يخليك، هللا يخليك، 

لنيسر.

بلس ديبل9ئيس:

شوف السيد الرئيس، ما�سي مسألة ديال تيسير وال تعقيد ال، هذا 
حق كل نائب برملاني أنه يتوصل بالتعديالت، إيال اسمحتوا األ وات 
واإل وان، أنا إيال سمحتوا من حق كل نائب برملاني أو نائبة أن يتوصل 
رأيا  أو  مخالفا  رأيا  كان  إذا  فيها  الرأي  وإبداء  لدراستها،  بالتعديالت 
مساندا، هذا حق. وسهرت شخصيا على توزيع التعديالت، 48 ساعة 
قبل الوصول إلى القاعة، قصد دراستها نظرا ألهمية النص. وأتأسف 
على الحضور الضعيف للتصويت على هذا النص، وأتأسف أنكم ما 
توصلتوش بالتعديالت، ما  صوش يوقع. ولهذا نحن أمام مفترق طرق، 
الكلمة  ياك كنعطيكم   صنا نوضحوه، نكمل، نكمل هللا يخليكم، 
وكنخليكم كتعبروا واحنا كنعبروا، ألن هذا نص وعندو واحد األهمية، 
جا مورا  طاب ملكي، اشتغلت عليه اللجنة، تقدمنا فهذا، كاينين 
الفرق، جاني  التعديالت، تمت املناقشة ديالها، اعطينا ووزعنا على 
مطلب من األغلبية كيقول لي راه ما توصلناش، قلت لو شوف الفريق 
ديالك، كاين في الفرق، إال ما عندكمش كاين  لل في اإلدارة، تفضل 

السيد، وا ا من بعد، السيد الرئيس تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبل9ح ميشه د،يلئيسيبلف9يقيبالشتربكي:

بلس ديبل9ئيس،

راه دابا أنت غير أنت اللي بيتي تيسر وال بيتي تعسر، احنا قلنا لك 
املالحظة وراه وصلت، إيال بغيتي ترفع الجلسة، أنت سيد القرار ديالك، 

إيال بغيتي تمشاو وتيسر األمور راه أنت سيد القرار ديالك، احنا..
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بلس ديبل9ئيس:

ب على الخلل، ما�سي قضية نعقد.
ّ
ال، ألن أنا كنقل

بلنائبيبلس ديعبديبل9ح ميشه د،يلئيسيبلف9يقيبالشتربكي:

ب على الخلل الحقا في اإلدارة، اليوم احنا في جلسة عمومية.
ّ
ال، قل

بلس ديبل9ئيس:

تفضل السيد الرئيس، ال نقولوا اللهم يسر.

بلنائبيبلس ديلش ديحمأني،يلئيسيف9يقيبلكقدميوبالشتربت ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

السيد الرئيس، املالحظة ديال السيد النائب أعتقد أنها في محلها، 
ما تفضلتم به أنكم كلفتوا اإلدارة، أؤكد لك لم نتوصل بتعديالت، يعني 
هادي مسألة محسومة، دابا فهاد اللحظة عاد راهم دايين التعديالت، 
عاد دايين للفرق التعديالت فهاد اللحظة فاش أنت درتي املالحظة، إذا 
كاين  لل في اإلدارة. كذلك تا التقارير، التقارير ما كنتوصلوش بها تا 

كنطلبواها، ولهذا  ص كل واحد يدير  دمتو السيد الرئيس، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

إذن السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلكامني:

بلس ديبل9ئيس،

أنا بدوري كنائبة برملانية لم أتوصل بالتعديالت، وبالتالي إذا كان 
هذا حق فاملفروض أنني نتوصل به قبل موعد الجلسة وهذا شأنه شأن 
يعني مجموعة من الوثائق التي ال أتوصل بها كنائبة غير منتسبة، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

ال�سي  الرئيس،  السيد  بالتي  وا ا  شكرا،  إسماعيل،  أ�سي  ال�سي 
إسماعيل، إسماعيل، جيبوا التعديالت من عند التطواني وفرقوهم، 

وقل للتطواني يدير الخدمة ديالو، السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديوحمديبلكأيزي،يلئيسيف9يقيبألصالةيوبملعاص9ة:

حق  حق،  فهذا  البرملان  أعضاء  طرف  من  بالتعديالت  التوصل 
 الص للسيدات والسادة النواب، وبما أن عدد كبير جدا من السادة 
النواب لم يتوصلوا أو فرق لم تتوصل، أنا متفق معك على أنه يجب 
رفع الجلسة حتى يتم التأكد من هذا املصدر، واش  طأ ديال الرئاسة 
وديال املسائل أو ال  طأ آ ر، إذا التأكد من هذا  صك ترفع الجلسة 

ونتأكدو من هذه األمور.

بلس ديبل9ئيس:

توصلت اللحظة بالتأكد، تعديالت الفرق النيابية: الفريق اإلشتراكي 
والفريق الحركي وفريق التقدم اإلشتراكي وفريق العدالة والتنمية على 
مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق اإلستثمار، استدراك حول 
تعديالت الفريق اإلشتراكي، الفرق النيابية بالطابع ديال التوصل، غا 

بالتي، دير امليكرو باش نسمعك السيد الرئيس، تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبل9ح ميشه د،يلئيسيبلف9يقيبالشتربكي:

صيفطنا  اللي  احنا  الفرق،  بتعديالت  اإلدارة  توصل  هداك 
احنا  استدراك،  لكم  صيفطنا  كاين  عالش  ال�سي  داك  التعديالت، 

صيفطنا االستدراك من بعد...

بلس ديبل9ئيس:

توصلنا، شوف، السيد الرئيس، راه ما هاد القضية ديال الضبط 
راه ضرورية، راه في مصلحة الجميع، راه ما�سي دابا ما�سي أتحاجج، أبدا، 
 صنا نوفرو شروط االشتغال، هنا كاين التعديالت التي توصلنا بها، 
تعديالت الفرق النيابية فرق هذا يوم 10/17 يوم 10/18 على الساعة 
10:50 دقيقة توصلت الفرق.. صافي عندك الحق أ�سي، السيد الرئيس 
عندك الحق، جيبوا التعديالت فرقوهم. إذا سمحتوا غادي نستمروا، 
الرئيس، ال ال ضروري،  السيد  الرئيس، معذرة  السيد  ال�سي رشيد، 

إطار، ورد  الديباجة، دائما مشروع قانون  إذا   صنا نوقفوا عليه. 

بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية العدالة والتنمية، التعديل رقم 

واحد، تفضل أحد مقدمي هذا التعديل.

بلن اب ةي بملجمأعةي لئيسي بأوبنأ،ي عبديهللاي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلكنم ة:

التفاعل  وعلى  الحرص  هاد  على  الرئيس  السيد  كنشكروك  أوال 

السريع مع الخطاب ديال جاللة امللك، فالخطاب ديال جاللة امللك 

تكلم على ميثاق اإلستثمار، طبعا تكلم عليه حتى في الخطاب ديال 

العرش، هاد الديباجة هي مؤطرة للقانون، طبعا كاين نقاش واش هي 

جزء، ما�سي جزء من القانون، لكن كنشوفو في القانون كاينة عندنا 

8 أو 9 ديال النصوص تنظيمية، املادة 40 جات كتكلم على د ول حيز 

التنفيذ أو على آجاالت: 3 شهور 6 شهور 9. احنا كنقولوا أنتما التزمتوا 

بأن هاد النصوص كلها غتخرج كاينة موجودة، احنا أضفنا لكم في 

الفقرة السابعة هاد اإللتزام نكتبوه ونقولوا جميع النصوص التشريعية 

ستصدر  الل السنة بعد صدور هذا القانون، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.
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بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شكرا السيد الرئيس، غير مقبول.

بلس ديبل9ئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيد؟ مؤيد؟ تفضل السيد، 
تأ ذ الكلمة؟ شنوا التصويت وال السحب؟ التصويت.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 117

املمتنعون: 14

أعرض للتصويت ديباجة مشروع القانون اإلطار كما صادقت عليها 
اللجنة:

املوافقون: 117

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

رقم  الحركي،  الفريق  من  تعديالت  ثالث  بشأنها  ورد  األولى  املادة 
واحدة  دفعة  التعديل،  هذا  مقدمي  الكلمة ألحد   ،10-9-8 التعديل 

السيد الرئيس؟ املادة األولى.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

السيد الرئيس، طلبنا باش تدار إضافة للجهات، تماشيا معه مبدأ 
وكذلك  املجالية،  العدالة  وتحقيق  املجالية  الفوارق  ومحو  الجهوية 
للتأكيد على توجيه اإلستثمار نحو اإلقتصاد األ ضر، أيضا بالنظر 
والتعديل  املستدامة.  التنمية  في  البيئي  البعد  يكتسيها  التي  لألهمية 
الثالث في هاد املادة هّم التأكيد على أن ضمن األهداف على اإلستثمارات 
الخاصة ذات املردودية والقيمة املضافة كما قلنا قبل قليل، إذا فهاد 
باش  وتنطلبو  بين،  الفوارق  تقليص  تنقولوا  الرئيس،  السيد  املادة 
نضيفو الجهات وبين األقاليم والعماالت دا ل الجهات، ثم في الفقرة 
املوالية: توجيه اإلستثمار نحو قطاعات األنشطة ذات األولوية ومهن 
املستقبل واإلقتصاد األ ضر، تنطلبو فقط نضيفو اإلقتصاد األ ضر، 
إذا التعديل األول يروم إضافة الجهات بحكم أهميتها ويعني األهمية 
الرفع من  تنقولو  الثالث،  للتعديل  بالنسبة  لها.  تتعطى  اللي  الكبيرة 
ن من 

ّ
مساهمة اإلستثمار الخاص الذي يستجيب ملعايير املردودية، ويمك

 لق القيمة املضافة واملساهمة في الرفع من نسبة النمو، هذا كذلك 
تعديل يعني تيبين على أن املغرب يدافع على يعني املكانة ديالو ما�سي 
اللي جاو وبغى يدير االستثمار كيما بغى راه بينو وبين �سي لجنة وهذا، 

بقدر ما  ص نصيبو القيمة املضافة والرفع من نسبة النمو، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

واحد  قبلنا  كنا  الثاني  مقبول.  غير  األول  الرئيس،  السيد  شكرا 
الصيغة، واقترحنا واحد الصيغة فيها تحقيق التنمية املستدامة، إذا 

غير مقبول، والثالث غير مقبول وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيد؟ معارض، السيد 
الرئيس.

بلنائبيبلس ديمحمديصبالي:

أقاليم  بين  الفوارق  بتقليص  املتعلقة  األولى  للنقطة  بالنسبة 
وبالتالي فهي  املطلق،  أقاليم وردت بصيغة  لفظة  اململكة،  وعماالت 
تنسحب على جميع أقاليم اململكة والجهات تتكون من أقاليم، وبالتالي 
ال داعي إلضافة الجهات هذا أوال. ثانيا، النقطة األ رى، ورد في نفس 
املقت�سى على أنه نحو األنشطة ذات األولوية، وبالتالي فهي تستغرق 
اإلقتصاد األ ضر، وعندما نشّرع يعني نورد عبارات دقيقة وال مجال 
للحشو واإلطناب وإضافة مجموعة من األصناف. ثم أ يرا الرفع من 
مساهمة اإلستثمار الخاص الوطني والدولي، هاد املصطلح واأللفاظ 
وردت بصيغة العموم، وبالتالي فهي تستغرق كل ما تصلح له من غير 
حصر وال داعي لتخصيصها باقتصارها على اإلستثمار الذي يستجيب 
ملعايير املردودية و لق القيمة املضافة، لذلك يستحسن أن تبقى على 

عمومها وتبقى اإلستثمار الخاص والوطني والدولي وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

هل من مؤيد لهذا التعديل؟

بلن اب ةي بملجمأعةي لئيسي بأوبنأ،ي عبديهللاي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلكنم ة:

بلس ديبل9ئيس،

هو النقاش في اللجنة كيكون مفيد و مهم وكيكون واحد النوع من 
التراكم. فيما يتعلق باإلقتصاد األ ضر، صحيح ما تفضل به السيد 
الوزير هو كاين درنا التنمية املستدام، وبالتالي راه كاين، و ا السيد 
التنمية  درنا  راه  املستقبل  ديال  األولوية  ذات  أنه  على  تكلم  النائب 
املستدامة. بين األقاليم والعماالت والجهات احنا دابا كنضيفوا، ألن 
بين األقاليم كيمكن يكون بين 2 ديال الجهات 2 دالجهات، األقاليم 
كنقولوا  كنفصلوا  ملي  دالجهة،  األقاليم  هاد  مع  الجهة  هاد  ديال 
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األقاليم والجهات والعماالت، بمعنى أنه يمكن يكون من طنجة للكويرة، 
ما كاين حتى مشكل مشروع واحد ودا لين فيه كاملين، فلذلك هذا 

التحديد مهم جدا.

اليوم  مضافة،  قيمة  و لق  املردودية  ديال  باملعايير  يتعلق  فيما 
لكن  الخام،  الدا لي  الناتج  من   30% عندنا  اللي  اإلستثمار  عمليا 
شحال املردودية ديالو؟ ال �سيء، ما�سي ال �سيء %3، فلذلك اللي ملي 
ديال   2 عندنا  غايكون  ملي  أنه  بمعنى  املشروع  في  احنا  كنضيفوها 
اإلستثمارات كيتقدموا للجنة كنقولوا شكون اللي هو أكثر مردودية؟ 
دايرينها في القانون، فلذلك هادي إضافة نوعية، فلذلك زعما كنا نحبذ 
أن تستجيب الحكومة في اللجنة حتى ال يقع هذا النقاش مرة أ رى، 

شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض 3 تعديالت للتصويت، إذا:

املوافقون : 40

املعارضون : 117

املمتنعون : 02

التعديل الثاني : نفس العدد

التعديل الثالث : نفس العدد

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 117

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 42

ألحد  الكلمة  اإلشتراكي،  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   2 املادة 
مقدمي التعديل تفضل تعديل املادة 2.

بلنائبةيبلس دةيسلأىيبلدمناتي:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

اإلستثمار  تنمية  في مجال  الدولة  تقوم سياسة   2 املادة  في  إذن 
التالية: إذا حرصا من الفريق اإلشتراكي على  وتشجيعه على املبادئ 
التأصيل الدستوري ملا ورد في املادة 35 الذي يحدد إلتزامات الدولة 
بشكل متوازن في املجالين اإلقتصادي واإلجتماعي، وبالتالي تتم صياغة 
األهداف ووفق املقت�سى الوارد في الفقرتين 3و4 من نفس الفصل، 
إذا  املبادرة،  املقاولة، أضفنا  التعديالت على حرية  تمت بعض  إذن 
أصبحت: حرية املبادرة واملقاولة، التنمية البشرية املستدامة، العدالة 
اإلجتماعية والترابية، الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، الحفاظ 
على حقوق األجيال القادمة، تكافؤ الفرص وذلك يعني ضمانا لحقوق 

املستثمر، باإلضافة إلى يعني كيفما كتحافظ الدولة على الحقوق ديالها 
وجب املحافظة على حقوق املستثمر وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

بلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

كنا قبلنا في اللجنة حرية املبادرة واملقاولة، إذا داك�سي ار ر غير 
مقبول، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

السحب وال؟ الكلمة ألحد معار�سي هذا التعديل، ال أحد. مؤيدي 
التعديل؟ تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبل9ح ميشه د،يلئيسيبلف9يقيبالشتربكي:

شك9بيبلس ديبلأزي9،

غير  ولكنها  قبلتوها،  اللي  املبادرة  كلمة  قبول  على  كنشكروكم 
عليه  لحينا  واللي  الثاني  الشق  ولكن  واملقاولة،  الحرية  مع  كتم�سي 
وكنشرحوه ونزيدوا نأكدوا عليه هو تأصيل الدستور. املبادئ فيها 2 
دالحاجات: فيها الحقوق وفيها الواجبات، ما يمكناش نا ذوا اإلستثمار 
ونعطيوه كل الحقوق في حين ما كنا ذوش بعين اإلعتبار املسؤوليات 
ديالو. قبل أيام، قال جاللة امللك الحفاظ على الثروات الطبيعية، املاء 
ما يمكنش نعطيوا واحد اإلستثمار اليد طولى ومطلقة وما كنعطيوش 
الواجبات ديالو، ملي كنقولوا الحفاظ على الثروات الطبيعية، احنا 
في صميم الدستور، ملي كنقولوا املسؤولية اإلجتماعية احنا في صميم 
الدستور، ملي كنقولوا املسؤولية البيئية احنا في صميم الدستور، في 
نفس املادة، نفس املادة  ذيتوا منها النصف األول واستعملتوها في 
املبادئ، والنصف الثاني اللي كيعطي الواجبات ديال املستثمر، كيفما 
كان نوعه، ما يمكنش نخليو، في املحيطات املنجمية اليوم ما كاينش 
املاء، إال طلقنا املستثمر يدير اللي بغى، معناه في املستقبل كنهددوه 

الجماعات، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

الفريق  ديال   2 املادة  في  تعديل  للتصويت،  املادة  أعرض  إذا 
اإلشتراكي، تعديل املادة 2 حيت مازال فيها تعديالت أ رى واردة من 
هذا، ما كنعرضش املادة للتصويت، كنعرض التعديل ديال الفريق 
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اإلشتراكي للتصويت، إذا:

املوافقون: 40

املعارضون: 117

املمتنعون :01

املادة 2 كذلك ورد بها تعديالن من الفريق الحركي، التعديل رقم 11 
و12، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدلئيسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

شك9بيبلس ديبل9ئيسيبملحترم،

واللي  الدستور،  من   35 الفصل  ألحكام  طبقا  الرئيس،  السيد 
وتكافؤ  واملقاولة  املبادرة  الدولة تضمن حرية  ديالو واضح:  املنطوق 
الفرص والعدالة اإلجتماعية، في هاد اإلطار، نقترح أوال إضافة طبقا 
ملقتضيات الدستور وال سيما الفقرة الثانية من الفصل 35 منه، هذا 
الدستور،  على  املستثمر  يحيل  غادي  وبالعكس  يضرش،  غادي  ما 
وغادي يجبر بأن كل الحقوق يعني واضحة ومصانة. ثم نقترح أن نضيف 
اإلستقرار اإلقتصادي بالنسبة لحرية املقاولة، وكيف جا على لسان 
السيد الوزير املحترم، مزيان حرية املبادرة واملقاولة، وفق يعني هادي راه 
كاينة في تكافؤ الفرص، ثم أن نضيف كذلك مراعاة العدالة اإلجتماعية 
واملجالية، وهكذا غادي نكونوا أوفياء لروح الفصل 35 من الدستور، 

شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

احنا قبلنا حرية املبادرة واملقاولة، ولكن اليوم فهاد العالم ما كاينش 
اللي غيقبل اإلستقرار اإلقتصادي، صعيب شوية، إذا غير مقبول.

بلس ديبل9ئيس:

هل من معارض لهذين التعديلين؟ ال أحد، مؤيد؟

بلنائبيبلس ديإدلئيسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

في الحقيقة هاد التعديل هو تيقولوا من باب تحصيل الحاصل، 
تنسحبوه.  اإلقتصادي  لإلستقرار  بالنسبة  املبادرة،  حرية  بخصوص 
مراعاة العدالة اإلجتماعية واملجالية يعني  صها تكون، ومع األسف 
أنتوما ما بغيتوش تعدلوا بزاف فهاد املشروع، باش ما يبانش على أنه 

كاين تعديالت كيف قلنا، مع األسف، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

إذن أعرض هذين التعديلين للتصويت، التعديل رقم 11:

املوافقون: 40

املعارضون: 117

املمتنعون : 02

التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 40

املعارضون: 117

املمتنعون : ال أحد

املادة 2 كذلك فيها تعديل ورد عن الفريق أو املجموعة النيابية 
للعدالة والتنمية، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، نعم آ سيدي.

بلنائبيبلس دييلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

قلت احنا تنسحبوا الفقرة اللي فيها اإلستقرار اإلقتصادي.

بلس ديبل9ئيس:

أشمن تعديل؟ اشمن تعديل كتسحب؟

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي:

التعديل 11.

بلس ديبل9ئيس:

راه دابا داز التصويت، بحال السحب بحال، ما�سي مشكل، تفضل 
السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيبلكأط:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

مقترح التعديل الوارد على املادة 2، من طرف املجموعة النيابية 
للعدالة والتنمية، عندنا مجموعة ديال املبادئ 5 اللي جاو في املادة، 
احنا كنزيدوا مبادئ أ رى، وتند لوا تعديالت جزئية على املبادئ اللي 
كاينة. بالنسبة للمنافسة الحرة والشفافية، نضيف محاربة اإلحتكار 
والتركيز والهيمنة اإلقتصادية، تنسطروا وتنشددوا على هاد محاربة 
اإلحتكار والتركيز والهيمنة اإلقتصادية باش ندعموا املنافسة الحرة، 
ألنه املشكل األسا�سي في ضمان املنافسة الحرة هو في املقابل محاربة 
تشجيع  مبدأ  أيضا  نضيف  اإلقتصادية.  والهيمنة  والتركيز  اإلحتكار 
املنتوج الوطني والرفع من نسبة اإلندماج املحلي، ألنه الغرض األسا�سي 
من اإلستثمار، هو تشجيع املنتوج الوطني. بالنسبة ملبدأ املساواة في 
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معاملة املستثمرين، نحذف كيفما كانت جنسيتهم، وذلك ألن ال ند ل 
ضمان  مبدأ  أيضا  نضيف  الوطنية.  األفضلية  مبدأ  مع  تناقض  في 
اإللتقائية والنجاعة في التنفيذ، ألنه كتعرفوا السيد الوزير أن املشكل 

األسا�سي في اإلستثمارات...

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيدة النائبة، شكرا، شكرا، شكرا، الكلمة للحكومة.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شكرا السيد الرئيس، غير مقبول.

بلس ديبل9ئيس:

هللا،  عبد  ال�سي  آ  التعديل  اسمحتوا  إال  إذا  بزاف،  والتعديالت 
التعديل أشنو متشبتين به؟ نعرضوه للتصويت؟ معارض، راه قال غير 

مقبول، نفس التصويت يا هلل.

املوافقون: 20

املعارضون: 117

املمتنعون: 16

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 117

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

املادة 3 ورد بشأنها 3 تعديالت من الفريق الحركي، الكلمة ألحد 
مقدمي هذه التعديالت، دفعة واحدة وبإ تصار السيد.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

بكل فرح السيد الرئيس، بالنسبة للمادة 3 احنا قلبنا باش تحدد 
تدابير  طريق  اإلستثمارعن  بتنمية  املتعلقة  العمومية  السياسات 
تشريعية  تدابير  اتخاذ  طريق  عن  نقولوا  باش  واقترحنا  تشريعية، 
وتنظيمية الالزمة، هادي هي اإلضافة اللي تمنينا لو كانت جات. التعديل 
الوزاري  والجهاز  ديالنا، فعوض   14 التعديل  يعني بخصوص  الثاني 
تنقولوا واللجنة الوطنية حتى يكون املفهوم يعني واضح، وطبعا طلبنا 
طبقا  الذاتية،  ا تصاصاتها  إطار  في  الجهات  مجالس  نضيفوا  باش 

للمادة 82 اللي سبق وتكلمنا عليها، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

األول غير مقبول، الثاني كنا قبلنا واحد الصيغة في اللجنة، هي 
اللجنة الوزارية املنصوص عليها، إذا غير مقبول، الثالث غير مقبول، 

شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

إذن هل من رأي معارض؟ ال أحد، مؤيد؟ التصويت؟

إذا أعرض التعديالت الثالث للتصويت:

التعديل األول:

املوافقون: 40

املعارضون: 117

املمتنعون: 02

التعديل الثاني:

املوافقون : 40

املعارضون : 117

املمتنعون :02

التعديل الثالث:

املوافقون : 40

املعارضون : 117

املمتنعون :02

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 117

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: 42

املادة 4 ورد بشأنها تعديل رقم 3 من الفريق اإلشتراكي، تفضل 
لتقديم التعديل.

بلنائبةيبلس دةيسلأىيبلدمناتي:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

إذن فيما يخص املادة 4 التعديل هو كالتالي: تساهم الجماعات 
لها  الجهات  أن  صحيح  ألن  واألقاليم،  والعماالت  الجهات  الترابية 
الصدارة بين الجماعات الترابية، ولكن الجماعات كذلك والعماالت 
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لهما ا تصاص بجلب اإلستثمار، فيعني املستثمر ملا يتوجه إلى الجماعة 
لها حق منح الر صة بينما الجهات يعني ال تمنح الر ص، ويبقى يعني 
التوجه إلى الجهات عبارة عن لقاء بروتوكولي، املفروض أن القوانين 
التنظيمية الخاصة بالجهات تكون يعني تنزل في أقرب األوقات، بينما 

كيفما قلت الجماعات هي التي تمنح... وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شكرا السيد الرئيس، غيرمقبول.

بلس ديبل9ئيس:

أعرض للتصويت:

املوافقون : 40

املعارضون: 117

املمتنعون: 02

املادة 4 دائما ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية، تفضل السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجمأعةي لئيسي بأوبنأ،ي عبدهللاي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلكنم ة:

السيد الرئيس، هاد الجهات تعطى لها هاد الجانب ديال التنمية، 
ديال  املساهمة  هاد  درنا  دابا  احنا  من،  بكثير  أوسع  الثاني  والقسم 
اإلستثمارات،  وجلب  املقاوالت  دعم  في  التنمية حصرناه  في  الجهات 
احنا قلنا نوسعوه، القسم كامل كيتكلم على تحقيق التنمية الجهوية 
املندمجة واملستدامة، وغتكون كتشمل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

وغيرها، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

شك9بيبلس ديبلنائبيبملحترم،

الصراحة القانون التنظيمي املتعلق بالجهات هو اللي تيتضمن هاد 
األهداف، إذا غير مقبول.

بلس ديبل9ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 26

املعارضون: 117

املمتنعون:16

أعرض املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 117

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 117

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

املادة 6 ورد بها تعديل من الفريق اإلشتراكي التعديل رقم 4 الفريق 
اإلشتراكي.

إذا تصحيح التصويت في املادة 5:

أعرض املادة 5 للتصويت: إجماع؟ ال بالتي ما�سي إجماع راه كاين 
إمتناع.

املوافقون : 157

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

أتأسف لهاد العدد ديال الحضور لنص زعما اللي محضرش في 
التصويت على هاد الجلسة مابقاش عندو الحق يسأل على اإلستثمار 
وعلى مناصب الشغل، زعما  صها تكون واحد تحمل املسؤولية في هاد 
املوضوع هذا، oui، في التصويت وكايجي كايطرح أسئلة على هذا كيدافع 
على اإلستثمار وكيدافع على هذا، وأنا أتأسف، احنا درنا له جلسة 

 اصة ألنه يستحق هذه الجلسة من بعد 25 سنة.

املادة 6، مع األسف، الفريق االشتراكي.

بلنائبيبلس ديبلحسنيلشك9:

املادة 6 تتحدث عن إمكانية الجمع بين أنظمة دعم اإلستثمار اللي 
كاينة في هاد القانون واألنظمة التي تضعها الجهات في مجاالت دعم 
املقاولة، احنا اقترحنا تحدف هاد املادة ألن بالنسبة لنا األصل هو 
اإلباحة، سواء درنا هاد املادة أو ما درناهاش غتكون إمكانية الجمع 
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ورفعناها ألنها كتمثل واحد النموذج بالنسبة ملجموعة املواد اللي كاينة 
في القانون، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شكرا السيد الرئيس، غير مقبول.

بلس ديبل9ئيس:

التصويت، إذا أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 40

املعارضون: 117

املمتنعون: 02

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 117

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

املادة 7 ورد بها تعديل من الفريق اإلشتراكي، التعديل رقم 5.

بلنائبيبلس ديبلحسنيلشك9:

شكرا السيد الرئيس، املادة 7 اقترحنا حذف املادة ألن باألساس 
كتستثني القطاع الفالحي، اللي كيما عبرنا في مدا لة الفريق كنعتبرو ال 
داعي الستثنائه، وكذلك استثناء القطاعات ديال التجارة والعقار فيما 
يخص بعض األنواع ديال الدعم، كنعتبرو بأن األمور غتم بنصوص 
تنظيمية وبما أن كاين لجن مختصة، ال داعي للتنصيص على هذا في 

القانون من أجل مزيد من املرونة، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شكرا السيد الرئيس، غير مقبول.

بلس ديبل9ئيس:

التصويت، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 40

املعارضون: 117

املمتنعون: 02

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 117

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

من  اإلشتراكي،  الفريق  من  تعديالت  بشأنها  مس  ورد   8 املادة 
التعديل رقم 6 حتى ل 10، مجموعين دفعة واحدة؟ تفضلوا.

بلنائبيبلس ديبلحسنيلشك9:

السيد الرئيس، إذا هنايا هاد املادة السابقة اللي كاينة في النظام، 
كتقسم وكتبين أنظمة الدعم األساسية وأنظمة الدعم الخاصة، احنا 
في الفريق اإلشتراكي بان لنا بأن التوزيع أو املنطق ديال ما هو أسا�سي 
من ما هو  اص ما بانش لنا صحيح، فارتأيناه أننا فيما يخص املنح 
أنظمة  نعتبروها  البيئية  املنحة  عليها  وأضفنا  والقطاعية  الترابية 
دعم أساسية. وفيما يخص من أنظمة ديال الدعم الشركات الكبرى 
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة وتشجيع املقاوالت املغربي عن التواجد 
في الخارج، كنعتبروها أنظمة دعم  اصة، وفرزنا لهم مواد مستقلة. 
املادتين 8 و9 للي أضفناهم، ببساطة ألن بعض القواعد ديال الجمع 
ما بين األنظمة ديال الدعم والسقف األعلى اللي يمكن تستافد منو 
مشتتة على مجموعة دالفروع، ووفق لنفس املنطق اللي جينا به بهاد 
أنظمة  جميع  كيشملو  يكونوا  املادتين  هاد  بأن  اقترحنا  التعديالت، 
معها  وغنزلوا  األولى  املادة  غترفض  الحكومة  أن  وبما  الدعم، شكرا. 

غنسحبو هاد التعديالت.

بلس ديبل9ئيس:

كاملين، وال غير التعديل؟ كاملين؟ شكرا إذا تم سحب التعديالت 
من 6 إلى 10 الفريق اإلشتراكي، شكرا .

املادة 8 دائما الفريق الحركي ورد بشأنها تعديالن، تفضل السيد 
الرئيس، غتسحب السيد الرئيس؟ تفضل ، تفضل.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

كنسحب أ سيدي.

بلس ديبل9ئيس:

إذن الفريق الحركي تم سحب التعديل رقم 16 و17. املادة 8 دائما 
ورد بشأنها تعديل عن فريق التقدم واالشتراكية، الكلمة ألحد مقدمي 

التعديل، تفضل السيدة النائبة.
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بلنائبةيبلس دةيمل كةيو شخأش:

السيد الوزير، كما يعلم الجميع املغرب متجه اليوم نحو الطاقات 
النظيفة، والتزامات بالدنا كبيرة تحت قيادة جاللة امللك باش نوليو 
نتجوها، أوال باش نخفضو الفاتورة الطاقية، وثانيا باش نحافظو على 
البيئة واملوارد الطبيعية. وكيما كنشجعو إنتاج الطاقات البديلة، جا 
الوقت اليوم باش تشجعو اإلستهالك ديالها، وشكون هو أكبر مستهلك 
للطاقات هم املعامل واملصانع واملقاوالت، إذا هاد املستثمر  ص يبان 
له الربح من استعمال هاد الطاقات النظيفة، وهاد الربح ما غيكونش 
باألسعار ديالها، وإنما أيضا من تحفيزات الدولة، إذا كما درتوا منحة 
قطاعية ومنحة ترابية، نحن في فريق التقدم واإلشتراكية كنقترحوا أنه 

يتم إضافة منحة استثمارية تسمى ب«منحة إيكولوجية« شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

شك9بيبلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

نظام الدعم تيا ذ بعين اإلعتبار الجانب اإليكولوجي، وفيه واحد 
الدعم déjà شكرا، إذا غير مقبول.

بلس ديبل9ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 40، ال غير اإل وان، نفس العدد إذا.

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة نفس العدد:

املوافقون: 117

املعارضون: ال أحد

املمتنعون :42

املادة 9 ورد بشأنها تعديل من الفريق اإلشتراكي، التعديل رقم 11، 
كتسحب التعديل؟ تم سحب التعديل رقم 11 من الفريق اإلشتراكي. 
املادة 9 ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 

السيد الرئيس.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيبلكأط:

بالنسبة للمادة 9 نقترح أنه يكون نضيفوا يجب على كل مستثمر 
يرغب في اإلستفادة من الدعم أن يبرم مع الدولة، وعند اإلقتضاء الجهة 
الترابية، اتفاقية استثمار تحدد على وجه الخصوص التزامات الدولة 

والجهات الترابية في حال مساهمتها في املشروع. هاد ارلية ديال التعاقد 
السيد الوزير نبغيوا أنه نعملوا بها تا في الجماعات الترابية، نظرا ألنها 
أبانت عن فعاليتها، إذا هاديك آلية من آليات الحكامة الجيدة، بغينا تا 

الجماعات الترابية تعمل بها، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

شك9بيبلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

ما يمكنش القانون اإلطار باش يلزم الجهات باإل تصاصات ديالها 
الذاتية، إذا ما غير مقبول، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 40

املعارضون: 117

املمتنعون :02

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، نفس العدد، 
إذا:

املوافقون: 117

املعارضون: ال احد

املمتنعون : 42

املادة 10 ورد بشأنها تعديل، التعديل رقم 18 من الفريق الحركي، 
تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

في الواقع بغيت نطلب من السيد الوزير، أوال باش يعطينا بعض 
اإلجابات بدل الرفض هكذا بشكل مطلق، ألنها تدون وتنشر بالجريدة 
الحال  الحاجة وبطبيعة  إليها عند  الرجوع  للبرملان، ويمكن  الرسمية 
كذلك للباحث وهكذا. بالنسبة للمادة 18 احنا طلبنا باش نضيفوا »مع 

مراعاة العدالة املجالية« شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.
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بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

ما فهمتش..

بلس ديبل9ئيس:

املادة 10 رقم التعديل 18.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

املادة 10؟ ألن في املادة 10 تنقولوا يمكن، ما�سي يمكن ألن قانون 
املالية تيعطيك الحق ديالك احنا نزيدوا يمكن، إذا غير مقبول، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

تم  إذا  نعم،  املوافقون؟  للتصويت:  التعديل  شكرا، أعرض هذا 
سحب التعديل 18 من الفريق اإلشتراكي، ديرامليكرو ال�سي هذا وطلب 

السحب باش يتسجل في املحضر، عافاك ما�سي أنا.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

إذن نسحب مع مراعاة، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

إذن تم سحب التعديل رقم 18 من الفريق الحركي، فيما يخص 
املادة 10.

دائما املادة 10 ورد بشأنها تعديل عن فريق التقدم واإلشتراكية، 
التعديل رقم 2، تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيو شخأش:

نرى أن الصيغة املعتمدة، توحي بأن أي مشروع اسثماري موضوع 
إلزاما من امتيازات ضريبية وجمركية،  الدولة، يستفيد  اتفاقية مع 
وبالتالي سيكون على كل املقتضيات الضريبية والجمركية برسم قوانين 
املالية السنوية أن تتضمن هذه اإلمتيازات، لكن احنا في فريق التقدم 
واإلشتراكية كنشوفوا أن الصحيح والسليم هو أن هاد اإلمتيازات يمكن 
أن تمنح كما يمكن أن ال تمنح، إذن نقترح أن تصبح الصيغة في شكل 

اإلحتمالية وليس في صيغة الحتمية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شكرا السيد الرئيس، غير مقبول.

بلس ديبل9ئيسي:

إذن أعرض هذه املادة للتصويت:

املوافقون : 40

املعارضون : 117

املمتنعون : 02

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 117

املعارضون : ال أحد

املمتنعون : 42

واإلشتراكية،  التقدم  الفريق  عن  تعديل  بشأنها  ورد   11 املادة 
التعديل رقم 3 تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيو شخأش:

السيد الوزير، بصفة عامة، معايير وشروط وكيفيات منح الدعم، 
كيفما كان نوعه، يتعين أن يكون بنص تشريعي، من أجل إضفاء قوة 
قانونية أكبر على هذه املعايير ومن أجل إشراك املؤسسة التشريعية اللي 

هي البرملان.

بلس ديبل9ئيسي:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

شك9بيبلس دةيبلنائبةيبملحترمة،

احنا تنطلبوا  صنا شوية داملرونة، إذا غير مقبول شكرا.

بلس ديبل9ئيسي:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون : 40

املعارضون : 117

املمتنعون : 02

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

املوافقون : 117

املعارضون : ال أحد
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املمتنعون : 42

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، ما فيها تا �سي 
واش إجماع؟ إجماع.

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة : إجماع، ال 
ما�سي إجماع كاين املمتنعون 2 ، 159 املوافقون.

املادة 13:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 02

املادة 14 : نفس العدد؛

املادة 15 : نفس العدد؛

املادة 16 : نفس العدد؛

تفضل  الكلمة  الحركي،  الفريق  تعديل من  بشأنها  17 ورد  املادة 
السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

نسحب التعديل، شكرا.

بلس ديبل9ئيسي:

يسحب التعديل، شكرا السيد الرئيس.

كتسحب  ملا  إجماع  فيها  املادة  كتولي  إذا   17 املادة  أعرض  إذا 
التعديل، إذا:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 02

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 02

املادة 19 ورد بشأنها تعديل من الفريق الحركي، تم سحب التعديل 
شكرا، إذن التصويت:

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 02

واإلشتراكية،  التقدم  الفريق  عن  تعديل  بشأنها  ورد   20 املادة 
التعديل رقم 4.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيو شخأش:

انسجاما مع مقترحاتنا كلها التي تذهب في اتجاه اإلحالة على نص 
تشريعي، يمكن أن يكون واحدا وجامعا لكل معايير وشروط وكيفيات 

منح الدعم على ا تالف أصنافه.

بلس ديبل9ئيسي:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شكرا السيد الرئيس، غير مقبول.

بلس ديبل9ئيسي:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 40

املعارضون:117

املمتنعون: 01

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املوافقون: 117

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 42

املادة 21 إجماع، ما�سي إجماع؟

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

عنوان الباب 3 ورد بشأنه تعديل من الفريق الحركي، التعديل رقم 

21 تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شييلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

السحب السيد الرئيس.
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بلس ديبل9ئيسي:

تم سحب هاد املقترح ديال التعديل، إذا أعرض عنوان الباب 3 من 
مشروع القانون اإلطار كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 02

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

املادة 23، تعديل رقم 5 عن املجموعة النيابية العدالة والتنمية، 
السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجمأعةي لئيسي بأوبنأ،ي عبديهللاي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلكنم ة:

السيد الوزير، من بين اإلشكاالت اللي كاينة هي دالعقار، الدولة 
العقار  كيبقى  لكن  إليه،  للولوج  املستثمرين  مأمورية  طبعا كتسّهل 

اللي هو ترابي جهوي واالستثمارات كنعرفو دابا كاينة غير الدار البيضاء 

ما  باقي  لكن  مراكش-أكادير،  للجنوب  كيم�سي  شوية  طنجة  الرباط 

كاينش، اللي كاين هو أنه كنقترحو واحد املنصة جهوية، منصة الدولة هي 

اللي كتسهر عليها، الحكومة كتدير واحد املنصة كتجمع الجهات كاملة، 

كيوضعو العقار ديالهم فديك املنصة باش املستمر كيعرف بأنه كاين 

عقار هنا وعقار هنا، أما ايال  ليناه مباشرة للجهات فطبعا املستثمر، 

 اصة األجنبي، ما كيعرفش العقار اللي هو مخصص لإلستثمار، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

شك9بيبلس ديبلنائبيبملحترم،

أنا متفق معاك على هاد مشكلة العقار، غير باش نشرو هاد نظام 
املعلومات، يمكن شوية تدقيق نديروه في هاد القانون اإلطار وكاين 
في القانون 47.18 حول املراكز الجهوية لإلستثمار، هما تيمكنوا هذا 

النشر، غير مقبول وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 20

املعارضون: 117

املمتنعون: 16

إذن أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 117

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 42

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

املادة 25 ورد بشأنها تعديل من الفريق الحركي، التعديل رقم 25، 
تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

نعم السيد الرئيس، هاد املادة تاتقول: »من أجل تعزيز تنافسية 
املقاوالت ستتخذ« احنا كنقولوا للسيد الوزير إال تفضل، بدال نقولو: 
ستتخد الدولة، نقولو: تلتزم الدولة، يعني نغيرو غير ستتخذ ب: تلتزم 

حتى ال يكون تسويف، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

شك9بيبلس ديبلنائبيبملحترم،

كنا قبلنا في اللجنة تلتزم الدولة باتخاذ، كنا قبلناها، إذا شكرا، غير 
مقبول هذا ولكن كنا قبلناه، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون؟ السحب؟ إذن تم سحب هذا التعديل.
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إذا أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 02

املادة 34 ورد بشأنها تعديالن من الفريق الحركي، التعديل رقم 23 
و24، تم سحب التعديلين.

املادة 34 دائما ورد بشأنها تعديل عن املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية، التعديل رقم 6، تفضل السيد النائب السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجمأعةي لئيسي بأوبنأ،ي عبديهللاي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلكنم ة:

من بين مفاصل هاد القانون هو داك اللجنة الوزارية، واللي تعطات 
ليها واحد العدد ديال املهام، طبعا وفيها التتبع. احنا كنقترحوا بأنه 
مادام هي كتقّيم هاد كاع أوجه ديال الدعم، قلنا تنجز واحد التقرير 
ونشوفوا  عليه  نطالعوا  باش  للبرملان  التقرير  هداك  وتجيب  سنوي 
اإلشكاالت اللي كتوقع لإلستثمار، ويكون سنوي، يكون بمناسبة قانون 
املالية أو غير مناسبة قانون املالية. ثانيا، أن هاد اللجنة مادام كتشتغل 
على هاد األمور الكبيرة، أنها تكون بنص هذا القانون، يعني أن تحدث 

بنص تشريعي عوض نص تنظيمي، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديمحسنيجازولييبلأزي9يبملنكدبيلدىيلئيسيبلحكأمةي
بملكلفيباالستثماليوباللكقائ ةيوتق  ميبلس اساتيبلعمأم ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

كل  للتجاوب مع  الحكومة مستعدة  األول،  التعديل  فيما يخص 
طلبات البرملان واحنا تنجيو فوق ما تتعيطوا لنا. أما فيما يخص الثاني، 
التكوين بكيفية أعمال اللجن الوزارية يتحدد بنص تنظيمي وما�سي 

بنص تشريعي، إذا غير مقبول، شكرا. أييه نعم آ سيدي، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

إذن أعرض هذا التعديل للتصويت، التعديل 1 كي غندير لو، من 
غير إال بغيتي تسحبو، التصويت؟ إذا املوافقون على هذا التعديل نفس 

العدد:

املوافقون: 26

املعارضون: 117
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املمتنعون :16

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املعارضون: 02

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املعارضون: 02

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املعارضون: 02

املادة 37 ورد بشأنها تعديل واحدا من الفريق الحركي، التعديل رقم 
.25

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنكي�شي،يلئيسيبلف9يقيبلح9كي:

في الواقع احنا جبنا تعديل الغاية منه هو إجراء تسوية ودية واللجوء 
إلى التحكيم باش نبداوا بالودي قبل من التحكيم، من بعد السيد 
الوزيرد ل بعض التحسينات على هاد التعديل ديالنا، احنا تنسحبوا 

تعديلنا، ونحتفظوا بالتعديل اللي جابت اللجنة، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

إذن تم سحب التعديل رقم 25 للفريق الحركي عن املادة 37.

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املعارضون: 02

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املعارضون: 02

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املعارضون: 02

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املعارضون: 02

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املعارضون: 02

املادة 42 ورد بشأنها تعديل من الفريق الحركي، التعديل رقم 26، 
تم سحب هذا التعديل من الفريق الحركي.

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، نفس العدد 
يعني:

املوافقون: 159

املعارضون: ال أحد

املعارضون: 02

عليها  كما صادقت  للتصويت  برمته  إطار  قانون  أعرض مشروع 
اللجنة، إجماع؟

بملأبفقأن:ي059

بملعالضأن:ياليوحد

بملعالضأن:ي92

إذن إال  دينا 159 و2 هي 161، 161معناه أنه الغياب 234، هل 
نحتاج إلى مجلس للنواب فيه 395 تغيب عنه الثلثين، ويحضره فقط 
الثلث؟ أطرح السؤال. بعد املصادقة بشكل تام،يصادقيمجلسيبلنأببي

علىيمش9وعيقانأنيبإلطاليلقمي93.22يبمثابةيم ثاقيبإلستثمال.

شكرا،يلفعتيبلجلسة.
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محض9يبلجلسةيبلثالثةيوبلسكين

بلكاليخ: الخميس 23 ربيع األول 1444ه )20 أكتوبر 2022(.

بل9ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

مساء  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقائق  أربعون  بلكأق ت: 
والدقيقة الثانية.

مخصصة  بمجلسيه  للبرملان  مشتركة  جلسة  بألعمال:  جدولي
لتقديم مشروع قانون املالية رقم 50.22 للسنة املالية 2023.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنأبب،يلئيسي
بلجلسة:

وش9في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل9ح م،ي بل9حمني هللاي بسمي
بمل9سلينيوعلىيآلهيوصحبهيوجمعين.

افتتحت الجلسة،

بلس ديلئيسيمجلسيبملستشالينيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتيوبلسادةيبلبريملان أنيبملحترمأن،

طبقا ملقتضيات الفصل 68 من الدستور، نخصص هذه الجلسة 
لالستماع لعرض السيدة وزيرة االقتصاد واملالية حول مشروع القانون 

رقم 50.22 للسنة املالية 2023، الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة.

بلس دةيناديةيفكاحيبلعلأييوزي9ةيبالقكصاديوبملال ة:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

بلس ديلئيسيمجلسيبلنأبب،

بلس ديلئيسيمجلسيبملستشالين،

بلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلبرملان أن،

يشرفني أن أتقدم أمامكم اليوم لبسط الخطوط العريضة ملشروع 

قانون املالية لسنة 2023، وكما تعّودنا على مدار سنة كاملة من عمر 

الحكومة والوالية التشريعية الحالية، أؤكد لكم مجددا أن الحكومة 

التنفيذية  املؤسستين  بين  واالنسجام  التعاون  روح  على  حريصة 

والتشريعية، وستبقى منفتحة بكل مسؤولية على تطوير هذه العالقة 

نحو األفضل بغية تحقيق املنجزات التي يصبو إليها صاحب الجاللة 

نصره هللا، وتنتظرها بالدنا بكل مكوناتها.

بلس دبتيوبلسادة،

بمعادلة  محكوم   ،2023 لسنة  املالية  قانون  مشروع  إعداد  إن 
التراكمات من جهة،  وثقل  املتتالية  األزمات  آثار  بتدبير  تتعلق  ثنائية 
تنزيل األوراش االستراتيجية  ومن جهة أ رى بضرورة االنكباب على 
الكفيلة بتحقيق التحول الذي نطمح إليه جميعا، ويستجيب لتطلعات 
وتأتي  اليومي،  معيشهم  على  آثره  ويلمسون  واملواطنين  املواطنات 
على رأس هذه األوراش تلك املنبثقة عن التوجيهات امللكية السامية 

ومخرجات النموذج التنموي إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي.

هذه  نستوقف  أن  والسادة،  السيدات  حضرات  البديهي  ومن 
اإلرادي  بالطموح  األزمة  مواجهة  على  تقوم  التي  الثنائية  املعادلة 
واقعية  قراءة  أجل  الضعف من  ومكامن  القوة  وباستحضار عناصر 
ننا من استجالء فرص النجاح في فك هذه املعادلة، ضمن محيط 

ّ
تمك

االستقرار  عناصر  فيه  تغيب  املجهول،  على  ومفتوح  ملتبس  دولي 
الضرورية لتوفير نظرة واضحة، ليس فقط على املدى القريب بل أيضا 

على املدى املتوسط واملدى البعيد.

ومن األكيد أننا اليوم مطالبون بالتعبئة أكثر من أي وقت م�سى 
برؤية  والتحلي  ومحيطنا  إمكانياتنا  تتيحها  التي  الفرص  الستشراف 
متبصرة تؤطر فعلنا الجماعي كل واحد في مجاله، واالستثمار األمثل 
الالزمة  الشروط  توفير  أجل  من  الجماعي  وذكائنا  املادية  ملؤهالتنا 
لتعزيز مناعة بالدنا في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهنا، فهناك 
مجموعة من التحديات ارنية واملستقبلية التي سنعمل جميعا على 
التصدي لها، وهي مرتبطة بمواجهة التطورات الدولية، وقد توفقنا 
بشكل كبير في الحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين بفضل 

التدابير التي تم اتخاذها بتعليمات ملكية سامية؛

ثانيا- بتعزيز السلم اإلجتماعي من  الل إعادة فتح جسور الحوار 
اإلجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة؛

ثالثا- بالتنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات امللكية السامية الصادرة 
فيما يخص  الحالية، وال سيما  التشريعية  السنة  افتتاح  في  طاب 
استراتيجية التعامل مع إشكالية الجفاف، الذي أصبح واقعا بنيويا 
يتطلب سياسة شمولية للحفاظ على املوارد املائية وتثمينها وتطوير 

آليات تدبيرها؛

أما التحدي الرابع، فيكمن في تدبير ثقل امللفات التي ظلت عالقة 
وذلك من منطلق تحمل املسؤولية تجاه الوطن واملواطنين، كما هو 
من  ملجموعة  املالية  الهيكلة  وإعادة  التقاعد  مللف  بالنسبة  الحال 
املؤسسات العمومية كاملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، 
وإصالح مدونة الشغل، وإ راج القانون املنظم للحق في اإلضراب إلى 

حيز الوجود، إلى جانب ميثاق االستثمار.

وارتباطا بموضوع االستثمار، فال بد لي أن أؤكد لكم أن الحكومة 
تيسير شروط  قصد  واملسؤولية  االلتزام  بنفس  االشتغال  ستواصل 
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يمكن  وبما  أكبر،  بشكل  واألجنبي  الوطني  والخاص  العام  االستثمار 
املبادرات  منها: تشجيع  الخصوص  وعلى  املبادرات  كل  استيعاب  من 
االستثمارية للشباب ومغاربة العالم، فضال عن أجرأة التعاقد الوطني 
يتوخى  والذي  الجاللة نصره هللا،  إليه صاحب  الذي دعا  لالستثمار 
منصب   500.000 و لق  االستثمارات،  من  درهم  مليار   550 تعبئة 
شغل في أفق سنة 2026، كما سيكون توطيد أسس الدولة االجتماعية 
بمثابة العنوان األبرز لهذا املشروع من  الل استكمال ورش الحماية 
االجتماعية موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصالح املنظومة 

التعليمية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين؛

ومن التحديات الكبرى التي تواجه بالدنا أيضا هناك الجانب الجيو 
سيا�سي الذي ال يمكن إغفاله، حيث ال تزال الوحدة الترابية لبالدنا 
في صلب انشغالنا الوطني الجماعي، باعتبارها قضيتنا الوطنية األولى 
وستظل وكذلك، وقد حققت بالدنا تقدما حاسما ونهائيا في هذا الصدد 
سواء على الصعيد الدبلوما�سي أو التنموي بفضل السياسة الرشيدة 

لصاحب الجاللة حفظه هللا.

وال يفوتني هنا أن أتقدم بتحية إجالل وتقدير لكل مكونات القوات 
املسلحة امللكية، والدرك امللكي، والقوات املساعدة، واألمن الوطني، 
والوقاية املدنية واإلدارة الترابية على تضحياتهم الجسام وعلى تفانيهم 
هللا،  حفظه  امللك  لجاللة  الرشيدة  القيادة  تحت  الدائم  وتجندهم 

للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وصون أمنه واستقراره.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

عمال  منا  يتطلب  واملتشعبة  املتعددة  التحديات  هاته  رفع  إن 
جماعيا، متشبعا بالروح الوطنية العالية يساهم فيه جميع املتد لين 
و اصة منهم املؤسستان التنفيذية والتشريعية، وذلك نظرا للمخاطر 
والصعوبات التي تطبع الوضع العالمي امللتبس الذي نعيشه، حيث يأتي 
إعداد هذا املشروع في سياق دولي استثنائي مطبوع بالاليقين وباستحالة 
على  والتوريد  اإلنتاج  سالسل  ا تالل  فبعد  التطورات.  استشراف 
املستوى العالمي بفعل الجائحة، انضافت الضغوطات املمثلة في تفاقم 
التضخم وارتباك أسواق الطاقة واملواد األولية والغذائية الناتجة عن 
الحرب في أوكرانيا. وكان من تأثير ذلك على االقتصاد العالمي أن تراجع 
التفاؤل الذي أعقب انكفاء الجائحة قبل سنة من ارن، حيث من 
املتوقع أن ينحصر معدل النمو العالمي في %3,2  الل سنة 2022، 
الشريك  األورو  منطقة  اقتصاد  سيسجل  بينما   .2023 سنة  و2,7 
االقتصادي الرئي�سي لبالدنا نموا لن يتعدى %3,1  الل سنة 2022، 

و%0,5  الل سنة 2023.

نت بالدنا بفضل 
ّ
ورغم هذا السياق الدولي املضطرب، فقد تمك

السياسة الحكيمة واملتبصرة لجاللة امللك نصره هللا، من تحقيق نمو 
اقتصادي بلغ %7,9 سنة 2021، فيما تحسن عجز امليزانية ب1,2 من 
الناتج الدا لي الخام، ليستقر عند %5,9 بفضل تحسن املوارد. ويتوقع 

أن ال تتجاوز نسبة نمو الناتج الدا لي الخام لهذه السنة نسبة 1,5%، 
نتيجة تراجع القيمة املضافة الفالحية بنسبة %13 بفعل الجفاف، 
فيما تم تدارك تأثير تراجع بعض القطاعات املرتبطة بسالسل التوريد 
بفعل األداء الجّيد للقطاع الثالث، وبناء على ذلك سيبلغ نمو الناتج 

الدا لي غير الفالحي %3,4 مقابل %6,8 سنة 2021.

ورغم هذه الظروف الصعبة وارتفاع حاجيات التمويل فسيتراجع 
عجز امليزانية إلى %5,3 من الناتج الدا لي الخام مقابل %5,9 املسجل 
 الل السنة املاضية، مع الحفاظ على االحتياطات من العملة الصعبة 
في مستوى يعادل 6 أشهر من الواردات. وقد تأكد هذا املنحى اإليجابي 
من  الل االنتعاش االقتصادي الذي شهدته بالدنا  الل األشهر 8 
األولى من السنة الحالية، إذ كشفت املؤشرات القطاعية تحسنا بفعل 
النتائج اإليجابية املحققة من طرف القطاعات التصديرية، ويتعلق 
األمر على الخصوص بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب68 %، 
موازاة مع ارتفاع مبيعات قطاع السيارات ب%29 والتي بلغت أعلى 

مستوياتها مقارنة بنفس الفترة من السنوات الخمس املاضية.

وفي نفس االتجاه، بلغت تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج أزيد 
من 71 مليار درهم نهاية شهر غشت املا�سي، متجاوزة بذلك املستويات 
املسجلة  الل نفس الفترة بين 2018 و2021، وقد استرجع القطاع 
السياحي ديناميته بشكل يقارب إلى حد كبير املستويات املحققة قبل 
األزمة، وذلك بفضل تدابير الدعم املتعددة التي تم اتخاذها إلنعاش 
هذا القطاع، وقد  صصت الحكومة مبلغا إجماليا يناهز 40 مليار 
درهم لدعم القطاعات األكثر تضررا، ولضمان استقرار األسعار وهو ما 
ن من التحكم في التضخم في مستوى %5,8  الل األشهر الثمانية 

ّ
مك

األولى من السنة الجارية، هذا فضال عن التدابير املتخذة للحد من آثار 
الجفاف موازاة مع الوفاء بااللتزامات املتخذة في إطار الحوار اإلجتماعي 

لفائدة األجراء في القطاعين العام والخاص.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

إننا نعي جيدا حجم انتظارات املغاربة كما نعي أن حجم التحديات 
أكبر، لكننا حريصون في الوقت ذاته على أن نجعل من مشروع قانون 
املالية لسنة 2023، منطلقا لترجمة تطلعات املواطنين إلى واقع ملموس، 
وأن نحول التحديات إلى فرص لتحقيق التقدم الذي نصبو إليه جميعا 
تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك نصره هللا. وفي هذا اإلطار، يقوم 
مشروع قانون املالية لسنة 2023، على مواصلة بناء الدولة االجتماعية 
وتعزيز ركائزها من  الل تدابير ملموسة وغير مسبوقة ستحسن ال محالة 
من ظروف عيش فئات عريضة من املواطنين، وذلك عبر تعميم الحماية 
االجتماعية للطبقات الهشة واملعوزة وتحسين القدرة الشرائية للطبقة 
والعاملين  والخاص،  العام  بالقطاعين  العاملين  الوسطى،  صوصا 
غير األجراء واملتقاعدين، إلى جانب االرتقاء بالعرض الصحي وباملدرسة 

العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
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وسيتم تمويل كل ذلك وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن، 
من  الل الرفع التدريجي من نسبة مساهمات الشركات الكبرى، مع 
والد ول  األرباح  للتضامن على  االجتماعية  املساهمة  اعتماد  إعادة 
القادمة، حيث أن السياق االستثنائي الذي  برسم السنوات الثالث 
النفقات  في تحمل  الجميع املساهمة  اليوم يحّتم على  تعيشه بالدنا 
األوراش  مقدمتها  وفي  لبالدنا،  التنموية  األوراش  لتمويل  املوجهة 
أننا  كما  واملجالية.  االجتماعية  للعدالة  تحقيقا  الكبرى  االجتماعية 
نراهن في إطار هذا املشروع على إعطاء دفعة قوية لالستثمار في شقيه 
نمو مستدام  أساسية لوضع أسس  رافعة  باعتباره  والخاص،  العام 
ر موارد التمويل ملختلف البرامج االجتماعية 

ّ
يخلق فرص الشغل ويوف

والتنموية، تفعيال لتوجيهات جاللة امللك حفظه هللا.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

إن مشروع القانون املالي الذي أتشرف ببسط  طوطه العريضة 
أمامكم، يستند في صياغته على التوجيهات امللكية السامية، املتضمنة 
في الخطب الثالثة األ يرة لجاللته في مناسبات: عيد العرش، وثورة امللك 
والشعب، وافتتاح السنة التشريعية الحالية، كما يستحضر مخرجات 
النموذج التنموي والتزامات البرنامج الحكومي. وعلى هذا األساس يروم 

مشروع قانون املالية لسنة 2023 تحقيق أهداف كبرى وهي:

وحدد  أطلقها  كما  االجتماعية  الحماية  مشروع  استكمال  أوال: 
أبعادها صاحب الجاللة نصره هللا، مع امل�سي في إنجاز باقي األوراش 

االجتماعية تجسيدا لتوجه الدولة االجتماعية؛

ثانيا: دعم االستثمار وفق منظور يوازي بين تقوية جاذبية بالدنا 
لالستثمارات للحفاظ على النسيج االقتصادي وتطويره، واالستغالل 
األمثل للموارد وعلى رأسها املوارد املائية وتقوية شروط  لق ثروة من 
جهة، وإنتاج فرص الشغل وتقليص الفوارق وضمان العيش الكريم 

للمواطنين من جهة أ رى؛

مع  اإلصالحات  ملواصلة  الضرورية  املالية  الهوامش  تعبئة  ثالثا: 
ضمان حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات املاكرو-

اقتصادية واملالية.

الحماية  مشروع  باستكمال  ق 
ّ
واملتعل األول  للهدف  فبالنسبة 

هللا،  نصره  الجاللة  صاحب  أبعاده  وحدد  أطلقه  كما  االجتماعية 
فإنه يترجم إرادة ثابتة لتعزيز أسس الدولة االجتماعية، حيث تعتزم 
الحكومة في هذا الصدد مواصلة التنزيل الفعلي ملختلف محاور ورش 
ل ثورة اجتماعية غير مسبوقة 

ّ
تعميم الحماية االجتماعية، الذي يشك

التأمين  تعميم  الستكمال  الالزمة  التدابير  كافة  اتخاذ  من  الل 
اإلجباري األسا�سي عن املرض، ليشمل كافة الفئات االجتماعية من 
 الل انتقال املستفيدين حاليا من نظام »الراميد« إلى نظام التأمين 
الدولة  وستتكفل  السنة.  هذه  نهاية  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 
بتكاليف االشتراك في التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض لصالح ما 

يناهز 4 ماليين أسرة في وضعية هشة، من  الل تخصيص ما يناهز 
للمؤسسات  الولوج  الفئات  لهذه  مليار درهم، وهو ما سيضمن   9,5
االستشفائية على غرار باقي املستفيدين من التغطية الصحية اإلجبارية. 
وفي نفس اإلطار، ستتم مواكبة تأهيل املنظومة الصحية الوطنية من 
 الل تخصيص 4,6 مليار درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي امليزانية 
مليار   28 من  أزيد  االجتماعية  والحماية  الصحة  لقطاع  املخصصة 
درهم. ويتضمن تأهيل املنظومة الصحية عدة محاور في مقدمتها تأهيل 
املوارد البشرية وتحسين ظروفها املادية وشروط عملها مع إعادة النظر 
في منظومة التكوين، وفي هذا الصدد سيتم إحداث 5500 منصب مالي 
مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق مليار و500 
مليون درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة. كما يتضمن املشروع مواصلة 
تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته والتوزيع العادل للخدمات 
افتتاح  السنة  الوطني، حيث ستعرف هذه  التراب  االستشفائية عبر 
عدد من املنشآت االستشفائية أذكر منها على سبيل املثال: املستشفى 
اإلقليمي بالقنيطرة، املستشفى اإلقليمي بإفران، املستشفى اإلقليمي 
املراكز  لتأهيل  الوطني  البرنامج  إنجاز  إضافة الستكمال  بالحسيمة، 
الصحية األولية. كما تعتزم الحكومة إحداث 3 مستشفيات جامعية 
جديدة بكل من الرشيدية التي سيتم إطالق بنائه في سنة 2023 ثم بني 

مالل وكلميم.

من جانب آ ر وسعيا لتوفير األدوية لضمان عالج الفئات املعوزة 
دا ل املستشفيات العمومية، تعتزم الحكومة الرفع من االعتمادات 
املالية املخصصة لألدوية إلى حوالي 2 مليار درهم قصد تغطية تكاليف 
رسم  من  اإلعفاء  املالية  قانون  مشروع  يقترح  كما  الالزمة،  األدوية 
املعدة  الصيدلية  واملنتجات  األدوية  من  مجموعة  لفائدة  االستيراد 
فة ماديا، باإلضافة إلى التضريب 

ّ
 صوصا لعالج األمراض املزمنة املكل

التدريجي للمنتجات املحتوية على السكر حفاظا على صحة املواطنين 
واملواطنات.

وفيما يخص الورش املتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار 
إصالح الحماية االجتماعية، فستعمل الحكومة على الشروع بتنزيله 
قبل نهاية سنة 2023، حيث سيستفيد منها حوالي 7 مليون طفل من 
العائالت الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ماليين أسرة في وضعية 
هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس. وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة 
تقوم على الدعم املباشر عبر استهداف الفئات املعوزة واملستحقة لهذه 
سيتم  الذي  املوحد  اإلجتماعي  السجل  على  باالعتماد  التعويضات 
تمويل  وسيتم  اململكة،  جهات  كافة  على   2023 تعميمه  الل سنة 
هذا الورش على الخصوص عبر إعادة اعتماد املساهمة االجتماعية 
للتضامن على األرباح والد ول برسم السنوات الثالث القادمة وكذلك 

عبر اإلصالح التدريجي للمقاصة انطالقا من نهاية سنة 2023.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

إن الدولة االجتماعية ال تقتصر على الحماية االجتماعية فحسب، 
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بل يعتبر إصالح منظومة التربية والتعليم إحدى ركائزها األساسية، وفي 
هذا اإلطار ستعمل الحكومة على تنزيل  ارطة الطريق إلصالح منظومة 
التربية والتعليم، التي حظي إعدادها بمشاورات موسعة مع مختلف 
واألستاذ  التلميذ  بوضعية  االرتقاء  إلى  ونتطلع من  اللها  الفاعلين، 
واملؤسسات التعليمية، وقد  ّصص لها مشروع قانون املالية 6,5 مليار 
درهم إضافية، لتبلغ بذلك امليزانية اإلجمالية املخصصة للقطاع حوالي 
69 مليار درهم برسم مشروع قانون املالية لسنة 2023. وهكذا  صص 
مشروع قانون املالية ملياري درهم لتسريع تعميم التعليم األولي، وحوالي 
1,8 مليار درهم للرفع من عدد املستفيدين من املطاعم والدا ليات، 
إلى جانب تخصيص مليار و600 مليون درهم لبرنامج الدعم املشروط 
بالتمدرس »تيسير« الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية 

سنة 2023.

ويولي هذا املشروع كذلك أهمية كبرى للنهوض بوضعية األساتذة 
واألطر التربوية من  الل إحداث ما يفوق 20.000 منصب مالي، وتسوية 
متأ رات الترقية مع إيالء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخّصص له ما 

يقارب 4 ديال املليار ديال الدرهم برسم الفترة بين 2026-2022.

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، فسيتم بناء 
224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية، ووفق نفس 
املنظور تولي الحكومة أهمية كبرى للنهوض بالتعليم العالي من  الل 
وضع  ارطة طريق مخطط إصالح الجامعة املغربية استندت في إعداده 
إلى مشاورات موّسعة وقد عبر أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن 
انخراطهم التام في تفعيل هذا املخطط اإلصالحي مقابل التزام الحكومة 
بتمكينهم من نظام أسا�سي جديد يحّفزهم ويثمن مجهوداتهم ويكرس 
االستحقاق ويعزز جاذبية الجامعة ويؤهلها الستقطاب الكفاءات. وقد 
 صص مشروع قانون املالية لهذا الغرض 600 مليون درهم، وال بد 
هنا من اإلشادة بمناخ الثقة الذي مّيز كل جوالت الحوار اإلجتماعي 
نؤكد  كما  واالقتصاديين،  االجتماعيين  للشركاء  العالية  واملسؤولية 
في هذا الصدد انخراط الحكومة وحرصها على مأسسة هذا الحوار 
بشكل منتظم حفاظا على الحقوق والواجبات وتجسيدا فعليا للمقاربة 

التشاركية التي تعتمدها.

وهكذا، ووفاء بالتزاماتها فقد  صصت الحكومة في إطار مشروع 
قانون املالية ما يناهز 4 مليار درهم للرفع من األجور والتعويضات في 
قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء 
والذي  املتوسطة،  الطبقة  من  واملتقاعدين  األجراء  على  الضريبي 

ف 2 د املليار و400 مليون درهم.
ّ
سيكل

ق بتيسير الولوج إلى الّسكن الالئق، ستعتمد الحكومة 
ّ
وفيما يتعل

إلى إحداث دعم مباشر لألسر القتناء السكن، بدل املقاربة القائمة 
تقييم  يصعب  والتي  العقاري  الوعاء  وتوفير  الضريبية  النفقات  على 
آثارها االقتصادي واالجتماعي، ومن جانب آ ر ستعمل الحكومة على 
مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل، 

من  الل مواصلة تنزيل برنامج »أوراش« الذي يروم  لق 250.000 
في  له  والذي  صصت  و2023،   2022 سنتي  شغل  الل  منصب 
مشروع قانون املالية لهذه السنة ما يناهز 2 ديال املليار و250 مليون 
برنامج  إلى جانب  »انطالقة«  برنامج  درهم، هذا فضال عن مواصلة 
»فرصة« الذي  صص له هذا املشروع مليار و250 مليون درهم. كما 
48.200 منصب مالي، مقابل  يتضّمن مشروع قانون املالية إحداث 

43.860 منصب سنة 2022.

يستمر صندوق  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  دعم  يخص  وفيما 
املقاصة في أداء وظيفته من  الل تخصيص 26 مليار درهم في إطار 
النفقات  2023. ولإلشارة، فقد سّجلت  املالية لسنة  مشروع قانون 
السنة  هذه  من  األولى  أشهر   9 برسم  البوتان  غاز  لدعم  املخصصة 
ارتفاعا بنسبة %70 أي بمعدل ديال 97 درهم لكل قنينة من فئات 
12 كيلو، هذا فيما يتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه 
السنة ل8 ديال املليار و500 مليون درهم، إضافة إلى مليار و300 مليون 
درهم املوجهة لدعم الدقيق الوطني من القمح اللّين، وإجماال ينتظر أن 
تسّجل تكاليف املقاصة لهذه السنة ارتفاعا بنسبة %79 دون احتساب 

تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

في  ل 
ّ
واملتمث املشروع  هذا  أهداف  من  الثاني  املحور  فيما يخص 

مقتضيات  بتنزيل  التسريع  على  الحكومة  فستعمل  االستثمار،  دعم 
القانون اإلطار بمثابة ميثاق االستثمار،  صوصا من  الل تقليص 
الفوارق املجالية فيما يتعلق بجلب االستثمارات، وتفعيل آليات دعم 
وكذا  واملتوسطة،  الصغيرة  املقاوالت  ودعم  االستراتيجية،  املشاريع 
دعم املقاوالت املغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على املستوى الدولي. 
وسيخصص مشروع قانون املالية لسنة 2023 مبلغا يقدر ب3 ديال 
وتنزيل  االستثمار  ميثاق  لتفعيل  إضافية  درهم  مليون  و300  املليار 
كما ستعمل  الصناعي،  االستثمار  مشاريع  برسم  االلتزامات  مختلف 
ومواصلة  لالستثمار  السادس  محمد  صندوق  تفعيل  على  الحكومة 
البنية  بمشاريع  يتعلق  فيما  العمومي  صوصا  االستثمار  مجهود 
التحتية، ومواصلة تنزيل االستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز 
تنافسية املنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية 
والطاقية، وقد تّم الّرفع من االستثمارات العمومية ب 55 مليار درهم 

لتبلغ 300 مليار درهم.

تحقيق  في  الضريبي  النظام  منها ألهمية  وإدراكا  آ ر،  من جانب 
االنتعاش االقتصادي، تولي الحكومة من  الل مشروع قانون املالية 
لسنة 2023 أهمية  اصة ملواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون اإلطار 
ن من تحسين مناخ األعمال عبر 

ّ
املتعلق باإلصالح الجبائي، والتي ستمك

ق 
ّ
توضيح الرؤية ملختلف الفاعلين  الل السنوات األربع القادمة، ويتعل

األمر على الخصوص بإطالق إصالح شامل للضريبة على الشركات، 
مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد مع الرفع من مساهمات 
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الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك 

التأمين  ومقاوالت  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات 

وإعادة التأمين، وذلك باملوازاة مع تخفيض أسعار الحد األدنى للضريبة 

وترشيد اإلعفاءات واالمتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي ملبدأ فرض 

الضريبة على الد ل اإلجمالي بالنسبة لألشخاص الذاتيين مع اعتماد 

آلية حجز الضريبة في املنبع بالنسبة لبعض الد ول.

ومن أجل الرقي بمستوى العدالة املجالية، والتصّدي للتفاوتات 

سيتواصل  االستثمارات،  وتوطين  جلب  فرص  يخص  فيما  الجهوية 

تنزيل ورش الجهوية املتقدمة عبر تخصيص 10 ماليير درهم للجهات، 

إضافة إلى ما يزيد عن 6 ماليير درهم ملواصلة تنزيل برنامج تقليص 

الفوارق املجالية واالجتماعية. وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على 

التسريع بإصالح اإلدارة بهدف الّرفع من مردودية الخدمات العمومية، 

تّم  الرقمي  للتحول  عبر تبسيط املساطر وإطالق استراتيجية جديدة 

تخصيص مليار درهم لتنزيلها في إطار مشروع قانون املالية لسنة 2023، 

الالتمركز  ورش  بتنزيل  املتعلقة  مجهوداتها  الحكومة  ستواصل  كما 

اإلداري إضافة إلى تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية في مختلف مناحي 

الحياة العمومية، والذي  صصت له الحكومة 300 مليون درهم في 

إطار هذا املشروع.

بلس دبتيوبلسادةيبلبرملان أنيبملحترمأن،

هذا  في  بالغة  بأهمية  املائية  املوارد  نقص  إشكالية  تدبير  يحظى 

املشروع، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة، بمناسبة 

افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية لهذه الوالية، وفي هذا اإلطار 

فقد سارعت الحكومة منذ تنصيبها إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم 

واملسؤولية لتسريع إنجاز مختلف املشاريع املهيكلة املتضمنة في البرنامج 

الوطني األولوي للماء 2020-2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع 

محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود املبرمجة وشبكات 
البيني، كما رصدت الحكومة من  الل مشروع قانون  املائي  الربط 

املالية ما مجموعه 10 ديال املاليير و600 مليون درهم لتدبير إشكالية 

ندرة املياه بزيادة حوالي

5 ديال املليار ديال الدرهم مقارنة بالسنة املاضية، وذلك إلنجاز 
املشاريع التالية:

4 ديال املليار ديال الدرهم ملواصلة إنجاز السدود الكبرى واملتوسطة 
وتصفية العقارات املرتبطة بها؛

تمويل مشاريع  في  الدولة  مليار و500 مليون درهم مساهمة من 
التحلية؛

القروية  املراكز  تزويد  مشاريع  برسم  درهم  مليون  و400  مليار 
والدواوير باملاء الصالح للشرب.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

بتعبئة  املشروع  هذا  أهداف  من  واأل ير  الثالث  املحور  يتعلق 
الهوامش املالية الضرورية ملواصلة اإلصالحات في ظل حماية سيادة 
القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات املاكرو-اقتصادية واملالية، 
املالية  الهوامش  كل  توفير  يستدعي  اإلصالحات  استدامة  فضمان 
املمكنة، من  الل تعبئة املوارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويالت 
وتفعيل  لإلدارة،  العادي  السير  نفقات  ترشيد  مع  باملوازاة  املبتكرة 
التنظيمي  القانون  العمومية، وإصالح  الصفقات  إصالحات منظومة 
لقانون املالية، إلى جانب عقلنة تدبير املحفظة العمومية والرفع من 

مردوديتها.

سترتفع  حيث  الضرورية  املوارد  توفير  على  الحكومة  وستعمل 
املدا يل العادية بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون املالية لسنة 
2022 أي بزيادة قدرها %19، وذلك من  الل تعبئة املوارد اإلضافية 
للموارد  فبالنسبة  ضريبي،  وغير  ضريبي  مزدوج  مجهود  عن  الناتجة 
إصالح  أن  كما   ،14,5% ديال  زيادة  ستعرف  والجمركية  الضريبية 
املؤسسات العمومية والتدبير النشط للمحفظة العمومية بعد تفعيل 
الوكالة الخاصة بهذه الغاية، سيمكن، إن شاء هللا، من رفع هذه املوارد 
التقليص  من  الل  إيجابيا  سينعكس  الذي  ال�سيء   ،39% بنسبة 
التدريجي لعجز امليزانية بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار 

تقليص املديونية في حدود %70 من الناتج الدا لي الخام.

وأ ذا بعين االعتبار املجهود املالي الذي تفرضه مختلف األوراش 
الواردة في هذا املشروع، واستحضارا للظرفية الدولية وعلى الخصوص 
منها ما يرتبط بالتراجع املتوقع للنمو في منطقة األورو، والذي سينعكس 
على الطلب املوجه لبالدنا فإنه من املتوقع أن يحقق اقتصادنا الوطني 
نموا بنسبة %4 مع حصر معدل التضخم في حدود %2 وعجز امليزانية 

في %4,5. وقد تم بناء هذه التوقعات على الفرضيات التالية:

 2,5% ب  ومشتقاته  الفوسفاط  الخارجي  ارج  الطلب  ارتفاع   -
فقط؛

-محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار؛

- متوسط سعر غاز البوتان ب200 دوالر للطن.

تلكم حضرات السيدات والسادة، هي الخطوط العريضة ملشروع 
قانون املالية لسنة 2023، وكما تابعتم ذلك منذ املراحل األولى إلعداد 
هذا املشروع، فقد عملت الحكومة على اإلنصات ررائكم ومالحظاتكم 
وعلى إشراك مختلف الفاعلين حتى يكون هذا املشروع عنوانا لفعل 
جماعي بعيدا عن الحواجز التقليدية بين الفرقاء، تتوخى منه الحكومة 
االستثمار األمثل لكل مؤهالت بالدنا، حيث نستطيع املزاوجة بين إنجاز 
العاملية  األزمات  انعكاسات  وامتصاص  جهة،  من  الوطني  طموحنا 

املتوالية من جهة أ رى.
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كما نعتبر هذا املشروع حلقة جديدة في مسار بناء الدولة االجتماعية 

السامية،  امللكية  للتوجيهات  تفعيال  االقتصادي  اإلنعاش  وتحقيق 

النموذج  تقرير  مخرجات  مع  املنسجم  الحكومي  للبرنامج  وترجمة 

التنموي الجديد، وهو مشروع يعكس بوضوح أسس الرؤية املستقبلية 

التي  املحاور  من  الل  واملالية  واالجتماعية  االقتصادية  ملنظومتنا 

تجسد تكامال في الرؤية وانسجاما في التعاطي مع كافة القطاعات  دمة 

للمصالح العليا لبالدنا وملواطنينا.

وأؤكد لكم في األ ير حرص حكومة صاحب الجاللة والتزامها بالعمل 
على تجسيد روح التوافق البناء أثناء مناقشة املشروع مع مجلسيكم 
املوقرين. وفقنا هللا جميعا ملا فيه الخير لوطننا ومواطنينا تحت القيادة 
هللا  ورحمة  عليكم  والسالم  هللا.  نصره  الجاللة  لصاحب  الرشيدة 

وبركاته.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا لكم لفعتيبلجلسة.
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محض9يبلجلسةيبل9ببعةيوبلسكين

بلكاليخ: االثنين 27 ربيع األول 1444ه )24 أكتوبر 2022(.

بل9ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

زواال  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  أربعون  بلكأق ت: 
والدقيقة الثانية.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  بألعمال:  جدولي
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنأبب،يلئيسي
بلجلسة:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور، و اصة الفقرة 3 منه، 
وعمال بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الدا لي، يعقد 
مجلس النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة 

العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

السيدات والسادة املحترمون، انتقل إلى عفو ربه صبيحة هذا اليوم، 
االستقاللي  الفريق  الرحمان  يير عضو  عبد  النائب  السيد  املرحوم 
للوحدة والتعادلية، وبهذه املناسبة األليمة، نتقدم بأحر التعازي ألسرة 
الفقيد الكبيرة والصغيرة، راجيا من العلي القدير أن يد ل الفقيد 
فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وحسن العزاء، إن هلل 
وإنا إليه راجعون، ندعوكم ارن لقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد.

الرحمن  الحمد هلل رب العالمين،  بسم اهلل الرحمن الرحيم،   «
الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط 
المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ول 

الضالين آمين«.
سبحانيل كيلبيبلعزةيعماييصفأن،يوسالميعلىيبمل9سليني

وبلحمديهلليلبيبلعاملين.

يوجد بين ظهرانينا عضو البرملان األوروبي، عن مملكة هولندا السيد 
مالك أزماني، والذي يشغل منصب منسق للفريق والنائب األول لرئيس 
فريق أوروبا املتجددة، والذي يعد ثالث أكبر فريق بالبرملان األوروبي، 
والذي يوجد في زيارة رسمية لبالدنا، سيتم من  اللها أيضا زيارة املناطق 
الجنوبية للمملكة املغربية، باسمكم جميعا نرحب به، متمنين له مقاما 

طيبا.

قبل الشروع في جدول أعمال هذه الجلسة، أعطي الكلمة للسيد 
األمين لتالوة املراسالت الواردة على املجلس، فليتفضل.

بلس ديطالقيقدي9ييومينيبملجلس:

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة، بمشروع قانون 
املجلس  توصل مكتب  2023، كما  املالية  للسنة   50.22 رقم  املالية 
بمقترح قانون، يق�سي بتتميم القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة األسرة، 
تقدمت به السيدة النائبة زنية ادحلي عن فريق التجمع الوطني لألحرار، 

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا، نشرع ارن في جدول أعمال هذه الجلسة، الذي يتضمن محورا 
واحدا، حول موضوع مشروع قانون املالية بين الرهانات االقتصادية 
واالجتماعية والبرنامج الحكومي. أعطي الكلمة للنائب املحترم السيد 
محمد ودمين لتقديم السؤال باسم فرق األغلبية، فليتفضل مشكورا 

في حدود دقيقة واحدة، اسمح لي، نعم السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديمحمديودمين:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

يعتبر مشروع قانون املالية السنوي األداة األساسية والرئيسية لتنزيل 
البرنامج الحكومي، وبناء عليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، 
التي اعتمدتها حكومتكم من  الل مشروع قانون  التدابير  عن أهم 
التوازنات املالية واملاكرو-  2023، للحفاظ على  املالية للسنة املالية 
اقتصادية دون املساس باالستحقاقات االجتماعية واالقتصادية امللتزم 
بها؟ ثانيا: نسائلكم السيد رئيس الحكومة ملواصلة تنزيل برنامجها في ظل 
الظرفية االقتصادية الحالية؟ ثالثا: ما هي التدابير التي تعمل الحكومة 
على سنها لكبح تفاقم ارتفاع األسعار والحد من تداعياتها على القدرة 

الشرائية للمواطنين؟ وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا، الفرق ومجموعة املعارضة، البداية أعطي الكلمة للنائب 
املحترم السيد يونس أوشن باسم الفريق االشتراكي فليتقدم مشكورا، 

السيد النائب تفضل  ذ الكلمة السيد النائب، عندك نقطة نظام.

بلنائبيبلس دييأنسيووشن:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

اإلشكاالت  من  بالعديد  واالجتماعي  االقتصادي  الد ول  كيتميز 
الحقيقية، فعلى املستوى االقتصاد الوطني هناك تعثر ملحوظ في تعزيز 
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نسبة النمو ودعم اإلنتاج الوطني، و لق فرص الشغل الالزمة بعيدا 
عن الحلول الترقيعية، مع استمرار إفالس املقاوالت الصغرى والصغيرة 
واملتوسطة. على املستوى االجتماعي كنشاهدو تضرر القدرة الشرائية 
واملحروقات،  األساسية  االستهالكية  املواد  أسعار  بارتفاع  للمواطن 
رئيس  السيد  نسائلكم  لذلك  واملجالية.  االجتماعية  الفوارق  وتفاقم 
الحكومة، عن التدابير التي اتخذتموها إلقرار مالية عمومية تقطع قطعا 
التي عرفتها السنة األولى من واليتكم الحكومية؟  باتا مع اال تالالت 

وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة عزيزة بوجريدة باسم الفريق 
الحركي، فلتتفضل مشكورة.

بلنائبةيبلس دةيعزيزةيبأج9يدة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

هي  ما  ارتية:  التساؤالت  عليكم  نطرح  الجلسة  بموضوع  عالقة 
الرهانات االقتصادية واالجتماعية للحكومة من  الل مشروع قانون 
بااللتزامات والتعهدات  للوفاء  التدابير املتخذة  2023؟ ما هي  املالية 
التي تضمنها البرنامج الحكومي؟ ما هي طبيعة اإلصالحات التي يحملها 
مشروع قانون املالية املقبل سواء على املستوى الضريبي أو على مستوى 
االستثمار وإشكالية ندرة املياه، وتخفيف األعباء عن الطبقة الفقيرة 
واملتوسطة، وإلنعاش التشغيل، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين 
وتحسين األجور؟ ما هي رؤية الحكومة بخصوص رفع التحديات التي 
أفرزتها األزمة االقتصادية املتمثلة أساسا في ارتفاع املواد األساسية 
التي  اإلكراهات  رفع  إلى  باإلضافة  املحروقات،  وارتفاع  واالستهالكية 
تعرفها بعض القطاعات املنتجة كالفالحة، وكذا باقي القطاعات الطابع 
بخصوص  الحكومة  أعدت  ماذا  والتعليم؟  الصحة  نظير  االجتماعي 
تمويل األوراش الكبرى التي انخرطت فيها بالدنا بتوجيهات ملكية سامية 

وعلى رأسها ورش الحماية االجتماعية؟ وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب املحترم السيد يوسف 
بيزيد باسم فريق التقدم واالشتراكية، فليتفضل مشكورا.

بلنائبيبلس دييأسفيبيزيد:

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

بداية نقر في فريق التقدم االشتراكية بأن مشروع القانون املالي 
لسنة 2023 هو املحك الحقيقي الذي سيختبر صدق وعود برنامجكم 
الحكومي، وابتكار الحلول الناجعة للخروج من األزمة، وتجاوز منطق 

التبرير الذي الزم ردود فعلكم طيلة السنة املاضية، وندعوكم في هذا 
السياق إلى التحلي بالشجاعة الالزمة للمرور إلى مرحلة الفعل واملبادرة، 
في  اإليجابي  للتأثير  والواقعية  امللموسة  اإلجراءات  من  رزمانة  وتبني 
السيد  يتعلق  التالي  وسؤالنا  واملواطنات.  للمواطنين  اليومي  املعيش 
رئيس الحكومة، بطبيعة اإلصالحات ذات الصبغة االقتصادية واملالية 
للتصدي   2023 لسنة  املالية  قانون  مشروع  ضمن  تقترحونها  التي 
لغالء األسعار، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والحد من الفوارق 
املقاولة  صعوبات  وتجاوز  املتوسطة،  الطبقة  وإنقاذ  االجتماعية، 
ودعمها، وتمتين النسيج االقتصادي الوطني، وتحقيق األمن الغذائي 

والصحي والطاقي؟ وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة املحترمة السيدة نادية 
القنصوري باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضل السيدة 

النائبة.

بلنائبةيبلس دةيناديةيبلقنصألي:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

الحكومي جاء بعد جائحة »كوفيد« ومع ذلك وعدتم  برنامجكم 
بتوفير مليون منصب شغل، بمواكبة 200 ألف أسرة سنويا إل راجها 
من  ط الهشاشة، برفع وتيرة النمو إلى 4 %، بتوسيع الطبقة الوسطى. 
اليوم السيد الرئيس، املغاربة أحوج ما يكون إلى الوفاء بالتزاماتكم، 
االرتفاع املهول في املحروقات أدى إلى ارتفاع األسعار بشكل صاروخي، 
إلى الزيادة في أسعار املواد األولية، اليوم املغاربة ال ينتظرون األسباب، 
حكومتكم  ستتخذها  التي  املستعجلة  واإلجراءات  التدابير  ينتظرون 
للحفاظ على توازن االقتصاد املغربي وللحفاظ على القدرة الشرائية 

للمغاربة.

بلس ديبل9ئيس:

لإلجابة  الحكومة  رئيس  للسيد  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
للجواب  دقيقة   90 املوضوع،  إطار وحدة  في  املطروحة  األسئلة  على 

والتعقيب، تفضل السيد الرئيس، السيد الرئيس لكم الكلمة.

بلس ديعزيزيو نأشيلئيسيبلحكأمة:

بلس ديلئيسيمجلسيبلنأببيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلأزلبءيبملحترمين،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

ونحن اليوم نجّدد اللقاء في هاد الجلسة الدستورية أغتنم الفرصة 
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جميعا  ا تيارنا  على  النواب،  والسادة  للسيدات  بالشكر  ألتوجه 
موضوع مشروع قانون املالية لسنة 2023، بين الرهانات االقتصادية 
الجلسة  لهذه  محورا  ليكون  الحكومية  وااللتزامات  واالجتماعية 
الشهرية، وستقفون هذه السنة أمام وثيقة مالية تترجم هويتنا كسلطة 

تنفيذية وتعكس حقيقة توجهاتنا وبرنامجنا كأغلبية حكومية.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

هو  عاتهم 
ّ
لتطل واالستجابة  املغاربة  عيش  بمستوى  االرتقاء  إن 

العمومية  السياسات  صلب  في  فهو  لتد التنا،  الحقيقية  البوصلة 
والتدابير واإلجراءات اللي كّتا ذها، وهذا تحديدا ما يعّرف املشروع 
السيا�سي لهاذ الحكومة، فنحن حكومة توافق الشعارات والقرارات ال 
حكومة تجاهل التعهدات، نحن حكومة مبادرة ولسنا حكومة رد فعل، 
نحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل، ولتحقيق االنتظارات املرجوة 
بة من آثار األزمات والتحّديات 

ّ
بة، مرك

ّ
نواجه دا ل الحكومة معادلة مرك

الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة أ رى، لكن 
ذلك لن يفقدنا بوصلة تدبير امللفات ذات الطابع االستراتيجي، والتي 
التنموي  النموذج  ومخرجات  السامية  امللكية  التوجيهات  من  تنبثق 

الجديد، وتطلعات املغاربة وأولوياتهم التي تضّمنها البرنامج الحكومي.

وإننا واعون كل الوعي أن املغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت 
التأثير  ينعكس  أن  إلى  جاهدين  ونسعى  لتطلعاتهم،  وتستجيب  لهم 
اليومية  الحياة  على  الحكومة  لهذه  العمومية  للسياسات  اإليجابي 
للمواطن، ألنه ال فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية إذا لم 
ومدرسته  ومد وله  مائدته  على  اإليجابي  بتأثيرها  املواطن  يشعر 
وصحته، لذلك سأحاول في هاته الجلسة الدستورية إطالع املغاربة 
ونوابهم في البرملان على منجزات هاذ الحكومة  الل السنة األولى من 
تدبيرها، وعلى أولوياتها في مشروع قانون املالية برسم سنة 2023، لكن 
ص في عبارة واحدة هي 

ّ
قبل ذلك وجب التذكير بأن طموح حكومتنا يتلخ

تنزيل الرؤية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا، بكل مسؤولية وأمانة 
من أجل مغرب التقدم والكرامة.

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

إننا نشتغل بروح التفاؤل الذي يتبّناه صاحب الجاللة، فإذا كانت 
نفس  في  أظهرت  فقد  مغربية  أسرة  أي  تستثن  لم  املتتالية  األزمات 
الوقت منسوبا هاما من الثقة التي ينبغي أن نتحلى به، وإذا كنا قد 
عشنا وضعية األزمة في ظل عالم يتسم باالضطراب وعدم اليقين، فإننا 
مطالبون بالتحّرر من مؤشرات الظرفية الستشراف الفرص بكل ثقة 

وتفاؤل.

ولقد رفعت بالدنا وهلل الحمد تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك، 
وفي سياق دولي صعب أربعة تحديات أساسية:

- أوال: الشروع في تفعيل الرؤية امللكية لتعميم الحماية االجتماعية 
وإحراز تقدم ملموس في إصالح أوراشه الصحة والتعليم مع مواصلة 

تنزيل املشاريع املهيكلة؛

الشرائية  القدرة  على  األسعار  ارتفاع  عبء  تخفيف  ثانيا:   -
للمواطنين؛

- ثالثا: تعزيز االستثمار العمومي وتحفيز االستثمار الخاص؛

- رابعا : الحفاظ على التوازنات املالية العمومية، وهو ما يحّق لنا 
اعتباره مبعث فخر لنا جميعا حكومة وبرملان، أغلبية ومعارضة، ألن 

الفائز هو الوطن، واملستفيد األول واأل ير هو املواطن.

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

استمرارا للتدابير املتخذة سنة 2022، أدرجت الحكومة سنة 2023 
تدابير بنيوية لدعم األسر واملقاوالت، تنزيال للرؤية امللكية ولاللتزامات 
االنتخابية ألحزاب األغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 
8 سبتمبر. واليوم وبعد مرور العام األول من والية هاد الحكومة، أود 

توجيه ثالث رسائل رئيسية:

ذلك  وأثر  التزاماتها،  كل  تفعل  الحكومة  أن  هي  األولى،  الرسالة 
ملموس في كل بيت وأسرة.

الضريبية،  للمواطنة  تؤسس  الحكومة  أن  وهي  الثانية،  الرسالة 
وحكامة االستثمار، تعزيزا لقيم التماسك االجتماعي.

املطروحة،  الصعوبات  رغم  الحكومة  أن  هي  الثالثة،  الرسالة 
متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة.

الثالث  املحاور  أمامكم  سأستعرض  الرسائل  هذه  من  وانطالقا 
االجتماعية،  الدولة  أسس  تعزيز  على  ترتكز  والتي  الحكومة،  لعمل 
وتقوية االقتصاد لفائدة التشغيل، وإصالح اإلدارة من أجل تحسين 

حكامة التدبير العمومي.

بلس ديبل9ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأبب،

من أجل مغرب التقدم والكرامة، قبطنا الطريق ديالنا، وملتزمين 
امللكية  للرؤية  وتفعيال  وبالتعليم.  وبالصحة،  االجتماعية،  بالحماية 
تعزيز ركائز  املسؤولية على  لتولينا  اليوم األول  نعمل منذ  السامية، 
الدولة االجتماعية، إذ اشتغلت الحكومة على عدة مستويات، وعبر 
تد الت سريعة ودقيقة، لدعم املواطنين. وبرسم قانون املالية، تفعل 
الحكومة عشر إجراءات غير مسبوقة، لتحسين ظروف عيش فئات 
عريضة من املجتمع، وحمايتهم من تقلبات الحياة، كاين إجراءات اللي 
كتستهدف األسر الفقيرة والهشة، وأ رى الطبقة الوسطى، وإجراءات 
كتستهدف العاملين بالقطاعين العام والخاص، والعاملين الغير أجراء، 
واملتقاعدين، وإجراءات كتستهدف كل أسرة مغربية من  الل اإلرتقاء 
بالعرض الصحي، ومستوى املدرسة العمومية، والولوج إلى السكنى، 
وإجراءات كتستهدف دعم القدرة الشرائية لألسر، ملواجهة آثار األزمات 

الخارجية.
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لذلك وتفعيال للبرنامج الحكومي، كيضمن مشروع قانون املالية 
إجراءات اجتماعية، كتستهدف أوال األسر األكثر هشاشة، من بين هاد 
اإلجراءات، تمكين ما يناهز 4 داملليون ديال األسر في وضعية هشاشة 
من النظام املوحد للتغطية الصحية عن املرض، إذ سطرت الحكومة 
تعميم التغطية الصحية، كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما 
يتضمنه من جديد مشروع قانون املالية 23، وبعد عام على تعيينها، 
على  املتراكم،  التأ ر  تدارك  في  الحمد،  وهلل  الحكومة  هذه  نجحت 
نظام  ظل  فقد  اإلجبارية.  الصحية  التغطية  تعميم  ورش  مستوى 
التغطية الصحية لسنوات، متاحا فقط أمام موظفي القطاعين العام 
لورش  امللك  جاللة  إطالق  وبعد  محدودة.  أ رى  وفئات  والخاص، 
الحماية االجتماعية سنة 2020، صادق البرملان على القانون اإلطار 
أمام  االنخراط  باب  بعدها  وفتح   ،21 أبريل  في  االجتماعية  للحماية 
فئات محدودة، ال يتجاوز عددها 8 آالف فرد، فأين نحن من تعميم 
التغطية الصحية اإلجبارية على 33 مليون مغربي ومغربية، و اصة 
منها األسر الفقيرة والهشة. وتداركا للتأ ر في التفعيل، اشتغلت هاد 
الحكومة منذ تعيينها، من أجل أولوية ضمان الولوج الشامل إلى نظام 
التغطية الصحية اإلجبارية، والتزمت باألجندة امللكية التي حددت متم 
سنة 2022، موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين اإلجباري األسا�سي على 
املرض لفائدة كل األسر املغربية، كيف ما كانت وضعيتها االجتماعية أو 
االقتصادية، وفتحت باب االنخراط أمام ما يناهز 4 مليون من األسر 
التي تعاني الهشاشة ابتداء من فاتح ديسمبر 2022، وإن األسر الهشة 
والفقيرة ستستفيد بموجب هاد النظام من نفس سلة العالجات ونفس 
شروط السداد الذي يستفيد منه موظفي القطاعين العام والخاص 
في جميع املؤسسات الصحية، كيفما كانت عامة أو  اصة، ومن أجل 
التنزيل األمثل لهذا الورش  صصت الحكومة بموجب مشروع القانون 
ديال 2023 ما يناهز 9 مليار و500 مليون ديال الدرهم موجهة لتحمل 
لألشخاص  بالنسبة  اإلجبارية  الصحية  التغطية  في  االشتراك  أعباء 
غير القادرين على أداء واجبات االشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات 
الصحية في القطاعين العام والخاص، عالوة على ذلك، تتحمل ميزانية 
الدولة كافة تكاليف العالج واستشفاء هؤالء األشخاص غير القادرين 
على أداء واجبات االشتراك في املؤسسات الصحية العمومية،  صوصا 
أن  الحكومة على  واملكلفة، وحرصت هاد  املزمنة  باألمراض  املتعلقة 
ثبتت  والذي  املوحد  االجتماعي  بالسجل  املقيدون  األشخاص  يؤهل 
عدم قدرتهم على تحمل واجبات االشتراك لالستفادة من نظام التأمين 

اإلجباري األسا�سي بتكلف من الدولة وفقا ملبدأ التضامن.

وللتذكير، السيدات والسادة النواب، أكدت إحصائيات املندوبية 
السامية للتخطيط أن االستهداف من  الل نظام املساعدة الطبية 
الراميد تشوبه مجموعة من النواقص املرتبطة باستبعاد فئات عديدة 
كتستحق اإلدماج من جهة وإدماج عدد مهم من األسر كتنتمي للفئات 
امليسورة من جهة أ رى، و بإدراج كل من فئتي الراميد والعمال غير 
التأمين اإلجباري األسا�سي على املرض، كتكون هاد  في نظام  األجراء 

الحكومة قد نجحت في غضون العام األول من واليتها في تفعيل الرؤية 
امللكية بالرفع بنسبة التغطية من 42 إلى %100، ودعما لألسر اللي 
كتعاني الفقر والهشاشة تعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023 السنة 
املقبلة التزاما باألجندة امللكية على تعميم الدعم اللي املباشر على شكل 
تعويضات عائلية ملساعدتهم على العيش الكريم، فكما أعلن عن ذلك 
صاحب الجاللة سيستفيد من هذا املشروع الوطني التضامني ابتداء 
من نهاية 2023 حوالي 7 داملليون ديال األطفال املنحدرين من األسر 
الهشة والفقيرة و3 داملليون ديال األسر اللي ما عندهمش األطفال في 
سن التمدرس، واستجابة للتوجهات امللكية كتشتغل الحكومة حاليا 
على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض االجتماعي لبرامج الدعم، 
مستنيرة بالخطاب امللكي السامي الذي دعى للقيام بإعادة هيكلة شاملة 

وعميقة للبرامج السياسية في مجال الدعم والحماية.

رصدت  مهمة  مالية  ميزانيات  أمام  أنفسنا  وجدنا  لقد  وبالفعل 
لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات االجتماعية، التي من 
استهداف  عدم  والنتيجة  االلتقائية  املتد لين وضعف  أعطابها  بين 
الفئات األكثر استحقاقا، وبالفعل لقد وجدنا أنفسنا، عفوا، ولتجاوز 
هذا العذر تشتغل الحكومة وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم املباشر 
عبر استهداف الفئات املعوزة واملستحقة لهذا التعويض باالعتماد على 
السجل االجتماعي املوحد، ونحن كنا دائما مع الدعم املباشر ما دامت 
امللك  ملا قاله جاللة  تأكيدا  انتخابية،  أو  ال تحكمه  لفية سياسية 
كون السجل االجتماعي أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لوالية 
واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سيا�سي. واليوم وبفضل 
الوطني  السجل  إ راج  أجل  من  االشتغال،  لوتيرة  الحكومة  تسريع 
للسكان، والسجل االجتماعي املوحد سنة 2023، عوض 2025، يكون 
املعيار الوحيد لالستفادة من الدعم، هو االستحقاق عبر اعتماد معايير 
دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، وهي معايير ال 

مجال فيها لتحقيق املكاسب الشخصية أو االنتخابية.

قانون  مشروع  كيضمن  الحكومي،  للبرنامج  دائما  تفعيال  ثانيا، 
من  حمايتهم  وتعزيز  األجراء،  غير  العمال  ملواكبة  إجراءات  املالية، 
تقلبات الحياة، فقد فتحت الحكومة باب اإلدماج أمام 3 ديال املليون 
ديال مواطن ومواطنة، من فئات العمال الغير األجراء، وذوي الحقوق 
املرتبطين بهم في منظومة التأمين الصحي اإلجباري على املرض، مقابل 
اشتراكات تضامنية كتناسب مع مستوى ديال املد ول ديالهم، ونخول 
لهم الحق، تخول لهم الحق إلى نفس سلة العالجات ونفس شروط 
وتمكن  والخاص.  العام  القطاعين  في  للموظفين  املتاحة  السداد 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى حدود الساعة، من تسجيل 
أكثر من 2 مليون و300 ألف شخص من فئة العمال غير األجراء، منهم 
مليون فالح، 450 ألف حرفي، قرابة 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف 
صانع تقليدي وتاجر، في إطار املساهمة املهنية املوحدة. وكما تمكن 
الصندوق من معالجة 283 ألف ملف للتأمين اإلجباري على املرض، 
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بمبلغ تعويضات ناهز 350 مليون ديال الدرهم، مما يثبت بأن ورش 
التغطية اإلجبارية على املرض، أصبح اليوم حقيقة ميدانية. وإضافة 
باشرت  األجراء،  غير  العمال  االجتماعية على  الحماية  تعميم  لورش 
الحكومة مجموعة من اإلجراءات للنهوض بأوضاعهم، كوضع برنامج 
استثنائي بتوجيهات سامية مالكة، لدعم الفالحين وتخفيف آثار نقص 
التساقطات بقيمة 10 داملليار ديال الدرهم، تحفيز املقاوالت الصغرى 
واألنشطة الحرفية، من  الل تفعيل االستراتيجية الوطنية لتسريع 
اإلدماج املالي للنساء والشباب، واملناطق القروية، واملقاوالت الصغرى، 
دعم السياحة الوطنية ملواجهة تداعيات الجائحة، من  الل إطالق 
مخطط استعجالي للدعم ديال 2 املليار ديال الدرهم، دعم قطاع النقل 
للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار املحروقات دوليا، والحفاظ على القدرة 

الشرائية للمواطنين.

ثالثا، تفعيال دائما للبرنامج الحكومي، كيضمن مشروع قانون املالية 
الشرائية، فاعتبارا  لتحسين د ل األجراء، وتعزيز قدراتهم  إجراءات 
االجتماعي،  السلم  إرساء  في  أساسيا  شريكا  العاملة،  الطبقة  لكون 
سارعت الحكومة منذ تعيينها وبتوافق مع الشركاء االجتماعيين، إلى 
الحوار،  هاد  توج  ولقد  الجمود،  حالة  من  االجتماعي  الحوار  إ راج 
العام  واالتحاد  تمثيلية،  األكثر  النقابية  واملركزيات  الحكومة  بتوقيع 
أبريل   30 يوم  اتفاق  محضر  على   la. Comaderو املغرب،  ملقاوالت 
2022، واستجاب هذا االتفاق للمطلب امللح الداعي إلى مأسسة الحوار 
االجتماعي، كما شكل فرصة للحسم في ملفات تهم تحسين مستوى 
للطبقة  الشرائية  القدرة  عززت  بإجراءات  العاملة،  الطبقة  عيش 

املتوسطة،  اصة في ظروف األزمة.

وفيما يخص أجراء القطاع الخاص، ووفقا اللتزامات الحكومة، تم 
رفع الحد األدنى لألجور في السميك، في القطاع الخاص بنسبة %5 هاد 
الشهر ديال سبتمبر اللي مشا، وتم التوافق مع الشركاء االجتماعيين، 
على زيادة إضافية ديال %5 سنة 2023، وهو ما يمثل في املجموع زيادة 
في األجور كتقدر إيال جمعتيها في العام كلو 3200 درهم سنويا. كما تم 
إقرار الزيادة في الحد األدنى في األجور في القطاع الفالحي سماك بنسبة 

%10، وذلك في أفق توحيد سميك وسماك سنة 2028.

باملوازاة لذلك، استجابت الحكومة ملطالب الشركاء االجتماعيين 
بمناسبة اللقاءات املنعقدة في إطار الجولة، وأفضت هاد املشاورات 
إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الد ل على 
بين  اللي كتراوح أجورهم الصافية ما  األجراء من الطبقة املتوسطة 
4500 درهم و30 ألف درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة مليزانية الدولة 
فوق من 2 املليار ديال الدرهم، وسيمكن هاد اإلجراء مثال من تعزيز 
د ل األجراء اللي كتراوح أجرتهم الصافية ما بين 4500 درهم و9000 

درهم بمد ول إضافي في السنة كيتراوح بين 900 درهم و2250 درهم؛

املالية  قانون  كتضمن مشروع  الحكومي  للبرنامج  وتفعيال  رابعا، 
إجراءات كتهدف لتحسين د ل موظفي القطاع العام، ووفاء بسائر 

التزامات الحكومة ديال االتفاق ديال 30 أبريل تبنينا واحد العدد ديال 
اإلجراءات:

الراتب  مستوى  حسب  الد ل  على  الضريبة  من  -التخفيض 
الشهري، علما أن الرواتب املنخفضة معفاة من الضريبة على الد ل؛

 SMIG 3500 الرفع من الحد األدنى لألجور في القطاع العام إلى-
ديال القطاع العام 3500 درهم أي تقريبا زائد 140 درهم شهريا، حذفنا 
السلم 7 لتمكين املوظفين باش يدوزو من السلم 6 ل directement 8؛

الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى %36 عوض %33 اللي 
إلصابتهم  مرضية  ر ص  من  املستفيدين  املوظفين  وتمكين  كانت، 
بأمراض متوسطة وطويلة األمد من االحتفاظ بكامل أجرتهم، والزيادة 
في قيمة التعويضات العائلية اللي دازت من 36 ل 100 درهم لألطفال 

الرابع والخامس والسادس؛

وتخصص الحكومة برسم 2023 أي 6 داملليار ديال الدرهم لتسوية 
الترقيات في الدرجة والرتبة. وللتذكير، فقد بادرت الحكومة من  الل 
ميزانية 2022 إلى صرف 6 داملليار ديال درهم لتسوية متأ رات الترقية 
لفائدة املوظفين سنة 2019 و2020، وعملت كذلك على تخصيص 
2 داملليار ديال الدرهم إضافية نهاية 2022 لتسوية مؤ رات الترقية 
لفائدة موظفي قطاع التربية وهاد ال�سي غيوصلنا ل 8 ديال املليار ديال 

الدرهم؛

 امسا، تفعيال للبرنامج الحكومي كيضمن مشروع القانون املالية 
مع  تماشيا  املتقاعدين،  ديال  الد ل  ديال  تحسين  كتروم  إجراءات 
مقتضيات االتفاق االجتماعي لعشية فاتح ماي 2022 قامت الحكومة 
يوم   3240 من  الشيخو ة  معاش  من  االستفادة  بتخفيض شروط 
إلى 1320 يوم مع تمكين املؤمن له البالغ السن القانوني لإلحالة على 
التقاعد واللي وصل واملتوفر على 1320 من االشتراك في استرجاع حصة 
الزيادة  االشتراكات األجرية واشتراكات املشغل، كما قررت الحكومة 
.ça في املعاشات les pensions ب%5 مع حد أدنى  c›est. important
قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي رجعنا ل 2020 لفائدة املحالين على 
التقاعد بتاريخ 31 ديسمبر 2019، والبالغ عددهم 600 ألف متقاعد 
في القطاع الخاص، ومن  الل، ومن  الل إعدادها ملشروع قانون 
وعملت  االجتماعيين  الشركاء  ملقترحات  الحكومة  استجابت  املالية 
على مراجعة الضريبة على الد ل بالنسبة ملعاشات التقاعد بكلفة 
بالنسبة لخزينة الدولة حوالي 500 مليون الدرهم، ويسمح هذا اإلجراء 
للمتقاعدين بمد ول إضافي قد يصل إلى حد أعلى إلى 532 درهم، 
هذا داك l›abattement اللي كان %60 غنوصلوه ل %70، وفي إطار 
التنسيق والتشاور املستمر مع الشركاء االجتماعيين تعهدت الحكومة 
بكل مسؤولية بالشروع في تنزيل إصالح منظومة التقاعد ابتداء من 
سنة 2023، وذلك وفق مقاربة تشاركية شمولية ومستدامة وإن هاد 
التقاعد، كما  توريث ملف  إن شاء هللا، على عدم  الحكومة عازمة 
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ورثناه نحن، فقمنا بإطالق حوار مفتوح وبناء بين مختلف الشركاء، 
بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة بين قطبين عمومي و اص، مبنية 
على إصالح نظامي ومعياري، بهدف استدامة مالية لصناديق التقاعد 

على املدى الطويل.

سادسا، دائما تفعيال للبرنامج الحكومي، كيضمن مشروع القانون 
إجراءات كتروم تحسين الولوج للخدمات الصحية، هو راه ال يستقيم 
إنجاح تعميم التغطية الصحية، دون تأهيل حقيقي للنظام الصحي 
الوطني، وكنتوافقوا جميعا السيدات والسادة النواب، على كون قطاع 
الصحة يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصالحية 
اإلكراهات،  هاد  أبرز  ومن  الصحية،  باملنظومة  االرتقاء  من  تمكن 
النقص الحاد في األطر الطبية، وتفضيل البعض منها الهجرة ألسباب 
كترتبط أساسا بضعف التحفيزات، وتدني شروط املمارسة املهنية، 
التفاوتات املجالية الصار ة في توزيع العرض الصحي، ضعف حكامة 
القطاع ومردودية املؤسسات الصحية. وأمام هاد الوضعية كان من 
البرنامج  إلى  واستنادا  السامية،  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  الضروري 
لتوفير حلول  الحكومي، كان من الضروري وضع استراتيجية شاملة 
عاجلة وواقعية، من أجل االرتقاء بل من أجل إنقاذ املنظومة الصحية 
الوطنية، وعلى هذا األساس شرعت الحكومة في أجرأة الدعامات األربع 
لرأيتها اإلصالح، األولى هي إعادة تنظيم مسار العالج. الثانية كتهم املوارد 
التكوين، وكذا االنفتاح على  العام، وإصالح نظام  بالقطاع  البشرية 
الكفاءات األجنبية، وتحفيز األطر املغربية املقيمة بالخارج، على العودة 
إلى أرض الوطن. أما الدعامة الثالثة كتعلق بتأهيل العرض الصحي، 
والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات االستشفائية عبر التراب 
املغربي. والدعامة الرابعة هي الرقمنة ديال املنظومة الصحية، لتجميع 

ومعالجة املعلومات باملسار الصحي للمريض.

وضع  إلى  الحكومة  بادرت  الصحة،  مهنيي  هجرة  نزيف  ولوقف 
وتفعيل إجراءات عملية، تهدف االرتقاء بوضعية العاملين في القطاع 
الخاص في القطاع الصحي عفوا،  اصة من  الل رفع حيف طال ملدة 
15 سنة، من  الل االعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب، ورفع أجره 
الصافي على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، ابتداء من فاتح 
يناير 2023، هذا موازاة مع تسريع وتيرة ترقي املمرضين، والرفع من 
التعويض عن األ طار املهنية، لفائدة األطر اإلدارية العاملة في قطاع 

الصحة.

وحرصت الحكومة كذلك، على تحصين املمارسة الطبية من  الل 
إحداث قانون الوظيفة الصحية، الذي يتيح مجموعة من املكتسبات 
اإليجابية، على رأسها نظام األجر املتغير حسب املردودية، في مختلف 
املؤسسات الصحية، هذا باإلضافة إلى إحداث مخطط يمتد إلى 2030، 
للرفع من تكوين عدد األطر الصحية، حيث كنطمحوا إلى غاية 2025 
نوصلوا ل 94 ألف منهي في الصحة، مقارنة مع 64 ألف حاليا، مع 
الحرص على توفير العدد الكافي من املكونين، وتأهيل فضاءات التكوين. 

كما تم إطالق ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، وتنفيذا 
ملقتضيات مشروع القانون اإلطار للمنظومة الصحية، كتعتزم الحكومة 
إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، وكتنفيذا كذلك لهاد اإلجراءات، 
 صصنا غالف مالي لقطاع الصحة يفوق 28 مليار ديال الدرهم سنة 
2023، يعني بزيادة ديال 4.6 داملليار ديال الدرهم، مقارنة مع ميزانية 
2022. وبالنسبة للموارد البشرية، أحدثنا poste 5500منصب مالي 
لقطاع الصحة، و صصنا ما يفوق مليار و500 مليون ديال الدرهم، 

للزيادة ديال األجور اللي جات في االتفاق نظرا لاللتزام الحكومي.

850 مليون درهم  التحتية، عبأنا  البنية  تأهيل  وبالنسبة إلعادة 
هاد السنة، الستكمال البرنامج الوطني لتأهيل املراكز الصحية األولية، 
باعتبارها مد ل مسار العالج دا ل املجموعات الترابية، عالوة عالى 
ذلك،  صصنا غالف مالي يقدر ب 200 مليون درهم، من أجل إطالق 
بالحكومة  وعيا  وكذلك  الرشيدية،  بمدينة  الجامعي  املستشفى  بناء 
للولوج  تافياللت،  درعة  جهة  ديال  الساكنة  ديال  انتظارات  بحجم 
لخدمات صحية متخصصة. وبرمجت الحكومة هاد السنة الدراسات 
إن شاء هللا  كما ستطلق  مالل،  لبني  الجامعي  باملستشفى  الخاصة 

أشغال املستشفى الجامعي لكلميم في غضون سنة 2022.

وفيما يخص توفير األدوية، وتقليص النفقات ذات الصلة، اللي 
كتحملها األسر وال سيما األسر الهشة، رفعنا امليزانية ديال الصيدلة 
الدرهم، قصد  ديال  داملليار   2 إلى حوالي  العامة  املركزية  الصيدلية 
تغطية تكاليف األدوية الالزمة لضمان عالج الفئات املعوزة، دا ل 
املستشفيات العمومية،  اصة عندما يتعلق األمر باألمراض املزمنة 
عالية التكلفة. وتقترح الحكومة في إطار مشروع قانون املالية، اإلعفاء 
من رسم االستيراد لفائدة مجموعة من األدوية، واملنتجات الصيدلية 
املعدة  صوصا لعالج األمراض املزمنة، والتي تتطلب مصاريف مهمة 
للحصول عليها، هذا إضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات املحتوية 
على السكر، حفاظا على صحة املواطنين واملواطنات. ولتحقيق مخطط 
الرفع من عدد األطر الطبية وطنيا،  صصات الحكومة هاد السنة 
 la. capacité 372 مليون ديال الدرهم، لتعزيز القدرات االستيعابية
d›accueil لكليات الطب والصيدلة، وطب األسنان، ولتوسيع أرضيات 
التكوين، مع تعبئة التعويضات للمشرفين على التدريب، وذلك بهدف 
مضاعفة عدد األطباء املتخرجين مرتين  الل إن شاء هللا سنة 2026، 
هذا عالوة على برنامج ديال 200 مليون ديال الدرهم، إلعادة تأهيل 
املعاهد العليا للمهن التمريضية، وتقنيات الصحة، باش ندوزوا كذلك 
ل 3 ديال األضعاف ديال عدد املدربين املتخرجين في 2026. وبالنسبة 
للرقمنة ديال منظومة الصحة،  صصنا غالف ديال 500 مليون ديال 
الدرهم، لوضع نظام معلوماتي مندمج، كيهدف من جهة إلى تحسين 
نظام الفوترة باملؤسسات االستشفائية، ومن جهة أ رى إلى تجميع 
ومعالجة املعلومات لتتبع مسار عالج املريض، اعتمادا على امللف الطبي 
ببطاقة صحية  املغاربة  تزويد جميع  يتم مستقبال  أن  على  املشترك 

رقمية.



عدد.152–03.ربيع ار ر.1444  )29.أكتوبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان09073  

كما ال يفوتني أن أذكر أن الحكومة، تمكنت في السنة األولى من 
املتعلقة  القانونية  الترسانة  تقديم  من  حكومية،  سابقة  وفي  واليتها 
بورش إصالح املنظومة الصحية كاملة، إلى املسار التشريعي، من جهة 
مشروع القانون اإلطار املتعلق باملنظومة الصحية الوطنية، الذي هو 
التنفيذية  القوانين  أ رى مشاريع  ومن جهة  البرملان،  قيد مصادقة 
الخمسة املتعلقة باملجموعات الصحة الترابية، والوظيفة الصحية، 
الهيئة العليا للصحة، والوكالة الوطنية لألدوية واملنتجات الصحية، 

والوكالة الوطنية للدم.

سابعا، وتفعيال دائما للبرنامج الحكومي، كيضمن مشروع قانون 
املالية إجراءات كتروم إصالح التعليم لفائدة كل األسر املغربية، إذ 
جعلت الحكومة من تنمية رأس املال، أحد دعامات الدولة االجتماعية 
واعتبرت إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص مد ال أساسيا ملواجهة التحديات 
التي تعرقل تمكن كل التالميذ من تعليم ذي جودة نذكر منها الخصاص 
الهدر  إشكاليات  األولي،  التعليم  املؤهلة  واألطر  االستقبال  بنيات  في 
املدر�سي حيث أن أكثر من 300 ألف تلميذ يغادرون املدرسة كل سنة، 
االبتدائي واإلعدادي، حيث  في  الدرا�سي  صوصا  التحصيل  ضعف 
%30 ديال التالميذ فقط أبانوا على كفاءات في القراءة والرياضيات 
في نهاية االبتدائي، وتنخفض هاد النسبة إلى %10 باإلعدادي، وكاين 
ضعف البنية التحتية والتجهيزات في املؤسسات التعليمية والحاجة 

ملقاربة شمولية لتثمين مهنة التدريس؛

إحداث  ارطة  تم  أولوية  العمومية  باملدرسة  االرتقاء  وباعتبار 
الطريق كتعتبر أن اإلصالح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى 
االرتقاء بوضعية التلميذ واألستاذ واملؤسسة التعليمية، وكتستلزم هاد 
االستراتيجية ميزانية إضافية تقدر ب25 مليار ديال الدرهم على امتداد 
5 سنوات املقبلة،  صصت منها الحكومة هاد السنة 6.5 داملليار ديال 
املالية  القانون  في إطار مشروع  للقطاع  الدرهم كاعتمادات إضافية 
لتبلغ بذلك امليزانية املوجهة للتعليم 69 مليار ديال الدرهم هاد السنة؛

الدرهم  ديال  املليار   2 الحكومة  تعبئ  األولي  التعليم  يخص  فيما 
و400 مليون لتسيير األقسام املخصصة للتعليم األولي، وللحد من الهدر 
املدر�سي وتقوية املهارات األساسية للتالميذ 450 مليون ديال الدرهم 
لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام االبتدائي واإلعدادي 
300 مليون ديال  للقراءة واملطالعة، كما تخصص  بأدوات وحقائب 
 les.cours.de الدرهم لتوفير الدعم املدر�سي ل360 ألف تلميذ، هادو
للنهوض  الدرهم إضافية  ديال  126 مليون  يزيد عن  ما   rattrapage
بالحياة املدرسية la.vie.scolaire، وكذا 260 مليون درهم كتعويضات 
 la لألساتذة املتدربين في إجازة التدريب اللي غيكونوا كيقراوا كيا ذو
 des يعطيوا également ديالهم غادي يبداو يمشيوا يديرو formation
cours في سميتو، هدوا تعطاتهم 260 مليون ديال الدرهم هاد السنة 
القيام  نظير  الطالب  األستاذ  كيتقاضاها  شهريا  درهم  ألف  بمعدل 

بأنشطة تربوية  الل، يعني، فترة التكوين؛

وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات  صصت 
الحكومة مليار و770 مليون ديال الدرهم، الزيادة ديال 300 مليون 
ديال الدرهم مع السنة املالية ديال 2022 للرفع من عدد املستفيدين 
من املطاعم والدا ليات، كما تمت برمجة 330 مليون درهم لتحسين 

جودة  دمات الحراسة والنظافة؛

وفيما يخص رد االعتبار ملهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة 
تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أسا�سي موحد، كيضمن نفس 
الحقوق، نفس الفرص، نفس املسار الوظيفي لجميع األطر التربوية مع 
إلغاء األنظمة الجهوية اإلثنى عشر واالستمرار في التوظيف الجهوي، 
هذه هي l›offre ديال الحكومة اللي كيناقش اليوم السيد وزير التعليم 
مع النقابات، وكيظهر لي بأنه أق�سى �سيء اللي يمكن نمشيو ليه هو هاد 
ال�سي اللي وصلنا ليه، واللي هو كنعتبروه جد إيجابي، ويمكن النظام 
األسا�سي املوحد كل األطر على قدم املساواة في جميع االمتيازات املخولة 
لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في املشاركة في كل االمتحانات املهنية 
الحكومة  أحدثت  بذلك  وعالقة  الوطنية.  االنتقالية  الحركات  وفي 
ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع، و صصت 2 املليار ديال 
الدرهم لتسوية متأ رات ديال 2022، وكذلك امليزانية كتبلغ مليار و700 
مليون درهم لتحفيز األطر التربوية ومراجعة وضعية اإلداريين والتربويين 
واملستشارين اللي هما في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة االبتدائي 
التي تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات اإلعدادية والتأهيلية. 
كما قامت الحكومة بتخصيص ما يقارب 4 داملليار ديال الدرهم لتكوين 
أساتذة التعليم االبتدائي والثانوي برسم 2022-2026، احنا قلنا بأن 
.les، عندوles.stages، عندو  formations واحد donc ،األستاذ مهنة
التكوين  صوا يم�سي للمدرسة،  صوا يرجع،  صوا هذا، وهاد �سي 
عندو القواعد ديالو، ألن الجرأة أننا عملنا 4 داملليار ديال الدرهم لهاد 

التكوين، باش يكون األستاذ ديالنا في املستوى.

أريد أن أنوه بالعمل التشاوري، اللي قامت به والزالت تقوم به الوزارة 
الوصية، بتنسيق مع الجهات والشركاء االجتماعيين واالقتصاديين، 
والسلطات املحلية، املجتمع املدني، وآباء وأمهات التالميذ، والتالميذ 
أنفسهم، من أجل وضع وتفعيل  ارطة الطريق 2022-2026 إلصالح 
الحوار  جوالت  كل  ميز  الذي  الثقة  بمناخ  أنوه  كما  املنظومة.  هاد 
االجتماعي، واملسؤولية العالية للشركاء االجتماعيين، شكرا لكل شركاء 

الحكومة، على انخراطهم في إنجاز هذا الورش املجتمعي الكبير واملهم.

قانون  الحكومي، كيضمن مشروع  للبرنامج  تفعيال  ودائما  ثامنا، 
الشباب،  كفاءات  لتعزيز  العالي،  التعليم  إصالح  كتروم  إجراءات 
وحظوظهم في اإلدماج املنهي. واقع الجامعة املغربية كيعاني عدة إكراهات 
هيكلية، كتجسد أساسا في إشكالية االكتظاظ،  اصة في املؤسسات 
ذات االستقطاب اللي هي مفتوح، إضافة إلى أزمة التأطير البيداغوجي، 
ضعف البنيات، املرافق التحتية التي تحول دون توفير الجو املناسب، 
يعني للدراسة الجامعية. وبادرت الحكومة  الل هاد السنة، إلى وضع 
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 ارطة طريق استندت في إعدادها إلى مشاورات موسعة على املستوى 
الوطني والجهوي، وكيهدف مخطط اإلصالح، إلى إرساء نموذج جديد 
للجامعة املغربية، كيرتكز على 4 محاور كتمثل في: إصالح بيداغوجي 
شامل ومندمج؛ وضع أسس بحث علمي بمعايير دولية؛ إقرار منظومة 
حكامة ناجعة وفعالة؛ ومنح دور محوري للمجاالت الترابية، من حيث 

االبتكار و لق القيمة املضافة.

والتزمت الحكومة فهاد االتفاق األ ير، يعني بتثمين أطر التعليم 
للكفاءات،  وجاذب  محفز،  أسا�سي  نظام  وضع  من  الل  العالي، 
تحفيزات  بصرف  وذلك  سنة،   20 ملدة  دام  نقابي  ملطلب  استجاب 
إضافية كتبلغ قرابة 2 مليار ديال الدرهم وأكثر، ابتداء من 2023على 
مدى الثالث السنوات املقبلة، واإلتفاق هو أنه قبل ما نتكلموا على هاد 
 ،la.santé ديال la.réforme النظام، تكلمنا معهم على كيفاش غتكون
وملي اتفقنا معهم بأنه نحن في الطريق الصحيح، وهوما متفقين معنا، 
وبأنه غادي يقبطوا هاد إن شاء هللا اإلصالح الكبير، وغادي يزيدوا به 
لألمام، حتى احنا يعني 20 عام الناس كيتسناوا، هادي واحد الفئة 
اللي هي جد مهمة في االجتماع، واحنا فرحانين بأنه توصلنا معهم لهاد 

التوافق  الل األسبوع املا�سي.

تاسعا، وتفعيال للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون املالية، 
إجراءات كتروم إلصالح التعمير واإلسكان، لفائدة كل األسر املغربية. 
فرغم املجهودات التي بذلتها الدولة، لم تحقق السياسات العمومية 
الفئات  أن  إذ  الكرامة،  لسكن  املواطن  ولوج  دمقرطة  بعد  املتبعة، 
محدودة الد ل، والطبقة املتوسطة، باتت تواجه صعوبات كبيرة في 
الحصول على سكن الئق، واملفارقة أنه في نفس الوقت، لم ينتعش قطاع 
العقار، بل شاهد ركودا طوال السنوات املاضية، مع تسجيل ضعف 
مهم للعرض السكني املتوسط الجودة. وبالنظر إلى هذا الوضع، ينبغي 
مسائلة نجاعة السياسات العمومية املعتمدة،  اصة منها النفقات 
الضريبية املخصصة القتناء السكن، حيث أنه رغم تقليص العجز على 
مستوى الوحدات السكنية، وهذا c›est.un.fait يصعب اليوم تقييم 
األثر االقتصادي واالجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة لألسر 
إلى إعادة  بالنسبة للمنعشين العقاريين، ولذلك سّرعت الحكومة  أو 
للتد ل  آليات  إبداع  إلى السكن من  الل  الولوج  النظر في شروط 
تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة، وكيتم حاليا مع 
السيدة الوزيرة التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم 
بإحداث  كفيلة  ترابية  ملقاربة  كتستاند  جديدة،  عمومية  سياسية 
نموذج لتهيئة املدن و لق فضاءات عيش الئقة وسهلة الولوج، وبرسم 
مساعدات  تقديم  الحكومة  كتعتزم   23 ديال  املالية  قانون  مشروع 
مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن  اصة منهم األسر حديثة 
التكوين والشباب املقبل على الزواج، كما تسعى الحكومة إلى رقمنة 
وتسريع املساطر املتعلقة بكل من الر ص اإلدارية للتعمير واإلسكان 
والتحفيزات العمومية، وهادي كلها ملفات احنا في الحقيقة مشينا ليها 

في السنة األولى من العمر ديال الحكومة رغم الصعوبات ديال الظرفية 
les.difficultés اللي كاينين مشينا ليها ما تسنيناهاش تجي عندنا، ألن 

كنعتبروها أولوية بالنسبة األولويات ديال البالد؛

عاشرا، أنا وصلت ل 10، تفعيال للبرنامج، دائما، الحكومي كيضمن 
املشروع ديال القانون املالية إجراءات تحافظ على القدرة الشرائية 
الحكومة  سارعت  العاملية،  األزمة  تداعيات  مواجهة  ففي  للمغاربة، 
منذ توليها املسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء 
على األسر والتحكم في التضخم، ودعم املواد األساسية وتركزت جهود 
الدولة على تخصيص دعم إضافي ملجموعة من املواد األساسية الدقيق 
والسكر والغاز ديال البوطان، وكذا الدعم املخصص ملهنيي النقل للحد 
من آثار ارتفاع أثمنة املحروقات على أسعار البضع، فقد مكن هذا 
الجهد اإلستثنائي من التحكم في مستوى التضخم، حيث سار أ ف 
وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة، 
ففي التسعة أشهر األولى من 2022 وصلت نسبة التضخم إلى 6.1 في 
املغرب مقابل 8.3 في الواليات املتحدة األمريكية، 7.8 في اليورو، وكذلك 
نقدرو نقارنو بالنسبة للدول اللي قريبة للمغرب كيظل معدل التضخم 
في بالدن متحكم فيه بالنظر إلى دول أوروبية ، فبلغاريا 12.5 وهنغاريا 
12.4، ومقارنة بأغلب الدول العربية ومنهم الكبرى اللي عرفت معدل 
ديال التضخم 13.1، وهنا وجب اإلشارة إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى 
الدعم اإلضافي برفع ميزانية املقاصة من 16 إلى 32 مليار درهم ال عانت 
األسرة املغربية من زيادة أعلى في األسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر 
حاليا،  يعني  املسجل،  مستواه   3% تفوق  بنسبة  االستهالك  أسعار 
فلوال تد ل صندوق املقاصة بدعم 22 مليار درهم لكانت قنينة الغاز 
ديال  داملليار   8.5 ب  املقاصة  تد ل صندوق  لوال   ،40 137 عوض 
الدرهم ديال القمح ما يبقاش الثمن ديال الخبز ديال الكوميرة ب1.20 
درهم، وبميزانية ديال 5 داملليار ديال الدرهم تم دعم مهنيي النقل مما 
حافظ على مصدر عيش هاد الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل، 
كما سارعت الحكومة بضخ، وهاد ال�سي فايت قلناه، 13.5 مليار ديال 
الدرهم كمستحقات للضريبة على القيمة املضافة باش نعاونو الشركات 
املتوسطة والصغرى وتكون عندهم السيولة، وباإلضافة لذلك وحرصا 
 ،c›est.un.vrai.sujet منا على استقرار تسعيرة استهالك الكهرباء، وهذا
تحملت  زينة الدولة جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث أن، 
اللي  صنا نعرفوا بأن كل كلفة ديال 100 درهم اليوم اللي كيخلصها 
 ،175 واحد l›usager ديال الضو راه normalement  صو يخلص 
واللي كيخلص 200 درهم  صو يخلص 350 ديال الدرهم، وهذا دعم 
ديال القدرة الشرائية  صصت الحكومة 5 د املليار ديال الدرهم هاد 
السنة من االعتمادات اإلضافية اللي فتحتها في نهاية 2022 وهي فرصة 
لإلشارة إلى أن اإلكراهات املالية والظرفية الحرجة التي يواجهها املكتب 
الوطني للكهرباء واملاء كان من املمكن تفاديها وإن جزئيا لو لم تم تفعيل 
السياسة الطاقية وتقليص التبعية الطاقية للخارج في املكتب الوطني 
ديال الكهرباء واملاء اللي كيتخبط اليوم في ديون متراكمة كتفوق 60 



عدد.152–03.ربيع ار ر.1444  )29.أكتوبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان09076  

مليار ديال الدرهم وكتلتزم الحكومة 20 مليار ديال الدرهم يعني فهاد 
السنوات األربع اللي جاية. donc.c›est.un.vrai.sujet اللي نرجعو ليه، 
إن شاء هللا، مع السيدة الوزيرة. ولعل من تجليات نجاعة التد ل 
التي  اإلشادة  للمواطنين  الشرائية  القدرة  وحماية  دعم  في  الحكومي 
حظيت بها بالدنا من لدن املؤسسات الدولية منها صندوق النقد الدولي 
ووكالة »Standard & Poor›s«. ينبغي هنا التذكير أن الدعم اإلضافي 
العمومي  ميزانيات اإلستثمار  يكون على حساب  لن  الشرائية  للقدرة 
املخصص للقطاعات ذات األولوية وعلى رأسها الصحة والتعليم، راه 
كاين الصحة والتعليم وقلنا غنحافظو عليه رغم الضغط وهذا وكاين 

le.pouvoir.d›achat حتى هو اللي قمنا به.

وأغتنم هذه الفرصة للتذكير بحرص الحكومة على ضمان استقرار 
واستجابة  التضامن،  بمبدأ  منها  وإيمانا  املدرسية،  الكتب  أثمنة 
لحاجيات األسر ذات الد ل املحدود تواصل الحكومة التصدي رثار 
األزمات العاملية املتتالية من  الل تخصيص 26 مليار ديال الدرهم 

لنفقات املقاصة بمشروع القانون ديال 2023.

و الصة اعتبارا لكل هذه األوراش اإلجتماعية، رفعت الحكومة 
من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون املالية بأكثر من 30 مليار 
ديال الدرهم، 2,5 ديال »PIB« ديال الد ل من الناتج الدا لي الخام. 
وللتذكير بهذه األرقام كتلتزم الحكومة مواصلة التنزيل الفعلي للورش 
الدرهم وكذلك تغطية كما تخصص  9,5 مليار ديال  امللكي للحماية 
26 مليار ديال الدرهم لدعم املواد األساسية في انتظار إعادة الهيكلة 
الشاملة والعميقة للعرض االجتماعي في نهاية 2023، تواصل الحكومة 
سنة 2023 دعم مختلف البرامج االجتماعية ومنها على وجه الخصوص 
 à.partir.de.la.fin.de.l›année تيسير«، و«مليون محفظة«، يعني احنا«
غادي ندوزو باش يكون الدعم مباشر و صنا نخرجو من هاد ال�سي 
هذا، ولكن هاد السنة في شتنبر غادي يكون ما زال الدعم ديال »تيسير« 
وديال »مليون محفظة«. وتوجه الدولة قرابة، الدولة راه كتوجه 100 
مليار ديال الدرهم هاد السنة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تكلف 
مواكبة تأهيل منظومة الصحة 4,6 د املليار ديال درهم إضافية وبما 
في ذلك تأهيل القدرات اإلستيعابية، وle.budget ديالها هو 28 مليار، 
.la هي 6,5 مليار ديال الدرهم وصل  variation والتعليم الزيادة ديالو
 c›est ل69 مليار درهم، هادو األساس ديال الدولة االجتماعية، وهادو

les.grands.chantiers.d›avenir إن شاء هللا.

وعاد في إطار الوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالحوار االجتماعي،  صصت 
الحكومة ما يناهز 4,3 مليار درهم للرفع من األجور  اصة في قطاعات 
يمكن  ارن  املشروع،  هاد  برسم  العالي  والتعليم  والتعليم  الصحة، 
قانون  إجابة على ذلك كيعتمد مشروع  نسقسيو كيفاش غنمولو؟ 
امليزانية  ديال  املدا يل  معلوم  مدا يل  أوال  للتمويل:  آليتين  املالية 
الوطنية  للمقاوالت  التضامنية  املساهمة  تعزيز  وثانيا  الدولة؛  ديال 
دعما لركائز الدولة االجتماعية. إذن تعتمد الحكومة في مشروع قانون 

لتضريب  بالنسبة  تدريجيا  جهة  من  فكترتفع  موازنة ضريبية  املالية 
على  للتضامن  االجتماعية  املساهمة  على  وتبقي  الكبرى  الشركات 
األرباح، واملد ول برسم السنوات الثالث املقبلة، وتخفف من جهة من 
العبء الضريبي على األجراء واملتقاعدين. فإدراكا منها ألهمية إصالح 
املالية،  قانون  مشروع  من  الل  الحكومة  كتولي  الضريبي،  النظام 
الجبائي،  لإلصالح  اإلطار  القانون  مقتضيات  لتفعيل  أهمية  اصة 
التي سيمكن من القطع مع ظاهرة التشريع الضريبي على املقاس، من 
أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح رؤية ملختلف الفاعلين  الل 
الحكومة  كتعتمد  الضريبية،  للعدالة  وتحقيقا  املقبلة.  أربع سنوات 
برسم مشروع قانون املالية، إصالحا شامال للضريبة على الشركات، 
مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات، 
في نسبة %20، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى، 
التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون ديال الدرهم، إلى %35 و40% 
بالنسبة للمؤسسات ديال االئتمان والهيئات املعتبرة، يعني في حكمها، 
على  الضريبة  إصالح  مع  باملوازاة  هذا  وهذا.  واألبناك  املغرب  وبنك 
الد ل، إلى جانب التخفيض التدريجي ألسعار الحد األدنى للضريبة، 
وترشيد اإلعفاءات واالمتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي ملبدأ فرض 
الضريبة على الد ل اإلجمالي، بالنسبة لألشخاص الذاتيين، مع اعتماد 
.retenu. وفي هذا الصدد،  à. la. source آلية حجز الضريبة في املنبع
نشيد بتحلي الشركات اللي حققات أرباح، باملواطنة الضريبية، من أجل 
املساهمة في تخفيف الهوة بين مدا ل ومصاريف امليزانية العامة. فإن 
السياق االستثنائي التي تعيشه بالدنا، يحتم مساهمة الجميع في تحمل 
جزء من األعباء الطارئة، ودعم األوراش االجتماعية الكبرى، تحقيقا 
للعدالة االجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ االستثمار. 
التي حققت  في الضرائب، على الشركات  الزيادات  وإن فرض بعض 
أرباحا، هو ترجمة ملواطنة ضريبية، في سياق صعب ومعقد، وسيذكر 

املغاربة أنه في عز األزمة، لعبت املقاوالت دورا.

بلس ديبل9ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

موازاة لإلجراءات االجتماعية الكبرى، التي أحرزت فيها الحكومة 
برمجتها  تواصل  والتي  لواليتها،  األولى  السنة  ملموسا،  الل  تقدما 
وتفعيلها من  الل مشروع قانون املالية، كتعمل جاهدة على تفعيل 
املحور الثاني للبرنامج الحكومي، واللي كيخص مواكبة تحول االقتصاد 
الوطني، من أجل فرص الشغل. donc احنا قابطين طريقنا، وملتزمين 
الحكومة،  التزمت  ولهذا  اإلدارة.  وبإصالح  وباالستثمار،  بالتشغيل، 
بإ راج برامج مبتكرة، من أجل اإلنعاش الفوري للتشغيل من جهة، 
وسارعت بوضع سياسة كفيلة بإنعاش االقتصاد الوطني. ففي انتظار 
أن تستعيد عجلة االقتصاد ديناميتها، أطلقت الحكومة جيال جديدا 
من برامج التشغيل، كتسعى إلى إدماج املتضررين من الجائحة في سوق 
الشغل، وإلى إطالق طاقات الشباب ومبادرتهم الفردية. نبداو ببرنامج 
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أوراش اللي وصل تقريبا اليوم 80 ألف، عبر 4900 ديال الجمعيات، 
وغادي نوصلوا إن شاء هللا ل 250 ألف، واللي هو برنامج ناجح، اللي 
 لينا أنه شفنا مدينة بحال وازان، رجعات الجمالية ديالها لألزقة، ألن 
ساهموا فيها، وشفنا آالف التالميذ كيستافدوا من الدعم املدر�سي، 
وحصص التعليم األولي، وعدد من املؤسسات واإلدارات دازت للرقمنة 
ديال الوثائق ديال األرشيف ديالها، وغادي إن شاء هللا نواصلوا، ألنه 
هذا برنامج اللي لقى واحد الصدى اللي هو جد إيجابي، ال عند املواطنين، 

وال عند املستعملين.

 ،janvier في  طلقناه  هذا  أبريل،  شهر  في  الحكومة  أطلقت  وكما 
.la وطلقناه، في أبريل طلقنا البرنامج ديال  loi. de. finance غير دازت
»فرصة«، »فرصة« اللي هو برنامج مطلوب اليوم من عند الشباب، 
10 ديال املليون ديال السنتيم كتعطى كمنحة، 18 ألف مشروع اللي 
تختارو بداو املراحل ديال التكوين واملواكبة، ألف منهم حصلو على 
الدفعة األولى من الدعم، برنامج اللي هو إيجابي اللي ما�سي فقط غادي 
يخلينا باش نديرو واحد يعني واحد la.valeur.ajoutée اللي هي جديدة 
.la ولكن كاين التكوين، وكاين  valeur. ajoutée بالعكس غادي يدير
االهتمام باملسار ديال األعمال، وكاين واحد العدد ديال النجاحات اللي 
هي جديدة، وإشاء هللا، الحكومة في 2023 غادي تزيد فهاد البرامج ديال 

األوراش وغادي تزيد في البرنامج ديال »فرصة« كذلك.

امللكية، تقود الحكومة  طة  للتوجيهات  وموازاة لذلك، وتنفيذا 
طموحة للتحول االقتصادي كتستهدف تحفيز االستثمار الوطني واألجنبي 
من حصة مخصصات  الحكومة  رفعت  ديالو،  املردودية  من  والرفع 
االستثمار العمومي في امليزانية ديال املشروع القانون اللي كتا ذ الدولة 
االستثمار ب55  نرفعو  .les غندوزو غادي  entreprises. publiquesو
مليار ديال الدرهم لتبلغ 300 مليار ديال الدرهم هاد السنة وكتصدر 

قائمة االستثمار تلك املوجهة لتدبير إشكالية ندرة املياه.

بلس دبتيوبلسادة،

كيحظى تدبير األمن املائي للمغاربة بمكانة استراتيجية عند الدولة، 
هو التوجه الذي جدد صاحب الجاللة التأكيد عليه بمناسبة افتتاح 
الدورة األولى من السنة التشريعية، ودعا جاللة امللك إلى تدارك التأ ر 
التي عرفته مجموعة من املشاريع الهيكلية ملواجهة إشكالية ندرة املياه 
وإلى اعتبار سياسة عمومية أفقية كتستدعي التزام مختلف الفاعلين 
امللكي  الخطاب  مضامين  وشكلت  سياسية،  مزايدات  أي  عن  بعيدا 
حافزا قويا لهاد الحكومة ملسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل املخطط 
الوطني للماء 2020-2027 حيث وجدت الحكومة نفسها وهي تعالج 
تعثر بعض املشاريع الهيكلية أمام ضرورة إنجاز مشروع تحويل املياه 
من حوض سبو إلى أبي رقراق في وقت قيا�سي، فهي ما غاديش يفوق 
10 شهور وبميزانية تفوق 6 داملليار ديال الدرهم ملواجهة  طر تعرض 
أكثر من 10 د املليون نسمة لنقص في مياه الشرب. ولتدبير مخلفات 
التعثر الذي زاد من تعقدها ضعف التساقطات املطرية  الل السنوات 

وإجراءات  تدابير  باتخاذ  مسؤولياتها  الحكومة  هذه  تحملت  األ يرة، 
استعجالية على رأسها التسريع بتنفيذ مشروع محطات تحلية مياه 
البحر في الدار البيضاء والناظور باإلضافة إلى تسريع إنجاز عشرات 
 les املحطات األ رى اللي حتى هما، إن شاء هللا، غادي ينطلقو يعني
.appels ديالهم بوحدهم، زيادة أنهم كتعرفو بأن درنا 10 د  d›offres
املليار ديال الدرهم اللي كاينة في االستثمارات ومنها تزادت 5 ديال املليار 

ديال الدرهم بالنسبة للسنة املاضية في قطاع ديال املاء.

ودائما في مواجهة في إطار مواصلة املجهود ديال االستثمار غتعمل 
الحكومة على تفعيل صندوق محمد السادس لإلستثمار  صوصا فيما 
يتعلق بمشاريع البنية التحتية، مواصلة تنزيل استراتيجيات قطاعية 
مما يمكن من تعزيز تنافسية املنتوج الوطني، وأ ذا بالتوجيهات امللكية 
غتعمل الحكومة على التفعيل السليم مليثاق االستثمار اللي هو يعني 
صوتوا عليه مشكورا، حيث يعطي دفعة جديدة لالستثمارات الخاصة 
الوطنية واألجنبية من  الل تقليص الفوارق املجالية فيما يتعلق بجلب 
االستثمار وتفعيل آليات الدعم، دعم املشاريع االستراتيجية ومشاريع 
املقاوالت الصغيرة واملتوسطة ومشاريع املقاوالت التي تسعى لتطوير 
قدراتها على املستوى الدولي، وغادي تسهر الحكومة تنفيذا للتوجيهات 
امللكية على وضع تعاقد وطني لالستثمار بمشاركة مع القطاعين الخاص 
والبنك يترجم التزامات األطراف بهدف تعبئة 550 مليار ديال الدرهم 
و لق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، 500 ألف منصب شغل 
هي ديال l›industrie هي ديال هاذ امليثاق ديال االستثمار، إيال بغيتو 
ي نرجع نعطيكم كيفاش نوصلو 

ّ
نعطيكم كيفاش نوصلو ملليون نقدر مل

ملليون إن شاء هللا.

وباملوازاة لذلك وقناعة منا فإن رافعة تأهيل ميثاق االستثمار ال 
تكفي لوحدها إلحراز تقدم حقيقي وملموس، في مجال تحفيز االستثمار 
فتحت الحكومة السنة األولى من واليتها اإلنتدابية أوراشا كبيرة منها 
إصالح اإلدارة وتبسيط املساطر والال تمركز اإلداري والرفع من فعاليات 
مراكز االستثمار، وتعزيز االستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات 
ي باملناسبة يعني فهاذ األسابيع املقبلة إن شاء هللا غادي 

ّ
العمومية الل

امللكية  التوجيهات  تفعيل  على  الحكومة  تعمل  كما  للوجود،  تخرج 
معّدل  من  والرفع  وحماية حقوقها  املرأة  بوضعية  للنهوض  السامية 
ها إذن أوراش كبرى ومهيكلة فتحتها الحكومة 

ّ
نشاطها االقتصادي، كل

يعني في السنة األولى من واليتها، ونقدر نقول لكم السيدات والسادة 
البرنامج  إجراءات  لكل  االنطالقة  اعطينا  ي 

ّ
بالل ثقة  بكل  النواب، 

را من األهداف في السنة 
ّ
الحكومي، بل أننا حققنا أكثر ما كان مسط

األولى، ونجحنا الحمد هلل في مواجهة ديال أزمة متعددة األوجه، دّبرنا 
ب األسواق 

ّ
الوضع اليومي اللي فرضتو أزمة كورونا وآثار الجفاف وتقل

العاملية بسبب الحرب، دون تجاوز سقف القروض ودون املّس بميزانية 
استقرار  على  زنا 

ّ
ورك سابقة،  سنوات  في  ذلك  جرى  كما  االستثمار 

املديونية وتوازن املالية، واألهم حافظنا على التزامات الحكومة لتحقيق 
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إصالحات في قطاعات استراتيجية، منها الحماية االجتماعية والصحة 
والتعليم والسكن و لق يعني فرص الشغل.

فهاذ السياق االستثنائي نجحت بالدنا بفضل السياسة الحكيمة 
هاذ  أمام  الصمود  في  الجاللة،  لصاحب  االستباقية  والقرارات 
الصدمات عبر تقديم الدعم لألسر املتضررة، وإنقاذ آالف املقاوالت 
وعكس منحى البطالة ودعم إنتاج االقتصاد الوطني بوتيرة أسرع مقارنة 
الوطني  االقتصاد  عرفه  الذي  الحاد  الركود  فبعد  الجوار،  دول  مع 
ف الشبه تام لإلنتاج، حيث لم تتجاوز نسبة النمو كانت 

ّ
بسبب التوق

ناقص%7 في 2020، وجات في 2021 وعرفت تعافيا متواترا إذ أحرز 
تحّسن عجز  و   ،7.9% ب  يقدر  نموا   2021 الوطني سنة  االقتصاد 
امليزانية ل 1.2 نقطة من الناتج الدا لي الخام ليستقر عند 5.9، وحيث 
يرجع هذا التعافي إلى ارتفاع مستوى األسعار وتحّسن املوارد من جهة 
فإن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في األشهر األ يرة من سنة 2021، 
كان له النفع الكبير على انتعاش مختلف األنشطة، وتعافي االقتصاد 
الوطني سنة 2022 مستمّر ومطمئن بعد هاذ l›effet.accordéon الذي 
عرفه نمو االقتصاد الوطني بين 20-21 رغم آثار حرب يعني أوكرانيا، 
وال أدل عن ذلك هو حفاظ وكالة standard&poors في تقريرها الصادر 
على تصنيف املغرب مؤكدة عن متانة األسس التي يقوم عليها االقتصاد 
اإلجراءات  عن  فضال  لبالدنا  الهيكلية  باإلصالحات  ومشيدا  املغربي، 

املتخذة للتخفيف من تأثير ضغوط التضخم على الفئات املتضررة.

لقد أظهرت املؤشرات القطاعية انتعاشا اقتصاديا  الل األشهر 
اإليجابية  للنتائج  ذلك  كيعزي  الجارية،  السنة  من  األولى  الثمانية 
املحققة في القطاعات التصديرية،  اصة منها الفوسفاط واملشتقات 
ديال  التحويالت  بلغت  كما  الفالحية،  املنتوجات  السيارات،  ديالو، 
املغاربة املقيمين إلى آ ر شهر غشت 71 مليار ديال الدرهم مسّجلة 
يعني واحد أكثر من سنتي 2018 حتى ل 21. وسجلت مؤشرات القطاع 
السياحي، أرقاما تقارب املستويات املحققة قبل األزمة، وفهذا السياق 
نراهن على تحقيق نسبة نمو هاد السنة في 2023 ديال %4، مع حصر 

معدل التضخم في حوالي %2، وعجز امليزانية ب 4.5.

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

لقد نجحنا في التحكم في عجز امليزانية  الل سنة 2022، بفضل 
اإلرادة القوية التي تسلحنا بها، ولحسن الحظ لم نشتغل كثيرا بمناداة 
البعض لقانون مالية تعديلي هاد السنة، فلقد نجحنا في اجتياز اال تبار 
بمساندة عفوا بمساندة من جاللة امللك، وبفضل حسن تدبير هاد 
الحكومة، ومبادرتها املتعددة األهداف. عبئنا 16 مليار ديال الدرهم، 
ديال صندوق املقاصة، زدنا 12 مليار ديال الدرهم، باش نقادوا القدرة 
الشرائية، ديال الشركات اللي عندهم مشاكل. وهذا بالخصوص لم 
نقلص من ميزانيات االستثمار العمومي كما وقع في سنة 2013 و2020.

من  وبالرغم  االستثمار،  ميزانية  على  الحفاظ  من  الرغم  وعلى 

الزيادات املتتالية في اإلنفاق، اللي بلغات 28 مليار ديال الدرهم، تصديا 
السنة،  فهاد  يعني  فهاد  إن شاء هللا  الحفاظ  في  تمكنا  األزمة،  رثار 
التزام  %5.3، وهو مستوى أقل من  الحفاظ على عجز امليزانية عند 
الحكومة لدى صندوق النقد الدولي، وال قانون املالية، بتقليص العجز 
إلى 5.9. هادي بالنسبة لنا هي شجاعة سياسية، والنجاعة في التدبير، 
وهذا واجبنا أمام جاللة امللك، وأمام املواطنين اللي وضعوا فينا الثقة، 

شكرا لكم.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس، إذن أفتح ارن باب التعقيبات، بداية فريق 
محمد  �سي  النائب  السيد  الرئيس  السيد  لألحرار،  الوطني  التجمع 

غياث، في حدود 13 دقيقة و40 ثانية.

بلأطنيي بلكجمعي ف9يقي لئيسي غ اثي محمدي بلس دي بلنائبي
لألح9بل:

بلس ديلئيسيمجلسيبلنأببيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلأزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأبب،

يشرفني أن أتد ل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار،  الل هاته 
الجلسة الدستورية، وأود في البداية، أن أنوه بالتفاعل اإليجابي للسيد 
رئيس الحكومة، مع مسطرة جلسات املساءلة الشهرية، كلما توفرت 
الشروط الدستورية لعقدها، وهذا يؤكد على أن السيد رئيس الحكومة، 
حريص كل الحرص على التفاعل اإليجابي، مع كل قضايا السياسة 
العامة املطروحة من طرف مجلسنا املوقر. وكذلك تركه املجال مفتوحا 
للسيدات والسادة الوزراء، من أجل تناول قضايا السياسات العمومية، 
كل حسب قطاعه وا تصاصه، ومما يجعلنا مطمئنون كذلك، إلى أن 
بالدنا، بالد تكامل العمل املؤسساتي، وهو التفاعل املباشر مع الخطاب 
امللكي السامي، في افتتاح الدورة الخريفية، والذي تضمن توجيهات ذات 
طابع استراتيجي، حيث بادر مجلسنا املوقر، إلى عقد جلسة تشريعية 
للتصويت على القانون اإلطار املتعلق باالستثمار، والذي حاز على أغلبية 
أصوات ممثلي األمة، مما يعكس حجم االنخراط الجماعي في تدبير هذا 
الورش امللكي الهام. واليوم نواصل هذا التفاعل، بعقد هذه الجلسة، 
ملناقشة الترجمة الفعلية للتوجيهات امللكية، في صياغة مشروع القانون 

املالي للسنة املقبلة، وفق ترابط تام مع البرنامج الحكومي.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

انتباه  ألفت  أن  البد  املشروع،  هذا  مضمون  في  الخوض  قبل 
حضراتكم، وعموم املواطنين، إلى أننا ال نناقش موضوعا عاديا، بل 
نحن نتحمل مسؤولية وطنية جسيمة، في إقرار رؤية تعكس رهانات 
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وبكل  وأقول  بأكمله.  شعب  وانتظارات  دولة،  ومسؤوليات  حكومة، 
ثقة، أن العنوان السيا�سي العريض لهذا املشروع، هو التكريس األمثل 
البرنامج  والذي عكسه  8 سبتمبر،  الديمقراطية النتخابات  للرسائل 
الحكومي، متمثال في بناء ركائز الدولة االجتماعية، واالستمرار في ترسيخ 
دعائمها سنة بعد أ رى. فاألمر ليس حملة انتخابية مرت، بل هو مسار 
سيا�سي استراتيجي، جعل أفقه ومداه، ومقاصده وغاياته، منصهرة في 
بوثقة واحدة، هي األسرة املغربية. ففي الوقت الذي ا تارت فيه بلدان 
مجاورة، توجيه إمكانياتها املالية، للرفع من ميزانيات التسلح بأرقام 
غير مسبوقة، ا تارت بالدنا، وعبر هذه الحكومة، الرفع من ميزانيات 
القطاعات االجتماعية، مثل الصحة، والتعليم، ودعم القدرة الشرائية، 
واالستثمار في الرأسمال الالمادي، أي العنصر البشري، الذي هو الكنز 
الحقيقي ديال هاد البالد. وفي الوقت الذي تعاني فيه بلدان أ رى، هي 
قوى اقتصادية كبرى، من صعوبات جمة في توفير املواد الطاقية لفائدة 
مواطنيها، وتلجأ بلدان أ رى إلى فرض ضرائب جديدة ملواجهة األزمة، 
الهوامش  وترشيد  العمومي،  اإلنفاق  تنظيم  سياسة  بالدنا  ا تارت 
املالية، واالنحياز الصريح لألسرة املغربية، طبقة وسطى كانت أو هشة، 
بدون تمييز، وعبر فرض ضرائب تضامنية على الشركات األكثر ربحا، 
و فض الضريبة على الد ل لفائدة شرائح واسعة من املجتمع. كنظن 

هادي هي السياسة والخدمة ديال بصح، ما�سي الخطب والشعارات.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

إن البرنامج الحكومي، ومعه مشروع قانون املالية الذي أحيل على 
الجواب  يحقق  الذي  السيا�سي،  الوعي  مستوى  بقدر  جاء  مجلسنا، 
الشافي على الصعوبات والتحديات الراهنة، التي تواجه األسرة املغربية، 
على املستوى االقتصادي، واالجتماعين واملالين جراء انعكاسات أزمات 
وكنتيجة  كوفيد.  مرحلة  منذ  اليوم  العالم  يعيشها  األبعاد،  متعددة 
كذلك وما كاين باس نقولها، لتجاهل سياسات عمومية سابقة لألسرة 
واقتصادية  واجتماعية،  قيمية،  وحدة  كونها  من  بالرغم  املغربية، 
أساسية. ومن الدالالت السياسية القوية كذلك، أنه جاء بإجراءات 
ملموسة وواقعية، من شأنها تثمين االقتصاد الوطني، ودعم القدرة 
وكل  التد الت،  كل  صلب  في  ووضعها  املغربية،  لألسرة  الشرائية 
العالم  يعيشه  الذي  الصعب،  السياق  ورغم  العمومية.  السياسات 
املطبوع بالاليقين، والحروب، والركود االقتصادي، والتضخم، إال أن 
املشروع الذي بين أيدينا،  رج من  طاب التبرير، إلى دائرة اإلنجاز، 
وتحمل املسؤولية الكاملة، في إدارة الشأن العام، وحول لغة األزمة إلى 

لغة الفرص. غير اللي ما بغاش يعتارف بهاد ال�سي.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

دستوري  سياق  في  وضع   ،2022 املالية  قانون  أن  جميعا  نعلم 
انتقالي، بين حكومتين إال أن الجينات ADN التي وضعتها حكومتكم من 
 الل الحكامة الرشيدة، وما تبعها من تحمالت إضافية جعلتها قانونا 
 اصا موجها لخدمة األسرة املغربية وحمايتها من تقلبات األزمة العاملية 

وتداعيات الجفاف ومخلفات جائحة كوفيد مكرسا في ارن نفسه ملبدأ 
املسؤولية وروح العمل الحريص على تدبير الزمن الحكومي، فقد سجلت 
الحكومة في عامها األول د وال اجتماعيا مواطنا ومسؤوال من  الل 
اإلجراءات التي اتخذتها، وهي حماية كل أسرة مغربية من الهشاشة 
اتخذت  حيث  االجتماعية،  حقوقها  وتأمين  الشرائية  قدرتها  ودعم 
الحكومة في سبيل ذلك عددا من اإلجراءات، راه تكلمتي عليها السيد 
رئيس الحكومة، عددا من اإلجراءات الشجاعة واملهمة أبرزها، الحفاظ 
اعتمادات  من  الل مضاعفة  األساسية  املواد  أسعار  استقرار  على 
صندوق املقاصة باإلضافة إلى ذلك انكبت على تنزيل التغطية الصحية 
اإلجبارية، وفق األجندة التي حددها جاللة امللك حفظه هللا وتضمنها 
القانون اإلطار املتعلق بالحماية االجتماعية، وإذا أردنا أن نح�سي كل 
قرار كبير كان أو صغير إتخذته الحكومة في مجال الدعم، دعم املواطن 
الفقير واألسر الهشة فلن تكفينا جلسة دستورية واحدة، وهنا أ ص 
بالذكر الحفاظ على استقرار األثمنة في مواد حيوية كالقمح والسكر 
وغاز البوطان واملاء والكهرباء حماية مليزانية األسرة املغربية، 38 مليار 
ديال الدرهم، دعم مهنيي النقل لوقف ارتفاع أسعار نقل األشخاص 
والبضائع دعما كذلك لألسرة املغربية، 5 املليار ديال الدرهم، الرفع من 
قيمة التعويضات العائلية والرفع من الحد األدنى لألجر في القطاعين 
تحويل  املغربية،  لألسرة  الشرائية  للقدرة  تعزيزا  والخاص  العام 
املستفيدين من نظام الرميد إلى نظام التغطية الصحية، بحالهم بحال 
 la.pérennité املوظفين واألجراء، مع توفير املخصصات املالية الدائمة

du.système هذا القرار الجريء 9.6 ديال املليار ديال الدرهم.

زمالئييبلنأببيوبلنائبات،

أربعين مجلس الحكومي وفي كل مجلس مراسيم وقرارات يكون لها 
األثر البليغ على املعيش اليومي لألسرة املغربية، وما تنازالتش الحكومة 

على البرنامج ديالها اللي التزمت به وتعاقدت بها املغاربة؛

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

الذي رفعته على عاتقها هذه الحكومة  الدولة االجتماعية  تعزيز 
التزام  هو  بل  املقاعد،  لكسب  عابرة  انتخابية  شعارات  مجرد  ليس 
سيا�سي وأ القي ال رجعة فيه، وهو إجراءات وقرارات وسياسة عمومية 
تم تفعيلها على أرض الواقع، وال شك أن مشروع القانون املالي الذي 
االجتماعي  املجال  في  مسبوقة  وغير  جريئة  بقرارات  مليء  أيدينا  بين 
وضعية  في  املغربية  األسر  كل  تمكين  بالذكر  وأ ص  واالقتصادي، 
نهاية  مع  املرض  عن  الصحية  للتغطية  املوحد  النظام  من  هشاشة 
2023، مواصلة إصالح املدرسة العمومية وتخصيص اعتمادات مالية 
مهمة لسد الخصاص في األطر التربوية واإلدارية بغية التخفيف من 
العبء الذي تعاني منه األسر املغربية في تعليم أبنائها؛ الرفع من ميزانية 
وزارة الصحة باعتمادات مالية غير مسبوقة لتحسين العرض الصحي 
املقدم لألسرة املغربية؛ الدعم املباشر من أجل اقتناء السكن لفئة 
عريضة من األسر املغربية؛ إعفاء األسر الفقيرة من تحمل مساهمات 
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االشتراك الشهري في التغطية الصحية اإلجبارية 9 ديال املليار ديال 
الدرهم، العديد من اإلجراءات األ رى التي تكلمتم عنها السيد رئيس 
الحكومة، ما غاديش نن�سى حجم االستثمار العمومي 300 مليار ديال 

الدرهم رقم غير مسبوق في برامج الحكومات في بالدنا.

حض9بتيبلس دبتيوبلسادة،

بناء على ما سبق، يمكن أن نقول لكم، السيد رئيس الحكومة، 
وبكل ثقة، أن مشروع قانون املالية لسنة 2023 يعبر عن طموحاتنا 
نحن كمواطنين، قبل أن نكون برملانيين، ألنه انحاز في عمقه لألسرة 
نصلح  فعندما  العمومي،  لإلنفاق  األساس  املحور  وجعلها  املغربية، 
مباشرة  نالمس  فإننا  والتعليم،  الصحة،  مثل  حيوية،  قطاعات 
احتياجات املغاربة، ونجيب رأسا على انتظارات مواطن اليوم، واألجيال 
املقبلة. ال�سي أ نوش، نحن كفريق التجمع الوطني لألحرار، إلى جانب 
حلفائنا في األغلبية، لنا كامل الثقة في حكومتكم، وفي وضوح الرؤية، 
وفي تجاوز األزمة، واستثمارها سيكون في أفق انتظارات رجل فوقنا 
جميعا، هو صاحب الجاللة، صاحب الجاللة نصره هللا، وفي صالح 
اعملوا فسيرى هللا عملكم  »وقل  تعالى  قال هللا  واملواطنين،  الوطن 
ورسوله واملؤمنون« صدق هللا العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

بلس ديبل9ئيس:

الرئيس  السيد  االشتراكي،  للفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
النائب املحترم �سي عبد الرحيم شهيد، تفضل السيد الرئيس في حدود 

14 ودقيق و25 ثانية.

بلنائبيبلس ديعبديبل9ح ميشه ديلئيسيبلف9يقيبالشتربكي:

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيبلأزي9بت،يبلسادةيبلأزلبءيبملحترمين،

بلس دبتيبلنائبات،يبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

بعد أن استمعنا إلى عرضكم السيد رئيس الحكومة، وقبل إبداء 
نود  األمة،  ممثلي  أمام  بها  تقدمتم  التي  املعطيات،  مالحظاتنا حول 
والسياسية  الدستورية  األهمية  على  نؤكد  أن  االشتراكي  الفريق  في 
لحضوركم إلى البرملان، في إطار املسائلة الشهرية، تفعيال ملقتضيات 
الفصل 100 من الدستور، والتي نتمنى أن تحرصوا على تقديمها طيلة 

هذه الوالية.

بلس ديبل9ئيس،

نعتبر حضوركم اليوم، حدثا دستوريا مهما للتفاعل مع البرملان، 
ومن  الله مع الرأي العام الوطني حول السياسة العامة للبالد، في 

مختلف املجاالت، آملين أن تتداركوا اإل الل بهذا االلتزام الدستوري 
 الل السنة الفارطة، وأن نحرص جميعا على أن يكون هذا املوعد 
الدستورية،  صالحياتها  ملمارسة  النواب  ملجلس  فرصة  الشهري، 
أننا  التوضيح،  من  البد  عرضكم  إلى  وبالرجوع  الرقابي.  دوره  وأداء 
اليوم كفريق اشتراكي، سنركز على مدى تقدمكم في تنفيذ برنامجكم 
الحكومي، بعد انصرام السنة األولى من واليتكم الحكومية، والتي تمثل 
%20 من عمرها، وسنترك التناول التفصيلي ملالية 2023 إلى حينه، 
احتراما للمسطرة الدستورية املتعلقة بعرض ومناقشة والتصويت على 
مشروع قانون املالية، إذ لنا في األسابيع املقبلة، ما يكفي من الوقت 
إلجراء املناقشات العامة والتفصيلية الالزمة حول مشروع القانون، 
حصيلتكم  على  ومسؤولة  بناءة  كمعارضة  معكم  سنتوقف  ولذلك 
السنوية، اعتبارا لواجبنا الوطني في تنبيهكم إلى مكامن الخلل، والضعف 
املتعددة في عمل فريقكم الحكومي، فهناك إ فاقات وتعثرات في الوفاء 
بالتزاماتكم، وعجز عن إبداع الحلول العملية ملعالجة مشاكل املواطنات 
واملواطنين، والتي اكتفت الحكومة بمواجهتها بأجوبة ال تخرج إال عن 

منطق التبرير.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

لقد ركزت الحكومة في تقديمها ملشروع قانون املالية لسنة 2023 
أمام البرملان، على تحقيق ثالثة أهداف الكبرى هي: استكمال مشروع 
املالية  الهوامش  وتعبئة  االستثمار،  ودعم  االجتماعية،  الحماية 
التي  التأطيرية  برسالتكم  يلتزم  ولم  اإلصالحات.  ملواصلة  الضرورية 
ركزت على 4 أولويات، وهو ما يجعلنا نسائلكم عن سبب سحب تكريس 
العدالة املجالية من أولويات مشروع مالية 2023، علما أن البرنامج 
وديمقراطي  دستوري  كخيار  الجهوية  بتوطيد  يار  التزم  الحكومي 
في  واملمركزة  املركزية  العمومية  السياسات  لتعثر  تنموي  وكبديل 
القضاء على التفاوتات املجالية، فأين أنتم السيد رئيس الحكومة من 
االلتزام بما أعلنتموه لنقل ا تصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، 
وتحويل املوارد املالية والبشرية الكافية لها لضمان استقالليتها؟ أي 
عجز هذا السيد رئيس الحكومة؟ وأنتم حكومة مؤلفة من فقط من 
ثالثة أحزاب، هذه األحزاب املوجودة في الحكومة هي األحزاب التي تسير 
الجهات، ما كاين باس السيد رئيس الحكومة، غير حولوا املال وحولوا 
في  أن  أكدت  وللتذكير فقط  والو.  راه ما ضاع  املوارد والصالحيات، 
برنامجكم الحكومي أن هاد البرنامج يستند إلى 5 مبادئ موجهة على 
رأسها تحصين اال تيار الديمقراطي، وتعزيز آلياته، وبدل من الوفاء 
بالتزامكم أحجمتم سنة كاملة على التواصل مع املنتظم العام مع الرأي 
العام الوطني، عفوا، أحجمتم طيلة سنة كاملة عن التواصل املنتظم 
مع الرأي العام الوطني، وعلى التشاور مع الهيئات السياسية املمثلة في 
البرملان، واطالعها على مستجدات الوحدة الترابية واألزمة االقتصادية 
بالشكل  حكومتكم  تتفاعل  لم  كما  الكبرى،  الهيكلية  واإلصالحات 
املطلوب مع العمل الرقابي للبرملانيين عموما ولنائبات ونواب املعارضة 
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 صوصا، نعتقد أن ذهابكم اليوم السيد رئيس الحكومة للقاء مع 
أحزاب املعارضة هو  يار جدي ونتمنى أن تحرصوا على استمراريته 

طيلة السنة حفاظا على البعد التعددي لنظامنا الديمقراطي.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

رفعتم شعار الدولة االجتماعية متغافلين أن هذا النمط من الدولة 
تؤسسه القوانين التي ينبغي أن تكرس البعد االجتماعي في مقتضياتها، 
 03.22 القانون اإلطار  وكان آ ر محك إلثبات هذا الجانب مناقشة 
حيث نبهنا الحكومة إلى ضرورة التأصيل الدستوري للمبادئ الكبرى 
والجوهرية مليثاق االستثمار، حرية املبادرة واملقاولة مقابل التنافس 
بيئيا،  الحر، مسؤولية الدولة مقابل مسؤولية املستثمر مجتمعيا و 
تحقيق األرباح وحرية املستثمر في املبادرة، Adam.Smith يقابله توسيع 
دائرة العدالة االجتماعية واملجالية والحفاظ على الثروات الطبيعية 
للبالد، الحفاظ على املاء، الحفاظ على الغابات، الحفاظ على األرا�سي، 
األكثر من ذلك، السيد رئيس الحكومة، لم نستوعب كيف يستقيم 
للتوازنات  االستسالم  مواصلتكم  مع  االجتماعية  بالدولة  اقتناعكم 
املالية على حساب التوازنات االجتماعية، والعجز عن إعادة التوازن 
االجتماعي بإقرار تدابير حقيقية ملواجهة االرتفاع املهول ألسعار املواد 
االستهالكية واملحروقات، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن، لم 
نستوعب أيضا التخلف عن حضور املؤتمر العالمي للجمعية الدولية 
يحظى  ال  مراكش، كيف  بمدينة  اليوم  املنعقد  االجتماعية  للحماية 
بهذه الرمزية مؤتمر دولي يحضر فيه 1200 واحد، 80 دولة، مؤتمر هو 
األول على الصعيد اإلفريقي، منتدى دولي للحماية االجتماعية هو األول 
واألهم على الصعيد الدولي ال يحضر فيه رئيس الحكومة، وال يحضر فيه 
السيد وزير الصحة الذي يتحمل حقيبة الحماية االجتماعية، لنا كامل 

االستغراب في ذلك.

وتعزيز  االجتماعي  العمل  مأسسة  تتطلب  االجتماعية  الدولة  إن 
يتعارض  ما  وهو  واضح،  استراتيجي  تصور  ضمن  التضامن  آليات 
مع اإلجراءات املالية التي انطلقت في مالية 2022، وأتمنى أن تعملوا 
على إقرارها في ميزانية 2023؛ لألسف، انحازت حكومتكم لسياسات 
عمومية تقع على النقيض من طموح الدولة االجتماعية ومرة أ رى 
تكشف املمارسة أنكم متشبعون باملرجعية الليبرالية املبنية على مبدأ 
اقتصاد السوق، وليس املرجعية االجتماعية القائمة على مبدأ تضامن 

املجتمع.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

إننا، في الفريق االشتراكي، نسجل إ اللكم باإللتزامات العشر التي 
أعلنتموها لواليتكم الحكومية، حتى اليوم عطيتوا 10 االلتزامات:

أوال، نناقشو 10 االلتزامات السابقة في البرنامج الحكومي:

في االلتزام األول، أكدتم على الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% 
سنة  %3.2  الل  نسبة  بتحقيق  والتزمتم  الحكومية  الوالية   الل 

2022، ولم تستطعوا الوفاء بإلتزامكم، إذ أكد تقرير صندوق الدولي أن 
نسبة النمو لن تتجاوز %0.8  الل هذه السنة الحالية؛

في االلتزام الثاني: التزمتم بإحداث مليون منصب شغل صافي على 
األقل  الل الوالية الحكومية، ولم تستطيعوا اإلعالن عن مؤشرات 
املرتفعة  النسب  ظل  في  إحداثها  تم  التي  املناصب  عدد  في  واضحة 
للبطالة التي تفوق %12 واستمرار نزيف فقدان الشغل في الوسطين 

الحضري والقروي؛

في االلتزام الثالث، أكدتم على رفع رفع نسبة النساء من %20 إلى 
أكثر من %30 ولم تفصحوا إلى ارن عن مدى التقدم في إنجاز هذا 
املؤشر بل على العكس من ذلك تماما تشير التقارير الدولية والوطنية 
إلى التراجعات الخطيرة في وضعية النساء،  اصة فيما يتعلق بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية؛

في االلتزام الرابع، التزمتم بتفعيل الحماية االجتماعية الشاملة، 
لكننا لألسف نسجل تعثر الحكومة في مواكبة هذا اإلصالح االجتماعي 
الطموح واحترام ارجال املحددة وهو ما دفعنا غير ما مرة إلى مساءلتكم 
عن مآل تفعيل مقتضيات اإلتفاقية املوقعة أمام جاللة امللك، يوم 14 

أبريل 2021؛

الفقر  أسرة من  مليون  إ راج  أعلنتم عن  الخامس،  اإللتزام  في 
والهشاشة، وندعوكم إلى اإلفصاح عن الرقم الذي استطعتم تحقيقه 
 الل هذه السنة األولى من واليتكم الحكومية في ظل تزايد الهشاشة في 

أوساط األسر الفقيرة نتيجة االرتفاع املهول في تكاليف املعيشة؛

الوسطى،  الطبقة  بحماية وتوسيع  إلتزمتم  السادس،  اإللتزام  في 
لكنكم لم تستطيعوا إعادة االعتبار لها وملكانتها في املنظومة التنموية 
والوطنية وتركتموها تواجه مصيرها أمام الغالء املتزايد، وعدم تخفيف 
الزيادة  الصدد، نسائلكم عن مصير  الضريبي عنها، وفي هذا  العبء 
العامة في أجور موظفي القطاع العام التي لم تتحرك منذ زيادة 2011 في 
سياق سيا�سي نعرفه جميعا، علما أن السياق االقتصادي واالجتماعي 
اليوم يفرض الرفع من أجور فئات عريضة من املجتمع وعلى رأسها 
الطبقة املتوسطة التي تضررت قدرتها الشرائية بشكل كبير. نعم نبارك 
لكم االتفاق التي وقعته حكومتكم مع النقابة الوطنية للتعليم العالي 
مؤ را، وندعوكم إلى تعميم املبادرة لتشمل فئات مجتمعية أ رى، 
وندعوكم إلى اعتماد إجراءات مماثلة ملا أقره املجلس الوزاري األ ير 

بهدف تحسين الوضعية اإلجتماعية للمواطنات واملواطنين؛

في االلتزام السابع، التزمتم بتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية 
التي تم  التقدم  %39، وال ندري نسبة هاد  إلى أقل من   46,4% من 
تحقيقه على أرض الواقع  اصة أمام ما تعرفه الجهات الهشة: جهة 
 نيفرة-بني مالل؛ جهة درعة-تافياللت؛ كلميم-واد نون من مضاعفات 
سلبية نتيجة الجفاف، وندرة املياه، وغياب االستثمار، وانعدام فرص 

الشغل وهو ما أصبحت تعرفه كل جهات اململكة؛
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في اإللتزام الثامن، تعبئة املنظومة التربوية لتحسين تصنيف بالدنا 
على الصعيد الدولي، وال نعلم إلى اليوم عن انطالق أي تدابير اتخذتها 
حكومتكم في هاد اإلتجاه وال أي إجراءات عملية لتسريع اإلصالحات 

املقررة في القانون اإلطار للتربية والتكوين؛

في اإللتزام التاسع، التزمتم بتعميم التعليم األولي لفائدة كل األطفال 
ابتداء من سن الرابعة، فهل لكم أن تقدموا لنا إحصائيات دقيقة 
على ما قمتم به في هذا املجال، مع العلم أننا إلى اليوم ال نتوفر على 
استراتيجية أو مخطط حكومي يهم اإلصالح املؤسساتي والبيداغوجي 

للتعليم األولي وربطه بالتعليم االبتدائي؛

الرسمي  الطابع  بتفعيل  التزمتم  العاشر،  االلتزام  في  وأ يرا 
لألمازيغية من  الل إحداث صندوق  اص بمليار درهم  الل الوالية 
الحكومية، لكن لألسف لم تتمكن حكومتكم في سنتها األولى من تفعيل 
األمازيغية وكيفية  تفعيل  بتحديد مراحل  املتعلق  التنظيمي  القانون 
إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، 
ولم  سنوات  ثالث  التنفيذ  حيز  د وله  على  مر  الذي  القانون  وهو 
تتمكن القطاعات الوزارية والجماعات الترابية واملؤسسات واملنشآت 
العمومية واملؤسسات والهيئات الدستورية بوضع املخططات الالزمة 
كما تنص على ذلك املادة 32 من القانون املذكور، قمتم بلقاء السيد 
رئيس الحكومة مع الكثير من الفاعلين في الحركة األمازيغية األسبوع 
املا�سي ولكن هو أيضا أثار الكثير من ردود الفعل ألن الفاعلين يقولون 
من األفضل الذهاب نحو املؤسسات، نحو الجمعيات، نحو الحركات 

ألنها األكثر إنتظاما بدال من الذهاب إلى األفراد.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

حكومتكم غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في البرنامج الحكومي، فقد 
تناسيتم االلتزامات التي من املفروض عليكم تضمينها في مشروع قانون 
لذلك  والحكومي.  السيا�سي  الزمن  لتجنب هدر  املقبلة  للسنة  املالية 
املفروض  كان من  والتي  الحكومي  برنامجكم  إجراءات  نسائلكم عن 
بالنسبة  الكرامة  السنة األولى، مد ول  لها منذ  أو اإلعداد  املباشرة 
للمسنين والذي التزمتم بتحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة 
من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، أين وصلت التعويضات العائلية لألسر 
املعوزة والتي التزمتم بدء صرف 300 درهم عن كل طفل اعتبار من 
الفصل الرابع لهذه السنة، ماذا أنجزتم عن تقديم الدعم مدى الحياة 
لألشخاص في وضعية إعاقة عن طريق الجمعيات، وهو الدعم الذي 
التزمتم بتنفيذه  الل هاد السنة؟ أين طبيب األسرة والبطاقة الطبية 
الذكية ودور الحضانة وجواز التعليم الرقمي وشهادة املدرس الرقمي 
وفضاءات تشغيل الشباب وشبابيك دار األسرة؟ كما حققتم  الل 
السنة األولى من ما وعدتم به فيما يتعلق بإدماج القطاع غير املهيكل 
وتأهيل 200 مركز قروي وإنشاء السدود ومحطات تحلية ماء البحر 
والريع  االحتكار  وإنهاء  الفساد  اتخذتم ملحاربة  إجراءات  أي  وغيرها؟ 
اإلداريين  املسؤولين  إلزام  القانون من  الل  واملضاربة وفرد سيادة 

باإلمتثال لألحكام القضائية؟

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

اإلصالحات  تفعيل  في  السياسية  الجرأة  تمتلك  لم  الحكومة  إن 
الغذائي  األمن  ضد  اقتصادية  بخيارات  متمسكة  تزال  وال  الكبرى، 
للمغاربة عبر توجيه الدعم للزراعات التصديرية وزراعات بعينها تسهم 
في استنزاف املوارد والفرشات املائية، والتهرب من فرض مساهمات 
استثنائية للشركات التي استفادت بشكل كبير من األزمة االقتصادية، 
في  توجد  والتي  االتصاالت  الزيوت،  اإلسمنت،  املعادن،  املحروقات، 

وضعية شبه إحتكارية للسوق؛

إننا على الرغم من ذلك نحافظ على األمل في أن تكون املناقشات 
التي تعرفها هذه الجلسة الشهرية فرصة للحكومة من أجل تدارك، 
وسنحرص في الفريق االشتراكي من موقعنا في املعارضة على الترافع من 
أجل الفئات االجتماعية الهشة والطبقة املتوسطة واملقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، وسندافع عن وجهة نظرنا أثناء مناقشة مشروع قانون 
املالية آملين أن تقوم الحكومة بتصحيح املسار، وشكرا لكم ونتمنى 

لكم التوفيق، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

السيد  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
الرئيس النائب املحترم ال�سي احمد تويزي.

بلنائبيبلس ديوحمديتأيزييلئيسيف9يقيبألصالةيوبملعاص9ة:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح ميوبلصالةيوبلسالميعلىيبلنبييبألمين،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

زمالئييزم التييبلنأببيبملحترمين،

أناقش اليوم باسم فريق األصالة واملعاصرة موضوع مشروع قانون 
الحكومي،  والبرنامج  واالجتماعية  االقتصادية  الرهانات  بين  املالية 
منها  نتوخى  مناسبة  وهي  الدستور،  من   100 الفصل  إطار  في  وذلك 
جميعا حكومة وبرملان توضيح الرؤية فيما قد يلتبس على الرأي العام 
من تقاطعات بين الرهانات االقتصادية واالجتماعية في هذه الظرفية 
السياسية املعقدة والحرجة، والتي تتطلب مقاومة األزمات ومعالجة 
مختلف تداعياتها وبين اإلستمرار في تنزيل البرنامج الحكومي، هذا هو 
املشكل الكبير أنه في ظل هذه األزمة غير املسبوقة، كيف للحكومة أن 
توازي ما بين التد الت في الجانب االجتماعي وبين املحافظة على ما أتت 
به في البرنامج الحكومي؟ وهاد الحكومة نجحت في هاد االمتحان العسير 

والكبير جدا.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

األوضاع  بتعقيد  الحكومة  عمر  من  األولى  السنة  هاد  اتسمت 
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االقتصادية العاملية، غادي نكرروهم، سوف نكرر، تعقيد األوضاع، 
على  وكذلك  الدولي،  االقتصاد  على  وتداعياتها  كورونا  جائحة 
اقتصاديات العالم وكذلك الحرب األوكرانية الروسية التي أثرتا بشكل 
فضيع وبشكل كبير جدا على مجمل املواد اللي هي أساسية لإلقالع 
املواد األولية، وأثرت كذلك على سالسل اإلنتاج،  االقتصادي، وهي 
ألنه في البداية عندما بدأ العالم يخرج من تداعيات هاد األزمة ديال 
كورونا، عندما بدأ االقتصاد يتطور، إذ كان هناك ضغط كبير وكبير 
جدا على هاد املواد األولية، وأدى إلى ارتفاعها، وعندما أتت هذه الحرب 
األوكرانية الروسية، أدت كذلك إلى ماذا؟ إلى ارتفاع هاد املواد بنسب 
أكبر، ملاذا؟ ألن هاد الحرب بين دولتين منتجتين للطاقة ومنتجتين كذلك 
للمواد الغذائية، إذن شح املواد، وهاد الشح داملواد ما�سي يكون عالم 
باش تعرف، على أن هناك حصار متبادل ما بين روسيا وبين أوكرانيا، 
وبالتالي شح املواد يؤدي حتما إلى ماذا؟ إلى ارتفاعها في السوق الدولية. 
باإلضافة إلى كل هاد األسباب، اللي هي عندها عالقة مع االقتصاد 
الدولي، فاملغرب  صنا ما نساوش، أن هذه السنة األولى من الحكومة، 
عرف جفافا لم تعرفه اململكة منذ 40 سنة، ما شفناش هاد الجفاف، 
هاد الجفاف الذي أثر على التساقطات وأثر على العالم القروي تأثيرا 
كبيرا، وفظيعا على الساكنة، إذن ما نساوش، وكذلك زيادة على هاد 
املشكل، ما نساوش الحرائق التي اندلعت في الغابات في املغرب، إذن كل 
�سي غادي يتجمع فهاد السنة اللولة ديال الحكومة، وبالرغم من هاد 
�سي كلو غادي نشوفوا على أن الحكومة تفاعلت، وتفاعلت بإيجاب، 

وتفاعلت بشجاعة وبقوة، مع جميع هاد اإلكراهات.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

عندما نذكر ملي كنذكروا بهاد �سي، ليس للبحث عن األعذار، باش 
لقاوا أعذار للحكومة، أو للبحث عن مبررات أبدا، عندما نذكر باش 
يعرفوا املغاربة، ونعرفوا احنا كبرملانيين، على أن بالرغم من هاد �سي كاع 
اللي تقال، فالحكومة استطاعت أن تفي بوعودها في جميع البرامج التي 
أتت بها، في البرنامج الحكومي. إذن السيد رئيس الحكومة، حكومتكم 
كانت قادرة، وقوية، أنها تعاملت بالرغم من هاد الظروف، فأن تقوم 
أن توازي ما بين التد الت للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، 

وبين املحافظة على كل املشاريع، التي أتت في البرنامج الحكومي.

ومن هنا، البد لنا أن نحيي هذا العمل الجاد،  اص املغاربة نوصلوه 
ليه، عاله نقولوا للمغربي على أنه هاد الحكومة هادي، بالرغم من هاد 
اإلكراهات، واإلكراهات تا واحد ما يقدرش ينفي أن هناك إكراهات، 
وقلنا العالم أصبح قرية، إذا كيشوفوا املغاربة، واملغربي ذكي بطبيعته، 
كيعرف ما بين الواقع، كيعرف يفرق بين املعقول وبين الواحد اللي با 
يدير نضاضر حمرين، ويتكلم. إذن نذكر بهاد اإلجراءات، أوال على أن 
الحكومة التزمت، ولهذا كنشكركم السيد رئيس الحكومة، أنه التزمتي 
التزمت الحكومة بالبرنامج الحكومي، ودارت الحكومة تد الت كبيرة 
وكثيرة جدا، غنسردهم ليهم فيما بعد، للمحافظة على القدرة الشرائية 

للمواطن، وعلى بناء ركائز الدولة االجتماعية، اللي هي أساس البرنامج 
الحكومي اللي درتوه، هاد �سي كولو تدار ومتبع. زيادة على ديك غير هاد 
على  أساسية،  مسألة  املالية،  التوازنات  على  املحافظة  هناك  �سي، 
بالرغم من هاد �سي كولو، استطاعت الحكومة أن تحافظ على التوازنات 
املالية، واستطاعت أن ال تفقد تلك الثقة التي تجمع بين املغرب وبين 
املؤسسات الدولية املالية واالقتصادية، اللي تجمعهم لنا هاد الثقة 
األساسية. إذن هذا هو االبتكار، هذا هو املهم على أنه كتعمل، ولكن 
في نفس الوقت كتشوف أن هناك توازنات وأنت كتحافظ على دوك 

التوازنات، الحكومة حافظت على ديك التوازنات.

وأريد أن نذكر، غادي نذكر باإلجراءات التي قامت بها الحكومة، 
تفاديا للقيل والقال، وتكرار هاد التذكير، عالش نكرروا هاد التذكير؟ 
قالهم السيد رئيس الحكومة، قالهم السيد رئيس الفريق، وتقالوا مرارا 
وتكرارا، على أن هناك عمل جاد، وهناك عمل متواصل كتقوم به هاد 
الحكومة، في إطار هاد املحافضة على القدرة الشرائية، اللي صبحت 
شعارا، ألن املغاربة كيعرفوا على أنه كاينة أزمة دولية، وكيعرفوا على 
أن لوال لوال راه احنا ما نقولوش لوال هاد التد الت، غنشوفوا فيما 
بعد، أنه  رجنا من هاد السنة السوداء، أقول أنها سنة سوداء ما�سي 
بالنسبة لبالدنا، بالنسبة للعالم، أنه  رجنا بتكلفة أقل، بما رأيناه في 
عدد كبير من الدول، وهي أغنى، وعندها إمكانيات أكبر من اإلمكانيات 
اللي عند بالدنا. وغنذكر بعض اإلجراءات، تد ل الحكومة بتعليمات 
سامية من جاللة امللك حفظه هللا ملواجهة آثار الجفاف فيها 10 ديال 
املاليير ديال الدرهم، هي التي أّدت إلى أن هاذوك الناس الفقراء، فقراؤنا 
من الفالحين والكّسابا اللي كاعدين في البالدات ديالهم أن هاذ البرنامج 
امللكي جعل على أنه يخّفف عليهم هاذ املوضوع اللي هو كبير جدا، الّدعم 
العدد  العافية فواحد  استباقية وجريئة وسريعة، شعالت  وبطريقة 
لت الدولة بتوجيهات من جاللة امللك بسرعة، باش 

ّ
ديال املناطق تد 

يمكن توصل لهاذوك الناس الذين فقدوا ما يملكون في هاذ الحرائق، 
هذا عمل حكومي جّبار في وقت وجيز وفي وقت اللي فيه السيولة وفيها 
إشكاليات مالية في العالم متواجدة، كاين كذلك وهنا ال بّد باش نشكرو 
لو بتقنية وبفعالية كبيرة جدا اللي 

ّ
فهاذ الحرائق هاذوك الناس اللي تّد 

فيهم الوقاية املدنية، القوات املسلحة، رجال اإلدارة الترابية، القوات 
لوا بكفاءة كبيرة ولنا أن نقارن 

ّ
املساعدة واملجتمع املدني، الذين تد 

ما وقع في بلدان مجاورة فيما يخص املوضوع، كذلك تغطية كيما قال 
السيد الرئيس تغطية حمولة املقاصة ب 38 مليار درهم، كانت 16 مليار 
وتحّولت إلى 38 مليار درهم، تحّولت إلى 38 مليار درهم بدون أن تلغي 
 صنا نعرفوا هاذ ال�سي، أن 38 مليار بدون أن نلغي ولو �سيء واحد من 
ميزانية االستثمار التي وضعتها الحكومة، هذا إنجاز يجب االعتراف به 
وهاذ اإلنجاز لم يكن يمكن يّدار لوال الدعم نقولها بصدق ديال وزارة 
املالية، اللي دفعت إلدارة الضرائب، إدارة الجمارك الذين لعبوا دورا 
فعاال فيما يخص في تمويل ميزانية الدولة، حيث انتقلت التمويل تقريبا 
40 مليار درهم، كنا التقديرات فيها تزادت فيها 40 مليار درهم، البّد أن 
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نتوّجه لهاذ الوزارة و األطر ديالها بالشكر والتنويه على العمل اللي داروه 
باش يمّولونا هاذ امليزانية، باش ما نجي و�سي ونقولو بغينا نديرو ميزانية 
تعديلية، ما  صناش ميزانية تعديلية ملاذا؟ ألن عندها إمكانيات عندها 
إدارة قوية التي أّدت إلى أن يكون تمويل امليزانية، الّدعم االستثنائي 
للنقل ما  صناش ننساوه، النقل على الطرقات، نقل البضائع ونقل 
األشخاص، هاذ النقل هذا هو اللي جعل املواطن املغربي الضعيف 
كيركب بنفس الثمن في الطوبيس، نفس الثمن في الّبتي طاك�سي، نفس 
ثمن في الكار، إذن هاذ املوضوع  اص املغاربة كيعرفوه على أنه لوال هاذ 
الدعم، اللي هو فيه حتى هو تقريبا فيه إمكانيات كبار فيه 3.2 مليار، 
لو كان الطاك�سي كون طلع ألربع  طرات، نفس ال�سي فيما يخص كاين 
مشكل فيما يخص النقل على البضائع، هذا مشكل آ ر غادي نشوفوه 
في اللجن مع السادة الوزراء. كاين كذلك رفع الحد األدنى لألجور في ظل 
األزمة، في ظل املشاكل اللي كاينة في العالم، بالدنا حكومتنا استطاعت 
ي أن تزيد في أجور واحد العد ديال القطاع الخاص والقطاع 

ّ
أن تغط

راه  ليا  ويقول  واحد  �سي  يجيش  ما  استثناء  %10، هذا  الفالحي ب 
 15 درهم، إرادة سياسية إشارات للحكومة على أنها 

ّ
كتزيدو 10 درهم وال

كتحّس بهاذوك املواطنين هاذو هما اإلجراءات السياسية اللي تيخص 
املجتمع ديالنا يوصلهم، كذلك دعم القطاع السياحي ب 2 ديال املليار 
ت يتصّنات، 

ّ
ديال الدرهم، غادي نعاودو هاذ ال�سي اللي ما بغاش يتصن

املغاربة كيعرفو ما بين الخطاب الصريح والصادق والخطاب اللي هو 
ما�سي صادق، دعم مؤسسات املقاوالت العمومية كذلك اللي دّعمناه 
في الحكومة، املكتب الوطني للكهرباء وال املاء، دعمناه عالش دّعمناه؟ 
يجيب  باش  يمّول  باش  الوطني  للمكتب  عطاو  اللي  اإلمكانيات  ألن 
الطاقة باش تتجي الطاقة باش يجيب الفيول باش يجيب الشاربون 
باش يجيب الغاز، تضرب على 5 ديال املرات، واملواطن املغربي  ّصو 
ص 

ّ
ص الفاتورة ديال الضو نفس الفاتورة اللي  ل

ّ
يعرف على أنه كيخل

صها العام اللي فات، ما تزاد عليها حتى 6 فرانك! 
ّ
هاذ العام اللي  ل

لت 
ّ
تد  والحكومة  للكهرباء!  الوطني  املكتب  على  الفاتورة  وتدوبالت 

بشجاعة باش هاذ املكتب باش ما يفلسش، إذن من الّسهل نقولوا أن 
ما تّدار �سي، كاين كذلك إطالق الحوار االجتماعي راه ما�سي مسألة سهلة 
ما �سي هي تطلق الحوار االجتماعي راه، نعم إلطالق الحوار االجتماعي 
راه مكسب ملاذا؟ ألن اإلطالق ديالو هو أساسه هو فتح الحوار هو الثقة 
لين،  ّص بناء الثقة وكنشكروك السيد رئيس الحكومة 

ّ
ما بين املتد 

على أنك استطعت أن تبني الثقة بين املتد لين فهاذ الحوار االجتماعي، 
وما�سي غير الثقة كمان أنه جميع املسائل التي تتفقون عليها فمباشرة 
كيكون الدعم ديالها باإلمكانيات ديالها في امليزانية. كيتكلمو على فرانك 

يعطيوه كيصبح في امليزانية، هذا عمل..

بلس ديبل9ئيس:

إنتهى  الرئيس  السيد  الرئيس،  السيد  الرئيس،  السيد  شكرا 
التوقيت، شكرا السيد الرئيس، شكرا الكلمة للفريق الحركي النائب 

املحترم السيد محمد والزين.

بلنائبيبلس ديمحمديوبلزين:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

بلس ديبل9ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبألفاضل،

بلسادةيوبلس دبتيبلأزلبء،

بداية نرحب بك السيد رئيس الحكومة معنا وبيننا في هذا الفضاء 
الدستوري الذي افتقدك وافتقدناك فيه، بالدارجة توحشناك السيد 
رئيس الحكومة، طبعا كمعارضة ننتقدك وأحيانا تنكونو شوية قاسيين 
معاك، ولكن كيما كيقول املغربي »كندعي على ولدي وكنكره اللي كيقول 

آمين« وهذا عربون على املحبة اللي نكنوا لكم السيد رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة، هل رئيس الحكومة بحال باين املغاربة، وبمثابة أب 
املغاربة، فاش تيتقهرو كيبغيو يشوفوه وكيبغيو يتالقاو معاه، كيبغيو 
يشكيو عليه �سي شوية، كيبغيو يبكيو عليه، وأيضا كيبغيو يمسح ليهم 
دموعهم ويطمأنهم على مستقبل اوالدهم وكرامة العائالت ديالهم، هاد 
ال�سي عالش كنبغيو نشوفوك السيد رئيس الحكومة بشكل منتظم، 

وكنشكروك على الحضور ديالك معانا اليوم.

كما تعلمون السيد رئيس الحكومة املوقر، السيدة وزيرة املالية 
ال  العريض  عنوانه  املالية  قانون  مشروع  بعرض  مشكورة  تفضلت 
مع  تزامن  أيضا  الوزيرة  السيدة  عرض  يعاد،  والقديم  يذكر  جديد 
تقارير صادمة ملؤسسات وطنية مختصة من قبيل »HCP« املندوبية 
في عامها  ديالكم  الحكومة  املغرب مفادها  للتخطيط وبنك  السامية 
األول تدهورت فيها القدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة، 
%81 من األسر تدهور الوضع املعي�سي تكرففصو، %44 حسابهم بنكي 
صفر درهم، %44 من املغاربة إستنزفت مد راتها ولجأت إلى اإلقتراض، 
بمعنى هداك �سي اللي كانوا مخبيين لدواير الزمان تساال، والو تيتسلفو 
اللي  للتقرير  الصادم  العريض  العنوان  باش يعيشو، وهذا ما يفسر 
كيخلع واللي كيقطع القلب ديال 3,2 مليون مغربي تدهورت األوضاع 
وبالتالي  والفقر،  الهشاشة  بين  يتأرجحون  وصاروا  ديالهم  املعيشية 
ضيعنا 7 سنوات من املجهودات للقضاء على الفقر والهشاشة، وهي 
التنمية البشرية  العالمي ملؤشر  اللي أكدها كذلك التصنيف  األرقام 
جاءت فيها بالدنا وراء دول كتعيش حروب، صراعات، مشاكل سياسية 
بحال العراق ولبنان وليبيا وأوكرانيا. رقم مرعب ومزلزل السيد رئيس 
الحكومة، 3,2 مليون مغربي هي طبقة متوسطة فقدات التوازن ديالها 
املعي�سي وهذا أ طر ما يمكن أن يتعرض إليه بلد، الطبقة املتوسطة 
هي التوازن املجتمعي، هي عماد االستقرار السيا�سي والسلم االجتماعي، 
ما نرضاوش يتقال على بالدنا املغرب بلد غني يعيش فيه الفقراء، وما 
غاديش نقبلوها. وهنا بغيت ناقش معاك واحد النقطة إيال اسمحتي 



09085 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.152–03.ربيع ار ر.1444  )29.أكتوبر.2022( 

السيد رئيس الحكومة، وبغيتك تسمع ليا بعقلك وبقلبك قبل ودنيك، 
إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين تسببت فيها أساسا أسعار املحروقات 
أ رى  دول  بحال  إجراءات  باتخاذ  طالبناكم  عليها،  متفقين  هادي 
للمحافظة على قدرة املواطنين الشرائية، اقترحنا عليكم تخفيض رسم 
مواطن،  تضامني  كإجراء  الربح  وهامش  االستيراد،  االستهالك، رسم 
قلتو لينا ما يمكنش، هاديك الرسوم  اصها د ل للخزينة باش نصلحو 
التعليم والصحة، دابا نفكرو جميع نحطو إصالح التعليم والصحة 
اللي هو أسا�سي ما مختلفينش، في كفة، و3,2 د املليون شخص اللي 
أصبحوا في وضعية هشة وفقر دون احتساب املواطنين اللي كيعيشو 
أصال الهشاشة والفقر في كفة، ملن غاديين نعطيو األولوية باهلل عليكم؟ 
نحمي  غادي  الحكومة  رئيس  السيد  بالصتك  في  أنا  واضح  الجواب 
القدرة الشرائية ديال املواطنين، غادي نحمي الطبقة املتوسطة ديالي 
ألن هي صّمام األمان، ونأّجل ربما إصالح التعليم والصحة حتى ّدوز 
األزمة واحنا كمعارضة ربما كّنا سنساند هذا اال تيار، دبا ال إصالحش 
شفناه ال ديال التعليم وال ديال الصحة وال قدرنا نحافظو على القدرة 
باملقابل  بّراقة  متفائلة  واملؤشرات  األرقام  املواطنين،  ديال  الشرائية 
ال أثر ملموس على حياة املواطن، وهذا كيحيلنا على ملف الشغيلة 
في إطار الحوار االجتماعي، امليثاق امللتزم به نّص على تخصيص هذه 
الدورة مللفين أساسيين: الزيادة العامة في األجور وتخفيض الضريبة 
على الد ل، مزيان حسب التسريبات ألن ما عطيتو حتى �سي حاجة 
هم اللي قدمتو الحكومة هو 

ّ
رسمية ال جديد في الزيادة في األجور، الل

25 درهم كتخفيض على ضريبة الد ل، املضحك هنا نقابة مستقلة 
للتعليم العالي جابت 3 آالف درهم كزيادة، طبعا واحنا كنثمنو هاذ 
القرار ألنه التزام ديال الحكومة السابقة للوزير سعيد أمزازي هللا يذكر 
بخير وهاذ ال�سي راه مدون، مقابل 5 نقابات كبرى وبعد 6 شهور من 
املفاوضات كيجيبو 25 درهم بمعنى تمخض الجبل فولد فأرا، الخطير 
ودبا هاذ ال�سي ما كيضحكش حتى تخفيض الضريبة على الد ل جبتو 
ليه الدورة فهاذ املشروع ديال املالية ديال 2023، ورجعتو للضريبة 
ديال التضامن االجتماعي على 3 سنوات، حتى 3 آالف درهم ربما اللي 
 صصتو لألساتذة غادي تا ذو لهم منها، بمعنى من لحيتو لّقم ليه، 
اعطيه من هنا وحّيد ليه من لهيه، سّميتوها الضريبة على التضامن 
وهي في الواقع زيادة الضريبة على الد ل ملدة 3 سنوات، وطحتو فواحد 
التناقض صارخ في تصريحكم الحكومي في القانون املالي آش قلتو لينا؟ 
غادي نلغيو الضريبة على التضامن بهدف أنكم غادي تدّعمو القدرة 
الشرائية لألجراء واملوظفين! واليوم رجعتو ليها! دبا 2 حوايج إما بان 
ليكم ما كنعقلوش أو ربما بان ليكم بأنه فعال تحّسنت القدرة الشرائية 
للمواطنين، الحكومة اليوم زادت في سقف اإلعفاءات الضريبية بلغ 
38 مليار درهم بموجب القانون املالي املقبل، مقابل 32 مليون درهم في 
القانون الحالي، والواقع أنها أرقام  ّداعة وّسعتو الوعاء الضريبي وفرض 
الضرائب على املهن الحرة، املحامين، املهندسين، األطباء، البياطرة إلى 
آ ره من %10 إلى %20، مزيان إيال زدنا عليها الضرائب غير مباشرة عبر 

 un. tautogramme.c›est آليات أ رى فعن أي إعفاء تتحدثون؟ هنا
un.un.jeu.d›écriture بحال اللي كنا كنديرو شحال هاذي في الصغر، 
التزمتو في القانون املالي القادم ب %4 كمعدل نمو وهذا رقم نظري 
مبني على فرضيات هشة وغير ثابتة، معدل النمو هاذ السنة %1 منين 
غادي تجيبو %3 ؟ في ظرف الال يقين املناخي؟ في القانون املالي الحالي 
نّبهناكم والتسجيالت ما زال باقية، من بعد ما علنتو %3.2 كمعدل نمو، 
قلنا لكم إيوا زيدو حداها إيال صّبت الشتا! ما بغيتوش! وفعال راه قلنا 
لكم إيال ما صّبتش الشتا راه غادي يطير الرقم وتبقى ليكم الفاصلة، 
كذلك كان ها احنا وصلنا ليها، را احنا كنعيشو اليوم طار الرقم وفعال 
كنعيشو زمن الفاصلة، التضخم حسب إعالن السيدة الوزيرة حددثه 
في %6.3 اليوم، وهذا رقم غير صحيح ونقوليكم متناقض أيضا مع أرقام 
بنك املغرب واملندوبية السامية للتخطيط، وعدتم في القانون ديالكم 
املقبل باش غتنّزلوه %2، أنا هنا كنتساءل بأي معجزة، كيفاش غادي 
تّهبطوالتضخم من %6 هاذ ال�سي إيال اعتبرنا الرقم اللي عطيتوه صحيح 
ما�سي املتناقض اللي تيوصل ل 7 وأكثر ل %2، هو في الواقع بصراحة 
ممكن ولكن إيال هّبطتو من أسعار املحروقات، إيال  فضتو من أسعار 
باقي املواد، إيال دعمتو القدرة الشرائية بالزيادة العامة في األجور، وإيال 
ا تجيبو أدم سميت 

ّ
دّعمتو األسر املغربية املعوزة، من غير هاذ ال�سي ره و 

من القبر راه ما غاديش تحققو هاذ ال�سي  ارج هاذ الشروط، املغاربة 
كيتساءلو اليوم إذا اعتمدنا هذه الفرضية بتخفيض التضخم إلى 2%، 
معناه شنو هو باش نشرحوها للمغاربة يفهموها مزيان، املغربي اليوم 
اللي كيتقدا اللي كيتقداه اليوم بمائة درهم غادي يتقّضاه في 2023 بهاذ 
ال�سي ديال التخفيض %2 غيتقداه ب 30 درهم، نقدرو نواعدو املغاربة 
بهاذ ال�سي؟ هذا هو الحساب ديال حصر التضخم في %2، باش نكونو 
واضحين، الغريب أن مؤشر التضخم غادي كيرتفع حسب التقارير في 
الدول املتقدمة والنامية وفي املغرب غادي وكينزل! زعما مزيان غير هاذ 
الوعورية فعال بغينها تكون، يعني في العالم كل التضخم غادي يطلع 
الفرضية  في هذه  الوحيد  الثابت  نهّبطوه مزيان مزيان!  واحنا غادي 
السيد رئيس الحكومة، هي مغاربة العالم اللي قاربت العائدات ديالهم 
مليون دوالر، هو رقم غير مسبوق إلى نهاية السنة السيدة الوزيرة، إلى 
نهاية السنة األرقام غيعطينا مليون دوالر إلى نهاية السنة، هاذ ال�سي 
راه مضبوط وفي عز األزمة اللي كيعيشها العالم كيما كتقولو راه  صنا 
نوقفو عليه قلتها لك السيدة وزيرة املالية قلتو لك، دابا أنت كتقولو دبا 
األزمة على كل �سي الحرب على كل �سي وهاد املغاربة اللي عاشوا ووفروا 
منين جابوا الفلوس؟ منين جابوها عالش ألنهم عايشين في دول حافظت 
على القدرة الشرائية ديالهم، في حين أن حنا انهارت القدرة الشرائية 

للمواطنين ولينا مادين يدينا وحطينا وفعال وصلنا لرقم غير مسبوق.

نحييكم السيد رئيس الحكومة على رفع ميزانية التعليم والصحة، 
ولكن اللي كيخلعنا أن هذه االعتمادات اإلضافية لن تكون إال  ريطة 
فعلية لتمويل التراجعات، في ظل إلغاء مرجعية اإلصالح، أي القانون 
البرملان  القبة من  في هذه  عليها  املصادق  والرؤية االستراتيجية  إطار 
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وقبلها من أعلى سلطة في البالد، واليوم ا تاريتو باش تبذلوها بخارطة 
طريق اإلصالح، عن أي إصالح كنهضرو اليوم؟ االكتظاظ تضاعف 
ليس في العالم القروي بل في كبريات املدن، رجعنا لظاهرة األقسام 
املشتركة، سنة بيضاء في التعليم، ال مؤسسة جامعية جديدة كدبوني، 
ال مدرج جديد، ال قاعة تم تشييدها دون الحديث عن التالميذ اليوم 
ما قدروش  أوليائهم  دفاتر، ألن  بال  بقاوا  الساعة  لحدود  بقاوا  اللي 
يشريوا ليهم الدفاتر واحنا تقريبا راه  رجوا الدراري عطلة، األستاذ هو 
أب األمة كما ينظر إليه في واحد املجموعة من الدول، هو أساس نجاح 
اإلصالح تم إقصاء رجال ونساء التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي 
بدون أدنى اعتبار لظروفهم املعيشية وتضحياتهم الجسام في التربية 
بمستوى  واالرتقاء  األداء،  جودة  وبغينا  اإلصالح،  وبغينا  والتنشئة، 
املنظومة، كيفاش في ظل هذا الحيف وهاد الالمباالة بظروف نساء 
التعليم اللي هما في الواقع مناضلين وليسوا موظفين؟ باعتبار الظروف 

اللي كيشتغلوا فيها واإلكراهات اللي كيعرفوها.

تدبير  في  أوكرانيا فشل ذريع  العودة من  املفروض عليهم  الطلبة 
هذا امللف السيد السيد رئيس الحكومة، كيفاش غادي نحكموا على 
الفرنسية  باللغة  مباراة  ليهم  نظمت  ووزارة  ضعيف  بأنه  مستواهم 
عكس اللغة اللي كانوا كيقراوا بها في أوكرانيا؟ وهاد الطلبة دابا اوالدنا 
اليوم كيعانيوا من تبعات وصدمة الحرب ونزيدو نطيحو من كرامتهم 
بهاد التصريحات، غير ملي كنهضرو عليهم هاكا، كيفاش غادي نقنعو 
جامعات أجنبية أنها غادي تد لهم؟ والجامعات ديالنا رافضاهم هاد 
ال�سي  صنا نوقفو عليه، دابا هللا ير�سي عليك السيد رئيس الحكومة، 
راهم  وتبناه بشكل شخ�سي  امللف  الوالدين  ذ هذا  لك  يرحم  هللا 
ضحايا حرب تاهما، نا دوها من هاذ، راهم تكرفسوا،  ذ هذا امللف 

شخ�سي؛

غادي تفتحوا مباراة توظيف ديال 20 ألف من أطر األكاديميات، 
أناشدك هللا، السيد رئيس الحكومة، وهذا مطلب غادي تفرح به بزاف 
ديال املغاربة اليوم، بزاف ديال األسر، فتحوا الباب أمام كل الشباب 
املغربي الحامل لإلجازة باش يحذفوا ويحذفوا التسقيف ديال 30 سنة، 
راه وهللا العظيم ما عندو عالقة بالتجويد، دابا هاد ال�سي باش كيحاولوا 
كتابي  امتحان  كيدوز  واحد  دابا  ياك  صحيح،  ما�سي  راه  يقنعوك 
وشفوي، إيوا هذا هو معيار التميز والتفوق، عالش غنحبس ليه أنا في 
السن؟ اعطيه حقو يدوز ايال ما نجحش حيدتي الذنب ديالو حيدتي 

العار ديالو عليك؛

الفالحة أكيد سمعتو باحتجاجات العديد من الفالحين في زعير في 
الرماني في الجديدة وفي واحد املجموعة ديال املدن، الفالحا أصيبو 
 la.SCAM.la.SONACOS بالشلل، اليوم تقهروا، التعاونيات الفالحية
املازوط  درهم،   650 ب  والقمح  درهم،  ب430  الزريعة  لهم  كتبيع 
كيتقام في في الهكتار ب 500 درهم، هاد ال�سي ايال عندك تراكتور وما 
عندك si non راه كتوصل حتى ل 1200 درهم للهكتار، ايال جمعتي هاد 

ال�سي الفالح ما يمكن ليه يقلع اليوم غير هو حاط املاتيريال ديالو ب 
2500 درهم، طبعا هاد ال�سي، السيد رئيس الحكومة وانت كنتي وزير 
الفالحة بغيناك فعال تعطيه العناية الكاملة، دابا ثم كاين نقطة أ رى 
ديال la.MAMDA التعاضدية الفالحية للتأمين، دابا هاد التعاضدية 
يجب إعادة النظر فيها، الفالحا دابا كيمشيو كيأمنو، فاش كيأمنوا 
كيجيوا كيبغيوا إيال كانت �سي حاجة للي  صهم يتعوضوا فيها، آش 
كيقولوا لهم؟ كيقولوا لهم انتم ما�سي une.commune.sinistré، ايوا 
اشنا هي commune.sinistré 80% sinistré كتجي لun.plateau واحد 
l›évasion اللي سبقت فيها الشتا وكنحاولوا نعبروا ديك %10 أو 20% 
عندهم  راهم  الفالحا  الحكومة  رئيس  السيد  وذلك   80% ديك  على 
عاطفة  اصة لك، كيشوفوا ليك أنك كتمد لهم اليد في هاد الوقت 

ديال الجفاف، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا، الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في مدا لتين، 
األولى للنائب السيد جمال ديواني في حدود 6 دقائق والنائب السيد منير 

شنتير في حدود 5 د 25، تفضل السيد ديواني، السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديجماليديأبني:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م.

بلس ديلئيسيبملجلسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلأزلبءيبملحترمين،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمين،

بداية أتقدم بأحر التعازي ألسر الفقيد السيد النائب عبد الرحمان 
 يير وأسرته الكبيرة في حزب االستقالل سائلين العلي القدير أن يتغمد 
أتقدم  إليه راجعون. كما  إونا هلل وإنا  العزيز بواسع رحمته،  الفقيد 
بعظيم الشكر للحكومة، ولرئيس الحكومة على املجهودات املبذولة، 
 .2023 الحالية  املالية  السنة  برسم  املالية،  قانون  مشروع  إلعداد 
وضعية  نتيجة  صعبة،  ظرفية  ظل  في  القانون،  هذا  مشروع  ويأتي 
عاملية مضطربة، مطبوعة بالتقلبات املنا ية، التي أ ذ فيها الجفاف، 
بعدا بنيويا في بالدنا، ومطبوعة أيضا بسنة فالحية جافة، أثرت سلبا 
على االقتصاد الوطني، والحياة اليومية للمواطنين، ومطبوعة أيضا 

باستمرار تداعيات جائحة كورونا، بأبعادها االقتصادية واالجتماعية.

إن هذه الظرفية الصعبة، تفرض على بالدنا، التغلب على عدد 
من التحديات ما زال االقتصاد الوطني يواجهها، من أجل استرجاع 
بلورة ميثاق اإلنعاش  التنافسية، وذلك عبر  عافيته، وتعزيز قدراته 
االقتصادي واالجتماعي، الذي دعا إليه جاللة امللك نصره هللا، وإنجاز 
امليثاق الوطني من أجل التنمية، الذي جعل منه النموذج التنموي، 



09087 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.152–03.ربيع ار ر.1444  )29.أكتوبر.2022( 

محددا أساسيا يضمن تسريع اإلقالع االقتصادي، وتوطيد املشروع 
التالية،  األساسية  التحديات  مواجهة  من  يمكن  بما  املجتمعي، 
ومواصلة اإلصالحات واألوراش االستراتيجية، واملخططات القطاعية، 
واملائية،  والطاقية،  الغذائية،  املواد  في  االستراتيجي  األمن  ضمان 
والصحية، في أفق تعزيز السيادة االقتصادية، إعادة النظر في اتفاقية 
التبادل الحر، ملا فيه أو ملا فيها مصلحة االقتصاد الوطني، وحماية 
املنتوج املحلي وتثمينه، تحويل األزمة االقتصادية الراهنة، إلى فرص 
وآفاق حقيقية، لتوطيد دعائم اقتصاد قوي، مندمج في سلسلة القيم 
العاملية، ورافعة لإلنتاج املحلي، وتشجيع التنافسية واالبتكار، بالنسبة 
للمقاولة املغربية، التي مازالت تحتاج إلى مزيد من الدعم واملواكبة، 
والولوج امليسر للتمويل. التحديات املرتبط كذلك بمواجهة متطلبات 
املوسم الفالحي، في ظل الوضعية الصعبة التي يعرفها الفالح، أمام 
تداعيات موسم فالحي مطبوع بالجفاف، في الوقت الذي تتطلع فيه 
بالدنا تحقيق اإلكتفاء الذاتي الغذائي، وضمان السيادة الغذائية، التي 
ترتكز على فالحة ذات قيمة مضافة دامجة، وقادرة على التكيف مع 

التغيرات املنا ية.

في  تتمثل  بأولويات  املالي  القانون  مشروع  جاء  السياق  هذا  وفي 
نظرنا، في ترسيخ ركائز الدولة االجتماعية، في إنعاش االقتصاد الوطني 
املائية،  من  الل دعم االستثمار، في مواجهة إشكالية تدبير املوارد 
واستعادة الهوامش املالية، من أجل ضمان استدامة اإلصالحات. فإلى 
أي مدى تستجيب هذه األولويات، للتحديات التي فرضتها متطلبات 
املرحلة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية؟ إن قانون املالية يستمد 
مرجعيته من التوجهات امللكية السامية، ونستحضر هنا تلك األولويات 
الوطني  املخطط  وتفعيل  الوطني،  التضامن  آليات  تعزيز  في  املتمثلة 
الجديد للماء، الذي كان موضوع الخطاب امللكي السامي لجاللته منذ 

أيام،  الل افتتاح الدورة البرملانية الحالية.

ال نختلف في كون الحكومة اليوم، مطالبة أكثر من أي وقت م�سى، 
الشروب،  للماء  الوطني  البرنامج  تنزيل  في  املسجل  التأ ر  بتدارك 
وفقا  السامية،  امللكية  للتوجهات  وفقا   ،2027-2020 السقي  ومياه 
للمخطط الجديد للماء، والذي حدد الرهانات الكبرى في التسريع من 
إنجاز املخططات، واملشاريع املهيكلة التي تم إطالقها، واملرور للسرعة 
بهدف  والصغرى،  الكبرى  السدود  إنجاز  تسريع  أجل  من  القصوى، 
تحقيق األمن املائي والغذائي لبالدنا، وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية 
مياه البحر، بمختلف املجاالت الترابية للمملكة، وإنجاز مشروع الربط 
بين األحواض املائية، وحماية املوارد املائية الجوفية، ومعالجة املياه 
العادمة، وإعادة استخدامها، وتدبير مندمج للفرشة املائية، والوصول 
إلى التدبير العقالني للمياه الجوفية، ومعالجة مشكلة السرقة واربار 
بأهمية  التحسيس  من  الل  الطلب  أ يرا  وتدبير  القانونية،  الغير 
الحفاظ على املياه، واالقتصاد في استهالكها، وهو ما يستوجب ترجمته 

من  الل قانون املالية لسنة 2023.

ومن زاوية أ رى، إلى أي حد حرص مشروع القانون املالي؟ باعتباره 
تنزيل  على  والقطاعية،  العمومية  السياسات  لتدبير  سنوية  أداة 
توجهات النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ مضامين وتوجهات البرنامج 
وانتظاراتهم  املواطنين،  حاجيات  املشروع  هذا  يلبي  هل  الحكومي؟ 
وتطلعاتهم في العيش الكريم؟ ما هي اإلجراءات التي جاء بها هذا املشروع 
إلعطاء البعد االقتصادي مدلوله الحقيقي في ظل التحديات الدا لية 
والسياقات الدولية؟ إن الجواب عن هذه األسئلة وغيرها، ال يرتبط 
فقط بالتوجهات العامة الطموحة التي جاء بها هذا املشروع، وال باألرقام 
التي تدعو للتفاؤل، سواء على مستوى معدل النمو املتوقع في %4، وال في 
نسبة التضخم املتوقعة في %2، وال في نسبة العجز املتوقعة أن ال تتجاوز 
%4.5، وال في حجم املدا يل املتوقعة بزيادة %16، وال في االعتمادات 
املخصصة مليزانية االستثمار، التي وصلت إلى 300 مليار درهم، والتي 
تظل جد مهمة في السياق الدولي والوطني الذي نعيشه اليوم، ولكن 
الجواب مرتبط أيضا باإلصالحات الهيكلية املوازية، والتدابير املواكبة 
الكفيلة بتحقيق هذه األهداف املسطرة ملواجهة التحديات املطروحة، 
مما  الجبائي،  باإلصالح  املتعلق  اإلطار  قانون  تفعيل  أساسا  فيها  بما 

يضمن تحقيق العدالة الجبائية واستقرار..

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد منير شنتير، السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديمنيريشنكير:

وش9في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل9ح م،ي بل9حمني هللاي بسمي
بمل9سلين.

بلس ديبل9ئيس،

اجتماعي،  توازن  بتحقيق  رهين  االقتصادي،  التوازن  تحقيق  إن 
وإعطائه مدلوله الحقيقي في هذه امليزانية السنوية، ما دام مشروع 
القانون املالي، أداة للتدبير، بما يحمله من توجهات عامة، وأولويات، 
لتدبير  أداة  وتوازنات،  وتوقعات،  وفرضيات،  وأرقام،  وا تيارات، 
السياسات العمومية والقطاعية، ومدى آثارها اإليجابية على املواطن، 
من حيث تحسين قدرته الشرائية، وضمان حقه الدستوري في مقومات 
العيش الكريم، وتمكينه من الولوج املسير للسكن الالئق، والتطبيب، 
والعالج، والتعليم النافع، والشغل الناتج، واملاء الشروب، والعيش في 
بيئة سليمة، والتنمية املستدامة، وغيرها من مقومات الحياة الكريمة، 
بما يقت�سي ذلك من مأسسة العدالة االجتماعية، باعتبارها الركيزة 
امللك،  جاللة  إليها  دعا  التي  االجتماعية،  الدولة  لترسيخ  األساسية 
وجعلت من الحكومة إحدى أولوياتها، وذلك من  الل دعم الشرائح 
االجتماعية الهشة، والفقيرة، واملستضعفة، توسيع الطبقة الوسطى، 
عبر توفير الظروف املناسبة، والشروط املالئمة النبثاق طبقة وسطى 

جديدة في العالم القروي، كما أرادها صاحب الجاللة.
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في  بذلك  الحكومة  التزمت  اجتماعية جديدة، كما  دولة  بناء  إن 
برنامج عملها، في إطار هذا املشروع، يمر حتما عبر تعزيز آليات التضامن 
الوطني، كما أكد على ذلك جاللة امللك، في أفق بناء مجتمع متضامن، 
بعدما أبانت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة، في إطار أهميتها في مواجهة 
الصعوبات، واإلكراهات، والتحديات، التي فرضتها تداعيات جائحة 
كورونا، بأبعادها الصحية واالقتصادية واالجتماعية، ومخلفات سنة 
فالحية مطبوعة بالجفاف، وآثارها املباشر وغير املباشرة على االقتصادي 
الذين  القروي،  العالم  وساكنة  للفالحين،  اليومية  والحياة  الوطني، 
يعولون على املدا يل الفالحية كمصدر وحيد للعيش، وكذا من  الل 
التدابير املواكبة، التي تستهدف التخفيف من حدة االرتفاع في أسعار 
املواد األساسية، نتيجة تداعيات الظروف االقتصادية الدولية، بما 

يضمن تحقيق التوازن االجتماعي املنشود.

إن مشروع القانون املالي، يشكل اإلطار التشريعي الكفيل بترجمة 
هذه التوجيهات امللكية، وتنزيلها على أرض الواقع، من  الل اعتماد 
مجموعة من اإلجراءات القانونية والتنظيمية، التي من شأنها تعزيز 
آليات التضامن الوطني، وهنا ننوه باإلجراءات التي جاءت بها الحكومة، 
من  الل مشروع القانون املالي، في إطار تنزيل ورش الحماية االجتماعية، 
بما فيها أساسا قطاع الصحة، من أجل مواصلة تنزيل الورش امللكي 
إصالح  من  ذلك  يقت�سي  بما  االجتماعية،  الحماية  بتعميم  املتعلق 
شامل للمنظومة الوطنية الصحية، انطالقا من قانون اإلطار املتعلق 
بالحماية االجتماعية، الذي الزال قيد الدرس بمجلس املستشارين، بما 
يقت�سي ذلك من تسريع وتفعيل للسجل االجتماعي املوحد، باعتباره 
املد ل األسا�سي لتعميم التغطية الصحية األساسية، بما يقت�سي ذلك 
من توسيع لقاعدة املنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل جميع الفئات 
املعنية مع الحرص على مواصلة إصالحها، بما يقت�سي ذلك من تعميم 
االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، بعدما فقد العديد من 
العمال مناصبهم نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وبما يقت�سي ذلك 
األشخاص  منه  يستفيد  الذي  الكرامة،  مد ول  بإحداث  التعجيل 
الذين تبلغ أعمارهم 65 فما فوق، ويعيشون في وضعية هشة، ابتداء 
من 400 درهم  الل هذه السنة، ليصل هذا املبلغ 1000 درهم في متم 

.2026

كما يتجلى هذا البعد االجتماعي في مشروع القانون املالي، من  الل 
الرفع من االعتمادات املخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي، 
من أجل تنزيل  ارطة الطريق املدرسية 2022-2026، وفي إطار إصالح 
منظومة التعليم، بهدف تحسين جودة التعليم، والتقليص من ظاهرة 
التعليمية،  املؤسسات  تأهيل  األولي،  التعليم  تعميم  املدر�سي،  الهدر 
تعزيز املوارد البشرية وتأهيلها وتأطيرها. وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع 
الجامعي،  العرض  توسيع  أجل  من  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
والرفع من جودته، تعزيز البحث العلمي وتثمينه في أفق تعزيز الرأس 
املال البشري وتقويته، باعتباره محددا أساسيا لنجاح النموذج التنموي 

الجديد. ومن هنا البد من التنويه باالتفاق الذي وقعته الحكومة، مع 
نقابة التعليم العالي، بهدف الرفع من أجور األساتذة الباحثين.

السكنية،  السياسة  بخصوص  املشروع،  به  جاء  ما  نثمن  كما 
من  الل إعادة النظر في السياسة املعتمدة القائمة على التحفيزات 
العقاريين،  املنعشين  لفائدة  العمومي،  العقار  وتوفير  الضريبية، 
نحو السياسة مبنية على املساعدات املالية املباشرة املوجهة لألسر 
املستهدفة، ومن أجل ضمان الولوج امليسر للسكن الالئق، بالنسبة 
للفئات املعنية. وتبقى معضلة البطالة، إشكالية حقيقية تتصدى لها 
الحكومة، من  الل العديد من اإلجراءات والتدابير، سواء تعلق األمر 

بمناصب الشغل املحدثة بموجب هذا القانون..

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب، انتهى التوقيت السيد 
السيد  املحترم  النائب  واالشتراكية،  التقدم  لفريق  الكلمة  النائب، 

الرئيس �سي رشيد حموني.

بلنائبيبلس ديلش ديحمأنييلئيسيف9يقيبلكقدميوبالشتربت ة:

شك9بيبلس ديبل9ئيس،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأبب،

بلسالميعل كم،

السيد رئيس الحكومة، في الحقيقة املدا لة ديالنا محتار كيفاش 
نبداها، ألن عادة قانون املالية كيتناقش في لجنة املالية، هادي مناقشة 
عامة في لجنة املالية، ولكن بغيت بنفس الروح اللي توافقوا على هاد 
املوضوع، ما فيها باس، ألن داك �سي اللي قدماتو السيدة وزيرة املالية، 
وليتو عاودتوه مزيان باش نحفظو دوك األرقام مزيان. بنفس الروح اللي 
توافق عليها املجلس، والسيد رئيس الحكومة على هاد املوضوع، الذي 
ال يستوفي الشروط الدستورية، وفي النظام الدا لي، ما عندوش 30 
يوم. بغيناك بنفس الروح نمشيوا في إطار التوافق، وكل شهر نقترحوا 

كأغلبية ومعارضة واحد املوضوع، ويتناقش دا ل هاد الجلسة.

السيد رئيس الحكومة، كذلك بغيت نم�سي بنفس املنهجية اللي 
بديتوا، هضرتوا على اإلنجاز ديال 2022، وعلى امليزانية ديال 2023، 
لكن قبل باملوقع ديالنا املعارضة البناءة والديمقراطية التقدمية، ما 
يمكناش نغفلوا أن اليوم التقلبات الدولية اللي هي حادة جدا، وأن 
التشكيل  في  اللي هو صعيب  الظرف  ديالكم جات فواحد  الحكومة 
ديالها. وأمام حالة غير مسبوقة من الاليقين، وأمام مخاض عسير ينبأ 
يمكن  وذلك ال  وتوازنات جيو سياسية جديدة،  عالم جديد،  بقرب 
أن يكون من دون تأثير، على األوضاع في بالدنا اقتصاديا واجتماعيا 
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وسياسيا، ولهذا نريدكم إبداع الحلول عوض إبداء املبررات. كذلك 
السيد الرئيس الحكومة، ال يمكن إنكار الحكومة اتخذت هنا وهناك، 
إجراءات لدعم السياحة، أرباب النقل، شرعت في النهوض بأوضاع 
مهنيي الصحة والتعليم، كما بذلتم مجهودا في دعم املقاصة، وقدمتم 

بعض الدعم للفالحين في موسم كارثي.

املواطنين  إدماج  في  سائرة  الحكومة  نسجل  الوقت،  نفس  وفي 
الوقت،  نفس  في  لكن  االجتماعية،  الحماية  أنظمة  في  واملواطنات 
ومن موقعي كنائب برملاني، وكرئيس فريق حزب التقدم االشتراكية، 
البد اليوم من الواجب ديالنا، ومن املفروض واملسؤوليات ديالنا أننا 
الحكومة،  السيد رئيس  اليوم  برا.  املواطنين  نبلغوكم أشنو كيقولوا 
بالدارجة،  جملة  في  لك  ولخصها  واد،  في  واملواطن  واد  في  الحكومة 
املواطن كيقول لك تقهرنا من الغالء، ويمكن لكم تديرو استطالعات 
الرأي، احنا نعترف بهاد املجهودات، ولكن غير كافية، أو ال هناك  لل، 
هداك املجهود اللي تدار ما عندوش أثر على املواطن مباشر، ما حسش 
به. والسياسات العمومية وجات في الكلمة ديالكم، أنا سجلتها اإلرتقاء 
بمستوى عيش املغاربة، هو البوصلة الحقيقية لتد الت الحكومة في 
صلب السياسات العمومية، هو يكون عندها آثار. هذا جا في التد ل 
ديالكم السيد رئيس الحكومة، هاد البوصلة باش كتشوفوا ما�سي هي 
الحكومة  اليوم  الغال،  قهروا  املواطن  اليوم  املواطن،  كيشوف  باش 
سمحات فيه في دعم القدرة الشرائية، هاد اإلجراءات اللي درتوا ما 

كافياش، وما كانش عندها آثار، ربما كان ربما إبداع حلول أ رى.

اليوم السيد رئيس الحكومة، مسؤولية كمنتخب ديال املواطنات 
اليوم  املتوسطة،  الطبقة  أجهدتم على  أنكم  لكم  نقول  واملواطنين، 
اللي  طبقة  أكبر  وهي  الحكومة،  رئيس  السيد  جبتوا  اللي  اإلجراءات 
كتخلص الضرائب، اليوم هداك اإلجراء اللي درتوا، غادي يتزاد لهم ما 
بين 25 درهم و187 درهم، بطبيعة الحال زدتوا لألطباء 4000 درهم 
نثمنه، ولكن شحال من طبيب كاين؟ زدتوا األساتذة الجامعيين 3000 
درهم، شحال من أستاذ كاين؟ ولكن األغلبية ديال الناس املاليين، 
يتواجدون دا ل الطبقة املتوسطة، اللي اليوم زدتوها ما بين 25 درهم 

و187 درهم، دياالش؟

السيد رئيس الحكومة، بطبيعة الحال كذلك ورش ديال الحماية 
االجتماعية، الحماية االجتماعية اليوم وال التغطية الصحية، يعني ما�سي 
أن واحد االسم ديال واحد املواطن يكون في واحد النظام معلوماتي، 
ونوصلوا ل 22 مليون، صافي وها احنا وصلنا لتعميم التغطية الصحية، 
وتشد ديك 22 مليون، وتقول السيد وزير الصحة هاك داويها، فينا هما 
املستشفيات؟ شحال باش كيتبني مستشفى؟ عندي في إقليم بوملان 
من 2017 إلى حدود اليوم، 2017 دوزنا في امليزانية، 6 سنوات مازال ما 
 رجش ألرض الوجود، إكراهات ديال العقار وإكراهات أ رى. كيفاش 
في عمر ديال الحكومة، غادي نبنيوا هاد املستشفيات كلها؟ فينا هما 
املستشفيات؟ فينا هما الجامعات؟ 40 جامعة اللي كانت في الحكومة 

السابقة، وتدارت فيها اتفاقيات والتزامات مالية. اليوم السيد وزير 
التربية والتعليم العالي، قال بأن غادي يتراجع، واش فخباركم بعدا هاد 
�سي السيد رئيس الحكومة وال ما في  باركومش؟ وإيال كان في  باربكم 
واملواطنين،  املواطنات  ديال  والثقة  الدولة  ديال  هي مصداقية  فينا 
بغا يحيد الجامعات، فينا هي تعميم املنح؟ ما يمكنش واحد جاي من 
السيد  واحد  بحال  بحالو  وكيقرا  املدينة،  واحد  في  القروي،  العالم 
ساكن في نفس املدينة فين كاينة الجامعة، وغادي نتظروا منو يعطينا 
نفس النتيجة.  صنا عدالة مجالية واجتماعية، وكذلك السيد رئيس 
تعيق  التي  املشاكل  حل  أجل  من  مجهود  تبذلوا  الحكومة،  صكم 

االستثمارات العمومية.

اليوم  احنا  االستثمارات،  ديال  مليار   245 هاديك  اليوم  كذلك 
صدقية األرقام كنقارنوها بالوفاء ديال اإلنجاز في التيران راه عندي هنا 
واحد la.liste اللي في مشروع قانون املالية 22 ما كاين منو والو، غير في 
األوراق، اللي سمع 245 مليار ديال االستثمارات، و صنا األوراش تكون 
مفتوحة، بطبيعة الحال كاينة إكراهات، واليوم ما نبقاوش نتبجحوا 
نقولوا طلعنا 300 مليار. اليوم 5500 ديال قطاع الصحة اللي عطيتوا، 
عطيني واش ديك 4500 التحقوا األطباء؟ ما التحقوش، الوزارة كتفتح 
poste 400 كيجيوها 80، ما غاديش تحل املشكل أنا غنرفعوا في العدد، 
في  كنرفع  أنني  ديال  مشكل  يحل  غاديش  ما  األطباء؟  هاد  هما  فينا 
امليزانيات، عطيني ما عطيتنيش مستوى اإلنجاز قطاع بقطاع، شحال 
تنجز من ديك 245 مليار، شحال النسبة، ما�سي ب%70 و%30 عطيها 
لي بكل قطاع واملشاريع اللي كانت مبرمجة، هذا فاإلقليم فاين تنجز هذا 
ما تنجزشن هذا تنجز، باش يعرف حتى املواطن بأن داك األرقام اللي 

كتعطى راه ما منفو اش، وراه عندها واحد يعني واحد الصدى.

كذلك بالنسبة للحكامة، اليوم في قانون املالية، ا تزلتوا الحكامة 
السيد رئيس الحكومة، في إصالح الجهوية والرقمنة واملساطر اإلدارية 
فقط هادي هي الحكامة، مع األسف السيد رئيس الحكومة، الحكامة 
العمومية  للسياسات  العام  الشأن  تدبير  هو  املتقدمة،  الدول  عند 
ويكون عندها أثر على املواطن واملواطنات هادي هي الحكامة الحقيقية، 
الحكامة الحقيقية السيد رئيس الحكومة هو محاربة الفساد، محاربة 
رئيس  السيد  ديالكم  الكلمة  في  جاش  ما  االحتكار،  محاربة  الريع، 

الحكومة ألن هادي هي الحكامة الحقيقية.

 des بالنسبة املعدل ديال نموهم ما عرفتش واش املغاربة ولينا
génies، في االتحاد األوروبي كتقولو دول األورو هي الشريك األسا�سي 
املغرب هي دايرة 0.5 معدل النمو على املستوى العالمي وهاد ال�سي 
في الوثائق ديالكم 2.7 وسبحان هللا حنا 4 كي درتو لها بغيت غير �سي 
شرح كيفاش درنا لها، ألن راه التجربة عندها وا ا أنا ما�سي اقتصادي 
ففي 2022 االتحاد األوروبي اعطى 3 فاصلة ما بقيتش عاقل زكلها ب 
0.2، احنا جبتو 3.2 رجعنا ل 0.7  ص هاد األرقام تكون واقعية. اليوم 
الحرارة اللي كنعيشوها اليوم احنا نطلبو من ربي يعطينا الشتا ولكن 
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هناك بوادر أن كاين مشكل وعاود نفس الخطأ اللي نبها لو في امليزانية 
السابقة 70 مليون قنطار هاد اليوم احنا راه في الشهر 10 شفت حتى 
واحد ما حرث، منين غتجيبو هاد 70 مليون هاد الفرضيات اللي كتنفخو 
فيها الش هضرو مع املغاربة بصراحة احنا واعيين باألزمة، باش املغاربة 
ما يوصلوش يبقاو يتمناو �سي حاجة اللي هي مستحيلة ال على الحكومة 

ولو هنا اللي كتكون األزمة الثقة في السياسة وفي السياسيين.

السيد رئيس الحكومة، كذلك وعدتو األشخاص في وضعية إعاقة 
درتو 500 مليون درهم شحال كتشكل %5 من الساكنة، يعني مليون 
و800 واحد في حالة إعاقة لنفرض غير %50 هي 900 ألف اللي غتحتاج 
دعم الدولة من هاد الناس اللي في وضعية إعاقة، يعني ملي كنقسم 
500 مليون كنقسمها على 900 ألف كتعطيني 550 درهم في السنة منين 
كنقسمها على األيام كتعطيني درهم و20 فرنك بدون تعليق هل هذه 
هي الدولة االجتماعية التي تؤمنون بها السيد رئيس الحكومة، درهم 
و20 فرنك اللي كتجيه، ولكن ملي كيسمع 500 مليون درهم كيقولو 
بأن الحكومة بذلت مجهود ولهذا الدولة االجتماعية ليس كشعار بل هي 

ممارسة، وشكرا.

بلس ديبل9ئيس:

الديمقراطي  الدستوري  للفريق  الكلمة  الرئيس،  السيد  شكرا 
االجتماعي، السيد الرئيس املحترم، ال�سي شاوي بلعسال.

بلدسكأليي بلف9يقي لئيسي بلعسالي شاويي بلس دي بلنائبي
بلديمق9بطييبالجكماعي:

وش9في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل9ح م،ي بل9حمني هللاي بسمي
بمل9سلين.

بلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

الدستوري  الفريق  باسم  الجلسة  هذه  في  أتد ل  أن  يشرفني 
الديمقراطي االجتماعي ملناقشة السؤال املحوري املوجه للسيد رئيس 
املفصل  الجوابي  عرضه  بتقديم  مشكورا  تفضل  والذي  الحكومة، 
افتتاح  بعد  املوسمي  السيا�سي  الد ول  بحضوره  مكرسا  والشامل 
صاحب الجاللة للدورة األولى من السنة التشريعية الثانية وبعد ما 
استراتيجيين  فيه على موضوعين  ركز  بخطاب سامي  طوقنا جاللته 
كما  االستثمار،  مجال  في  نوعية  نقلة  وتحقيق  املاء  إشكالية  وهما 
يأتي الد ول السيا�سي لهذه السنة في سلسلة من األحداث والوقائع 
املتصلة واملؤثرة على مجرى الحياة اليومية للمجتمعات واملؤسسات 
واألسر واألفراد، من تداعيات أزمة كوفيد 19 وتبعاتها وآثارها الصحية 

من  الدولي  املناخ  يعرفه  وما  والنفسية،  واالقتصادية  واالجتماعية 
تقلبات واضطرابات تنذر بغياب عوامل االستقرار ووضوح الرؤية على 
املدى القصير واملتوسط والبعيد، وما ترتب عن هذا الوضع الدولي 
املضطرب املهدد لالستقرار االقتصادي واملعي�سي من آثار وا تالالت 
على سالسل اإلنتاج والتوريد وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار املواد 
األولية والغذائية، والطاقية، التي أثقلت كاهل األسر واألفراد بشكل 
مباشر ويومين وملموس لدى الجميع. ومما فاقم هذه األوضاع في بلدنا، 
السدود،  حقينة  وترجح  انتظامها  وعدم  املطرية،  التساقطات  شح 
ومصادر املياه السطحية، مما أدى إلى تراجع القيمة املضافة الفالحية، 
واملحاصيل الزراعية، وارتفاع تكاليف تربية املوا�سي، والنقل الفالحي 
بسبب ارتفاع أسعار املحروقات، وانعكاس أثر كل هذه العوامل على 

املستهلكين.

وأمام هذا الوضع توجد الحكومة بقطاعاتها املختلفة، في مواجهة 
تدبير هذه األزمة املركبة، حكومة مطوقة بالتزامات، مضمنة في برنامجها 
الذي صادقنا عليه منذ سنة، حكومة مطالبة بمواصلة تفعيل وتنزيل 
مع  بها  امللتزم  واإلصالحات  والقطاعية،  االستراتيجية،  املخططات 
الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين. وقد عكست األرقام واملؤشرات، 
التي تضمنها مشروع القانون املالي لسنة 23، هذا املجهود املبذول  الل 
السنة األولى من الوالية الحكومية، إال أنه مجهود صامت غير مروج له 
إعالميا، من طرف مسؤولي القطاعات الفاعلة، مما  لف فراغا في 

الساحة اإلعالمية، تستغلها بعض املنابر لترويج الشائعات املغرضة.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

الجاهزية  من  جيدة،  حالة  في  يوجد  بلدنا  أن  على  هللا  نحمد 
واالستعداد الفعلي، واليقظة املؤسساتية، لتحمل الضغوط املفاجئة، 
صاحب  يقودها  التي  واالستراتيجيات،  املبادرات  وفرته  ما  بفضل 
الجاللة بكل حكمة، وبعد نظر، وضعت بالدنا على السكة الصحيحة 

والسليمة، من بنايات، وتجهيزات وإصالحات، واستراتيجيات قطاعية.

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

استهالكية  بدينامية  سا نا،  صيفا  عشنا  األزمة،  هذه  أوج  في 
جد مرتفعة، وحركة سياحية دا لية غطت جميع شواطئنا ومدننا 
الساحلية، عززتها أفواج الجالية املغربية املقيمة بالخارج، واإلقبال 
وسائل  وعلى  واملقاهي،  واملطاعم،  واإليواء،  االستهالك،  على  املكثف 
والخدمات  التجارة  قطاع  أنعشت  الدينامية  هذه  املختلفة،  النقل 
الذي  بالدور  ننوه  فريقنا  في  فإننا  املناسبة  وبهذه  قياسية.  بصورة 
لعبته الجالية املغربية، بتحويالتها املالية املتصاعدة، التي فاقت 70 
مليار درهم،  الل 8 أشهر األولى من سنة 22، وباستهالكها الصيفي 
ودعمها ألسرها، مما ساهم في ضبط امليزان التجاري، والتقليص من 
العجز، وتوفير العملة الصعبة  الل هذه السنة. ومن أجل استدامة 
استثمارية،  حوافز  تقديم  يجب  الثمين،  الوطني  املكون  هذا  وتنمية 
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وتسهيالت، ومعامالت  اصة لفائدة أفراد جاليتنا، لتوظيف مد راتهم 
وتحويالتهم، في مشاريع مبرمجة بمواكبة من األبناك، التي تستفيد من 

هذه التحويالت منذ عقود.

إن تباث الفرضيات التي تأسس عليها مشروع القانون املالي سنة 
االجتماعي،  ورصيدنا  االقتصادي،  نموذجنا  في  الثقة  عن  تعبر   ،23
وتفاءلنا اإليجابي، الذي يجب تعزيزه بالتسريع في تنزيل مضامين ميثاق 
االستثمار الجديد، وتفعيل دور الصندوق محمد السادس لالستثمار، 
املقاوالت،  من  جديد  جيل  و لق  االقتصادية،  الكفاءات  لتجديد 
والنخب الناشئة، إذ نعتبر هذا امليثاق بمثابة محرك جديد للدينامية 
التنموية للسنوات القدامة، وإطارا داعما لتحقيق العدالة االقتصادية 

واملجالية.

تعبئة  عملية  تمت  إن  السريع،  للتحقيق  القابلة  األهداف  إن 
حاملي  ملفات  تدبير  في حسن  الفعلي  وانخراطها  التنفيذية،  األجهزة 
والتزاماتهم  أجنداتهم  مع  امليسر،  التعاطي  بأسلوب  والرقي  املشاريع، 
املالية، وبرمجتهم الزمنية، دون تعقيدات وال ممارسات مخلة بالنزاهة 
والحياد، ومن األوراش الحاضرة بقوة في مشروع القانون املالي لسنة 
23، ما يتعلق باإلصالح الجبائي، وتنزيل بعض مقتضياته ضمن التدابير 

املقترحة في هذا املشروع.

يساهم  كمقترح،  الجلسة  هذه  في  طرحه  فريقنا  في  يهمنا  ما  إن 

منظومتنا  في  األسرة  اعتماد مكون  الجبائية، هو  العدالة  تحقيق  في 

أعماق  في  متجدرة  املغربية،  األسرة  لكون  اعتبارا  وذلك  الضريبية، 

الدستوري  نظامنا  في  بقوة  وحاضرة  األساسية،  وبنيته  املجتمع 

والقانوني، وحاضرة في واقعنا االقتصادي والتدبير املعي�سي اليومي إال 

أنها غائبة كليا في منظومتنا الضريبية، وندعو في فريقنا بهذه املناسبة 

مكوناتها  إ ضاع  من  بدال  للتضريب  كوحدة  األسرة  مفهوم  اعتماد 

لشتى أنواع التضريب املتقاطع واملزدوج رغم أنهم يعيشون في مسكن 

واحد يتحملون األعباء املعيشية وتمدرس األطفال، واالستشفاء وقد 

يتحملون أعباء األصول والفروع وذوي اإلعاقات واملحتاجين بصفتهم 

أسرة واحدة.

والعباد  البالد  يرحم  أن  الكريم  املولى  ندعو  مدا لتي  وفي  تام 

بتساقطات مطرية نافعة تعيد الحياة توازنها، وللينابيع مياهها ولألرض 

نباتها و ضرتها وللنفوس انشراحها لنسعد بد ول فالحي مثمر وواعد 

بحول هللا ومشيئته وما ذلك على هللا بعزيز، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمجموعة النيابية، السيد الرئيس، 

السيد النائب املحترم، �سي عبد هللا بووانو.

بلن اب ةي بملجمأعةي لئيسي بأوبنأي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلكنم ة:

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م،يوبلصالةيبلسالميعلىيمأالنايلسألي
هللايوعلىيوصحبه.

بلس ديبل9ئيس،

بلس دبتيبلسادةيبلأزلبء،

بلس ديبلسادةيبلنأبب،

أوال نحن سعداء بهاد اللقاء السيد الرئيس، وكنتمنى كل شهر يكون 
كيما تفضلوا اإل وان، أنا غنبدا السيد الرئيس باألمر اللي بديتي به هو 
التوجيهات ديال جاللة امللك، حيث قلتم تحت القيادة الرشيدة لجاللة 
امللك وحددتم 4 األولويات: تعميم الحماية االجتماعية؛ تخفيف عبء 
ارتفاع األسعار على القدرة الشرائية؛ تعزيز االستثمار العموم؛ تحفيز 

االستثمار الخاص؛ الحفاظ على التوازنات املالية العمومي؛

هاد ال�سي ما كاينش، السيد الرئيس، ال في املبادئ املوجهة دالبرنامج 
ديالكم وال في املحاور االستراتيجية، ولكن  ليكم كلكم أكبر من هاد 
ال�سي، الذي قدم في 18 أكتوبر أمام جاللة امللك واللي ما كانش حتى 
الوزيرة ملي قدماتو هنا، قدماتو في اللجنة كيختلف عما قدم أمام 
جاللة امللك، السيدة الوزيرة في واحد الوقت حذفات العدالة املجالية، 
وفي التد ل في اللجنة قالت لنا مواجهة إشكالية تدبير املوارد املائية، 
انتم جبتو لنا القدرة الشرائية، اللي تقدم أمام جاللة امللك هو ترسيخ 
ركائز الدولة االجتماعية، إنعاش االقتصاد الوطني، تكريس العدالة 
املجالية، استعادة الهوامش املالية، أنا بغيت غير نعرف، اشنو هذا؟ 
أنا ما غنسميهش تزوير ولكن بغينا جواب، بغينا جواب، واش غنكذبوا 

على جاللة امللك حتى هو؛

ثانيا، احنا في واحد الوضعية كل �سي كيعرف احنا في أزمة، أزمة 
كبيرة جدا، هاد األزمة العنوان ديالها أن املغاربة قاطبة هم تحت ثقل 
وعجز  جهة  من  املعيشة  وغالء  واالجتماعية  االقتصادية  التحديات 
الحكومة بل وفشلها في معالجتها، ما كتواصلوا ما دابا ارن احنا ما 
كتواصلوا، ما كتقدمو حلول، اسمحوا لي السيد الوزير، وغادي نكون 

معكم السيد الرئيس، غنكون معكم أكثر وضوحا:

فيما يتعلق باالستثمار نسجل ارتفع من 245 ل 300 مليار ديال 
الدرهم، مزيان، قولوا لنا هاد 55 كل مليار منين جبتوها، استدانة من 
الخارج، كتقولوا هنا، كتقول بأنكم غتبقاو في االستدانة، ولكن 40–20 
مليار %50 زدتوها من أجل الخارج، ولكن ما دام هذا مهم جدا، لكن 
جاللة امللك دار 2 الخطابات، كيتكلم على العراقيل، قرينا من األول 
حتى اال ر جميع الوثائق ما فيها حتى �سي حاجة جبتوها كتحاربو بها 

العراقيل، بالعكس، اللي لقينا هو ما يلي السيد الرئيس، هو ما يلي:

تعطيل من طرفكم شخصيا، تعطيل مؤسسة تحفيز االستثمار؛
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الجهوية  املراكز  الجهوية،  لقيادة إصالح  الوزارية  اللجنة  تعطيل 
لالستثمار واللي كاينة في القانون وكاينة في املادة 40 كاينة في املرسوم 
7، واللي  صها تجتمع، اجتمعتو في 30 أبريل باش بديتو في الطعون في 

أبريل ديال التقييم السنوي ما عقدتوهاش؛

تعطيل اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري، اللي  صها تنعقد كل 3 
أشهر  الل سنة ما عقدتوهاش؛

ما   2020 في  وكانت   2008 في  كانت  اللي  اليقظة  لجنة  تعطيل 
عقدتوهاش بالرغم من الضبابية،  الص ما نتكلموش على لجنة مناخ 

األعمال، وعلى تدارك الفساد، هاد ال�سي كلو ما تكلمتوش عليه.

اليوم كنتكلمو، السيد الرئيس على الضرائب، وقلتو بأنه بعض 
الشركات رفعتو لها األرباح أكثر من 100 مليون ديال الدرهم، شركة 
4 الشركات  املنافسة كيقول  التقرير ديال مجلس  ديال املحروقات، 
في وضعية احتكار وتركيز عالية، 68 في السوق 61 في التخزين، حققت 
مستوى مرتفع من هوامش الربح، 33 مليار من 2018 ل 2021، أما 
من التحرير 50 مليار، وقال مجلس املنافسة كيخص يكون هناك إقرار 
ضريبة استثنائية، ما لقيناش في قانون املالية، بل أكثر من ذلك طبقا 
للقانون اإلطار ديال اإلصالح الجبائي املادة 4، الفقرة 3 كتقول بأنه 
 اصو يكونو ضمن مؤسسات االئتمان اللي عندهم %40 انتما زدتوهم 
%4 في حين املؤسسات الفندقية وغيرها دازت من 10 ل 30 من 10 ل 

35 ولذلك السيد الرئيس اسمحو لنا هاد ال�سي غير..

هو  أين  الحكومي  البرنامج  قدمتوه،  اللي  ال�سي  بهاد  يتعلق  فيما 
مد ول كرامة؟ ياك احنا دابا في الفصل 4، الفصل 4 قلتو تعطيو 400 
درهم فين أ هي؟ أنا ما كايناش حتى األساس القانوني ديالها، فأين هو 
التعويضات العائلية اللي قلتو في الفصل 4 غتبدا ب 300 درهم، أين هي 
تنتكلمو على فرصة وأوراش، اسمح لي نقول لكم السيد الرئيس، أوراش 
قنبلة موقوتة أحذركم منها من ارن من ارن ألنه هادو الناس كيخدمو 
 250 بالترسيم وكذلك شنو حققتو من هاد  ومن بعد غيجيو يطلبو 
ألف؟ 83 ألف، فيما يتعلق فرصة قتالت االنطالقة شحال تحققات 

18 اللي تقدمو 1000 اللي  داو الدفعة األولى هادي هي النتيجة.

األمازيغية السيد الرئيس سمحلو لنا كتكلمو لنا على مليار ديال 
الدرهم تكلمتو على صندوق  اص، وإذا به جينا في املادة 18 في 2022 
ودرناه مع تحديث اإلدارة وجينا لتحديث اإلدارة ها هي السيدة الوزيرة 
كتكلم على تحديث اإلدارة مليار الصندوق شحال فيه؟ مليار و179 ألف 
مليون درهم، وهي اللي كانت العام الفايت وهي اللي كاينة هاد العام أين 
هي 200 مليون ديال الدرهم ديال 2022، أين هي 300 مليون ديال اللي 

قلتو في 2023 ما نضحكوش على املغاربة ونقولو لهم شنو كاين.

الحماية االجتماعية تكلمتو عليها السيد الرئيس يعني بواحد  ليني 
نقول لكم فيما يتعلق بالحوار االجتماعي اليوم هادو اللي كيعرفو يطالبو 
براسهم اعطيتهم، ولكن املغاربة لو رين ما عطيتهم والو، ما اعطيتوش 

الجيش، ما اعطيتوش األمن، ما اعطيتوش القوات املساعدة، هادو 
اللي كاينة في الثكنات، بل الشعب 30 مليون مغربي ما عطيتوه حتى 
�سي حاجة شنو كنتظرو منو يخرج؟ ها هما  رجو الفالحة ما درتو 
معهم والو، بل أنكم ما اعتابرتوهمش من الفالحة ولذلك هذا ناقوس 
 طر السيد الرئيس أدعوكم ملراجعة البرنامج الحكومي ملواجهة هذه 

التحديات، وشكرا.

بلنائبيبلس ديعبديهللايبأوبنأ،يلئيسيبملجمأعةيبلن اب ةي
للعدبلةيوبلكنم ة

)تعق بيمسلميإلكترون ا(

بسميهللايبل9حمنيبل9ح م

بلحمديهلليلبيبلعاملين،يوصلىيهللايوسلميعلىيس دنايمحمد

بل9سأليبألمينيوعلىيآلهيوصحبهيوجمعين

بلس ديبل9ئيسيبملحترم؛

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم؛

بلس دبتيوبلسادةيبلأزلبءيبملحترمأن؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن؛

أن  ونتمنى  النواب  بمجلس  الحكومة  رئيس  بالسيد  نرحب  بداية 
تحافظوا على دورية انعقاد الجلسات الشهرية بالبرملان طبقا للدستور 

والنظام الدا لي وقرارات املحكمة الدستورية.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم؛

املالية  قانون  ملشروع  املؤطرة  العامة  التوجهات  تقدمون  اليوم 
لسنة 2023 في أربع نقط رئيسية:

تعميم الحماية االجتماعية؛ .-

-. تخفيف عبء ارتفاع األسعار على القدرة الشرائية؛

تعزيز االستثمار العمومي وتحفيز االستثمار الخاص؛ .-

الحفاظ على التوازنات املالية العمومية؛ .-

وهنا البد أن ننبهكم السيد الرئيس أن هاته التوجهات التي تفضلتم 
بعرضها تنفيذا للتوجهات امللكية السامية ليست هي التي عرضتم أمام 
جاللة امللك يوم 18 أكتوبر وصادق عليها املجلس الوزاري حيث صدر 
بالغ الديوان امللكي وحدد التوجهات العامة ملشروع قانون املالية لسنة 

2023 في أربع توجهات رئيسية متمثلة في:

ترسيخ ركائز الدولة االجتماعية؛ .-

انعاش االقتصاد الوطني من  الل دعم االستثمار؛ .-

تكريس العدالة املجالية؛ .-
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استدامة  ضمان  أجل  من  املالية  الهوامش  استعادة  .-
اإلصالحات.

كما أن هاته التوجهات ومع كامل األسف ليست هي التي عرضتها 
السيدة وزيرة االقتصاد واملالية أمام مجل�سي البرملان يوم 19 أكتوبر 

حيث تمثلت في:

استكمال مشروع الحماية االجتماعية؛ .-

دعم االستثمار؛ .-

مواجهة إشكالية تدبير املوارد املائية؛ .-

تعبئة الهوامش املالية من أجل ضمان استدامة اإلصالحات؛ .-

للمشروع غير مقبول  العامة  التوجهات  تقديم  في  التحريف  هذا 
منكم السيد رئيس الحكومة،  اصة وأنكم يجب أن تكونوا حريصين 
على الصدقية في تقديم املعطيات واملؤشرات املرتبطة بمشروع قانون 
املالية ما بين املجلس الوزاري واملجلس الحكومي والبرملان فكيف يمكن 
أن يتم تقزيم توجه تحقيق العدالة املجالية إلى مواجهة إشكالية تدبير 
املوارد املائية؛ هذا  طأ سيا�سي فادح، ندعوكم إلى تصحيح وتدقيق 
قبل  واملالية  االقتصاد  وزيرة  السيدة  وبين  بينكم  العامة  التوجهات 

عرضها على البرملان.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم؛

والبرنامج  واالجتماعية  االقتصادية  الرهانات  موضوع  ا ترنا 
الحكومي، على اعتبار أن بالدنا تعيش اليوم على وقع مجموعة من 
التحديات الصعبة مرتبطة أساسا بتحديات االقتصاد الوطني ما بعد 
األوكرانية،  الروسية  لألزمة  السلبية  والتداعيات  والجفاف،  كورونا، 
واالرتفاع غير املسبوق ملعدل التضخم ببالدنا الذي يثخن في صمت 
تخبط  مقابل  في  للمواطنين،  الشرائية  والقدرة  الوطني  االقتصاد 
وعجز الحكومة أمام العوامل الدا لية التي تغذي التضخم من قبيل 
مصالح  بتحقيق  املهووسين  واملضاربين  املحتكرين  بعض  ممارسات 
الد ل  ذوي  املواطنين  حساب  على  مشروعة  غير  وأرباح  شخصية 

املحدود والطبقة املتوسطة.

للتخطيط من  الل مذكرة حول  املندوبية السامية  لقد أكدت 
نتائج بحث الظرفية لدى األسر أن %81.5 من األسر صرحت بتدهور 
من  تمكنت  فقط   2.8% وأن   ،2022 سنة  معيشتها  الل  مستوى 
االد ار  الل نفس الفترة، كما أن %52.6 من األسر صرحت بتدهور 
وضعتها املالية ، و %99.1 أكدت أن أسعار املواد الغذائية عرفت ارتفاعا 
كبيرا  الل 12 شهر األ يرة، وأن فقط %2.8 فقط من ينتظر انخفاضها 
ما يدل على أن مؤشر ثقة املغاربة في التزامات الحكومة من البرنامج 
الحكومي ووعودها االنتخابوية ضعيف جدا، وهنا ندق لكم ناقوس 
الخطر لتحمل مسؤوليتكم السياسية من أجل الحفاظ على السلم 

االجتماعي للمغاربة.

.%5 أي   اصة وأن التضخم ارتفع  الل سنة 2022 بنسبة 5 
بزيادة تفوق  مس مرات املعدل املسجل ما بين 2017–2021 حسب 
من  األكبر  الحصة  أن  كما  للتخطيط،  السامية  املندوبية  معطيات 
عرفت  التي  األولية  واملواد  الغذائية  املنتجات  أساسا  تهم  التضخم 

ارتفاعا مهوال في أسعارها.

آثار  معالجة  في  انسحابها  بل  تأ رها  الحكومة  عجز  تجاوز  لقد 
انتظارات  إلى  االستجابة  عن  عجزها  إلى  األسعار،  وارتفاع  التضخم 
التي قدمتموها  الوهمية  الوعود  تأجيجها بحجم  تم  والتي  املواطنين 

للمواطنين:

أين نحن من وعد إحداث مليون منصب شغل صاٍف على  .-
األقل  الل الخمس سنوات املقبلة؟

كيف سيتم إ راج مليون أسرة من الفقر والهشاشة؟ .-

نحن ارن في الفصل الرابع أين هو مد ول كرامة ملن تزيد  .-
أعمارهم عن 65 سنة بمبلغ 1000 درهم؟ ليس هناك حتى الحديث عن 

األساس القانوني له.

في  بها  التي وعدتم  أبناء   6 العائلية ل  التعويضات  أين هي  .-
تهميش كامل ملؤشر الخصوبة الذي ال يتجاوز 1.7؟

-. لق 250 ألف منصب شغل  الل سنة 2022 في إطار برنامج 
أوراش في حين لم يستفد منه سوى 80 ألف وهنا نقول لكم إن أوراش 
قنبلة موقوتة تتحملون تبعاتها السياسية على الوطن فنحن نحذركم 

منها من ارن.

برنامج فرصة قتل برنامج انطالقة حيث لم يستفد منه سوى  .-
%5، من أصل 18.000 التي تقدمت فقط 1000 من استفاد؛

رفع األجر الصافي الشهري لألساتذة الجدد إلى 7500 درهم  .-
بزيادة تبلغ 2500 درهم لكن يبدو أنكم أسقطتم صفرين ولم تبق سوى 

25 درهم؛

أين نحن من وعد تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية إلى  .-
أقل من %39 عوض %64حسب مؤشر جيني؛

األمازيغية أين هي 200 مليون لسنة 2021 ؟ وأين هي 300  .-
مليون التي تحدثت عنها السيدة لوزيرة في يوليوز املا�سي؟ الصندوق 
اليوم يشمل فقد مليار و 179 مليون درهم، تحديث اإلدارة فقط يتطلب 
مليار درهم وهو نفس املبلغ الذي كان في السنة املاضية، ثم نسائلكم 
ملاذا تم تعويم األمازيغية مع االنتقال الرقمي وتحديث اإلدارة؟ ليس هذا 

ما وعدتم به املواطنين أثناء الحمالت االنتخابية.

السيد الرئيس املحترم ال يمكن الضحك على املغاربة، إن التزامات 
الحكومة في إطار البرنامج الحكومي الزالت لألسف حبرا على ورق في ظل 
غياب أي إرادة سياسية حقيقية لتنزيلها، مما يدل أن هاته الحكومة 
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باعت الوهم للمغاربة، وها هي اليوم حكومة الكفاءات وحكومة املال 
واألعمال وحكومة »تستاهل أحسن« تقف متفرجة واملواطن يئن تحت 
وطأة الغالء وتحت رحمة شجع املضاربين، وتقف عاجزة عن تحقيق 

وعودها، ويحق فيها قول املتنبي:

اليوم عهدكم فأين املوعد ....... هيهات هيهات ليس ليوم عهدكم غد

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

السيد رئيس الحكومة، ال يفوتنا قبل أن نتطرق لبعض املالحظات، 
السابقة،  سنوات  العشر  في  الشأن  كان  كما  مواصلتكم،  نثمن  أن 
للمجهود االستثماري العمومي ولالعتمادات املخصصة للقطاعات ذات 

األولوية كالتعليم والصحة.

امللكية  التوجيهات  كانت  ما  وبقدر  أنه  املقابل  في  نسجل  لكننا 
السامية واضحة وصريحة بخصوص األولويات التي يجب االشتغال 
عليها في املرحلة املقبلة، والتي أبرزها الخطاب امللكي السامي في افتتاح 
الدورة التشريعية الحالية موضوعين هامين: األول يتعلق بإشكالية املاء 
التي تستدعي من الحكومة تبني  طة استعجالية للحد من اإلشكاالت 
البنيوية التي قد تعرفها بالدنا نتيجة أزمة ندرة املياه، و امللف الثاني يهم 

تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض باالستثمار.

االستثمار  تحفيز  موضوع  أن  كبيرين  واستغراب  بأسف  نسجل 
الخاص املنتج للثروة ولفرص الشغل -وما أدراك ما موضوع االستثمار- 
 لديكم بما يجب من األهمية. وهنا نذكركم وأنتم سيد العارفين 

َ
لم يحظ

وأنتم حكومة الكفاءات وحكومة املال واألعمال، أن جاللة امللك أكد في 
 طابه السامي بمناسبة عيد العرش لهذه السنة: »ونيو ط9يماييأبجهي
تنم ةيبلبالد،يوبلنهأضيباالستثمالبت،يهييبلع9بق ليبملقصأدة،يبلتيي
يهدفيوصحابهايلكحق قيول احيشخص ة،يو دمةيمصالحهميبلخاصة.ي

وهأيماييجبيمحال كه.«

على  الحالية  التشريعية  للسنة  افتتاحه  جاللته  الل  أكد  كما 
ضرورة تفعيل دور املراكز الجهوية لالستثمار للقيام بأدوارها في مجال 
الوطني  امليثاق  يعطي  أن  جاللته،«وننتظر  مؤكدا  االستثمار  تحفيز 
لالستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية املغرب لالستثمارات 
التي  العراقيل،  رفع  يتطلب  ما  وهو  واألجنبية.  الوطنية  الخاصة، 
التزال تحول دون تحقيق االستثمار الوطني إلقالع حقيقي، على جميع 

املستويات.«

املالية وفي مشروع  في  لكن ولألسف، فقد اغفلتم كما وزيرتكم 
ومنهجيتكم  إرادتكم  العراقيل وعن  الحديث عن هذه  املالية  قانون 

وأجندتكم الزمنية ملعالجتها ومحاربتها.

فمذكرة تقديم مشروع قانون املالية لسنة 2023 ومباشرة بعد 
 طاب جاللة امللك أوردت كالما عاما وفضفاضا من  الل فقرتين 
فقط تهم تشجيع وتعبئة االستثمار الخاص وتفعيل صندوق محمد 

الجهوية  املراكز  واحدة حول  كلمة  وال  غياب  في  لالستثمار  السادس 
لالستثمار وال عن ما تنوون القيام به لتنفيذ التعليمات امللكية السامية 

بخصوص العراقيل املقصودة ومحاربتها ورفعها.

تعطيلكم  سياق  في  لألسف  جاء  املالية  قانون  مشروع  أن  كما 
ملؤسسات تحفيز االستثمار وذلك من  الل:

الجهوية  املراكز  إصالح  لقيادة  الوزارية  اللجنة  تعطيل  .o
لالستثمار التي كان يجب أن تجتمع  الل شهر ابريل لتقييم أداء املراكز 
طبقا للمادة 7 من املرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 
الجهوية  اللجان  وإحداث  لالستثمار  الجهوية  املراكز  بإصالح  املتعلق 

املوحدة لالستثمار؛

تعطيل اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري التي يجب أن تجتمع  .o
على األقل مرة كل ثالثة أشهر؛ وللتذكير السيد الرئيس فقد عقدت 
هذه اللجنة 13 اجتماعا  الل املدة الفاصلة بين صدور امليثاق سنة 

2019 إلى بداية جائحة كورونا؛

اليقظة االقتصادية في ظل سياق اقتصادي  تعطيل لجنة  .o
يتسم بالضبابية؛

تعطيل اللجنة الوطنية ملناخ االعمال؛ .o

إدراك  مؤشر  وتتبع  ملراقبة  اليقظة  النهائي  لية  التعطيل  .o
الفساد.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

امللكية  التوجيهات  بفضل  ثم  هللا،  بفضل  بالدنا  حققت  لقد 
سنوات  العشر  للحكومة  الل  واملثابر  الجدي  والعمل  السامية، 
حيث  االعمال  مناخ  مجال  في  باهرا  ونجاحا  نوعية  قفزة  األ يرة، 
انتقل من املرتبة 120 إلى 53 سنة 2020، وهي اإلنجازات التي جعلت 
من املغرب وجهة استثمارية معترف بها عامليا، لذا ندعوكم لإلسراع 
بإعادة تشغيل مؤسسات تحفيز االستثمار واإلسراع بتحديد العراقيل 
التي تواجهه ومحاربتها ورفعها تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية وكي 
ال تضيع على املغرب فرص تحقيق اقالع االقتصاد الوطني من  الل 

جلب االستثمارات الواعدة.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم،

أصدر مجلس املنافسة مؤ را رأيه حول االرتفاع الكبير في أسعار 
املواد الخام واملواد األولية في السوق العاملية، وتداعياته على السير 
التناف�سي لألسواق الوطنية حالة املحروقات )الغازوال والبنزين( أكد 
فيه على أن أربع شركات للمحروقات توجد في وضعية احتكار وتركيز 
عالية حيث تستحوذ على %68 من السوق الوطنية وتتوفر على أزيد من 
%61 من قدرات التخزين املحدثة رغم تزايد عدد الفاعلين الجدد الذي 

انتقل من 11 إلى 29 شركة حاليا.
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كما ان هاته الشركات االربع سجلت مستوى مرتفع من هوامش 
الربح الخام الخاصة بالتوزيع سنتي 2020 و 2021 بالتزامن مع تهاوي 
الصعيد  املكررة على  املنتجات  الخام وعروض أسعار  النفط  أسعار 
 33 إلى حوالي  بتحليلها وصل  التي قمنا  العالمي، و حسب املعطيات 
مليار درهم مابين 2018 و 2021 أي ما يعادل 50 مليار درهم منذ تحرير 

القطاع.

التقرير  على  اطلعتم  قد  الحكومة  رئيس  السيد  أنكم  األكيد 
إجراءات  اتخاذ  الرئيس  السيد  عليكم  يوجب  الدستور  ومضامينه، 
االقتصاد  وحماية  للمواطنين  الشرائية  القدرة  لحماية  مستعجلة 
توصيات  تعتمدوا  لم  فلماذا  والتركيز،  االحتكار  وضعية  من  الوطني 
مجلس املنافسة في املقتضيات التي جاء بها مشروع قانون املالية لسنة 

2023 من قبيل:

توسيع نطاق النظام الجبائي املطبق حاليا على القطاعات  .-
تفرضون  كيف  النفطية؛  املنتجات  توزيع  أسواق  ليشمل  املحمية، 
نسبة 40 في املئة على األبناك والتأمينات فقط وتنسون أنفسكم وأنتم 

تتلون تقرير مجلس املنافسة؟

إقرار ضريبة استثنائية على األرباح املفرطة لشركات استيراد  .-
وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين؛

استبعاد أية عودة محتملة للدعم املباشر لهذه املواد وإرساء،  .-
عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان األكثر هشاشة 
من  وذلك  الوسطى  الطبقة  لفائدة  مالءمة  ضريبية  إعفاءات  ومنح 

 الل:

املعوزة  السكانية  الفئات  فعال  بشكل  واستهداف  تحديد  .o
واملؤهلة لالستفادة من املساعدات املباشرة؛

التعجيل بإصالح صندوق املقاصة، كما نص على ذلك القانون  .o
اإلطار للحماية االجتماعية وتوجيه الوفورات املحققة لتمويل البرامج 
االجتماعية؛ عوض الكالم العام وغير امللزم الذي ورد في الصفحة 53 
من مذكرة تقديم مشرع قانون املالية والتي جاء فيها »وعليه في انتظار 

وضع الشروط الالزمة لتفعيل اإلصالح املذكور...«

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم؛

إن ورش تعميم الحماية االجتماعية الذي يحظى بعناية  اصة 
وكبيرة لجاللة امللك حفظه هللا، هو مسؤولية كبيرة على عاتق حكومتكم 
وأنتم تتحدثون كل مرة عن تدعيم ركائز الدولة االجتماعية، وعليه 
الحقوق  على  والحفاظ  بالتزاماتكم  الوفاء  بالخصوص  منكم  ننتظر 

املكتسبة للمستفيدين في نظام املساعدة الطبية »راميد«.

لقد التزمتم بضمان انتقال املستفيدين من نظام راميد إلى نظام 
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض نهاية سنة 2022 على أساس أن 
تتكفل الدولة بتكاليف االشتراك، لكننا ولألسف فوجئنا مفاجئة غير 

سارة، والسيدة وزيرة االقتصاد واملالية تصرح في كلمتها أمام مجل�سي 
بتكاليف  الدولة  »وستتكفل  يلي:  بما   2022 أكتوبر   19 يوم  البرملان 
االشتراك في التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض لصالح ما يناهز 4 
ماليين أسرة في وضعية هشاشة، من  الل تخصيص ما يناهز 9,5 ماليير 
درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات االستشفائية 

على غرار باقي املستفيدين من التغطية الصحية اإلجبارية.

لذا نتساءل، عن مصير ما يناهز 4 مليون أسرة متبقية، وهي الفرق 
بين 7,72 مليون أسرة مستفيدة اليوم و4 ماليين أسرة التي تتحدث 
عنها السيدة الوزيرة. وهنا نحيلكم على الصفحة 37 من مذكرة تقديم 
مشروع قانون املالية لسنة 2023، التي تؤكد أن عدد املستفيدين من 
نظام املساعدة الطبية وصل في 29 شتنبر 2022 ما يقارب 18,44 مليون 

مستفيد من  الل تسجيل 7,72 مليون أسرة.

كما تعجبنا من كون أن مشروع قانون املالية لم يسجل أي ارتفاع 
في مخصصات صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي 

حيث  صص له نفس مبلغ سنة 2022 املتمثل في 10 مليار درهم.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم؛

بكل صدق وباملؤشرات الدالة، الحوار االجتماعي لحكومتكم فاشل، 
ا ترتم فقط الحوار مع النقابات األكثر تمثيلية في تهميش واضح لباقي 
النقابات، ومنحتم املهنيين الذين احتجوا عليكم ولهم نقابة مكافأة 
االجتماعي  السلم  عنوان  تحت  صمتهم  لشراء  ‹‹رشوة‹‹  بمثابة  هي 
وضمان عدم  روجهم للشارع، فمن يطالب لنفسه، الحكومة مكنت 
له وبأريحية، ولألسف قامت برش الرماد على بعض الفئات من قبيل 

مهنيي النقل.

في حين أنه إذا قمنا بجمع األجراء واملأجورين والعاملين في القطاع 
الخاص واملوظفين لن يتجاوز عددهم 4 مليون مغربي لكن باقي الفئات 
لم تلتفت إليها الحكومة، ولم يشملها الحوار االجتماعي فمن يوجد على 
الحدود في الصحراء املغربية وفي مواجهة ميليشيات العدو وفي الثكنات 
العسكرية من أعضاء الجيش والدرك امللكي واألمن والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية وكل األجهزة األمنية ممن ليس لهم نقابة، ماذا قدم 
لهم الحوار االجتماعي حماية لقدرتهم الشرائية؟ .. ال�سئ مع األسف .. 
 اصة وأن تقرير األمين العام لألمم املتحدة الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 
2022، أكد على وقوع 691 حادث إطالق نار من مسافة بعيدة عند 
الجدار الرملي للجيش امللكي أو بالقرب منه، في الفترة مابين 01 و 31 
غشت 2022، كما أن جبهة البوليساريو نفدت 1001 عملية إطالق النار 

ضد الجيش مواقع املغربي.

6 مليون أسرة( قامت   ( 30 مليون مغربي  إلى أن  هذا باإلضافة 
الدولة بدعمهم أثناء جائحة كوفيد 19 غير مستفيدين من مخرجات 
الحوار االجتماعي، فالحكومة لم تهتم بهم وال بدعم قدرتهم الشرائية، 
ونقصد هنا الفالحين الصغار، القطاع غير املهيكل، األشخاص ذوي 
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الد ل املحدود جدا ..... وباملناسبة نشكر كل من ساهم في استفادة 
بأقل  الجائحة  الدعم للخروج من  الهشة والفقيرة من  الفئات  هاته 

تكلفة اجتماعية.

البارحة  رجت نقابات إلى الشارع في وقفة احتجاجية إنذارية ضد 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية واألولية واستنكار انهيار القدرة الشرائية، 
مؤكدين على أن املغاربة في حالة إفالس جماعي جراء السياسة الصماء 
للحكومة أمام جشع لوبي شركات املحروقات حيث يعد رأي مجلس 
املنافسة بمثابة إدانة رسمية إضافية لها بعد تقرير املهمة االستطالعية 

للمحروقات.

رغم أن حكومة ذ. عبد االله بنكيران ورثت عجز ميزانية كبير قدر ب 
%7.6 التزمت ب تخصيص غالف مالي يقدر ب 13.2 مليار درهم في إطار 
اتفاق 26 أبريل 2011 ووفت بالتزامها، وفي سنة 2016 اقترحت الزيادة 
الصندوق  في  العام  القطاع  موظفي  مساهمات  من  والرفع  األجر  في 
املغربي للتقاعد وقدمت عرضا اجتماعا بقيمة 6 مليار درهم، كما أن 
حكومة د. سعد الدين العثماني وفت بمخرجات االتفاق االجتماعي 
ل 25 أبريل 2019 بكلفة مالية قدرت ب 8 مليار درهم، هاته الحكومة 
قدمت فقط عرضا اجتماعيا ال تتجاوز كلفته 3,5 مليار درهم في إطار 
االتفاق االجتماعي ل 30 أبريل 2022، لكنها لم تستطع االلتزام به لحد 

ارن.

مخرجات اتفاق أبريل ضلت محدودة جدا ودون التحديات التي 
يعيشها املغاربة اليوم جراء األزمة االقتصادية واالجتماعية التي تتفاقم 
 5% بنسبة  فالزيادة  املحروقات،  أسعار  ارتفاع  نتيجة  يومي  بشكل 
في الحد األدنى لألجر لن تتعدى 25 درهم كما أنها لن تنفذ حتى سنة 
2025، والرفع من نسبة املعاش مكسب اجتماعي تم االتفاق عليه منذ 
سنة 2019 أجل تنزيله إلى ما بعد الخروج من الجائحة، والتعويضات 
العائلية لألطفال الرابع والخامس والسادس ليس هناك أي حديث عنها 
إلى ارن، إضافة إلى أن الزيادة بين 900 درهم و 2500 درهم بالنسبة 
لألجور مابين 4500 درهم و 9000 درهم أي ما يعادل 75 درهم في الشهر 
، ال يغطي حتى كلفة استهالك األسر املغربية لقالب السكر في الشهر مع 

كامل األسف السيد رئيس الحكومة.

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم؛

ال نحتاج أن نذكركم فأنتم كنتم في الحكومة السابقة و ربما تعرفون 
ذلك جيدا، فالتراكم الذي حققته الحكومة السابقة في مجال إصالح 
املقاصة هو الذي ساهم من جهة في استفادتكم هذه السنة من أكثر 
من 70 مليار درهم برسم نفقات املقاصة لو لم يتم هذا اإلصالح، كما 
أنه مكنكم من االستفادة من الزيادة في املوارد الضريبية للمحروقات 
بمبلغ يفوق 17 مليار درهم وأنتم تتصرفون اليوم بأريحية على مستوى 
امليزانية العامة »غير املثقوبة« بفضل هذا اإلصالح، وهنا نسائلكم عن 
إصالح املقاصة الذي ستباشر الحكومة تنزيله هل سيهم السكر أم القمح 

أم غاز البوتان أم ستعملون على تنزيل توصية مجلس املنافسة بحذف 
صندوق املقاصة؟

بلس ديلئيسيبلحكأمةيبملحترم؛

ورد في مشروع قانون املالية رفع سعر الضريبة على األبناك  .o
والتأمينات وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبير إلى %40 ، وزدتم من 
%20 إلى %35 في سعر الضريبة على بعض الشركات من قبيل : املنشآت 
الفندقية، املنشآت املنجمية املصدرة، الشركات الصناعية وغيرها...، 
واستثنيتم بطريقة غير مبررة شركات املحروقات، أليس هذا من نتائج 

الجمع بين املال والسلطة؟

ورد في مشروع قانون املالية أن موارد الضريبة على القيمة  .o
انتعاشا  %14 فهل سيعرف استهالك األسر  املضافة سترتفع بنسبة 

بنفس املعدل؟

فهل   15% ب  سترتفع  الشركات  على  الضريبة  موارد  وأن   .o
سيعرف نمو الناتج الدا لي الخام ارتفاعا ب %15؟

ماهي النفقات الجديدة التي ستساهم في الزيادة في نفقات  .o
املعدات بنسبة تتجاوز %10؟

صرح أحد وزراء حكومتكم أنه ال يمكن التوجه نحو الرفع من  .o
املديونية لكن قانون املالية لسنة 2023 سيعرف الرفع من مستوى 
االقتراض الخارجي بنسبة %50؟ وهللا ولي التوفيق، والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للنائبة املحترمة السيدة ريم شباط.

بلنائبةيبلس دةيليميشباط:

بلس ديلئيسيبلحكأمة،

مشروع امليزانية الحالي لم يأت بجديد ما عدا االرتفاع املهول في 
الديون الدا لية والخارجية ويكرس كسابقه للفقر والبطالة والحكرة 
للشعب املغربي، كما يكرس االندحار للطبقة املتوسطة، كنا ننتظر 
من حكومتكم إجابات واضحة وصادقة عن أسئلة املواطن الحارقة 
والتي تمس جيبه، ولكن لألسف ال مجيب. يجب أن تلتقطو اإلشارات 
والتفاعل اإليجابي مع التوجيهات امللكية في موضوع جلب االستثمار 
يا حكومة الكفاءات رفقا بأبناء الوطن راه وصالت بهم العظم، عاناو 
الويالت مع هاد الحكومة بسبب الزيادات الفاحشة في أسعار املواد 
األساسية واملحروقات، مشروع القانون املالي بصيغته الحالية يؤشر 
في  االحتجاجية  والوقفات  باملظاهرات  حافلة  سنة  على  هللا  قدر  ال 
جميع القطاعات وعلى مستوى كل العماالت، على الحكومة استحضار 
مصلحة الوطن واملواطنين ودعم القدرة الشرائية لألسر الفقيرة والهشة 
وذوي الد ل املحدود واالهتمام بالطبقة الوسطى ألنها صمام األمان في 
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مجتمعنا. وفي األ ير أتمنى صادقة أن ال ينطبق علينا وعلى حكومتكم 
املوقرة قوله صلى هللا عليه وسلم »آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، 

وإذا..«

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، الكلمة للنائبة السيدة فاطمة 
التامني، تفضل.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلكامني:

تحديات  يواجه  املالي  القانون  مشروع  كان  إذا  الرئيس،  السيد 
في ظرفية  أكثر جرأة  إجراءات  يقت�سي  فذلك  واقتصادية  اجتماعية 
االجتماعي  فالرهان  التضخم،  مستوى  وارتفاع  األسعار  بغالء  تتسم 
مرتبط أساسا باملستوى املعي�سي للمغاربة واللي عرف تدهور ملحوظ 
انخفض معه مؤشر الثقة في املستقبل وعندنا أرقام املندوبية تستدعي 
اإلجابة منكم. واسترجاع الثقة يتطلب تدابير مالية واقتصادية تستجيب 
لإلنتظارات ومنها بالضرورة زيادة عامة في الد ل مع تخفيض ضريبي، 
فرض ضريبة على الثروة وضريبة على اإلرث الكبير ومساهمة كبريات 
الشركات واللي استفدات من األزمة بشكل كبير. ما  صص للحوار 
االجتماعي السيد الرئيس، ضئيل وغير كاف ومرة أ رى عدم استجابة 
الحكومة لإلنتظارات مواكبة أزمة الغالء تعكس غياب اإلرادة السياسية 
املعضالت  ومعالجة  االجتماعية  التوازنات  شروط  لخلق  املطلوبة 

القائمة، تهويل األرقام بدون أثر، شكرا.

بلس ديبل9ئيس:

النائبة  للسيدة  الكلمة  التوقيت،  إنتهى  النائبة  السيدة  شكرا 
املحترمة السيدة نبيلة منيب.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

 Quel. est. le. problème. pour. un. PC ? j››espères. que. vous
.n’ayez.pas.commencé.le.décompte

بلس ديبل9ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنائباتيوبلنأببيبملحترمأن،

املحطة ديال تقديم القانون أو مشروع القانون املالي هي محطة 
سياسية بامتياز وليست محطة تقنية، اليوم املغرب في أزمة مركبة 
اقتصادية، واجتماعية، وبيئية وثقافية كان املفروض في السنة الثانية 
ديال الحكومة ديالكم أنكم تستدركوا يعني اال تالالت والتأ رات اللي 
ثانيا  ثابتة؛  اللي هي ما�سي  عرفتها بالدنا. أوال كتنطلقو من فرضيات 
اليوم  اصنا 100 ألف منصب شغل في الصحة، 35 ألف طبيب عندنا 
 صاص مهول في األطباء ديال التخدير والجراحة، وتيمشيو لنا األطباء، 
واش ب 5500 منصب غادي يعني نعمرو هاد الخصاص؟ كذلك نفس 

ال�سيء في التعليم 100 ألف منصب  اصة، اليوم األساتذة ممتازين 
كيمشيو للتقاعد وما كاينش اللي غادي يخلفهم وما كاينش مناصب 

مالية كافية، ثم هاد اإلصالح ديال العمومية..

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيدة النائبة إنتهى التوقيت، الكلمة للسيد رئيس الحكومة، 
السيد الرئيس الحكومة إيال كان عندكم �سي تعقيب.

بلس ديعزيزيو نأشيلئيسيبلحكأمة:

شك9بيبلس ديبل9ئيسيبملحترم،

بلس دبتيوبلسادةيبلنأببيبملحترمأن،

أوال كلنا كنعرفو الصعوبة والدقة والحساسية ديال املرحلة اللي 
كنعيشوها اليوم، اللي كيعيشها العالم كامل، دول إنهارت االقتصادات 
ديالها، لكن احنا اليوم، الحمد هلل، كندبرو هاد األزمة املركبة حيث 
كنشتغلو بإلتزام وجدية وبروح التفاؤل اقتداء بصاحب الجاللة محمد 
السادس نصره هللا. رغم األزمات املتتالية بداية باألزمة الصحية وصوال 
لألزمة االقتصادية، بقات الوضعية االقتصادية لبالدنا صامدة، وفي 
كل تحدي بالدنا تحت القيادة ديال جاللة امللك كتخرج قوية ومنتصرة، 
والحمد هلل، في املتانة ديال األسس ديال االقتصاد ديال بالدنا كتأكدو 
أرقام تقارير مجموعة من الهيئات واملؤسسات الدولية، آ رها مجموعة 
العمل املالي اللي أشادت  الل اجتماعها األسبوع املا�سي بجهود املغرب 
في مالءمة القوانين والتنظيمية من أجل الخروج من املنطقة الرمادية، 
وهاد التصنيف مهم لبالدنا باش، إن شاء هللا، تحصل على  ط ائتماني 
اللي اإلئتماني pardon اللي كناقشوه مع صندوق النقد الدولي باعتبارو 
الخارجية  الصدمات  ضد  التأمين  املغرب  توفر  يمكن  احترازية  أداة 
وتعزز ثقة الشركاء واملستثمرين األجانب في االقتصاد الوطني. بعدا في 
واحد العدد ديال التد الت  اصني نوضح بعض األمور، 25 درهم 
ما كايناش ما عرفت منين جبتوها، أنا قلت قبايلة األرقام اللي كاينة 
بأنه الناس اللي كيشدو ما بين 4500 درهم و9000 درهم غادي يتزادها 
مد ول سنوي بين 900 درهم و2500 درهم، ثانيا الضريبة التضامنية 
على الخواص ما كايناش كانت وحيدناها، باش نكونو واضحين  اصنا 
نتكلمو بصراحة وبشفافية مع املواطنين، األمازيغية حطينا العام اللي 
فات هاد العام 200 مليون ديال الدرهم وكاينة في الصندوق كتد ل 
من le.budget وكتم�سي لصندوق على حسب االستعماالت اللي كاينة 
والصندوق اللي كاين عند السيدة الوزيرة درنا له التحيين ديالو باش 
 les يمكن يكون عندو أحسن استعماالت يعني ألنه كان فيه بعض يعني
contraintes اللي ما يمكن لنا نستعملوهم اللي غاديين نبدلوهم وجا في 
القانون املالية ديال السنة املقبلة، والسنة املالية املقبلة 300 مليون 
ديال الدرهم ومن حق رئيس الحكومة أنه يتالقى جميع الفعاليات ديال 
العالم األمازيغي باش يستمع لهم باش يستشر معهم في االستعماالت 
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ديال هاد اإلمكانات اللي كاينة في املستقبل، احنا ما عمرنا ما قلنا العام 
األول غادي نديرو مليار ديال الدرهم، قلنا غادي نديرو 200-300 العام 
الجاي 500 وغادي نوصلو في 2026 ل مليار ديال الدرهم وهذا يعني 

احنا وا دين  ذينا هاد العهد وغاديين فيه.

.la احنا القانون  réforme.oui كذلك نفكر بأنه قبيلة تكلمنا على
.la اللي  charte وهذا القانون les séries ديال la. réforme ارن ديال
.les يعني  décrets جاية ها هي دازت وغدوز في البرملان، غادي ندوزو
باش نقدرو نستعملو هادوك اإلمكانيات نعاونو الشركات واملستثمرين 
غادي  كاينة  راه  املسؤولية  تكون  وغادي  لألمام  يمشيو  يقدرو  باش 
بالقيم ديال  نعاودو  الحكومة وغادي  في املستقبل ديال رئيس  تكون 
هداك ال�سي ديال la.facilitation ديال التسهيل ديال يعني االستثمار 
كتم�سي  الدرهم  ديال  داملليار   6 واحنا  الخاص.  ديال  القطاع  ديال 
اللي كاينة في كل سنة،  الفوارق االجتماعية واملجالية  للبرنامج ديال 
كاينة هاد السنة 10 داملليار ديال الدرهم، كتم�سي كل سنة الجهات 
 donc ،باش يستعملوها وكل واحد كيستعملها على حسب اإلمكانيات
هاد �سي كل كاين، باقيين واحدquelque mesure اللي هما ورثناهم ما 
تخذاوش القرارات ديالهم في الحكومة السابقة، ما نقولش الحكومات، 
الحكومة السابقة ما تخداش القرار ديالو، واللي احنا كنشتغلو معهم 
مع الوزراء باش نشوفو اشنو هما هاد ال10 وال 15 وال mesure 20 اللي 
باقة باش تم�سي la.déconcentration.donc غير كون منهي إن شاء هللا 
بأنه هاد �سي غادي نوصلو له في يعني في أحسن سميتو، وهاد اللجنة 
الوطنية ديال االستثمار راه تجمعات غير ما مرة واالستثمار راه طلع و65 
مشروع اللي دوزنا وأكثر من 16 ألف و800 منصب شغل، مع العلم 
أنه la.charte ديال االستثمار 12 عام وهي كتسنى في عام  رجناها، 12 
العام وهي كتسنى في عام  رجناها، وبعد نقاش حاد وصعيب دا ل 
الحكومة ولقينا االتفاق و رجناها وما�سي ملي كنخرجو واحد القانون 
.en.même وجدناه واتفقنا عليه  temps رجناه حتى هو  le. décret
دا ل الحكومة donc غير غادي دوزو les.textes وغادي يخرج إن شاء 
هللا يعني هداك le.décret ديال االستثمار هذا �سيء إيجابي مهم واحد 
.la هاذي ألن كتّحل  charte العدد ديال املستثمرين راه كيتسناو هاذ

آفاق واعدة وكبيرة واستثمارات اللي هي اللي جد مهمة.

 ما قلتهاش ولكن نعاودها راه ما 
ّ
كيظهر لي ما عرفتش واش قلتهإ وال

 عاود مزيان 
ّ
كاينش الضريبة التضامنية على الخواص راه حّيدناها ال

نعاود نقولها، donc إيال تنقولو �سي حاجة  صنا نقولو �سي حاجة 
للمواطنين اللي هي معقولة.

السن ديال 30 سنة في التعليم، هاذ الحكومة وا ذا على عاتقها 
الرفع من الجودة ديال التعليم و اصة عبر ا تيار كفاءات من أبناء 
املغاربة لولوج ملهن التعليم، والسنة املاضية راه جاتنا 90 ألف، 90 
ألف اللي جاتنا و ذينا فيها 20 ألف، la.réforme اإلصالح ديال التعليم 
est.en.marche  ّدام غادي قابط طريقو، غادي يتنّزل ألنه راه ديرو 

 la.mise. en.œuvre االستراتيجيات اللي بغيتو إيال ما كاين �سي يعني
غادي  اللي  النساء   

ّ
وال والرجال  اإلنزال  كيفية  كيفاش  ديال  اإلنزال 

يقبطو ذاك ال�سي باش يهّبطوه راه ما يمكنش.

.la اللي جات بقانون إطار،  loi إصالح ديال الصحة ها هو بدا ب
5 ديال القوانين موجودة هير غادي يدوز يتصوت إن شاء هللا وغادي 
الصحة  قطاع  ديال  الهيكلة  تعاود  وغادي  للبرملان،  كذلك  نجيبوها 
ها، ولكن راه ما تسّنيناش راه عندو centre 1400 اللي كيصلح، عندو 

ّ
كل

les CHE هاهما  ّدام فيهم il.les.a.lancé عندو التنظيم غادي يتبّدل 
الجهوي، وهاذ ال�سي راه كان يعني كان موضوع ديال يعني واحد الشهر 
ي كّنا واعدنا به 

ّ
هنا في البرملان ديال واحد النقاش وذاك ال�سي كلو الل

ي كنقول لكم أنا l›informatique بأنه 
ّ
منا عليه، بدا التنزيل ديالو مل

ّ
وتكل

ل تقنيات جديدة وذاك ال�سي راه  ّدام، مشتغل يعني بأنه 
ّ
غادي يد 

أنا ما�سي أنا ما لقيتش واحد العدد ديال املستشفيات في املستوى ولقينا 
التعليم في واحد املستوى واإل وان اللي قالك فين هما الجامعات واش 
احنا كاين �سي جامعة كتبنى في عام! واش نيت  صنا نبنيو الجامعات؟ 
وهذا سؤال، واش نيت  صنا يعني أوال ما�سي جامعات هاذوك اللي 
.des ولكن  صنا نتافقو واش  facultés و في املدن، هاذوك غير

ّ
كيتحل

 la واحد يعني أجي أنت فهاذ بال ما نقول املدينة غادي نعطيك هاذ
faculté، نتافقو يكون برنامج أحسن نعاونو هاذوك الشّبان اللي باقيين 
غادي  نعطيوهم..،  األولى  السنة  يمكن  نعطيهم  والديهم  حدا  يقراو 
نتافقو وغادي يخرج هاذ ال�سي كلو ألن استراتيجية ارن هي كتتوجد إن 

شاء هللا.

وإيال جينا عندكم اليوم على هاذ ال�سي ديال كذلك ديال األولويات 
ديالنا في الدعم، واحنا تقريبا واحد 3 ديال املليون و200 ألف ديال 
املغاربة اللي كيخصصو ليهم هاذ 32 مليار ديال املقاصة راه ما عندهمش 
الطوموبيل، راه حتى احنا عندنا أولويات، ال يعقل ال يعقل اسمحوا لي 
ال يعقل أنه تقولو ليا ندير l›aide.et.la.subvention يعني للمواد ديال 
ي املشاريع ديال الدولة اللي غادي تخدم علينا 20 سنة 

ّ
املحروقات ونخل

ي غادي تنّمي بالدنا وتزيدنا لألمام، أما هاد �سي كلو غادي 
ّ
و30 سنة والل

يدوز، أن فعال احنا نهار اللي جينا أنا اللي جيت لهنا ما جيناش على 
قانون املالية، اسمحوا لي، املوضوع واضح، املوضوع فيه بعدا أشنو 
هو le.bilan وشنا هو االلتزامات الحكومية ومن االلتزامات الحكومية 
كيفاش كنترجموها يعني في القانون املالي؟ أنا نتفّهم أنه ما تبغيوش 
نهضر بزاف على القانون املالي، ألنه يمكن يزعجكم ألنه في مستوى عالي 
متفهم، ولكن  صني نهضر عليه ألنه إيال سمحتو. وصبر راه صبرت 
معاكم شوية، وا صبرت.. وما يكون �سي إزعاج، ما يكون �سي إزعاج ما 
يكونش، ما يكونش إزعاج، دابا أنا اللي بغيت.. الوقت السيد الرئيس 

عفاك..

بلس ديبل9ئيس:

ال�سي ابراهيمي، ال�سي ابراهيمي، اإل وان.
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بلس ديعزيزيو نأشيلئيسيبلحكأمة:

اإل وان، أنا في آ ر juillet قبل ما يتسد البرملان كنت في الغرفة 
الثانية، واليوم هذه الجلسة الثانية أنا معاكم الجلسة الثانية، ووقتما 
اتفقنا على واحد la.thématique اللي هي كتمس أفقيا واللي ما كتمسش 
واحد الوزير اللي هو  اص رانا مستعد باش نجي، إن شاء هللا، ونجلس 

معاكم ونذاكرو ونوسع  اطري وتوسعو  اطركم هللا يخليكم.

ثانيا، إيال اسمحتوا بغيت نقول ليكم بأنه الرسالة األولى قلتها بأنه 
الحكومة كتفعل كل االلتزامات ديالها واألثر ديال عملنا راه ملموس، 
ألنه هادي عام واحنا كنخدمو، راه أهم حاجة اللي  صو يعرف املغربي 
واملواطن املغربي أنه الصعوبات كبيرة، وباقي قدامنا ما عرفناش آش 
العالم،  على  كتفاقم  كيفاش  املشاكل  كتشوفو  نهار  كل  راكم  كاين، 
وهداك اللي كيجي يقول لهم راه هاد املشاكل كاينة غير في املغرب وما 
كيشوفش الخارج، راه اسمحوا لي، راه كيكذب، كيكذب ما�سي أنت 
أسيدي ما كنتكلمش معاك أنت أنا كنتكلم، راه كيكذب ألنه هادي كلها 
مشاكل مرتبطة بأزمة عاملية وما عرفناهاش فين غادة في املستقبل. 
ي 

ّ
ي كنخليو l›électricité الضو في الثمن ديالها، مل

ّ
ولكن احنا لسنة مل

ي 
ّ
ي كنخليو الدقيق في الثمن ديالو، ومل

ّ
كنخليو الغاز في الثمن ديالو، ومل

كنخليو يعني السكر في الثمن ديالو واحد العدد ديال املواد، اسمحوا 
لي ما كناش ناعسين، هاد ال�سي راه كيتقام بواحد املجهود اللي هو 
ي كتحاولو يعني كاين واحد العدد ديال الناس كيحاولو باش 

ّ
كبير، ومل

البالد  ديال  املستقبل  في  كنشوف  أنا  ولكن  املشاكل  بهاد  يشطنوني 
كيما بغاه سيدنا، كنشوف األولويات فين كاينين، هاد ال�سي كنحاولو 
نعالجوه وكنتمشاو معاه، ولكن األولويات هما التشغيل، هو التعليم، 
 la.réforme.deهما يعني الصحة، هما األولويات اللي بغينا نمشيو فيهم
.l›administration ما تكلمش عليها مليار ديال الدرهم  tou.à. l›heure
كانت يعني فيsystème.d›information في الرقمنة كانت 90 مليون ديال 
الدرهم اللي كانت في le.budget هاد العام دازت ملليار ديال الدرهم، ألنه 
عندها إستراتيجية السيدة الوزيرة غادي تقدم قريبا، إن شاء هللا، 
اللي هي في املستوى اللي غادي تعطينا آفاق واعدة لرقمنة اإلدارة اللي 
كنتمناو أن هاديك الرقمنة ديال اإلدارة وla.digitalisation هاديك هي 

املحاربة ديال الفساد في املستقبل، إن شاء هللا.

احنا، شوف هذا شجاعة أنه نبدلو الضرائب ديالنا، شجاعة أنه 
اللي كيربح أكثر يخلص أكثر كيما كان، هادي شجاعة راه كاين اللي ما 
كانش يقدر يا ذ هاد الشجاعة من قبل، ألن بالدنا فواحد الوقت اللي 
هي صعيبة واللي  اص كل �سي يضامن فيها، واللي ما يمكنش أنه نقولو 
احنا نسدو على راسنا كاين واحد األزمة عاملية أجي نشوفو كيفاش هاد 
 et.en.même.temps ال�سي غير نقادوه باش، ال احنا كنقادو هاد ال�سي
on.a.le.cap ما  صناش منين نخرجو من األزمة من هنا ل3 سنين وال 
4 سنين عاد نقلبو آش درنا، من بعد املغاربة يجيو يتحاسبو معانا يقولو 
لنا ما درتو والو، زعما واعدتو بواحد العدد د الحوايج، واحنا في السنة 

 laلكم كنقول  ودرسناههم،  ووجدناهم  ديالنا،  االلتزامات  في  وبدينا 
charte.d›investissement 12 عام وهي كتسنى، احنا  رجناها في العام 
األول صحة  رجناه في العام األول، la.stratégie.d›éducation في العام 
األول، وغادي نبداو التنزيل ابتداء من هاد السنة، إن شاء هللا، وغادي 
تشوفو بأنه بالدنا غادي تنمى وغادي تزيد لقدام و بأنه هاد ال�سي غادي 
من هنا ل 4 سنين األمور غادي تبدل، راه ما يمكنش أنا تقول ليا اجي 
بدل السبيطار في 6 شهور، ما تقولش ليا بدل التعليم في 6 شهور راه ما 
يمكن �سي  اصنا نكونو واقعيين وحتى انتما تعاونونا تكلمو الكالم واقعي 
اسميتو، هو بعض أنا عاقل فاش جيت عندكم العام اللي فات قلتو ليا 
عالش ما درتوش %6 في la.croissance وعالش درتي غير 3 وما، قلنا لكم 
بشوية حنا عرفين، جا الجفاف ما غنديروش 0.4 وال 0.5 وال 0.8 غادي 
نديرو على األقل 1.4 إن شاء هللا ديال la.croissance هاد العام، وغادي 
نحاولو نديرو %4 ديال سميتو إن شاء هللا في la.croissance وغير  ليو 
الكالم مزيان باش تكون الشتا إن شاء هللا ألن إيال كان الشتا غادي 
نديرو 4 ونديرو أكثر إن شاء هللا، وإيال ما كانش شوف واحنا كان راه 
احنا en.s›adapte كنشوفو les.situations والحمد هلل ربي ما  يباش 
هاد السنة، ألنه اللي اعطا 5 د املليار ديال l›onee و12 مليار زايدة ديال 
املقاصة و2 مليار ديال السياحة وزيد وزيد راه السياحة راه حتى آ ر 
مارس كانت البالد مسدودة ما كانتش السياحة les.hôtels ما كانوش 
 دامين، واسمحو ليا أنا قبايلة أكدت عليها أنا بالنسبة ليا الدرس املهم 
أنه االستثمار رغم األزمة ورغم le.pessimiste ورغم الناس اللي كيقول 
لك أودي بقينا واقفين في االستثمارات ديالنا، ألنه راه ما كاين ما صعب 
باش تكون واحد املاكينة  دامة وكتعطي النتائج وهي إيجابية وداك 
ال�سي وles.investissements كاينين غاديين هكذا وتجي له حتى تقرب 
لراس العقبة وتقول لها وقف، أجي نعاودو، ما عرفت كاع واش عندو 
frein.à.main وال ما عندوش، donc احنا بغينا باش االستثمار يبقى 
غادي ما يوقفش ألنه هداك هو الرافعة الحقيقية ديال التنمية ديالنا.

احنا اليوم في ما عندناش في الحقيقة الوقت ما نضيعو، اليوم 
دول كتنهار اقتصاديا هذا راه واقع ما، واقع واحنا جزء من هاد العالم 
أثر  اقتصادي  انكماش  صعب  وضع  كيعيش  العالم  بوحدنا  ما�سي 
 le.taux.de الحروب والوباء أثر التحوالت البيئية وإن شاء هللا هاد يعني
croissance ديال %4 غادي نوصلو له ألن كاين واحد الدينامية وكاين 
واحد الحركية وتكمل السيد املمثل ديال االتحاد الدستوري وقال بأنه 
 enكان صيف سا ن وعمل كبير وفعال كان صيف سا ن وعمل كبير و
somme.que.la.machine كتحرك إن شاء هللا وغادي نزيدو نعونوها 
ونعونو القطاع الخاص باش يكونو االستثمارات اللي هما مهمة، واحنا 
أسرة مغربية  ما كيستثني حتى  راه  األزمات  األزمة  توالي  بأن  كنعرفو 
هو  شنو  وكيشوفو  الحقيقة  وكيشوفو  وفاطنين  عقالء  واملواطنين 
سميتو، زعما بال هاد الكالم ديال الواحد اللي كيتحكم في الشارع يتحكم 
في الشارع، ولكن راه املغاربة راه واقعيين وبالدنا بغات االستقرار وبغات 
بأنه عارفة  الناس تشوف  وبغات  اللي كتخدم  الناس  وبغات  العمل 
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 l›opinion فين غادية، ما�سي كل صباح كتقول كلمة باش تم�سي مع
publique عارفين فين غاديين، األولويات معروفين واألولويات منبثقين 
.les ديال صاحب الجاللة باش نمشيو في داك ال�سي  aspirationsمن
ديال التوجه ديالو، وفي مواجهة هاد الوضع املعقد والصعب الحكومة 
ديال  التعاقدي  يعني  بالبرنامج  ملتزمين  احنا  ليا  بالنسبة  أنا  التزمت 
الحكومة ألنه عملنا على تخفييف آثار األزمات الخارجية والدليل على 
نجاح اإلجراءات هو حفاظ بالدنا على وضع عادي في ظروف اللي هي 
 l›acquis.c›est.trèsوهاد et.ca.c›est.très.importantجد جد استثانية
important راه  اصنا نبقاو محافظين عليه أغلبية ومعارضة وانتما 

راكم عارفين الوقت ما�سي ساهلة والوقت صعيبة وهاد

 la.volonté ال�سي اللي واقع في العالم صعيب ولكن الحمد هلل كاين

كاين االشتغال كاين البركة في هاد البالد وإن شاء هللا غادي نجحو ألنه 

عندنا كامل الثقة في االستقرار ديال بالدنا، في ملكنا و في ذكاء املواطنين، 

وال  واملواطنين  البالد،  ديال  ملستقبل  متفائل  هو  البالد  ملك  وذلك 

املواطنون هم إيجابيون، والحمد هلل، تيسكنهم دائما التفاؤل واحنا 

متفائلين وقابطين الطريق ديالنا، شكرا لكم.

بلس ديبل9ئيس:

شكرا السيد الرئيس،يلفعتيبلجلسة.
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